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 چکیده
شود و نشت و آلودگی نفت خلیج فارس انجام میتانکر انتقال نفت در این  25000خلیج فارس مهمترین محیط دریایی در جهان است. زیرا ساالنه حدود 

هاای کننده به خوبی درک نشده است. هدف از این مطالعه توصیف باکتریهای تجزیهدر این منطقه بسیار زیاد است. رابطه بین جانوران دریایی و باکتری

هاای آوری شادند. بااکتریفاارس جما  جزیره خارک در خلیجخلیج فارس است. این جانداران دریایی از پایان شکمکننده نفت خام همزیست در تجزیه
 هاایآوری شده جدا شادند. بااکتریاز جانداران جم  ONR7a سازی در محیطدوره کشت با استفاده از غنی 4کننده نفت خام همزیست پس از تجزیه

لازا  ت فاثار کااهس سامیّبرای هر سویه تعیین شد.  متریاسپکتوفتوهای بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. تجزیه نفت خام و جدا شده با روش

-سویه تجزیاه 2در این مطالعه، کننده بررسی شد. های نفتی بر روی گوشت ماهی و میگو پرورشی توسط باکتری تجزیهسنگین و مقدار کل هیدروکربن

 Thalassospiraمربااوب باه جانس و گوناههاا ایان ساویه پاا جداساازی شااد.از نمونااه شاکم IAUK3586و  IAUK3585خاام  کنناده نفات

profundimaris و سویه ودندب IAUK3586 لزا  سنگین و مقدار کال ت فنتایج حاصل از اثر کاهس سمیّ .میزان تجزیه نفت خام را داشت بیشترین

کنناده در مقایساه باا حوضاچه بادون های نفتی و فلزا  سنگین در حوضچه با باکتری تجزیهمقدار کل هیدروکربن های نفتی ثابت کرد کههیدروکربن

کناد کاه بااکتری توجهی کاهس داشت. این نتیجه ثابت مینفتی و حوضچه بدون هیچ یک از این شرایط بطور قابل لودگیآکننده و واجد باکتری تجزیه

  توجهی روی افزایس کیفیت گوشت ماهی و میگو دارد.کننده همزیست با شکم پا اثر قابلتجزیه

 پاشکم ،آلودگی، نفت خام، خلیج فارس محیط زیست دریایی، تجزیه بیولوژیکی، کلیدی: هایواژه

 مقدمه

نرژی عمده در سراسر جهان اسات نفت خام یک منب  ا 

مختلف از  از ترکیبا ای ترکیبی پیچیده از انواع گسترده و

هااای ، آلکااین(n-alkanes)هااای یبیعاایجملااه آلکااان

ای هاای نناد شااخه، هیدروکربن(c-alkanes)ک سیکلی

ترکیبااا  غیرهیاادروکربنی  و (PAHs) هاااآروماتیااکپلاای

باه یاور  هاا در محایط زیسات،انتشاار هیادروکربن است.

مل اصلی آلودگی های انسانی، عاتصادفی یا به علت فعالیت

ی نفتای هاا. آلاودگی باا هیادروکربنباشادآب و خاک می

هاای زمینای و دریاایی، تهدیدی جادی بارای اکوسیساتم

هاای روش .(2 ،1) های تفریحی اساتگردشگری و فعالیت

ودگی نفتی در محیط زیسات شاامل لآامروز برای رهایی از 

غار  شادن، آوری مکانیکی، استفاده از مواد صایقلی، جم 

کااه همااه آنهااا  باشااندسااوختن، پراکناادگی و غیااره ماای

تجزیاه میکروبای  .یامدهای محیط زیست نامطلوب دارنادپ

-تواناد آالینادهکه میمکانیسم اصلی و نهایی یبیعی است 

با این حال هار ناوع  را از محیط پاکسازی کند PHCهای 

ن یی اساتفاده از نناد ناوع هیادروکرببا توانا سویه معموالً

(HCs) برای مثال، مخمرها فقط . (4 ،3) شودمشخص می

 https://www.qafj.iauk.ac.ir                          1400 سال اول/ شماره اول/ تابستان
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هاای یدروکسید آلیفاتیک را اکسید کنند. گوناهتوانند همی

 کوریناه، باسیلوس، آرتروباکتر، اسینتوباکترباکتریایی مانند 

-دارای گونه سودوموناسو  ویبریو، موفالووباکتری، باکتریوم

توانناد اکثار اجازای نفات خاام هایی هستند که با هم می

را تجزیاه  HCs، آروماتیاک و 1آلیسیکلیکشامل آلیفاتیک، 

تاوان های الزم مورد نیاز را نمایواضح است که آنزیم .کنند

-ابراین، برای تجزیه کامل آالیندهم یافت. بندر یک ارگانیس

ی از جامعه میکروبی مورد نیاز های نفتی، یک کشت ترکیب

-ها میبیولوژیکی، میکروارگانیسمیند در یک فرآ .(5) است

اساتفاده  ن به عنوان منب  انرژی و کربنهیدروکربتوانند از 

تجزیاه  کنند و به جاای انباشات آنهاا در مرحلاه دیگاری،

تواند مزایای بیشتری نسبت باه شوند. درمان بیولوژیکی می

هاا داشاته یمیایی در حذف نشاتهای فیزیکی و شسیستم

ها ترین مکانیسمترین و قابل ایمینانیکی از اساسی باشد و

 بین بردن آلودگی نفت خام از محیط زیسات اسات برای از

فتاای توسااط زیاارا باعااز تجزیااه بیولااوژیکی قطعااا  ن

-برای درمان آلاودگی "سبز"جایگزین  وها میکروارگانیسم

های خطرناک به دلیل عدم اثرا  زیست محیطی آن اسات 

آن و رانادمان بااالی  های دیگاراز روشتر ارزان همچنینو 

 .(6) باشدمی

کنناده های تجزیاههای باکترییکی از مهمترین ویژگی 

ها در محلاول باا ربن، توانایی امولسیون هیدروکربنهیدروک

اساات کااه باعااز پراکناادگی  تولیااد مااواد فعااال سااطحی

قطارا  یاا هاای آب، میکارو هاا در امولسایونهیدروکربن

تجزیاه  .شود به سلول منتقل میشوند که بعداًها میمیسل

ی بسایاری میکروبی آلودگی نفت تحت تأثیر عوامل محیطا

نسبت مناب  کربن،  ترکیب خاک از جمله دما، ترکیب نفت

و pH هاای میکروبای، گونه هاسورفکتانت نیتروژن و فسفر

-ها تأثیر ماینمک است. دما بر رشد میکروارگانیسمغلظت 

نزیمای و فارم فیزیکای نفات را گذارد و همچنین فعالیت آ

دهد. ویسکوزیته نفت در دماهای پاایین تأثیر قرار میتحت 

یابد که منجر به افت شادید میازان پراکنادگی افزایس می

ها تماس بین باکتری میکرودرمشود. عالوه بر این، نفت می

دهد و کاهس نوسان و حاللیت نفت به نفت را کاهس می و

                                                             
1 Alicyclic 

میت بیولااوژیکی برخاای از یااور مسااتقیم باار روی ساا

 .(8-6) گذاردی نفت تاثیر میهاهیدروکربن

-زه تهتنان اعما  دریا به یور مستقیم از رسوبا  تانرم 

کنناد بناابراین، در تمااس نشین شده تغذیه و زندگی مای

ی با آلوده کننده وارد شده به آب هستند و از یرفا مستقیم

هاای جما  شاده در با واساطه معلاخ خاواری باا بااکتری

 واق ، حجام زیاادی از آب را بارایرسوبا  آلوده شوند. در 

حلاول مین مواد غذایی ماورد نیازشاان فیلتار و اجازای متأ

-های موجود در ساتون آبنفتی و ذرا  حاوی هیدروکربن

کنند. همچنین، ممکان آوری مینفت را جم های آلوده به 

ز پایاان اثیر گذارناد. شاکمها تاأست روی باکتریوپالنکتونا

هاا هاا در آبشاس آنجمله موجوداتی هستند کاه بااکتری

ضاور دارناد و ترکیبااا  کااهس یافتااه مانناد هیاادروژن ح

لای غیرآلی را باه کاربن آو کربن  کرده سولفید را متابولیزه

ممکن است به وسیله میزباان اساتفاده کنند که تثبیت می

 .(11-9) شود

مطالعاتی که در خصوص آلودگی نفتی خلایج فاارس و  

اسات مارتبط باا کننده صاور  گرفتاه های تجزیهباکتری

ای و تاکنون مطالعاه (12)زی بوده های آزادمیکروارگانیسم

های هماراه موجاودا  خلایج در این زمینه بر روی باکتری

کااران در ساال هم روزبهاانی و. فارس صور  نگرفته است

 کتانت تولیااد شااده توسااط باااکتریتاااثیر بیوسااورف 2013

م، در خلایج های آلاوده باه نفات خاارا در آب 2سودوموناس

ر عاواملی مثال شاوری، غلظات ثیفارس بررسی کردند و تأ

را  pH کتانت، عوامل مغذی مثل نیترا  و فسافر وبیوسورف

مورد ارزیابی قرار دادند. آنها میازان نفات را قبال و بعاد از 

کاه نتاایج اکتانت شایمیایی بررسای کردناد افزودن ساورف

 کتانت موجاب افازایس تجزیاهافزودن سورف مشخص نمود

و همکااران در ساال سن شااهیان . ح(13) شودزیستی می

کننده نفت خام را از منایخ تجزیه باکتری 12تعداد  2014

فارس جداسازی کردند و بر اساس دو عامل  آلوده در خلیج

خام و تجزیه هیدروکربن غربالگری کردناد.  رشد روی نفت

متعلاااخ باااه جااانس  ،Z-PGه از باااین آنهاااا ساااوی

Corynebacterium variabile 62، قاادر باه تجزیاه 

 از نفات خاام بعاد از یاک هفتاه کشات در محایط درصد

                                                             
2 Pseudomonas sp. 
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ONR7a نندگی و تولید کود. این سویه فعالیت امولسیونب

داشات  های جدا شدهباال در بین همه سویهبیوسورفاکتانت 

 برای این سویه نشان داد کاه بیشاترو کروماتوگرافی گازی 

ها به یور جدی توسط ایان ساویه ها در قسمت آلکانپیک

باکتریایی های در این تحقیخ، سویه. (14) ه بودیافت کاهس

زیساتی  همراه با اسفنج بومی خلیج فارس با توانایی تصفیه

ماورد شناساایی سازی شده و نفت خام، جداسازی و خالص

 .اندمولکولی قرار گرفته

-هدف از پژوهس حاضر، جداسازی و شناسایی باکتری 

پایاان در برخی شاکمهمزیست  کننده نفت خامهای تجزیه

وال  غاذایی دریاایی بار روی کیفیات محصاخلیج فارس، 

 است.

 هامواد و روش

  بردارینمونه

کننده نفت خام، یههای تجزبه منظور جداسازی باکتری 

 نیاز از متاری وساانتی 15 از عمخپا و شکم نمونه آب دریا

)اکتبار  1399در زماان مهار  جزیره خارک منایخ ساحلی

 10که احتمال حضور نفت وجاود داشات از عماخ ( 2020

-متری به وسیله غواصی در ظاروف اساتریل جما  15الی 

 یها در دماآوری و روی یخ به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه

 آنالیزهاای بعادی قارار داده تاا انجاام گراددرجه سانتی 4

 شدند.

-هرا و تجزیرهشمارش تعداد کل هتروتررو 

، رسروبات، آ  برا پراشرکم ها درنمونهکننده

 )CFU (1روش سریال رقت

شاکم  جانورپا، با شکمهای همراه شمارش باکتریبرای  

تحت شرایط استریل با ناقو باز شد. سپس سطح داخلی  پا

-میلای 1شستشو داده شد و ا با استفاده از بافر فسفا  آنه

های آزمایس حاوی محلول به دست آمده درون لوله لیتر از

-برای نموناه. ب دریای استریل منتقل گردیدلیتر آمیلی 9

                                                             
1 Colony forming unit  

 9لیتر آب دریاا باه آب نیز به همین ترتیب یک میلیهای 

 افر اسااتریل منتقاال شااد. باارای شاامارشلیتاار باامیلاای

در  ،10-2 رقات شاکم پااهاای آب و ها در نمونههتروتروف

میکرولیتر از این رقت  100های آزمایس تهیه گردید و لوله

های ماارین آگاار کشات نمنای داده شاد. بارای در پلیت

 آگاار باه ONR ها از محایط کشاتکنندهشمارش تجزیه

-بادین همراه نفت به عنوان تنها منب  کربن استفاده شاد.

 از سوسپانساایون 10-1میکرولیتاار رقاات  100صااور  کااه 

نفات  %1حااوی  ONR هاایبار روی پلیات بدست آمده

سااعت انکوباسایون در  24ای داده شد. پس از کشت سفره

هاا انجاام شاد و گراد شمارش کلنیدرجه سانتی 30ی دما

 .(9) لیتر محاسبه شدسپس تعداد کلنی در هر میلی

 :در یک لیتر به شرح زیر است ONR ترکیبا  محیط 

 گرم(، سادیم ساولفا  40کلرید ) سدیممحلول اول شامل 

 دگرم(، پتاسیم کلریا 031/0ربنا  )کگرم(، سدیم بی 8/3)

گارم(، سادیم فلوریاد 083/0گرم(، سادیم برمیاد ) 72/0)

گارم(، اساید  089/0گرم(، سادیم مونوفسافا  ) 0026/0)

م( و محلاول گار 27/0گرم(، آمونیوم کلرید ) 27/0بوریک )

(، منیاازیم کلریااد گاارم 46/1) دوم شااامل کلساایم کلریااد

گاارم(، آهاان  024/0گاارم(، استرانساایوم کلریااد ) 18/11)

. اسایدیته باشادگرم( مای 3/1گرم(، تریس )002/0د )کلری

  .تنظیم شد 6/7محلول در 

-هرا و تجزیرهشمارش تعداد کل هتروتررو 

  2MPN با روش هاکننده

و نموناه  آماده شده سوسپانسیونلیتر از ابتدا یک میلی 

لیتر میلی 9های آزمایس حاوی آب برداشته و به درون لوله

تهیاه  10-3تاا  10-1هاای دریای استریل منتقل و رقتآب 

میکرولیتار  1500خانه میازان  24های شد. در میکروپلیت

بارای و پپتون و مخمر(  ONR)محیط محیط مارین براث 

ماارین  میکرولیتار محایط 1500و هاا شمارش هتروتروف

تحات  هااکننادهبرای شمارش تجزیه ،٪1حاوی نفت  براث

در  10-3تاا  10-1هاای رقت شرایط استریل ریخته و سپس

                                                             
2 Most Probable Number 
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تکرار  3خانه تلقیح شد. هر رقت دارای  24های میکروپلیت

 ها بهتایی انجام شد. میکروپلیتسهبه صور   MPN بود و

 هاروز و میکروپلیت 7ها به مد  منظور شمارش هتروتروف

 30 روز در دماای 21ها به مد  کنندهبرای شمارش تجزیه

انکوباه شادند و پاس از گذشات دوره  گاراددرجاه ساانتی

انکوباسیون ایجاد کدور  در مقایساه باا شااهد باه عناوان 

 .(15 ،9) به حساب آمد MPNمثبت برای آزمایس 

افااااازار باااااا اساااااتفاده از نااااارم MPNتعاااااداد  

MPNcalculator  مورد تجزیه و تحلیل قرار  4، 2نسخه

 گرفت.

 کننده نفت های تجزیهجداسازی باکتری

کنناده هاای تجزیاهبرای جداسازی و غربالگری باکتری 

نفات  درصاد 1باا  ONRی نفت از محیط کشت اختصاصا

لیتار و میلای 5های آب به میزان خام استفاده شد. از نمونه

لیتر به داخل این محیط جهات میلی 5 آمادهسوسپانسیون 

سازی اولیه تلقیح گردید و سپس به ماد  یاک هفتاه غنی

درجاه  30 و دمای rpm 160 در انکوباتور شیکردار با دور

هاا پاساژ متوالی کلنی سهپس از  .قرار داده شد گرادسانتی

-ساازی شادند. ساویهروی محیط کشت مارین آگار خالص

 600در  (OD) بیشترین نگالی ناوریهای باکتریایی که 

 .(17 ،16) اشتند برای شناسایی غربالگری شدندنانومتر د

 های جدا شدهاسایی باکتریشن

 بیوشیمیایی  شناسایی

های جدا شده از منااب  فاو ، از برای شناسایی باکتری 

آمیاازی گاارم، شااکل هااای اولیااه زیاار رناا آزمااایس

میکروسااکوپی، شااکل کلناای، حرکاات، اکساایداز، کاتاااالز، 

 ،S2H احیااای نیتاارا ، تولیااد ،(F/Oر تخمیاا / اکسااایس)

 اساتفاده گردیادو تست هماولیز  TSIت تستولید اندول، 

(18). 

 

 

 مولکولی شناسایی

بااا اسااتفاده از  16S rRNAهااای ژن PCRتکثیاار  

( 2)و آغااازگر معکااوس ( 1)آغازگرهااای عمااومی باااکتری 

 .(20 ،19) انجام شد

 

 

 

دماای صاور  باود. برای تکثیر ژن بدین PCR برنامه 

باه ماد  یاک دقیقاه، گاراد درجه سانتی 94 دناتوراسیون

باه ماد  یاک  گراددرجه سانتی 55 دمای اتصال پرایمرها

 1باه ماد   گاراددرجاه ساانتی 72 دقیقه و دمای تکثیار

 محصاول حاصال ازباشاد. می 35ها دقیقه و تعداد سیکل

PCR  درصد بارگذاری شد و ساپس باناد 1در ژل آگاروز 

bp 1400 ز ژل آگاروز یبخ دستورالعمل کیات فرمنتااژا 

(K0513) ستخراج و برای تعیاین تاوالی فرساتاده شاد.ا  

های ژنی بالست شاده نتایج حاصل از تعیین توالی در بانک

درصاد  98ا بررسی گردید و قرابت بااالتر از و همولوژی آنه

 دید.به عنوان جنس و گونه باکتری مجهول لحاظ گر

هرای سنجش حذ  نفت خام توسط براکتری

 جدا شده

  اسپکتروفتومتری روش

میزان حذف نفت خام به وسیله حل کردن مقدار نفات  

کلرومتاان و ساپس خوانادن باقیمانده محیط کشت در دی

کدور  نفت استخراج شده در مقابل شاهد در یاول ماوج 

 .(21) نانومتر تعیین شد 420

 (1)رابطه 

 

 )24E( امولسیوفیکاسیونفعالیت 

هاای باکتریسازی، گیری شاخص امولسیونبرای اندازه 

 4ه کننده ابتدا در محایط نوترینات باراث باه هماراتجزیه

 میزان جذب شاهد = درصد حذف نفت خام –میزان جذب نمونه 

 میزان جذب شاهد / × 100

 

(1): F(5-27AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3)  

(2): R(5-1492TACGYTACCTTGTTACGACTT-3) 
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یتمی از رشاد لگااردرصد نماک کشات داده شاده و پاس 

 از سوسپانسیون بدست آماده لیترمیلی 4میزان  ها،باکتری

از نفات  لیتاریلایم 6حااوی  سانتی 16 زمایسدرون لوله آ

باا سارعت بااال  دقیقاه 2و به ماد   ید استریل ریختهسف

سااعت  24ساپس باه ماد   همزنی شاد.بوسیله ورتکس 

در ، در مکان ثابات قارار گرفات کنندگیفعالیت امولسیون

گیری ارتفاع کنندگی با اندازهعالیت امولسیونپایان میزان ف

ماای  ضاربدر  ناحیه امولسیون شده تقسیم بار ارتفااع کال

 .(22) (1ل )شک بدست آمد 100

 
و تولید  )24E(کنندگی فعالیت امولسیون -1شکل 

 بیوسورفکتانت

  (Oil Spreadingتست گسترش قطره )

ساانتی مقاداری آب  10ای های شیشهابتدا درون پلیت 

 ای الیهقطره نفت خام ریخته تا  3سپس بر روی آن  ریخته

از سوسپانسایون تهیاه  ، میزان یک قطرهنازک تشکیل شود

در محایط کشات  نفت که کنندههای تجزیهباکتری از شده

باود  درصد نمک کشت داده شده 4نوترینت براث به همراه 

کس سپس با خط بر روی آن ریخته به وسیله سمپلر از باال

 .(2)شکل  گیری شداندازه آمدهمیزان پراکندگی به دست 

 
گیری میزان تست گسترش قطره به منظور اندازه -2 شکل

 تجزیه نفت

 (DCPIP)1تست رنگ 

-پری کالچر برای ساویهبرای مشاهده تست رن  ابتدا  

ی انجام شد، بعد از به وجود آمدن کدور  کافهای انتخابی 

 ساپس ماای  رویای آن کاامالً شاد هر نموناه ساانتریفیوژ
 میکرولیتار 1000مانده باا برداشته شده و فقط رسوب باقی

-سای 7. درون لوله آزمایس به میزان بافر فسفا  حل شد

میکرولیتاار  500و میاازان  ONRساای محاایط کشاات 

میکرولیتر از رنا   40سوسپانسیون باکتری بدست آمده و 

 20گرم به هماراه میلی 20کلروفنل اندوفنل که از قبل دی

میکرولیتار  50سی آب مقطر رقیخ شده باود و ساپس سی

 دو لولاه باه عناوانکنترل نفت خام به آن اضافه شد. برای 

سی سی 5/7که به میزان  1Cلوله  شد شاهد در نظر گرفته

 50و DCPIPمیکرولیتار رنا   ONR ،40محیط کشت 

که به همان میزان محیط کشات  2Cمیکرولیتر نفت و لوله 

میکرولیتاار  500ولاای بااه جااای نفاات بااه میاازان  و رناا ،

سوسپانسیون میکروبی اضافه شد سپس به مد  یک هفته 

-به کامال بای رن  محیط )از آبی پر رن هر روز تغییر  در

 .(24 ،23) در هر لوله گزارش شد (3)شکل  رن (

 
اهس به عنوان نشانگر ک DCPIPاستفاده از  -3 شکل

 رن داسیون و تغییر رن  از آبی به بیاکسی

لودگی نفتی بر روی میگرو اثر کاهش سمیت آ

 های پرورشی دریاییو ماهی

کننده نفت خام جداساازی شاده از باکتری برتر تجزیه 

پا به حوضچه پرورش ماهی و میگو دریایی اضافه شاد. شکم

                                                             
1 2,6 Dicholorophenol Indophenol 
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گرم بر لیتار نفات خاام بعناوان  1/0به این حوضچه مقدار 

 ءلودگی نفتی القااکننده اضافه شد. در حوضچه دیگر آلودهآ

اضافه نشاد. در یاک حوضاچه کننده شد اما باکتری تجزیه

گاو باود کاه ناه دیگر هم حالت معمول پرورش ماهی و می

لودگی نداشات. ساپس مااهی و میگاو باکتری و نه القای آ

هاای هیادروکربنپرورش یافت میزان فلزا  سنگین و کل 

ساانجی اتماای و گاااز نفتاای در بافاات آنهااا بااا روش جاارم

 .(23) گردیدکروماتوگرافی سنجس 

 نتایج

 پاشناسایی شکم

آوری شااده یبااخ کلیااد شناسااایی جماا  هاااینمونااه 

، نموناه بیوسیستماتیک جانوری مورد شناسایی قرار گرفات

تصااویر  بااود. .Nerita spمربااوب بااه جاانس پااا شااکم

 آمده است. 4آوری شده در شکل ماکروسکوپی نمونه جم 

 
 آوری شدهجم های تصویر ماکروسکوپی نمونه -4شکل 

-هتروترو  و تجزیهنتایج حاصل از تعداد کل 

 کننده با روش سریال رقت

هاای هتروتااروف از بارای شامارش تعاداد کال باکتری 

ر محیط کشت مارین آگار اساتفاده شاد. بارای ایان منظاو

باار روی محاایط  10-3رقات  و 10-2ت میکرولیتار رقاا 100

تعااداد  ای داده شااد وکشاات مااارین آگااار کشاات ساافره

های هر پلیت مورد شمارش قرار گرفت. برای شمارش کلنی

 ONR کننده از محیط کشتهای تجزیهتعداد کل باکتری

به همراه نفت به عناوان تنهاا منبا  کاربن اساتفاده شاد. 

بار  10-2و رقت  10-1میکرولیتر رقت  100صور  که بدین

ای داده شاد و نفت کشت سافره ONRمحیط کشت  روی

های هر پلیت مورد شمارش قرار گرفت. تعاداد تعداد کلنی

-تعاداد کال تجزیاه و 2/1×610ها به میزان کل هتروتروف

 بود. 10/2×610ها کننده

های هتروترو  باکتری MPNنتایج حاصل از 

 هاکنندهو تعداد تجزیه

از  هاایهای هتروتروفکل نمونه MPNبرای شمارش  

اده اساتف ONRها از محایط کننادهو تجزیاه MBمحیط 

ها نفت خام باود. کنندهشد. منب  مورد استفاده برای تجزیه

ه بار ساز سوسپانسیون باکتریایی با  10-1تا  10-3ی هارقت

  خانه تلقیح شد. ایجاد کدور 24تکرار بر روی میکروپلیت 

اساتفاده  MPNه به عنوان اندیکاتور های تهیه شددر رقت

نمونااه  لیتاارمیکاارو 100در  MPNشااد. نتااایج حاصاال از 

هااا و باارای هتروتااروف 50/1×610محلااول بااه میاازان 
 ها بود.کنندهبرای تجزیه 00/1×510

ی نفرت کننردههای تجزیرهجداسازی باکتری

  خام

 پا جداسازی شاد.در این تحقیخ دو سویه از نمونه شکم 

به همراه نفات   ONRجداسازی شده در محیط هایسویه

 1ل جادو به عنوان تنها منب  کربن کشات داده شادند. در

 ها آمده است.خصوصیا  این باکتری
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 های جداسازی شدهخصوصیت سویه -1ل جدو

 (IAUK) ه سوی 3585 3586

 شکل کلنی متوسط زرد ریز قطره آبی

-باسیل +کوکوباسیل  میزی گرمآرنگ   

+++ میکرو برتر   تست کیفی رشد - 

150/1  178/0  تست کمی رشد 

- 5/1  cm ز تست همولی   

5/0  3/0  گسترش قطره 

 (E24) ی کنندگامولسیون 0 0

خارک پاشکم خارک پاشکم   منبع جداسازی 

 

هرای سرویههای غربالگری برای انتخا  تست

 کننده نفت خامتجزیه

-کننده نفت خام در بافاتهای همزیست تجزیهباکتری 

ساازی کاه باه های غنیپس از کشت های جانوران دریایی

گراد انکوبه شاده بودناد، درجه سانتی 30مد  دو هفته در 

های غربالگری مانند تست هماولیز، توسط برخی از آزمایس

آناالیز رشاد  کنندگی اختصاصای،گسترش قطره، امولسیون

 کلروفناال اناادوفنلدر ارلاان و حااذف نفاات و آزمااایس دی

کننده های تجزیه)تست رن ( برای انتخاب بهترین باکتری

ها انجام شاد. نتاایج ایان غرباالگری در سویهنفت خام بین 

های انتخاب توانایی باکتری نشان داده شده است. 2ل جدو

قطاره(  شده برای تولید بیوسورفکتانت با کیفیت )گسترش

و کمیت )همولیز بر روی آگار خون( مورد تجزیه و تحلیال 

 ارائه شده است. 2 قرار گرفت. نتایج در جدول

 های جداسازی شدهخصوصیت سویه -2 جدول

6358  (IAUK) سویه 

 تست همولیز -

5/0  گسترش قطره 

768/0  آنالیز رشد در ارلن 

385/1  آنالیز حذ  نفت 

 نتایج کیفی حذ  نفت ++بدون امولسیون ،نفت باال ،کدور  پایین

00/0 E24 اختصاصی 

 (DCPIP) تست رنگ +

 منبع جداسازی جزیره خارک

 

 شناسایی بیوشیمیایی

 کنناده نفات خاامتجزبه هایبرای شناسایی اولیه سویه 

آورده  3های بیوشیمیایی صور  گرفت، که در جدول تست

 شده است. همانطور که در این جدول نشان داده شده است

 و نیترا  منفی بودند. اندول منفی ها حرکت مثبت،سویه
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 های جدا شدهشناسایی بیوشیمیایی سویه -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسایی مولکولی

کننده نفت باا تکثیار تجزیه شناسایی مولکولی باکتری 

با پرایمرهای ویژه این  16S rRNAقسمتی از ناحیه ژنی 

از  PCRحاصل از  bp1400ژن انجام شد. سپس محصول 

سازی و جهت تعیاین تاوالی فرساتاده ژل استخراج، خالص

هاای ژنای بالسات شاد و هاای حاصاله در بانکشد. توالی

( به عنوان جانس و گوناه ٪98باالترین همولوژی )باالتر از 

باکتری تعیین گردید. تاوالی حاصاله و بااالترین همساانی 

نای هاای ژپس از بالست کردن توالی بدست آمده در بانک

در پایگاااه  ایاان سااویههمااراه شااماره دسااتیابی تااوالی  بااه
1NCBI شود.شرح داده می 

  IAUK3586سویه

باالترین همسانی این سویه پاس از بالسات کاردن باا  

 Thalassospira profundimarisه جاانس و گونااا

تطابخ دارد. شماره دساتیابی تاوالی ایان ساویه در پایگااه 

NCBI،MT185148  باشد. فیلوژنی ایان جانس در می

  نشان داده شده است. 5شکل 

                                                             
1 National Center for Biotechnology Information 

سررنجش فلررزات سررنگین و تعررداد کررل 

 های نفتی در بافت ماهی و میگوهیدروکربن

نتایج حاصله از سنجس فلازا  سانگین و مقادار کال  

آمده است. همانطور کاه  4های نفتی در جدول هیدروکربن

بااکتری ای کاه شاود در حوضاچهدر این جدول دیده مای

اضاافه شاده باود  CFU/ml610×1کننده به میزان تجزیه

ای که بااکتری کاهس فلزا  سنگین در مقایسه با حوضچه

هاای دار بود. همچنین مقدار کل هیادروکربننداشت معنی

کننده در مقایساه باا دو نفتی در حوضچه با باکتری تجزیه

توجهی کاهس داشت. ایان نتیجاه حوضچه دیگر بطور قابل

پاا کننده همزیست با شاکمکند که باکتری تجزیهت میثاب

توجهی روی افزایس کیفیت گوشت مااهی و میگاو اثر قابل

  دارد.

 گیریبحث و نتیجه

تحقیقا  کمی در مورد ارتباب بین جاانوران دریاایی و  

ها در محیط دریایی آلوده انجام شده اسات. میکروارگانیسم

نشاین رسوبا  تاازه تاهموجودا  دریای عمیخ مستقیماً با 

های وارد شاده کنند. بنابراین، آنها با آالیندهشده تغذیه می

به آب دریا در تماس مستقیم هستند و از ساوی دیگار باه 

های انباشته شده ها، با باکتریعلت فعالیت تغذیه فیلتر آن

3586 5358  (IAUK) سویه 

 اکسیداز + +

 کاتاالز + -

+/+ -/- O/F 

No ch.. قلیا / قلیا  TSI 

 حرکت + +

- - S2H 

 اندول - -

 احیاء نیترات - -

 سیترات - -
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جنس  79. حدود (25) در رسوبا  آلوده در ارتباب هستند

هاا تواند از هیادروکربنباکتری شناسایی شده است که می

 9به عنوان منب  کربن و انارژی اساتفاده کناد، همچناین 

گونه جلبکی کاه  14جنس قارچ و  103، سیانوباکترجنس 

ها را تجزیه یا تبدیل کنناد، مشاخص توانند هیدروکربنمی

 .(26) شدند

میکروبای و همکاران گزارش دادند که تجزیه  1ادبوسوی 

لاوده در های نفتی در یک جریاان گرمسایری آهیدروکربن

 ساااودوموناس ساااویه باکتریاااایی، 9 ،نیجریاااه الگاااوس

باساااایلوس ، 3سااااودوموناس آئروژینااااوزا ،2فلورساااانس
اسااینتوباکتر ، 6آلکااالیژنز، 5باساایلوسجاانس ، 4سااوبتیلیس

کوریناه  و 9میکروکوکاوس روسائوس ،8، فالووباکتریوم7لووفی
توانناد نفات خاام ان آلوده جدا شد که میاز جری 10باکتریوم

 .(5) را کاهس دهند

هاای ( برخای از بااکتری2008) ،و همکااران 11کواترینی 

گرم مثبت را از آب دریای آلوده به هیادروکربن در دریاای 

هاا بایاد مدیترانه جدا کردند و معتقاد بودناد کاه بااکتری

مکانیسم خاصی برای تجزیه بسترهای هیادروکربن داشاته 

 .(27) باشند

( تأیید کردناد کاه نشات 1999) ،و همکاران 12مکناگتن 

تغییارا   هاا باه اکوسیساتم دریاایی باعازنفت و آالینده

 2در تحقیاخ حاضار،  شود.ای در جوام  میکروبی میعمده

های غرباالگری کننده نفت خام بوسیله سنجسسویه تجزیه

پا از جزیره خارک جداسازی شاد و پاس های شکماز نمونه

 از شناسایی مولکولی مشخص شاد کاه مرباوب باه جانس

Thalassospira (28) است. 

                                                             
1 Adebusoye 
2 Pseudomonas fluorescens 
3 P. aeruginosa 
4 Bacillus subtilis  
5 Bacillus sp. 
6 Alcaligenes sp. 
7 Acinetobacter lwo ffi 
8 Flavobacterium sp. 
9 Micrococcus roseus 
1 0 Corynebacterium sp. 
1 1 Quatrini 
1 2 Macnaughton 

بارای بررسای هاای مختلفای محققان مختلاف از روش 

هاا اساتفاده تجزیه و تحلیل تجزیه نفت خام توسط باکتری

و  13. بااه عنااوان مثااال، ناان(29-31 ،27 ،6) اناادکاارده

هاای همکاران برای تخمین تجزیه نفت خام توسط باکتری

حرکاااات در محاااایط دریااااایی، از جااااذب آزاد و باااای

نااانومتر اسااتفاده کردنااد. آنهااا  420اسااپکتروفتومتری در 

حرکات کاارایی بهتاری های باینتیجه گرفتند که باکتری

 .(32) برای تجزیه نفت خام در محیط دریایی دارند

در این تحقیخ نیز ما از این روش برای ارزیاابی تجزیاه  

علی عبادی و همکارانس در سال نفت خام استفاده کردیم. 

اساازی سویه از دو خاک آلاوده باه نفات را جد 54، 2017

ها  قادر به تولید بیوسورفکتانت و سویه از آن 10کردند که 

تجزیااه نفاات بودنااد. ایاان تحقیااخ نشااان داد کااه تولیااد 

هاای بیوسورفکتانت یک ویژگی مهم در غرباالگری بااکتری

 ،و همکاااران 14آیااد .(34 ،33) کننااده نفاات اسااتتجزیااه

( گزارش دادند که بیوسورفکتانت تولید شده توسط 2015)

باااود جاااایگزین  6An 15باسااایلوس آمیلولیکوفاساااینس

های شیمیایی سنتز شده از آنجا کاه نشاان داد سورفکتانت

 1درصاد در  54/71بازده باال برای حل شدن نفت دیازل )

-بهتر بود و مای Tween 80 و SDS گرم در لیتر( که از

افزایس  An6وری تجزیه روغن دیزل از سویه توانست بهره

 .(35) یابد

در ایاان مطالعااه، رابطااه بااین تولیااد بیوسااورفکتانت و  

فعالیت امولسیون و تجزیه نفات خاام ماورد بررسای قارار 

هایی که فعالیت امولسایون ه گرفتیم که سویهگرفت. نتیج

کنناد و بیشتری دارند، بیوسورفاکتانت بیشتری تولیاد مای

حداکثر تجزیه نفت را دارناد. باه گفتاه حسان شااهیان و 

هاایی باا فعالیات امولسایون بااال ( ساویه2012) ،همکاران

)24E( (36)دهناد نیز سطح باالیی از آبگریزی را نشان می 

که نتایج ما با این تحقیخ مطابقات دارد. جاانوران دریاایی 

پایان به دلیل شارایط اکولاوژیکی و خلیج فارس مانند شکم

برابار گرماا، شاوری و موقعیت اساتراتژیکی کاه دارناد، در 

ظار . باه ن(37) های مختلف محیطی مقاوم هساتندآلودگی

                                                             
1 3 Chen 
1 4 Ayed  
1 5 Bacillus amyloliquefaciens 
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رسد که خلایج فاارس یاک محایط بسایار غنای بارای می

هاا باا غربالگری و جداسازی انواع مختلاف میکروارگانیسام

کاربردهای متنوع است. نتایج ایان مطالعاه نشاان داد کاه 

جاناداران دریااایی از مناایخ مختلااف خلایج فااارس دارای 

کننده نفات خاام های تجزیهتراکم و تنوع باالیی از باکتری

هاا بارای تصافیه زیساتی توان از این بااکتریمیهستند و 

 های آلوده در خلیج فارس استفاده کرد.ایستگاه

 
 

 
رسم شده است و  Mega4افزار این درخت فیلوژنی توسط نرمThalassospira profundimaris فیلوژنی جنس  -5شکل 

 گردیده است و عدد بو  استارپ یک صدم است.افزار محاسبه شباهت درخت فیلوژنی بر اساس نرم

 های مورد بررسیهای نفتی در حوضچهنتایج حاصله از سنجس فلزا  سنگین و مقدار کل هیدروکربن -4جدول 
 های نفتیمقدار کل هیدروکربن فلزات سنگین )مس، جیوه، سر ( حوضچه

 ppm400 mg/Kg 100 کننده: با باکتری تجزیه1

 ppm800 mg/Kg 300 نفتی و بدون باکتری: با آلودگی 2

 ppm  450 mg/Kg 150 : بدون باکتری و آلودگی3
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Abstract 
The Persian Gulf is the most important marine environment in the world. Because annually about 25000 oil 

tankers transfer in this Gulf and oil spill and pollution are so much in this area. The relationship between marine 

animals and degrading bacteria not well understand. The aim of this study is the characterization of symbiont 

crude oil-degrading bacteria in some Gastropods in the Persian Gulf. Gastropods were collected from five 

stations at the Persian Gulf. Symbiont crude oil-degrading bacteria were isolated from collected Gastropod by 

enrichment in ONR7a medium after 4 subcultures. The isolated bacteria were identified by biochemical and 

molecular methods. The effect of reducing the toxicity of heavy metals and the total amount of petroleum 

hydrocarbons on farmed fish and shrimp meat was investigated by decomposing bacteria. The degradation of 

crude oil was determined by spectrophotometry methods for each strain. In this study, 2 crude oil-degrading 

bacteria IAUK3585, IAUK3586 were isolated from Gastropod. The efficient strain that had the Thalassospira 

profundimaris and strain IAUK3586 the efficient strain that had the highest crude oil degradation belonged to 

genera. The results of reducing the toxicity of heavy metals and the total amount of petroleum hydrocarbons 
proved that the total amount of petroleum hydrocarbons and heavy metals in the pond with decomposing bacteria 

compared to the pond without decomposing bacteria and oil contamination and the pond without any These 

conditions were significantly reduced. This result proves that the decomposing bacteria that coexist with the 

abdomen have a significant effect on increasing the quality of fish and shrimp meat. 
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