
Annals of Agric. Sci., Moshtohor                                                       ISSN 1110-0419 

Vol. 52(3) (2014), 407–418                                        http://annagricmoshj.com 

 
 

 الحيــوى التحلل على النفطية بالمشتقات الملوثة الترب فـى السائدة البكتيرية العزالت  قـدرة

 أيمـان الصـادق منصـور الحمــادى
 قسم التربة والمياه، كلية الزراعة، جامعة طرابلس، ليبيا

Corresponding author: emanbensaeed@gmail.com 

 
 الملخـــــــــــص  

 مختلفة مناطق من التربة من عيناتخــذ أ تم إذ ،ةالمواد الهيدروكربوني تحليل في عالية كفاءة ذات ريةيبكت عزالت على الحصول البحث من الهدف
تـربة أنابيب البترول التي تـرشح ، محطات البنزين والديزل و  شملت خفيف نوع خام نفط وعينة نفطية مشتقات فى متمثلة هيدروكربونية بمواد ملوثة

 وتم ،(حقل الفيـل  - جـنزور -غوط الشعال  -الهضبـة الشـرقية  -تـاجـوراء ) أماكن تغيير زيوت السيارات والتشحيم وضمت المحطات التالية 
 المزرعية األوساط بعض  باستخدام العزالت لهذه  هريةوالمج المظهرية الصفات ودرست والنوع الجنس مستوى على عزلة 18 على الحصول
 الهيدروكربونية المواد على النمو علىًانفطيـ الملوثة البيئات في طبيعيا المستوطنة العزالت هذه قدرة كذلك تم أختبار ، الحيوية ختباراتإلا وبعض
% 1 تركيز على الحاوية السائلة المزرعية األوساط على نموها خالل النفطية للمشتقات الهضم درجاتو  استهالكها على قابليتها  وتحديد المختلفة

رية المكونة وغير المكونة يالعزالت البكت معظمل نأ النتائج وأظهرت.  العزالت بين والمشتركة االنفرادية الحالة فى وذلك ومشتقاته الخام النفط من
تلك بواغ عن ألريا غير مكونة ليالبكت ة التحليل فىاءعدادها وكمية تحليلها ،كما تبين كفأن تفاوتت إو األوساط هذه على النمــو على بواغ القدرةألل

 الخام النفط تحلل بلغ اذ فضلألا كانتالمشتركة  العزالتمن استخدام خليط  نأ وجد كما ، المغـذيات إضافةبدون  وأبواغ مع ألالمكونة لاألخرى 
 لهذه االنفرادية بالحالة مقارنة المغذياتضافة إمع  بواغألالمكونة ل فى% 88وفى حدود  بواغألل مكونة العزالت غير فى% 88 من كثرأ ومشتقاته
بواغ ألالمكونة لعند استخدام العزالت  %08بواغ وأقل من ألمكونة لالغير العزالت فى أضافة المغذيات بدون (%88_08كانت النسبة ) ،العزالت
 استهالك على العالية لقابليتها ةالهيدروكربوني المخلفات عن البيئي الناتج التلوث معالجة في العزالت هذه استخدام يمكننا هنأذلك  من نستنتج

  . للكربون والطاقة كمصدر النفطية المواد واستخدام

 لمقدمـــــــــــةا
 إذ يتم استخراج النفط بكميات هائلة من باطن األرض ،ثم . أدى تطور التكنولوجيا في القرن العشرين إلى زيادة حادة في استهالك النفط في العالم      

مادة خام ينقل النفط المستخرج بواسطة وسائط نقل برّية أو بحرية أو بواسطة أنابيب طويلة إلى مناطق مختلفة حيث يتم استغالله كمصدرًا للطاقة و 
وأثناء المراحل المختلفة من التعامل مع النفط من استخراج ونقل ومعالجة ،للعديد من المركبات والمنتجات الكيميائية أساسية في صناعات مختلفة 

ويستحوذ التلوث النفطي علي اهتمام كبير وذلك ألنه يكون ظاهرا للعيان حيث من الممكن . واستعمال قد تحصل أخطاء تؤدي إلى تلويث البيئة
بعض هذه المخلفات السوداء  تختلطحيث   ل شواطئ كثير من المدن الساحليةاليوم فى كل مكان ،مثل تلوث رما انتشاره رؤيته مباشره إضافة إلى 

وتقف الصناعة النفطية وراء العديد من المشاكل البيئية التي . وهو من أكثر  أنواع التلوث خطورة على البيئـة بالرمال الناعمة فتفسد جمالها 
 لقد أدى إهمال اإلنسان وسعيه وراء التكنولوجيا الحديثة إلى اإلخالل. مـواد النفطيــــةسطح التربة بالأتتعرض لها التربة والناتجة عن انسكاب وتلوث 

فى بعض األحيان على مظاهر الحياة  ، وقضى فساعد بذلك على تلوث الماء والهواء وأفسد التربة الزراعية، بالتوازن الطبيعي للبيئة المحيطة به
تخلص من خطـورة هذا التلوث وبطريقة صحية من األمور الهامة لضمـان صحة ليجاد حلول لإوهذا ماجعل التفكير فى . فى كثير من األماكن

مصدٍر وسالمة البيئة وقد وجد أّن أنجح طريقة لتحليل النفط هي بواسطة بكتيريا لها القدرة على استغالل مركبات الكربون الموجودة في النفط ك
التلوث النفطي للتربة مثل استعمالها في البقع النفطية للتخلص من ، حيث يمكن استخدام البكتيريا من المعالجة الكيميائية  للطاقة الالزمة لها بدال

تقوم باستهالك جزء من المواد حيث نزيمية الستخدام الهيدروكربونات النفطية كمواد غذائية إل، وهناك الكثير من أنواع البكتيريا لديها القدرة ا البحرية
تم تفكك الهيدروكربونية وتحويلها إلى غاز ثاني أكسيد الكربون وماء ، إلى جانب المواد الخلوية ، مثل البروتينات واألحماض النووية ، وبذلك ي

 .قل خطرًا على البيئةأقل سمية و أهيدروكربونات النفط الخام وتحللها مما يعد فائدة عظيمة لتحولهـا إلى أصناف اخرى 
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  الناجمة عن التلوث بالنفط الخام ومشتقاتهالمخاطر   

 نواعأ شدأ من النفطي والتلوث ، مخاطر التلوث البيئي الذي وصل إلى السطوح المائية والتربت ازدياد عمليات إنتاج واستهالك النفط زادمع 
 الخفاف ( وضارة سامة مركبات من يحتويه وما الحيوي المحيط لىإ ومنتجاته الخام النفط من تلقى التي الهائلة الكميات بسبب خطورة التلوث

 للتخلص الخاطئة التطبيقات والتلقائية، العرضية الحوادث والتنقية، الخزن مراحل الخام، النفط شحن وسائل بطرق مختلفة ومنها ( 0888 وخضير،
 تدفق حالة 14000 يقارب ما سنويا يحدث  Juteau et al, 2003).) الخزن مستودعات في الخام النفط من المتراكمة والترسبات البقايا من

  . الحيوي المحيط لىإ الخام النفط من هائلة كميات وصول عن الناجمة البيئية المخاطر حجم يعكس وهذا الحيوي المحيط الى الخام للنفط
(Phillips,2003) .مدى المتدفق، النفط ونوع حجم منها عوامل عدة على تعتمد  للتربة الطبيعي الوضع على المتدفق الخام النفط تأثير درجة نإ 

تعتمد سمية النفط الخام على الخواص الكيميائية  كما ،  (Zhu et al., 2004)  التدفق   فيه حصل الذي السنوي الفصل للتربة، النفط تغطية
 رضألا وديدان النباتات إلى الخام النفط لهيدروكربوناتل السامة التأثيرات تمتدوالفيزيائية له وعلى كميته وفصول السنة وعوامل بيئية أخرى ، و 

(Wilson et al., 2002)  .   
 

 طرق إزالة الملوثات النفطية من البيئات المختلفة 
 اليابسة في التلوث زيادة إلى أدت لها تتعرض التي والحوادث الناقلة األنابيب شبكة وزيادة تكريره   وعمليات نفط الخام لكتشافات المستمرة لإلا نإ

 الكيميائية الملوثات ومنها هذه على عديدة للسيطرة تقنيات وألذلك استخدمت طرق ، ( AlDobouni1977 ؛ Al-Sayigh,1978)والماء
كيميائية  يتم استعمال مواد الطريقة الكيميائية . فىالحيوي عملية التحليل عليها يطلق التي ولوجيةيالب التقنيات أنجحها ومن والبيولوجية والفيزيائية

الطريقة الفيزيائية وتتم بالتخلص من البقع  ا،تعمل على ترسيبها أو مذيبات كيميائية الستخالصها من البيئات المختلفة أو مواد قابلة لاللتصاق به
تعد هذه الطريقة من  Bioremediation وتسمى التحلل الحيوي  الطريقة البيـولوجية،  النفطية باستعمال مواد لها القابلية الدمصاص هذه البقع

 النفط وتركيز تركيب منها عديدة عوامل على وأضرارها قليلة على البيئة ، وهى تعتمد في ازالة الملوثاتالطرق البديلة والناجحة على نطاق واسع 
 الخام مادة النفط تحللها بوجود ويتحدد hydrophobicللماء  كارهة مواد الخام النفط فهيدروكربونات، (Koren et al.,  2003) ومشتقاته الخام
، حدوث تغير  أساسية تشمل خطواتبثالث  الخام . وتحدث عملية التحلل الحيوي النفط وسطح المجهرية االحياء بين الحاصل التالمس ومدى

ئي للمركب األساسي قبل صغير وبسيط في هذه المركبات العضوية ، تجزئة السالسل الهيدروكربونية إلى أجزاء مع االحتفاظ بالتركيب الكيميا
حياء المجهرية المحللة ألن اأومن الجدير بالذكر ، معدنة األجزاء العضوية وتغير تركيبها من جزيئات عضوية إلى جزيئات العضوية  ، التجزئة

ن أمن المجموع الكلي و %18لى إعداد عند التلوث لتصل األمن المجتمع الميكروبي للتربة وتزداد هذه %1قل من أللمركبات الهيدروكربونية تشكل 
 .(Jaccobocci et al, 2001)البكتيريا المحللة قد تنتج بعض المواد المؤثرة في الشد السطحي والتي تعمل على تفكيك وتحليل البقع النفطية 

 األجزاء نها تستعملأ إذ( متباينة )  كيميائية غير ذاتية التغذية  تكون التربة في البكتيرية األجناس أغلب أن) Alexander, 1997الكسندر) وبين
 وأن. والكربون للطاقة مصدًرا تستخدمها إنها المركبات الهيدروكربونية إذ تحليل فى غذائها وبالتالى تلعب دور مهم في الميتة النباتية والحيوانية

 وهذه األجناس الهيدروكربونية المركبات لتحليل قابليتها دراسة وتم ومشتقاته الخام بالنفط الملوثة من المناطق تم عزلها عديدة بكتيرية أجناًسا هناك
توفر خيار آمن لمعالجة التربة، و  للبيئة حيث تعمل على تخليص البيئة من هذه الملوثات سواء على سطح الماء أو الصديقة ريايالبكت أنواع من

(و عبد 0810 )عزيز و (Atlas 1981) أطلسوصفها كما .   ( Ojo ,2006)التلوث مما يؤكد أهميتها في الحفاظ على البيوسفير من التلوث
وتمتلك إنزيمات التفكك  ، ولها القدرة على التكاثر بسرعة ،بأنها تمتاز بقدرتها على تفكيك معظم مكونات النفط، ومستقرة وراثيا ً  (0810)الرازق

او منتجة والقدرة على منافسة األحياء األخرى الموجودة طبيعياً  في موقع التلوث وأخيراً  تمتاز بعدم أحداث تأثيرات جانبية سلبية وغير مرضية 
من  أنواع مختلفة لية على تمثيلمن البكتيريا لها القاب وتشخيص أنواع مختلفة أشارت بحوث عديدة إلى أمكانية عزلولقد يضية سامة . ألمواد 

 ,Pseudomonas putida الهيدروكربونية  )أكثرها تعود الى البكتيريا السالبة لصبغة جرام( ومن هذه األنواع المركبات
    Sphingomonas spritivorum,Flaovbacterium breve,Aeromonas media,Serratia liquifaciens, Acinetobacter 

baumanni, ,Klebseilla oxytoca  سانشيز واخرون  (. واستطاع0888,)جار اهللSanchez et al .,2006)  ) ريا يعزل كثير من البكت
وفي  بالهيدروكربونات، التربة الملوثة من  كذلكو بار ألفي مواقع االتلوث النفطى  وفي ا األجبارية  ختيارية والبكتريا الالهوائيةاألالهوائية والالهوائية 

ن أ(  et al .,2002 Rahman )رهمن واخرون باستخدام التقنيات الجزيئية  والتقنيات المعتمدة على المزارع. وفي دراسة اخرى وجد بيئة البحار
حمل درجات تحلل فى البيئات الملوثة بالنفط وتالتة عالية في اءبأنها ذات كفاألبواغ التي  لها القدرة على تكوين و   Bacillus من جنس نواعا

من مناطق عميقة من مياه البحار الملوثة وفي ترسبات البحار  Bacillusلى عزل انواع مختلفة من جنس إضافة إ ،الحرارة والملوحة العاليتين
 والتربة.
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  ومشتقاته الخام للنفط الحيوي للتحلل المحددة العوامل
 ،وتشمل األتى 

مجاميع رئيسية  5نواع كثيرة من الكائنات الحية والتي تشمل أتعد التربة بيئة مالئمة لنمو وتكاثر  ، البيئيةالعوامل المتعلقة بالتربة والظروف  :_َّوالأ 
ولكل منها استراتيجية  ،((Protozoaواالبتدائيات  (Algae)والطحالب ( Viruses)والفيروسات  (Fungi)والفطريات ( Bacteria)هي البكتيريا 

رام من التربة الجافة جوكسجين والمغذيات ، كل ألجناس البكتيرية على السطح الخارجي للتربة لوفرة األغلب اأخاصة للعيش في هذه البيئة وتتواجد 
لى التربة إعادتها إصر في الطبيعة وتؤدى  دورا في تحليل المركبات الكيميائية وفي دورات العناهذه البكتيريا  .خلية بكتيرية 910-810 ى علىو تيح

درجات الحرارة والرطوبة ووفرة المغذيات واألس  ،وتتأثر هذه البكتيريا بعوامل عدة منهامثل دورات الكربون والنتروجين والفسفور والكبريت 
األس و منها وفرة األوكسجين و لهذه الملوثات  فالعوامل البيئية تلعب دورا مهما في عملية التحلل الحيوي الهيدروجيني للتربة ودرجة التهوية.
عزالت  قدرة يالحظ في دراسة. و كربونية الملوثة والرطوبة النسبية واألمالح المعدنيةالمواد الهيدرو  وتركيب الهيدروجيني ودرجات الحرارة وتركيز

 وباستعمال العزالت لهذه الضوئية واالمتصاصية الحية األعداد قياس خالل من وذلك الديزل على النمو علىMicrococcus roseus تريايبك
 لعملية األوكسجين إلى النوع هذا عزالت الحتياج نظًرا الهوائية الظروف تحت التجربة تمت ،(Song and Bartha, 1990) التخافيف  طريقة
لى البداية من متزايًدا نمًوا أظهرت التي العزالت كل،  الحيوي التحلل  عند التجربة أوقات خالل النمو في تذبذبت التي والعزالت التحضين نهاية وا 
 ازدياد للنمو وأن تأقلمها إلى أو لها مغذية مواًدا تعد والتي للتحلل الخاضعة الهيدروكربونية المركبات إلى تيسر يعود قد ذلك فإن الديزل على نموها
 .Wright et alو (Hazen et al. 1993 اخرون  يضاأوأكده  والكربون للطاقة مصدًرا بوصفها واستهالكها البكتيريا مقدرة يعكس البكتيريا أعداد

 (  Boboye et al.,2010  و 2003
ريا ذات القابلية للنمو والتكاثر في المناطق الملوثة يتعتمد آلية التحلل الحيوي على وجود البكت  العوامل المتعلقة باألحياء المجهرية،  -تانيا:

منطقة ، التريا لتحليل الهيدروكربونات الملوثة للتربة باإلضافة إلى العوامل البيئة في يالمغذيات الالزمة لنموها وعلى قابلية البكاعتمادا على وفرة و 
لتحليلها ريا يوي اذ تزداد قابلية البكتحيالبكتريا على البالزميدات التي تحمل الجينات المسؤولة عن عملية التحلل ال والعامل اآلخر المؤثر هو احتواء

إضافة المغذيات وعامل التهوية على التحلل الحيوي  تم تقييم اثر (0882and Singh Mittal ( وفى بعض الدراسات  .بازدياد أعداد البالزميدات
ضافة المغذيات ووجود إريا. وتوصلوا يخليط من البكت باستعمالللهيدروكربونات األروماتية المتعددة الحلقات  البكتيري زاد  الخليطلى أن التهوية وا 

ريا يبكت باستعمالنسبة التحلل باستعمال المغذيات والنفط لوحدها كانت قليلة نسبيًا وكذلك نسبة التحلل لوحظ أن  من التحلل الحيوي للنفط الخام.
وفى دراسة  كان النفط لوحده فإن نسبة التحلل قليلة جدًا حتى بعد مرور مدة طويلة جدًا. إذامع النفط. أما  Indigenous microflora متوطنة
تحليل الملوثات النفطية وذلك بدراسة المعالجة البيولوجية للملوثات النفطية والتي األحياء الدقيقة فى  كفاءة( تم اختبار  0818) الشناوى ، اخرى 

نواع ترب غير ملوثة ، ترب ملوثة ، ترب منطقة أمستوطنة طبيعيا في البيئات النفطية ، باستعمال ثالث تعتمد على فعالية األحياء الدقيقة وال
أظهرت هذه السالالت بوضوح قدرتها المتميزة على تحليل مشتقات الزيت ؛ ممثلة إلى مستوى الجنس ةكروبييساللة م 00وتم عزل وتعريف  الجذور

وفي وجود المخصبات  0.0يوم عند تركيز األيون الهيدروجيني ويكافئ  01من النفط الخام خالل %  88.8استطاعت هضم  الخام ، وقد
وفي تجربة تطبيقية و التي . الهيدروجين ةبوتاسيوم احاديال اتسفـو من ف% 8.8من نترات الصوديوم وأيضا المخصبات الفسفورية % 1النيتروجينية 

كروبي بواسطة يزيت الخام و اختبرت كفاءة التحلل البيولوجي لهذه الملوثات عند الحقن الممن ال% 0صممت على تربة صحراوية تم تلويثها 
ستريتوميسيس White rotو فطر Bact.No.4بكتيريا  و أيضا الحقن بمزرعة مختلطة من  Bact.No.4 البكتيريا النشطة الجديدة وأيضا تم  وا 

كما توصل كل من .  من الزيت الخام% 22كروبية الكاملة حيث تمكنت من إزالة يالم كروبي بالفلورايتقدير التحلل البيولوجي عند الحقن الم
ت لمجتمعارة ادق.لتعرف على  %18الى 0,2 ول الخام  بنسبةرلبتا تيز نم مختلفةكيزات ربتفى دراسة لتربة تم تلويثها  0818الشناوى وآخرون 

د يازدباداد زي يةطلنفت اثاولملا هذله جيولولبيا للتحلأن ا لنتائجت ارهظ، أ مشتقاتهم ولخااول رلبتا تيز لتحلي على ينيةطلا بةرلتا فى بيةورلميكا
 كما. 21-00.2% لةإزا فىم وي 088 نهاية دعن بيةوكر لميت المجتمعاا هذه تنجح دقو نجيورلنيتر واوسفولفكبات ارم دجاوبتو لتحضينيةة ارلفتا

 العزالت لتعرف على قابليةلبينت التجارب تأثير الفعل المشترك بين العزالت البكتيرية فى عملية التحلل الحيوى مقارنة بالفعل األنفرادى ، فى دراسة 
بصورة  المتوسط خام كركوك نفط تحليل على  .Actinomyces spp وPseudomonas aeruginosa  و Bacillus, subtilis  البكتيرية
 بلغ اذ فضلألا كانت الثالث العزالتلمخلوط الخام  النفط تحللن نسبة أ النتائج ظهرتأ( 0888،عويد)الثالث العزالت بين الخلطب وكذلك منفردة

و  65 %ليبلغ  ًاجد متقارباأظهرت تحلل  Pseudomonas aeruginosa و Bacillus subtilisالمفردة لكل من أما العزلة   %82 من كثرأ
،  45%لى إ وصل ذإ المتوسط خام كركوك نفط تحليل على قدرتها في ضعفألا Actinomyces sppعزلة فيما كانت  التوالي على %  68

 واختبرها تحت النفطية والترسبات الخام بكتيرية على تحليل النفط سالالت أن الفعل المشترك لخمس(Lai et al., 2001) اخرون كذلك وجد
 من % 14.3 بتحلل مقارنة التشارك  هذا بفعل تحللت قد النفطية الترسبات من % 90.3، %90.6  ،%96.2 نأ والحقلية المختبرية الظروف

 . المقارنة مجموعة في الخام النفط
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 أهداف البحث   
زالة التلوث بالتربة  الحية الدقيقة  الكائـناتبعض تحديد قدرة  كذلك معرفة فى حالتها المنفـردة والمشـتركة وعند ظروف محـددة عـلى التحـلل الحيوي وا 

                                درجـات هضم زيت البترول الخام ومشتقاته المختلفة بفعل الكائنات الدقيقة المعزولة.

 المواد وطرق البحث

تـربة أنابيب البترول التي تـرشح ، محطات البنزين والديزل و أماكن  ،، جمعت تربة ملوثة بالبترول ومشتقاته من المـواقع التالية جمـــع العينات( 1)
، عينات النفط الخام من حقل ( جـنزور  -غوط الشعال  -الهضبـة الشـرقية  -تـاجـوراء ) تغيير زيوت السيارات والتشحيم وضمت المحطات التالية 

 . ة رمليةىيوجمعت على مستوى قريب من سطح التـربة ، وكان نوع عينات التربة طم (.نفط خفيف ) فيـل نوع ال

 ،كما أوضح كل من عـزل البكتيريا من عينـات التربة الملوثـة  (2)
 2013 Olukunle)  Philips;  1963 و Traxler  0888  عويد و )  

 البيئات المستخدمة (3)

, Trypticase Soya broth  Trypticase Soya Agar  
,Blood Agar  مل من وسـط188جــرام من التربة وأضيف الى 1تم أخــذ Trypticase soya broth  ساعة بدرجــة حرارة  00وحضــن لمدة

، بعد التحضين  oم37ساعة وبدرجة حرارة  00جـار الدم بطريقة التخطيط التتابعى وحضنت لمدة أنقلت بإبرة تلقيح وزرعت على وسط ، ثم ° م37
اختبارات العزالت البكتيرية بعد ذلك ثـم أجريت . بالنقل التتابعى لثالث مرات للمستعمرة المفردةجار الدم أريا النامية على وسط يتم تنقية البكت

      . ف والتصنيف البكتيرى يالتعر 
 التعـرف على العـزالت البكتيرية (4)

 (Cruickshank et al., 1975; Murrayet al.,2003)ةمصادر مختلف فى ماجاء حسب الدراسة قيد للعزالت التشخيصية االختبارات ُأجريت
 (Collee,etal.,1996;Macfaddin2000;Olukunle,2013)االتي على النحو الكيموحيوية واالختبارات المظهرية الصفات على االعتماد وتم  

 حجم والمتضمنة زرعيةمال األوساط على للمستعمرات المظهرية الصفات على اعتماداً  أولياً  تشخيصاً  العزالت ُشخصت  المظهرية الصفات -:
 الصفات ولوحظت، صبغ األبواغ ، الصبغ المقاوم لألحماض ،الـحركة جرام  بصبغة الخاليا صبغت ثم ، ولونها وارتفاعها  وحافتها المستعمرات
أما األختبارات . جرام صبغة تفاعل ونتيجة تجمعها وطريقة  وحجمها الخاليا  شكل والمتضمنة المرّكب الضوئي المجهر تحت للخاليا المظهرية
_  )الكاتاليز _ أكـسيديز_ أنتاج كبريتيد الهيدروجين _ أكسدة وتخـمر السكريات ] مواد األساس التي تستخدم كمصدر للكربون والنيتروجين [ الحيوية

 ال النترات _ النمو على بيئات أجار الدم _ أجـار المغذى _ أجار الماكونكى _ أجار الحديد الثالتى الـسـكر _ أجار الجيالتين ( . السترات _ اختز 
 فى درجة حرارة الثالجة   Trypticase  Soya brothتم بعد ذلك تم حفظ المستعمرات المعزولة على مرق  الوسط الزرعى 

 
 عينـــة  النفط الخام (5)

ملليلتر معقمة  188زجاجية حجم  يناتقن لجمع العينات  واستخدمت( خفيف نفط ) خزانات حقل الفيـل نوع  تم الحصول على عينة نفط خام من
 . ) بنية اللون (  ومظلمة

 ; Olukunle 0810)، لكل من لمراجع مختلفة طبقا عـزل وتشخيص البكتريا المحللة للنفط الخام المستخدمة في هذه الدراسةتم 
Philips2003 ; 1963 Traxler استخدم مرق الوسط الزرعي  ( 0888 عويد وTrypticase soya broth   ملليلتر من  28، حـيث وزع

 وحضنت الدوارق على درجة( ، حجم / حجم% )  1عقم وبرد الوسط وأضيف النفط الخام بنسبة  ،ملليليتر 028الوسط في دوارق مخروطية سعة 
م  08حرارة 

ساعة وبدرجة حرارة  00يوما ، ثم نقلت بإبرة تلقيح وزرعت على وسط اجـار الدم بطريقة التخطيط التتابعى وحضنت لمدة  01لمدة   
نفس ، بعد التحضين تم تنقية البكتريا النامية على وسط اجار الدم بنقل كل مستعمرة بإبرة تلقيح معقمـة  وزرعها بطريقة التخطيط ايضا على  oم37

في  بترى طباقأبعدها عزلت المستعمرات المختلفة في الصفات المظهرية على   Blood Agar ,بيئة أجار الـدم تكرار الزراعة  علىالوسط ثم 
ثم حفظت العينات المعزولة  بعدها شخصت العزالت ، نفس الوسط وثبتت صفاتها من حيث الشكل ونوع استجابتها لصبغة جرام واختبار الحركة 

  .في درجة حرارة الثالجة لحين االستخدام   Trypticase soya brothعلى مرق الوسط الزرعي 
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                                                                                    م والمشتقات النفطية تنمية البكتريا المعزولة على النفط الخا

مل من  28العزالت حيث تم توزيع  هذهلتنمية   Trypticase soya brothتنمية العزالت البكتيرية بشكل منفرد ومشترك ، واستخدام وسط تم 
الديزل ، زيت  البنزين،مل وبعدها عقم وبرد الوسط ثم أضف كل من / النفط الخام _ والمشتقات النفطية ) 028الوسط فى دوارق مخروطية سعة 

لكل عزلة  خلية / مل( 1x18 8تركيز) على ا الذى يحتوى كل ميلليتر منهمل من المعلق البكتيرى 0وأضيف )حجم / حجم(  %1المحـرك ( بنسبة 
 .مايو  08م لمدة °08العزالت إلى الوسط ثم حضنت الدوارق على درجة حرارة  مخلوطعلى حدة و 

 028في دوارق مخروطية سعة ملليلتر  28وزع  من نفس البيئة السابقة ، العــزالت النشاط التحللي لهذهعلى دراسة أحد العوامل التي تؤثر (5)
عقم وبرد الوسط  ثم أضيفت نفس لكل دورق . الهيدروجين ةمن فوسفات بوتاسيوم أحادي% 8.8رات الصوديوم وأيضا تمن ن% 1إضافة ثم ملليليتر 

  :. وتم حساب مايلى  َّيوما 08م لمدة °08على درجة حرارة  حضنت الدوارقالمكونات السابقة و 

 النسبة المـئوية لتحلل النفط الخـام ومشتقاته فى عينات الـدراسـة 

قياس معدل تحلل النفط الخام ومشتقاته باستخدام الطريقة الوزنية المستعملة فى حساب نسبة استهالك الهيدروكربونات من خالل حساب كمية 
 الوسط لىإ المضافة الخام ومشتقاته  النفط كمية وزن بين الفرق قياس طريق عن وذلك(  تحت ظروف التعقيـم ) المتبقى من الهيدروكربونات 

وتم قياس النسبة المئوية لمعدل    ) 0888عويد  و  Arafa 0880) ،حسب  .المستخدمة البكتيرية العزالت تنمية وبعد قبل المستخدم الزرعي
 ية الالزمـة . األحصائ تالتحليالتم اجراء .تحلل النفط الخام ومشتقاته بفعل كل عزلة على حدة والمشترك بين العزالت 

 
 والمناقشـــةالنتـــائج 

عزلة بكتيرية مختلفة 18عينـــــات  من الترب المحلية الملوثة بالمشتقات النفطية وعينة تمثل النفط الخام من النوع الخفيف عزلت منها  0تم جمع  
وأخرى بكتيريا   .جرام لصبغة متغيرة نوعان و  رام ،جلصبغة سالبة وثالثـة جرام  ، لصبغة موجبة منها أربعة  بــــواغ أللتمثل بكتيريا غير مكونة 

تم تنقيـة هذه العزالت على وسط أجار الدم لعدة مرات للحصول على  . جرامل، وأربعة متغيرة  رامجموجبة لصبغة خمسة منها   بــــــواغلألمكونة 
وقد أظهرت نتائج التشخيص أنها  والخواص الحيويةالمجهرية و  باإلعتماد على الصفات المورفولوجية وبعد ذلك تم تشخيصها. مفردة نقيةمستعمرات 

     Micrococcus sp Pseudomonas  putida  sp  ,  Acinetobacter، Arthrobacter sp ,: تعود الى األنواع البكتيرية التالية 
, Pseudomonas  aeruginosa  , Corynebacterium sp, Nocardia sp  Actinomyces sp ، Staphylococcus  

epidermidis   نواع من البكتيرياأو Bacillus sp إستهالك العزالت البكتيرية المستـوطنة طبيعيا للترب ملوثة على قابلية هذه بعد ذلك تم تحديد 
من النفط  %1البكتيرية على إستهالك الهيدروكربونات قى األوساط النامية عليها والحاوية على العــزالت  الهيدروكربونات وأظهرت النتائج قابلية

تؤثر الخام ومشتقاته كمصدر وحيد للكربون والطاقة عن طريق حساب النسبة المئوية لتحلل المشتقات النفطيـة بدون ومع وجود أحد العوامل التى 
من نترات الصوديوم و % 1والفوسفور بنسبة  نجيورلنيتكبات ارم نم نيةدلمعت اياذلمغد اوجولة فى على النشاط التحللى لهذه العزالت والمتمث

نمت ولقد  أوضحت النتائج أن معظم العزالت البكتيرية الغير مكونة لألبواغ والمكـونـة لألبـواغ  من فوسفات بوتاسيوم أحادية الهيدروجين،% 8.8
داد البكتيريا الحية الذى لوحظ فى حالة عدم إضافة المغذيات ثم زيادة  أعداد البكتيريا الحية فى حالة إضافة على النفط الخام ومشتقاته بداللة أع

جود المغذيات ومن خالل تتبع النسبة المئوية الستهالك الهيـدروكربونات لوحظ ارتفاع نسب التحلل مع ازدياد أعداد هذه البكتيريا خاصة مع و 
 من (Atlas  ،1981)دراسات اخرى مع النتائج هذه وتتفقتحلل التى سجلت مع تلك العزالت بدون إضافة المغذيات ، المغذيـات مقارنة بنسب ال

تكوين ( والمحددة لعمليات التحلل الحيوى نظرًا ألهمية هذه العناصر في Biostimulantsإضافة العناصر المغذية من المحفزات الحيوية )أن 
التلوث بالنفط ومشتقاته يضيف باستمرار الكربون إلى البيئة فاألنزيمات  وبنائها  والتي تستخدمها الكائنات الحية الدقيقة في تكسير الهيدروكربونات. 

. ومن أهم هذه والذي تستهلكه الكائنات الحية الدقيقـة كمصدر للكربون ، ولكن نمو هذه الكائنات يتطلب عناصر مغذية أخرى فضاًل عن الكربون 
وتبين من النتـائج أن جميع العزالت البكترية المكونة وكذلك غير  العناصر النيتروجين والفسفور واللذان  تحتاجهما األحياء الدقيقة بتركيزات عالية .

  ، ولم تستطيع بكتيريا ن تفاوتت أعدادها وكفاءة  تحللها لهذه الموادإلألبواغ تمكنت من النمـو على النفط الخام ومشتقاته و المكونة
Staphylococcus epidermidis  كذلك تبين كفاءة التحليل فى البكتيريا غير مكونة لألبواغ عن المكونة األمالح المعدنية ،  في وسطالنمــــو

 أكثر البكتيريا أعدادا ونسبة تحلل(. كذلك وجد أن البكتيريا السالبة لجرام كانت من 0، 0، 0 ،1)لألبواغ مع وبدون إضافة المغـذيات كما فى شكل
 عن العزالت الموجبة والمتغيرة لجرام

تحلل الذى تحتاجه أو طبيعة المواد الوقد يرجع ذلك الى زمن   اليعدادا وتحلأأقل  Actinomyces spالتى كانت متقاربة فى نتائجها بينما كانت  
بـواغ  لألرية المكونة يبالنسبة للعــزالت البكت( .   0888عويد  و  1999  والعكيدي الراوي)ايضا  دراسات اخرى  شار اليهأوهذا ما النامية عليها ،
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نواع العزالت أن أحين فى  B . subtilis وB .megaterium و Brevibacillus. brevis  مثلاألعداد ونسب التحلل فى فقد كانت أكثر 
أظهرت أغلب العزالت نمـو وتحلل  أعلى و لنمـو على النفط الخام ومشتقاته لريا يقابلية البكتمن خالل النتائج لوحظ أيضا  . األخرى  كانت متقاربة

 من  Edinburgh, 1999  (Stavanger and)يتماشى مع دراسات اخرى على الديزل وهذا فى النمو وقدرة التحلل قل أعلى البنزين بينما كانت 
 نأمن   )  (Atlas and Cerniglia1995 اخرينمع  وأيضا, ثقلألا النفط من ريايالبكت بفعلللتحلل الحيوي قابلية كثر أ يكون خفألا النفط نأ

 ن استهالكأو  ، الطبيعة في تنتشارإلا واسعة وهي والطاقة للكربون كمصدر النفطية استهالك الهيدروكربونات على قادرة من األحياء الدقيقـة  العديد
تم كذلك  .والعوامل البيئيـة التى تحللها  للمركبات الكيمياوية الطبيعة وعلىللبكتيريا  الجيني النظام على كبير بشكل يعتمد النفطية الهيدروكربونات

بعد دراسة كل عزلة على حده وتبين ارتفاع  رية على النمـــو على النفط الخام ومشتقاته بدون ومع إضافة المغـذياتيدراسة قدرة مزيج العزالت البكت
ونسب تحلل المواد  البكتيرياعداد أمقارنة بالعزالت االنفرادية وكان إلضافة المغذيات تأثيرا أكبر على التى تحللها مية المـواد وك البكيتريا  عدادأ

 بإضافة %82لى إمغذيات و إضافةبدون  %88بواغ الى ألمكونة لاللتحلل كحد أعلى لها وصل فى العزالت غير لالنفطية ، فالنسبة المئوية 
أما ،المغذيات  بإضافة %88لى إمغذيات و إضافةبدون  %70كحد أعلى الى نسبة التحلل بواغ فقد بلغت ألالمغذيات ،بينما العزالت المكونة ل

ل عند التحل تراوحت نسبةبينما  %08-08بـواغ تراوحت بينألمكونة لالالعزالت غير باستخدام العزالت األنفـرادية فقد بينت النتائج أن نسب التحلل 
مكونة الفى العزالت غير  % 80_  20لى مابين  إالمغـذيات بينما ارتفعت  إضافةبدون   %71 - 21بين بـواغ ألالمكونة لالعزالت  استخدام 

العزالت أن مزيج  كدواأ والذين  (0888عويد  و  (Okoh, 2003أخرين  معتتفق وهذه النتائج   ،(%00-22لى ) إبواغ ألبواغ  وفى المكونة لألل
تضح أن هنـاك  ، ا( ANOVAاجراء تحليل التباين األحادى  )و  حصائىإلمن خالل التحليل ا  .الخام النفط مركبات تحليل في كفاألا كان البكتيرية

 فى زيادة معنوية حدتث،حيث  8.82فروق معنوية بين المعامالت المتمثلة فى المغذيات والمشتقات النفطيـــة والتداخــل بينهما عند مستوى معنـوية 
األخرى المغذيات عن المعامالت  بإضافةبواغ ألبواغ والمكونة لألمكونة لالرية غير يالعزالت البكتبواسطة نسب تحليل واستهالك المشتقات النفطية 

فأن بـواغ مع المغذيات. وبذلك ألفى العزالت المكونة لبين المعامالت ، وقد ظهرت بشكل خاص فروق عالية المعنوية  المغذيات  ضافهإبدون 
 .النيتروجينية والفوسفاتية بإضافة المغـذيات تأثرت رية يالعزالت البكتبواسطة نواع المشتقات النفطية المختلفة أعملية النمو واستهالك 

 
                                 Recommendationsالتوصيــات     

العزالت البكتيرية التى تستطيع أن تحلل النفط ومشتقاته ، حيث يمكن أن تستخدم الزراعية فى طرابلس غنية بتربة ، يمكن القول بأن ال مما سبق
أن أفضل استخدام لها يكون فى حالة مختلطة مع  االعتبارزالة أو التخلص من التلوث النفطـى مع األخذ فى إلهذه البكتريا فى صورة لقاحات 
  بنجاح وبكفاءة عالية . تمام عملية التحلل إلفوسفاتية المطلوبة إضافة المغذيات النيتروجينية وال
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النفط الخام  الديــزل البنــزين  زيت المحـرك 

Micrococcus sp 74.16 70.82 77.17 72.4

Acintobacter sp 76.5 72.8 77.46 72.7

Arthrobacter sp 58.14 61.85 54 59.64

Nocardia sp 76.74 73.32 77.75 73

Corynebacterium
sp

53.49 61.35 51.73 57.57

Pseudomonas
putida

77.52 70 78 74.2

Pseudomonas
aeruginosa

72.61 74 74.28 71

Actinomyces sp 43.15 40.9 48.55 46

مـزيج العـزالت 79 76 79.77 78
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النسبـة المئـوية 

للتحلل 

العـزالت البكتيرية 

البكتيرية النسبة المئـوية لتحلل النفط الخام ومشتقاتـه بفعل العزالت(1)شكل 

غير المكونة لألبواغ بدون أضافة المغذيات 
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النفط الخام  الديــزل البنــزين 
زيت 

المحـرك 

Micrococcus sp 76.23 78.3 79.48 76.26

Acintobacter sp 78.29 78.55 80.92 76.85

Arthobacter sp 80 75.81 78.9 74.8

Nocardia sp 80.88 78.8 81.21 77.15

corynebacterium
sp

79 73 78.61 70

Pseudomonas
putida

81.7 76.31 79.19 75.96

Pseudomonas
aeruginosa

78 79 82 78

Actinomyces sp 49.35 53.62 51.16 50.45

مـزيج العـزالت 85 83 85 80.12
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النسبــة 

المئـوية لتحلل

العـزالت البكتيرية 

لعزالت النسبة المئـوية لتحلل النفط الخام ومشتقاتـه بفعل ا(2)شكل 

البكتيرية غير المكونة لألبواغ مع أضافة المغذيات 
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النفط الخام  الديــزل البنــزين 
زيت 

المحـرك 

Brevibacillus
brevis

58.66 57.86 61.27 59.34

Bacillus cereus
var.mycoides

55 51.62 56.36 54.3

Bacillus
macerans

53.49 49.13 54.9 52.23

Bacillus
megaterium

58 57.1 58 58.75

Bacillus badius 53.75 51.37 56 53.11

Bacillus
lichenformis

53.23 48.63 51.73 51.93

Bacillus firmus 55.3 51.87 56.65 54.6

Bacillus subtilis 56.59 52.12 56.94 54.9

Bacillus
polymyxa

52.45 47.13 51.45 51.34

مـــزيج العـزالت  64.86 60 66.76 64.69
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النسبـة 80

ل المئـوية لتحل

العـزالت البكتيـرية

عل النسبة المئـوية لتحلل النفط الخام ومشتقاتـه بف(3)شكل 

بـدون  أضافة المغذيات لألبواغالعزالت البكتيرية المكـونة
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النفط الخام  الديــزل البنــزين 
زيت 

المحـرك 

Brevibacillus
brevis

76.22 74 76.88 73

Bacillus cereus
var mycoides

66.4 66 71.39 64.69

Bacillus
macerans

65.63 55.86 61.27 65.6

Bacillus
megaterium

78.6 67.83 74.28 71.51

Bacillus badius 66.15 62.34 64.16 65.28

Bacillus
lichenformis

65.89 55.36 56.9 64

Bacillus firmus 66.67 66.6 73.12 67

Bacillus subtilis 68.22 67 71 64.98

Bacillus
polymyxa

65.37 55.11 57.5 63.5

مـــزيج العـزالت  79 78 79.19 79.53
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النسبـة 90

ل المئـوية لتحل

العـزالت البكتيريـة

عل النسبـة المئوية لتحلل النفط الخام ومشتقاته بف(4) شكل 

لألبواغ مع اضافة المغذيات العـزالت البكتيرية المكونة
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Biodegradiation, ability of bacterial isolates prevailing in contaminated soils with oil 

derivatives  
 

Abstract 

The goal of this research is  to obtain of some  bacterial isolates having high-efficiency in biodegradation 

of hydrocarbons culture media containing concentration of 1% of crude oil and its derivatives .Soil samples 

were taken from different areas  with hydrocarbon contaminants of  oil derivatives and a sample of light rude oil 

included oiled soil that filter pipes, gasoline, diesel stations and places where cars change oil and lubricants of 

the following stations :Tajura ,  Alshrkia El Hadaba , Got Alshall , Janzur and Haq- Elfeel . 

Based on the morphological, microscopic characters and biochemical tests, 18bacterial isolates at the level 

of genus and/or species were obtained. The ability of these bacteria to consume as well as degrade petroleum 

products  was determined during their growth on liquid cultures  individually and as in combination with the 

others . Most bacterial isolates  showed the ability to grow on the aforementioned media . An efficient 

degradation was found with or nonspore formers were used than those obtained when spore formers were used. 

These results were true when without addition to the media. Combination between the bacterial isolates of 

nonspore formers used were better in biodegrading the crude oil and its derivatives than those isolates of spore 

formers when the nutrients were added. When the nutrients were not used the percentage of the degradation 

ranged from 40 to 80 % when nonspore formers were used, and less than 70% when spore formers were used. It 

could be recommended that soil polluted with oil derivatives in Tarabols (Libya) is rich with bacterial isolation. 

Therefore, using of these bacterial isolates is recommended for eliminating oil pollutants in soil. 


