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 الخالصة

الهدف من البحث الحصول على بكتريا الستربتومايسس ذات الكفاءة العالية في تحليلل المللفلات   
الهيدروكاربونيه، إذ تم الذ عينات من التربة من مناطق ملتلفة عالية التلوث بالمللفلات الهيدروكاربونيله   

ريلا  علالتت ملن بكت   9شملت مستودع الرمادي ومصفى بيجي ومصفى الدورة وتلم الحصلول عللى    
كفاءة عالية في تحليل المللفات الهيدروكاربوينلة،   Streptomyces M3الستربتومايسس  وأظهرت العاللة 

ودرست الصفات المظهرية والفسلجيه لهذه العاللة باستلدام بعض اتوساط الالرعيلة وبعلض اتلتبلارات    
اتوسلاط   فلي من لالل نموها  الكيموحيوية، إذ تم دراسة قدرة العاللة على تحليل المللفات الهيدروكاربونية

المللفات الهيدروكاربونيه كمصدر كاربوني اذ وجلد ان لهلا   نسب ملتلفه من الالرعية السائلة الحاوية على 
في الوسط اتلتباري في هذه اتوساط اتلتباريه اذ تمكنت من النمو بصورة ممتااله القدرة العالية على النمو 

ونمت بصورة جيده  غم من النشأ كمصدر كاربوني1دروكاربونية و مل من المللفات الهي 6الحاوي على  4
، الحاويه على نسب ملتلفه من المللفات الهيدروكاربونيه 7، و 6،  5،  3،  2جدا في اتوساط اتلتباريه 

وللوه  مل من المللفات فقط كمصدر كاربوني 15الحاوي على  11وتمكنت من النمو في الوسط اتلتباري 
في معالجة التلوث البيئلي   هذه العاللة. نستنتج من هذه الدراسه ان باتمكان استلدام نمو الرمن أي مصدر 

لقابليتها العاليه على استهالك واستلدام المللفلات النفطيله كمصلدر     الناتج عن المللفات الهيدروكاربونيه
 .كاربوني

 المللفات النفطية.الملوثات البيئية،تحليل  بكتريا الستربتومايسس، : كلمات مفتاحية

 : المقدمة

يعد النفط اللام أحد أهم المركبات العضوية المستلدمة في الصناعة في معظم بلدان 
العالم ولاصًة البلدان الصناعية المتقدمة ونتيجة لعمليات التصنيع فان كميات هائلة من النفط 
اللام ومشتقاته ومللفات العمليات الصناعية تألذ طريقها الى المحيط الحيوية من لالل 



ضية أو المتعمدة مثل انفجار شبكات اتنابيب النفطية وحوادث ناقالت النفط الحوادث العر
العمالقة والكميات المفقودة من الناقالت مع مياه المواالنة او انفجار اتبار النفطية فضاًل عن 
عمليات الصرف غير المشروع لمللفات المصافي والمصانع . وتبلغ كمية ما يصل من 

)  ( مليون طن سنويًا في ملتلف انحاء العالم 2.2بيئة حوالي ) الملوثات النفطية الى ال

Farmes , 1997 ; UNEP , 1990 ) . 

ومن جانب الر ، فأن النفط اللام ومشتقاته فضاًل عن الهيدروكاربونات المصنعة تعد 
من أهم الملوثات البيئية إذ تسبب مشاكل للبيئة التي تتواجد فيها كونها سامة لمعظم الكائنات 

ولها قابلية اتنتقال في السلسلة  (Carcinogenic) الحية فضاًل عن إن بعضها مواد مسرطنة 
الغذائية لذا تعد معالجة الهيدروكاربونات الملوثة للبيئة أحد اتهداف المهمة لتجنيب المحيط 

 Atlas and)الحيوي ضرر هذه المركبات الذي يطول معظم الكائنات الحية ومنها اتنسان 

Cerniglia, 1995) 

نتيجة لالستلدام الكبير للمشتقات النفطية في حياتنا اليومية اصبحت هذه المللفات من 
اهم المصادر الملوثة للبيئة ومن اهم الطرق الفعالة في القضاء على هذه المللفات هي استلدام 

مركبلات   اتحياء المجهرية اذ لها القدرة على تحليل المللفات الهايدروكارنية وتحويلها اللى 
 . (Collin, 2001)ابسط واقل لطرا في البيئة 

إن العديد من اتحياء المجهرية قادرة على استهالك الهيدروكاربونات النفطية كمصدر 
، وإن  (Atlas and Cerniglia, 1995)للكاربون والطاقة وهي واسعة اتنتشار في الطبيعة 
على الطبيعة الكيمياوية للمركبات ضمن  استهالك الهيدروكاربونات النفطية يعتمد بشكل كبير

اللليط النفطي وعلى العوامل البيئية .تعتبر البكتيريا الليطية من اهم انواع البكتريا التي لها 
القدرة على تفكيك المواد العضوية المعقدة، اذ لها الدور الكبير في الحفاظ على التواالن البيئي 

 Goodfellow and)القادرة على تحليل المللفات تمتالكها العديد من األنظمة األناليمية 

Williams, 1983) . 

هناك العديد من البحوث التي اثبتت قدرة بكتريا الستربتومايسس على تحليل المللفات 
 الهايدروكاربونيلللة وتحويلهلللا اللللى مركبلللات اقلللل تعقيلللدا ولطلللرا.   

(Radwan  et al.,1998،)     حيث وجد انها تعتبر من اكبر المجاميع تواجلدا فلي البيئلات



 Johnsen et)الحاوية على المللفات النفطية وتمتاال بكفائتها العالية على تحليل هذه المللفات 

al., 2002)  وتمكن ، (Barabas et al., 2001)      من عالل ثالث علالتت ملن بكتريلا
الستربتومايسس ذات الكفاءة العالية على تحليل المللفات الهايروكاربونية من تلرب ملوثله   

 n-hexadecane, n-octadecane andاستخداا بالمللفات في الكويلت اذ تلتمكن ملن    

kerosene   كمصدر كاربوني . 

                                  .                             المواد وطرائق العمل

: جمعت عينات التربة من ثالث مناطق ملتلفة شملت مصفى البيجي، مستودع العينات جمع 
سم من سطح التربة  (10-15الرمادي ومصفى الدورة، وقد تم الذ النماذج من عمق )

من كل  غم 1بادوات معقمة ثم نقلت الى الملتبر باستلدام حاويات معقمة ، بعدها الذ 
مليلتر ماء ثم عملت سلسلة من التلافيف العشرية لكل عينة  9عينة تربة واضيفت الى 

تربة ولغاية التلفيف اللامس. الرعت التلافيف على اطباق من وسط كاوالا الصلب 
وبمكررين لكل تلفيف من اجل عالل بكتريا الستربتومايسيس وحضنت بدرجة حرارة 

المستعمرات التي لها المواصفات العامة لبكتريا  يوما بعدها التيرت 7-14م لمدة 28
 الستريتومايسيس.

 .الصفات المظهرية والفسلجية لبكتريا الستربتومايسيس

 -تم دراسة الصفات المظهرية والكيموحيوية لبكتريا الستربتومايسيس باتعتماد على:

(Shirling & Gottlieb , 1966 ; Kutzner , 1981;Lechevalier & Lechevalier 

,1981;Wiliams et   al. , 1983;Locci , 1989;Holt  et  al., 1994 ) 

 –وسط التايروسين، وسط اتمالح الالعضوية  استلدمت اتوساط ) الصفات المظهرية :
النشأ الصلب، وسط مستللص اللميرة ، وسط مستللص الشعير، وسط كاوالا الصلب، 

كاالائين -اسباراجين الصلب، وسط النشأ-ولالوسط المغذي الصلب، وسط الكليسير
(، حضرمكررين من كل وسط الرعي ولكل عاللة، ثم  النشأ –الصلب ووسط البيتون 

الرعت هذه اتطباق بعمل اربعة اعمدة متساوية ومتواالية ثم عملت اربعة اعمدة الرى 
اتولى باستلدام عروه معدنية معقمة مع ترك طبق غير ملقح لكل  متواالية عموديا على



يوم بعدها تم  14-7لمدة  ˚م 28وسط للمقارنة . حضنت جميع اتطباق بدرجة حرارة 
المتمثلة بشكل حوامل اتبواغ ولون المايسيليا  14و  7تحديد الصفات المظهرية في اليوم 

 غ في كل سلسلة، وحددت كثافة النمو كاتتيوالصبغات الذائبة عدا الميالنين وعدد اتبوا
جيدة، )+( متوسطة، )+( ضعيفة،  كثافة نمو ممتاالة،)+++( جيدة جدا،)++( )++++( -:
 ( عدم النمو.-)

 -:: اجريت اتلتبارات التالية االختبارات الكيموحيوية والفسلجية

، H2S، الكشلف علن انتلاج     تحليل النشا  ، استهالك السترات كمصدر وحيد للكاربون    
الكشف عن اناليم الكاتليال ، النمو بوجلود الفينول،تحليلل   -الكشف عن اناليم اتوكسيديال ، 

والكشف علن انلاليم    21التايروسين،الكشف عن تحليل الجيالتين، الكشف عن تحلل توين  
 اليوريال.

 .Streptomyces spp M3 تأثير درجة الحرارة في نمو العزلة

كاوالا الصلب بمالروع العاللة بطريقة التلطليط وحضلنت اتطبلاق    لقحت اوساط 
 يوم وسجلت افضل درجة للنمو. 14( لمدة ,20,28,35,40,45بدرجات حرارية ملتلفة )

 .اختبار النمو بوجود تراكيز ملحية مختلفة

لقحت اتطباق الحاوية على وسط كاوالا الصللب ذات النسلب الملحيلة الملتلفلة     
 يوم . 14م لمدة 22التلطيط وحضنت اتطباق بدرجة حرارة ( بطريقة 1,2,4,6,8)

 .اختبار قدرة بكتريا الستربتومايسس على تحليل المخلفات الهايدروكاربونية

 Streptomyces sppاستلدمت طريقة اتوساط السائلة من اجل تحديد كفاءة العاللة 

M3   على تحليل المللفات الهايدروكاربونية للوصول الى افضل نمو للعاللة باستلدام وسلط
نشأ السائل حيث تم عمل سلسلة من اتوساط الالرعية اتلتبارية باضافة المللفلات   -ببتون

كملال  )امل/لتر من الوسط الالرعي ( 2,4,6,8,10,12,13,14,15)الهيدروكاربونية وكاتتي
 ( 1) جدول وكما مبين بال (الحجم



( سلسلة االوساط االختبارية الحاوية على نسب مختلفة من المخلفات 1جدول )
 الهيدروكاربونية

 

 :النتائج والمناقشة

 :ةالصفات المظهرية والفسلجي

( تباين في الوان المايسيليا الهوائية بين البني  2اظهرت النتائج وكما مبين في جدول ) 
واتبيض والرصاصي تبعا للوسط الالرعي وحسب مدة الحضن وتباينت الوان المايسيليا 
اترضية بين البيجي والجوالي والكريمي والرمادي وهذا يعود تلتالف مكونات اتوساط 

( من تغير ألوان 2004ليمي )الالرعية الملتلفة، وتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه الد
المايسيليا األرضية والهوائية تبعا للوسط الالرعي النامية فيه. ان التالف الوان المايسيليا 
الهوائية واترضية يعود الى التالف قدرة بكتريا الستربتومايسس على استهالك المصادر 

 , Kutzner)الملتلفة  الكاربونية والنايتروجينية واتمالح الموجودة في اتوساط الالرعية 

1981 ; Williams et al., 1989  )  . 

وتمكنت عاللة الستربتومايسس من انتاج الصبغات الذائبة على وسط التايروسين الصلب وسط 
. وتبين (2) النشأ الصلب وسط كاوالا الصلب ووسط الببتون النشأ الصلب كما مبين في جدول

 .مايسيليا هوائية من النوع الحلالونيان هذه العاللة تمتلك ( 1) الصورة رقم

 

 

سلسلة االوساط 

 االخخبارية
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باستخدام اوساط زرعية  Streptomyces spp M3( التوصيف المظهري للعزلة 2جدول )
 م 22مختلفة بدرجة حرارة

 

 
 انتاج الصبغات الذائبة المايسيليا الهوائية ولونها المايسيليا اترضية ولونها

 فترة الحضن                            

 نوع الوسط
 يوم 14 ايام 7 يوم 14 ايام 7 يوم 14 ايام 7

 جوالي وسط التايروسين الصلب

++ 

 جوالي

+++ 

 رصاصي فاتح

++ 

 رصاصي

+++ 

+ ++ 

 جوالي كاالائين الصلب-وسط النشأ

+++ 

جوالي 
 غامق

+++ 

 رصاصي

+++ 

 رصاصي

++++ 

+ + 

 جوالي اسباراجين الصلب-وسط كليسيرول

++ 

 جوالي

++ 

بني الى 
 رصاصي

+++ 

 رصاصي

++++ 

- - 

 بيجي وسط مستللص اللميرة الصلب

+++ 

 بيجي غامق

+++ 

 رصاصي

+++ 

 رصاصي

++++ 

+ + 

 بيجي وسط مستللص الشعير الصلب

+++ 

 بيجي

++++ 

 رصاصي

+++ 

 رصاصي

++++ 

- - 

 - - ابيض ابيض كريمي كريمي الوسط المغذي الصلب



+ ++ ++ ++ 

 رمادي النشأالصلب-وسط اتمالح الالعضوية

++ 

 رمادي

+++ 

 رصاصي

++ 

رصاصي 
 غامق

+++ 

- - 

 كريمي وسط كاوالا الصلب

+++ 

 كريمي

++++ 

 رصاصي غامق

+++ 

رصاصي 
 غامق

++++ 

+ ++ 

 رمادي النشأ الصلب-وسط الببتون

+++ 

 رمادي

++++ 

 رصاصي

+++ 

رصاصي 
 غامق

++++ 

+ ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Streptomyces spp M3( شكل المايسيليا الهوائية للعزلة  1صورة) 

وصفت العاللة فسلجيا من لالل عدد من اتلتبارات الكيموحيوية كما هو موضلح فلي        
 جللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدول 

( اذ تمكنت العاللة من تحليل التايروسن والنشأ والجيالتين وانتاج اناليم الكلاتليال ونملت   3)
 واستهالك السترات كمصدر وحيد للكاربون. 21بوجود الفينول وتحليل توين 

 Streptomyces spp M3( االختبارات الكيموحيوية التشخيصية للعزلة 3جدول )

 نتيجة االختبار للعزلة نوع االختبار

مايسيليا 
 هوائيه 

حلالونية 
 الشكل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تمكنت العاللة ملن   Streptomyces spp M3اختيار درجة الحرارة المثلى لنمو العزلة 
ووجد ان لهذه العاللة القدرة على تحمل  م 45-21النمو بدرجات حرارية تراوحت بين 

م وتباينت الوان المايسيليا 45درجات الحرارة العالية اذ تمكنت من النمو بدرجة حرارة 
، ان حدوث هذه التغيرات فلي   (4الهوائية واترضية بالتالف درجة الحرارة جدول )

يات الفسللجية  الى تاثير درجة الحرارة على الفعال الصفات المظهرية للعاللة قد يعالى
بلان انحلراف    (Tsunakawa et al., 1992) واتناليمية دالل الللية وهذا ما اكده

درجات الحرارة عن معدلها المثالي يصلاحبه تغيلرات مظهريلة وفسللجية لللليلة      
المايكروبية. وفقدت العاللة القدرة على انتاج الصبغات الذائبة بارتفاع درجة الحلرارة  

على تاثير درجة الحرارة على عالتت بكتريلا    (Kokare, 2007)وهذا ما اشار اليه 
 الستربتومايسس.

باستخدام وسط كاوزا  Streptomyces spp M3( التوصيف المظهري للعزلة 4جدول )
 يوم 14الصلب بدرجات حرارية مختلفة لمدة 

 + تحليل التايروسين

 + تحليل النشا

 + تحليل الجيالتين

 + انتاج اناليم الكاتاليال

 - انتاج اناليم اتوكسيديال

 + بوجود الفينولالنمو 

 - H2Sالكشف عن انتاج 

 + 21الكشف عن تحلل توين 

 - الكشف عن اناليم اليوريال

 + الكشف عن استهالك السترات



 درجة الحرارة              

 

 الصفة

 م 45 م 41 م 35 م 22 م 21 م 15

كريمي  - اترضية ولونها المايسيليا
 فاتح

+ 

 كريمي

++++ 

 كريمي

++++ 

 بني

++ 

 بني

++ 

 ابيض - المايسيليا الهوائية ولونها

++ 

 

 رصاصي

++++ 

رصاصي 
 غامق

++++ 

 رصاصي

++ 

 رصاصي

+ 

 - +  ++ ++ - - انتاج الصبغات

 

 

تمكنلت هلذه    :على النمو بتراكيز ملحية مختلفة Streptomyces spp M3قدرة بكتريا 
( اذ تمكنت من النمو في 5العاللة من النمو بتراكيال ملحية ملتلفة كما مبين في الجدول )

% وهذا يشر الى انها متحملة للملوحة العالية، حيث تتراوح معظم 2وسط بتركيال ملحي 
                   انواع بكتريا الستربتومايسس من حساسة جدا الى عاليلة التحملل للتراكيلال الملحيلة    

(Kutzner, 1981). 

 في تراكيز ملحية مختلفةعلى وسط كاوزا الصلب  Strept. M3( نمو العزلة 5جدول )

 

 

 %8 %6 %4 %2 % 1 الخركيز

Str. M3 +++ ++ + + + 
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     على استهالك المخلفات الهيدروكاربونية كمصدر Streptomyces spp M3 قدرة العزلة 
( قدرة هذه العاللة على استلدام 1اظهرت نتائج البحث كما مبين في الشكل ) : كاربوني

المللفات النفطية كمصدر كاربوني اذ تمكنت من النمو بصورة جيدة جدا في اتوسلاط  
 1مل على التوالي مقارنة بوسلط السليطرة    4مل و  2الحاوية على  3و2اتلتبارية 

ونمت بصورة ممتاالة في الوسط ( 3(و)2)اللالي من المللفات الهيدروكاربونية صورة 
( 4) غم من النشلأ صلورة   1مل من المللفات النفطية و 6الحاوي على  4اتلتباري 

اللالية تماما ملن المصلدر    9و 2وتمكنت من النمو بصورة جيدة في وسطي اتلتبار 
ة مل على التوالي من المللفات النفطية صور14مل و 13الكاربوني النشأ والحاوية على 

وهذا دليل على قدرتها على استهالك المللفات النفطية كمصدر كاربوني وهذا يتفق  (5)
على قدرة بكتريا الستربتومايسس المعالولة  (Baniasadi etal., 2009)مع ما اشار اليه 

من ترب ملوثة بالمللفات النفطية من النمو في وسط حاوي على المللفات كمصدر وحيد 
الحلاوي   11للكاربون. وتمكنت العاللة من النمو بصورة ضعيفة في الوسط اتلتباري 

( 6صورة )مل من المللفات النفطية واللالي تماما من مكونات الوسط اتلرى 15على 
وهذا دليل على قابلية هذه العاللة على مكافحة التلوث بالمللفات النفطية تمتالكها انظمه 
جينية مسؤولة عن عملية التحلل تمكنها من افراال مواد مستحلبة تسهل عملية استهالكها 

اذ تمكن من علالل بكتريلا    (Saadoun etal., 2008)للمللفات وهذا ما اثبته الباحث 
يسس من ترب ملوثة بالمللفات النفطية وتنميتها على مركبات نفطية ودراسة الستربتوما

 . PCRالنظام الجيني المسؤول عن عملية التحلل باستلدام تقنية 
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( إن العديد من اتحياء المجهرية قادرة على Atlas and Cerniglia , 1995واشار )
استهالك الهيدروكاربونات النفطية كمصدر للكاربون والطاقة وهي واسعة اتنتشار في الطبيعة 
، وإن استهالك الهيدروكاربونات النفطية يعتمد بشكل كبير على النظام الجيني اللذي تتللذه   

الطبيعة الكيمياوية للمركبات ضمن اللليط النفطي والعوامل البيئية .  اتحياء المجهري وعلى
الموجلود فلي المللفلات     n-alkanesحيث تتمكن بكتريا الستربتومايسس ملن اسلتهالك   

الهيدروكاربونية وتحوله بسلسلة من العمليات المعقدة الى احماض دهنية اقل تعقيدا مسلاهمة  
معتمدة بذلك  (Barabas et al., 2002)بهذه المللفات  بذلك بتقليل اللطر الناتج عن التلوث

من قبل بكتريا الستربتومايسس التلي   Emulsifying agentsعلى انتاج العوامل المستحلبة 
 ,.Javed et al)تساعد على استهالك هذه المللفات من لالل اليلادة المسلاحة السلطحية    

، وان هذه العوامل المستحلبة تحفال وهذه العوامل قد تكون ببتيدات أو أحماض شحمية  (2011
. وان اتستحالب الذي ( Gutnick and Rasenburg , 1977) تكوين حالة الذوبانية الكاذبة 

يؤدي الى تكوين قطيرات نفطية مستحلبة صغيرة يساعد على تحلل المركبات الهيدوركاربونية 
)          للهايلدروكاربون   بسبب توفر المساحة السطحية الالالمة للتماس مع اتحياء المحللة

Atlas and Cerniglia, 1995.) 

كما درس في هذا البحث تأثير درجة الحرارة واتس الهيدروجيني وتركيال الملوحلة  
في الوسط على قابلية هذه العاللة على استهالك المللفات ولم تظهر نتائج ايجابيلة اذ كلان   



افضل نمو للعاللة تستهالك المللفات الهيدروكارونية في الظروف المثلى لها وهذا قد يعلود  
 Margesin and)مات تمكنها من التحليل في ظروف غير مثلى وقد اشار لعدم امتالكها انالي

Schinner, 2001)    الى تباين اتحياء المجهرية في استهالكها للمللفات بتبلاين الظلروف
 البيئية.
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Abstract 

Objective of this research to obtain  bacteria Streptomyces that have high-

efficiency in the decomposition of hydrocarbon waste. Samples of soil were taken 

from different area with high pollution, like Ramadi, Baiji and Daura. We have 

obtained  9 isolates of  bacteria Streptomyces the results showed that the isolate 

Streptomyces spp M3 have high-efficiency in the decomposition of  hydrocarbons 

residues, so we have studied the morphological and physiological characters of this 

isolate  by studying some Biochemical tests and its ability to decompose the 

hydrocarbon wastes through growth on liquid culture media containing hydrocarbon 

wastes as Carbon source , we were found that it has high capacity to have a high 

decomposition for hydrocarbons when  grow in the  test culture media 4 containing 6 

ml of the hydrocarbon residue and 1 g of starch as a Carbone source, and were able to 

grow very well in the test media 2,3,5,6 and 7 that containing hydrocarbons residues 

as carbon source, also able to grow in the test media 10 that containing 15 ml of 

hydrocarbons only as a Carbone source. We  conclude that this isolate can be use to 

decrease the pollution caused by hydrocarbons residues because it has high ability to 

utilized these residues as carbon source. 

 

 

 

 


