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فون باكتريهاي گرم مثبت تجزيه كننده فنانترن از آبهاي  بنادر اميرآباد و نوشهر و 
مقايسه آنها از نظر اصالح زيستي

چكيده 
بکار  بنزنی  های  حلقه  آنها  مولکولی  ساختمان  در  که  بوده  نفتی  های  آالينده  جز   ،  (PAHs) ای  حلقه  چند  آروماتيک  ترکيبات 
صنايع پتروشيمی، فاضالبهای صنعتی و خانگی، استخراج مواد نفتی و غيره وارد  ترکيبات از منابع مختلف شامل  اين  رفته است. 
اکوسيستم های آبی می شوند و به طور غير مستقيم به انسان منتقل و عوارضی از جمله سرطان را منجر می گردند.  يکی از راههای 
كه  بوده  آروماتيک  ای  حلقه  سه  ترکيبات  جمله  از  فنانترن  باشد.  می  ها  ارگانيسم  ميکرو  از  استفاده  مختلف  های  آالينده  کاهش 
نسبت به تجزيه ميكروبي مقاوم ميباشد . در اين تحقيق فون باكتريهاي گرم مثبت تجزيه كننده فنانترن مورد بررسي قرار گرفت.
نظر  از  تابستان)   و  بهار  (فصول  ماه   ٤ طول  در  که  است  بوده  نوشهر  و  آباد  امير  بنادر  آبهاي  بررسی  مورد  محيط 
محيط  در  شدن،   صاف  از  پس  ها  نمونه  گرفتند.  قرار  ارزيابی  مورد  فنانترن  کننده  تجزيه  مثبت  گرم  باکتريهای  وجود 
محيطهای  در  متوالی  کشتهای  از  پس  و  شده  داده  کشت  فنانترن  و  کمياب  عناصر  معدنی،  ترکيبات  حاوی  پايه 
شدند.  شناسايي  گونه  و  جنس  حد  در  شده   جدا  مثبت  گرم  باکتريهای  بيوشيميايي،  و  اوليه  تستهای  انجام  و  اختصاصی 
نتايج نشان داد كه از ١٦ نمونه باكتري هاي گرم مثبت تجزيه كننده فنانترن جداسازي شده، ٩ نمونه متعلق به جنس باسيلوس  و ٧ 
نمونه كورينه باكتريوم بوده است. تعداد ١٠ مورد از باكتري هاي فوق از آبهاي منطقه بندر نوشهر و بقيه از بندر اميرآباد جداسازي گرديد.
با توجه به پراکنش بيشتر باسيلوس نسبت به كورينه باكتريوم می توان آن را به عنوان گونه شاخص تجزيه کننده فنانترن در نظر گرفت. 
تاثير فاکتورهای مختلف زيستی و غير زيستی بر روند تجزيه فنانترن و بررسی سيستماتيک رشد اين باکتری الزم و ضروری می باشد.

نور اميرمظفري
علوم پايه پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران- تهران

نجمه نوري
گروه ميكروبيولوژي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان

رضا صفري
 كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي، پژوهشكده اكولوژي درياي خزر- ساري

واژه هاي کليدي: باكتريهاي تجزيه كننده، فنانترن، تركيبات آروماتيك، باسيلوس، كورينه باكتريوم. 

مقدمه 
  درياي  خزر  توسط  كشور ايران و پنج كشور شمالي 
احاطه   شده  و ساالنه مقادير فراواني از مواد نفتي  از 
طريق  رودخانه هاي مجاور درياي خزر نظير ولگا، اورال 
سالهاي   در   شوند.بطوريكه  مي  دريا  اين  وارد  اترك   و 
رودخانه  از  هزارتن   ۱۴۶ تا   ۶۳ حدود  ۱۹۸۶تا۱۹۹۰ 
ولگا، سال ۱۹۸۱تا۱۹۹۰حدود ۲۲/۴ ۱۰۰۰ تن از طريق 
رودخانه هاي اورال و اترك وارد درياي خزرشده اند. عالوه 
بنادر  طريق  از  موادنفتي  تخليه  نفت،  استخراج  براين، 
بكالش  بنادرشهرصنعتي   ، آذربايجان  باكو  نظير  مختلف 
نفتي،گاز،  پااليشگاههاي  وجود  تركمنستان،  چلكن  و 

پتروشيمي، الياف، صنايع سلولزي، شيالتي، 

است.  نموده  چندان  دو  را  خزر  درياي  نفتي  آلودگي 
آلودگي هاي مذكور از طريق چرخشهاي آبي سيلكوني 
وآنتي سيلكوني وارد حوزه جنوبي درياي خزرشده (ايران) 
تحقيقات  است.  داده  افزايش  را  آن  نفتي  روندآلودگي  و 
  ۱(TPHs) نشان داده است كه كل هيدروكربن هاي نفتي
درحوزه جنوبي درياي خزردر سال ۱۳۷۹ بين ۱/۰۱۱ تا 
ميلي   ۲/۹ تا   ۰/۰۱۱ از  مختلف  ايستگاههاي  در  ۰/۶۳و 
است (۲  بوده  نوسان  در  گرم بر ليتر در فصول مختلف 
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جزء   ،  ۱(PAHs) اي  حلقه  چند  آروماتيك  تركيبات 
مولكولي  ساختمان  در  كه  بوده  نفتي  هاي  آالينده 
پايداري  لحاظ  به  و  رفته  بكار  بنزني  هاي  حلقه  آنها 
درمحيطهاي مختلف آبي، از اهميت خاصي برخوردار مي 
باشد(۲، ۵). تاكنون PAH ۱۶ بعنوان آالينده هاي مهم 
در فهرست سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا آمده 
است(۲ ،۵). اين تركيبات از منابع مختلف مانند صنايع 
پتروشيمي، فاضالبهاي صنعتي و خانگي، استخراج مواد 
نفتي وارد اكوسيستم هاي آبي مي شوند(۱،۲). پايداري 
افزايش  باعث  تنها  نه   ، دريا  رسوبات  در  تركيبات  اين 
 ، دريايي  موجودات  در  تجمع  با  بلكه  ميشود  آلودگي 
بروز  به  منجر  و  يافته  انتقال  انسان  به  بطورغيرمستقيم 

بيماري هاي مختلف از جمله سرطان ميگردد

 زيرا اين تركيبات جزء آالينده هاي سرطان زا و جهش زا  
بوده و محل تجمع اين تركيبات دربدن،  بافتهاي چربي 
ميباشند(۲). از مهمترين تركيبات آروماتيك مي توان به 
نفتالن، آنتراسن،  فنانترن، فلورن، كريزن ،فلورانتن، پيرن 
و مشتقات و يا متابوليتهاي آنها اشاره نمود. فنانترن از 
جمله تركيبات سه حلقه اي آروماتيك بوده و به دنبال 
كبدي  نظيرضايعات  متعددي  عوارض  انسان  به  انتقال 
در  شده   انجام  مطالعات  كند(۹).  مي  ايجاد  را  وكليوي 
غلظت   كه  آنست  از  حاكي  خزر  درياي  جنوبي  حوزه  
فنانترن   در آب كمتر ۰/۰۳۲ و در رسوبات ۱/۰۵۲ ميلي 

گرم بر ليتر بوده است(۳).
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روش   ، مختلف  هاي  آالينده  كاهش  ازراههاي  يكي    
باشد(۴  مي  ها  ميكروارگانيسم  از  استفاده  و  بيولوژيك 
، ۶). باكتريها به علت داشتن آنزيم هاي مختلف تجزيه 
بيشتري  اهميت  از  سايرميكروبها  به  نسبت  كننده 

برخوردارمي باشند.
   از مهمترين باكتريها مي توان به باسيلوس، سودوموناس، 
 ،  ۵  ، نمود(۴  اشاره  انتروباكترياسه  خانواده  و  ويبريوها 
۶ ). در تجزيه تركيبات آروماتيك مجموعه اي ازعوامل 
بيولوژيك (نظير فون بنتيك، نوع موجود و تعداد آن) و 
غيربيولوژيك (نظير منبع نيتروژن و فسفر،pH ، اكسيژن 

و ساير مواد محرك رشد) دخالت دارند(۷ ، ۸ ، ۹).
  در شمال كشور ، بنادر مختلف نظير نوشهر ، انزلي و 
اميرآباد بعلت ترددكشتيهاي مختلف باربري و يا سوخت 
آلودگي به انواع تركيبات  پتانسيل   ، گيري اين كشتيها 
تجزيه  باكتريهاي  جداسازي  با  ميباشند.  دارا  را  نفتي 
استفاده  و  ميكروبي  بانك  تهيه  و  نفتي  تركيبات  كننده 
از آنها در مواقع بحراني ، ميتوان گامي بزرگ در جهت 
به  و  برداشته  بنادر  اين  محيطي  هاي  آالينده  كاهش 
يافت  دست  آلودگي  گونه  هر  از  دور  و  سالم  اكوسيستم 
باكتريهاي  جداسازي   » پروژه  راستاي  در  تحقيق  اين   .
و  خزر  درياي  جنوبي  حوزه  از  فنانترن  كننده  تجزيه 
خالص  استوكهاي  تهيه  آنها،  رشد  سيستماتيك  ارزيابي 
ميكروبي، استفاده از باكتريهاي فوق در مواقع بحراني در 
مقياس هاي بزرگتر، ارائه راهكارهاي مختلف در استفاده 
از باكتريها در مقياس pilot و full « انجام گرفته كه  بر 
پراكنش باكتريهاي گرم مثبت تجزيه كننده فنانترن در 

دو بندر اميرآباد و نوشهر تاكيد دارد.

مواد و روشها 
  مكانهاي مورد بررسي آبهاي بنادر اميرآباد با مشخصات 
جغرافيايي طول (َ ۲ ْ ۵۳ ) و عرض (َ ۵۳ ْ ۳۶ ) و نوشهر 
 َ  ) عرض  و   (  ۵۱ْ   ۳۰َ  ) طول  جغرافيايي  مشخصات  با 
۳۸ ْ  ۳۶ ) در استان مازندران  بوده كه  در طول  ۴ ماه 
گرم  باكتريهاي  وجود  نظر  از  تير۱۳۸۴)   تا  فروردين   )
قرارگرفتند.  ارزيابي  مورد  فنانترن  كننده  تجزيه  مثبت 
 ۱۶ درمجموع  و  گرفته  انجام  ۱۵روز  هر  برداري  نمونه 
نمونه از دو بندر (۸ نمونه از هر ايستگاه) مورد ارزيابي 
شدندكه  اخذ  مكانهايي  از  بيشتر  ها  نمونه  قرارگرفتند. 
داراي آلودگي به تركيبات نفتي بوده و به نوعي آب داراي 

تغييررنگ بوده است. 
  نمونه گيري با استفاده از شيشه هاي كدر درب سمباده 
اي استريل و از عمق۱۰سانتيمتر سطح آب انجام گرفت 
علت  به  سانتيمتري   ۱۰ عمق  از  برداري  نمونه  علت  و 
آلودگي بيشتر آب در اين عمق بوده و همچنين احتمال 
مي رفت كه ميكروبهاي تجزيه كننده در روي سطح آب 
قرار نداشته باشند. نمونه هاي جمع آوري شده از چندين 
نقطه درسواحل دريا، در زنجيرسرد به آزمايشگاه منتقل 
شده و پس از مخلوط كردن نمونه ها و تهيه نمونه واحد و 
عبور آن از صافي ميلي پور ۰/۴۵ ميكرومتري، در محيط 
 NH۴Cl مخمر،  (عصاره  معدني  تركيبات   حاوي  پايه 
 ،  (Na٢HPO۴،  KH٢PO۴،CaCl٢  ، MgSO۴

عناصركمياب و فنانترن ( بعنوان منبع كربن ) كشت داده 
شده و پس از شيك شدن بمدت ۵ روز ، از نظر وجود 

باكتريهاي تجزيه كننده موردآزمايش قرارگرفتند.
پايه  محيط  از  سريال  رقتهاي  ابتدا  كه  ترتيب  بدين   
بصورت    و  تهيه  (۲-۱۰تا۱۰-۶)  نمونه  حاوي  معدني 

جدول ١ - مهمترين مشخصات ماكروسكوپي و ميكروسكوپي كورينه باكتريوم و باسيلوس
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جدول ٢- مهمترين تست هاي بيو شيميايي انجام شده به منظور جداسازي باكتريهاي گرم مثبت تجزيه كننده فنانترن 

نمودار ١- تعداد نمونه هاي مثبت در كل نمونه ها و به تفكيك باكتريها در دوبندر نوشهر و اميرآباد
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جدول ٤- روند تغييرات كورينه باكتريوم و فنانترن در محيط پايه معدني در زمانهاي مختلف

جدول ٣- پراكنش باكتري هاي تجزيه كننده فنانترن در ١٦ نمونه آب جداسازي شده از بنادر نوشهر و اميرآباد
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 ۱(TSA) آگار  ســويا  تريپتون  درمحيط  سطحي 
از انكوباسيون در دماي۳۰  پس  و  حاوي فنانترن كشت 
مشخصات   ، ساعت   ۴۸  -۷۲ بمدت  سلسيوس  درجه 
ماكروسكوپي و ميكروسكوپي كلني هاي رشدكرده مورد 
بررسي قرارگرفت. پس از انجام رنگ آميزي و تستهاي 
بيوشيميايي  تستهاي  و  اكسيداز   ، پتاس   ، كاتاالز  اوليه 
 ،۲OF اسكولين،  ژالتين،   ، آز  وره  ا  ،  IMViC

 (  ... و  ،حركت  كانكي  مك  كشت  محيط  در  رشد 
منبع   .(۱۰  ، گرديد(۴  شناسايي  باكتري  وگونه  جنس   ،
 Macfaddin و Austin شناسايي باكتريهاي جداشده
بوده است. براي تجزيه و تحليل آماري و رسم نمودارها به 
ترتيب از نرم افزارهاي SPSS و Excell استفاده شده 
و در نهايت شاخصهاي آماري ميانگين، انحراف معيار و با 

روش chi-square محاسبه شد.

نتايج 
  برپايه آزمون هاي ميكروبيولوژيك و بيوشيميايي قيد شده 
در جدول شماره ۲، باكتري هاي تجزيه كننده فنانترن 
شامل  اميرآباد  و  نوشهر  بنادر  آبهاي  از  شده  جداسازي 
 Corynebacterium) آكواتيكوم  باكتريوم   كورينه 
 Bacillus) كوآگوالنس  باسيلوس  و   (aquaticum

coagulans) بوده كه با رنگ آميزي گرم و تست پتاس 

۳ درصد از باكتري هاي گرم منفي جدا گرديدند.

OF: اكسيداسيون و تخمير گلوكز 

   از ۱۶ نمونه باكتري ايزوله شده ۹ مورد متعلق به جنس 
باسيلوس (۵۶/۲۵٪) و ۷ مورد كورينه باكتريوم (٪۴۳/۷) 
بودند (جدول ۳ و نمودار۱). در مقايسه دو بندر اميرآباد 
تجزيه  مثبت  گرم  باكتريهاي  پراكنش  نظر  از  نوشهر  و 
كننده،  مشخص گرديد كه بندر نوشهر داراي ۱۰ نمونه 
نمونه   ۴ و  باسيلوس  داراي  نمونه   ۶  )  (٪۶۲/۵) مثبت 
داراي كورينه باكتريوم ) و بندر اميرآباد داراي ۶ نمونه 
نمونه   ۳ و  باسيلوس  داراي  نمونه   ۳  )  (٪۳۷/۵) مثبت 
 .(۰,۰۵>p) (۳ جدول ) داراي كورينـه باكتريوم ) بودند
جدول ۴ نشان مي دهد كه در كورينه باكتريوم پس از 
۱۹۲ ساعت، غلظت ۲۰ ميلي مول فنانترن به ۶/۵۹ ميلي 
كه  دهد  مي  نشان   ۵ جدول  است.  داشته  كاهش  مول 
در باسيلوس پس از ۱۹۲ ساعت، غلظت ۲۰ ميلي مول 

فنانترن به ۷/۳۲ ميلي مول كاهش داشته است.
همانطوريكه در جدول ۳ نشان داده شده پراكنش كورينه 
باكتريوم با افزايش نسبي دماي آب در تابستان، بيشتر 
مثبت  شده،  برداري  نمونه  ايستگاههاي  اكثر  در  و  بوده 
بوده است ولي وجود باسيلوس ارتباط چنداني با تغييرات 
دمايي نداشته و پراكنش آن در ماههاي مختلف تقريبًا 

برابر بوده است.

جدول ٥- روند تغييرات باسيلوس و فنانترن در محيط پايه معدني در زمانهاي مختلف
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بحث
  بطور کلی ميکروارگانيسم های مختلف قادر به تجزيه 
ترکيبات نفتی می باشند(۴ ، ۵). در بين ترکبيات نفتی، 
بنزنی  های  حلقه  داشتن  لحاظ  به  آروماتيک  ترکيبات 
دارای پايداری بيشتری بوده و هر چه تعداد حلقه های 
تر  سخت  نيز  آن  ميکروبی  تجزيه  باشد،  بيشتر  بنزنی 
خواهد بود(۵ ،۶ ).فنانترن از جمله ترکبيات آروماتيکی 
است که دارای سه حلقه بنزنی بوده و طيف باکتريهای 
تجزيه کننده آن کمتر مي باشد (۷ ، ۸ ). خوشبختانه 
سال  در  خزر  دريايي  جنوبی  حوزه  در  فنانترن  غلظت 
 ۱/۰۵۲ رسوبات  در  و   ۰/۰۳۲ از  کمتر  آب  در   ۱۳۷۹
ميلی گرم در ليتر بوده است(۳) ولی با توجه به استخراج 
نفت ، وجود نسبتٌا باالی آالينده هاي نفتي در سواحل 
كشورهاي آسياي ميانه ، احتمال انتقال آلودگيهاي فوق 
به حوزه جنوبی درياي خزر كماكان وجود دارد. از طرفی 
قرار  دريا  مجاورت  در  که  مختلف  کارخانجات  پسابهای 

دارند می تواند آلودگيهای نفتی را بيشتر نمايد(۳). 
  در اين تحقيق دو جنس باسيلوس كوآگالنس و کورينه 
جدا  نوشهر  و  آباد  امير  بنادر  از  آكوآتيكوم  باكتريوم 
شده اند. ميزان پراکنش باسيلوس كوآگالنس نسبت به 
باكتريوم آكوآتيكوم بيشتر بوده است (۹ ايزوله باسيلوس 
به نسبت ۷ ايزوله کورينه باكتريوم). اين امر احتماًال به 

لحاظ مقاوم بودن اين جنس از باكتري در محيط هاي 
شدن  نامساعد  هنگام  به  باكتري  اين  باشد.  مي  مختلف 
شرايط محيطي به اسپور تبديل شده و به هنگامي كه در 
محيط مجددًا شرايط مطلوب رشد باكتري را فراهم نمايد 
به سلول رويشي تبديل شده و تكثير مي يابد. از طرفی 
از  کننده  تجزيه  مختلف  آنزيمهای  دارای  ها  باسيلوس 
جمله دهيدروژ ناز، دهيدراتازها، آپوکسيدازها و . . . بوده 
و اين ويژگی به باکتری فوق اين توانايي را می دهد که 
ترکيب سه حلقه ای فنانترن را تجزيه کرده و با بازکردن 
حلقه های آن، آنرا به متابوليتهای ثانويه تبديل کند(۴ ، 
۵ ، ۹). مطالعه در ارتباط با اينکه آيا باسيلوس در کنار 
مبنع کربن ديگر، تمايلی به استفاده از فنانترن دارد و يا 
آنکه دارای آنزيمهای متفاوتی می باشد که فنانترن را تا 

تبديل به متابوليتهای ساده تر تجزيه نمايد، در دسترس 
نبوده و نياز به مطالعات بيشتر در مقياسهای آزمايشگاهی 
انرژی  ديگر  منابع  تغيير  و  فنانترن  مختلف  غلظتهای  با 
عنوان  به  باشد(۹).  می  فسفر  و  نيتروژن  منبع  جمله  از 
اضافه  با  که  گرديد  مشخص   Baqar مطالعه  در  مثال 
محيط  به  نيتروژن  منبع  بعنوان  پتاسيم  نيترات  كردن 
پايه معدنی، ميزان تجزيه تا ۱۰ برابر افزايش می يابد در 
صورتيکه با اضافه کردن K٢HPO۴ بعنوان منبع فسفر 

تغيير چندانی حاصل نمی گردد(۴)
  يکی ديگر از باکتريهای جدا شده كورينه باكتريوم بوده 
که گونه جدا شده بيشتر در مناطق آبی ديده می شود. 
كورينه باكتريوم  دارای گونه های متعددی بوده که در 
تجزيه  توانايي  باشند.  می  پراکنده  مختلف  محيطهای 
كورينه باكتريوم  نسبت به باسيلوس کمتر بوده و از نظر 
كورينه  دارد.پراکنش  قرار  پائينی  حد  در  آنزيمی  طيف 
باكتريوم نسبت به باسيلوس در ايستگاههای مطالعه شده 
تجزيه  با  ارتباط  در  کمی  مطالعات  است  بوده  تر  پائين 
ترکيبات آروماتيک توسط جنس كورينه باكتريوم انجام 
تنها  بعنوان  فنانترن  از  شده  جدا  گونه  ولی  است  گرفته 
منبع کربن استفاده و برای ارزيابی ميزان تجزيه بايستی، 
سيسماتيک رشد آن و غلظت فنانترن و همچنين تاثير 
فاکتورهای مختلف موثر بر روند تجزيه نيز مورد ارزيابی 
و  کننده  محدود  عوامل  به  توجه   ، بنابراين  گيرد.  قرار 
تسريع کننده روند تجزيه از نکات بسيار مهم در تجزيه 
بيولوژيک می باشد. از آنجانيکه غلظت  فنانترن و ساير 
ترکيبات آروماتيک در رسوبات بيشتر از آب های سطحی 
ميباشد؛ ميتوان اذعان نمود كه  فون باکتريهايي تجزيه 
سطحي  آبهاي  از  بيشتر  مراتب  به  رسوبات  در  كننده 
مي باشد. باکتريهايي که در رسوب وجود دارند توانايي 
موجودات  و  داشته  را  هوازی  بی  در شرايط  ماندن  زنده 
جا  جابه  با  دارند،  وجود  رسوبات  و  کف  در  که  بنتيكي 
شدن، مقداری از اکسيژن را در اختيار آنها قرار داده و 
باکتري تجزيه كننده فعاليت خود را انجام می دهد (۴ 
، ۷). بنابراين باکتريهای موجود بيشتر از نوع بی هوازی 
اختياری بوده که در دو شرايط هوازی و بی هوازی قادر 
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به رشد می باشد(۸).
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