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Abstract  
In this research, an extreme halophilic bacterium was 
isolated from   Namakdan Lake (with around 28% salt) 
on Qeshm Island, Iran. Its characterisation revealed that 
this bacterium belongs to the Archea family and is an 
extreme halophil which can utilise crude oil as its sole 
source of carbon and energy by producing 
biosurfactants. Pars Q2 also grew on molasses as the sole 
source of carbon and energy, but did not then produce 
biosurfactants for emulsifying crude oil. The growth and 
production of biosurfactants was very noticeable when 
glycerin was used as the sole source of carbon and 
energy. The effect of salt concentration on the growth of 
Pars Q2 and the biodegradation of crude oil was also 
examined. The results showed that the best 
biodegradation occurred within the range of 15% to 21% 
NaCl . 
 
Keywords: Archea, Biodegradation, Biosurfactant, 
Crude oil, Halophilic and Molasses. 

  
 

  چکیده
 تولیـد کننـده   نفـت خـوار   ري اکسـتریم هالوفیـل  در این تحقیـق یـک بـاکت   

تعیین . واقع در جزیره قشم جداسازي شد,  از دریاچه نمکدانبیوسورفاکتانت

 هـا   اولیه نشان داد که این باکتري متعلق به گروه آرکی بـاکتري     خصوصیات

قادر است بـا تولیـد   ، باشد بوده و عالوه بر آنکه فوق العاده نمک دوست می       

. فت خام را به عنوان تنها منبع انرژي و کربن مصرف نمایـد      بیوسورفکتانت ن 

همچنین این باکتري بر روي مالس چغندر قند به عنوان تنهـا منبـع انـرژي و              

 تولید بیوسورفکتانت جهتلیکن در این شرایط  , باشد کربن قادر به رشد می    

  گلیسرین به عنوان تنهادر حضوراما . امولوسیونه شدن نفت خام مشاهده نشد

.  رشد و تولید بیوسورفکتانت بسیار چشمگیر بوده اسـت ،کربنو منبع انرژي  

همچنین تاثیر غلظت نمک در رشد و تجزیه نفت خام توسط این سویه مورد  

بهترین تجزیـه  , بر اساس نتایج بدست آمده این باکتري      . بررسی قرار گرفت  

  .دهد  انجام میNaCl درصد 21 تا 15نفت خام را در محدوده غلظت 
  

آرکی باکتري، تجزیه زیستی، بیوسورفکتانت، نفت خام، :  ها دواژهیکل
  .هالوفیل، مالس

Archive of SID

www.SID.ir



¡    ¡ 
  1384    تـابـستـان  ،    8ـطی  ــــیـمح  ــوم ــلـع

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  8 , Summer 2005  
 10

  مقدمه
هـاي نفتـی و     هاي اخیر براي حـل مسـئله آلـودگی         سال در

 راهکارهاي مختلفی پیشنهاد شده است کـه        ،پیامدهاي آن 
هـا   در آن بین روش تجزیه زیستی بوسیله میکروارگانیسـم        

به خـاطر امتیـازات خـاص و نیـز سـازگاري ایـن روش بـا            
. بسیار مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفتـه اسـت      , طبیعت

 هاي مناسب براي تجزیه زیسـتی را   میکروارگانیسممعموالً  
شـرایطی مشـابه    توان از محیط  آلوده و یا محیطـی کـه     می

ها از   جداسازي این میکروارگانیسم  . داشته باشد جدا نمود   
فــراهم آوردن شــرایط  بهینــه بــراي  محــیط بــومی آنهــا و

ــواري     ــار دشـ ــگاه، کـ ــان  در آزمایشـ کشـــت و تکثیرشـ
شـــده، تلقـــیح مجـــدد ایـــن ولـــی مشـــاهده . باشـــد مـــی

اي کـه از آنجـا جـدا           بـه محـیط آلـوده      هـا  ارگانیسممیکرو
بـوده   آمیز ها موفقیت سازي شده اند، براي حذف آلودگی

 ایــن مــورد اســتفاده از در. )Korda et al., 1997( اســت
ئــد ، فوا کننــده نفــت دوســت تجزیــههــاي نمــک بــاکتري

 شـده  یـد ها وسـایر عوامـل تول    زیرا آنزیم،دیگري نیز دارد  
اي هـ   ها، ازجمله بیوسورفکتانت   توسط این میکروارگانیسم  

شده، درمناطق با شوري باال پایداراسـت، و از آنجـا                   تولید
وري  شـ  و  اي بـاال  مـ د ابـ که اکثر مخـازن نفتـی در منـاطق          

ــم    ــن میکروارگانیس ــتفاده ازای ــد، اس ــراوان واقعن ــا   ف ــا ی ه
 ظـاهر تخلیـه     هاي نفتی  بـه     هاي آنها درچاه    بیوسورفکتانت

 باشـد   بسیار کارآمد مـی    نفت نیز اي استخراج ثالثیه    شده بر 
)Glanski et al., 1992 .(    در این تحقیـق بـاکتري اکسـتریم

باشـد از     که قادر به تجزیه نفـت خـام مـی          ParsQ2هالوفیل  
هاي اولیـه تـاثیر    پس از بررسی. جزیره قشم جداسازي شد 

طـی حـائز   غلظت نمک به عنوان یکی از فاکتورهـاي محی        
اهمیت در تجزیه زیسـتی نفـت خـام توسـط ایـن بـاکتري             

دو شـاخص کـدورت سـنجی    . مورد آزمایش قرار گرفت  
 و سـنجش میـزان پـروتئین        nm 623سلولی در طول مـوج      

ــد شــده  بــه عنــوان   et al., 1987  (Sueszmuth (تولی
هاي رشـد و مصـرف نفـت در نظـر گرفتـه شـد و            شاخص

اي تجزیـه زیسـتی   ترین محدوده غلظـت نمـک بـر       مناسب
  .نفت خام توسط این سویه تعیین گردید

  
  ها مواد و روش

  ها وسائل و دستگاه
  Philips PU 8620اسپکتروفوتومتر ساخت شرکت 

   Mueller – Scherr سانتریفوژ ساخت شرکت 
   Titec BR –3001انکوباتورشیکردار ساخت شرکت 

  Metrohmپی اچ متر ساخت شرکت 
 

  هاي کشت مواد و محیط
،  گـرم  3 پپتـون    ،   گـرم  5 مخمـر    ةعصـار : 1حیط کشـت    م

ــوم ــتاآمونی ــرم 4ت  اس ــدیم ،  گ ــد س ــرم 210  کلری  ، گ
  .   میلی لیتر آب مقطر1000 در ، گرم15آگار

  .  ولی فاقد آگار1همانند محیط کشت : 2محیط کشت 
 گــرم، 42/4ســدیم هیــدروژن فســفات  : 3کشــت محــیط 
 2نیـوم  و آم  گرم، سولفات  3/4یدروژن فسفات   ه  دي   پتاسیم

،  گـرم 4/0گرم، سولفات منیـزیم   4/0گرم، کلرید کلسیم 
هـــاي  محلـــول نمـــکگـــرم، و  210 ســـدیم کلریـــد
ــاب ــ1کمیـ ــر یمیلـ ــی1000در  لیتـ ــرآب  میلـ ــر لیتـ  مقطـ

(Matulovic, 1987).  
گـرم،    II ( 40 (سـولفات آهـن   : هاي کمیاب  محلول نمک 

ــز  ــوم  5ســولفات منگن  گــرم، 2/1 گــرم، مولیبــدات آمونی
 میلـی لیتـر آب   1000 گـرم در 400ــ هیـدرات   1ـسیترات  

  .(Matulovic, 1987)مقطر
ــورد اســتفاده از محصــوالت    ــواد آزمایشــگاهی م ــه م کلی

 کـه از  (II)بـوده، بـه اسـتثنأ سـولفات آهـن      Merck شرکت
عصــارة مخمــر کــه ســاخت   ، وBDHتولیــدات شــرکت 

خــام مــورد اســتفاده، از  نفــت.  بــوده اســتDifcoشــرکت 
ــران تهیــه شــد  وريشــرکت ملــی نفــت جمهــ  . اســالمی ای

همچنین مالس چغندر قند، مربوط به کارخانۀ چغندر قنـد       
  .دزفول بوده است
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  نمونه برداري
اي واقــع در   نمکــدان، دریاچــه  نمونــه بــرداري درمنطقــۀ

نمونـه شـامل رسـوبات وآب ایـن     .  قشم انجـام شـد     جزیره
 تـا  ،هـاي زیسـتی    منظـور حفـظ قابلیـت    دریاچه بوده که به   

همچنـین  .  گردیـد  حمـل    یـخ    به آزمایشگاه روي   رسیدن
  .اقدامات الزم براي هوادهی مناسب  به عمل آمد

  
هـاي اکسـتریم هالوفیـل       ایزوله کردن بـاکتري   

تولید کننده بیوسـورفکتانت بـا قابلیـت مصـرف          
  : نفت

 میلـی لیتـر   350 گرم رسـوب و  20ابتدا نمونه را که شامل      
ایر بـه حجـم   مـ  آب دریاچه نمکـدان بـود، در یـک ارلـن    

  tween 80  میلی لیتر ریخته، و سپس به ارلن مزبـور 1000
 محـیط را بـر   pH.   اضافه شـد  درصد 01/0باغلظت نهائی 

تنظـیم  )  طبیعی دریاچـۀ نمکـدان   PHنزدیک به (2/7روي 
  دور با دقیقه بر روي شیکر5کرده، و سپس ارلن به مدت 

rpm  150 هـا از   با این روش میکروارگانیسـم . قرار گرفت
پـس از اینکـه ارلـن را بـه     .  شـوند  ذرات رسوب  جدا مـی    

 دقیقه درمحل ثابتی قرار دادیـم، ازمحلـول روئـی           5مدت  
 تهیه کرده و از هررقـت   10-8 تا   10-1 رقتی از     یک سریال 

ــر 100 ــه   میکرولیتـ ــه شیشـ ــیله میلـ ــه وسـ ــرکج  بـ اي سـ
عصارة  – بر روي پلیت حاوي محیط پپتون)  سکیلدریگا(

براي هررقت  .  تلقیح شد  )شت شماره یک  محیط ک (مخمر
گـراد    سانتی   درجه 35دو پلیت درنظر گرفتیم که در دماي        

از   شـده   ایزولـه  هـاي   بـاکتري سـپس . گرما گذاري شـدند 
به . لحاظ توان تجزیه نفت خام مورد آزمایش قرار گرفتند   

هاي خالص به دست آمـده       این ترتیب که تک تک کلنی     
گـراد    درجه سانتی35اي دم  تلقیح ودر2در محیط کشت 

پـس از رشـد در   . به مدت یک هفتـه گرماگـذاري شـدند      
شده و رسـوب حاصـله بـا آب      سانتریفوژg×10000  دور

سپس مجدداً در همـان     .  شستشو داده شد     درصد 15نمک  
 NaCl  15دور سانتریفوژ شدند، آنگاه رسوب  با محلـول  

ــد ــدورت درص ــه ک ــک5/0  ب ــد  م ــاندفارلن ــد رس  1 وه ش

)  باکتري در هر میلـی لیتـر       15 × 10 6  در حدود (یتر  ل  میلی
میلی لیتـر   100 میلی لیتري حاوي     250به ارلنهاي شیار دار     

تلقـیح   PH 2/7 بـا  3از محیط کشت اسـتریل شـدة شـمارة      
، بـه   اسـتریل شـده   یک میلی لیتر نفت خامسپس  .گردید
گردیــد و   منبــع انـرژي و کـربن بــه آن اضـافه    تنهـا  عنـوان 
 درجـه سـانتی گـراد    35دمـاي   و rpm120 ور  در دآنگـاه 

ها از لحاظ قابلیت مصرف نفت        سویه. گرما گذاري شدند  
خام، بر اساس روشن شدن رنگ محـیط و سـرعت عمـل            

در ایـن   . مـورد مقایسـه قـرار گرفتنـد        در تجزیه نفت خـام    
نـامیم، بـه عنـوان     مـی   ParsQ2 را  مطالعه یک سویه که آن

  .ت خام  انتخاب شدسویه برتر در تجزیه زیستی نف
  

  مرفولوژي و خصوصیات بیوشیمیائی
مرفولوژي کلنی از لحاظ رنگ، فـرم، بزرگـی و قـوام آن       

همچنین ابعـاد سـلولی و برخـی      . مورد بررسی قرار گرفت   
هاي بیوشیمیائی باکتري ازجمله واکنش بـه رنـگ          ویژگی

 تسـت   ،OF تسـت  ، تست کاتاالز و اکسـیداز ،آمیزي گرم
ــا نیتـــرات ــه ناحیـ ــیون،یتریـــت بـ ،  آزمـــایش نیتریفیکاسـ
تست آنتی بیوگرام به منظور تعیـین ایـن     ودنیتریفیکاسیون

هـا و یـا    که آیـا بـاکتري متعلـق بـه گـروه آرکـی بـاکتري          
  . نیز انجام شد،باشد هاي حقیقی می باکتري

  
   تست هالوفیلیته

هاي مختلف نمـک و   براي بررسی توانایی رشد در درصد    
 قوي، متوسـط،   هالوفیلParsQ2  يآیا باکتر بررسی اینکه

ــت اســت ضــعیف  ــا هالوتولران ــه ،ی انجــام  تســت هالوفیلیت
 با غلظـت یـک   2براي این منظور از محیط کشت   . گرفت

سپس یک سریال . چهارم و فاقد کلرید سدیم استفاده شد   
 در 30هاي نمک صفر تـا   ازمحیط کشت مذکور با غلظت   

 35 دمـاي  هاي کشت  پس از تلقیح در       ارلن. صد تهیه شد  
 گرمــا گــذاري  rpm 120درجــه ســانتی گــراد و در دور 

هـا از نظـر ایجـاد کـدورت در محـیط         رشد باکتري . شدند
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 مــورد بررســی قــرار 11 و 7، 5، 3، 1 کشــت در روزهــاي
 .گرفت

 
بررسی توانایی رشد و تولیـد بیوسـورفکتانت بـا          

  و انـرژي  مالس و گلیسیرین به عنوان تنها منبـع       
  :کربن

 بـاکتري در هــر  107 تــا 106در حـدود  (ParsQ2 بـاکتري   
.  تلقیح شـد 3، در شرایط بهینه،  به محیط کشت  )میلی لیتر 

گلیسـیرین بـه عنـوان تنهـا منبـع           یکبار مالس و بـار دیگـر      
 35ها دردمـاي   ارلن.  کربن به محیط اضافه گشت    و انرژي

 بـه مـدت یـک هفتـه      rpm 140درجه سانتی گـراد و دور  
 روزمحیط کشت، سانتریفوژ  7 از   بعد. گرما گذاري شدند  

 توان رشـد بـا اسـتفاده از       ،شد و با مشاهدة بیوماس حاصله     
همچنـین مـایع روئـی    . این منـابع کربنـی تخمـین زده شـد        

یـا عـدم    بیوسورفکتانت جهت بررسی وجودمحیط کشت   
ــط      ــده توســـ ــد شـــ ــورفاکتانت تولیـــ ــود بیوســـ وجـــ

ها با استفاده از دو تکنیک گسـترش نفـت           میکروارگانیسم
(Morikawa et al., 2000)     و نیـز انتشـار و تجزیـه زیسـتی  

 . بررسی گردید(Youssef et al., 2004)نفت خام 
ــه زیســتی   ــر غلظــت نمــک در تجزی بررســی اث

  خام  نفت
 میلـی  100 حـاوي    میلـی لیتـري    250یازده ارلن شـیار دار      

 ، 9 ، 6 ، 3 ، 0نمـک    هاي    با غلظت  3محیط کشت   لیتر از 
ــد 30و  27 ، 24،  21 ، 18، 15 ، 12 ــد   درص ــه ش  . تهی

PHنزدیـک بـه  ( 2/7ها بر روي  محیطPH     طبیعـی دریاچـه
ــا( ParsQ2  بــاکتريتنظــیم و) نمکــدان  107– 106” تقریب

یک میلـی   .ها تلقیح شد  محیطبه) باکتري در هر میلی لیتر    
مدت  براي   ها افزوده و سپس به ارلناستریل لیتر نفت خام 

 rpm 120ر و و دگراد  سانتیه درج35یک هفته در دماي 

 کــدورت بــراي سـنجش دو فــاکتور . ندشــدي گرماگـذار 
 ،PHو نیز  ثبت تغییرات       میزان پروتئین تولید شده      ،سلولی
 صـــورت 11 و 7 ، 5 ، 3، 1روزهـــاي در بـــرداري نمونـــه
 پــروتئین ســنجی بــه طریــق روش الري صــورت  .گرفــت
نـه  ، روزاPHتغییـرات  . (Sueszmuth et al., 1987) گرفـت 

  .توسط سود یک نرمال بر روي میزان اولیه تنظیم شد

 
  نتایج

نتایج جداسازي، مرفولوژي ، تستهاي بیوشیمیائی    
  و آنتی بیوگرام  

  جداسازي یک باکتري ،هاي کالسیک  با استفاده از روش   
  اکستریم هالوفیل نفـت خـوار  بـر روي محـیط            گرم منفی 

ار بطئـی   رشد اولیه باکتري بسی   . انجام شد ،  1 شماره   کشت
ها، زمانی قریب به یـک مـاه را بـه     اولین کلنی بود و ظهور

هاي مکرر ضمن خالص    با تهیه کشت  . خود اختصاص داد  
. یافت  این زمان  به کمتر از یک هفته تقلیل       ، سازي سویه 

این بـاکتري از نظـر تـوان تولیـد بیوسـورفکتانت و تجزیـه         
که این نتایج نشان داد . نفت خام مورد بررسی قرار گرفت  

 نفت خام را بـه    ،باکتري قادر است با تولید بیوسورفکتانت     
مراحـل  . رسـاند بعنوان تنها منبع انرژي و کربن به مصرف         

همچنـین در   . تجزیه نفت در شکل ا نشان داده شده اسـت         
هاي باکتري از لحاظ میـزان نمـک       ویژگی  3 تا   1جداول  

دوستی و سـایر خصوصـیات فیزیولـوژیکی و بیوشـیمیائی        
نتایج تست آنتی بیوگرام، بـر اسـاس قطـر    . کر شده است  ذ

همـان  .  نشا ن داده شده اسـت 1هالۀ عدم رشد، در جدول     
شود، بـاکتري نسـبت بـه پنـی سـیلین،          طور که مشاهده می   

ــبت بــه       ــوده، و نس ــاوم ب ــل مق ــایکلین و کلرامفنیک تتراس
همچنین یک حساسـیت جزئـی      . تراسین حساس است  یباس

 .شود  مشاهده میدر مقابل اریترومایسین
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 مراحل تولید بیوسورفاکتانت و تجزیه نفت خام توسط        -1شکل  
ــل    ــتریم هالوفی ــتانی اکس ــاکتري باس  ParsQ2 . 8 10 -10 10ب

 بـه  PH 2/7 بـا  3میلی لیتر محیط کشت شـمارة      100  در باکتري
منبـع انـرژي و      تنهـا    یک میلی لیتر نفت خام، به عنـوان       همراه  

ــربن  ــک ــاي  rpm120 در دور یون و انکوباس ــه 35ودم  درج
 .گراد سانتی
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 ParsQ 2 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ، فیزیولوژیکی و بیو شیمیائی باکتري  - 2جدول 

           نتايج      Pars Q 2  باكتري  خصوصيات مورد آزمايش
  قوام خشك-     لبه صاف  شكل  و قوام كلني       

       قرمز روشن        رنگ كلني
  )كوكوباسيل(     ميله اي كوتاه        شكل سلول باكتري

  ٥/٠ *١ – ٢/١       )μm(       ابعاد سلولي
      گرم منفي       رنگ آميزي گرم

    د گاز    مثبت، همراه با  تولي  اكسيداتيو
      منفي   فرمنتاتيو   با قند گلوكزOFتست 

      مثبت       كاتاالز
      مثبت ضعيف      اكسيداز

      مثبت      احياي نيترات به نيتريت
      منفي      دنيتريفيكاسيون
      مثبت      نيتريفيكاسيون

      مثبت      تحرك
      هالوفيل قوي      هالوفيليته 

 
 

 و  گرم عصاره مخمر25/1 در محیطی با  .ParsQ 2نتایج تست هالوفیلیته در مورد باکتري   - 3جدول 
  . تکرار براي هر غلظتC  ْ35  .3دماي .  گرم در لیتر پپتون75/0 

Culture Day H2O 
3% 

NaCl 

6% 

NaCl 

9% 

NaCl 

12% 

NaCl 

15% 

NaCl 

18% 

NaCl 

21% 

NaCl 

24% 

NaCl 

27% 

NaCl 

30% 

NaCl 

1 - - - - - + + + + (+) (+) 

3 - - - - (+) + ++ ++ ++ + (+) 

5 - (+) (+) (+) + ++ ++ ++ ++ ++ + 

7 - (+) (+) + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Pars Q2 

11 - (+) (+) + ++ + ++ ++ ++ + + 

   فاقد رشد-رشد ضعیف، (+) رشد خوب، + رشد بسیار خوب، ++            
 

  C  ْ35 در دماي 1 بر روي محیط شماره   ParsQ 2نتایج آنتی بیوگرام بر اساس قطر هاله عدم رشد باکتري   -1جدول
  تراسینیباس  اریترومایسین  کلرامفنیکل  تتراسایکلین  پنی سیلین

  متر  میلی 8 ترم  میلی4    -  -  -
   فاقد رشد-رشد ضعیف، (+) رشد خوب، + رشد بسیار خوب، ++            
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  نتایج تست هالوفیلیته
 در محـیط    ParsQ2زمـایش نشـان داد کـه بـاکتري          آنتایج  
درصـد   27 تـا   15عصاره مخمر بهترین رشد را در         –پیتون

 .نمک، داشته است
 

اده از  نتایج رشد و تولید بیوسورفکتانت بـا اسـتف        
مالس وگلیسرین به عنـوان تنهـا منبـع انـرژي و      

  کربن
 مـالس   درصـد 1 ، حاوي3نتایج کشت باکتري در محیط 

 ، بــا اســتفاده از مــالس بــه ParsQ2نشــان داد کــه بــاکتري 
 ولـی  ، کربن قـادر بـه رشـد اسـت       و عنوان تنها منبع انرژي   

لـیکن بـا کشـت ایـن        . تولید  بیوسورفکتانت مشاهده نشـد     
 حاوي گلیسـرین بـه عنـوان تنهـا منبـع      3محیط باکتري در   

زیــادي  عــالوه بــر رشــد مقــدار انــرژي و کــربن، بــاکتري
بیوسورفکتانت با توان باال در امولسیونه کردن نفـت تولیـد    

  ).2 شکل(کرده است
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 بـر روي  ParsQ2 رشد باکتري باستانی اکستریم هالوفیل  -2شکل  

بن و انـرژي جهـت تولیـد        گلیسرین به عنـوان تنهـا منبـع کـر         
میلی لیتـر محـیط     100  در  باکتري 10 10- 10 8 . بیوسورفاکتانت

، گلیسـیرین یـک میلـی لیتـر       به همراه    PH 2/7 با   3کشت شمارة   
  . درجه سانتی گراد35ودماي  rpm120 در دور انکوباسیون 

  

 زیسـتی   جزیـه تدر  نمک  غلظت   اثر   بررسی    جینتا
  خام  نفت  

غلظت نمک درمینرالیزه شدن نفـت خـام        نتایج بررسی اثر  
 بـه صـورت    3 در شـکل  شـماره  ParsQ2 توسط بـاکتري  

 تـا  15بهینه رشد در محدوده   . منحنی نشان داده شده است    
درایـن محـدوده از غلظـت    .  در صد نمک واقـع اسـت     21

 از روز سوم وارد فـاز لگـاریتمی مـی       نمک باکتري تقریباَ  
ارد، و سپس وارد فـاز  م ادامه دپنج تا روز رشداین   شود و 

 در کـل نشـان داد کـه    سـنجش پـروتئین  . شـود  سکون می

 گـرم پـروتئین در   میلی 2/4فاز لگاریتمی در حدود   انتهاي
 در کـل بـا    .خام تولید شـده اسـت    نفت لیتر میلی  ازاء یک

 5/0 تـا  2/0 کاهشـی در حـدود     نسـبتا شروع فاز لگـاریتمی     
 بـا وجـود    خـورد کـه    ها بـه چشـم مـی         ارلن  PH واحد، در 

ولی محسوس است،   جزئی   ،PHتنظیم روزانه این تغییر در    
هاي آنیـونی و یـا       خاطر تولید بیوسورفکتانت    که احتماال به  

در ادامه فاز لگاریتمی و   . باشد هاي حد واسط می    متابولیت
 محــیط خیلــی جزئــی PH ،بــا وارد شــدن بــه فــاز ســکون 

توانــد بــه دلیــل مصــرف ایــن   یابــد، کــه مــی افــزایش مــی
 24هـاي نمـک      غلظـت  در.  باشـد  ي حد واسط  ها ابولیتمت
روز چهـارم وارد فـاز لگـاریتمی         بـاکتري از    درصد، 30تا

، بـه  یابـد  شود و با شیب تندتري تا روز هفتم ادامـه مـی           می
گـرم پـروتئین تولیـد      میلـی  3 اًه دراین دوره حـدود    طوریک

 12و9 ،6، 3هاي نمک   منحنی رشد در غلظت  . شده است 
 از روز چهارم وارد فـاز لگـاریتمی رشـد    اًدرصد هم تقریب  

. روز هفـتم ادامــه دارد  تـري تـا   شـده و بعـد بـا شـیب کنــد    
هـاي   دهـد کـه در غلظـت       بررسی منحنی پروتئین نشان می    

 میلـی گـرم پـروتئین تولیـد       6/1 اً درصد حدود  6و 3نمک  
 و 9هـاي    هاي نمک   این مقدار در مورد غلظت    . شده است 

ــب   12 ــه ترتی ــد ب ــروتئین    3/2 و07/2 درص ــرم پ ــی گ میل
در غلظـت صـفر درصـد چـون رشـدي صـورت         . باشد می

هـا نیـز     ارلنPHنگرفته،  پروتئینی تولید نشده و تغییري در    
 کـه   شـود   گیري می  نتیجهچنین  بنابراین  . شود مشاهده نمی 

 درصـد، عـالوه بـر ایـن کـه      21 تـا    15در محدودة نمـک     
ن تــر آغــاز کــرده، میــزا بــاکتري فــاز لگــاریتمی را ســریع

بـه عبـارتی دیگـر      . پروتئین تولید شده نیز بیشتر بوده است      
تر  در این محدوده از غلظت نمک،  باکتري نفت را سریع          

  .و به میزان بیشتري مصرف کرده است
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 بررسی اثرغلظت نمک در تجزیه زیستی نفت خام -3شکل 
لید کننده  توParsQ2توسط باکتري آرکی اکستریم هالوفیل 

 و در دماي  120rpm، دور شیکر 2/7 محیط PH ..بیوسورفاکتانت
 .   درجه سانتیگراد گرما گذاري صورت گرفت35

   A : بررسی رشد سلولی به روش کدورت سنجی  
B : بررسی رشد با اندازه گیري پروتئین تولیدي  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثرغلظت نمک در تجزیه زیستی نفت خام بررسی ا: 3ادامه شکل 
 تولید کننده ParsQ2توسط باکتري آرکی اکستریم هالوفیل 

 و در دماي  120rpm، دور شیکر 2/7 محیط pH ..بیوسورفاکتانت
  .      درجه سانتیگراد گرما گذاري صورت گرفت35

   B : بررسی رشد با اندازه گیري پروتئین تولیدي  
   C :  تغییراتpHنظیم روزانه با ت 
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  بحث
 از لحـاظ مقـدار    ،منطقـه نمونـه بـرداري     با توجه به شرایط     

هـاي     احتمال حضور بـاکتري ،شوري و سایر خصوصیات     
اورالنـا و  . .اکستریم هالوفیل در آن ناحیـه بسـیار بـاال بـود           

هـاي خـود خـاك بـیش از چهـل        در آزمـایش  همکـاران 
ا بررسی هاي نمکی ر منطقه با شوري فراوان ، نظیر دریاچه

ــتریم      ــاي اکس ــی باکتره ــف از آرک ــویه مختل ــل س و چه
هـا قـادر بـه     هالوفیل را جداسازي نمودنـد کـه همـه سـویه          

ایشـان در نتـایج     . تجزیه ترکیبات آروماتیک نفتـی بودنـد      
ــرده  ــر کـ ــود ذکـ ــه   تحقیـــق خـ ــه قابلیـــت تجزیـ ــد کـ انـ

هیدروکربورهاي نفتـی احتمـاال صـفتی مشـترك در میـان       
). Orellana  et al., 2006(شـد مـی با  هـالوارکی باکترهـا  

ــژوهش،هــدف ــاکتري در ایــن پ هــاي اکســتریم   ایزولــه ب
 .بـود  تجزیه زیستی نفت خام      به منظور   نفت خوار  هالوفیل

از منطقـه مـذکور    ParsQ2 باکتري  در ابتدابراي این منظور 
با تولید بیوسورفکتانت نفت خام را بـه        جداسازي شد، که    

ــه    ــوثري تجزیـ ــو مـ ــرد مـــینحـ ــو . کـ ــه طـ   مشـــابه ربـ
 (Muller et al., 1990) ،   عنوان کردند کـه سـویهEpA505 

ــاکتري  ــت   Pseudomonas paucimobilisبـ ــادر اسـ از  قـ
ان تنها منبع کربن و انرژي استفاده نمایـد و      وفلورانتن به عن  

حذف فلورانتن از محیط با افـزایش بیومـاس باکتریـائی و            
کتري بـا . شود هاي مسیر تجزیه مشخص می     تولید متابولیت 

ParsQ23شــمارهمحــیط  (ط کشــت معــدنیییــز در محــ ن( ،
 ابتـدا از روز  عنوان تنها منبع کربن و انـرژي،   بهحاوي نفت 

ــده و امولســیونه در   ــه صــورت ذرات پراکن دوم نفــت را ب
  وتولیـد انـرژي   ،  سپس بـا اکسـیده کـردن نفـت        ،  آورد می

 نگ محیط کشت   ر   روز 6 بعد از حدود  . نماید بیوماس می 
شدن موثر نفـت    الیزهرمینزشد که حاکی ا  شن می روً کامال

 ، علـت امولسـیونه شـدن نفـت    . باشـد  وسیله بـاکتري مـی   به  
 همـین  در. باشـد  بیوسورفکتانت توسـط بـاکتري مـی       تولید

گزارشات متعددي وجود دارد که حـاکی از تولیـد            رابطه  
کننــده نفــت  هــاي تجزیــه بیوســورفکتانت توســط بــاکتري

 ; Passeri et al., 1992; Schulz et al., 1990)( باشـد  مـی 

Sego et al., 1990  .هائی که  معمول میکروارگانیسمبه طور
تولیـد   بـا ،  کننـد  سوبستراهاي نامحلول درآب را تجزیه مـی      

ــواد   ،بیوســورفکتانت ــه ایــن م    ســطح تمــاس ودسترســی ب
ــه  ــراي تجزیـــ ــی  را بـــ ــزایش مـــ ــد و افـــ ــن  دهنـــ   ایـــ

ــر ــارائی میکروارگانیســــ  امــ ــا را در مصــــ  مکــ   رف هــ
ــرد   ــی بـ ــامحلول بـــاال مـ ــدروفوب و نـ ــتراهاي هیـ   سوبسـ

(Desai et al., 1997 ; Rahman et al., 2002) . بـاکتري 
ParsQ 2روفیل بوده د برروي مالس که یک منبع کربن هی

کشـت تـوان    روئـی محـیط     ولـی مـایع   ،است رشـد کـرده   
 که احتماالً بـه علـت       ، را نداشته   خام امولسیونه کردن نفت  

امـا پـس از     . سورفکتانت قابـل توجیـه اسـت      عدم تولید بیو  
رشــد در محــیط حــاوي گلیســرین، محــیط حاصــل از آن 
بدلیل وجود بیوسورفاکتانت تولید شده، قابلیت امولسـیونه        

در ایـن  . کردن نفت خام به طور چشمگیري مشـاهده شـد        
 یـک    بـا وجـود اینکـه گلیسـرین        توان گفت کـه       مورد می 

 باکتري با ،باشد میسوبستراي هیدروفیل و محلول در آب     
ــربن      ــرژي و کـ ــع انـ ــا منبـ ــوان تنهـ ــه عنـ ــرف آن بـ مصـ

ه و بیوســورفکتانت تولیــدي، دوتولیــد نمــبیوســورفکتانت 
   Cameotra & Makker. نفت خام را امولسیونه نموده است

مهار سـنتز     و اءبه نقش منابع کربنی مختلف در الق       (1998)
  . اند بیوسورفکتانت اشاره کرده

بایسـت محـیط مناسـبی       هـا مـی     بـاکتري  دن کر براي ایزوله 
 يهـا  شـد کـه بتوانـد نیازهـاي غـذائی بـاکتري            انتخاب می 

هـاي   براي این منظـور محـیط  . هالوفیل قوي را تأمین نماید  
بـه عنـوان مثـال      . گوناگونی مـورد آزمـایش قـرار گرفـت        

هـاي حـاوي انــواع قنـدها واسـیدهاي آمینـه، انــواع       محـیط 
مـورد بررسـی قـرار       …و  ها، محیط حاوي پـارافین       آلکان
 حـاوي   عصاره مخمـر  –اما در نهایت محیط پپتون       .گرفتند

ــتات  ــیط(اس ــماره  مح ــاً ) 1ش ــد21و تقریب ــک،  درص  نم
  .ها بود موجود براي ایزولۀ باکتري  ترین محیط مناسب

 روز  27هـا نزدیـک بـه        نـی ل رشد اولیـه ک    درتحقیق حاضر 
مکـرر ضـمن خـالص      هـاي    طول کشید و سپس بـا کشـت       

بنـا  . ز کاهش پیـدا کـرد     و ر 6 این زمان به     ،  ها ویهسازي س 
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میکروارگانیسـم هـاي    Guerin & Boyed (1995)به اظهـار  
بـراي سـازش یـافتن بـه سوبسـتراهاي       نفتالن،  تجزیه کننده 

سازش ممکـن اسـت    این . نیازمند زمان می باشند   ،  ناشناس
 موجود ی آنزیميها سیستم در تغییراتایجاد برگیرنده  در
هـا   هـاي جدیـد بـه وسـیله میکروارگانیسـم       آنزیمیا سنتز و

پس از انتقـال  ، باکتري ایزوله شده در این تحقیق نیز   .باشد
بـراي  ،  عصـاره مخمـر  –بـه محـیط پپتـون   طبیعی،  از محیط   

و  احتیاج به زمان داشت   ،  سازش یافتن با سوبستراي جدید    
زمـان رشـد و تکثیـر آن    ، به تدریج با پیدایش این سـازش     

والناس و همکاران ضمن تحقیـق بـر رور       س .اهش یافت ک
انـد   هاي باکتریائی تجزیه کننده نفت اظهار داشـته        جمعیت

که ارتباط بسـیار نزدیکـی بـین ترکیبـات محـیط کشـت و        
ــم  ــتی در میکروارگانیسـ ــه زیسـ ــوان تجزیـ ــود  تـ ــا وجـ هـ

ــاکتري    ).  (Solanas, 2005دارد ــن ب ــتا ای ــین راس در هم
ز نظـر تـوان   ا، )3شـماره   محـیط  ( درمحیط کشت معـدنی 

.  مــورد آزمــایش قــرار گرفــت خــامتجزیــه زیســتی نفــت
روزلین و همکاران در تحقیقات خود عنوان کرده اند کـه     

 B12 براي تجزیه دي بنزوتیوفن نیاز به ویتامین    RM6سویه  
بایسـت بـه محـیط کشـت      دارد که به صـورت مکمـل مـی      
براي تجزیه نفت Pars Q2 اضافه گردد، در مقایسه ، سویه 

حتیاجات غذایی سـاده تـري دارد کـه صـرفا توسـط         خام ا 
  شـود    تـأمین مـی    3هاي معدنی محیط کشت شـماره        نمک

 )., 2006 et al Rozlyn .(کنند  مهنا و همکاران گزارش می
 در محــیط حــاوي PAO1سـودوموناس آئروژینــوزا سـویه   

 در ایـن  3هاي معدنی، مشـابه محـیط کشـت شـماره       نمک
ربورهاي نفتـی اسـت امـا    پژوهش، قادر به تجزیه هیـدروک    

هاي معدنی می بایسـت در   اظهار نموده که عالوه بر نمک     
 گرم گلوکز نیز به محیط کشت سـودوموناس         0./5حدود  

ولی در مورد . (Mohana et al., 2006)آئروژینوزا بیافزایند 
 نیـازي بـه   ParsQ2سویه ایزوله شده در این پژوهش یعنـی   

ت خام را بـه عنـوان   افزودن گلوکز نیست و این باکتري نف 
  .  برد تنها منبع کربن و انرژي بکار می

ــویه  ــل، سـ ــت   در کـ ــاي نفـ ــ هـ ــده  وارخـ ــد کننـ  و تولیـ
 بـــا امولســـیونه کـــردن نفـــت و ســـپس  بیوســـورفکتانت،

ت خــام را مینزالیــزه   فــن، اکسیداســیون ترکیبــات نفتــی  
در نفـت خـام را     ParsQ2درایـن میـان بـاکتري    . کننـد  می

  و از آنجـائی کـه  هرف رسـاند به مصـ مدت نسبتا کوتاهی     
رنــگ محــیط کشــت پــس از مصــرف نفــت توســط ایــن  

شده،  هاي نفت خوار جدا    در مقایسه با سایر سویه    باکتري  
 کـه  ،شـود   حاصـل مـی      ایـن نتیجـه    ،گردد  روشن می  بسیار

از لحاظ کمی نیـز    ،  باکتري مذکور عالوه بر سرعت عمل     
.  سـت میزان بیشتري از ترکیبـات نفتـی را میزالیـزه کـرده ا            

، بــراي تعیــین اثــر غلظــت نمــک در ایــن تجزیــه زیســتی  
 نمـک   يهـا   غلظـت   نشـان داد کـه     هاي انجام شـده    بررسی

بـراي   )NaCl مول5/3 تا   5/2تقریباَ معادل   ( درصد   21تا  15
ــام  ــه زیســـتی نفـــت خـ ــاکتري تجزیـ ، ParsQ2 توســـط بـ

   Weverبراساس گزارش. باشند هاي بهینه نمک می غلظت
 rhodocorous  Rhodococcusاکتري  ب، (1997)و همکاران 

 تنهـا   ،باشـد  ازول می  بنزوتی که قادر به تجزیه هیدروکسی      
قـادر بـه رشـد و تکثیـر          درصد   3 تا 1  نمکی    ةدر محدود 

تـر و    در محـدوده وسـیع   ParsQ2  حال آنکه باکتري،است
تجزیـه ترکیبـات     باالتري از نمک قادر بـه رشـد و       غلظت

اظهارکردنـد  و همکاران  Yakimov (1995. (باشد نفتی می
، بـا  BAS  50 سـویه   Bacillus lichiniformisکـه بـاکتري  

استفاده از منابع کربنـی گونـاگون قـادر بـه رشـد و تولیـد                
 . بـوده اسـت    درصد 13بیوسورفکتانت در شوري باالتر از      

Orenگــزارش کردنــد، کــه بــاکتري   (1991)  و همکــاران
Halobacterium parevalens ــز ــترین میـ ــه   بیشـ ان تجزیـ
 14 تـا  13دار را در شـوري       ترکیبات آروماتیـک نیتـروژن    

 YHLT-2سویه ریو و همکاران. تواند انجام دهد درصد می
هـاي آلـوده بـه نفـت      بـاکتري رودوکوکـوس را از خـاك   

ــی را در    ــود ترکیبــات نفت ــادر ب ــد کــه ق جداســازي نمودن
 .(Ryu et al., 2006)  درصد تجزیه نماید7شوري حداکثر 

 در تجزیه ParsQ2 به این گزارشات مزیت باکتري       با توجه 
الزم به ذکر اسـت  . شود نفت خام در شوري باال محرز می  
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 از  دریاچه    ،ایزوله شده در این تحقیق     ParsQ2که باکتري   
  ایزولـه شـده    درصـد  28نمکدان، واقع در قشم با شـوري        

 کــه در شـود   بــاکتري، مشـاهده مـی  ایـن  در مـورد  .اسـت 
   درصـد 21 و نیـز بـاالي        درصـد  15 هاي نمک زیر   غلظت

هـاي بهینـۀ نمـک یـک روز      فاز تأخیري به نسـبت غلظـت     
 Saiv  Brown (1992) &بنا بر مطالعات. یابد بیشتر ادامه می

ــاکتري  ــد را  Halobacterium halobiumبـ ــرین رشـ   بهتـ
 نیـز   NaCl مـول  2 دارد و تا غلظت NaCl مول 4درغلظت 

  NaCl مـول  4ت رشـد بـاکتري هماننـد رشـد آن در غلظـ     
 مـول  2باشد، ولی با کاهش غلظت نمـک بـه کمتـر از        می

NaCl بـراي تعیـین ایـن    .شـود  تر مـی  ، فاز تأخیري طوالنی 
هـا و یـا     جزء آرکی بـاکتري  ParsQ2نکته که آیا باکتري 

. هاي مختلفی وجود دارد    ها می باشد روش    جزء یوباکتري 
ــی      ــه آنت ــیت ب ــت حساس ــور از تس ــن منظ ــراي ای ــاور ب ج

کنـد   او این طور مطرح مـی . ها استفاده کرده است  یوتیکب
هاي اکستریم هالوفیل در حضور پنیسیلین قارد        که باکتري 

هـاي متوسـط در حضـور ایـن          به رشد هستند ولی هالوفیل    
بالعکس آنتی بیوتیک   . توانند رشد کنند   آنتی بیوتیک نمی  

هــاي اکســـتریم هالوفیـــل   باسیتراســین از رشـــد بـــاکتري 
هـاي متوسـط بـه       کنـد، در حالیکـه هالوفیـل       جلوگیري می 

 نماینــد راحتــی در حضــور ایــن آنتــی بیوتیــک رشــد مــی 
(Javor, 1984) .ــاکتري ــورد ب ــز مشــاهده  ParsQ2در م  نی

شود که میکروارگانیسم نسبت بـه پنیسـیلین حساسـیتی            می
گونـه هالـه عـدم      ندارد و در مورد این آنتی بیوتیـک هـیچ         

ورد آنتــی بیوتیــک امــا در مــ. شــود رشــدي تشــکیل نمــی
بـه  . رسـد   میلی متر مـی 8باسیتراسین قطر هاله عدم رشد به    

. شود طور جزئی نیز حساسیت به اریترومایسین مشاهده می  
 را جـزء  Pars Q2تـوان بـاکتري   با توجـه بـه ایـن نتـایج مـی     

هاي دیگـري    البته روش . ها به حساب آورد    آرکی باکتري 
 بـاکتري بـودن   مثل آنالیز لیپیـدي نیـز بـراي تعیـین آرکـی         

 که انجـام آن  (Javor, 1984)ها وجود دارد  میکروارگانیسم
همچنـین بـراي    . در حیطه امکانات این تحقیق مقدور نبود      

هـاي   هـا نیـاز بـه انجـام تسـت          شناسائی دقیـق ایـن بـاکتري      

ــر   ــق نظی ــق  S rRNA 16مولکــولی دقی  و بیوشــیمیائی دقی
فـت کـه   تـوان گ  توجه به نتایج این تحقیـق مـی   با  . باشد می

داراي پتانسیل فراوانـی بـراي کاربردهـاي         ParsQ2باکتري  
بیوتکنولوژیکی و زیست محیطی اسـت و بـه خـاطر رشـد      

تـوان بـا اسـتفاده از ایـن          این بـاکتري بـر روي مـالس مـی         
سوبستراي ارزان قیمت باکتري را در اشـل صـنعتی تکثیـر          

لقوه این امکان هست که بتـوان از       باعالوه به طور    ه  ب. کرد
هــاي نفتــی در  یــن میکروارگانیســم بــراي رفــع آلــودگی ا

هـــاي بــا میـــزان نمــک بـــاال     آبهـــا و خــاك ،رســوبات 
 همچنین بیوسورفکتانت تولید شده     .بهره برد ) زارها شوره(

تواند بـراي مقاصـد صـنعتی از جملـه       می،توسط این سویه 
 بـه ظـاهر   افزایش بازیافت میکروبی نفت در مخـازن نفتـی   

  . گیردستفاده قرار مورد ا… وتخلیه شده
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