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  چکیده:

 توسعه .است آبی و خشکی های بوم تیسز در ها، آلودگی از نوع ینتر یعشا و ینترعمومی  از نفتی یکی آلودگیمقدمه: 

 های دهینآال از دییاز یرمقاد راخی های دهه در تا است شده سبب یست محیطیز الزاماتیت رعا عدم و یمیپتروش صنعت

از بین تمامی روش های حذف آلودگی، زیست پاالیی به کمک فرآیند های میکروبی با  شوند. تیسز طمحی واردهیدروکربنی 

زی جداسا از مطالعه حاضرهدف  کمترین مقدار انرژی، ماده شیمیایی و زمان قادر به تبدیل آالینده ها به مواد غیر سمی می باشند.

ها در کاهش ترکیبات سنگین نفت و به دنبال آن کاهش منظور بررسی استفاده آن به های نفتی باکتری تجزیه کننده هیدروکربن

 باشد. می ها اثرات زیست محیطی آن

زی چند بوسیله غنی سا ،محیط پایه نمکیاز د. آسماری اهواز جمع آوری گردیمخزن نمونه ها از   مواد و روش ها:

ترکیبات هیدروکربنی توسط باکتری جدا شده با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی، میزان تجزیه وحذف در نهایت  مرحله ای و 

 در حد جنس شناسایی شد. 16S rRNAبر اساس تست های بیوشیمیایی و تعیین سکانس ژن  .مورد بررسی قرار گرفت

درصد  5/7و رشد قابل قبولی را در غلظت فت به عنوان تنها منبع کربن بوده این جدایه قادر به استفاده از ن یافته ها: 

 روز بود. 71درصد هیدروکربن های موجود در محیط پایه نمکی در مدت  55/77 کاهشنمک نشان داد. همچنین قادر به 

این جدایه نه تنها قادر به حذف مطلوب ترکیبات با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد  نتیجه گیری:

 این جدایه به دلیل تحمل غلظت باالی نمک و تفاوت غلظت نمک مناطق آلوده یک مزیت محسوب می شودهیدروکربنی بوده بلکه 

 توان ورود آالینده ها به محیط زیست و عوارض حاصل از آن را کاهش داد. و به این ترتیب می

 

 زیستی، آالینده های هیدروکربنی، نفت خام تجزیهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 نقل و حمل استخراج، اکتشاف، نهیزم در شده انجام های تیو فعال است ینفت منابع به وابسته تکنولوژی و عیصنا امروزه

 حاصل هایی آلودگ . (Sathishkumar et al, 2008)است داشته به همراه را یمخرب یطیمح ستیز اثرات نفت از برداری بهره و

 ونیداسیاکس و فتو شدن ریتبخ مانند یر عواملیتاث تحت عتیطب در جیبه تدر تواند یم باشد کم که یدر صورت ینفت باتیترک از

 Maki andگردند ) حذف و شده مصرف طیدر مح موجود های سمیکروارگانیم توسط ای و شده لیتبد گرییبات دیترک به نوری

Haramaya, 2005 and, Taghvaei et al, 2007)  به شده وارد بیآس داشته ادییز وسعت یآلودگ که ییها طیمح در اما 

 یاساس راهکارهای از بهین های نفتی، یآلودگ نیا جانب از یطیمح ستیز بیتخر شود. لذا ینم برطرف خودبخودی ط بطوریمح

 در  یتصرف و دخل نکهیا بدون و نهیهز نیکمتر با تا بتوانسازگار با محیط زیست را برای برطرف کردن آن ها مطرح کرده است. 

 نفتی و آلودگی های مسئله حل برای مختلفی اخیر راهکارهای سال های درنمود  برطرف را ها ندهیآال شود جادیا ستمیاکوس

 سازگاری نیز خاص و امتیازات خاطر بهدر این بین، تجزیه زیستی توسط میکروارگانیسم ها، که  است شده پیشنهاد آن، پیامدهای

نقشی اساسی را به خصوص در حذف اجزای غیر فرار نفت از است و  گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد بسیار، طبیعت روش با این

 (.Jain et al, 2011 And Korda et al, 1999. And Saleha, 2008)  محیط زیست ایفا می کند

 فیزیولوژی متعلق نظر از که دهندی م تشکیل را ها از میکروارگانیسم متنوعی مجموعه دوست نمک حقیقی های باکتری

 -7 :شوند تقسیم می نمک کننده تحمل و دوست نمک گروه به دو مذکور های باکتری. هستند متفاوتی های جنس به

 نسبتاً های تراکم ولی باشد، دریا نمک از تر پایین های غلظت یا نمک فاقد در محیط ها آن رشد بهینه که هایی میکروارگانیسم

 در رشد به قادر دوست های نمک میکروارگانیسم -2 شوند، می نامیده نمک کننده تحمل کنند، می تحمل نیز را نمک باالی

 شوری میزان با هایی محیط در بهینه رشد دارای و کنند رشد توانند می متفاوتی شوری در محدوده نیستند، نمک فاقد محیط

 می انجام ویژه شیمیایی و فیزیکی شرایط تحت صنعتی فرایندهای از بسیاری   (Margesin et al, 2001).هستند باال نسبتاً

 باکتری های  از استفاده مورد این در  (Ventosa et al, 1998).ارزش هستند  با و مهم بسیار ها اکسترموفیل این دلیل، به. شوند

 ازجمله میکروارگانیسم ها، این توسط شده تولید عوامل یروسا آنزیم ها زیرا دارد، نیز دیگری دیفوا نفت، کننده یه نمک دوست تجز

 شوری و باال دمای با مناطق در نفتی مخازن اکثر که آنجا از و است، پایدار باال شوری با درمناطق شده، تولید بیوسورفکتانت های

 برای شده تخلیه ظاهر به نفتی  های درچاه آنها بیوسورفکتانت های یا ازاین میکروارگانیسم ها استفاده واقع می باشند، فراوان

تا کنون شمار متعددی از باکتری های تجزیه کننده  (Galinski et al,  1992)می باشد  کارآمد بسیار نیز نفت ثالثیه استخراج

کمی از آنها به نظر می رسد که در تجزیه زیستی در محیط های طبیعی حائز  شده اند، ولی با این وجود تعدادمواد نفتی جداسازی 

اهمیت باشند. از مهمترین باکتری های تجزیه کننده این مواد می توان به جنس های سودوموناس، اسینتوباکتر، باسیلوس، 

 Jain et al, 2011. And., Brakstad andدریا و ویبریو اشاره نمود )مایکوباکتریوم، مارینوباکتر، اسفینگوموناس، بورخ هول

Bonaunet, 2006).  همچنین قارچ هایی مانند فوزاریوم، آسپرژیلوس، کالدوسپوریوم و کاندیدا نیز قادر به مصرف هیدروکربن های

این آلودگی ها در محیط باعث به رها سازی  (Okerentugbam et al 2003., And  Chaillan et al, 2004نفتی می باشند )

از این رو حذف آالینده های نفتی از    خطر افتادن سالمت موجودات و همچنین انتقال آلودگی به زنجیره غذایی انسان می گردد.

هدف از این پژوهش جداسازی باکتری تجزیه  منابع آبی هم از جنبه محیطی و هم از نظر حفظ سالمت انسانی حائز اهمیت است.

 ننده ترکیبات هیدروکربنی به منظور استفاده از آن جهت حذف آلودگی های نفتی منطقه بود. ک
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 مواد و روش ها

 الف( نمونه برداری

به سه مخزن از مخازن موجود در واحد آسماری اهواز بوده است. نوع مطالعه در این تحقیق میدانی و جامعه پژوهش  

نمونه گیری از سه مخزن مختلف مخزن های هیدروکربوری آسماری اهواز انجام گردید.  کننده  منظور جداسازی باکتری تجزیه

دقیقه در  75برای نمونه گیری از شیشه های درپوش دار استفاده شد. قبل از نمونه گیری شیشه ها در داخل اتوکالو به مدت 

( نگهداری شدند و به منظور ºC4در یخچال ) تریها تا زمان جداسازی باک د. نمونهدناستریل گردیسانتی گراد درجه  727حرارت 

 هوادهی، درب آن ها به صورت نیمه باز گذاشته شد. 

 

برای  (BHMS) 7از محیط سنتزی پایه نمکی بوشنل هاس :جداسازی و غربالگری باکتری های تجزیه کننده نفت خام

گرم  7حاوی ترکیبات زیر است )گرم بر لیتر(:  BHMSجداسازی باکتری های تجزیه کننده نفت خام استفاده شد. محیط 

4PO2KH ،7  4گرمHPO2K ،2/1  گرمO2.7H4MGSO،  12/1  2گرمCaCl،  7  4گرمNO4NH  3و دو قطره ازFeCl 01%  و

pH  نفت خام سبک ایران به عنوان تنها منبع کربن و انرژی در محیط استفاده شد  % 7می باشد.  7محیط نیز برابر

(Hasanshhian et al, 2008.) 

بوده است. نفت خام مورد استفاده، از شرکت ملی   Merckکلیه مواد آزمایشگاهی مورد استفاده از محصوالت شرکت 

  نفت جمهوری اسالمی ایران تهیه شد. 

روز  71اضافه شد و به مدت  BHMSمیلی لیتر از محیط  711میلی لیتر از نمونه های آب به ارلن های دارای  7ابتدا 

حاوی  BHMSبار واکشت، کلنی باکتری ها روی محیط دو ، انکوبه شد. و پس از RPM 751، روی شیکر با دور ºC 01ر دمای د

 آگار، خالص سازی شد.  

 

هالوفیل یا   1MRبرای بررسی توانایی رشد در درصد های مختلف نمک و بررسی اینکه آیا باکتری : تست هالوفیلیته

. برای این منظور تک تک باکتری ها در محیط هالوفیلیته انجام گرفت و همچنین غلظت بهینه نمک تست  هالوتولرانت است

درجه سانتی گراد قرار داده شدند. بعد از گذشت  05درصد کلرید سدیم، کشت داده شده در انکوباتور  71تا  7نوترینت آگار حاوی 

 ,Ebrahimipour and soraki) قرار گرفتورت چشمی مورد بررسی ساعت رشد باکتری ها از نظر مشاهده کلنی بص 45زمان 

1994.) 

 

                                                           
1 Bushnell Hass Mineral Salt 
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میلی محیط نوترینت براث  71ابتدا هر باکتری را جداگانه در در آزمون تجزیه زیستی نفت خام، : آنالیز کروماتوگرافی

میلی لیتر از  711میلی لیتر از آن در  7گردید. سپس  یگرماگذار گراد سانتی  درجه 25   در روز یک به مدت و داده کشت

 مدت ینا گذشت از پس و شد یگرماگذارروز  71به مدت   سی سی نفت خام اضافه گردید و 2حاوی  محیط حاوی پایه معدنی

 ,.Hunter et al)گردید تهیه کروماتوگرافی گازی  دستگاه تزریق به یبرامحلول مورد نیاز حالل سیکلوهگزان  زمان با استفاده از

2005). 

متر می  01به طول  0و ستون مویینه میکروپور 2با آشگار ساز یونیزاسیون شعله ای CP3800این دستگاه مدل وریان 

 باشد. 

 

.   ترینت آگار مورد بررسی قرار گرفتویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژی در نو: شناسایی باکتری های تجزیه کننده

با استفاده از آزمایش های بیوشیمیایی همچون رنگ آمیزی گرم، آزمایش هوازی و بی هوازی بودن، تولید اسپور و کپسول، شکل 

میکروسکوپی حرکت، آزمایش اکسیداز و کاتاالز، شناسایی اولیه باکتری های تجزیه کننده صورت گرفت، رنگ آمیزی گرم با 

. تست های کاتاالز، متیل (Baron and Fingold, 1990تایید شد ) KOHبه وسیله تست انجام شد و  Burkeاستفاده از روش 

و در ادامه شناسایی مولکولی با تکثیر  انجام شد (simbert, and Krieg,. 1994)روش  ر و تولید اندول بهس پروسکارد، وژ

  Fd1:CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG توسط پرایمر های 16S rRNAقسمتی از ژن 

 ,.Weisburg, et al) انجام شد RP1: CCCGGGATCCAAGCTTACGGTTACCTTGTTACGACTT  و

1991) . 

ساخت  DNAاستخراج باکتری به وسیله کیت  DNAپس از استخراج صورت بود:  برای تکثیر ژن بدین PCRبرنامه 

به مدت یک دقیقه، دمای    ºC 44دمای دناتوراسیون در دستگاه ترموسایکلر با شرایط  PCRواکنش لیتوانی -شرکت فرمنتاز

بود. محصول حاصل از  05دقیقه و تعداد سیکل ها  7به مدت  ºC 72دقیقه و دمای تکثیر  7به مدت  ºC50اتصال پرایمر ها 

PCR   بارگذاری شد و سپس باند  درصد  7در ژل آگارزbp7511 فرمنتاز کیت دستورالعمل طبق از ژل آگارز (K0513) استخراج 

 نرم از استفاده با آنالین ژنى بانک در موجود هاى توالى آمده با دست به هاى توالى هومولوژى .شد فرستاده توالى تعیین برای و

 Holt, et)جدایه در حد جنس شناسایی گردید  و  (http://www.ncbi.nih.gov/blast)گرفت قرار بررسى مورد BLAST افزار

al,. 1998.) 

 

  نتایج

یک   درصد نفت خام استریل و غنی سازی چند مرحله ای 7حاوی  سنتزی پایه نمکی بوشنل هاسبا استفاده از محیط 

 باکتری گرم مثبت هالوتولرانت نفت خوار جداسازی شد. 

                                                           
2 Flame Ionization Detector 
3 Capillary 
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وترینت آگار حاوی غلظت های مختلف در محیط ن 1MRنتایج آزمایش نشان داد که باکتری  : نتایج تست هالوفیلیته

الزم به ذکر است که در غلظت های پایین تر رشد  ،درصد نمک توانایی رشد داشته است 5/7تا درصد نمک(  71تا  7نمک )

غلظت های باالی  1MRبیشتری مشاهده گردید و با افزایش غلظت رشد کاهش یافته است. که بیانگر این نتیجه است که جدایه 

 .در واقع تایید کننده هالوتولرانت بودن این جدایه است مل می کند اما رشد بهینه آن در غلظت های پایین تر می باشدنمک را تح

 . آمده و هر سه بار تکرار گردیده است 7ایج این آزمون در جدول نت

درصد حذف ترکیبات هیدروکربنی نفت برای این جدایه به روش  1MRجداسازی جدایه  از پس :نتایج گاز کروماتوگرافی

گازکروماتوگرافی اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده از گاز کروماتوگرافی این جدایه نسبت به شاهد نشان داد که این جدایه قادر 

 روز بوده است. 71درصد از ترکیبات هیدروکربنی به مدت  55/77به حذف 

را با جنس استرپتومایسز نشان  یک و تست های بیوشیمیایی باکتری شباهت آنصیات مورفولوژخصو: شناسایی باکتری

داد و کلنی های ایجاد شده بر روی پلیت نوترینت آگار زرد سفید با حاشیه صاف و محدب بودند. نتایج تست های بیوشیمیایی در 

درصد شباهت با  45نیز قرابت  16S rRNAآنالیز فیلوژنی قطعه است.  و هر یک سه بار تکرار گردیده آورده شده 2جدول شماره 

و  16S rRNAنمایی از ژل الکتروفورز قطعه  7( تایید نمود. شکل شماره Accession  GU263860.1جنس استرپتومایسز )

 مارکر را نشان می دهد. 

 

 

شرکت فرمنتاز بکار گرفته شده در این  kb1و نمایی از مارکر  درصد 1بر روی ژل آگارز  PCRحاصل از  16S rRNA. باند 1شکل

 الکتروفورز .
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درجه  82در محیط نوترینت آگار حاوی غلظت های مختلف نمک در دمای  1MR. نتایج تست هالوتولرانت در مورد باکتری 1جدول 

 سانتی گراد. 

 نتیجه تست

 مثبت درصد 7رشد در نمک 

 مثبت درصد 5/2رشد در نمک 

 مثبت درصد 5رشد در نمک 

 مثبت درصد 5/7رشد در نمک 

 منفی درصد 71رشد در نمک 

 

 

 1MR. مشخصات بیوشیمیایی و مورفولوژیک باکتری 8جدول شماره 

 نتیجه تست نتیجه تست

موفولوژی کلنی بر روی 

 پلیت نوترینت آگار

 منفی اسنات کلنی پودری زرد سفید 

 منفی تحرک کوکسی شکل میکروسکوپی

 منفی ایندول مثبت رنگ آمیزی گرم

 منفی سولفید مثبت کاتاالز

 مثبت MR منفی سیترات

TSI آلکالن/آلکالن VP منفی 

   منفی اکسیداز

 

 بحث

دنبال  به را انبارییز اثرات یخاک و ییایدر های طیمح برداری در بهره مراحل یط در خام نفت محصوالت و نفت نشت

کشورهای  اکثر در ستیز طیمح یحام یدولت ریغ و سازمان های یجهان ستیز طیمح از حفاظت سازمان رو نیا از است داشته

 and  venila and Kannan, 2011 Onwurah) هستند معضل نیبرای ا ییها حل راه افتنی جهت در ادییز تالش های یصنعت

et al, 2007 .)ریپذ هیتجز باتیبه ترک مختلف ندهاییفرآ با جیتدر به عتیطب در ینفت هایی که آلودگ است داده نشان قاتیتحق 

 ,Gibbs 1975, and Lazar et al)شوند  یم حذف طیمح در موجود های سمیکروارگانیتوسط م یآهستگ به و شده لیتبد

ه ب را باتیترک نیا مصرف و هیتجز ییتوانا اغلب شوند یم افتی ینفت مواد به آلوده ینواح در که ییها سمیکروارگانیم( 1997

 در آنها ییکارا لیدل نیهم به کنند یم رشد طیمح در سخت طیشرا تحت ها سمیکروارگانین میا .دارند انرژی و کربن منبع عنوان

 ای قابل مالحظه سرعت با توانند یم شود ایمه آنها برای مناسب یطیط محیشرا اگر وجود نیا با .است نییپا یعیطب طیشرا

 سم هاییکروارگانیم روی متعددی قاتیتحق .Atlas, 1977)) ندینما کربن مصرف منبع به عنوان و هیتجز را ینفت های ندهیآال
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 گزارشات گرفته صورت مختلف مناطق در ها ندهیآال نیا کننده هیهای تجز هیسو نیبهتر افتنی منظور به نفت کننده هیتجز

 است.  شده ارائه یمتفاوت

سوالناس و همکاران ضمن تحقیق بر روی جمعیت های باکتریایی تجزیه کننده نفت اظهار داشتند که ارتباط بسیار 

در همین راستا این (. Solanas, 2005)نزدیکی بین ترکیبات محیط کشت و توان تجزیه زیستی میکروارگانیسم ها وجود دارد 

تی نفت خام مورد آزمایش قرار گرفت. روزلین و همکاران در تحقیقات خود باکتری در محیط کشت معدنی، از نظر توان تجزیه زیس

دارد که به صورت مکمل می بایست به محیط  B12فن نیاز به ویتامین برای تجزیه دی بنزوتیو RM6عنوان کرده اند که سویه 

د که صرفا توسط نمک های معدنی برای تجزیه نفت خام احتیاجات غذایی ساده تری دار 1MRکشت اضافه گردد، در مقایسه سویه 

مهنا و همکاران گزارش کردند سودوموناس آئروجینوزا ( Rozlyn et al., 2006محیط کشت پایه نمکی معدنی تامین می شود )

در محیط حاوی نمک های معدنی، مشابه محیط کشت مورد استفاده در این پژوهش، قادر به تجزیه هیدروکربور  PAO1سویه 

گرم گلوکز نیز به محیط کشت  5/1ر نموده که عالوه بر نمک های معدنی می بایست در حدود اما اظههای نفتی است ا

به  نیازیشده در این پژوهش  جداسازی 1MR ولی در مورد سویه  (Mohana et al, 2006سودوموناس آئروژینوزا بیافزایند )

 کربن و انرژی به کار می برد. افزودن گلوکز نیست و این باکتری نفت خام را به عنوان تنها منبع

درصد( روی  71و  W/V 7 ،5/2 ،5 ،5/7در قسمت دیگری از این کار پژوهشی اثر غلظت های مختلف سدیم کلراید ) 

و  Qinدرصد را دارد.  5/7رشد در این جدایه مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده گردید که این جدایه توانایی تحمل نمک تا غلظت 

همکارانش با بررسی اثر نمک بر رشد و تجزیه ترکیبات نفتی روی جمعیتی از باکتری های نفت خوار به این نتیجه رسیدند که با 

روزه  25افزایش غلظت نمک محیط فعالیت باکتری کاهش می یابد. آنها با استفاده از سویه های مقاوم به نمک در یک دوره 

. نتایج به دست آمده از این تحقیق (Qin et al, 2011) درصد برسانند 00/42تی نفت را به توانستند بیشترین مقدار حذف زیس

درصد  7در غلظت های باالی نمک در مدت زمان کمتری توانایی حذف  1MRبوده با این تفاوت که سویه  Qinمشابه با تحقیقات 

 Rhodococcusو همکاران، باکتری  Weverرش بر اساس گزادر تحقیق دیگری درصد داشته است.  55/77نفت را به میزان 

rhodocorous  درصد قادر به رشد و تکثیر  0تا  7که قادر به تجزیه هیدروکسی بنزوتیازول می باشد، تنها در محدوده نمکی

 Oren در محدوده وسیع تر و غلظت باالتری از نمک قادر به رشد و تجزیه ترکیبات نفتی می باشد.   1MRاست، حال آنکه باکتری 

بیشترین میزان تجزیه ترکیبات آروماتیک نیتروژن دار را   Halobacterium parevalensو همکاران گزارش کردند، که باکتری 

 72می تواند تا غلظت  Bacillus subtilisکردند، اران مشاهده آموزگار و همک درصد می تواند انجام دهد. 74تا  70در شوری 

باکتری رودوکوکوس را از خاک های آلوده  YHLT-2. ریو و همکاران سویه  (Amozegar et al, 2009)درصد بنزن را تجزیه کند

با توجه به  .(Ryu et al, 2006)درصد تجزیه نماید  7به نفت جداسازی نمودند که قادر بود ترکیبات نفتی را در شوری حداکثر 

جدا شده  1MRدر تجزیه نفت خام در شوری باال محرز می شود. الزم به ذکر است که باکتری   1MRاین گزارشات مزیت باکتری 

صفری و همکاران در  درصد  جداسازی شده است. 17/7در این تحقیق، از مخزن هیدروکربنی واقع در آسماری اهواز با شوری 

دارای توانایی باالیی جهت تجزیه زیستی نفت خام به  Schizothrix vaginata ISC108تحقیقی مشابه دریافتند که سیانوباکتری 

 ,safari et al)درصد می باشد ولی در مورد سویه جداسازی شده در این پژوهش درصد تجزیه کمتر می باشد 45/40میزان 

 27سویه جداسازی شده دریافتند که پس از  25زمینه تجزیه ترکیبات نفتی توسط و همکاران تحقیقی در حسن شاهیان   .(2014

درصد از نفت خام شد. این سویه شناسایی شده متعلق به جنس سودوموناس بوده و  75روز بهترین سویه انتخابی قادر به حذف 
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در مدت زمان کمتری قادر به  1MRیسه سویه درصد از نفت خام بودند، در مقا 41و  51، 21دیگر سویه ها به ترتیب قادر به حذف 

امینی و همکاران در پژوهشی مشابه میزان تجزیه آنتراسن توسط نوکاردیا تجزیه درصد بیشتری از ترکیبات نفتی  بوده است. 

 4پس از ن را درصد از آنتراسی 01/00سیریاسیجورجیکا را به روش گاز کروماتوگرافی اندازه گیری کردند و بیان کردند که می تواند 

درصد ترکیبات  55/77روز قادر به کاهش  71جداسازی شده پس از  1MR روز تجزیه کند با این تفاوت که در این پژوهش جدایه 

 .  (Amini et al, 2013)نفت می باشد

در تجزیه و حذف ترکیبات نفتی با تحقیقات مذکور   1MRبا توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و مقایسه توانایی جدایه 

می کند. همچنین در این مشاهده می شود که این جدایه کارایی مناسبی داشته و در دامنه وسیعی از غلظت های نمک رشد 

 تحقیق مشخص شد که نمونه جداسازی شده یک باکتری هالوتولرانت نفت خوار از جنس استرپتومایسز است.

 

 نتیجه گیری 

جهت استفاده صنعتی  با توجه به توانایی این جدایه بومی در تجزیه نفت خام تحت شرایط سخت می تواند گزینه مناسبی

 در فرآیند های تجزیه زیستی آالینده های نفتی محسوب شود.

 تشکر و قدردانی

شرکت ملی مناطق نفتخیز این پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد با حمایت مالی اداره پژوهش و توسعه 

 جنوب انجام شده است.
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Oil pollution is one of the  most common type of contamination in terrestrial ecosystems and 

water. The development of the petrochemical industry and non-compliance with environmental 

requirements has led ,In recent decades, large amounts of hydrocarbon emissions into the environment 

Of all the methods to remove pollution, microbial bioremediation process to help with the lowest energy, 

Chemicals and time to convert pollutants into non-toxic substances. 

The aim of this study was to isolate bacteria degrading petroleum hydrocarbons, in order to study their 

use in reducing heavy oil compounds, and is looking to reduce its environmental impact. Samples were 

collected from Ahvaz asmari reservoir.  

Of medium salt, by enrichment in different stages and finally, Using chromatography, the decomposition 

and removal of hydrocarbons by bacteria isolated were examined. Based on biochemical tests and 

sequencing 16S rRNA gene was identified in the genus. 

This separation enables the use of oil as the sole source of carbon and sustainable growth in 7/5% salt 

concentration revealed. also able to reduce 71/58 the percentage of hydrocarbons in the 10 days. 

According to the results, it can be stated that isolates not only able to remove hydrocarbon compounds are 

desirable ,but this separation due to high salt tolerance and different salt concentrations affected areas 

would be an advantage and thus the emission of pollutants to the environment and to reduce its 

complications. 

          Key Words: Biodegradation, hydrocarbons, crude oil 
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