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اخــذ  تم إذ ،التعرف على التركيبة الميكروبية السائدة فى الترب الملوثة بالنفط وقياس قابليتها الستهالك الهيدروكربونات اجريت هذه الدراسة بهدف 

البترول ، محطات البنزين والديزل و أماكن  نقل أنابيبالمحيطة بتـربة ال فى متمثلة هيدروكربونية بمواد ملوثة مختلفة مناطق من ملوثة  تربة من عينات
 المظهرية الصفات ودرست النوع وأ الجنس مستوى على عزلة 18 على الحصول تمعينة نفط خام من نوع خفيف .تغيير زيوت السيارات والتشحيم و 

 البيئات في طبيعيا المتوطنةالبكتيريا  قدرة ،كذلك تم أختبار  حيويةالكيمو  األختبارات وبعض المزرعية األوساط بعض  باستخدام العزالت لهذه  والمجهرية
 الحاوية السائلة المزرعية األوساط على نموها خاللوحساب األعداد الحيـة للبكتيريا المعزولة  المختلفة الهيدروكربونية المواداستهالك  على نفطيـا الملوثة
 على النمــو على بواغ القدرةألير المكونة لوغلألبواغ رية المكونة يالعزالت البكت لمعظم ان  النتائج وأظهرت. ومشتقاته الخام النفط من% 1 تركيز على
حيث ازدادت أعداد هذه العزالت سواء مع إضافة ، بدون أضافه المغـذياتسواء بإضافة أو بداللة األعداد الحية للعزالت التى ظهرت  األوساط هذه

عن العزالت الموجبة  Nocardia spو  اًعدادأجرام سالبة  لعزالتمن أكثر ا  Pseudomonas putida،وكانت  العزالت المغذيات أوعند الخلط بين 
بـواغ كانت أكثر األعداد على التوالى  لألبالنسبة للعــزالت المكونة .  اًأقل اعداد Actinomyces spكانت و ومتغيرة جرام التى كانت متقاربة فى نتائجها 

Brevibacillus brevis و B.megateriumو B . subtilis  مكانية إ الدراسة من نستنتج فى اعدادها. العزالت األخرى  متقاربة انواعكانت حين فى
 كمصدر النفطية المواد واستخدام استهالك على العالية لقابليتها الهيدروكربونيه المخلفات عن البيئي الناتج التلوث معالجة في العزالت هذه استخدام

 .للكربون والطاقة لها 
 

 المقدمـــــــــــة
 إذ يتم استخراج النفط بكميات هائلة من باطن األرض ،ثم . ر التكنولوجيا في القرن العشرين إلى زيادة حادة في استهالك النفط في العالمأدى تطو       

خام  مادةينقل 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 

بة والناتجة عن وتقف الصناعة النفطية وراء العديد من المشاكل البيئية التي تتعرض لها التر .. واستعمال قد تحصل أخطاء تؤدي إلى تلويث البيئة
، بالتوازن الطبيعي للبيئة المحيطة به لقد أدى إهمال اإلنسان وسعيه وراء التكنولوجيا الحديثة إلى اإلخالل. انسكاب وتلوث اسطح التربة بالمـواد النفطيــــة

وهذا ماجعل التفكير فى ( AlDobouni1977 و  Al- Sayigh,1978 و  Lai ,2001 )،  فساعد بذلك على تلوث الماء والهواء وأفسد التربة الزراعية
نفط هي ايجاد حلول لتخلص من خطـورة هذا التلوث وبطريقة صحية من األمور الهامة لضمـان صحة وسالمة البيئة وقد وجد أّن أنجح طريقة لتحليل ال

 ، حيث يمكن استخدام البكتيريا في مكافحةالزمة لها بواسطة بكتيريا لها القدرة على استغالل مركبات الكربون الموجودة في النفط كمصدٍر للطاقة ال
، وهناك الكثير من أنواع البكتيريا لديها القدرة األنزيمية الستخدام الهيدروكربونات النفطية  التلوث النفطي للتربة مثل استعمالها في البقع النفطية البحرية

ى جانب المواد الخلوية ، مثل البروتينات واألحماض النووية ، وبذلك يتم تفكك كمواد غذائية وتحويلها إلى غاز ثاني أكسيد الكربون وماء ، إل
عزيز  و 2112)عبد الرازق .هيدروكربونات النفط الخام وتحللها مما يعد فائدة عظيمة لتحولهـا إلى أصناف اخرى اقل سمية واقل خطرًا على البيئة

 (. 2112وآخرون 
 
  الخام ومشتقاتهالمخاطر الناجمة عن التلوث بالنفط   

 التلوث انواع اشد من النفطي ، والتلوث ازدياد عمليات إنتاج واستهالك النفط زادت مخاطر التلوث البيئي الذي وصل إلى السطوح المائية والتربمع 
 (2111 وخضير، الخفاف (وضارة سامة مركبات من يحتويه وما الحيوي المحيط الى ومنتجاته الخام النفط من تلقى التي الهائلة الكميات بسبب خطورة
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 سنويا يحدث .Wilson et al., 2002)  و  (Juteau et al.2003 االرض وديدان النباتات إلى الخام النفط لهيدروكربونات السامة التأثيرات تمتدو 
 الخام الى النفط من هائلة كميات ولوص عن الناجمة البيئية المخاطر حجم يعكس وهذا الحيوي المحيط الى الخام للنفط تدفق حالة 14000 يقارب ما

  Zhus et al ., 2004)  و( Phillips, 2003   الحيوي المحيط
 
 طرق إزالة الملوثات النفطية من البيئات المختلفة   

 عليهـا يطلـق التـي البيولوجيـة التقنيـات أنجحهـا ومـن والبايولوجيـة والفيزيائيـة الكيميائيـة الملوثـات ومنهـا هـذه على عديدة للسيطرة تقنيات استخدمت طرق او
وأضـرارها قليلـة علـى البيئـة  فـي ازالـة الملوثـاتتعد هذه الطريقة من الطرق البديلة والناجحة على نطاق واسـع  . Biodegradation الحيوي عملية التحليل

   بثالث تتم عملية التحلل الحيويأن  ,Alexander)  1999و  Jaccobocci et al, 2001و  (Koren et al., 2003وقد أظهرت بعض الدراسات،

، حدوث تغير صغير وبسيط في هذه المركبات العضوية ، تجزئة السالسل الهيدروكربونية إلى أجزاء مع االحتفاظ بالتركيب  أساسية تشمل خطوات
ن االحياء وأى جزيئات العضوية ومن معدنة األجزاء العضوية وتغير تركيبها من جزيئات عضوية إلوأخيرا الكيميائي للمركب األساسي قبل التجزئة 

نها %11من المجتمع الميكروبي للتربة وتزداد هذه االعداد عند التلوث لتصل الى %1المجهرية المحللة للمركبات الهيدروكربونية تشكل اقل من  تنتج  وا 
 وتم عزل العديد منها ,( .متباينة )ائية غير ذاتية التغذية كيميوأنها بعض المواد المؤثرة في الشد السطحي والتي تعمل على تفكيك وتحليل البقع النفطية 

للبيئة حيث  ريا الصديقةيالبكت أنواعوقد وجد  أنها من  الهيدروكربونية المركبات لتحليل قابليتها دراسة وتم ومشتقاته الخام بالنفط الملوثة من المناطق
 Ojo,2006أخرون) وصفها كما.توفر خيار آمن لمعالجة التلوث التربة، و  أو تعمل على تخليص البيئة من هذه الملوثات سواء على سطح الماء

رة بأنها تمتاز بقدرتها على تفكيك معظم مكونات النفط، ومستقرة وراثياً ، ولها القدرة على التكاثر بسرعة، وتمتلك إنزيمات التفكك والقد ( Atlas1981و
غير مرضية او منتجة لمواد هى ايضا حداث تأثيرات جانبية سلبية و إموقع التلوث وأخيراً  تمتاز بعدم على منافسة األحياء األخرى الموجودة طبيعياً  في 

ريا لها القابلية على تمثيل أنواع مختلفة من المركبات يمكانية عزل وتشخيص أنواع مختلفة من البكتإايضية سامة . أشارت بحوث عديدة إلى 
 Pseudomonas putida   , Aeromonas mediaاالجناسريا السالبة لصبغة كرام( ومن هذه يكتالهيدروكربونية  )أكثرها تعود الى الب

  Sphingobacterium spiritivorum ,  , Flavobacterium breve  Aeromonas media, , Serratia liquefaciens 

Acinetobacter baumanni , ,Klebseilla oxytoca لباحثينعض اب واستطاع (.2112,)جار اهلل ((Sanchez et al,2006  عزل كثير من
وفي دراسة اخرى .ريا الالهوائية في مواقع االتلوث النفطى  وفي االبار كذلك التربة الملوثة بالهيدروكاربونات يريا الهوائية والالهوائية اختيارية والبكتيالبكت
ة عالية في التحلل فى البيئات الملوثة اءذات كفاألبواغ قدرة على تكوين التي  لها ال  Bacillus ال ان انواع) Rahman et al,2002)البعض وجد 

 ترسبات والتربة.المن مناطق عميقة من مياه البحار الملوثة وفي  هابالنفط اضافة الى عزل انواع مختلفة من
 

  ومشتقاته الخام للنفط الحيوي للتحلل المحددة العوامل
 أن هناك عوامل تؤثر فى تحلل النفط  ( Hazen et al., 2003؛ Boboye et al.,2010 و(Wright et al.,1993 جاء فى بعض المصادر 

 وتركيب األس الهيدروجيني ودرجات الحرارة وتركيز ووفرة األوكسجين  امنهو لهذه الملوثات  العوامل البيئية تلعب دورا مهما في عملية التحلل الحيويف
 وذلك الديزل على النمو على Micrococcus roseus ريايبكت العزالت قدرة حظوقد لو  .النسبية واألمالح المعدنية المواد الهيدروكربونية الملوثة والرطوبة

 الهوائية الظروف تحت (Song and Bartha, 1990) يف فالتخ طريقة وباستعمال العزالت لهذه الضوئية واالمتصاصية الحية األعداد قياس خالل من
لى البداية من متزايًدا نمًوا أظهرت التي العزالتو  الحيوي التحلل لعملية األوكسجين إلى النوع هذا الحتياج نظًرا  البكتيريا مقدرة يعكس التحضين نهاية وا 

لى وجود تعتمد آلية التحلل الحيوي ع ، العوامل المتعلقة باألحياء المجهريةوهناك .والكربون للطاقة مصدًرا بوصفها للمركبات الهيدروكربونية  واستهالكها
اعتمادا على وفرة المغذيات الالزمة لنموها باإلضافة إلى العوامل البيئة و الهيدروكربونات في المناطق الملوثة وتحليل  البكتريا ذات القابلية للنمو والتكاثر

 بعض الباحثين قامو .  ويحيعن عملية التحلل ال المسئولةريا على البالزميدات التي تحمل الجينات يالبكت هو احتواء. وهناك عامل أخر 
 ) Mittal Singh and 2112)  المغذيات وعامل التهوية على التحلل الحيوي للهيدروكربونات األروماتية المتعددة الحلقات  إضافةبدراسة تأثير

ضافةعامل التهوية زيادة التحلل الحيوى فى وجود ريا. وتوصلوا الى أن يبإستعمال خليط من البكت أخرى . وفى دراسة  د الخليط البكتيريالمغذيات ووجو  وا 
فعالية األحياء الدقيقة المستوطنة طبيعيا الترب الملوثة بالنفط فى تحليل مشتقات الزيت الخام فى وجود المغذيات النتروجينية  عن(2111)الشناوى 

كروبي يالبيولوجي لهذه الملوثات عند الحقن الم اختبرت كفاءة التحللو  يوم 21من النفط الخام خالل %  21.2هضم والفوسفورية تبين قدرتها على 
ستريتوميسيس White rotو فطر Bact.No.4وأيضا الحقن بمزرعة مختلطة من بكتيريا  Bact.No.4 بواسطة البكتيريا النشطة الجديدة وأيضا تم  وا 

الشناوى ، )وفى دراسة أخرى .  من الزيت الخام% 22إزالة كروبية الكاملة حيث تمكنت من يكروبي بالفلورا الميتقدير التحلل البيولوجي عند الحقن الم
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لزيت البترول  لمحللةا يارلبكتياد ادعأ ريدتق مت ،% 10 لىإ 2.5تتراوح من  الخام ول رلبتا يتز  نم مختلفةكيزات ربتلتربة تم تلويثها (  2111وآخرون 
 بةرلتا لىالزيت إ ضافةإ دعن نهأ ظِحوُلو -ر ولفسفوا نجيورلنيتكبات ارم نمد المغذيات المعدنية وجو فى خاصًةو،  بةرلتا  هذه نمام رجكل  فى
 دقو نيةدلمعت اياذلمغد اوجم ودع فى منهاد أكـثر دألعزادت ا حيث  جبًاومول تـأثيرا رلبتأظهرت البكتيريا المحللة لزيت ا نيةدلمعت اياذلمغد اوجو فىو
بين و .  728x10عند عدم وجودها التى كانت  نةربالمقات ياذلمغد اوجو حالة فى بةرتام رج للكات رللمستعم نةومكة دحو 7180x10 لتسجي مت

 وPseudomonas aeruginosa و Bacillus subtilis  البكتيرية العزالت فى تجربة عن الفعل األنفرادى والمشترك وقابلية (2112)عويد 

Actinomyces sp   االفضل من  كانت الثالث العزالت الخام لمزيج النفط تحلل ان نسبة  ائجالنتوأوضحت المتوسط  خام كركوك نفط تحليل على
العالية  القدرة يؤكد مما المستخدم النفط على يوما 28 البالغة النمو فترة خالل الحية تبين أنها  فى تزايد مستمر االعداد نفرادى ، وفى حسابإلالفعل ا
 .النمو في الخام النفط مكونات الستغالل المستخدمة البكتيرية للعزالت

  
 أهداف البحث     

الكشف ، كذلك المـحللة للمركبات الهيدروكـربونية الشائعة محليا فى الترب الملوثة بالمشتقات البترولـية  الدقيقةالحية عـزل والتعرف على بعض الكائنات 
تحديد مدى قـدرة البكتيريا فى الترب الملوثة على استهالك و  ،عدادها فى هذه الترب ومقارنتها فى حالة توفير أفضل الظـروف لنموها وتكـاثرهاأعن 

      الهيدروكربونات . 
              

 المواد وطرق البحث
 منطقة جنزور ، البترول ، محطات البنزين والديزل نقل أنابيبتربة محيطة بتربة ملوثة بالبترول ومشتقاته من المـواقع التالية عينات من جمع تم ( 1)

خزانات حقل الفيـل  نفط خام من عينةو  غوط الشعال_ الهضبـة الشـرقية _ تـاجـوراء  ،ن تغيير زيوت السيارات والتشحيم وضمت المحطات التالية وأماك
 ربة تحليل عينات الت. وجمعت على مستوى قريب من سطح التـربة ،ملليلتر 111، واستخدم فى ذلك قنينات زجاجية غامقة معقمة سعة نفط خفيف نوع 

  وكان نوع عينات التربة طمى رملى
 (Song and Bartha, 1990)باستخـدام طريقة عـد األطبـــاق  عــد وعـزل البكتيريا من عينـات التربة الملوثـة  كذلك تم(2)

 -د للكربون والطاقة هى :البيـئات المستخدمة في زرع وعـزل األحياء الدقيقة القادرة على استغالل المركبات الهيدروكربونية كمصدر وحي)أ( 
Trypticase  soy broth, blood agar, , Trypticase soy agar   (Olukunle , 2013 8002( و)عويد) . 

مل  1نقل تم  ,.   تم عمل تخفيفات عشرية للتربةملليلتر 1111جرام كلوريد صوديوم فى  8.5)ب( طريقة التخفيف  / استعمــال محلول ملحى  معقم 
 ثم تحضن األطباق عند درجه حرارة. agar  soy Trypticaseمل من البيئة الغذائية  11_  11على سطح طبق بتري يحـوى مناسب يف من كل تخف

 . المستعمرات الناتجة  حسبساعة ، تفحص األطباق  وتسجل النتائج المتحصل عليها  22- 22لمدة ° م51
 
 البكتيريا عـزل   طريقة 

ثم نقلت بإبرة تلقيح   oم37ساعة بدرجــة حرارة  22وحضــن لمدة  Trypticase soya brothمل من وسـط 111بة وأضيف الى جــرام من التر 1تم أخــذ 
، بعد التحضين تم تنقية البكتريا النامية على وسط  oم37ساعة وبدرجة حرارة  22وزرعت على وسط اجـار الدم بطريقة التخطيط التتابعى وحضنت لمدة 

مرات الى التأكد من  5ل كل مستعمرة بإبرة تلقيح معقمـة  وزرعها بطريقة التخطيط ايضا على نفس الوسط وتكـرر عملية النقل والـزرع  اجار الدم بنق
 . ثـم أجريت عليه اختبارات التعرف والتصنيف البكتيرى . الحصــول على مستعمرات نقية 

 في جاء ما حسب الدراسة قيد للعزالت التشخيصية اتاالختبار  ُأجريت،التعـرف على العـزالت البكتيرية ( ج) 
(Collee,et.al.,1996;Macfaddin,2000;Murray,et al.,2003; Cruickshank et al., 1975) . 

 على داً اعتما أولياً  تشخيصاً  العزالت ُشخصت  المظهرية ، الصفات  االتي النحو وعلى الحيوية واالختبارات المظهرية الصفات على االعتماد وتم  
، صبغ  جرام بصبغة الخاليا صبغت ثم ، ولونها وارتفاعها  وحافتها المستعمرات حجم والمتضمنة الزرعية األوساط على للمستعمرات المظهرية الصفات

  وحجمها خالياال  شكل والمتضمنة المرّكب الضوئي المجهر تحت للخاليا المظهرية الصفات ولوحظت ،الـحركة األبواغ ، الصبغ المقاوم لألحماض
) الكتاليز  _ أكـسيديز  _  أنتاج كبريتيد الهيدروجين _ أكسدة وتخـمر فقد كانت  أما األختبارات الكيموحيوية  .رامج صبغة تفاعل ونتيجة تجمعها وطريقة

أجار الدم _ أجـار المغذى _ أجار  -: النمو على _السكريات ]مواد األساس التي تستخدم كمصدر للكربون والنيتروجين [ _ السترات _ اختزال النترات 
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 Trypticase  saltالماكونكى _ أجار الحديد الثالتى الـسـكر _ أجار الجيالتين (. تم بعد ذلك حفظ المستعمرات المعزولة على مرق  الوسط الزرعى
broth . فى درجة حرارة الثالجة 

 (Philips and Traxler 1963) بعض المصادر كما جاء فىي هذه الدراسة وعـزل وتشخيص البكتريا المحللة للنفط الخام المستخدمة ف عـد
ملليلتر من الوسط في دوارق مخروطية سعة  11، حـيث وزع   Trypticase soy brothاستخدم مرق الوسط الزرعي من خالل تم  ( 2112 عويدو)

م  51وحضنت الدوارق على درجة حرارة ، ( حجم / حجم% )  1ملليليتر عقم وبرد الوسط وأضيف النفط الخام بنسبة  211
يوما ، بعدها  21لمدة   

 7- 11، 6- 11ساعة واختير التخفيفات  22م  لمدة  51 وحضنت على درجة حرارة Trypticase soya agarأجريت التخفيفات على إطباق من الوسط 
مستعمرة بكتيرية  11طباق تم اختيار طبقين من كل عينة يحوى اقل من بعد عملية عد األ. عينة النفط الخام الخفيف لحساب العدد الكلى للبكتيريا فى

بعدها عزلت المستعمرات المختلفة في   blood Agar ,بيئة أجار الـدم لعزل المستعمرات بشكل عشوائي على الوسط نفسه  وتكرار الزراعة  على
نوع استجابتها لصبغة جرام واختبار الحركة بعدها شخصت العزالت ثم الصفات المظهرية على إطباق في نفس الوسط وثبتت صفاتها من حيث الشكل و 

  .في درجة حرارة الثالجة لحين االستخدام   Trypticase soy brothحفظت العينات المعزولة على مرق الوسط الزرعي 
                                                                                    م والمشتقات النفطية تنمية البكتريا المعزولة على النفط الخا 
مل من الوسط فى دوارق مخروطية  11لتنمية العزالت البكتيرية بشكل منفرد ومشترك ، حيث تم توزيع   Trypticase soya brothاستخدام وسط  تم

) حجم /  %1نفطية ) البنزين ، الديزل ، زيت المحـرك ( بنسبة مل وبعدها عقم وبرد الوسط ثم أضف كل من / النفط الخام _ والمشتقات ال 211سعة 
إلى الوسط ثم حضنت  مل(/  خلية1x11 2)تركيز على الذى يحتوى كل ميلليتر منهالعزالت  خليطو منفردة  ةالبكتيرىالعزلة مل من  2حجم ( وأضيف 

 يوم . وتم حساب مايلى :_  22م لمدة °51الدوارق على درجة حرارة 
   للعزالت Viable countالحية األعداد 

وذلك  بإجراء سلسلة من التخفيفات لكل مزرعة فى محلول فسيولوجي معقم مستخدما الحلمة المطاطية العزالت  خليطتم حساب األعداد الحية لكل عزلة و 
وحضنت  rypticase soy agarT مل من وسط 11بتري تحوى  إطباق إلى 7- 11مل من التخفيف 1فى عملية النقل وتحت شروط التعقيم ونقل 

والمشتقات النفط الخام أطباق للمستعمرات البكتيرية النامية على كل من  viable count( الحي)حسب العدد الكلي ̓م و°51درجة على جميع اإلطباق 
   .النفطية
 فى بةرلتا نمام رجكل منسوبا ل يارلبكتيا هذهاد دعأير بتقد ذلك تم،  التي تؤثر على األعداد و النشاط التحللي لهذه العــزالتضافة المغذيات إدراسة 

ملليليتر ويكمل  211في دوارق مخروطية سعة ملليلتر  11وزع  ،  من نفس البيئة السابقة رولفسفوا نجيورلنيتكبات ارم نم نيةدلمعت اياذلمغد اوجو
_ الخام النفط وأضيف  عقم وبرد الوسط يوم أحادي الهيدروجينمن فوسفات بوتاس% 1.2الفسفوري والمغذى من نثرات الصوديوم % 1الوسط بإضافة 

 خليط مل من المعلق البكتيري لكل عزلة على حدة و  2وأضيف ( ، حجم / حجم% )  1بنسبة  المشتقات النفطية ) البنزين ، الديزل ، زيت المحـرك (
م  51وحضنت الدوارق على درجة حرارة  العزالت إلى الوسط

 . بنفس الطريقة السابقة  تم حساب العدد الكلى للبكتيريا يوما ثم  21لمدة   
 الهيدروكربونات استهالك  ن وجود البكتريا المحللة ومدى قدرتها على ع الكشف

ير ثم الرج من المذيب العضوى ثنائى أثيل األث 5فصل الهيدروكربونات من عينات التربة الملوثة بالمشتقات النفطيــة وذلك بنسبة واحد من التربة مع تم 
الل عدة مرات ثم ترك ليستقر على درجة حرارة الغرفة ، بعدها وضعت الطبقة السائلة فى قمع فصل لسماح لطبقة المائية بالنزول الى اسفل من خ

 لكى تجف.°م 21صمام . تم غسل الطبقة العضـوية عدة مرات بكميات أخرى من األثير تم ثم التجميع فى وعاء جاف ونظيف ووضعها عند  درجة 
Nadaling.et.al,2000)  جرام من  2ختبار قابلية البكتريا المعزولة على استهالك الهيدروكربونات حيث أضيف   إ( .بعد عملية الفصل تم اجراء

حضن فى من كل عينة ولقح بها الوسط و  7- 11مل من التخفيف 1.1مل من وسط األمالح المعدنية تم أخذ 111خليط الهيدروكربونات المجففة الى 
من خالل حساب كمية المتبقى من  (2112عويد  و  2115Arafa)نسبة استهالك الهيدروكربونات ايام بعد ذلك تم حساب 7لمدة  °م51درجة 

 ساعة ووزنها ، تم رشح الوسط 22أخذ ورقة ترشيح معقمـة وتجفيفها فى فرن التجفيف مدة  طريق عن وذلك(  تحت ظروف التعقيـم ) الهيدروكربونات 
ثم الوزن لمعرفة الفرق بالوزن قبل وبعد الترشيح اذ ان الراسب يمثل المتبقى من  °م 21ساعة بدرجة  22بورقة ترشيح وبعدها جفف بفرن التجفيف لمدة 

  -حيث أن :   R= (A-B/A) x100% -حسب القـانون التالى :الهيدروكربونات 
R  نسبة المستهلك من الهيدروكربونات = 
A جرام (2 (دروكربـونات المضـاف= كمـية الهي 
B  كميـة المتبقى من الهيدروكربونات = 

 وتم اجراء التحليالت  األحصـائى الالزمــة . 
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 النتـــائج والمناقشـــة
حسب نتائج  رملى ، التربة كانت طمى وعينة تمثل النفط الخام من النوع الخفيف ،عينـــــات  من الترب المحلية الملوثة بالمشتقات النفطية  7تم جمع 

-( % 22رمل ،%   سلت 1،    %7 طينجنزور)  - % )21رمل  ،%  11 سلت،    %1 طينعلى النحو التالى :تاجوراء  ) التحليل الميكانيكي
(، الهضبة  % 80رمل ،5%   سلت،   %11 طين)  البترول نقل أنابيب( تربة محيطة ب % 2 6رمل  ،6%   سلت،    %2 طينغوط الشعال) 

 . ( % 22 رمل ،%  2سلت،    8%طينرقية ) الش
. رام ، ونوعان متغيرة جرام جاربعة منها موجبة جرام  ، وثالثـة سالبة لصبغة  بــــواغ ألعزلة بكتيرية مختلفة تمثل بكتيريا غير مكونة ل12عزلت منها 

تم تنقيـة هذه العزالت على وسط أجار الدم لعدة مرات للحصول .  جرامل بــــــواغ  خمسة منها موجبة لصبغة جرام ، وأربعة متغيرةلألأخرى مكونة  بكتيريا
 المجهريةالصفات و  (5،) (2( ،)1للمستعمرات والخاليا جدول ) باإلعتماد على الصفات المورفولوجية وبعد ذلك تم تشخيصها. على عزالت مفردة نقية

 ، بــواغ وتضـم كل منألأنها تعود الى األنواع البكتيرية غير المكـونة ل وقد أظهرت نتائج التشخيص(1( ، )2جدول ) الخواص الحيويةكذلك و 
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, , Micrococcus sp , Nocardia sp       Acinetobacter sp , 

Corynebacterium sp, Arthrobacter sp, Staphylococcus epidermidis ,Actinomyces sp انواع من  9 بـواغ وتضـمألة لومكـون
 Bacillus spp  :  brevis , (cereus , mycoides), macerans megaterium  ,badius ,  lichenformis     , firmusوهى  بكتريا

 ,subtilis  ,polymyxa  حساب األعداد الحية الهيدروكربونات كمصدر وحيد للكاربون والطاقة بداللة النمو على على واختبر قابلية هذه العزالت
كذلك حساب  والفوسفور نجيورلنيتكبات ارم نم نيةدلمعت اياذلمغد اوجو( من خالل دراسة CFU/mlريا النامية على النفط الخام ومشتقاته/ مل )يللبكت

وجود وأظهرت النتائج قدرتها على التحلل ،   النسبة المئوية لتحلل الهيدروكربونات للتأكد من وجود البكتيريا المحللة للنفط فى عينات التربة الملوثة ومدى
مكونة الأن معظم العزالت البكترية غير ( ، و 6كما يوضح جدول ) %61ووصلت الى  %11هذه البكتيريا اذ تجاوزت نسبة التحلل للهيدروكربونات 

وجد رية يت وبدونها من خالل تتبع األعداد الحية للعزالت البكتالمغذيا إضافةمع  نمت بداللة اعداد البكتريا الحية التى ظهـرتبـواغ ألبواغ والمكـونـة لألل
 تأقلم إلى ذلك يعزى وقدالمغذيات  إضافةهذه األعداد خاصة مع وجود المغذيـات مقارنة بنسب التحلل التى سجلت من تلك العزالت بدون ارتفاع فى 

 الميكروبيالعدد  أن إذ ريايالبكت لهذه ًاغذاء تعد التي البكتيري للتحلل الخاضعة طالنف مركبات تيسر إلى وكذلك ،الخام بالنفط الملوثة للبيئة ريايالبكت
       من (Atlas ,1981)ماورد فى بعض الدراسات النتائج مع هذه وتتفق (Hazenet, al .,2003)  و (2112)عويد ، الحيوي بالتحلل االرتباط يعكس
المحددة لعمليات التحلل الحيوى نظرًا ألهمية هذه العناصر في نمو األنزيمات  وبنائها  التي المحفزات الحيوية  و هى إضافة العناصر المغذية أن 

التلوث بالنفط ومشتقاته يضيف باستمرار الكربون إلى البيئة والذي تستهلكه الكائنات الدقيقـة فتستخدمها الكائنات الحية في تكسير الهيدروكربونات. 
. ومن أهم هذه العناصر النيتروجين والفسفور واللذان  كائنات يتطلب عناصر مغذية أخرى فضاًل عن الكربونكمصدر للكربون ، ولكن نمو هذه ال

بواغ تمكنت من النمـو على النفط الخام ألرية المكونة وكذلك غير المكونة ليأن جميع العزالت البكتكذلك وتبين عالية.  اتتحتاجهما األحياء الدقيقة بتركيز 
بدون أضـافة  وأبواغ مع ألبواغ عن المكونة لألريا غير مكونة ليعدادها وكمية تحلله لهذه المواد ،فقد تبين ارتفاع اعداد البكتأاوتت ن تفإومشتقاته و

شكال من  11الى  7من جداول المغـذيات كما فى  مالئمة تسود  غير ظروف خلق على تعمل لمالترب  هذه أن إلىيعزى ذلك  أن يمكنو .  2الى  1وا 
 Pseudomonas putidaوأن البكتيريا سالبة جرام  على التبوغ عن المجموعة األخرى الى جانب النظام الجينى لها وهو األرجح . بحكم قدرتها فيها

 وقد اليوتحل عداداأأقل  Actinomyces sp جرام بينما كانتلمتغيرة الالموجبة و تلك عن  sp Nocardia ثم عدادا ونسبة تحللأكانت من أكثر البكتريا 
فى (.  2112عويد ، و    1999آخرونو  الراوي)بعض الباحثين وهذا مااشار اليه  النامية عليهاالكيميائية يرجع ذلك الى زمن تحلل أو طبيعة المواد 

دروكربونات بعد عزلها من عينات التربة تم أختبار قدرتها على استهالك هي Staphylococcus epidermidisجرام البكتريا الموجبة لصبغة حين 
كانت متقاربة أما بقية العزالت األخرى فقد ، واستهالك أى من المواد الهيدروكربونية  لم تستطع النمو في وسط األمالح المعدنيةالنفط الخام ومشتقاته ف
على ل مدى قابلية العزالت على النمو ومن النتائج حو  B. subtilisثم  األكثر عددا بين العزالت المكونة لالبواغ  .brevis Bأنفى نتائجها ، كما تبين 
 Stavanger) ورد فى بعض الدراسات اقل على الديزل وهذا يؤكد ماو العزالت أظهرت نمـو وتحلل  أعلى على البنزين فأغلب  النفط الخام ومشتقاته

and Edinburgh, 1999) وأيضا ما ورد فى دراسات أخرى ،  منه االثقل النفط من ريايالبكت الحيوي بفعل للتحلل استعدادا اكثر يكون االخف النفط ان 
Atlas and Cerniglia1995)) واسعة وهي والطاقة للكربون كمصدر النفطية الهيدروكربونات استهالك على قادرة الدقيقـة  من األحياء العديد إن 

ن ، الطبيعة في تنتشارألا البيئيـة  والعوامل للمركبات الكيمياوية الطبيعة وعلى الجيني النظام على كبير بشكل يعتمد النفطية الهيدروكربونات استهالك وا 
وتبين ارتفاع  المغـذيات  إضافةعلى النمـــو على النفط الخام ومشتقاته بدون ومع  ريةيتم دراسة قدرة مزيج العزالت البكت حدهبعد دراسة كل عزلة على  .

تتفق أكبر على اعداد ونسب تحلل المواد النفطية وهذه النتائج ايجابيا المغذيات تأثيرا  إلضافةية وكان اعداد وكمية تحلل المـواد مقارنة بالعزالت األنفراد
نتائج من   .الخام النفط مركبات تحليل في االكفا كان أن مزيج العزالت البكتيريةمن  ( 2112عويد )  (Okoh, 2003)مع نتائج دراسات أخرى 
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المغذيات  إضافةأن  تبين  ،( الختبار معنوية المعامالت والتداخل بينهما  12و  11( (ANOVAاين األحادى )تحليل التبالتحليل األحصائى جدول 
إضافة المغـذيات الى جانب تـوفير وبذلك يتضح أن  بـواغ  ،ألمكونة لالبواغ وغير ألعـزالت المكونـة لللعلى العدد الكلى أو ايجابيا كان له تأثيرا معنويا 

تداخليا ببن إضافة المغذيات ونوعية المشتقات  الم يكن هناك تأثير . رية يوارتفاع العدد الكلى لكل العزالت البكتنمو والطاقة يعجـل من مصدر الكربون 
انـواع المشتقات كما تبين وجود فروق معنوية بين المعامالت فى البكتيريا المكونة لألبواغ وكذلك بين  .ريـةيللعـزالت البكتلكل على العدد الكلى الملوثة  
 ها.المغـذيات وبدونفى وجود النفطيــة 

 
  " لألبواغ المكونة غير" المعزولة( الخصائص المورفولوجية للمستعمرات البكتيرية 1جدول )

 األنواع المحتملة / األجناس  الشكل الحافة األرتفاع اللون الحجم

8Mm دائرية كاملة مرتفعة صفراء Micrococcus sp 

Mm 1×0.0  غيرمنتظم غيرمنتظم مرتفعة كريمى Acintobacter  sp 

1.9x3Mm دائرية كاملة محدبة ليمونية Arthrobacter   sp 

1.5x1Mm 

أصفر ،ابيض 
 رمادى

كومة قطنية  مجعدة  مرتفعة
وحبيبات 
 طباشيرية

Nocardia  sp 

0.5X1.6Mm غيرمنتظم مسننة محدبة صفراء شفافة Corynebacterium  sp 

0.7x2Mm 
محدبة ، مرتفعة  أخضر مزرق

 الوسط
دائرية،  كاملة، مموجة

 غيرمنتظم
Pseudomonas  aeruginosa 

1x3.3Mm  دائرية، ونقطيــة كاملة  مسطحة أبيض Pseudomonas  putida 

0.5x2Mm غيرمنتظم كومة،دائرية محدبة ابيض رمادى Actinomyces sp 

1.2 Mm ةدائرية, ونقطـيـــ كاملة مرتفعة ابيض Staphylococcus 

epidermidis 
 

  " لألبواغ المكونة" المعزولة( الخصائص المورفولوجية للمستعمرات البكتيرية 2جدول )
 المحتملة العـزالت البكتيرية الشـكل  الحـافة األرتفاع اللون الحجـم 

0.9x3.5Mm  دائـرية كاملة مرتفعة المركز  كريمى Brevibacillus brevis 

0.8x1Mm جـذرية  خيطية مسطحـة نيةب Bacillus  cereus 

Mycoides)  )  

0.7x3.6Mm دائـرية كاملة كثيرة التحدب بنية Bacillus macerans 

3x1.3 Mm  غيرمنتظم غيرمنتظم مرتفعة رمادى Bacillus .megaterium 

0.7x1Mm جذرية خيطية مسطحـة بنية Bacillus  badius 

0.7x2.5Mm خيطية خيطية حـةمسط شفافة باهثة Bacillus lichenformis 

0.6x2.5Mm دائـرية كاملة مرتفعة ابيض Bacillus  firmus 

0.6x2Mm دائـرية كاملة مرتفعة رمادى Bacillus subtilis 

0.6x4.5Mm غيرمنتظم مموجة مسطحـة بنية Bacillus polymyxa 
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 5102( 3) 25 مجلد بمشتهر الزراعية العلوم حوليات مجلة

   لألبواغ المكونة وغير/  المكونة لمعزولةا البكتيرية للخاليا المورفولوجية الخصائص( 3) جدول
 األنواع/ األجناس  صبغ جرام صبغ األبواغ الصبغ المقاوم لألحماض

 المحتمــلة

- - + Micrococcus sp 

- - - Acintobacter  sp 

- - V Arthrobacter   sp 

+ - + Nocardia  sp 

+ - + Corynebacterium  sp 

- - - Pseudomonas  aeruginosa 

- - - Pseudomonas  putida 

V - - Actinomyces sp 

_ _ + Staphylococcus epidermidis 

_ ̸  CTS  O V Brevibacillus brevis 

_ T ̸  O + Bacillus  cereus  

)Var .Mycoides ( 
_ T ̸  O V Bacillus macerans 

_ C  ̸  O + Bacillus .megaterium 

_ ̸  CT O V Bacillus  badius 

_ C  ̸  O + Bacilluslichenformis 

_ C  ̸  O + Bacillus  firmus 

_ C  ̸  O + Bacillus  .subtilis 

_ ̸  CTS  O V Bacillus  polymyxa 

 Sطرفى ,Tمركزى ,  C : البوغ حافظة موقع) ,  متغيرة((V , ( النتيجة السالبة للفحص-حيث تدل الرموز التالية ,)+ (النتيجة الموجبة للفحص , )

  ( بيضـوىO:  البوغ حافظة شكل_  طرفى شبه

 
  لألبواغ المكونة غي ـريةيحيــوية للعـزالت البكتكيمو ( األختبـارات  ال4جـدـول )  

              
  البكــتيرية   العـزالت            

  

                
  األختبارات  

 الكيموحيوية
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sp
 

 _ _ _ _ - _ + + - األوكسيديز

 + + + + + + + + + الكتاليز

: _ عضوى مصدر/  )األكسدة والتخـمر (( أ)

 الجلوكـوز
 

+ 

 
+ 

  

+ + + + 

 _ _ - - الالكتـوز 
 

_ _ V _ 

 مالتـوز 
 

_ V _ - + + + + 

 مانيتـول 
 

+ V _ 
 

_ _ _ + 

 مـونيوم  امالح  األ -: عضوى غـير مصدر( ب)

4PO2H 4NH    

+ _ 

 
_ 

 
- _ _ _ _ 

 _ _ _ _ - _ + + + إستهالك السترات

 تحلل النشـأ
 

_ _ _ - _ _ _ + 

 _ + + التينيتميع الج
  

_ _ V + 

 + V V - + _ V + + اختزال النترات 
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 _ _ _ - - _ + + + الحركة

 آجـار الحديد الثالتى الـسـكر -النمــو على :

TSI)      ) 

 _ ق/ح _ _ - _ ق/ح ق/ح ق/ح

 _ _ _ _ + _ + + _ آجـار الماكونكى 

 _ + + + + + + + + آجار المغــذى 

 γ α γ γ γ γ γ γ γ نوع تحلل الدم

( ال يوجد تحلل للدم, )ق/ح( قاعدي/حامضي , γ( تحلل جزئي للدم , )α(تحلل كامل للدم , )β)النتيجة السالبة للفحص , -)+( النتيجة الموجبة للفحص , 

  كامل غير تحلل   ( ) , ضعيف() , متغيرة (V ),)ح / ح ( حامضــى  /  حامضـى 

 
 مكـونة لالبواغرية اليحيــوية للعـزالت البكتـالكيمو ( األختبـارات  5جـدـول )  

              

    البكــتيرية   العـزالت            

 

    األختبارات
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 + _ + + _ _ _ _ + األوكسيديز

 + + + + + + + + + الكاتاليز

  + _ + + _ _ الجلوكـوز: _ عضوى )أ() األكسدة والتخـمر(
 

+ + 

 + _ _ الالكتـوز 
 

_ + _ _ _ 

 _ + + + _ _ + _ + مالتـوز 

 مانيتول
 

_ + + _ + + + _ 

 ـونيوم امالح األم -: عضوى غـير( ب)

4PO2H 4NH 

_ _ _ _ _ + _ _ _ 

 + _ + _ _ _ إستهالك السترات
 

+ _ 

 + + + _ تحلل النشـأ
 

+ _ + + 

 + تميع الجالتين
 

+ + 
 

+ + + + 

 _ اختزال النترات 
 

+ + _ _ 
 

+ + 

 + _ + + _ _ الحركة
 

+ + 

 آجـار الحديد الثالتى الـسـكر -النمــو على :

TSI)      ) 

 _ ح ̸ ق _ ح ̸ ق _ ح ̸ ق ح ̸ ق _ _

 + _ _ _ _ _ _ _ آجـار االماكونكى 
 

 + + + + + + + + + آجار المغــذى 

 β β γ α γ γ γ β γ نوع تحلل الدم

(ال يوجد تحلل للدم,)ق/ح(  γتحلل جزئي للدم ,  )  (α(تحلل كامل للدم , ) β) ( النتيجة السالبة للفحص ,-)+( النتيجة الموجبة للفحص , )

 .  العينات أغلب فى موجبة() , ضعيف() , متغيرة( V, ) قاعدي/حامضي , )ح / ح(  حامضــى  / حامضـى
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 5102( 3) 25 مجلد بمشتهر الزراعية العلوم حوليات مجلة

 المحللة للهيدروكربوناتبـــــواغ مكـونة لاْل الغير و  المكونةصـــور مجهــــرية للعـزالت البكتيرية 

  
 

Micrococcus .sp Arthrobacter .sp Nocardia . sp 

   
Pseudomonas  aeruginosa Corynebacterium sp Actinomyces sp 

 
 

 

Acintobacter sp Staphylococcus 

epidermidis 

  Pseudomonas putida   

 
 

 

Bacillus cereus (mycoides) Bacillus macerans Bacillus   megaterium 
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Bacillus  firmus Bacillu  lichenformis polymyxa    Bacillus 

   

Bacillus subtilis Brevibacillus brevis Bacillus  badius 

 
  ( [(2gmالمضافة كمية الهيدروكربوناتالمتبقية والمستهلكة ] العدد الكـلى للبكتيريا في الـترب الملوثة وكمية الهيدروكربونات: (6جدول)

 النسبة المئـوية لتحلل gmمستهلكةات هيدروكربون gmمتبقيةت هيدروكربونا gm/cellالعدد الكــلى محطات /العينــات
 17.1 1.11 1.21 211× 1.52  تاجوراء زيوتتغيير 
 رزيوتتغيي

 غوط الشعال 
2.21 ×611 

 
1.21 1.11 12.1 

الهضبـة  ديزلتغيير 
 الشرقية 

1.76 ×611 
 

1.22 1.11 11.1 

نقل  أنابيبب محيطة تربة
  بترولال

1.21 ×611 
 

1.72 1.22 62 

 59 1.12 1.22 611× 1.21 بنزين وديزل جنزور 

 711× 1.27  نفط خام
 

1.71 1.51 61 
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 5102( 3) 25 مجلد بمشتهر الزراعية العلوم حوليات مجلة

 
 المغذيات ضافةإ بدون النفطيـة المشتقـات على النامية لألبواغ المكونة غير البكتيريا أعداد لـوغاريتم( 7) جـدول

 البنزين  زيت المحــرك
 

  المشتقات النفطيــــة         النفط الخام الديزل 
 العزالت 

 رية يالبكت
8 8 8.8 8 Micrococcus sp 

8 8.88 8.88 8.88 Acintobacter  sp 

6.87 6.97 6.89 6.88 Arthrobacter   sp 

8.88 8.88 8.88 8.88 Nocardia  sp 

6.68 6.89 6.6 6.6 Corynebacterium  sp 

6.97 6.98 8 6.96 Pseudomonas  aeruginosa 

8.98 8.97 8.89 8.68 Pseudomonas  putida 

6.68 6.89 6.8 6.78 Actinomyces sp 

 العـزالتخليط  9.9 9.68 9.98 9.88
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لــوغاريتم أعـداد

البكتيريا

ى لوغاريتم أعداد البكتيريا غير مكـونة لالبـواغ النامية عل(1)شكل 

بدون أضافة مغذيات  المشتقات النفطيـة 

النفط الخام

الديزل 

البنزين 

زيت المحــرك
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  المغذيات اضافة مع النفطيـة المشتقـات على النامية لألبواغ المكونة غير البكتيريا أعداد لـوغاريتم( 8) جـدول
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لوغاريتم أعـدد 
البكتيريا

تقات اعداد البكتيريا غير مكـونة لالبــواغ النامية على المشلوغاريتم ( 2) شكل

النفطيـة مع  أضافة مغذيات 

النفط الخام 

الديزل 

البنزين

زيت المحرك 

 النفط الخام الديزل البنزين زيت المحــرك

 النفطيــــة                           المشتقات             

 ت العزال

 البكترية

2.2 2.12 2.21 2.12 Micrococcus sp 

9.04 2.11 2.16 2.2 Acintobacter sp 

2.72 2.21 2.25 2.22 Arthrobacter sp 

2.25 2.22 2.12 2.21 Nocardia  sp 

2.11 2.22 2.7 2.22 Corynebacterium sp 

2.22 2.16 2.22 2.17 Pseudomonas aeruginosa 

2.22 2.22 2.26 2.21 Pseudomonas putida  

2.12 2.1 2.12 2.15 Actinomyces  sp 

 العـزالتخليط    2.21 11.26 11.16 11.16
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 5102( 3) 25 مجلد بمشتهر الزراعية العلوم حوليات مجلة

 المغذيات ضافةإ بدون النفطيـة المشتقـات على النامية لألبواغ المكونة ةالبكتيري  العزالت أعداد لـوغاريتم( 9) جـدول

  النفطيــــة المشتقات     النفط الخام  البنزين الديزل  زيت المحــرك

 

 عــــزالت

   ةرييالبكت

2.02 6..7 2.86 2..8 Brevibacillus .brevis 

6.02 7.08 6..2 6.7 Bacillus  .cereus  

)Var .Mycoides( 
7.28 7.78 7.. 7.2. Bacillus  .macerans 

6... 7.28 6..2 6..2 Bacillus .megaterium 

6.27 6.67 2..7 6.27 Bacillus  .badius 

7.20 7.8. 7.6 7.68 Bacillus  .lichenformis 

6.08 7... 6..8 7... Bacillus  .firmus 

6.8. 6.0. 6.8. 6.07 Bacillus  .subtilis 

7.2. 7.8. 7... 7..7 Bacillus  .polymyxa 

 العـزالت خليط  .8.. 2... 07.. 7...
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البكتيريا 

المكونة لالبـواغ النامية على أعداد عزالت البكتيريالوغاريتم ( 3) شكل 

بدون أضافة مغذيات  المشتقات النفطيـة

النفط الخام  الديزل  البنزين  زيت المحرك
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 5102( 3) 25 مجلد بمشتهر الزراعية العلوم حوليات مجلة

 المغذيات ضافةإ مع النفطيـة المشتقـات على النامية لألبواغ المكونة ةالبكتيري  العزالت أعداد ـوغاريتمل( 11) جـدول

  النفطيــــة المشتقات      زيت المحــرك البنزين الديزل لنفط الخاما

 

 عزالت

  ةرييالبكت

.0..8 ..8 .0... ...0 Brevibacillus brevis  

2..0 2.08 2..6 6..8 Bacillus cereus (var. mycoides(  

2.07 2.00 2.7. 2.0. Bacillus  macerans 

.0.87 2.7. 2.2. 2.07 Bacillus megaterium  

6.. 6..2 2.87 6.22 Bacillus  badius 

6..2 6.07 6.06 6... Bacillus  lichenformis 

...2 6.2. .... 6..0 Bacillus  firmus 

.... 2.62 ..8 2..8 Bacillus  subtilis 

..87 7.60 7..8 2.2 Bacillus  polymyxa 

 مـزيج العـزالت 08... 07... 0.78. 07...
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لــوغاريتم أعــداد 
البكتيريا

مية لـوغاريتم أعداد العـزالت البكتيرية المكونة لالبـواغ النا(  4)شكل 
على المشتقات النفطيـة مـع أضافة مغذيات  

النفط الخام الديزل البنزين زيت المحــرك
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 تحليل األحصائىال
 لألبـواغ( للعدد الكلى للبكتيريا غير مكـونة ANOVA تحليل التباين)(   11جدول )  

 . معنوية لفروق الوجود   n.sالفروق معنوية ،               **
 

 بـواغ( للعدد الكلى للبكتيريا المكـونة لال  ANOVA تحليل التباين)(  12 جدول )

 ( لتباينمصدر ا)
S.0.V 

 مجموع االنحرافات ) (  d.f درجات الحرية)
 (SSQ)المربعة 

 االنحرافات متوسط)
  (M.S) المربعة

 Fالجدولية F المحسوبة
1.15∞ 

Total  115.69 72 الكلية - -  
Treatment 
 المعامالت

7 44.17 6.51  **6.57 2.17 

A22.1 4.28 5 المشتقات النفطية. n.s1.44 
 

2.76 

B2.11 52.1* *  52.71 52.71 1 إضافة المغذيات 
AB21.5 1.522 1.12 3 التداخلn.s  2.76 

   error 72 71.11 1.22الخطأ 
  معنوية لفروق الوجود n.sالفروق معنوية ,                 **  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجات الحرية S.0.V  التباينمصدر 
d.f 

 مجموع االنحرافات
 (SSQالمربعة  )

 االنحرافات متوسط
  (M.S) المربعة

 Fالجدولية F المحسوبة
   1.15∞     

Total  166.22 71 الكلية _ _  
Treatment 
 المعامالت

7 27.22 5.21 n.s 1.79 2.17 

A1.12 1.22 5 المشتقات النفطية n.s 0.07 2.76 
B2.11 2.55**  2.21 2.21 1 إضافة المغذيات 

AB1.21 17.25 3 التداخل n.s2.62 2.76 
   error 62 152 2.17الخطأ 
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 المــــراجــــع
 الطبعة ،والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار البيئة، تلوث الثاني، الفصل .البيئة وتلوث الطاقة  . 2000 خضير كاظم ثعبان ، علي عبد الخفاف،
 .صفحة 61 األردن، عمان، األولى،

. المعالجـة البيـولوجـية للملـوثات النفطـية فى بعض شـواطـىء المملكة العربيـة السعـودية . كليـة العـلوم للبنـات . 2111الشنـاوى ، كوثر السيد فهمـى .
 جامعـة الملك عبـد العزيـز . 

 يةرلمصا فليةطلا بةرلتا فى بيةورلميكا تلمجتمعاا قدرة .2111.   المنيـرى محمد و مـداور ب ؛ مجـدى؛ ايمان ذيا على ناصرحسـن ؛ كوثر ، الشناوى
. جامعة عين شمس _ معهد الـدراسات والبحوث البيئية _ جامعـة عين شمس _ كليـة العلـوم مركز بحوث  ولرلبتا تيزل جيولولبيا للتحلا على

 الصحــراء .
 التربية مجلة Bacillus subtilis بفعل البكتريا الخام النفط من ألنواع الحيوي التحلل . 1999 أيوب، ومحسن خالد العكيديمحمود؛حسن  أميرة الراوي،
  . 37 العدد والعلم،
 عة بابل ..بكتيريا مكسرة للهيدروكربونات المعزولة من ترب ملوثة بالمشتقات النفطية . ماجستير . كلية العلوم .جام2112يمان محمد .إجاراهلل، 
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Isolation and identification of bacteria prevailing in soils contaminated with oil and its derivatives and their 

ability to consume   of hydrocarbons 

 

 

Abstract 

This study was conducted to identify the composition of the microbial prevailing in contaminated soils and 

determine the ability for consumption of hydrocarbons . Soil samples were taken from different areas contaminated  

with hydrocarbon materials represented in oil derivatives and a sample of light oil crude taken from soils under filter 

pipes,fuel stations of  gasoline and diesel and places where cars change oils and lubricants (the following stations 

,Tajura _ Alshrkia El Hadaba _ Got Alshall _ Janzur _fil field) . 18 bacterial isolates at the level of genus and/ or the 

species were obtained identified on basis of morphology and microscopic . The ability of bacteria to settle naturally 

in environments contaminated with oil  and various hydrocarbons was assessed. The viable numbers of isolated 

bacteria during the growth on liquid culture media containing crude oil and its derivatives with aconcentration of 1%  

were counted . Most spore formers isolated bacteria  as well as non-spore formers  showed the ability to grow well 

on  . These results were true with and without addition of nutrients . Among gram negative and positive bacteria , 

Pseudomonas.putida and Nocrdia. sp gave the highest counts, respectively . Actinomyces sp was the lowest count  

among the other spore formers bacteria while Brevibacillus  brevis , Bacillus megaterium and B.  subtilis were the 

most non-spore formers  counts . These species could be put in a descending order according to their numbers . In 

conclusion , the bacterial  isolates obtained in this study could be  used  in the treatment of environmental pollution 

caused by hydrocarbons waste since these  isolates have high ability for consuming petroleum products as a carbon 

and energy sources . 

 

 

 

 

 

 


