فنآوری زیستی در کشاورزی /جلد سیسدهن /شوارة دوم /زهستاى 39

شناسایی باکتریهای تجسیهکننده نفت از هناطق آلوده پلدختر و بررسی فاکتورهای هؤثر
بر کارآیی تجسیه در آنها
Identification of Oil Degrading Bacteria from Poldokhtar Polluted Areas and
Investigation of Factors Affecting Their Degradation Performance
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ػَهب ًشیوبًی ،*1ػیذی ثبصگیش ٍ 2حؼیي هیشصایی ًدفقلی

تبسیخ پزیشؽ93/11/21 :

تبسیخ دسیبفت93/08/05 :
چکیده

صیبىثبس ثش هحیظصیؼت ٍ ػالهت اًؼبىّب ثیـتش
ثِدلیل پبیذاسی ثبال ٍ اثشات 
آلَدگی اکَػیؼتنّبی عجیؼی تَػظ آالیٌذُّبی ًفتی 
ثِهٌظَس اكالح هحیظّبی آلَدُ
هَسد تَخِ قشاس گشفتِ اػت .اهشٍصُ اص سٍؽّبی هتؼذد فیضیكی ،ؿیویبیی ،حشاستی ٍ صیؼت پبالیی 
اػتفبدُ هیؿَد .فٌبٍسی صیؼت پبالیی ثش پبیِی اػتفبدُ اص سیضخبًذاساى عجیؼی ٍ یب تشاسیخت ثِهٌظَس احیبی هدذد هكبىّبی آلَدُ ٍ
حفبظت اص هحیظصیؼت اػتَاس اػت .دس ایي پظٍّؾ ًوًَِثشداسی اص خبک ٍ آة آلَدُ هٌغقِ تٌگفٌی پلذختش ثِهٌظَس خذاػبصی ٍ
تدضیِکٌٌذُ تشکیجبت ًفتی كَست گشفتً .وًَِّب پغ اص اًتقبل ثِ آصهبیـگبُ سٍی هحیظکـتّبی

ؿٌبػبیی ثبکتشیّبی ثَهی
قػبصی ،خذایِّبی ثبکتشیبیی ثشاػبع خلَكیبت فٌَتیپی -
ًَتشیٌت آگبسًَ ،تشیٌت ثشاث ٍ  2xYTکـت گشدیذًذ .ثؼذ اص خبل 
ثِػٌَاى گًَِّبی ،Acinetobacter junii ،Pseudomonas aeruginosa
ثیَؿیویبیی ٍ تَالییبثی ثخـی اص ًبحیِ طى  16SrDNA
،Stenotrophomonas acidaminiphila ،Sphingobacterium multivorum ،Delftia tsuruhatensis ،Acinetobacter baumannii
 Comamonas koreensisؿٌبػبیی ؿذًذّ .وچٌیي خذایِّبی ثبکتشیبیی اص ًظش فبکتَسّبی تـكیل ثیَفیلن ،تَلیذ ػیذسٍفَس ٍ حشکت
اػَاسهیٌگ هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذ ،کِ ثیـتشیي هیضاى تـكیل ثیَفیلن ٍ حشکت اػَاسهیٌگ هشثَط ثِ گًَِ Pseudomonas
ثِػٌَاى تدضیِکٌٌذُ ًفت هؼشفی گشدیذ.
 aeruginosaثَد .دس ایي تحقیق ثشای ًخؼتیي ثبس ثبکتشی  Comamonas koreensis
واشههای کلیدی :تشکیجبت ًفتی ،صیؼت پبالیی ،ثبکتشی ،Pseudomonas aeruginosa ،ثیَفیلن

کبسؿٌبػیاسؿذ ثیوبسیؿٌبػی گیبّی ،داًـكذُ کـبٍسصی داًـگبُ لشػتبى ،لشػتبى

 .1داًـدَی
 .2اػتبدیبس گشٍُ گیبّپضؿكی ،داًـكذُ کـبٍسصی داًـگبُ لشػتبى ،لشػتبى
 .3هشثی گشٍُ گیبّپضؿكی ،داًـكذُ کـبٍسصی داًـگبُ لشػتبى ،لشػتبى
Email: Soma_narimany@yahoo.com
*ًَ :یؼٌذُ هؼٍَل
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،Klebsiella
،Flavobacterium
،Streptococcus
،Enterobacter ،Alcaligenes ،Acinetobacter ،Escherichia

هقذهِ
خبک یكی اص هٌبثغ هْن ٍ اسصؿوٌذ عجیؼت ٍ یک پبالیٌذُ
عجیؼی هحؼَة هیؿَد .اهب اهشٍصُ ٍسٍد تشکیجبت
ّیذسٍکشثيّبی آسٍهبتیک چٌذحلقِای ( Polycyclic Aromatic
حولًٍقل،

 )Hydrocarbonsثِ هحیظصیؼت دس اثش اػتخشاج،
رخیشُػبصی یب اػتفبدُ ًبدسػت ػجت آلَدگی خبک ٍ هٌبثغ

آثی ؿذُ اػت .اص عشفی دیگش ثِػلت ػویت ٍ ػشعبىصا ثَدى
ایي آالیٌذُّب ٍ اهكبى ٍسٍد آىّب ثِ چشخِ غزایی اًؼبى
ث ِكَست هؼتقین ٍ غیشهؼتقین ،اكالح خبکّبی آلَدُ اهشی
ضشٍسی هیثبؿذ اثشاّیوی ٍ ّوكبساى ( Ebrahimi et al.,
 .)2013تشکیجبت ّیذسٍکشثيّبی آسٍهبتیک چٌذحلقِای داسای
دسخبت هختلفی اص تدضیِپزیشی ،تب غیشقبثل تدضیِ هیثبؿٌذ تپب
ٍ ّوكبساى ( .)Thapa et al., 2012صیؼت تخشیجی ایي تشکیجبت
ثؼتگی ثِ ػبختبس ؿیویبیی ٍ حبلت فیضیكی آىّب داسد تبیگی ٍ
عَسیکِ افضایؾ دس اًذاصُ

ّوكبساى ( .)Tyagi et al., 2011
ثِ
هَلكَلی (تؼذاد حلقِّبی آسٍهبتیک) هٌدش ثِ افضایؾ خبكیت
آةگشیضی ،ثجبت الكتشٍؿیویبیی ٍ پبیذاسی ثبالی آىّب هیؿَد.

سٍؽّبی هتؼذد فیضیكی ،ؿیویبیی ،تثجیت خبک ،تخشیت
حشاستی ٍ صیؼتی ثشای اكالح خبکّبی آلَدُ هَسد اػتفبدُ قشاس
هیگیشد .اص هیبى ایي سٍؽّب ،سٍؽ صیؼتی یک تكٌَلَطی
هحیظصیؼت ثشای حزف

ًؼجتبً هقشٍى ثِ كشفِ ٍ ػبصگبس ثب
هیثبؿذ ػبالًیتشٍ ٍ
ّیذسٍکشثيّبی ًفتی دس خبکّبی آلَدُ 
ّوكبساى؛ هبدًٍَ ٍ ّوكبساى؛ تپب ٍ ّوكبساى ( Salanitro et al.,
 .)2009; Madueno et al., 2011; Thapa et al., 2012ایي
تكٌَلَطی هتكی ثش تقَیت هیكشٍفلَس یب هخلَط ثبکتشیبیی ثَهی
هكبىّبی آلَدُ هیثبؿذ ،کِ قبدس ثِ اًدبم فؼبلیت هَسدًظش
ّؼتٌذ سایٌذّبی آًضیوی کَهبس ٍ ّوكبساى ( Kumar et al.,
ثیضشستش
 .)2011ثبکتشیّب اص عشیق فبیٌذُّب سا ثِ هحلَالت 
تجذیل هیکٌٌذ هَّیتی ٍ ّوكبساى (ّ .)Mohite et al., 2010ش
چٌذ ثبکتشیّب دس خبکّبی آلَدُ ٍخَد داسًذ اهب هوكي اػت
خوؼیت آىّب ثشای اكالح صیؼتی هٌبػت ًجبؿذ ،ثٌبثشایي ثبیذ
خوؼیت ثبکتشیبیی خبک تقَیت ٍ فؼبلیت آًْب تحشیک ؿَد
کَهبس ٍ ّوكبساى (ّ .)2011وچٌیي دس سٍؽ تدضیِ ثیَلَطیكی،
ثِخبی یک گًَِ خبف ،ثِ
اػتفبدُ اص چٌذیي گًَِ ثبکتشیبیی 
عَس قبثل تَخْی تخشیت ّیذسٍکشثيّب هَخَد دس سػَثبت
دسیبیی سا افضایؾ دادُ اػت دالًَ ٍ ّوكبساى ( Dellanno et al.,
.)2012
،Pseudomonas
ثبکتشیبیی
خٌغّبی
،Stenotrophomonas ،Ochrobactrium ،Sphingomonas

،Bacillus

،Corynebacterium

 Micrococcus ٍ Rhodococcusدس پظٍّؾّبی هختلف ثِ
ػٌَاى تدضیِکٌٌذگبى ّیذسٍکشثيّبی آسٍهبتیک چٌذ حلقِای
هؼشفی ؿذُاًذ .ػلَل ثبکتشی دس پبػخ ثِ تٌؾّبی هحیغی
هبًٌذ خـكی ،کوجَد اکؼیظى ،دهب ٍ pH ،هَاد ػوی تـكیل
ثیَفیلن هی دّذ ٍاى ّوت ٍ ّوكبساى ( Van Hammet et al.,
 .)2003ػلَلّبی ثبکتشی دس ػبختبسّبی ثیَفیلن ثِ دلیل
افضایؾ تَاى ثقبی ثبکتشی تحت ؿشایظ تٌؾ ٍ داسا ثَدى هقذاس
ثبالی ثیَهبع هیكشٍثی ثشای صیؼت پبالیی هٌبػت ؿٌبختِ
ؿذُ اًذ ٍ ثب گزؿت صهبى ًؼجت ثِ هَاد ػوی هَخَد دس هحیظ
هقبٍمتش ٍ تَاًبیی تثجیت آالیٌذُّب سا پیذا هیکٌٌذ داع ٍ
ّوكبساى ( .)Das et al., 2012عالیی ٍ ّوكبساى دس ػبل
 14 ،1388گًَِ ثبکتشی اص خبکّبی هٌبعق هختلف آلَدُ ثِ
ًفت ؿٌبػبیی کشدًذ .دس ثیي خذایِّبی ثبکتشی ،اػتشیي P.
 aeroginosaتَاًبیی تدضیِ صیؼتی  89دسكذی اص خَد ًـبى
دادّ .وچٌیي هـخق ؿذ کلیِ خذایِّب ،قبدس ثِ ایدبد
تشکیجبت صیؼت فؼبل ػغحی (ثیَػَسفكتبًت) ّؼتٌذ (عالیی
ٍ ّوكبساى.)1388 ،
ّذف اص ایي هغبلؼِ خذاػبصی ،ؿٌبػبیی ٍ هؼشفی
ثبکتشیّبی ثَهی تدضیِکٌٌذُ تشکیجبت ًفتی اص هٌغقِ پلذختش
دس پبکؼبصی هٌبعق آلَدُ ٍ ّوچٌیي ثشسػی فبکتَسّبی هَثش
دس افضایؾ تَاًبیی ایي ثبکتشیّب دس تدضیِ تشکیجبت ًفتی
هیثبؿذ.
هواد و روش
نوونهبرداری و جداسازی باکتری

ًوًَِثشداسی دس تبثؼتبى  1391اص خبک صساػی ،آة ٍ لدي
ًفتی اعشاف تلوجِخبًِ ؿشکت ًفت هٌغقِ پلذختش كَست
گشفتً .وًَِّب ثِ آصهبیـگبُ هٌتقل ٍ ثؼذ اص تْیِ ػشی سقت،
کـتّبی  2xYT ٍ NB ،NAکـت گشدیذ
ثش سٍی هحیظ 
ػبهجشٍک ٍ ّوكبساى ( .)Sambrook et al., 2001ػپغ
پشگٌِّبی ثبکتشی خذاػبصی ٍ ثؼذ اص خبلقػبصی ثش سٍی

هحیظکـت  NAدسٍى گلیؼشٍل  20دسكذ دس دهبی -80
ًگْذاسی گشدیذ (خَاّشی ٍ ّوكبساى.)1391 ،
غربالگری باکتریها با استفاده از هحیطکشت  SSMبا
جایگسینی  2/5درصد نفت سفید
ثِهٌظَس غشثبلگشی اٍلیِ ،خذایِّبی ثبکتشی سٍی

هحیظکـت ) SSM (Standard Succinate Mediumثب


،Staphylococcus
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خذایِّبی هختلف ثبکتشیبیی ثِ دسٍى ّش چبّک حبٍی

هحیظکـت اضبفِ ٍ ثِ هذت  24ػبػت سٍی ؿیكش قشاس دادُ

ؿذ .ثؼذ اص اًكَثبػیَى ثب اػتفبدُ اص هحلَل کشیؼتبل ٍیَلِ 1
دسكذ تـكیل ثیَفیلن هَسد ثشسػی قشاس گشفت (خَسج .)2011 ،
ّوچٌیي ثشای ػٌدؾ کوی ثیَفیلن اص هحلَلاػیذ اػتیک30
دسكذ دس عَل هَج ً 550بًَهتش اػتفبدُ گشدیذ .اص ّش خذایِ
ثبکتشیبیی ػِ تكشاس اػتفبدُ ؿذ ٍ تَػظ ًشم افضاس SAS ver.9
ًتبیح هَسد تدضیٍِتحلیل آهبسی قشاس گشفت.

خبیگضیٌی  2/5دسكذ ًفت ػفیذ ثب ػَکؼیٌیک اػیذ ثِػٌَاى
هٌجغ کشثي کـت گشدیذًذ هبیش ٍ ػجذالِ ( Meyer and
 .)Abdallah, 1978ثبکتشیّبیی داسای قبثلیت سؿذ ثش سٍی
هحیظکـت  ،SSMهَسد ؿٌبػبیی قشاس گشفتٌذ.
ؿٌبػبیی ثبکتشیّب ثب اػتفبدُ اص خلَكیبت فٌَتیپی،
ثیَؿیویبیی ٍ تَالییبثی طى  16S rDNAثبکتشیبیی خذایِّبیی
کِ تَاًبیی سؿذ سٍی هحیظکـت  SSMسا داؿتٌذ ،ثِػٌَاى
ًوبیٌذُ اًتخبة ٍ آصهَىّبی فٌَتیپی ٍ ثیَؿیویبیی ثشاػبع
سٍؽ کَاکغ؛ فْی ٍ پشػلی؛ ؿبد ٍ ّوكبساى ( ;Kovacs, 1956
 )Fahy and Parsley, 1983; Schaad et al., 2001سٍی آىّب
اًدبم گشدیذ .آصهَىّبی اًدبم ؿذُ ؿبهل گشم ،اکؼیذاص،
کبتبالص ،O/F ،تَلیذ  H2Sاص ػیؼتئیي ،تَلیذ اػیذ اص گلَکض،
لَاى ٍ ّیذسٍلیض تَئیي  ٍ 20طالتیي هیثبؿذ.
ثِهٌظَس كــــحت تـخیق خذایِّب تَػـــــظ

آصهَىّبی اًدبم ؿذُّ ،فت خذایِ ثِػٌَاى ًوبیـــٌذُ

اًتـــخبة ؿــــذ ٍ ثب اػتـــفبدُ اص آغـــبصگشّبی ػوَهـــی
ثب تـــشادفّبی (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-
’5’- ACGGCTACCTTGTTACGACT -( ٍ 16s- fDI )3
’ 16s- rP2 )3ثِ سٍؽ ٍیؼجَسگ ٍ ّوكبساى ،قغؼِای اص ًبحیِ
 16SrDNAتكثیش گشدیذ ٍیؼجَسگ ٍ ّوكبساى ( Weisburg et
 .)al., 1991تكثیش دس دػتگبُ  PCRهذل ( Biometra,
 ،94ºCپٌح دقیقِ ،یک چشخِ؛ 30
 )Germanyثب ثشًبهِ حشاستی 
72ºC
ثِهذت  30ثبًیِ ٍ 
 62ºC
ثِهذت  30ثبًیِ ،
 94ºC
چشخِ 
ثِهذت  2دقیقِ؛ ّوچٌیي ػٌتض ًْبیی ثِهذت  10دقیقِ دس

 72ºCكَست گشفت .هَاد ٍ هقذاس هَسد اػتفبدُ ثشای ٍاکٌؾ
 ،PCRؿبهل 2/5 :هیكشٍلیتش ثبفش ٍاکٌؾ (،)PCR buffer 10X
 1/5هیكشٍلیتش  0/5 ،)2/5mM( MgCl2هیكشٍلیتش dNTPs
( 0/25 ،)10mMهیكشٍلیتش10U/ ( Taq DNA polymerase
 1 ،)µlهیكشٍلیتش آغبصگش سفت ( 1 ،)10µMهیكشٍلیتش آغبصگش
ثشگـت ( 3 ،)10µMهیكشٍلیتش  15/25 ٍ DNAهیكشٍلیتش آة
ػتشٍى .پغ اص تكثیش ٍ تَالییبثی ًبحیِ  16S rDNAتَػظ
ؿشکت کپٌْبگي داًوبسک ،تَالیّبی حبكل دس ثشًبهِ
 BLASTnهَخَد دس پبیگبُ  NCBIهَسد ثشسػی قشاس گشفت.

ثشای اًدبم آصهَى اػَاسهیٌگ ،خذایِّب دس هحیظکـت
ثِهذت  24ػبػت کـت گشدیذًذ .پغ اص سػَة دادى

ػلَلّبی ثبکتشی ،ثِهٌظَس حزف پلیػبکبسیذّبی خبسج

ػلَلی اص ثبفش  PBSاػتفبدُ ؿذ .ػِ هشتجِ سػَة ثبکتشی دسٍى
ثبفش  PBSحل ٍ ػپغ ّش هشتجِ ثِهذت  4دقیقِ ثب ػشػت
 5000دٍس دس دقیقِ ػبًتشیفیَط ؿذ .دس ًْبیت ػَػپبًؼیَى
ثبکتشی تْیِ ٍ دیؼکّبی کبغزی  6هیلیهتشی ثِ
ػَػپبًؼیَى ثبکتشی آغـتِ ٍ دس ٍػظ تـتک پتشی حبٍی
هحیظ غزایی ثب آگبس یک دسكذ دس ػِ تكشاس قشاس دادُ ؿذ ٍ
هیضاى تحشک ثبکتشی ثِهذت یک ّفتِ اًذاصُگیشی ؿذً .تبیح
اًذاصُ قغش حشکت ثبکتشی تَػظ ًشمافضاس  SAS ver.9هَسد
تدضیٍِتحلیل آهبسی قشاس گشفت( .خَاّشی ٍ ّوكبساى.)1391 ،

بررسی توانایی جدایههای باکتریایی در تشکیل بیوفیلن

نتایج و بحث

خْت ثشسػی کوی ٍ کیفی تـكیل ثیَفیلن اص سٍؽ هیكشٍپلیت
الیضا اػتفبدُ گشدیذ خَسج ( .)George, 2011اثتذا خوؼیت
 1010cfu/mlثبکتشیبیی اص کـت  24ػبػتِ تْیِ گشدیذ .هیضاى

 100هیكشٍلیتش اص هحیظکـت  LBدسٍى چبّکّبی پلیت الیضا
سیختِ ؿذ ،ػپغ هیضاى  10هیكشٍلیتش اص ػَػپبًؼیَى

تٌَع هیكشٍثی ػبدُتشیي ،اقتلبدیتشیي ٍ ثْتشیي ساّكبس ثشای
کبّؾ آلَدگیّبی هحیغی ٍ کوک ثِ تدضیِ صیؼتی تشکیجبت
ًفتی پیـٌْبد هیکٌذ" .صیؼت پبالیی" سٍؿی اػت کِ اص
تَاًبیی هَخَدات صًذُ خْت افضایؾ هیضاى ٍ ػشػت تخشیت
آالیٌذُّب اػتفبدُ هیکٌذ ٍ یک اثضاس هْن خْت کبّؾ

بررسی تولید سیدروفور توسط سویههای باکتریایی
ثِهٌظَس اسصیبثی کیفی تَلیذ ػیذسٍفَس تَػظ ػَیِّبی

ثبکتشیبیی اص آصهَى کشٍم آصٍسٍل-ػَلفًَبت ( )CASآگبس
اػتفبدُ ؿذ ػیلَا ٍ ّوكبساى (.)Silva-Stenico et al., 2005
پغ اص تْیِ هحیظکـت 20 ،هیكشٍلیتش اص ػَػپبًؼیَى
ّ 108 cfu/mlش ثبکتشی ثِ سٍؽ قغشُگزاسی دس هشکض تـتک
ثِهذت  5سٍص دس
پتشی قشاس دادُ ؿذ ٍ ػپغ تـتکّبی پتشی 
تبسیكی ٍ دهبی  28دسخِی ػبًتیگشاد اًكَثبػیَى ؿذًذ .تغییش
هحیظکـت اص آثی تیشُ ثِ ًبسًدی سٍؿي (صسد)،

سًگ
ًـبىدٌّذُی تَلیذ ػیذسٍفَس تَػظ ػَیِّبی ثبکتشیبیی ثَد.
آزهوى حرکت اسوارهینگ باکتری
NB
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حیظصیؼت هیثبؿذ .هیكشٍاسگبًیضمّبی اكلی
آلَدگیّبی ه 
خبک ؿبهل ثبکتشیّب ،خلجکّب ٍ قبسذّب ّؼتٌذ .تبکٌَى
خٌغّبی ثبکتشیبیی هتٌَػی ؿٌبػبیی ؿذُاًذ ،کِ قبدس ثِ
تدضیِ ٍ تغییش سًح ٍػیؼی اص تشکیجبت ًفتی هیثبؿٌذ صاًگ ٍ
کیباٍ ( .)Zhang and Qiao, 2002هیكشٍاسگبًیضمّبی ثبکتشیبیی
اص عشیق فشایٌذّبی هختلف قبدس ثِ تدضیِ ٍ اػتفبدُ اص
آالیٌذّبی ًفتی ّؼتٌذ .اكالح خبکّبی آلَدُ ًیبصهٌذ هغبلؼِ
تٌَع هیكشٍاسگبًیؼنّب دس هحیظ ٍ تؼییي تَاًبیی
هیكشاسگبًیؼنّب هختلف ٍ تؼبهل آىّب دس تدضیِ آالیٌذّبی
ًفتی اػت .اص فبکتَسّبی کلیذی دس فشایٌذ تدضیِ ثیَلَطیكی،
ٍخَد یک خوؼیت هیكشٍثی ػبصگبس ثب ؿشایظ هحیغی هیثبؿذ،
کِ تَاًبیی تدضیِ ٍ اػتفبدُ اص تشکیجبت ًفتی سا داؿتِ ثبؿٌذ.
دس ایي پظٍّؾ ثبکتشیّبی تدضیِکٌٌذُ تشکیجبت ًفتی اص
خبکّبی آلَدُ ؿشکت ًفت هٌغقِ پلذختش خذاػبصی ٍ
ؿٌبػبیی ؿذًذ ٍ ّوچٌیي فبکتَسّبی تـكیل ثیَفیلن ،تَلیذ
ػیذسٍفَس ٍ حشکت اػَاسهیٌگ کِ ػجت افضایؾ ثقب ٍ کبسایی
ثبکتشیّب دس تدضیِ ایي تشکیجبت هیؿًَذ ،هَسد ثشسػی قشاس
گشفتٍ .خَد گًَِّبی هختلف ثبکتشیبیی دس ایي هغبلؼِ ًـبى
داد کِ خوؼیت هیكشٍثی خبک هٌغقِ اص تٌَع هٌبػجی
ثشخَسداس اػت .ایي تٌَع ثبالی هیكشٍثی هیتَاًذ ثِػٌَاى یک
فبکتَس هٌبػت دس تدضیِ آالیٌذّبی ًفتی هٌغقِ هَسد اػتفبدُ
قشاس گیشد .ثبفت خبک هٌغقِ هَسد ًوًَِثشداسی اص ًَع
لَهیؿٌی ٍ هیضاى هبدُ آلی آى 1/443دسكذ ثَد.


غربالگری باکتریها با استفاده از هحیطکشت SSM

دس خذاػبصی اٍلیِ ثبکتشیّب اص ًوًَِّبی خبک ،آة ٍ لدي
آلَدُ ثِ تشکیجبت ًفتی تؼذاد  74خذایِ ثبکتشی خذاػبصی
گشدیذ .ثِهٌظَس خذاػبصی ثبکتشیّبی تدضیِکٌٌذُ ٍ یب هتحول
ثِ تشکیجبت ًفتی ،سٍی هحیظکـت  SSMحبٍی  2/5دسكذ
ًفت ػفیذ ثِػٌَاى هٌجغ کشثي کـت گشدیذ .دس ًْبیت تؼذاد
 10خذایِ کِ تَاًبیی سؿذ سٍی هحیظکـت  SSMسا داؿتٌذ،
اًتخبة ٍ هَسد ؿٌبػبیی قشاس گشفتٌذ.
بررسی خصوصیات فنوتیپی ،بیوشیویایی و توالییابی
ناحیه شى  16S rDNAباکتریایی
تؼذاد  10خذایِ اص لحبػ خلَكیبت فٌَتیپی ٍ ثیَؿیویبیی
هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذ .ایي خذایِّب ثب تَخِ ثِ ایي
خلَكیبت دس ّفت گشٍُ قشاس گشفتٌذ .اص ّش گشٍُ یک خذایِ
ثِػٌَاى ًوبیٌذُ اًتخبة ٍ تشادف  1500خفت ثبصی اص ًبحیِ

 16S rDNAثب اػتفبدُ اص آغبصگشّبی 16s-rP2 ٍ 16s-FDI
تكثیش ؿذ (ؿكل .)1
پغ اص تكثیش ،تَالییبثی ٍ ثالػت کشدى ًبحیِ تكثیش ؿذُ دس
پبیگبُ دادُای ّ ٍ NCBIوچٌیي ثب تَخِ ثِ ًتبیح آصهَىّبی
فٌَتیپی ٍ ثیَؿیویبیی خذایِّب ؿٌبػبیی ؿذًذ (خذٍل .)1

ؿكل  :1هحلَل  PCRحبكل اص اػتفبدُ خفت آغبصگش  16s-FDI/rP2دس اػتشیيّبی ًوبیٌذُ .هبسکش  3000خفت ثبصی
Fig. 1: PCR product of 16s-FDI/16s-rP2 primer pairs in Representative strains. Marker 3000 bp
1: Acinetobacter baumannii، 2: Stenotrophomonas acidaminiphila, 3: Pseudomonas aeruginosa ,4: Acinetobacter junii,
5: Delftia tsuruhatensis, 6: Comamonas koreensis, 7: Sphingobacterium multivorum
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 ًتبیح آصهَىّبی فٌَتیپی ٍ ثیَؿیویبیی ثبکتشیّبی خذاػبصی ؿذُ اص هٌبعق آلَدُ ثِ تشکیجبت ًفتی:1 خذٍل
Table 1: result of phenotypic and biochemical tests of bacteria isolated from petroleum-contaminated regions

خذایِّبی ثبکتشیبیی

Bacterial isolates

Pseudomonas
aeruginosa
Acinetobacter
baumannii
Acinetobacter junii
Sphingobacterium
multivorum
Delftia tsuruhatensis
Comamonas
koreensis
Stenotrophomonas
acidaminiphila

تَلیذ
ػیذسٍفَس

ّیذسٍلیض
طالتیي

تَلیذ اػیذ اص
دیگلَکض

ّیذسٍلیض
20 تَئیي

لَاى

 اص ػیؼتئیيH2S تَلیذ

کبتبالص

اکؼیذاص

ثیَّاصی
اختیبسی

َّاصی
اخجبسی

گشم

Siderophore
production

Gelatin
hydrolysis

Acid
production
from Dglucose

Tween –
80
hydrolsis

Levan

H2S
Production from Cysteine

Catalase

Oxidase

Oxidative
and
fermantative

Oxidative

Gram

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-
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اص هیكشٍػكَح ًَسی ػبختبس ثیَفیلن هَسد اسصیبثی قشاس گشفت
(ؿكل  .)2ػبختبس ثیَفیلن دس ثبکتشی  P. aeruginosaداسای
ثیـتشیي هیضاى تشاکن ٍ گؼتشؽ ثَد.

بررسی توانایی جدایههای باکتریایی در تشکیل بیوفیلن
ثِهٌظَس اسصیبثی هیضاى تـكیل ثیَفیلن تَػظ خذایِّب اص سٍؽ

هیكشٍپلیت الیضا اػتفبدُ ؿذ .اثتذا ثؼذ اص سًگآهیضی ثب اػتفبدُ

ؿكل  :2هـبّذُ ػبختبس ثیَفیلن ثبکتشیبیی تَػظ هیكشٍػكَح ًَسی دس سٍؽ هیكشٍپلیت الیضا .A .ثبکتشی
 .B .aeruginosaثبکتشی Comamonas koreensis

Pseudomonas

Fig. 2: Observed by optical microscopy structure of bacterial biofilm in microplate ELISA method. A. Pseudomonas
aeruginosa B. Comamonas koreensis

ػپغ ثِهٌظَس اسصیبثی کوی هیضاى تَاًبیی خذایِّب دس تـكیل
ثیَفیلن اص اػیذاػتیک  30دسكذ دس عَل هَج ً 550بًَهتش
اػتفبدُ ؿذ .ثب هقبیؼِ هیبًگیيّب دس ثیي گًَِّبی هَسد

اػتفبدُ ،گًَِ  P. aeruginosaثیـتشیي هیضاى تَاًبیی تـكیل
ثیَفیلن سا داسا ثَدّ .وچٌیي گًَِ  C. koreensisکوتشیي هیضاى
تـكیل ثیَفیلن سا ًـبى داد (ًوَداس .)1

ؿكل  :3هقبیؼِ کوی هیضاى تـكیل ثیَفیلن خذایِّبی ثبکتشیبیی دس عَل هَج ً 550بًَهتش
Fig. 3: Quantitative comparison of amount biofilm formation in bacterial isolates wavelength of 550 nm
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آزهوى حرکت اسوارهینگ باکتری
ّوچٌیي ثب هقبیؼِ هیبًگیيّب ثیـتشیي ٍ کوتشیي هیضاى
تحشک دس ثیي خذایِّب ثِتشتیت هشثَط ثِ خذایِّبی P.
 A. baumannii ٍ auroginosaثَد (ًوَداس .)2

دس ثشسػی هیضاى حشکت اػَاسهیٌگ خذایِّب اص هحیظ  NAیک
دسكذ اػتفبدُ گشدیذ .خذایِّب اص ًظش ػشػت تحشک ٍ ًحَُ
عَسیکِ اؿكبل هختلفی اص

حشکت ثب ّن تفبٍت داؿتٌذ ،ثِ
تحشک سا ًـبى دادًذ (ؿكل .)3

ؿكل  :4حشکت اػَاسهیٌگ ثبکتشیبیی سٍی هحیظ  NAیک دسكذ.

Acinetobacter baumannii .B . Pseudomonas aeruginosa .A

Fig. 4. Swarming bacteria motility in NA medium 0/01. A. Pseudomonas aeruginosa B. Acinetobacter baumannii

ؿكل  :5هقبیؼِ هیبًگیي اًذاصُ قغش حشکت اػَاسهیٌگ خذایِّبی ثبکتشیبیی ثش سٍی هحیظکـت  NAیک دسكذ (هیلیهتش)
)Fig. 5: Mean comparison diameter swarming motility of bacteria isolates in NA medium 0/01 (mm

11

شناسایی باکتریهای تجسیه کننده نفت از هناطق آلوده...

ثب تحقیق حبضش هغبثقت داسدّ .وچٌیي خذایِّبی ثبکتشیبیی
ٍ Sphingobacterium multivorum ،Delftia tsuruhatensis
 Stenotrophomonas acidaminiphilaتَػظ هحققیي هختلف
اص هٌبعق آلَدُ ثِ آالیٌذّبی ًفتی خذاػبصی ؿذُ ٍ ثِػٌَاى
تدضیِکٌٌذگبى تشکیجبت ًفتی هؼشٍفی ؿذُاًذ اثشاّیوی ٍ

ّوكبساى؛ خَسگٌؼي ٍ ّوكبساى؛ الیؼی ٍ ّوكبساى؛ گبسػیب-
دیبص؛ ثَاًؼَاسی ،اسدٍگبى ،هٌگَاًی ٍ ّوكبساى ( Jørgensen et

ثِهٌظَس داؿتي هحیظصیؼت ػبلن ٍ پبیذاس ،حزف آلَدگیّبی

ًفتی اص هٌبثغ آثی ٍ خبک آلَدُ یک اهش ضشٍسی اػت .یكی اص
سٍؽّبی هؤثش ٍ کبسآهذ دس ایي صهیٌِ اػتفبدُ اص
هیكشٍاسگبًیؼنّب ،ث ِخلَف ثبکتشیّب هیثبؿذ .ثبکتشیّبی
تدضیِکٌٌذُ تشکیجبت ًفتی ،اص ػبلّبی پیؾ خذاػبصی ٍ
عَسیکِ دس ثشسػیّبی اخیش  79خٌغ

ؿٌبػبیی ؿذُاًذ .
ثِ
ثِػٌَاى هٌجغ
ثبکتشیبیی ثب قبثلیت اػتفبدُ اص ّیذسٍکشثيّب 
کشثي ٍ اًشطی ؿٌبختِ ؿذُ اػت ّیذ ٍ ّوكبساى ( Head et al.,
 .)2006دس پظٍّؾ حبضش گًَِّبی ثبکتشیبیی Pseudomonas

;al., 2000; Alisi et al., 2009; García-Díaz et al., 2013
Bhuvaneswari, 2013; Erdogan et al., 2014; Mangwani et
 .)al., 2014دس ایي پظٍّؾ ثبکتشی  C. koreensisثشای

،Acinetobacter baumannii ،aeruginosa
Sphingobacterium
،Delftia tsuruhatensis ،junii
ٍ Stenotrophomonas acidaminiphila ،multivorum
Acinetobacter

ًخؼتیي ثبس دس دًیب ثِػٌَاى تدضیِکٌٌذُ ًفت هؼشفی گشدیذ.
الجتِ دس پظٍّـی کِ تَػظ ٍاًگ اًدبم ؿذ ثبکتشی هزکَس سا
ثِػٌَاى تدضیِکٌٌذُ ػلفکؾ تَفَسدی هؼشفی کشدُ اػت

ٍاًگ ٍ ّوكبساى (.)Wang et al., 2009
ثِتشتیت
گًَِّبی  D. tsuruhatensis ٍ P. aeruginosa
ثیـتشیي هیضاى تَلیذ ثیَفیلن سا ًـبى دادًذ .دس ثبکتشیّبی
تدضیِکٌٌذُ ًفت تـكیل ثیَفیلن ثِهٌظَس ایدبد یک ػذ
فیضیكی ثشای خلَگیشی اص ٍسٍد ّیذسٍکشثيّبی آسٍهبتیک چٌذ
حلقِای ثِ دسٍى غـب اػت ٍاى ّوت ٍ ّوكبساى (.)2003
ّوچٌیي ػبختبسّبی ثیَفیلن ثبکتشیبیی ػجت هقبٍهت دس ثشاثش
هَاد هضش هیؿَد ٍ پغ اص گزؿت هذت صهبًی ثبکتشی تَاًبیی
هلشف ٍ تدضیِ هَاد سا پیذا هیکٌذ فشصادکیب ٍ ّوكبساى
(.)Farzadkia et al., 2010
ثیـتشیي هیضاى تحشک اػَاسهیٌگ هشثَط ثِ گًَِّبی P.
 C. koreensis ٍ S. acidaminiphila ،aeruginosaثَد .ثبکتشی
ّبی هتحشک قبدس ثِ کٌتشل هَقؼیتّبی فضبیی خَد ثب تَخِ
ثِ هحشکّبی ؿیویبییًَ ،س ،اکؼیذاػیَى ٍ احیب اص عشیق
هكبًیؼنّبی هختلف ّؼتٌذ .دس ٍاقغ تحشک هیتَاًذ اثشات
ػوی هَاد سا کبّؾ ٍ ػجت خلت ثبکتشی ثِ ػوت هَاد غزایی
ؿَدّ .وچٌیي اص فبکتَسّبی هؤثش دس تـكیل ثیَفیلن تحشک
ثبکتشی هیثبؿذ .اگشچِ گًَِّبی هتحشک ٍ غیشهتحشک،
تَاًبیی تـكیل ثیَفیلن سا داسًذ ،اهب ثِعَسکلی دس گًَِّبی
هتحشک ،تَاًبیی حشکت ثشای اتلبل اٍلیِ پالًكتًَی ثِ ػغح ٍ
ثشای اًتـبس ثبکتشیّب دس ػشاػش ػغح ثؼیبس هْن اػت خیٌگ
ٍ پبک ،گَلش ٍ سٍهئَ ( Jiang and Pace, 2006; Goller and
 .)Romeo, 2008تحشک ًِ تٌْب دس آغبص ٍ تَػؼِی ثیَفیلنّب
ًقؾ داسد ثلكِ دس اًتـبس ٍ ػبص ٍ کبسی آىّب ثشای گؼتشؽ ٍ
کلٌیضُکشدى صیؼتگبُّبی خذیذ ضشٍسی اػت (خیٌگ ٍ پبک،

2008؛ گَلش ٍ سٍهئَّ .)2006 ،وچٌیي ًتبیح کیفی ًـبى

هیدّذ کِ ػِ خذایِ Delftia ،Pseudomonas aeruginosa
 Acinetobacter junii ،tsuruhatensisتَاًبیی تَلیذ ػیذسٍفَس

 Comamonas koreensisؿٌبػبیی ؿذًذ ،کِ دس ایي هیبى فقظ
گًَِ  Acinetobacter baumanniiهشثَط ثِ ًوًَِ لدي ثَد .دس
ثِػٌَاى تَاًوٌذتشیي
ایي ثیي گًَِّبی خٌغ ػَدٍهًَبع 
گًَِّبی ثبکتشیبیی دس تدضیِ تشکیجبت ًفتی هؼشفی ؿذُاًذ.
تَاًبیی ػبصگبسی ثبالی ایي خٌغ دس اغلت ؿشایظ هحیغی
هیتَاًذ ػلت غبلجیت آى دس اغلت هٌبعق آلَدُ ثِ تشکیجبت

ثِػٌَاى
ًفتی ثبؿذ .دس اکثش پظٍّؾّب گًَِ  P. aeruginosa
تدضیِکٌٌذُ تشکیجبت ًفتی گضاسؽ ؿذُ اػت ًَسیِ ٍ ّوكبساى؛

یبساحوذی ٍ ّوكبساى؛ کفیلضادُ ٍ ّوكبساى؛ حوضُ ٍ ّوكبساى؛
ػؼیذی ٍ ّوكبساى؛ ػشکَیش ٍ ّوكبساى؛ هبًذسی ٍ لیي ،هب ٍ
ّوكبساى ( ;Noriyeh et al., 2009; Yarahmadi et al., 2012
;Kafilzadeh et al., 2012; Saeedi et al., 2013؛ Hamzeh et
;al., 2013; Cerqueira et al., 2011; Mandri and Lin, 2007

 .)Ma et al., 2006قبثلیت اػتفبدُ اص تَلَئي ،آػفبلتيتش ،ثٌضى-
الكل ٍ ّگضادکبى ثِػٌَاى هٌجغ کشثي ٍ اًشطی تَػظ ثبکتشی A.
 baumanniiثِ اثجبت سػیذُ اػت ،کِ ایي تَاًبیی ثِػلت
داؿتي پالػویذّبی کبتبثَلیک ٍ تدضیِکٌٌذُ ّگضا دکبى اػت.
دس پظٍّؾّبی هحققیٌی ًظیش کَسدا ٍ ّوكبساى ،کَهبکیًبکبسا
ٍ ّوكبساىً ،بکبهَسا ٍ ّوكبساى ٍ هغبًلَ ٍ ّوكبساى ایي ثبکتشی
ثِػٌَاى تدضیِ کٌٌذُ آالیٌذّبی ًفتی خذاػبصی ٍ ؿٌبػبیی

ؿذُ اػت ،کِ ثب تحقیق حبضش هغبثقت داسد هغبًلَ ٍ ّوكبساى؛
کَهَکبیً-بکبهَسا؛ کَسداً ،بکبهَسا ٍ ّوكبساى؛ کَسدا ٍ ّوكبساى
( Moghanlou et al., 2012; Komukai-Nakamura et al.,
.)1996; Nakamura et al., 2014; Korda et al., 1997
ثِػٌَاى
خذاػبصی ،ؿٌبػبیی ٍ هؼشفی ثبکتشی  A. junii
اػتفبدُکٌٌذُ اص آالیٌذّبی ًفتی تَػظ ثبػَکی ٍ ّوكبساى،
لیي ٍ ّوكبساى ٍ تبًكبساج ٍ
صّبًگ ٍ ّوكبساى،
ّوكبساى( Basuki et al., 2012; Zhang et al., 2014, Lin et
 )al., 2010; Thangaraj et al., 2008كَست گشفتِ اػت کِ
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داؿتٌذ .ػالٍُثش ػِ هٌجغ اكلی کشثيً ،یتشٍطى ٍ فؼفش ػٌبكش
دیگش ّوچَى آّي ثشای سؿذ ثبکتشیّب هَسد ًیبص اػت (عالیی
ٍ ّوكبساىً .)1388 ،قؾ ػٌلش آّي دس تـكیل ثیَفیلن ثِ
اثجبت سػیذُ اػت ،ثِعَسی کِ افضایؾ غلظت آّي هٌدش ثِ
افضایؾ تَلیذ ثیَفیلن ؿذُ اػت کوبلی ،ثبًیي ٍ ّوكبساى
( .)Banin et al., 2005 ،Kamali et al., 2011آّي دس پَػتِی
صهیي ثِ ؿكل تشکیت ؿذیذاً ًبهحلَل ّیذسٍکؼیذ آّي ()III

ٍخَد داسد ٍ ثشای سیضخبًذاساى خبک ٍ گیبّبى غیشقبثل اػتفبدُ
هیثبؿذ .ثشخی اص ثبکتشیّب ثب تشؿح ػیذسٍفَسّب آّي هَسدًیبص
خَد سا تأهیي هیکٌٌذ ًیالًذع ٍ ًبکبهَسا ( Neilands and
ثبکتشیّبی افضایؾ

ّ .)Nakamura, 1991وچٌیي تَاًبیی
دٌّذُ سؿذ گیبُ تب حذٍدی ٍاثؼتِ ثِ تَلیذ ػیذسٍفَسّب
هیثبؿذ ٍاًگ ٍ ّوكبساى (.)1993

هٌبثغ:
خْت هغبلؼِ هٌبثغ ثِ كفحِّبی  5-3هتي اًگلیؼی هشاخؼِ ؿَد.

11

