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Abstract: 
        The purpose of this research was to isolate local bacterial have  the effectiveness 
of de-emulsification in liquid emulsion. Twenty local isolates of actinomycetes were 
isolated from soil contaminated with oil waste using mineral liquid medium at initial 
pH of 7 in the presence of oil waste (1%) as a source of carbon and incubated at 40 °C 
for 5 days . 
       The primary screening of isolates was tested to de-emulsifying ability.Results 
indicate that the isolates ST3 , ST8 and ST15 were selected for theirhigh ability to de-
emulsification. 
      Secondary screening of selected isolates was estimated to deemulsification using 
the spore suspension  . Results  indicate that  the ST8 isolate showed  the highest de-
emulsification activity, subsequently was  identified  and designated as Nocardia sp.. 
Studied  the  effects of  both  the  spores  number  and  period  of  exposure  on  the 
effectiveness  of  de-emulsification.  The  results showed  that  the  0.5 ml of  spore 
suspension  (107 spore/ml)  gave the best effective way to de-emulsifying, while 30 
min. the best period appropriate to de-emulsifying. 
Keywords: de-emulsification, actinomycetes, Nocardia sp.. 

 
 

 بكتیریة معزولة من الترب المحلیة االستحالب الحیوي بواسطة عزالتانتاج مضاد 
  

  :الخالصة
تمتلك فعالیة على ازالة االستحالب من السوائل عزالت بكتیریة محلیة  الحصول على یھدف البحث الى           
عزلة  20تم الحصول على حیث  استخدمت نماذج تربة من مناطق ملوثة بالمخلفات النفطیة للعزل،،  المستحلبة

والحاوي على  7السائل ذو الرقم الھیدروجیني  محلیة من البكتریا الخیطیة باستخدام وسط االمالح المعدنیة
اجریت غربلة اولیة  ، بعدھاایام  5لمدة  °م 40والمحضن بدرجة حرارة كمصدر كربوني ) 1(%مخلفات نفطیة

ابدت القابلیة  ST15و ST8 و ST3 العزالت  ازالة االستحالب، اظھرت النتائج انقدرت العزالت على  الختبار
االعلى على ازالة االستحالب، اجریت بعدھا غربلة ثانویة للعزالت المنتقاة باستخدام عالق االبواغ، بینت النتائج 
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ابدت القابلیة االعلى على ازالة االستحالب للمستحلب المحضر مختبریا، شخصت العزلة المحلیة  ST8ان العزلة 
   . .Nocardia spبكونھا تعود للجنس 

استخدام  االبواغ وفترة التعریض على فعالیة ازالة االستحالب، بینت النتائج ان عدددرس تاثیر كل من             
 كانت مللتر اعطى افضل فعالیة الزالة االستحالب، فیما/بوغ 107عالق االبواغ الحاوي على  مللتر من 0.5

  .دقیقة 30 الفترة الزمنیة المناسبة الزالة االستحالب
  

  :المقدمة
من الدراسات إلى   بسبب االنتشار الواسع للملوثات العضویة وخصوصاً في البیئة المائیة فقد اتجھت كثیر        

االستحالب الحیوي لغرض المساعدة في فصل الكثیر من الملوثات العضویة عن البیئة المائیة  اتإنتاج مضاد
اذ اصبحت السوائل  ،المتواجدة فیھا وبالتالي المساھمة في استخدام طرق الفصل المیكانیكیة للتخلص منھا

فط التي تألدي الى تلوث التي تنتج خالل عملیات صناعة النفط المختلفة من اھم مشاكل صناعة النوالمستحلبة 
   .[1]البیئة 

منھا والمائیة          إلزالة االستحالب من األوساط  )فیزیائیة وكیمیائیة(استخدمت تقنیات عدیدة  وقد          
 المعاملة الحراریة إال أن لكل طریقة فوائدھا, الترشیح, الطرد المركزي بالترسیب , التحكم بالرقم الھیدروجیني

ً بأنھا تحتاج إلى كلف مالیة عالیة باإلضافة إلى مضارھا البیئیةوعیوبھا  إال إن األنظار  ، [2] وتشترك جمیعا
استخدام األحیاء  وذلك من خالل الى مضادات األستحالب البایولوجیة اتجھت في السنوات القلیلة الماضیة 

أجریت   وقد ،[3]ولعدم اضرارھا بالبیئة فھاأو أنزیماتھا نظراً الى كفاءتھا وأنخفاض تكالی او مكوناتھا المھجریة
األنواع التابعة لألجناس  ومنھا قابلیة على إزالة االستحالب لھاالعدید من الدراسات لعزل أحیاء مجھریة 

Nocardia , Corynebacterium , Rhodcoccus , Bacillus , Lactobacillus ,  ، ركزت العدید  كما
من الدراسات الحالیة على األنواع التابعة للبكتریا الخیطیة لكونھا أظھرت القابلیة األعلى على إزالة االستحالب 

  .[4] لكثیر من المستحلبات وخصوصاً النفطیةل
  

  :العمل قائالمواد وطر
  زل االحیاء المجھریةع

جسر  تيجمعت من مرائب سیارات ومحطات وقود من منطق استخدمت نماذج تربة ملوثة بالمشتقات النفطیة     
لعزل االحیاء المجھریة القادرة على ازالة االستحالب من االوساط السائلة، حیث لقح وسط  دیالى والجادریة

 كمصدر كربوني وحید )1(%والحاوي على مخلفات نفطیة 7االمالح المعدنیة السائل ذو الرقم الھیدروجیني 
دقیقة وبدرجة حرارة /دورة 200بنماذج التربة، حضنت الدوارق بالحاضن الھزاز بسرعة  والمعقم بالموصدة

 المعقم مللتر من المزرعة السائلة لتلقیح وسط االمالح المعدنیة الصلب 0.5استخدم ، ایام 5لمدة و °م 40
   .[5] للحصول على عزالت بكتیریة نقیة

  
  المحالیل تحضیر

 1:2بنسبة  0.2%بتركیز  Triton X-100حضر المستحلب القیاسي من خلط كل من الكیروسین ومحلول  -أ 
  .[2] دقیقة 1لمدة  ، حیث مزج الخلیط باستعمال جھاز المازج عالي السرعةعلى التوالي

  . [6] اعاله )أ(المتبعة بالفقرة  حضر مستحلب الدیزل باستخدام الدیزل بدالً من الكیروسین وبنفس الطریقة_ ب
 

  قیاس فعالیة ازالة االستحالب
مللتر من محلول المستحلب في  3الى  عالق االبواغ من النمو البكتیري او من مللتر 0.2اضیف حجم           

في انبوبة  بقيیمزج المحلول لمدة دقیقة واحدة بجھاز المازج، ثم یقاس حجم المستحلب المتبعدھا انبوبة اختبار، 
  .، اذ ینفصل عن الجزء الغیر مستحلب والمكون من الھیدروكاربون والماءاالختبار خالل فترات معینة

 )t 1/2( بانھا العمر النصف للمستحلب) De-emulsifying activity( تعرف فعالیة ازالة االستحالب         
  .[7] انبوبة االختبار الى النصف بدرجة حرارة الغرفةوھي الفترة الزمنیة الالزمة النخفاض حجم المستحلب في 

  
  لعزالتل الغربلة االولیة

عن قدرة العزالت البكتیریة على ازالة االستحالب، حیث لقحت العزالت  للتحري [2] استخدمت طریقة           
  :المكونات ادناه على وسط االختبار الصلب المكون من

  
  
  

Concentration g\l  componants 



ӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ  ҒƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹ32  ơƀҰƵǚ¤)(B  əӨƞƵǚ.6¤2014    بكتیریة  انتاج مضاد االستحالب الحیوي بواسطة عزالت   
  معزولة من الترب المحلیة                                                                                                               

 

82 
 

10  Soluble starch  
1  K2HPO4  
1  MgSo4  
1  NaCl  
1  (NH4)SO4    
2  CaCo3  

0.001  FeSo4  7H2o    
0.001 MnCl2 7H2o    
0.001 ZnSo4  

  
لقحت  ، وعقم الوسط بالموصدة 7ذوبة المكونات في لتر ماء مقطر وعدل الرقم الھیدروجیني الى          

ایام، بعدھا نقل جزء من المستعمرات النقیة  5لمدة  °م 40االطباق بالعزالت البكتیریة وحضنت بدرجة حرارة 
الى المستحلب القیاسي ومزج لمدة دقیقة واحدة بجھاز المازج ثم قدرة فعالیة ازالة االستحالب بدرجة حرارة 

وحسب قدرة العزالت البكتیریة  )المستحلب الى النصفالفترة الزمنیة بالدقائق الالزمة لخفض حجم ( الغرفة
  .[2] ستخدمةالم
  

               حساب عدد االبواغ في عالق االبواغ
لحس11اب ع11دد االب111واغ ف11ي ع11الق االب111واغ  )Haemocytometer( اس11تخدمت ش11ریحة الع11د المجھ111ري          

مض11اد  المطل11وب لتلق11یح األوس11اط المع11دة إلنت11اجوبالتخ11افیف المالئم11ة للحص11ول عل11ى التركی11ز  المس11تخدم للتلق11یح
اس1تخدمت المربع1ات الخاص1ة بحس1اب كری1ات ال1دم الحم1راء لحس1اب ع1دد الس1بورات وحس1ب  حی1ث ،االستحالب

  :المعادلة التالیة
 مقلوب التخفیف×  800×عدد السبورات الكلي المتواجد في خمسة مربعات)=مللتر(عدد السبورات

   
  للعزالتالغربلة الثانویة 

فعالی1ة الع1زالت االنش1ط الختب1ار  مللت1ر/ب1وغ 107الح1اوي عل1ى  ع1الق االب1واغ مللتر م1ن  0.2 استخدم             
وحض11نت بدرج11ة عل11ى ازال11ة االس11تحالب، حی11ث لقح11ت الع11زالت البكتری11ة االنش11ط عل11ى وس11ط االختب11ار الص11لب 

، عمل ط1رد مرك1زي معقم مللتر ماء مقطر 10 عمل قشط لالبواغ البكتیریة باستخدام ،ایام  5لمدة  °م 40حرارة 
مللت1ر م1اء  10 ، اخ1ذ الراس1ب الح1اوي عل1ى االب1واغ واعی1د تعلیق1ة ف1يدقیق1ة 10لمدة  دقیقة/دورة 10000بسرعة 
الفت1رة الزمنی1ة بال1دقائق (على ازالة االس1تحالب االنشط ، استخدم عالق االبواغ الختبار فعالیة العزالتمعقم مقطر

 مس1تحلبالمللت1ر م1ن محل1ول  3مللت1ر من1ھ ال1ى  0.2وذل1ك باض1افة  )الالزمة لخفض حجم المستحلب الى النص1ف
  .[2] وحضنھ بدرجة حرارة الغرفة القیاسي

  
  تشخیص العزلة االنشط

ف11ي مختب11رات قس11م  ازال11ة االس11تحالب وذات القابلی11ة األعل11ى عل11ى االنش11طشخص11ت العزل11ة المحلی11ة                 
على أساس الصفات المظھریة باستخدام المجھ1ر الض1وئي وبع1ض و التقنیات االحیائیة في مركز معالجة الملوثات

  .[8]الفسلجیة، واعتماداً على  المفاتیح الخاصة بالتشخیص  الصفات
  

  الظروف المثلى الزالة االستحالب
، حی1ث للعزل1ة االنش1ط تعریض على فعالی1ة ازال1ة االس1تحالبالاالبواغ ووقت  عدددرس تاثیر كل من               

 م1ن ع1الق االب1واغ           ) مللت1ر 0.1 ,0.2 ,0.3 ,0.4 ,0.5 ,0.6 ,0.7 ,0.9,0.8(مختلف1ة حج1وماس1تخدمت 
بدرج1ة ح1رارة  حض1نھاث1م  ، القیاس1ي المس1تحلب مللت1ر م1ن محل1ول 3الضافتھا ال1ى  مللتر/بوغ 107الحاوي على 
 االب1واغ االس1تحالب للعزل1ة االنش1ط باس1تخدام لق1اح              ازال1ة  فعالی1ة بع1دھا ق1درت، دقیق1ة 40الغرفة لم1دة 

بدرج1ة ) دقیق1ة 5 ,10 ,15 ,20 ,25 ,30 ,35 ,40 ,45 ,50 ,55 ,60( مختلف1ة االمث1ل وخ1الل فت1رات حض1ن
    .   [2]  حرارة الغرفة

  
  
  
                                                                

  :النتائج والمناقشة
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  عزل االحیاء المجھریة
 والت1ي ت1م اخ1ذھا م1ن من1اطق بغ1داد عزلة بكتریة من نماذج التربة الملوثة بالمخلفات النفطیة 20عزلت              

، شخص1ت الملوث1ة بالھی1دروكاربونات ومحط1ات للوق1ودوالت1ي ش1ملت مرائ1ب للس1یارات ) جسر دیالى والجادریة(
إذ تتمی1ز  جمیع العزالت المعزولة بكونھا بكتریا خیطیة وذلك باالعتماد على الفحص العیني للمس1تعمرات النامی1ة،

مستعمرات البكتریا الخیطیة بكونھا صلبة یصعب أزالتھ1ا م1ن الوس1ط الص1لب وبلونھ1ا الطباش1یري باإلض1افة إل1ى 
  . ة المتعفنة الصادرة عن المستعمرات النامیةرائحة الترب

  
  الغربلة االولیة للعزالت

عزلة من البكتریا الخیطیة المعزولة من نماذج التربة، حی1ث نمی1ت الع1زالت عل1ى وس1ط  20تمت غربلة            
) 1(المس1تحلب القیاس1ي، تظھ1ر النت1ائج ف1ي الج1دول االختبار الصلب ثم نقل ج1زء م1ن المس1تعمرات البكتیری1ة ال1ى

وجود تباین بین الع1زالت عل1ى ازال1ة االس1تحالب، فقس1م منھ1ا اب1دى فعالی1ة عل1ى ازال1ة االس1تحالب فیم1ا ل1م تظھ1ر 
اعط111ت م111ن بینھ111ا وعزل111ة فق111ط فعالی111ة عل111ى ازال111ة االس111تحالب،  11كم111ا واب111دت ع111زالت اخ111رى اي فعالی111ة، 

وباالعتماد على الفترة الزمنیة الالزمة الزالة  لفعالیة االعلى على ازالة االستحالبا ST15 و T8 و  ST3العزالت
  .االستحالب

  
على ازالة  المعزولة من نماذج الترب الملوثة الغربلة االولیة لقابلیة العزالت البكتیریة :)1(رقم  جدول

  .االستحالب
  دقیقة )t 1/2( فعالیة ازالة االستحالب  العزالت البكتیریة  ت
1  ST1  وST12 100  
2  ST2     185  
3  ST3   62  
4  ST8     55  
5  ST11    و    ST13  وST14 140  
6  ST15  70   
7  ST16    و   ST19 165  
8  ST4   و    ST5   و   ST6  200اكبر من  
9  ST7     و       ST9 و   ST10   200اكبر من  

10    ST17  و    ST18و  ST20   200اكبر من  
  

  الغربلة الثانویة للعزالت االنشط
مللتر من عالق ابواغ العزالت الثالثة االنشط الختبار فعالیتھا على ازالة االستحالب، یب1ین  0.2استخدم             
ل1ذا فق11د ت1م انتخابھ1ا للتج11ارب  ،)دقیق1ة 55( اب1دت اعل11ى فعالی1ة عل1ى ازال11ة االس1تحالب ST8ان العزل1ة ) 2(ج1دول
  .Nocardia sp، شخصت العزلة المنتخبة بكونھا تعود  للجنس الالحقة

  
  . الغربلة الثانویة للعزالت البكتیریة االنشط على ازالة االستحالب ):2(رقم جدول

  دقیقة) t 1/2( فعالیة ازالة االستحالب  العزالت البكتیریة  ت
1  ST3 57  
2  ST8 55  
3  ST15 65  

            
لكف11اءة الع11زالت عل11ى ازال11ة  ن البكتری11ا الخیطی11ة، وعن11د اختب11ارهعزل11ة م11 50م11ن ع11زل   [2]اس11تطاع              

 .Streptomyces spعزل11ة فق11ط اب11دت قابلی11ة عل11ى ازال11ة االس11تحالب، وان العزل11ة  23االس11تحالب، ظھ11ر ان 
AA8321  االستحالب كفاءة عزلتان على ازالة  باختبار [6]كما قیام  ، اظھرت اقصى فعالیة الزالة االستحالب

 وفي دراس1ة اخ1رى ق1ام،  اعطت افضل فعالیة الزالة االستحالب Nocardia amaraeبینت النتائج ان العزلة  ،
اش1ارت  حی1ث، بشكل منفرد او بشكل مزرعة خلیط1ة عزالت بكتیریة على ازالة االستحالب 9اختبار كفاءة ب [9]

استخدام ك1ل عزل1ة  مقارنة مع على ازالة االستحالب االعلى فعالیةالالنتائج ان المزرعة البكتیریة الخلیطة اعطت 
   .صلبشكل منفو

  تاثیر عدد االبواغ
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وج11ود عالق11ة  ) 1(یظھ11ر ش11كلاذ ، ST8 اس11تخدمت حج11وم مختلف11ة م11ن ع11الق االب11واغ للعزل11ة المنتخب11ة            
 تتمكنST8 1 الش1كل ب1ان العزل1ة، حی1ث یالح1ظ م1ن طردیة بین عدد االبواغ وفعالیة العزلة على ازالة االستحالب

م11ن  50%مللت11ر م11ن ع11الق االب11واغ مقارن11ة بازال11ة  0.5اس11تخدام  عن11د ال11دیزل م11ن مس11تحلب 96%م11ن ازال11ة 
  .الكمال باقي التجارب الحجم مللتر من نفس عالق االبواغ، وعلیة فقد اعتمد 0.2المستحلب عند استخدام 

  

  
 
  

، اضیفت حجوم  .Nocardia spتاثیر عدد االبواغ في فعالیة ازالة االستحالب للعزلة  المحلیة ):1( رقم شكل
مللتر من مستحلب الدیزل ، مزج  3ولكل معاملة الى ) مللتر/بوغ 107الحاوي على (مختلفة من عالق االبواغ

  .قيدقیقة بدرجة حرارة الغرفة، ثم قیس حجم المستحلب المتب 40المحلول وترك لمدة 
  

  تاثیر فترة التعرض
حی1ث مختلف1ة وبدرج1ة ح1رارة الغرف1ة،  حض1ن عرض خلیط عالق االبواغ ومس1تحلب ال1دیزل ال1ى فت1رات          

عن1د  5%بزی1ادة فت1رة التع1رض لتص1ل ال1ى  انخفضتان النسبة المئویة لحجم المستحلب المتبقي  )2(یظھر الشكل
دقیقة تعتبر  30بعدھا قل مقدار االنخفاض في حجم المستحلب، وعلیة فان فترة  ،دقیقة 30بقاء خلیط التفاعل لمدة 

  .االمثل عند اجراء اختبار فعالیة ازالة االستحالب
  

 

  
  
  

  وباستخدم  .Nocardia spتاثیر فترة التعرض على فعالیة ازالة االستحالب للعزلة المحلیة ): 2(رقم  شكل
  .مللتر ولكل المعامالت/بوغ 107مللتر من عالق االبواغ الحاوي على  0.5
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من استخدم خلیط مزرعة بكتریة الزالة االستحالب، حیث اظھرت المزرعة الخلیط1ة ق1درة عل1ى  [10]تمكن      
 [3]، وفي دراسة اخرى استخدم من الحضن ساعة 24بعد  96%و   واحدة من المستحلب بعد ساعة 44%ازالة 

حی11ث الح11ظ وج11ود عالق11ة طردی11ة ب11ین تركی11ز الخالی11ا  الزال االس11تحالب، .Micrococcus spخالی11ا بكتری11ا 
، وبم1ا ان الحج11م ع1دد االب1واغالنت1ائج الحالی1ة بخص1وص  عم11 ذا یتط1ابقالمس1تخدمة وفعالی1ة ازال1ة االس1تحالب وھ1

یعد كبی1ر ج1دا وخاص1ة عن1د اعتم1اده ف1ي التج1ارب الحقلی1ة فان1ھ س1یكون م1ن االفض1ل  المستخدم من عالق االبواغ 
 108ان اس11تخدام  [2] ب11ینفیم11ا ، مللت11ر م11ع اطال11ة فت11رة الحض11ن وھ11و االنس11ب اقتص11ادیا 0.2اس11تخدام الحج11م 

     .الدراسةوھو ما تم التوصل الیھ ایضا في ھذه دقیقة  30  من المستحلب بعد 95%الى ازالة  ادىمللتر /بوغ
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