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 نمک کننده تحملتوسط قارچ  خام نفتزیستی  سازي پاك
 Embellisia sp. UTMC 5051  

  
  جواد حامدي، *کیان جناب، حمید مقیمی

 شناسی و قطب تبارزایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران یستفناوري میکربی، دانشکده ز ش زیستبخ
 هاي میکربی دانشگاه تهران، تهران، ایران هها و فرآورد مرکز پژوهشی فناوري
 25/8/95: پذیرش         7/10/94: دریافت  

  چکیده
آبـی و خـاکی حـاوي نمـک محسـوب       هـاي  یطاز جملـه محـ   زیسـت  محیط هاي یندهآال ترین مهماز  خام نفت

 کننـده  مـل تحدوسـت و   نمـک  يهـا  در قارچ قدرتمند کننده یهتجز هاي یمدر دو دهه اخیر، وجود آنز .شود یم
مطالعـه  . اسـت  تبـدیل کـرده   در مناطق شور خام نفتمناسبی براي حذف زیستی  هاي ینهها را به گز نمک آن

. پـردازد  یمـ  .Embellisia spنمـک   کننـده  توسط قارچ تحمل خام نفتبه حذف زیستی  براي اولین بار حاضر
، 0نمـک   يهـا  ر غلظـت نفـت د % 1 حـاوي  Minimal Salt Medium (MSM)ارزیابی حذف نفت در محیط 

، 0حاوي شوري  PDBهاي کشت  یطمحهمچنین منحنی حذف نفت و رشد سویه در  .انجام شد% 5و  5/2%
 ،%1/62 بـه ترتیـب   %5و  %5/2 ،0 ، حذف زیستی نفت در غلظت نمـک ها بررسی ارلن .رسم شد% 5و % 5/2
 تواند یم .Embellisia spکه قارچ  دهد یدر مجموع، نتایج این تحقیق نشان م. نشان داد را% 7/44و  3/37%

  .رار گیردقنفتی در مناطق شور مورد استفاده  هاي یندهحاوي آال هاي یطزیستی مح سازي پاكدر 
 

 زیستی، خاك شور آلوده سازي پاك، خام نفت، .Embellisia sp :يکلید کلمات
  

  مقدمه
. اد اولیه صنایع دیگر اهمیت فراوانی دارنـد آن به عنوان منبع اصلی انرژي و مو يها و فراورده خام نفتامروزه، 

 توسط نفت در هنگام تولید، انتقال و مصرف این ترکیبات زیاد اسـت  زیست محیطدر نتیجه، احتمال آلودگی 
نفتـی در فراینـدهاي تولیـد، انتقـال و پـاالیش       هـاي  یدروکربنگالن فاضالب آلوده به ه یلیاردهاساالنه م ]1[

نفتی براي انسان  هاي یدروکربنه. ]2[ندهست زیست محیط یاز عوامل اصلی آلودگکه  شود یتولید م خام نفت
همچنین براي جـانوران   این ترکیبات. ]4و 3[شوند  یکبدي م هاي یماريزا هستند و همچنین باعث ب سرطان

ورود . از مناطق آلوده نفتی داراي شوري معتدل یـا شـدید هسـتند    تعدادي. ]4و  3[ و گیاهان سمی هستند
                                                        
* hmoghimi@ut.ac.ir 
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حـاوي خـاك و آب شـور     هاي یطنفتی در حین تولید، انتقال و پاالیش نفت به مح يها مقدار زیادي از پساب

ه     يها حضور نمک در غلظت. ]2[شود یباعث ایجاد مناطق آلوده همراه با نمک م مختلف در منـاطق آلـوده ـب
و  6[ شـود  ییـن منـاطق مـ   زیستی ا سازي پاكدر تیمار و  زیادي نفتی، باعث ایجاد مشکالت هاي یدروکربنه
 هـا  یکروارگانیسمقابل تجزیه توسط م يسوبستراها يها افزایش شوري باعث کاهش تعداد و نوع همچنین. ]7
در تجزیــه زیســتی . ]8[ شــود یهــا مــ نفتــی، محــدود بــه آلکــان هــاي یــدروکربنکــه در مــورد ه شــود یمــ
 کاربرد را دارنـد  ترین بیشنمک  کننده ملتح يها و قارچ ها يشور، باکتر هاي یطنفتی در مح هاي یدروکربنه
ولی از آنها  ]9[توانمندتر هستند  ها ينفتی از باکتر هاي یدروکربنها در تجزیه زیستی ه بسیاري از قارچ. ]1[

هـا در   دلیـل آن، تـازگی تحقیقـات در مـورد حضـور قـارچ      . ]8[استفاده شده اسـت   تر کمشور  هاي یطدر مح
. شروع شده است ها يسال بعد از تحقیقات اولیه در مورد حضور باکتر 80از پرشور است که بیش  هاي یطمح

. ]10[ ها از ساکنین فعال مناطق پرشور هستند که بسیاري از قارچ دهند یتحقیقات اخیر دانشمندان نشان م
بـاالي   NaClهستند که قادراند در محـیط آزمایشـگاهی، در محـیط داراي     ییها نمک دوست، قارچ يها قارچ
. درصد بـه صـورت مکـرر جداسـازي شـوند      10درصد رشد کنند و در مناطق مختلف داراي شوري باالي  17

در  NaClدرصـد   17نمـک دوسـت، بایـد در غلظـت بـاالي       يهـا  نمک هم مانند قارچ کننده تحمل يها قارچ
 وندشـ  یصـورت پراکنـده جداسـازي مـ     بهدرصد  10محیط آزمایشگاه رشد کنند ولی در مناطق داراي شوري 

رایج در مناطق نفت خیز کشور است که با  هاي یندهنفتی از جمله آال هاي یدروکربنآلودگی خاك به ه. ]11[
مطالعـات  . را با مشکل مواجه کرده استآن زیستی  سازي پاك ،توجه به شور بودن خاك برخی از این مناطق

هسـتند   خـام  نفـت تجزیه زیسـتی  کننده نمک قادر به  نمک دوست و تحمل يها که قارچ دهد یقبلی نشان م
به  که براي اولین بار انجام شده است بنابراین این تحقیق. ولی مطالعات در این زمینه محدود بوده است ]1[

یر حضور نمک در تأثو نمک جدا شده از مناطق شور  کننده تحملتوسط قارچ  خام نفتبررسی تجزیه زیستی 
هاي نفتـی   آالیندهزم به توضیح است که بررسی تجزیه زیستی ال .پرداخته شده استهاي نفتی  یندهآالحذف 

ها نوآوري اصلی پژوهش صورت گرفتـه اسـت کـه بـا توجـه بـه حضـور نمـک در          در حضور نمک توسط قارچ
  .آمده در این پژوهش حائز اهمیت است دست بهي آلوده کشور نتایج ها و خاك ها بسیاري از آب

  
 روش تحقیق

 
  زيي و جداسابردار نمونه

هدایت  و pH در ادامه .شد يآور شور جمع يها خاك از مناطق داراي خاك يها ابتدا نمونه دردر این مطالعه 
 بـراي جداسـازي  . انجـام شـد   سـازي  یسپس، جداسازي بـه روش غنـ   .ي خاك تعیین شدها نمونه 1الکتریکی

 Malt و Potato Dextrose Agar (PDA) هـاي  کشـت  محـیط شـد و از   یـه ته 10-2 رقـت  قارچی هاي جدایه

Extract Agar (MEA) نمک  درصد 10کشت،  هاي یطبه مح. استفاده شدNaCl  يهـا  براي جداسازي قـارچ 
تتراسـیکلین بـراي جلـوگیري از     بیوتیک یلیتر آنت بر گرم یلیم 100همچنین، . نمک اضافه شد کننده تحمل

                                                        
1 Electrical Conductivity (EC) 
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در انکبـاتور گرماگـذاري    C 28°اي هاي کشت شده به مدت یک هفته در دم یتپل. اضاقه شد ها يرشد باکتر
  ]13و  12[شدند  يساز درصد خالص 5داراي شوري  PDAها بر روي محیط کشت  قارچ .شدند

  
  شناسی یختربررسی 

از  خصوصـیاتی  و هـاي رشـد   یژگـی و ها، یکلن ظاهر شکل برتر بر اساس هاي یهجدا شناسی یخترهاي  یژگیو
 کلنـی روي  سـطحی  هـاي  یژگـی و اسـپورها،  خصوصـیات  و لشک رنگی، هاي یگمانپ ایجاد کلنی، قطر قبیل

هـاي   یژگـی وهـاي ماکروسـکوپی،    یژگـی وبـر   عـالوه . ]14[شـد   درصد شوري بررسـی  5حاوي  PDA محیط
 شکل U لوله یک ابتدا براي تهیه اسالیدکالچر،. یدکالچر مورد مطالعه قرار گرفتاسالمیکروسکوپی با روش 

 سترون در شرایط الم .گرفت استریل قرار مقطر آب از نازکی الیه حاوي پلیت یک کف شدن، استریل از پس
 الم روي  PDA جامـد  محـیط کشـت   از نازك برش بسیار یک .شد داده قرار شکل U يا یشهش میله روي بر

 سـپس  .شـد  تلقـیح  روي الم محـیط  از نقطـه  4 در قارچی میسلیوم سترون، آنس از استفاده با و گرفته قرار
 در هـا  یـت پلدرب،  گذاشـتن  از بعـد  و داده قـرار  شـده  تلقـیح  کشت محیط قطعه ر رويبشده  سترونالمل 

 المل روي کرده هاي رشد یسلیومم انتها در .گردید يگذارگرما قارچی هاي یسلیومم رشد تا C ° 28انکوباتور
  .]15[گردید  بررسی میکروسکوپ نوري زیر بلو الکتوفن کاتن روش به یزيآم رنگ از استفاده با
  
 قارچی هاي جدایهررسی تحمل به شوري و رشد در حضور نمک در ب
بـر روي   آمـده از مرحلـه قبـل    دسـت  بـه هاي  یهجداپذیري و رشد در حضور نمک  مقدار تحمل بررسی براي 

گرماگـذاري  روز  4بـه مـدت    C° 28در دمـاي  درصـد   20و  17، 10داراي شوري  PDA هاي کشت یطمح
 .ونی بر روي پلیت مورد مطالعه قرار گرفتها و تشکیل کل یهجداشدند و رشد 

  
  شناسایی مولکولی

شناسایی سویه منتخب توسط شناسایی مولکولی از طریق استخراخ ژن سویه مورد نظر توسط نیتروژن مـایع  
انجام شد و تـوالی   ITS4و  ITS1ي ها با استفاده از پرایمر 1ITSژن  PCRکلروفوم انجام شد و –روش فنولو 

 مـورد بررسـی قـرار گرفـت     EzTaxon.org server version 2همردیفی در پایگاه اطالعـاتی  حاصل از طریق 
]16[.  
  

  خام نفتکننده  یهتجزهاي  یهجداي گر غربال
 )حجمی –حجمی( خام نفتدرصد  1حاوي  Minimal Salt Medium (MSM)محیط کشت  آزمایشدر این 

 pH .لیتـري ریختـه شـد    یلـی م 50ي هـا  ارلـن ر در لیت یلیم 10تهیه شد و به مقدار  درصد 5و  5/2شوري  و
بـراي  . هـا اضـافه شـد    یـه جداسانتی مترمربع از کشت تازه از  1به هر ارلن،  .تنظیم شد 7محیط کشت روي 

                                                        
1 Internal Transcribed Spacer (ITS) 
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ایـن آزمـایش در دو تکـرار انجـام     . قرار داده شد ها یهمختلف شوري، نمونه شاهد بدون تلقیح جدا يها غلظت

 .]1[ي شدندگرماگذار C° 28دور در دقیقه و دماي  170دور  یکرانکوباتورش روز در 14مدت  به ها ارلن .شد
  

  خام نفتدرصد  1توده در محیط کشت حاوي  یستزتولید میزان 
 درصـد  5و  5/2 ،0 شوري و )حجمی –حجمی( خام نفتدرصد  1 حاوي PDB، محیط کشت آزمایشدر این 

 7محـیط کشـت بـه مقـدار      pH .لیتري ریختـه شـد   لییم 50 يها ارلنلیتر در  یلیم 10تهیه شد و به مقدار 
ایـن آزمـایش در دو تکـرار    . یه اضافه شـد جدامتري کشت تازه از  یسانت 1در  1تنظیم شد به هر ارلن، مربع 

شـده و توسـط سـرم     محـیط کشـت جـدا    از قارچی  توده براي سنجش میزان رشد سویه، زیست. انجام شد
 وزن سـپس . گردیـد  در آون خشـک  C °50در دمـاي  روز شبانه یک مدت به و فیزیولوژي شستشو داده شد

  .]8[شد  گزارش لیتر یلیم 10در  گرم براساس آمده دست به خشک
  

  یري محتواي کل هیدروکربنی نفتگ اندازه
. دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام شـد  با 1هاي نفت یدروکربنهمقدار کل  یريگ مقدار تجزیه نفت به روش اندازه

 مانـده  یاز تولوئن و نفت بـاق  یک دهماز تولوئن به عنوان حالل نفت استفاده شد و رقت  TPHبراي سنجش 
مقدار تجزیه . نانومتر خوانده شد 420تشکیل شد و جذب نوري توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 

  :]17[آمد  دست بهتوسط معادله زیر  خام نفت
  خام نفتمیزان حذف ) = شاهد جذب نوري(-)نمونه جذب نوري)/(جذب نوري شاهد(

  
  نتایج و بحث

  و جداسازي برداري نمونه
 جداسـازي  منظـور  بـه سـپس  . شـد  آوري جمـع از مناطق مختلف کشور  نمونه خاك شور 20در این پژوهش 

 اسـتفاده  شور خاك هاي نمونه از مختلف هاي رقت تهیه با پلیت در کشت روش از مقاوم به شوري هاي قارچ
درصـد شـوري    10حـاوي   CZPو  PDA ،MEA هـاي  محـیط قـارچی از   کلنـی  73 لعـه مطا ایـن  طی شد در

  .ارائه شده است 1هاي شور در جدول شماره  برداري از خاك محل نمونه .جداسازي شد
  

  آمده دست بههاي  شناسی جدایه ریختبررسی 
بررسی قرار  بلو مورد اتنک الکتوفنلبا  آمیزي رنگجدایه با استفاده از روش اسالید کالچر و  73در این مرحله 

 تکراري هاي جدایهمیکروسکوپی،  هاي بررسیو نتایج حاصل از  کلنی اهردر نهایت بر اساس شکل و ظ. گرفت
  .انتخاب شدند خام نفتبررسی میزان حذف  منظور به ها جدایهو باقی  همسیر غربالگري حذف شد ادامهاز 
  

                                                        
1Total Petroleum Hydrocrbons (TPH) 
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  هاي نمونه برداري خاك محل .1جدول 
شماره 
  خاك

هدایت   مختصات جغرافیایی  يبردار نمونهحل م
 الکتریکی

(ms/cm) 

pH   تعداد
  ها یهجدا

کیلومتري جاده  50خراسان   1
  نیشابور -مشهد

36°10'59.2"N 
58°50'48.3"E 

 

23.4  7.9  5  

 N"18.6'55°35  حسن اباد - دامغان  2
54°20'36.3"E 

 

19.1  6.4  8  

 N"00.6'28°36  سمنان دامغان امیریه به کویر  3
54°57'31.8"E 

 

27.9  7.4  4  

رودخانه حبله  بستر –سمنان   4
  رود

35°18'08.8"N 
52°25'26.3"E 

 

58.8  7.6  2  

 N"51.9'06°36  دامنه کوه –پل سفید   5
53°03'01.4"E 

42.1  7.4  1  

کیلو متري سرخه به سمت  5  7
  تهران

35°27'04.2"N 
53°09'59.2"E 

 

10.8  7.5  15  

 N"42.3'53°35  خطیر کوه  8
53°05'34.2"E 

10  7.1  1  

 N"37.5'12°36  کیلومتري دامغان 60  10
54°18'05.7"E 

 

8.4  8  6  

 N"09.9'58°34  حوض سلطان اچهیدر -قم   11
50°55'23.4"E 

 

38.3  7.5  2  

 N"05.1'35°34  دریاچه نمک –قم   13
51°45'54.0"E 

 

194.7  6.7  1  

 N"53.6'32°35  منطقه بیابانی سمنان  14
53°21'00.0"E 

 

27.5  7.7  14  

 N"13.6'20°37  جنوب دریاچه ارومیه 15
45°23'45.0"E 

83.5  7.1  14  

  
 

  منتخب هاي یهجدا خام نفت حذف و تخریب توانایی ارزیابی
هـاي   يشـور کشت در  خام نفتدرصد  1حاوي  MSM ها در محیط پایه نمکی یهجدا از هریک مرحله این در
بـا دسـتگاه    TPHان حـذف نفـت از روش سـنجش    جهـت ارزیـابی میـز   . درصدکشت داده شدند 5و  5/2، 0
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آزمایشات  ادامهبا میزان حذف نفت مناسب جهت  S59جدایه  ها، یهجدادر بین . اسپکتروفوتومتر استفاده شد

  .آمده است 2در جدول  TPHنتایج  .انتخاب شدند
  

  خام نفت% 1حاوي  S59در جدایه  خام نفتدرصد حذف زیستی . 2جدول 
  NaCl 0  5/2%  5% غلظت

 %44.7  %37.3  %62.1  خام نفتدرصد حذف 
 

 S59بررسی تحمل شوري در جدایه 
 دهنـده  نشـان درصد بررسی شد کـه   20و  17، 10حاوي  PDAهاي  یطمحها در  یهجدارشد و تحمل شوري 

 دست بهنتایج . درصد بود 20درصد و عدم رشد آن در غلظت  17و  10نمک ي ها غلظتدر  S59رشد جدایه 
  .ارائه شده است 3 آمده در جدول

  
  NaClي مختلف ها غلظتها در  یهجدارشد  .3جدول 

  دایهنام ج                  10%  17%  20%
  شوري 

-  ++  ++  S59  
  رشد زیاد: +++ رشد متوسط++:  رشد کم: + عدم رشد: -

 
 S59شناسایی مولکولی جدایه 

آمـده در بانـک    دست بهو مقایسه توالی  ITSي ها ژنآمده از شناسایی مولکولی و تعیین ترادف  دست بهنتایج 
ایـن  . است .Embellisia spدرصد متعلق به  100با میزان شباهت  S59نشان داد که جدایه  ExTaxonژنی 

شـکل   .شـد  هاي دانشـگاه تهـران ثبـت و نگهـداري     یکروارگانیسممدر کلکسیون  UTMC 5051جدایه با کد 
  .آمده است 1در شکل  Embellisia sp. UTMC 5051سویه  میکروسکوپی و کلنی

  

   )ب  )الف 
 Embellisia sp. UTMC 5051 یکروسکوپیمتصویر ) ، بPDAدر محیط  S59کلنی جدایه ) تصویر الف .1شکل 

  )×400 ییبزرگنما(رنگ آمیزي شده با الکتوفنل کاتن بلو 
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  PDBدر محیط کشت  خام نفت حذف و تخریب توانایی ارزیابی
 1حاوي  PDBدر محیط  Embellisia sp. UTMC 5051ی میزان حذف نفت، خام، سویه توانای براي ارزیابی

مورد  7و  5، 2ي روزهاروز گرماگذاري شد و طی  7 مدت بهدرصد  5و  5/2، 0هاي  يشوردر  خام نفتدرصد 
 یرشـور، غ PDBروز، در محـیط   7این سویه در مدت . سنجش کل محتواي هیدروکربنی باقیمانده قرار گرفت

درصـد از   6/83و  8/78یـب،  ترت بـه درصـد،   5و  5/2هـاي   يشـور را حذف کرد و در  خام نفتدرصد از  5/91
در  خـام  نفـت درصـد   1حـاوي   PDBدر محیط  خام نفت، نمودار درصد حذف 2شکل  .را حذف کرد خام نفت

   .دهد یمرا نشان  روز 7در طی  Embellisia sp. UTMC 5051درصد توسط سویه  5و  5/2، 0هاي  شوري
 

  
درصد  5و  5/2، 0هاي  در شوري خام نفتدرصد  1حاوي  PDBدر محیط  خام نفتنمودار درصد حذف  .2شکل 

  Embellisia sp. UTMC 5051توسط سویه 
  

  خام نفتدرصد  1حاوي  PDBتوده در محیط کشت  یستزتولید میزان 
درصد  1حاوي  PDBدر محیط  Embellisia sp. UTMC 5051توده، سویه  یستزبراي ارزیابی میزان تولید 

وزن  7و  5، 2ي روزهـا روز گرماگـذاري شـد و طـی     7 مـدت  بـه درصـد   5و  5/2، 0هـاي   يشوردر  خام نفت
 PDBروز در محـیط کشـت    7توده خشک در پایـان   یستزوزن . توده خشک مورد سنجش قرار گرفت یستز

، تولید 3شکل . گرم در لیتر بود 46و  50یب تتر بهدرصد،  5و  5/2هاي  يشورگرم در لیتر و در  26غیر شور 
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 یهسـو درصـد توسـط    5و  5/2، 0ي هـا  نمـک در غلظت  خام نفتدرصد  1حاوي  PDBتوده در محیط  یستز

Embellisia sp. UTMC 5051  دهد یم روز را نشان 7در طی.  
  

 
درصد توسط  5و  5/2، 0ي ها نمکدر غلظت  خام نفتدرصد  1حاوي  PDBتوده در محیط  یستزتولید  .3شکل 

 Embellisia sp. UTMC 5051سویه 

 بحث
منـاطق   تـرین  مهـم درصد کل نفت مورد نیاز دنیـا از   60بیش از  دارا بودنفارس و خاورمیانه با  منطقه خلیج

از آنجا که این منطقه و ازجمله کشور ایـران در کمربنـد بیابـانی    . شود ینفتی محسوب م هاي یندهآلوده به آال
که آلودگی نفتی دارند به میزان کم تا زیاد همراه با نمک بـوده و   هایی یطگرفته است بسیاري از مح دنیا قرار

به دلیـل اینکـه ایـن شـرایط      کند یشوري باال تجزیه زیستی ترکیبات نفتی را با مشکل روبرو م. شور هستند
که قادر بـه رشـد در    هایی نیسمیکروارگادر این شرایط، م. ]2[کشنده است  ها یکروارگانیسمبراي بسیاري از م

که دهد  ینتایج این پژوهش نشان م. ]18[این مناطق دارند  سازي پاكمناطق شور هستند، نقش اصلی را در 
همچنـین مطالعـات نشـان     .شـور هسـت  شور و غیر هاي یطدر مح قادر به تجزیه نفت .Embellisia spسویه 

فاقـد نمـک داشـته     PDBي نسبت به محـیط  تر شبیرشد  PDBاین قارچ در حضور نمک در محیط  دهد یم
، بـا افـزایش   PDBو  MSMکشـت   هـاي  یطدرصد در محـ  5درصد با  5/2همچنین در مقایسه شوري . است
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شـور   هـاي  یطاز محـ  خام نفت، تجزیه PDBهرچند، در محیط کشت . یابد یافزایش م خام نفتشوري، تجزیه 
  .است تر بیش

قادر به حذف زیر  Phanerochaete chrysosporiumکه قارچ  دهد یم در مطالعات بهنود و همکاران، نشان 
 دسـت  بهاما نتایج  ]1[درصد گلوکز است  1درصد و  4در شوري  MSMکشت  یطدر مح خام نفتدرصد  30

در محـیط کشـت    خام نفتدرصدي  7/44قادر به حذف آمده در این پژوهش نشان داد که سویه معرفی شده 
MSM باشد یدرصد م 5ي بدون گلوکز در شور. 
 ,Acremonium, Graphium, Fusarium, penicillium يهـا  گونــه ماننـد  نیـز  يز خــاك يهـا  قـارچ 

Paecilomyces, Trichoderma, Geotrichum, Giiocladium, Hansenula, Mortierella, Mucor, 
Rhodosporidium, Rhodotorula, Saccharomyces, Sphaeropsidales, Sporobolomyces, 

Torulopsis  اعضاي و  Sphaeropsidales 21، 20، 19[ باشند یم خام نفت هاي یدروکربنه تخریب به قادر 
 یقاتتحق لزوم محیط و در یافته نشت نفت تخریب در ها آن مهم نقش ها قارچ و مخمرها از توزیع این. ]22و 

توسط  خام نفتاولین گزارش از تجزیه  اینبر اساس نتایج ارائه شده در این پژوهش . دهد یم نشان را تر بیش
نشده است درگزارشـات ایـن    پاالیی یستگزارشی از این سویه در ز کنوناست و تا  .Embellisia spسویه 

. ]23[ رود یمـ  کار بهکه آفت در کشاورزي است،  Heterodera Schachtiiجنس در کنترل زیستی نماتد 
ایـن جـنس    هـاي  یه، از سـو شـود  یدر درمان سرطان م ییزا همچنین در تولید ماده ترپستاسین که مانع رگ

در  خام نفتپاالیی  مندي باالیی در زیست دهد این سویه توان یمنتایج ارائه شده نشان . ]24[ شود یاستفاده م
شـور   ي آلـوده شـور و نیمـه   هـا  خـاك هاي نفتی از  یندهآالتوان از آن به منظور حذف  یمحضور نمک داشته و 

  .کردکشور استفاده 
 
  گیري یجهنت

هاي کشـت   یطمحدر  Embellisia sp. UTMC 5051توسط سویه  خام نفتنتایج نشان دهنده قابلیت حذف 
MSM  وPDB  حاوي غلظتNaCl 0 ،5/2  ین این سویه قادر به رشـد تـا شـوري    همچن .باشد یمدرصد  5و

  .باشد یم PDAکشت  یطمحدرصد در  17
  

  تشکر و قدردانی
 هـاي  فـرآورده از مدیریت محترم پژوهش و فناوري شرکت ملی پاالیش و پخش بدینوسیله نویسندگان مقاله  

هاي صورت گرفته در طـول انجـام    نفتـی ایران و کارشناسان محترم آن مجموعه به خاطر زحمات و همکاري
  .نمایند میپـروژه و همچنین حمایت مالی آنها صمیمانه تشکر 
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 ها نشانهفهرست عالئم و  
Milli siemens per centimeter Ms/cm 

degree centigrade C° 
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