


 الثدد  ل  مددةمللددكلتر تثدد ت تعددالترتة ددئل مالددئللناللددئلرثلدد ل ت دد  ةل

( bacteria)لجدد لمرلةالمةددمئللددملتر  تمةمدد ل5ترحمددئل ترتددملت ددل ل

 ترطح رددددددددد ل( Virues) ترف مة ةددددددددد  (Fungi) ترفطةمددددددددد  ل

(Algae )  تال تاتالم Protozoa) )خ صئلتةتةتتمجمئ ر  للثه ل

لد لترةدط لتر  تمةمدئل تالجثد  رلعمشلفمللذهلتر مالئل تت تجدالتللد ل

 ترلغددذم  ل تكل دد للددةت للددكتال  ةددجمكترخدد ةجملرلتة ددئلردد فةمل

ترتة ددددددددددددددددددددددددددددئلترج فددددددددددددددددددددددددددددئلمحدددددددددددددددددددددددددددد  لثحدددددددددددددددددددددددددددد 

.خلمئل  تمةمئ109-108



فددملا ةت ل تلعدد لتر  تمةمدد لا ةتلفددملتحلمدد لترلة  دد  لتر ملم المددئل 

 كلترتة ددئلل دد لا ةت لتر دد ة تردد  ت  اتهدد ترعث صددةلفددملترط معددئل

 ع تلدد ل ددامللددذهلتر  تمةمدد  تتدد  ة ترثتددة جمكل ترفةددف ةل تر  ةمدد ل

لثهدددددد لاةجدددددد  لترحددددددةتةمل ترةط  ددددددئل  فددددددةملترلغددددددذم  ل تال ل

.فمه ترهماة جمثملرلتة ئل تكلاةجئلترته مئلتحاالتالحم ءلترلجهةمئ



ثفطلتر  تمةمدئل لرد للدكلترلثد طملترلل  دئل د رتالجثد   قة للدكللدذهل

ترخددددد  ل ل دددددتر تةل تددددد لاةتةدددددئلق  لمتهددددد ل لددددد لتحلمددددد لترلة  ددددد  ل

مرئلرل مالدئلتر  تمةم لترصداتث ت تعاللكلتالجث  ترهماة   ة  ثمئل لذهل

ط لحمد لتعلد ل لدد لتخلدميلتر مالددئللدكللددذهلترلل  د  لةدد تءل لد لةدد

.ترتة ئترل ءلأ 

رث قلددئلتتالث  مدد  تكلت ت دد الترددثفطل  للمدد  لت ةمددةهل لمدد امل دد  ئل

لم املتل  لتر مالئتر تاى ترح تا لترتملتتعةضلره ل



مدئلترتحلد لترتدملمطلدمل لمهد ل للتر  م ر جمدئ رهذتلتةتخال لترترثم  ل

.فملتلترئللذهلترلل     Bioremediationترحم  ل

ترلجهةمددددئلترلحللددددئلرللة  دددد  لتالحمدددد ءتك لددددكلترجددددامةل  رددددذ ةل

رلتة دئلترلد م ة  ملدكلترلجتلدرل%1ترهماة   ة  ثمئلت د  لتقد للدكل

لدكلترلجلد  لتر لدمل%10تر  ثالترتل  لرتص لتال اتا تلاتاللذهل

 دالترةدطحمل تكلتر  تمةم لترلحللئلقالتثتجل عضلترل تالترلؤ ةملفدملتر

. ترتملتعل ل ل لتف مكل تحلم لتر ررلترثفطمئل



:هداف الا

.ترلؤ ةملفمه لترتعةال للمئلترتحل لترحم  ل ترع تل . 1

.ئلتر  تمةمئلترلحللئلرللص اةلترهماة   ة  ثمتالجث  تل . 2

.ترطةقلترلت عئلفملترتحة ل كللذهلتر  تمةم لتل . 3



مد ملفمهد لا ةتلةالمةدم لفدملامل لدئلترحءلفملترتة ئتلع للعظ لتالحم 

رعضد مئلرل لتر  ل دةللدذهلتيحمد ءلخ صدئلتر  تةمد ل تحلمد لترلة  د  لت

 املترلعردددامل ترفضدددن لترحم تثمدددئل ترث  تمدددئل  دددذركلتعلددد ل لددد ل  ددد

ترعث صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةل رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لترط معدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددئ

ةلفدمللختلدال تكلترتث  لترفةلجملرهذهلتر  تةم لم جعه لرلثل ل ترت   

لتطةفدئلذت لأث ت لترتة ل ذلأكلقةل للثه لت مف لرلعمشلفملتر مال  لتر

ترح لضدددمئلأ لترر  امدددئلترع رمدددئل  ثدددالاةجددد  لترحدددةتةملترلةتفعدددئل

. ترلثخفضئ



:تقسيم أحياء مجهريه التربة

 دئللدكلقةل لأحم ءللجهةمةلترتة ئلحة لط معئلت تجدال لفدملترتة

: ر  مث  ةتاة مق  لترع ر ل

:  أحياء التربة المجهرية المستوطنة 1.

ت ل لتيحم ءلترتملت  كلترتة ئلل طثه لتيصلمل ره لا ةلأة ةدمل

  ثئلفملترتغمةت لتر ملم المئل ترحم مئل ترتملقالتت تجال  د  لأطد تةلةد

ل  لترة  ةت ل تت   ةل ثالترظة الترلناللئ



:أحياء التربة المجهرية الدخيلة .2
ع للئل لملتيحم ءلترلجهةمئلترتملتجالطةمره ل ر لترتة ئل كلطةمملل

  تمدئلأ لترتة ئل  رلخصد   لترعضد مئلةد تءل دكلطةمدمل ضد فئل ر مد لث

لدد تاللعاثمددئل  فددملحدد ال لأخددةىلم دد كلترتلدد  ل لمدد هلترلجدد ة ل لدد ل

تطةحدددةلترحم تثددد  للدددكلفضدددن ل تكل ج الددد لم ددد كلردددةلا ةلفدددمل

.ترتح ال لتر ملم المئلفملترتة ئ



-:ر لترة لأحم ءللجهةمئلترتة ئلحة للص اةلترط قئل تر  ة  كل 

:أحم ءلذتتمئلترتغذمئلض الم  1.

ةدددتعل للددد لل ثددد الملت  ةدددمالتر ددد ة  كل لصددداةلت لدددذهلتيحمددد ءل

.رل  ة  كل ض ءلتر ل ل لصاةلرلط قئل

 :أحم ءلذتتمئلترتغذمئل ملم المئ2.

  كل لددملترتددملتةددتعل ل ثدد الملت  ةددمالتر دد ة  كل لصدداةلرل دد ة

. أ ةاملترلة    لترعض مئل لصاةلرلط قئ



 :أحياء متغايرة التغذية كيميائيا  .3
وية وهيييأل ااحيييياء التيييأل مريييت مل المرك يييا  ال  ييي

كمصدر للكاربون والطاقة



المخاطر الناجمة عن التلوث بالنفط الخام ومشتقاته

تهنكل كلل د   لترتلدد  لتر مالدمل دداأ ل د رظه ةللثددذلت ت د ال تةدد

لامد ال تكلت,ترثفطلترخد  ل أصد ح لت د  لخطدةتلمهداالترحمد ملتر  دةمئل

رددذ ل للمدد  ل ثتدد سل تةددتهنكلترددثفطللتاللددكللخدد طةلترتلدد  لتر مالددملت

. ص ل ر لترةط حلترل المئل ترتة 

ترددثفطل معددالترتلدد  ل دد رثفطللددكلتخطددةلأثدد ت لترتلدد  ل ةدد  ل لمدد  

تر  دةل ل تر تةل ل لتح مةللكلل تالة لئلره لأ د ةلةدل مئل  مدةمل لد 

 ترحم تث  ل



 المددئلرددةل تعتلددالةددلمئلترددثفطلترخدد  ل لدد لترخدد تيلتر ملم المددئل ترفملم

ثفطل  لدد ل لمتددةل فصدد  لترةددثئل   تلدد ل مالمددئلأخددةىل ذلمحتدد  لتردد

ترخددد  ل لددد لترعامددداللدددكلترلة  ددد  لترةددد لئل ددد ر ثلمكلتردددذ لمعددداللدددكل

ثدال ل ل كلتالم ةل تر  ل رمكلتعاللة    لة لئل ,ترلةةطثئترل تر  ل

  لترلةد  ئلت تجال ل تةت ملل  رمئل معالترفمث  ل ل دتر تةللدكلترلة  د

.رلحة ةمئل ثالتةتث  قه 



ق إزالة الملوثات النفطية من البيئات المختلفة ائطر

 :ق الكيميائيةائالطر.1

 ل ملم المدئلتتضلكلتةتعل  لل تال ملم المئلتعل ل لد لتةةدم ه لأ للدذم  

. هالةتخنصه للكلتر مال  لترلختلفئلأ لل تالق  لئلرنرتص قل 

 :الطريقة الفيزيائية.2

تالرهدد لتتضددلكللددذهلترطةمرددئلترددتخليللددكلتر رددرلترثفطمددئل  ةددتعل  للدد 

.ترر  لمئلالالص يللذهلتر رر



:طريقة التحلل الحيوي.3

تعددداللدددذهلترطةمردددئللدددكلترطدددةقلتر املدددئل ترث جحدددئل لددد لثطددد قل تةدددرل

. أضةتةل لقلملئل ل لتر مالئ

مدئلترتدملتعةاللذهلترعللمئل ل ل ثه لترر  لمدئلتالمضدمئلريحمد ءلترلجهة 

عضدد مئلتعددمشلفددملتر مالدد  لترلل  ددئل لدد لتح مدد لأ للعاثددئلترلة  دد  لتر

تل ل لتر مالئلترلل  ئلرل مالئلل  لترثفطلترخ  ل ل تر تةل ر لل تالتق لضةة

تعداللدذهلحم لتاخ للذهلترل تال عالتحلمله ل رد لتردا ةملتر  م  ملم المدئل 

.ترعللمئللكلأل لترترثم  لترلةتعللئلرترلم لترتل  لتر مالم



 :أة ةمئلت ل خط ت   ن ل تحا ل للمئلترتحل لترحم  

.حا  لتغمةلصغمةل  ةمطلفمللذهلترلة    لترعض مئ. 1

تجلالدددئلترةنةددد لترهماة   ة  ثمدددئل رددد لأجدددلتءللدددرلتالحتفددد ظ. 2

.  رتة م لتر ملم الملرللة  لتية ةملق  لترتجلالئ

 مئللعاثئلتيجلتءلترعضد مئل تغمدةلتة م هد للدكلجلمالد  ل ضد. 3

. ر لجلمال  لال ض مئ



العوامل المحددة للتحلل الحيوي للنفط الخام ومشتقاته 

:ال وامل المت لقة بالتربة والظروف البيئية.1
 لرهدذهللث كل  تل ل مالمئلتلع لا ةتللهل لفمل للمئلترتحل لترحم 

تي لترهمددداة جمثمل اةجددد  ل ترلل  ددد  للثهددد ل فدددةملتي  ةدددجمكل

ةط  دئلترحةتةمل تة ملل تة مد لترلد تالترهماة   ة  ثمدئلترلل  دئل تر

.م  ترثة مئل تيلنحلترلعاثمئللكلترع تل لترلؤ ةملفملترتحل لترح



:ال وامل المت لقة بااحياء المجهرية.2

  لمدئلرلثلد لتعتلالآرمئلترتحل لترحم  ل ل ل جد التر  تةمد لذت لترر

رنللدئلت تلد اتل لد ل فدةملترلغدذم  لت  ترت   ةلفملترلث طملترلل  ئل

لل  دئلرلتة دئلرثل ل ل  ل لق  لمئلتر  تةم لرتحلمد لترهمداة   ة  ث  لتر

لثطرددددددددددددئلتر  إلضدددددددددددد فئل ردددددددددددد لترع تلدددددددددددد لتر مالددددددددددددئلفددددددددددددمل

رتدمل ترع ل لتآلخدةلترلدؤ ةللد لتحتد تءلتر  تةمد ل لد لتر نللمدات لت

  لمدئل  لتذلتدلاتالقحمدترتحل لترجمث  لترلةدؤ رئل دكل للمدئلترتحلد ل

.تر  تةم لرتحلمله ل  لام الأ اتالتر نللمات 



ق المستخدمة للتحري عن التحلل الحيوي للمركبات ائالطرأهم

الهيدروكاربونية 

عد لململ دكلتةدتخاتله لرلعةفدئللداىلترتحلد لترحمد  ل فتالدلث كلطة

:تيحم ءلترلجهةمئ

:ق الكيميائية غير المتخصصةائالطر.1

 مدددددت لفمهددددد لحةددددد  لترثرصددددد كلترح صددددد لفدددددمل لكلترلة  ددددد  ل

كللد لل ثد الملترهماة   ة  ثمئل  رثفطلترخ  ل ل تر تةل  ذركلقمد  لت ود 

.ئت  ةمالتر  ة  كلثتمجئلترتحل لترحم  لفملترظة التره تالم



:ق الكيميائية المتخصصةائالطر2.

ثمد  ل ترتملمةتا للكلخنره ل ل لثد  لترلة د لترلتحلد ل لثهد لتر

تر ة ل ت لةتفمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

. تررم  ل  ةتخات لطمالتي عئلتح لترحلةتء GLC ترثمئ



نبذة عن أهم األجناس المعزولة محليا 

Bacillusجنس .1

 لتردثفطلترخد  لرهذهلتر  تمةم لق  لمئل  رمدئلرتحلمد لترهمداة   ة  ث  لل د

. ل تر تة

ر حظلتختنالفدمللحتد ىلDNA ت تل ال ل لاةتة  لتهجمكلت ل

.Bacillusيث ت لت لGCت ل

م ةمددئل  تمةمدد ل صدد مئلل ج ددئلرصدد غئل ددةت لل تالمددئلأ لالل تالمددئلتخت

.ل  ثئلرلة  ةت لتراتخلمئ



Micrococcusجنس .2

ا ةتللهلد لفدملM.luteus تلع لأفةتاللدذتلترجدث ل خ صدئلترثد  ل

.تحلم لترثفطلترخ  ل ترامل ل تر مة ةمك

ج  ةمدئل  تمةم لل ج دئلرصد غئل دةت لت د كل  د  ل ة مد  لل تالمدئل 

تتةت ل    لة   م  لأ ل ث قماللمةللثتظلئ

 حظل ت  دد لاةتةدد  لترتهجددمكل جدد التختنفدد  لجمثمددئل ددمكلأث ت ددةل ذلردد

لدكلحمد ل% 50 ثةد ئلM.lylate , M.luteusتختنال تض ل دمكل

.GCلحت تل لترجمثمللكل


