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جداسازي و شناسایی اولیه (مقدماتی) باکتري هاي تجزیه کننده بسته بندي هاي 

 غذایی پلی اتیلنی از خاك دفن پسماندهاي پالستیکی شهر مشهد
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 چکیده 

 امروزه پالستیک هاي سنتزي به دلیل دوام، نفوذ ناپذیري و قیمت ارزان به منظور بسته بندي دسته وسیعی از کاالها اهداف:

به ویژه مواد غذایی استفاده می شوند. علیرغم تمام مزایایی که این مواد براي بسته بندي مواد غذایی دارند به دلیل ماهیت 

خنثی و آبگریزشان در طبیعت قابل تجزیه نیستند و در سالهاي آینده انباشتگی آنها به بزرگترین معضل زیست محیطی بشر 

تبدیل می گردند. هدف از این پژوهش جداسازي و شناسایی سویه هاي باکتریایی با قدرت تجزیه کنندگی بسته بندي هاي 

 پلی اتیلنی است تا بتوان از آنها جهت تسریع در تجزیه بیولوژیکی پسماندهاي پالستیکی در آینده استفاده نمود. 

 محل دفن در سنتزي هايخاك دفن زباله حاوي بسته بندي مواد غذایی از جنس پالستیک به همین منظور از روش تحقیق:

. نمونه ها پس از رقت سازي، در محیط نمونه برداري گردیدمشهد پسماندهاي پالستیکی سازمان مدیریت پسماند شهرداري 

کشت غنی کننده تکثیر شده و به مدت یک ماه در محیط نمکهاي حداقلی حاوي پلی اتیلن در دو محیط هوازي و بی هوازي 

نگهداري شدند. سپس به مدت یک هفته در همان محیط احیا شده و بر محیط کشت جامد تلقیح گردیدند. کلونی هاي 

مخلوط تا ظهور کلونیِ یکنواخت و خالص بارها کشت مجدد شدند و متعاقبا جهت شناسایی پس از رنگ آمیزي گرم، 

 تستهاي بیوشیمیایی نیز بر روي آنها انجام شد.

 گونه در شرایط هوازي و بی هوازي از انواع کوکسی گرم مثبت، باسیل 40 جدابه هاي به دست آمده شامل نتایج مقاله:

  درصد کل گونه ها را به خود اختصاص دادند.20گرم منفی و باسیل گرم مثبت بودند. در این میان گونه هاي گرم مثبت 

  اکثر باکتري هاي تجزیه کننده از نوع کوکو باسیل، گرم منفی و دیپلوکوك مشاهده شدند.نتیجه گیري کلی: 

 غربالگري، زیست تخریب پذیري، بسته بندي غذایی، پلی اتیلن کلمات کلیدي: 
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 مقدمه  .1

به علت قیمت پایین، استحکام باال، خواص مکانیکی مناسب، شفافیت، سبکی و عدم نفوذپذیري به عوامل  ي سنتزيپالستیک ها

شروع به جایگزین شدن با مواد آب کمتر از صد سال است که مقاومت به میکروارگانیزمهاي موجود در محیطی نظیر رطوبت هوا و 

 این  پالستیک هاي سنتزي،استحکام و دوامِبهبود مستمرِ  جز جدایی ناپذیر زندگی بشر شده اند. به دلیل و امروزه هطبیعی نمود

در بسته بندي مواد مختلف از جمله مواد غذایی به کار می که به تغییرات محیطی بسیار مقاوم هستند   به عنوان موادي،گروه از مواد

 درصد از کل پالستیک تولیدي در دنیا براي اهداف بسته بندي استفاده می شود و در این میان بسته بندي 35روند. امروزه حدود 

 .]2[و]1[مواد غذایی سهم عمده اي از آن را به خود اختصاص می دهد

مصرف علیرغم تمام خواص بی نظیر و غیر قابل انکاري که این گروه از پالستیک ها به صنعت بسته بندي هدیه کرده اند،  متاسفانه

مشکالت بسیاري را در  افزایش تجمع آنها در طبیعت فراوان، سرعت بسیار پایین تجزیه بیولوژیکی این مواد در محیط و به دنبال آن

کمبود فضاي مناسب براي دفن و در طبیعت  تجزیه پذیري پالستیک محیط زیست ایجاد نموده است؛ به طوري که زمان طوالنی

 و  شده استپالستیک هاي سنتزي ، در کنار مشکالت مرتبط با آلودگی زمین و خاك منجر به بروز نگرانیهایی در ارتباط با 1آن

امروزه این دسته، جز آلوده کننده هاي پر مقدار محیط زیست به حساب می آید. در این میان صنعت غذا به عنوان یکی از صنایع 

مرتبط با پالستیک، سهم بزرگی در ارتباط با مشکالت ایجاد شده در اکوسیستم هاي طبیعی داشته و اثرات جبران ناپذیري از این 

 .  ]3[راه به محیط زیست وارد می آورد

از آنجایی که بازیافت مواد پالستیکی ظرفیت حذف تمامی ضایعات تولیدي پالستیک را ندارد، محققان در پی یافتن راهی 

 تالشهاي زیادي جهت تولید سالهاي اخیردر براي بازگرداندن پالستیک به طبیعت بدون ایجاد آلودگی هستند. به عنوان مثال 

 نفوذ پذیري به عواملی مثل رطوبت،انجام شده است. اما این مواد به علت استحکام بسیار پایین،  2پالستیک هاي زیست تجزیه پذیر

هزینه باالي ساخت، عدم تجزیه پذیري کامل در طبیعت و واکنش با مواد غذایی در محیط هاي حاوي درصد باالي آب یا روغن 

توسط ضایعات پالستیک  3تجزیه بیولوژیکیهنوز نتوانسته اند جاي پلیمرهاي سنتزي را در صنعت بسته بندي غذا بگیرند. روش 

روشی است که امروزه تحقیقات گسترده اي بر روي آن در حال انجام است و محققان زیادي زیست تخریب  میکروارگانیزم ها

پذیري پالستیک را از منظر مرتبط با زمینۀ کاري خود بررسی کرده اند و از آنجایی که صنعت غذا نیز به گونه اي با این آلودگی 

مرتبط است علم میکروبیولوژي غذایی می تواند با ارائه راهکارهاي مختلف و بررسی علمی تجزیه بیولوژیکی مواد سنتزي 

1 Landfilling site 
2 Biodegradable 
3 Biodegradation 

                                                           



 
   
 

پالستیکی مورد استفاده در صنعت بسته بندي غذا سهم خود را در حل این معضل به عنوان یکی کاربرهاي بزرگ صنعت پالستیک 

. در این میان برخی دانشمندان به غربالگري میکروارگانیزمهاي بومی که داراي قدرت تجزیه مواد ]6[و]5[،]4[،]2[ایفا کند 

 .]12[،]11[،]10[؛]9[،]8[،]7[،]6[پالستیکی بوده اند پرداخته و آنها را  جهت استفاده در تجزیه بیولوژیکی معرفی نموده اند

هدف از این مقاله جداسازي اولیه باکتري هاي تجزیه کننده بسته بندي هاي پلی اتیلنی به عنوان ضایعات زیست تخریب ناپذیر از 

محل دفن ضایعات پالستیکی شهر مشهد و شناسایی خواص اولیه آنها و معرفی آنها جهت بررسی امکان استفاده آنها در تجزیه 

 بیولوژیکی پالستیک می باشد.  

 مواد و روش پژوهش .2

 . مواد 1.2

 سنتزي از محل دفن هاي خاك دفن زباله حاوي بسته بندي هاي مختلف مواد غذایی از جنس پالستیکخاك؛نمونه  •

 سال از 12 جاده نیشابور با طول عمر متوسط دفن 5پسماندهاي پالستیکی سازمان مدیریت پسماند شهرداري در کیلومتر 

  .از سه محل متفاوت نمونه برداري گردید و عمق سه متري

با  از پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران Polarian LF0200پلی اتیلنی با گرید گرانولهاي گرانول پلی اتیلن؛  •

  نشان داده می شود تهیه شد. 1مشخصاتی که در شکل 
 

 Polarian LF0200.  مشخصات گرانول پلی اتیلن با گرید 1جدول

 
Value Measurment procedure Unit Properties # 

1.7-2.3 ASTM D-1238 Gr/10min MFI 190OC/2.16Kg 1 

0.918-0.922 TSTM 209 B Gr/ml Density 2 

92-96 ASTM D-1525 
OC Softening Point 3 

15 Max ASTM D-1003 % Haze 4 

60min ASTM D-523 gu Gloss@60O 5 

330min ASTM D-882 % Elongation@break(MD) 6 
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 گرم، NaH2PO4 2 گرم، K2HPO4 5 شامل حاوي پلی اتیلن؛ 4محیط کشت نمکهاي حداقلی •

NH4)2SO4 (4 ،گرم MgSO4.7H2O 5/0 ،گرم NaCl 1 ،گرم KCl 15/0 ،گرم CaCl2.6H2O 2/0 ،گرم 

 10 میکروگرم و فولیک اسید 200 میکروگرم، ریبوفالوین 100 سی سی (حاوي تیامین 1ها  محلول ویتامین

، FeSO4.7H2O گرم از نمکهاي 1/0 سی سی (حاوي 1میکروگرم در صد سی سی آب مقطر) و محلول عناصر نادر 

CuSO4 و ZnCl2 در صد سی سی آب مقطر) در لیتر. محلول فوق به مقدار نیاز در دو فالسک براي ساخت محیط 

گرم 10) و جامد (به اضافه A گلوکز به عنوان استارتر رشد) (ppm 500 گرم پودر پلی اتیلن و 5کشت مایع (به اضافه 

 موالر 1/0محیط ها با محلول سود و اسید کلریدریک  pH) وارد شد. B گرم آگاروز بر لیتر) (20پودر پلی اتیلن و 

  تنظیم گردید. PSI 15 درجه سانتیگراد و فشار 121قبل از استریلیزاسیون در 

 

 روش پژوهش .2.2

 ساعت تحت تاثیر دو عدد المپ اشعه فرابنفش با طول 400 به مدت پلی اتیلنیگرانولهاي  آماده سازي پلی اتیلن؛ -1

  .دتا براي حمله میکربی حساس گرد  وات قرار گرفت20 نانومتر و توان 245موج 

 تحت اثر نیتروژن مایع آسیاب شدند.جهت تهیه پودر پلی اتیلن گرانولها تهیه پودر پلی اتیلن:  -2

 گرم پپتون 1 ( حاوي MRD 5 از نمونه خاك حاوي تکه هاي پالستیک توسط رقیق کنندة مناسب نظیر  رقت سازي؛ -3

 ساخته شد و به مدت ده دقیقه با شیکر به هم زده شده و جهت ته نشینی مواد غیر قابل 1/0 گرم نمک طعام)  رقت 5/8و 

 ساخته شده و با شیکر 01/0انحالل نیم ساعت رها گردید. مجددا توسط همان رقیق کننده از محلول رویی رقت 

 یکنواخت شد.  

 میلی گرم 500 سی سی محیط نوترینت براس حاوي 100 سی سی از محلول فوق  به دو ارلن حاوي 10غنی سازي؛  -4

 سی سی 10پلی اتیلن تلقیح شد. در کنار این کشت، کشت دیگري شامل محیط نوترینت براس حاوي پودر پلی اتیلن با 

MRD استریل، به عنوان کشت شاهد تلقیح گردید.  هر دو کشت یکی در شرایط بیهوازي به صورت ساکن به مدت 

 دور در دقیقه گرمخانه گذاري 130 درجه سانتیگراد با چرخش 30یک هفته و دیگري در انکوباتور شیکر دار با دماي 

 شدند. 

 ارلن 2 ارلن (4 سی سی محیط نمکهاي حداقلی مایع در 100کشت در محیط نمکهاي حداقلی (کشت اصلی)؛  -5

 سی سی جهت ایجاد شرایط هوازي) وارد شدند. به کشتهاي 250 ارلن 2 سی سی جهت ایجاد شرایط بی هوازي و 100

4 Minimal Salt Medium 
5 Maximum Recovery Diluent (MRD) 

                                                           



 
   
 

 سی سی در دو 1% سیستئین اضافه شد و تمامی ارلن ها استریل گردید.  از کشت اصلی و کشت بالنک 1بی هوازي 

 میلی متر 1-2محیط هوازي و بی هوازي تلقیح شد. بر روي سطح محیطهاي بی هوازي پارافین مایع استریل به عمق 

 30 درجه سانتیگراد و محیطهاي هوازي در انکوباتور شیکر دار با دماي 30ریخته شد. محیطهاي بی هوازي در انکوباتور 

 به مدت یک ماه گرمخانه گذاري شدند. توقع داشتیم در طول این مدت در rpm 130درجه سانتیگراد و دور موتور 

 به عنوان استارتر رشد، )ppm 500صورت وجود باکتریهاي تجزیه کننده پلی اتیلن، این باکتري ها بعد از اتمام گلوکز (

سیستم آنزیمی سلول را به سمت استفاده از منابع پلی اتیلنی تغییر دهند و بقیه باکتري ها به تدریج در اثر عدم وجود منابع 

 کربنی با قابلیت دسترسی نابود شوند. 

پس از یک ماه گرمخانه گذاري جهت اطمینان از رشد باکتري  از کشتهاي اصلی داراي کدورترنگ آمیزي گرم؛  -6

الم رنگی گرم تهیه و زیر میکروسکوپ مشاهده شد این شکل نشان داد گونه ها داراي دو نوع کوکسی و باسیلوس بودند 

  به علت پیر بودن کشت است). 2). (رنگ قرمز نمونه ها در شکل 2(شکل 

بعد از گذشت یک ماه وارد فاز سکون گشته و از تعداد آنها  از آنجایی که باکتریهافعالسازي مجدد باکتري ها؛   -7

کاسته شده است، نیاز به کشت مجدد در محیط تازه جهت بازیابی رشد داشتند. بنابراین از همان محیطهاي کشت 

 از کشتهاي قبلی در μl 500نمکهاي حداقلی مایع  به صورتی که ذکر گردید در لوله هاي آزمایش تهیه شده و به مقدار 

شرایط اسپتیک به آنها تلقیح  و تا ایجاد کدورت در شرایط مشابه مربوطه گرمخانه گذاري شدند. در انتهاي گرمخانه 

گذاري مشاهده شد کشت بالنک شفاف و بقیه کشتها کدر بودند. فعالسازي باکتري ها در محیهاي حداقلی مایع بدون 

گلوکز ینج مرتبه صورت گرفت. از کلیه محیطهاي کشت پس از فعالسازي مجدد رنگ آمیزي گرم انجام شد.  نتایج 

 تقریبا در تمام کشتها مشابه بوده و حضور باکتري هاي کوکسی و باسیل تایید شد.

 

 

 

 

 

 . رنگ آمیزي گرم از نمونه خاك پس از یک ماه گرمخانه گذاري در محیط کشت نمکهاي حداقلی.1شکل
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از لوله هاي گرمخانه گذاري شده در شرایط اسپتیک بر روي سطح پلیت در دو کشت در محیط حداقلی جامد؛  -8

 پلیت بی هوازي در جار بی 4 درجه سانتیگراد و 30  پلیت هوازي را در انکوباتور 4 تلقیح شد. μl 100 تکرار به میزان

 روز تا ظهور کلونی قرار گرفتند. در انتهاي زمان گرمخانه گذاري رشد کلونی هاي 10 تا 7هوازي در همان دما به مدت 

 سوزنی متراکم در پلیت هاي اصلی مشاهده شد و در پلیتهاي بالنک رشدي مشاهده نگردید. 

از کلونی هاي رشد یافته و متمایز بر سطح محیط نمکهاي  پاساژ کلونی هاي رشد یافته بر محیط جامد مغذي؛  -9

 حداقلی بر روي آگار مغذي تا دستیابی به کلونی تک بارها پاساژ داده شد. 

 جهت شناسایی بهتر باکتري ها بر روي کلونی هاي مجزا و قابل مشاهده  بر سطح آگار مغذي تست هاي بیو شیمیایی؛ -10

تستهاي بیو شیمیایی پایه انجام شد. باکتري ها از نظر تولید آنزیم کاتاالز تست شدند. جهت بررسی تولید آنزیم 

ترییپتوفاناز از تست اندول و بررسی  مسیر تخمیر قند از تست متیل رد- وکس پروسکوئراستفاده شد. آزمون مصرف 

سیترات به عنوان منبع کربن بر محیط سیمون سیترات آگار  و آزمون تحرك و تولید گاز سولفید هیدروژن توسط کشت 

 بررسی گردید. همچنین مصرف سه قند گلوکز، ساکارز و الکتوز توسط باکتري در محیط کشت سه قندي SIMدر 

 بررسی شد. 

 نتایج  .3

پس از خالص سازي کلونی هاي رشد یافته ، . بررسی ریخت شناسی و ظاهر کلونی هاي غربال شده؛ 1.3

 33 کلونی مجزا شامل 40تمام آنها با روش گرم، رنگ آمیزي شده و کلونی هاي مشابه حذف گردید. در نهایت 

 ایزوله بی هوازي (میله اي 4 باکتري میله اي و کوکسی گرم مثبت) و 8 باکتري میله اي گرم منفی و 28ایزوله هوازي ( 

 شکل باکتري هاي جدا شده و خواص 5 و جدول 4، جدول 3 ، جدول 2گرم منفی) شناسایی و غربال شدند. جدول 

 ظاهري آنها را نشان می دهد.

 . ریخت شناسی و خواص ظاهري کوکسی هاي هوازي و گرم مثبت2جدول 

 بافت حاشیه شکل رنگ شماره
 اندازه

 (میلی متر)
 شکل میکروسکوپی ظاهر خاصیت عبور نور برآمدگی

1=5 نرم کامل دایره زرد 1  براق مات برآمده 
  

 براق مات صاف 1 نرم کامل دایره سفید 2
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  . ریخت شناسی و خواص ظاهري میله اي هاي هوازي و گرم منفی3جدول

 بافت حاشیه شکل رنگ شماره
 اندازه

 (میلی متر)
 برآمدگی

خاصیت 
 نوري

 شکل میکروسکوپی ظاهر

1-2 نرم کامل دایره سفید 1  براق مات برآمده 

  

 سبز 2
بی 

 شکل
 مات صاف  با هاله10 نرم نامنظم

ناهموار 
 و براق

  

1-2 نرم نامنظم دایره کرم 3  صاف نافدار 
نیمه 
 شفاف

 براق

  

 براق شفاف صاف 2 نرم کامل دایره کرم 4

  

 کامل دایره کرم-زرد 5
نرم و 
 لزج

5-3  صاف 
نیمه 
 شفاف

 براق

 
 

 کامل دایره کرم 6
نرم و 
 3 لزج

صاف با 
دوایر 

متحدالمر
 کز

 براق شفاف

  

1-2 نرم کامل دایره زرد 7  براق مات برآمده 

  

1-3 نرم کامل دایره سفید 8  براق مات صاف نافدار 

  

 براق مات برآمده 2 نرم کامل دایره زرد 9

  

5/0-2 نرم نامنظم دایره سفید 10  
برآمده 
 نافدار

 براق شفاف
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 براق مات صاف نافدار 1 نرم کامل دایره سفید 11

  

2-3 نرم کامل دایره سفید 12  مخروطی 
نیمه 
 شفاف

 براق

  

2-3 نرم کامل دایره بی رنگ 13  براق شفاف صاف نافدار 

  

 براق مات صاف 1 نرم کامل دایره سفید 14

  

 صاف 1 نرم کامل دایره سفید 15
نیمه 
 شفاف

 براق

  

2-3 نرم کامل دایره کرم 16  براق مات صاف 

  

1-4 نرم کامل دایره کرم 17  
برآمده با 
 یک حلقه

 براق مات

  

1-4 نرم کامل دایره بی رنگ 18  
برآمده 
 مخروطی

نیمه 
 شفاف

 براق

  

 مات مات صاف 1 نرم کامل دایره زرد 19

  

5/0-1 نرم نامنظم دایره کرم 20  صاف 
نیمه 
 شفاف

 براق

  

3-8 نرم کامل دایره کرم 21  براق مات برآمده 
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 براق مات صاف 2 نرم کامل دایره کرم 22

  

 صاف 3 نرم کامل دایره کرم 23
نیمه 
 شفاف

 براق

  

 صاف 3 نرم کامل دایره کرم 24
نیمه 
 شفاف

 براق

  

3-5 نرم کامل دایره بی رنگ 25  براق شفاف مخروطی 

  

 صاف 5 نرم نامنظم دایره کرم-زرد 26
نیمه 
 شفاف

 براق

  

5-8 نرم کامل دایره کرم 27  براق مات مخروطی 

  

5-8 نرم کامل دایره سفید 28  براق مات مخروطی 

  
 

 . ریخت شناسی و خواص ظاهري میله اي هاي هوازي و گرم مثبت4جدول

 بافت حاشیه شکل رنگ شماره
 اندازه

 (میلی متر)
 برآمدگی

خاصیت 
 نوري

 شکل میکروسکوپی ظاهر

 2 سخت کامل دایره زرد 1
نافدار 

 معکوس
 مات مات

  

1-3 نرم کامل دایره زرد کمرنگ 2  براق مات صاف 

  

 5 نرم کامل دایره زرد 3
 براق مات صاف

 ` 
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4 
نارنجی 
 کمرنگ

 براق مات برآمده 5 نرم کامل دایره

  

 1 نرم کامل دایره کرم 5
نیمه  صاف

 شفاف
 براق

  

 1 نرم کامل دایره زرد کمرنگ 6
نیمه  صاف

 شفاف
 براق

  
 

 . ریخت شناسی و خواص ظاهري باکتري هاي بی هوازي5جدول

 بافت حاشیه شکل رنگ شماره
 اندازه

 (میلی متر)
 برآمدگی

خاصیت 
 نوري

 شکل میکروسکوپی ظاهر

 براق شفاف صاف 1 نرم کامل دایره سبز 1

  

 1 نرم کامل دایره سبز 2
برآمده 
 نافدار

 براق شفاف

  

 براق مات برآمده 5 نرم کامل دایره کرم 3

  

 شفاف 4
بی 

 شکل
 شفاف صاف  با هاله10 نرم نامنظم

ناهموار 
 و براق

  
 

نتایج مربوط به آزمونهاي بیوشیمیایی پایه بررسی خواص بیوشیمیایی باکتري هاي غربال شده؛  .2.3

 قابل دسترسی می باشد. با توجه به جداول عدم توانایی تمام 9 و 8، 7، 6مربوط به باکتري هاي غربال شده در جداول 

باکتري هاي تجزیه کننده پلی اتیلن در تواید اندول و گاز سولفید هیدروژن محرز می گردد. همانگونه که مالحظه می 

  کلونی تخمیري و مابقی غیر تخمیري اند. 6 کلونی ایزوله شده 40شود از میان 
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 . نتایج تستهاي بیوشیمیایی کوکسی هاي هوازي و گرم مثبت6جدول 

# Isolate14 Indole MR VP citrate Motality H2S Catalase TSI 

1 _ _ _ _ + _ + *R/NC 

2 _ _ _ - _ _ + **Y/Y 

  به معناي عدم تغییر قابل مشاهده می باشد.NC به معناي ایجاد محیط اسیدي زرد و  Y به معناي ایجاد محیط قلیایی  قرمز و  R* و ** 

 

 . نتایج تستهاي بیوشیمیایی میله اي هاي هوازي و گرم منفی7جدول

# Isolate Indole MR VP citrate Motality H2S Catalase TSI 

1 - - - +++ + - + R/NC 

2 - - - ++ + - ++ R/R 

3 - - - + - - + R/R 

ضعیف  - + - - - - 4 R/R 

 R/R ضعیف - + - - - - 5

6 - - - ++ + - - R/NC 

7 - - - - + - + Y/Y 

8 - - - - + - ++ R/NC 

9 - - + + + - ++ Y/Y 
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ضعیف  - + - - - - 10 R/R 

11 - - - + + - + NC 

12 - - - ++ + - - R/R 

13 - - + ++ + - - R/Y 

14 - - - - + - + R/R 

15 - - - - + - ++ NC 

16 - - - +++ - - + R/NC 

17 - - - +++ + - ++ R/R 

18 - - - - + - + R/R 

19 - - - - - - + R/R 

20 - - - +++ + - + R/R 

21 - - - - - - + NC 

22 - - - - + - + NC 

23 - - - - + - - R/R 

24 - - - ++ + - - R/R 

25 - - - - + - + R/R 

26 - - - - - - ++ R/R 

27 - - - + - - + R/R 
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28 - - - - + - + R/R 

 

 

 . نتایج تستهاي بیوشیمیایی میله اي هاي هوازي و گرم مثبت8جدول

# Isolate Indole MR VP citrate Motality H2S Catalase TSI 

1 _ _ _ _ + _ + R/NC 

2 _ + _ _ _ _ + R/Y 

3 _ _ _ _ _ _ + R/NC 

4 _ _ + _ + _ + R/Y 

5 _ _ _ _ _ _ + R/NC 

6 _ _ _ _ _ _ + R/NC 

 

 . نتایج تستهاي بیوشیمیایی باکتري هاي بی هوازي9جدول

# Isolate Indole MR VP citrate Motality H2S Catalase TSI 

1 - - - ++ + - + R/R 

2 - - - + ++ - + R/R 

3 - + - - + - + R/Y 

4 - - + + + - + R/Y 

 

 جمع بندي .4

همانگونه که غربالگري میکربی نشان داد باکتري هاي تجزیه کننده ترکیبات پلیمري سنتزي می توانند در 

زمره هر دو نوع باکتري هاي هوازي و بی هوازي قرار گیرند. به طوري که جداول ارائه شده نشان می دهند 
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اکثر باکتري هاي داراي قدرت تخریب پلی اتیلن از نوع باسیل گرم منفی بوده و غالبا به صورت 

 درصد کل باکتري هاي جدا شده را انواع گرم مثبت و از 20دیپلوکوك مشاهده شدند به طوري که تنها 

 درصد به صورت کروي مشاهده شدند. همچنین نتایج نشان داد باکتري هایی که قادر به تجزیه 2میان تنها 

پالستیکهاي سنتزي هستند فاقد آنزیم تریپتوفاناز بوده و توانایی تولید اندول ندارند، ضمن اینکه تمام 

باکتري هاي تجزیه کننده پلی اتیلن گاز سولفید هیدروژن تولید نمی کنند یا به عبارتی گندزا نیستند. 

باکتري هایی که داراي آنزیم هاي تجزیه کننده پلی اتیلن هستند می توانند داراي قدرتهاي متفاوتی در 

استفاده از منبع کربنی سیترات و یا حتی عدم توانایی مصرف سیترات باشند و ارتباطی میان این دو وجود 

 باکتري  ندارد. همچنین این باکتري ها ممکن است از انواع متحرك یا غیر متحرك باشند. به نظر می رسد،

هاي داراي قدرت تجزیه بیولوژیکی پلی اتیلن غالبا غیر تخمیري بوده وتمایل آنها به مصرف منابع غیر 

% جدایه هاي شناسایی شده در 15قندي نظیر پپتون  به عنوان منبع کربنی بیشتر است ، به طوري که تنها 

تولید آنزیم هاي تخریب کننده پلی اتیلن قادر به مصرف منابع قندي هستند. عموما این باکتري ها اگر قادر 

 به تخمیر قند باشند مسیر تخمیر ، غیر اسیدي و الکلی بوده و منجر به تولید استوئین می شود. 

 تقدیر و تشکر .5

 از پشتیبانی مالی مرکز پژوهش هاي شوراي اسالمی شهر مشهد نهایت قدردانی و تشکر می گردد. 
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