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 تحسين قدرة النباتات على تنظيف األراضي الملوثة بالنفط الخام بإستخدام األكتينوبكتيريا: تطبيقات عملية في اإلمارات
Improving phytoremediation in soils contaminated with crude oil using beneficial 

actinobacteria: Practical applications in the UAE 
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Abstract 
Although there are several ways to clean up 

chemical pollutants from the soil, scientists are 

still having hard time in cleaning up 

contaminated-soil with crude oil. Thus, this is 

evidence on plant growth and development due to 

the increased levels of the stress hormone, 

ethylene (ET). This study aimed to find an 

innovative way to improve the efficiency of 

plants toward contaminated soils with crude oil 

using actinobacteria isolated from the UAE soils. 

A mixture of three strains of endophytic 

actinobacteria versus a mixture of three 

rhizosphere actinobacterial strains living in the 

soil, producing 1-aminocyclopropane-1-

carboxylic acid (ACC) deaminase was tested on 

corn seedlings growing in crude oil-polluted soil. 

In the greenhouse experiments, each mixture of 

endophytic or rhizosphere actinobateria showed 

significantly (P<0.05) increased growth in root 

and shoot of corn seedlings. This was 

accompanied with significant (P<0.05) increases 

in the absorption of crude oil from the soil 

compared to the control treatment. We noticed 

that both 
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treatments also increased the concentration of 
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 ملخص
من الرتبة  الكيميائية ستخالص امللوثات هناك عدة طرق بيولوجية ال

أو إستخدام النباتات  Bioremediation) كإستخدام البكترييا )

(Phytoremediation)  الكيميائية وتسمى النباتات اجملمعة للملوثات

(hyperaccumulator plants) .  يواجه العلماء يف الوقت الراهن

بعض املعوقات لتنظيف الرتبة من امللوثات الكيمائية كالتلوث بالنفط اخلام اال 

ف بسبب اإلجهاد الفسيولوجي والناتج عن وهي منو النباتات بشكل ضعي

. إن (Stress Ethylene)زيادة تركيز هرمون إيثلني اإلجهاد الفسيولوجي 

الغرض األساسي من الدراسة احلالية هو إجياد طريقة جديدة لتحسني كفاءة 

عملية املعاجلة النباتية لتلوث الرتبة بالنفط اخلام بإستخدام األكتينوبكترييا 

ا للظروف اجلفاف واحلرارة اليت توجد يف دولة اإلمارات العربية وذلك لتحمله

املتحدة. مت إستخدام خليط من ثالث سالالت من األكتينوبكترييا اليت تعيش 

وخليط لثالث  (Endophytic actinobacteria)داخل اجلذور 

 سالالت تعيش يف الرتبة حول منطقة جذور نبات الذرة 

(Rhizosphere actinobacteria)  1املفرزة ألنزمي-

Aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) 

deaminase  والذي يقوم بتكسري مادةACC  باإلضافة إىل قدرهتا على

 سالالت من 3إنتاج هرمونات النمو وعديدات األمينات. مت إختيار أقوى 
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crude oil (total recoverable hydrocarbons and 

 polycyclic aromatic hydrocarbons) in roots 

and shoots of corn when compared with 

plants without any of actinobacterial 

mixtures. Notably, the use of the mixture of 

the endophytic actinobacteria was the best 

treatment; thus this could be attributed to the 

high contents of plant hormones and 

polyamines as well as in the reduction in the 

endogenous ET levels in planta. This study is 

the first, in the UAE and the Arab Gulf 

region, to use a safe and environmentally 

friendly method to increase the efficiency of 

phytoremediation in soils polluted with crude 

oil using the tested beneficial actinobacteria. 

This method will contribute to greening the 

desert in places suffering from oil pollution 

in the UAE or elsewhere in the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األكتينوبكترييا واليت تعيش داخل جذور الذرة وأقوى ثالثه سالالت من  

 ACCإنتاج أكرب كمية من األكتينوبكترييا تعيش يف الرتبة بناءا" على 

deaminase  وأكرب كمية من هرمونات النمويف آن واحد. مت عمل خليط

من الثالث سالالت األوىل وكذلك من الثالث سالالت الثانية إلختبار قدرة  

كل خليط على حدة على زيادة كفاءة عمل نبات الذرة لتنظيف الرتبة من 

لبالستيكية قدرة األكتينوبكترييا النفط اخلام. أثبتت الدراسة داخل البيوت ا

اليت تعيش داخل اجلذور وكذلك اليت تعيش يف الرتبة على زيادة منو اجملموع 

اجلذري واخلضري لنبات الذرة وزيادة إمتصاص النفط اخلام من الرتبة وإعطاء 

أكثر من املعاملة اليت مل يتم  (P<0.05)نتائج ذات داللة إحصائية معنوية 

وجود األكتينوبكترييا اليت تعيش داخل جذور  كترييا. كما أدىإضافة األكتينوب

نبات الذرة أواليت تعيش يف املنطقة حول جذور نبات إىل زيادة تركيز النفط 

 Total recoverable hydrocarbons andاخلام )

polycyclic aromatic hydrocarbons يف جذور وأوراق نبات )

الذرة )مع حدوث نقصان يف تركيز النفط اخلام داخل الرتبة( مقارنة مع 

املعامالت اليت مل يتم فيها إستخدام األكتينوبكترييا. واجلديد يف هذه الدراسة 

احلالية أن املعاملة املثلى واألفضل كانت تلك اليت تضمنت إستخدام 

اجلذور. أثبتت الدراسة أيضا" زيادة كبرية يف األكتينوبكترييا اليت تعيش داخل 

احملتوى الداخلي هلرمونات النمو وعديدات األمينات مع نقصان كبري يف 

احملتوى الداخلي هلرمون اإليثلني الضار داخل اجملموعني اجلذري واخلضري 

لنبات الذرة يف معاملة األكتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور مقارنة ببقية 

ت. تعتربهذه الدراسة هي األوىل من نوعها يف دولة اإلمارات العربية املعامال

املتحدة ويف منطقة اخلليج العريب يف إستخدام طريقة آمنه وصديقة للبيئة من 

أجل زيادة كفاءة املعاجلة النباتية لتلوث األراضي بالنفط اخلام. وميكن 

عن طريق زرع إستخدام هذه الطريقة يف تنظيف الرتبة من أي تلوث نفطي 

 النافعة. سوف تسأهم هذه الطريقة األكتينوبكترييانبات الذرة واملدموج هبذه 
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يف ختضري الصحراء يف األماكن اليت قد يوجد هبا مشاكل بيئية نامجة عن  

 التلوث البرتويل يف أراضي دولة اإلمارات العربية املتحدة.   

اخل اجلذور، منظمات النمو األكتينوبكترييا اليت تعيش دالكلمات الداللية: 

النباتية, هرمون اإليثلني, تلوث الرتبة, املعادن الثقيلة, املعاجلة احليوية, أنزمي 

ACC .دي امينيز 
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