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 چکیده

 ویتیٌبس آًشین تجشیِ وٌٌذُ ویتیي، .  دریب هیجبؽذ هحیظ در ثیَپلیوزویتیي دٍهیي پلیوز فزاٍاى در عجیؼت ٍ فزاٍاًتزیي

هحیغْبی دریبیی هٌجغ ػظیوی ثزای جذاعبسی .  وبرثزدّبی ٍعیؼی در سهیٌِ وؾبٍرسی، دارٍیی ٍ صٌبیغ هختلف دارد

در . هیىزٍارگبًیغوْبی هختلف ثب تَاًوٌذیْبی ثیَتىٌَلَصیه هیجبؽٌذ وِ تبوٌَى ثِ هیشاى اًذوی هَرد تَجِ لزار گزفتْبًذ

 ، 5/0ایي هغبلؼِ ثِ هٌظَر ثزرعی تَاًوٌذی ثیَتىٌَلَصیه هیىزٍارگبًیغوْبی ثَهی دریبچِ خشر ًوًَْجزداری اس عِ ػوك 

 300رٍؽْبی وؾت هختلف تؼذاد -  هتز در چْبر هٌغمِ ثْؾْز، ثبثلغز، ًَؽْز ٍ تٌىبثي اًجبم ٍ ثب اعتفبدُ اس هحیظ30 ٍ 15

ویتیي ولَئیذی ثِ هحیظ پبیِ % 5/2 (W/V)ثزرعی تَلیذ آًشین ویتیٌبس  ثِ رٍػ ویفی ثب افشٍدى . جذایِ ثبوتزی ثذعت آهذ

تَلیذ ویتیٌبس ثب ایجبد ّبلِ تجشیِ ویتیي در اعزاف ولٌی ثبوتزی هؾخص .  گزم ثز لیتز ػصبرُ هخوز اًجبم ؽذ2ًوىی ٍاجذ 

ایي عَیْْب .  عَیِ ثبوتزی تَاًبیی ایجبد ّبلِ را داؽتِ ٍ ثِ ػٌَاى عَیْْبی ٍاجذ آًشین ویتیٌبس در ًظز گزفتِ ؽذًذ12. گزدیذ

ثَدُ( یه عَیِ)ٍ وَوغی  ( عَی11ِ)ؽبهل یه عَیِ گزم هثجت ٍ یبسدُ عَیِ گزم هٌفی ٍ ثب اؽىبل هیىزٍعىَپی ثبعیل 

ایي عَیْْب گشیٌِ هٌبعجی جْت وبرثزدّبی ثیَتىٌَلَصیه هبًٌذ تجذیل ویتیي ثِ هحصَالت ثبارسػ دیگز ٍ ّوچٌیي . اًذ

 .وبرثزد در وٌتزل سیغتی آفبت هیجبؽٌذ

 

 ویتیٌبس، ثیَتىٌَلَصی دریب، دریبچِ خشر: ٍاصّْبی ولیذی

 

 مقدمه 

 .ٍ اس هیلیًَْب عبل پیؼ ثِ ػٌَاى هٌؾب سًذگی در سهیي در ًظز گزفتِ ؽذّبًذُ عغح سهیي را پَؽبًذ% 70الیبًَعْب ثیؾتز اس 

  دریبّبی آًشیوی گًَبگًَی ثزای عبسگبری ثب هحیغْبی پیچیذُ- را ٍادار هیىٌذ تب عیغتنی دریبیی هیىزٍارگبًیغوْبتىبهل،

ثیَوبتبلیغتْبی جذیذ ثب ٍیضگیْبی فَلبلؼبدُ در هٌبثغ ثٌبثزایي آًشیوْبی هیىزٍثی دریبیی هیتَاًٌذ ثِ ػٌَاى . تَلیذ وٌٌذ 

ثب ظَْر ثیَتىٌَلَصی در لزى اخیز، تمبضب ثزای آًشیوْبیی ثب ٍیضگیْبی جذیذ رؽذ لبثل تَجْی داؽتِ . ًظز گزفتِ ؽًَذ

 غیزُثِ ّویي ػلت ثیَوبتبلیغتْبی دریبیی ثب داؽتي ٍیضگیْبیی هبًٌذ تحول ًوه، پبیذاری دهبیی ثبال، تحول فؾبر ٍ . اعت

ویتیي دٍهیي پلیوز . ثبؽذ ویتیي هی وٌٌذّیتجشیِآًشین  (EC 3.2.1.14) ویتیٌبس .(1)ثِ ؽذت هَرد تَجِ لزار گزفتْبًذ

  تَلیذ عبلیبًِ ٍ پبیذار آى.(2) دریب هیجبؽذهحیظ  در ثیَپلیوزفزاٍاى در عجیؼت ٍ فزاٍاًتزیي
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1011-1010
، Bacillus)  ٍعیؼی اس ارگبًیغوْب ؽبهل ٍیزٍعْب، ثبوتزیْبداهٌِایي آًشین در  .(3)ت تخویي سدُ ؽذُ اطتي 

Aeromonas ،Vibrio ،Pseudomonas ،Serratia ،Entrobacter ،Actinomycetes)،،گیبّبى ،حؾزات  لبرچْب 

اخیزا فؼبلیت ویتیٌبس در عزم اًغبى ًیش ثزرعی ؽذُ ٍ ًمؼ . آلی ٍ حیَاًبت ٍجَد دارد وِ ًمؼ آى در ّزیه هتفبٍت اعت

وبرثزدّبی ٍعیؼی در ثیَتىٌَلَصی دارًذ وِ اس جولِ آًْب هیویتیٌبسّب . (5). تپیؾٌْبدی دفبع در ثزاثز پبتَصًْبی لبرچی اط

، ایشٍلِ وزدى پزٍتَپالعت، ّذف ثزای حؾزّىؾْبی سیغتی ّبتَلیذ پزٍتئیٌْبی تىیبختِ، تَلیذ ویتَاٍلیگَعبوبریذتَاى ثِ 

 در ایي پضٍّؼ ثِ هٌظَر ثزرعی تَاًبیی تَلیذ آًشین ویتیٌبس .(4)اؽبرُ وزد، تخویي ثیَهبط لبرچی ، وٌتزل حؾزات ٍ پشؽىی 

در عَیْْبی ثبوتزی ثَهی دریبچِ خشر، ثبوتزیْب اس هٌبعك ٍ اػوبق هختلف دریب جذاعبسی ٍ تَاًبیی تَلیذ آًشین ویتیٌبس در 

 .آًْب ثب رٍػ ویفی ارسیبثی گزدیذُ اعت

 

 مواد و روشها

 نمونهبرداری و جداسازی باکتریها

 30 هتز ٍ ًوًَِ رعَة اس ثغتز ػوك 30 ٍ 15 ، 5/0ًوًَْجزداری اس آثْبی هٌبعك ثْؾْز، ثبثلغز، ًَؽْز ٍ تٌىبثي اس اػوبق 

ثخؾی اس ًوًَْْبی ثِ. ًوًَْْب در تبریىی ٍ دهبی هحیظ ثِ آسهبیؾگبُ هٌتمل گزدیذ.  اًجبم پذیزفت1391هتز در آثبى هبُ 

ّبی وؾت -جذاعبسی هیىزٍارگبًیغوْب ثب اعتفبدُ اس هحیظ. ؽیویبیی اعتفبدُ ؽذ- دعت آهذُ جْت اًجبم آًبلیشّبی فیشیىَ

SO₄ :(g/l)هحیظ وؾت حبٍی ًوىْبی هؼذًی  (2هحیظ وؾت هبریي آگبر،  (1: سیز اًجبم گزدیذ  , 0.86  ₂(NH₄ ) 
;MgSO₄ .7H₂ O , 0.75  ;, 0.009  FeSO₄ .7H₂ O ;CaCl₂ .2H₂ O, 0.22  ; MgCl₂ .6H₂ O , 0.17  
; KCl , 0.13; NaCl, 9.1 ; ثِ ّوزاُ پپتَى (g/l) 10 ;ػصبرُ هخوز (g/l) 5گلَوش ، (g/l) 2آگبر ٍ (g/l) 15 .pH ایي 

 (g/l)هحیظ حبٍی تزویجبت ًوىی ثبال ثِ ّوزاُ غلظتْبی  (3. تٌظین ؽذُ اعت  2/8 ًزهبل NaOH 2هحیظ ثب اعتفبدُ اس 

تٌظین ؽذُ   2/8 ًزهبل در NaOH 2 ایي هحیظ ثب اعتفبدُ اس 15 .pH (g/l) ٍ آگبر5/0 ، گلَوش 5/0، ػصبرُ هخوز 1پپتَى 

 ; 5 ػصبرُ هخوز ; 10پپتَى : (g/l) ثِ ّوزاُ غلظتْبی m μ 45/0آة دریبی فیلتز ؽذُ تَعظ فیلتز هیىزٍثی (4. اعت

 گزم در 9)پظ اس تْیِ رلتْبی هٌبعت اس آة دریب ٍ رعَة در عزم فیشیَلَصی اعتزیل . pH= 8.2)) 15 ٍ آگبر 2گلَوش 

 اس رلت هٌبعت ثز رٍی هحیغْبی وؾت تلمیح گزدیذ ٍ هحیغْبی وؾت، حذالل ثِ هذت یه هبُ در دهبی  (NaClلیتز 

˚C20ثب اًجبم وؾتْبی هتَالی وؾت خبلص اس جذایْْبی دریبیی ثْذعت آهذ. ًگْذاری ؽذًذ. 

  کلوئیدی کیتین       تهیه

 هیلیلیتز اعیذولزیذریه غلیظ 90ثِ تذریج ٍ ثِ ّوزاُ ّوشدى  (هزن) گزم پَدر ویتیي 5ثِ هٌظَر تْیِ ویتیي ولَئیذی ثِ 

 درC˚0ثب ثزٍدت % 96 هیلیلیتز اتبًل 500عپظ .  عبػت در دهبی اتبق ّوشدُ هیؾَد2افشٍدُ ٍ هخلَط حبصلِ ثِ هذت 

ًوًَِ ثِ هذت یه ؽت در دهبی اتبق ًگْذاری هی. حبل ّوشدى ثِ آى افشٍدُ هیؾَد تب رعَة صلْبی ویتیي تؾىیل ؽَد

ؽغتِ هیؾَد تب  (pH=7) هَالر 1/0رعَة صلْبی هَرد ًظز ثب عبًتزیفیَص جوؼآٍری ؽذُ ٍ ثب ثبفز عذین فغفبت . ؽَد

. (6) خٌثی ثْذعت آیذpHویتیي ولَئیذی ثب 

 شده بررسی فعالیتهای کیتینازی در باکتریهای جدا

 (g/l)ؽٌبعبیی ثبوتزیْبی ویتیٌَلیتیه ثَْاعغِ وؾت جذایْْبی ثْذعت آهذُ در هحیظ وؾت حبٍی ًوىْبی هؼذًی ٍ 

غلظت اعتبًذارد اس ّز . ویتیي ولَئیذی افشٍدُ ؽذُ اعت% 5/2 (w/v)ثِ ایي هحیظ غلظت . ػصبرُ هخوز اعتفبدُ ؽذُ اعت2

 اس عَعپبًغَى ثبوتزی ثِ هحیظ ثزرعی μl 10 ٍ ( هه فبرلٌذ5/0هؼبدل اعتبًذار )جذایِ در عزم فیشیَلَصی اعتزیل تْیِ 
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ایجبد ّبلِ ؽفبف اعزاف ولٌی .  ًگْذاری ؽذًذC20˚  رٍس در دهبی 15هحیغْبی وؾت ثِ هذت . آًشین ویتیٌبس تلمیح ؽذ

. ثبوتزیْب ًؾبى دٌّذُ ٍجَد فؼبلیت ویتیٌبسی در هیىزٍارگبًیغن هَرد ًظز هیجبؽذ

 

       نتایج و بحث

ًوًَْْب پظ اس اًتمبل ثِ آسهبیؾگبُ اس ًظز هیشاى ؽَری ٍ تزویت ًوىْب هَرد ثزرعی لزار :       آًبلیش ًوًَْْب ٍ وؾت ثبوتزیْب

ثی: (g/l)غلظت آًیًَْب ٍ وبتیًَْبی آة دریبچِ ثِ ؽزح سیز ثَدُ اعت . ثَدُ اعت% 3/1ؽَری آة دریبچِ . گزفتٌذ

ٍ ( ًبچیش)، آّي (3.11)، عذین (0.07)، پتبعین (0.6)، هٌیشین (0.3)، ولغین (2.9)، عَلفبت (5.3) ، ولزیذ(0.26)وزثٌبت 

 . ثَدُ اعتC ° 20-19 ٍ دهبی آى در سهبى ًوًَْجزداری در ّز عِ ػوك2/8 ًوًَِ آة pH. (ًبچیش)هٌگٌش 

  جذایِ ثبوتزی ثب وؾت ًوًَْْبی آة ٍ رعَة دریبچِ خشر ثز رٍی هحیغْبی وؾت هتفبٍت300در ایي پضٍّؼ تؼذاد 

 93، 64، 62 هتز ٍ رعَة ثغتز دریب ثِ تزتیت 30 ، 15 ، 5/0تؼذاد ولٌیْبی خبلص ؽذُ اس چْبر ًوًَِ ػوك . ثْذعت آهذ

جذایْْب اس ًظز رًگ، اًذاسُ، ؽىل ولٌی، ؽىل هیىزٍعىَپی ٍ ٍاوٌؼ گزم تٌَع ٍعیؼی داؽتْبًذ .  جذایِ ثَدُ اعت81ٍ

 31 ثبعیل، 146) عَیِ گزم هٌفی 195ٍ  ( وَوَثبعیل6 وَوغی، 34 ثبعیل، 65) عَیِ گزم هثجت 105اس ایي تؼذاد . (1ؽىل )

 .ثَدُ اعت ( وَوَثبعیل18وَوغی، 

 

 
 

ثزرعی ویفی تَلیذ آًشین : k-lؽىل هیىزٍعىَپی ثزخی اس جذایْْب؛ : j-gؽىل ولٌی ٍ : a-f. ؽذُ ٍیضگیْبی ثبوتزیْبی جذا. 1ؽىل 

 .ویتیٌبس ثب ایجبد ّبلِ ؽفبف اعزاف ولٌی ثبوتزی

 عَیِ در هحیظ وؾت ثزرعی ویفی آًشین ویتیٌبس 12 جذایِ ثْذعت آهذُ 300اس هجوَع : ثزرعی فؼبلیت ویتیٌبسی در جذایْْب

 عَیِ، ثبوتزیْبی گزم هٌفی 11اس ایي تؼذاد . ّبلِ ؽفبف تؾىیل دادُ ٍ ثِ ػٌَاى عَیْْبی ویتیٌبس هثجت در ًظز گزفتِ ؽذًذ

همبیغِ هیشاى تَلیذ ّبلِ در ایي عَیْْب هؾخص . ثَدُ اعت (ثبعیل) عَیِ ثبوتزی گزم هثجت 1ٍ  ( ثبعیل ٍ یه وَوغی10)

ثبوتزیْبی ثْذعت .  هیلیوتز هتغیز ثَدُ اعت2-10ًوَد تَاًبیی تَلیذ ویتیٌبس در ایي عَیْْب هتفبٍت ٍ لغز ّبلِ ؽفبف اس 

. آهذُ گشیٌْْبی هٌبعجی جْت اعتفبدّْبی ثیَتىٌَلَصیه در تجذیل ویتیي ارساى لیوت ثِ هحصَالت ثبارسػ دیگز هیجبؽٌذ

هغبلؼبت ثیؾتز جْت ثزرعی ووی هیشاى تَلیذ آًشین ٍ اثز فبوتَرّبی هختلف ثز تَلیذ ٍ ّوچٌیي ؽٌبعبیی عَیْْب در حبل 

. ثبؽذ-اًجبم هی
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 Abstract  
      Chitin is the second most abundant biopolymer on the earth and the most common polymer in the 

marine environments.  Chitinase catalyzes the degradation of chitin and has a broad range of 

application in agricultural, pharmaceutical and various chemical industries. Marine environments 

are the great source for the isolation of microorganisms with valuable biotechnological 

application. In this study in order to isolation the native Caspian Sea bacterial strains with 

chitinolytic activity; sampling was carried out at different depths including 0.5, 15 and 30 meter 

from four regions; Behshahr, Babolsar, Nowshar and Tonekabon. A total of 300 isolates were 

obtained by various media-culture methods. Production of chitinase from these isolates were 

studied qualitatively in the defined media containing salt solution supplemented by 2(g/l) yeast 

extract. 2.5% (w/v) of colloidal chitin was added to this media. The clear zones around colonies 

after 15 days incubation of cultures at 20°C indicated qualitative chitinase activity. A total of 12 

strains were identified as chitinase producing bacteria. Of them 11 strains were Gram negative and 

one strain was Gram positive. The microscopic study of these strains indicated most of them (11 

strains) had rod shape and one strain was appeared as coccoid cell. These strains are good 

candidate for the biotechnological application like converting of chitin to renewable sources and 

bio-control of plant pathogens. 
 
       Keyword: Chitinase, Marine Biotechnology, Caspian Sea 


