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یونجه( ) Medicago sativaملکه گیاهان علوفه ای است که بعلت پروتیئن زیاد و خوش خوراکی،شاید از مهمترین و بهترین علوفه ها باشد  .تنوع
ژنتیکی بر اساس نشانگرهای مختلف نقش کلید ی در برنامه های به نژادی ایفا می کند .یکی از مهم ترین شاخص ها جهت انتخاب ،والدین است .در این
تحقیق ،الگوی پروتئینی  33ژنوتیپ ی یونجه دائمی ) (Medicago sativaبا استفاده از پروتئین های محلول مورد ارزیابی قرار گرفت .گرفت .عصارهگیری
از  4/1گرم برگ هر ژنوتیپ ب ا روش الملی انجام شد و با استفاده از ژل پلی اکریل آمید تنوع باندهای پروتئینی در بین ژنوتیپها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که در بین ژنوتیپها از لحاظ تعداد باندهای پروتئینی ،محل قرار گرفتن روی ژل ،تراکم و شدت باندها اختالف وجود داشت .تعداد  43باند در
جمعیت مطالعه شده مشاهده گردید که بیشترین تعداد باندها مربوط به جمعیت  3و کمترین تعداد مربوط به جمعیت های  34و  33بود .تجزیه خوشه ای
بر اساس ضریب تشابه جاکارد انجام شد و جمعیت های مورد بررسی به  1کالستر تقسیم شدند .سپس با استفاده از ماتریس تشابه تجزیه مختصات انجام
گرفت که نتایج تجزیه کالستر را تائید نمود .ماتریس تشابه بر مبنای ضرایب جاکارد ،نشان داد که بیشترین شباهت و کمترین فاصله ژنتیکی مربوط به
جمعیت های (33و3( ، )33و )3و ( 3و  ) 1با ضریب تشابه یک و کمترین تشابه و بیشترین فاصله ژنتیکی بین جمعیت های ( 33و 34( ،)4و  )1و(34و )3با
ضریب تشابه  ./41بود.
واژگان کلیدی:یونجه ،تنوع ژنتیکی ،پروتئینSDS-PAGE ،

جداسازی باکتریهای گرمادوست سلولولیتیک از چشمه آب گرم دیگ رستم در ایران
ساره حجی آبادی ،مریم مقدم متین ،منصور مشرقی ،احمدرضا بهرامی ،کیارش قزوینی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار گروه میکروب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Sa_hajiabadi@yahoo.com

سلولز یکی از اجزای ساختاری اصلی در ضایعات لیگنوسلولزی است که ق ابلیت تبدیل به اتانول را به کمک آنزیم سلوالز دارد .سوخت زیستی مشتق شده از
توده زیستی ،تجدیدپذیر ،ارزان و تمیز میباشد .بعالوه سلوالزها در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارتد .سلوالزها توسط طیف وسیعی از میکروارگانیسمها
شامل قارچها و باکتریها طی رشد روی مواد سلولزی تولید میشوند .تنوع وسیع باکتریها در محیط اجازهی غربالگری باکتریها با سلوالزهای کارا برای
کمک به حل چالشهای تولید سوخت زیستی را میدهد .هدف این مطالعه جداسازی باکتریهای گرمادوست تجزیه کنندهی سلولز از چشمههای آب گرم
است .نمونه گیری از آب و خ اک چشمه آب گرم دیگ رستم انجام و غنی سازی باکتری ها در محیط کشت حاوی سلولز به عنوان تنها منبع کربن انجام
گردید .نمونهها در شرایط هوازی و بیهوازی در دمای  34درجه سانتیگراد نگهداری شدند .پس از واکشت های مکرر در محیط مایع جهت اطمینان یافتن از
مصرف سلولز به عنوان تنها منبع کربن ،جداسازی کلنی های خالص در محیط جامد دارای سلولز انجام و شناسایی مقدماتی کلنیهای باکتریایی مانند
خصوصیات ریخت شناسی ،رنگ آمیزی گرم ،تاژک ،اسپور و تعدادی از تستهای بیوشیمیایی انجام شد .باکتریهای حاصل همچنین قادر به رشد بر روی
محیط سلوبیوز بودند که نشان دهندهی تولید بتاگلوکوزیداز به عنوان یکی از آنزیمهای سیستم سلوالز است .به این ترتیب  3ایزوله ، CDB2 ،CDB1
 CDB3و  CDB4با توجه به خصوصیات ریخت شناسی ،فیزیولوژی و ویژگی های بیوشیمیایی در شرایط هوازی و بیهوازی جداسازی شد و آنالیز ژن 16S
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 rDNAاین باکتریها نیز انجام گردید.
واژگان کلیدی:باکتریهای تجزیه کننده سلولز ،سلوالز16S rDNA ،

معرفی سه آنتاگونیست موثر Pseudomonas tolaasii
عامل بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی
شادی تجلی پور ،نادر حسن زاده ،اصغر حیدری ،حسین خباز جلفایی و ابوالقاسم قاسمی

دانشچوی کارشناسی ارشد گروه بیماری شناسی گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد تهران علوم و تحقیقات
دانشیار گروه بیماری شناسی گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد تهران علوم و تحقیقات
استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
مربی پژوهشی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
مربی پژوهشی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
sh_tajalli_pour@yahoo.com
جهت کنترل بیولوژیک عامل بیماری باکتریایی لکه قهوهای ( 34 ،)P. tolaasiiجدایه باکتری غیربیماریزای همراه قارچ خوراکی تکمهای ( Agaricus
 ) bisporusجداسازی و پتانسیل آنتاگونیستی آنها علیه باکتری عامل بیماری تحت شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت .در این بررسی ابتدا بر
اساس آزمون آنتیبیوز و هاله بازدارندگی  14جدایه انتخاب گردید ،سپس توان بازدارندگی جدایهها در آزمون ایجاد لکه قهوهای روی بلوکهای قارچ خوراکی
تکمهای مورد سنجش قرار گرفت .بلوکها در اندازههای  4×4/3سانتی متر برش داده شدند .سپس سطح هر بلوک ،با سوسپانسیون مخلوط باکتری
آنتاگونیست و بیمارگر به ترتیب در غلظتهای تقریبی  343 cfu/mlو  343 cfu/mlو با نسبت ( 3:1آنتاگونیست :بیمارگر) تیمار شد .برای هر تیمار  3تکرار
درنظر گرفته شد و همه بلوکها در شرایط رطوبتی  33درصد و دمای  430 Cنگهداری شدند .نتایج پس از  43تا  33ساعت یادداشت برداری شد.
آنتاگونیست ها به تناسب قدرت نسبی بازدارندگی و کاهش آلودگی در حد متوسط ،ضعیف و بدون عالیم بیماری در سه گروه مجزا قرار گرفتند .از گروه
آنتاگونیستهای برتر ،دو گونه باکتری ( P. reactansجدایه  )A2و ( P. fluorescensجدایه (A3و ( Bacillus sp.جدایه  (B1بر پایه صفات فنوتیپی
و ژنوتیپی مورد شناسایی قرار گرفت DNA .ژنومی هر سه باکتری استخراج و ژن  16SrRNAجدایه  B1با استفاده از جفت آغازگرهای  RP1/FD2و ژن
 rpoBجدایههای  A2و  A3با استفاده از جفت آغازگرهای LAPS/LAPS27تکثیر شد .محصول  PCRجدایه  A2تعیین توالی و نتایج بدست آمده
تأییدی بر تشخیص این باکتریها بر اساس صفات فنوتیپی بود.
واژگان کلیدی:کنترل بیولوژیک ،لکه قهوه ای ،آنتاگونیست ،بیمارگرPseudomonas tolaasii ،

اثرات تنش سرما روی ویژگیهای آناتومیکی برگ دو ژنوتیپ گیاه برنج
4

احمد آقایی ،*3فاطمه زرین کمر ،4حسن زارع مایوان ،4فواد مرادی ،1نسا آلبوغبیش

گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران

152

ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻮﻟﻴﺘﻴﻚ از ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم دﻳﮓ رﺳﺘﻢ در اﻳﺮان
ﺳﺎره ﺣﺠﻲ آﺑﺎدي ،ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪم ﻣﺘﻴﻦ ،ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺸﺮﻗﻲ ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣﻲ ،ﻛﻴﺎرش ﻗﺰوﻳﻨﻲ
داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ*1
2
ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
3
ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهي ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
4
ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ
Sa_hajiabadi@yahoo.com

ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺻﻠﻲ در ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻز دارد .ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺗﻮده
زﻳﺴﺘﻲ ،ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ،ارزان و ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺳﻠﻮﻻزﻫﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲ دارﺗﺪ .ﺳﻠﻮﻻزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﻗﺎرچﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﻃﻲ رﺷﺪ روي ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻨﻮع وﺳﻴﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺎزهي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻻزﻫﺎي ﻛﺎرا ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ را ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪهي ﺳﻠﻮﻟﺰ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از آب و ﺧﺎك ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم دﻳﮓ رﺳﺘﻢ اﻧﺠﺎم و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ-
ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي و ﺑﻴﻬﻮازي در دﻣﺎي  60درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻣﺪ داراي ﺳﻠﻮﻟﺰ اﻧﺠﺎم و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم ،ﺗﺎژك ،اﺳﭙﻮر و ﺗﻌﺪادي از ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻮﺑﻴﻮز ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻠﻮﻻز اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  4اﻳﺰوﻟﻪ  CDB3 ،CDB2 ،CDB1و  CDB4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي و
ﺑﻴﻬﻮازي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ژن  16S rDNAاﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي:

ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮﻟﺰ ،ﺳﻠﻮﻻز16S rDNA ،

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﻴﺎت روي زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮدهي زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ داراي ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﻮدهي زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻬﻢ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ از زﻣﺎنﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺘﻪ اﺳﺖ).(6ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮدهي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﺰي ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ،اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻧﺪ)4و  .(5ﻣﻮاد ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي در  4ﮔﺮوه
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ ،ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ،ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺎﻏﺬ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ).(1
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮﻻز در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻻز در اواﻳﻞ
دﻫﻪي  1980اﺑﺘﺪا در ﻏﺬاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ) .(8ﺑﻌﺪا آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺎﺟﻲ ،رﺧﺘﺸﻮﻳﻲ ،ﻛﺎﻏﺬ و ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ و
ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ.(3).
ﺳﻠﻮﻻز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻣﻴﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﺮاوان ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺗﺎﻧﻮل ،ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﻤﻴﺮي ﻗﻨﺪﻫﺎ از ﺗﻮدهي
زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ).(9
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮﻻز ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪهي ﺳﻠﻮﻻز از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺗﻮدهي
ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ،ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ،ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﻨﮕﻞ و ﻛﺸﺎورزي ،ﻣﺪﻓﻮع ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ،ﺧﺎك و ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ).(2

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ از آب و ﮔﻞ وﻻي ﭼﺸﻤﻪي دﻳﮓ رﺳﺘﻢ از دو دﻣﺎي  51و  73درﺟﻪي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  BM7ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  1.5 g/Lدي ﻫﻴﺪروژن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت 2.9 g/L ،دي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت 2.1 g/L ،اوره6.1 g/L ،
ﻋﺼﺎرهي ﻣﺨﻤﺮ 6.1 g/L ،ﺳﻴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ  0.5 g/L ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ  6آﺑﻪ 0.0075 mg/L ،ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ دو آﺑﻪ 1% ،ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻠﻮرﻳﻦ و 0.5 mg/L
رزازورﻳﻦ و ﺑﺎ  pHﻧﻬﺎﻳﻲ  7ﺑﻮد).(7
ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آب در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در ﺟﺎر ﺑﻴﻬﻮازي ﻣﺤﺘﻮي ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي در دﻣﺎي  60درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن  5ﻣﺮﺗﺒﻪ واﻛﺸﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ  3روز در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﺼﺮف ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ روي
ﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ  BM7ﺑﺎ  1.5%آﮔﺎر ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه و از ﻫﺮ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﺠﺪداً در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﭘﺲ از  3روز ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي  0.5%ﺳﻠﻮﺑﻴﻮز ﻛﺸﺖ
ﺷﺪ.
ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﻴﻬﻮازي ،ﻛﺸﺖ ﻫﻮازي ﻧﻴﺰ در دﻣﺎي  60درﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم ،ﺗﺴﺖ ﻫﺎي  ،SIMاﺳﻜﻮﻟﻴﻦ ،ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ و ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻨﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي
ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاج  DNAﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺠﺎم و  PCRاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن  16s rDNAﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت  PCRﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻛﺸﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮازي ﺑﺎ Clostridium thermocellumﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ،ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﭙﻮر و ﻣﺼﺮف اﺳﻜﻮﻟﻴﻦ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎﻟﻪ در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي
ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻨﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژن  16s rDNAﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  4اﻳﺰوﻟﻪ  CDB3 ،CDB2 ،CDB1و
 CDB4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ  :1ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ ﺑﻴﻬﻮازي و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﭙﻮر

ﺷﻜﻞ  :2ﺗﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﻜﻮﻟﻴﻦ

ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﻜﺮ را دارم.
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