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 دوست نمک قلیادوست، اکستریموفیل پلی یها باکتری شناسایی و جداسازی

 گمیشان دریایی-شور قلیایی تاالب نمک کننده تحمل و

 
 0 سپهی اخوان عباس و * 9و1 آموزگار علی محمد ،9و2 پی شاهین آزاده

 ايران تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه پايه، علوم دانشکده میکروبیولوژی، بخش 2
 ايران تهران، تهران، دانشگاه علوم، پرديس زنده، موجودات تبارزايی قطب و شناسی زيست  دانشکده میکروبیولوژی، بخش 1

 ايران ،کرج ايران، زيستی و ژنتیکی ذخاير ملی مرکز ها، میکروارگانیسم بانک 9
 ايران تهران، شمال، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه زيستی، علوم دانشکده میکروبیولوژی، گروه 0

 
 چكیده

 و نفاس  خواجاه  شاهر  غربای  جاوار  در گرگاان،  غربی شمال کیلومتری 93 در طبیعی اکوسیستم يک گمیشان تاالب

 باه  منجار  باارش،  و خشاک  فصا   نوبات  دو در مختلا،،  جغرافیايی موقعیت سه از برداری نمونه .است واقع گمیشان

 و نماک  کننادگی  تحما   و یدوست نمک رفتارهای بررسی برای سويه 39 ،ها يهجدا بین از .شد جدايه 110 جداسازی

 و نسابی  دوسات  نماک  یهاا  ساويه  بیشاتر  .شدند بررسی مختل، دماهای و اسیديته در رشد محدوده و بهینه ،همچنین

 نشاان  ار ساانتیگراد  درجاه  01-1 رشد دمای محدوده و بودند 3-3/1 اسیديته در بهینه رشد به قادر نمک کننده تحم 

 باه  و شاد  مشااهده  هاا  جدايه اغلب در لیپازی فعالیت .شدند مطالعه هیدروالزی یها آنزيم تولید نظر از ها سويه .دادند

 فرآينادهای  برخای  در ها آنزيم اين .کردند تولید DNase و پروتئاز آمیالز، ها سويه ک  از سويه سه 9 و 9 ،23 ترتیب

 نظار  از هاا  ساويه  ايان  .شد انجام سويه 33 برای 16S rDNA ترادف لوژنتیکفی بررسی .باشد سودمند دتوان می صنعتی

 ،Achromobacter، Aeromicrobium، Altererythrobacter، Bacillus مختلااااا، جااااانس 11 در فیلوژنتیاااااک
Caenispirillum، Cyclobacterium، Erythrobacter، Halobacillus، Halomonas، Idiomarina، Jonesia، 
Marinobacter، Martelella، Nesiotobacter، Paenibacillus، Planococcus، Pseudomonas، Rheinheimera، 

Saccharospirillum، Stappia، Thalassospira و Vibrio یهااا باااکتری هااا سااويه اياان از درصااد 19 .گرفتنااد قاارار 

 و Bacillus، Halobacillus، Halomonas، Idiomarina یهااا  جاانس بااه کااه بودنااد قلیادوساات دوساات نمااک

Marinobacter ياک  گمیشاان،  تااالب  کشات  قابا   یهاا  بااکتری  روی بر مطالعه نخستین بررسی، اين .داشتند تعلق 

 .است مهم، دريايی-شور قلیايی اکوسیستم

 16S rDNA ،دوست نمک نمک، کننده تحم  گمیشان، تاالب :کلیدی های واژه
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 مقدمه
 که است ريکیبا نسبتاً نوار گمیشان المللی بین تاالب

 درياای  شارقی  ساواح   امتداد در جنوبی-شمالی برای با

 کیلاومتری  دو از تقريباً تاالب اين .است گرفته قرار خزر

 و ترکمنساتان  مارز  تاا  و شاده  آغااز  گمیشان شهر شمال

 ترکمنستان خاک در کیلومتر هشت تا يعنی آن فراسوی

 و هکتاار  هازار  بیسات  آن مساحت .کند می پیدا ادامه نیز

 .اسات  آزاد هاای  آب سطح از تر پايین متر 19 آن رتفاعا

 حاشایه ) خازر  درياای  باا  پیونادی  هم لحاظ به تاالب اين

 ايجاااد خشااک، اقلاایم يااک کنااار در (معتاادل اقلیماای

 ارزشای  با زيستگاهی تبعات که کند می هايی اقلیم میکرو

 هاای  يون بیشترين سديم و کلر .است آورده ارمغان به را

 تااالب  بنادی  تقسیم بر يیدیأت که بوده تاالب در موجود

 نماک  مقادار  .اسات  تاالزوهاالین  هاای  درياچه گروه در

 اساات 1/1 آن اساایديته متوساا  و درصااد 3-9 درياچااه

 اکولاااوژی در اصااالی هااادف (.2911 راد، بهاااروزی)

 طبیعای  یهاا  زيساتگاه  در بیومیکر تنوع درک یمیکروب

 و هااا ارگانیسااممیکرو از مااا شااناخت ،بنااابراين .اساات

 .(Grant, 1992) اساات ضاروری  هااا زيسااتگاه همچناین 

 بارای  افراطای  یها محی  از یخاص نوع فراوانی و توزيع

 اسات  مهام  بسایار  (biota) زيوگاان  ويژگای  رتباه  تعیین

(Rodriguez-Valera, 1993). یها سیستماکو ترين مهم 

 درياچاه  شاام   اسات  شاده  بررسای  تااکنون  کاه  پرشور

 های شورابه ،مرده دريای ،آمريکا يوتا ايالت شور بزرگ

 ماگاادی  درياچاه  و مصار  نااترون  وادی قلیايی شدت به

(Magadi) هسااتند کنیااا Oren, 1994)؛ Kamekura, 

1998)، Oren, 2002a. و آران پرشااور هااای درياچااه 

 نیاااز اياااران در سااالطان حاااو  و ارومیاااه بیااادگ ،

 تنااوع نظاار از کااه هسااتند اهمیتاای بااا یهااا سیسااتماکو

 انااد شااده بررساای دوساات نمااک یهااا ارگانیسااممیکرو

Rohban et al., 2009)؛ Makhdoumi Kakhki et 

al., 2012).  شاراي ،  ساختی  علات  به پرشور یها محی 

 یمعماول  یهاا  محای   باه  نسابت  کمتاری  یمیکروب تنوع

 در کاه  يیهاا  ارگانیسام میکرو فیلوژنتیک تنوع اما دارند،

 انگیاز  شاگفت  کنناد،  می زندگی نمک باالی یها غلظت

 هماان  باه  نیاز  هاا  دوسات  نماک  متابولیسامی  تناوع  .است

 هاای  مادل  آنها .(Oren, 2002b) است توجه قاب  اندازه

 اسامزی  ساازگاری  مولکاولی  بررسای  بارای  یمندارزش

 فناوری زيست در کاربرد پتانسی  که هستند پروکاريوتی

 Kushner and) دارناد  را کااربردی  میکروبیولاوژی  و

Kamekura, 1988). بااا يیهااا محاای  طبیعاای طااور بااه 

 حماياات را یمیکروباا رشااد کااه باااال اساایديته مقااادير

 .اناد  شاده  پراکناده  هاا  سیساتم اکو از بسیاری در کنند می

 هااا محاای  اياان در رشااد حااال در یهااا ارگانیساام اغلااب

 تجربااه را خنثاای از باااالتر مراتااب بااه اساایديته مقااادير

 قلیاايی  بسایار  یهاا  محی  در که يیها ارگانیسم .کنند می

 گساترده  هاای  ساازگاری  دهناده  ارائاه  کنناد،  یما  زيست

 محیطای  مختل، شراي  بر غلبه برای زيستی فرآيندهای

 پااژوهش، اياان از هاادف .(Ulukanli, 2002) هسااتند

 و دوساات نمااک یهااا باااکتری زيسااتی تنااوع بررساای

 درياايی -شور قلیايی تاالب در ساکن نمک کننده تحم 

 ساويه  ياا  گوناه  جانس،  باه  دستیابی امکان نیز و گمیشان

 .است منطقه اين بومی های ارگانیسممیکرو از جديد

 

 ها روش و مواد
 یشارق  شامال  منااطق ) تااالب  موقعیت سه از ها نمونه

(C)، یشرق جنوب (B) تااالب  یغربا  جناوب  و (A)) در 

 بهمان  و شاهريور  در ترتیاب  به بارش و خشک فص  دو

 جغرافیايی عر  و طول .شد آوری جمع 2913 سال ماه

 روی و ثباات GPS توساا  باارداری نمونااه قمناااط دقیااق
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 (.2 شااک ) شااد گااذاری عالماات ای ماااهواره تصااوير

 درون منطقاه  هار  از شاده  آوری جمع مختل، یها نمونه

 ريختاه  اساتري   فاالکون  های لوله و پالستیکی های کیسه

 آب در محلاول  جاماد  ذرات میزان و اسیديته دما، و شد

(Total Disolved Solids) بااا تیاابتر بااه هااا نمونااه 

 محاا  در حماا  قاباا  متاار TDS و متاار pH دماساان ،

 اسااس  بار  منااطق  ايان  انتخااب  .شاد  ثبت و گیری اندازه

 هار  ظاهری های ويژگی و تاالب برداری نمونه قاب  نقاط

 روز ياک  طای  در و محای   دمای در ها نمونه .بود منطقه

 گیاری  اندازه نیز آنها شوری میزان و منتق  آزمايشگاه به

 عناصار  سانجش  بارای  تااالب  آب شایمیايی  آناالیز  .شد

 اياان یهااا باااکتری طبیعاای زيساات محاای  در موجااود

 کشات  محای   طراحای  در آن کاارگیری  باه  و اکوسیستم

 از تااری گسااترده طیاا، جداسااازی امکااان کااه مناسااب

 بهاین  خااک  شارکت  توسا   ساازد،  فراهم را ها باکتری

 .گرفت صورت آزما

 
 منطقاه ) یغربا  جناوب  (ج ،(earth.google.com) بارداری  نموناه  نقطاه  ساه  موقعیات  (ب اياران،  نقشه در گمیشان تاالب موقعیت (ال، -2 شک 

 تاالب آب در ور غوطه پسندشور گیاهان (د (باتالقی
 

 سانتیگراد درجه 0 دمای در ها نمونه نگهداری متعاقباً

 یهاااا بااااکتری جداساااازی بااارای .گرفااات صاااورت

 مارين کشت محی  از نمک کننده تحم  و دوست نمک

 شد استفاده زير ترکیبات با (MA, Marine agar) آگار

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 2931چهاردهم، بهار  شماره م،پنج سال بیوسیستماتیک، و تاکسونومی 11

 

 

(g l
-1

):  

.NaCl, 19.45; MgCl2,8.8; Peptone, 5.0; 

.Na2SO3, 3.24; CaCl2, 1.8; Yeast extract, 1; 

.KCl, 0.55; NaHCO3, 0.16; Ferric Citrate, 0.1; 

.KBr, 0.08; H3BO3, 0.02; Na2HPO4, 8.0 mg; 

.NaF, 2.4 mg; NH4NO3, 1.6 mg; Agar, 15.0; 

.Distilled water, 1000ml 

 برای .(Ronald, 2005) شد تنظیم 3/9 محی  اسیديته

 دوسات  نماک  یهاا  بااکتری  احتماالی  جداسازی و کشت

 MAHA کشات  محای   از قلیاا   کنناده  تحم  و قلیادوست

(Modified Alkalophilic Halophile Agar)  اساتفاده 

 و شاد  گرفته نظر در رصدد 3 محی  اين نمک مقدار .شد

 قلیااايی شااراي  ايجاااد باارای .شااد تنظاایم 3/3 آن اساایديته

 و Na2CO3,10.6 از لیتاااااار در گاااااارم 23 مجموعاااااااً

NaHCO3,8.42 شد استفاده (Ronald, 2005) (gl
-1
): 

.NaCl, 30.0; Peptone, 5.0; Yeast extract, 2.0; 

.Meat extract, 1.0; Tri-Soidum Citrate, 0.12; 

.KCl, 0.08; MgSO4.7H2O, 0.04; FeSO4.7H2O, 

.2.0 mg; MnCl2.4H2O, 0.36 mg; Agar, 15.0; 

.Distilled water, 1000ml 

 یهااا سیسااتم در هااا ارگانیسااممیکرو بررساای باارای

 ياا  خاا   جواماع  تعاداد  کا ،  تعاداد  حسب بر -طبیعی

 آناالیز  شااخ   یهاا  نموناه  -آنها متابولیکی های فعالیت

 نموناه  .شوند می داده تعمیم جامعه ک  به آن نتاي  و شد

 محای   کا   در موجاودات  تاراکم  و تنوع گر نمايان بايد

 خاااک یهااا نمونااه مثااال باارای .باشااد باارداری نمونااه

 باه  و شاده  مخلاوط  هام  باا  A مکاان  از شده آوری جمع

 Atlas and) شاد  گرفتاه  نظار  در شااخ   نموناه  عنوان

Bartha, 1998) ساری  شاخ  یها نمونه اين از ،سپس 

 کشات  شاده  تعريا،  یهاا  محی  در و تهیه متوالی قتر

 درجااه 90 دماهااای در فااو  هااای محاای  تمااام .شااد

 يافته رشد های نیوکل تمامی .شد گرماگذاری سانتیگراد

 و ساااعت 91 ،01 ،10 از پااس جامااد هااای محاای  روی

 تاا  رشاد  کناد  هاای  نیوکل جداسازی منظور به ،همچنین

 جاماد  هاای  محای   روی گرماگاذاری  از پاس  مااه  شش

 ،هاا  ساويه  ساازی  خال  .شد خال  و جداسازی ،مشابه

 تاک  از المقادور  حتی نی،وکل شدن ظاهر و رشد از پس

 .(Caton, 2004) آماد  عما   باه  خال  کشت ها نیوکل

 بار  گارم  آمیازی  رنا   ها کلونی بودن خال  تأيید برای

 Gerhardt and) شااد انجااام Hucker روش اساااس

Murray, 1994). از هاا  جداياه  بررسای  تسهی  منظور به 

 مکاان  مبناای  بر شده خال  ها سويه مختل،، یها نمونه

 کشاات محاای  نااوع همچنااین و نمونااه نااوع شااده، جاادا

 :شدند گذاری نام زير صورت به شده استفاده

A :  مکااانA ،B : مکاااانB ،C :  مکااانC ،G : تااااالب

 خااااک،: Sرساااوبات، : Fنموناااه گیااااهی، : Pگمیشاااان، 

W :،آب X: (Marine agar) :   محاای  مااارين آگااار، 

Y: (Modified Alkalophilic Halophile agar) : یمحا  

 .آگار  یآلکالوف  یهالوف افتهي رییتغ

 تمااامی بیوشاایمیايی و فنااوتیپی خصوصاایات بررساای

 Krieg (2330) و Simbert روش از اساتفاده  باا  ها سويه

 .شد انجام

 کننده تحم  و دوست نمک یها باکتری افترا  برای

g l) شد استفاده زير ترکیب با محیطی از نمک
-1

): 

.Yeast extract, 5; SW medium: NaCl, 234; 

.MgCl2.6H2O, 39; CaCl2, 1; MgSO4.7H2O, 61; 

.KCl, 6; NaHCO3, 0.2; KBr, 0.7 

 باه  و شد تهیه درصد 91 نمکی غلظت با SW محی 

 باه  13 تاا  1 نمکای  درصادهای  برای متفاوت های نسبت

 در .شاد  تنظایم  3/1 محی  اسیديته .شد اضافه پايه محی 
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 دور 231 و ساانتیگراد  درجه 90 دمای با انکوباتور شیکر

 بار  عاالوه  کاه  يیهاا  ساويه  .شدند گرماگذاری دقیقه در

 در بهیناه  رشاد  دارای نماک  فاقد محی  در رشد توانايی

 (دريااا نمااک غلظاات معااادل) نمااک درصااد 9 از کمتاار

 آن و نماک  هکنناد  تحما   یهاا  ساويه  عناوان  باه  بودند،

 و ندداشات  نماک  درصاد  9 بااالی  در رشد بهینه که دسته

 عنااوان بااه نبودنااد نمااک فاقاد  محاای  در رشااد بااه قاادر 

 نماک  رشد محدوده و شدند گرفته نظر در دوست نمک

 .گرديد تعیین ها باکتری اين در

 بهیناه  میزان نیز و رشد اسیديته محدوده بررسی برای

g l) شد استفاده رزي ترکیب با مايع های محی  از آن
-1

): 

.Nutrient broth, 8; NaCl, 30; HEPES, 50mM; 

.CAPS, mM  

 باارای و 3 تااا 0 اساایديته دامنااه در HEPES بااافر از

 هااا محاای  در CAPS بااافر از 22 و 21 باااالتر اساایديته

 باازه  در اتاوکالو  از پایش  هاا  محی  اسیديته .شد استفاده

 و شاد  تنظایم  یواحاد  نایم  و 2 های فاصله با 22 تا 0 بین

  .شد تأيید نیز اتوکالو از پس

 کشات  محای   از رشاد  دماای  محادوده  بررسی برای

 و ساانتیگراد  درجاه  21تاا  3 های دما برای آگار نوترينت

 درجااه 31 تااا 21 بااین هااای دمااا باارای باارا  نوتريناات

 3/1 روی باار اساایديته میاازان و شااد اسااتفاده سااانتیگراد

 میزان شده انتخاب یها سويه از يک هر برای .شد تنظیم

 .شد اضافه نیز NaCl نمک از نیاز مورد

 تنهاا  بررسای  ايان  :هیدروالزی یها آنزیم فعالیت

 صاورت  فیلوژنتیک مطالعه برای منتخب یها سويه روی

 انجااام پلیاات روش بااه ساانجش مرحلااه اياان در .گرفاات

 و بودناد  NaCl درصد 9 دارای همگی ها محی  .گرديد

 .(Rohban et al., 2009) شد تنظیم 3/1 آنها اسیديته

 تولیاد  بررسای  بارای  :آمییزز  سلولی خارج تولید

 شاد  اساتفاده  زير ترکیب با کشت محی  از آمیالز آنزيم

(g l
-1

): 

.Soluble starch, 10; Beef extract, 3; Agar, 15  

 بار  ،(پتاسایم  يدياد ) لوگا   محای ،  در رشاد  از پس

 شافاف  هالاه  ايجااد  .شاد  اضافه باکتری رشد مح  روی

 هیاادرولیز و آماایالز ساالولی خااارج آناازيم تولیااد نشااانه

 ,.Amoozegar et al) اسات  سالول  بارون  در نشاساته 

2003). 

 تولیاد  بررسای  بارای  :پروتئاز سلولی خارج تولید

 زياار ترکیااب بااا کشاات محاای  يااک از ،پروتئاااز آناازيم

g l) شد استفاده
-1

): 

.Meat extract, 3; Peptone, 5; Skim milk, 20; 

.Agar, 15 

 دو از پاس  هاا  کلاونی  اطاراف  در شافاف  هاله وجود

 ،باوده  کاازئین  پروتئین هیدرولیز نشانه گرماگذاری هفته

 Amoozegar) شاد  گرفتاه  نظر در مثبت پاسخ عنوان به

et al., 2008). 

 هیادرولیز  بررسای  بارای  :لیپاز سلولی خارج تولید

g l) شد زيراستفاده کشت محی  از 11 نتوئی
-1

): 

.Peptone, 10; Tween80, 10; CaCl2.H2O, 0.1; 

.Agar, 15  

 صاورت  هبا  هاا  نیوکلا  اطاراف  رسوب نواحی ايجاد

 تولیاد  دهناده  نشاان  ،کادر  هالاه  باا  هماراه  سفید های دانه

 و ضاع،  تناساب  باه  .اسات  بااکتری  توسا   لیپاز آنزيم

 ياا  کمتار  رساوب  محوطاه  گساتردگی  لیپااز  آنزيم قوت

 .(Martin et al., 2003) شد بیشتر

 بارای  :ریبونوکلئیاز  داکسی سلولی خارج دتولی

 محای   از هاا  ساويه  نوکلئازی ريبو داکسی فعالیت بررسی

 در گارم  01 میازان  باه  آگاار -تسات  نوکلئاز ريبو داکسی

 1111/1 مقادار  ،بهتار  تشاخی   بارای  .شاد  اساتفاده  لیتر
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 پاس  .شاد  اضافه فو  محی  به بلو تولوئیدن لیتر در گرم

 معارف  عنوان به نرمال يک اسید کلريدريک از رشد از

 باه  رشاد  اطاراف  در تار  روشن هاله مشاهده .شد استفاده

 .شد گزارش مثبت پاسخ عنوان

 ای زنجیییره واکیین  توسیی  16S rRNA تكثیییر

 روش از هااا باااکتری DNA اسااتخراج باارای :پلیمییراز

 توسا   شاده  پیشانهاد  DNA استخراج شده ورزی دست

Marmur شد استفاده 2330 سال در. 

 میعمااو پرايمرهااای از 16S rRNA ژن رتکثیاا باارای

27F.(5'- AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG) 

 1492R (5'- GGT TAC CTT GTT ACG ACT) و

 باه  ماواد  غلظات  .(Spencer, et al., 2004) شاد  اساتفاده 

 بارای  پلیماراز  زنجیاره  واکانش  مخلاوط  تهیه در رفته کار

 :است صورت اين به میکرولیتر 31 واکنش حجم

.PCR buffer (10X), 50μl; MgCl2 (5 mM), 

.1.5l; dNTP mix (10 mM), 1 l; Primers (10 

.M each), 1.25l; Taq DNA polymerase, 0.25 

.l; Template DNA, 2-3l; Sterilized distilled 

.water, 38-39l 

 صااورت روش اياان بااا پلیمااراز یا زنجیااره واکاانش

 ساانتیگراد  رجهد 33 دمای در اولیه دناتوراسیون :گرفت

 سیک  91 شام  تکثیر چرخه .شد انجام دقیقه 3 مدت به

 ساانتیگراد  درجاه  30 دناتوراسایون  دمای با شونده تکرار

 سانتیگراد درجه 11 تا 33 اتصال دمای ثانیه، 11 مدت به

 مختلاا، یهااا سااويه برحسااب پرايمرهااا اتصااال دمااای)

 يهساو  هر اتصال دمای سازی بهینه برای ،لذا بود، متفاوت

 دماای  و ثانیه 03 مدت به (شد استفاده گراديان روش از

 پاس  .بود ثانیه 31-03 مدت به سانتیگراد درجه 91 سنتز

 ساااختار نهااايی تکمیاا  منظااور بااه و هااا چرخااه اتمااام از

DNA 91 دمای در دقیقه 9 مدت به ها نمونه شده، تکثیر 

 .شد نگهداری سانتیگراد درجه

 و مثبات  شاهد مراهه به PCR محصول از کرولیتریم 3

-211 طیاا، بااا مولکااولی وزن شاااخ  و PCR منفاای

21111 bp باارای و شااد تحلیاا  3/1 آگاااروز ژل روی 

 جنااوبی کااره در ماااکروژن شاارکت بااه خااوانی تاارادف

 افاازار ناارم بااا آمااده دساات بااه هااای تاارادف .شااد فرسااتاده

Chromas Pro افاازار ناارم بااا ،شااده مرتااب BLAST بااا 

 ژناومی  اطالعاات  پايگااه  رد موجاود  شده ثبت های توالی

GenBank و Eztaxon ترتیااب اياان بااه .شااد مقايسااه، 

 باا  مشاابه  16S rRNA تارادف  باا  هاا  ساويه  تارين  نزدياک 

 تحلیااا  .شاااد تعیاااین شاااده PCR منتخاااب یهاااا سااويه 

 هبا  نزدياک  یهاا  ساويه  باا  منتخب یها باکتری فیلوژنتیک

 بررسای  .شد انجام (1/1 نسخه) ClustalX افزار نرم با هاآن

 و يکاديگر  باا  آمده دست هب یها توالی فیلوژنتیکی باطارت

 از حاصا   آماده  دسات  هب مرتب  یها توالی ها سويه ديگر

 Eztaxon و Genbank اطالعااتی  هاای  پايگاه در جستجو

 باا  فیلوژنتیاک  درخات  (1/3 نساخه ) MEGA افازار  نرم با

-Maximum likelihood، Neighbour هااای الگااوريتم

joining و Maximum parsimony گرديااد رساام نیااز 

.(Tamura and Dudley, 2007) اعتباااار بررسااای 

 باا  و bootstrap analysis الگاوريتم  با درخت های شاخه

 دسات  هب یها توالی .گرفت صورت گیری نمونه بار 2111

 شاماره  و ثبت NCBI ژنی بانک در پژوهش اين در آمده

 .گرديد دريافت توالی هر به مربوط ژنی

 
 نتایج
 باه  مربوط اطالعات :فیزیكوشیمیایی ایه بررسی

 آورده 2 جادول  در ها نمونه فیزيکوشیمیايی مشخصات

 دماا  بیشاترين  مااه  شاهريور  گیاری  نمونه در .است شده

 اسات،  ساانتیگراد  درجاه  93 يعنای  C منطقاه  به مربوط
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 بارآورد  لیتار  بار  گارم  91 حدود منطقه اين آب شوری

 باه  توجه با .بود باالتر ديگر منطقه دو به نسبت که شد،

 توجیاه  قاب  آن قلیايی اسیديته تاالب، اين جلبکی بستر

 بااالتری  وسعت یشرق جنوب منطقه در بستر اين .است

 دو باه  نسابت  منطقاه  اين اسیديته نسبت همان به و دارد

 میازان  نیز خاک یها نمونه در .است باالتر ديگر منطقه

 فصا   در گیاری  نموناه  مکان سه هر در TDS و شوری

 جدول .شد گزارش بیشتر بارش فص  به نسبت خشک

 های کاتیون و ها آنیون از برخی غلظت سنجش نتیجه 2

 .دهد می نشان را تاالب نمک ساختار در موجود مهم
 

  گمیشان تاالب از آب نمونه مهم های يون از برخی غلظت و گیری نمونه نوبت دو در خاک و آب یها نمونه فیزيکوشیمیايی مشخصات -2 جدول
 بارش فص  خشک فص 

 TDS (C˚) دما اسیديته آب نمونه
(g l-1) 

 شوری
(g l-1) 

 TDS (C˚) دما اسیديته
(g l-1) 

 شوری
(g l-1) 

 10/1 9/19 3/19 13/11 1/9 1 19/1 01/3 (A) یغرب جنوب منطقه

 01/3 0/99 9/12 21/19 00/1 9/3 11/0 11/0 (B) یشرق جنوب منطقه

 11/9 9/93 9/11 33/93 21/1 2/1 09/23 1/23 (C) یشرق شمال منطقه

 خاک نمونه

TDS (g l-1). 

 (m) 211 محلول حسب بر

 خاک موالل

 (g l-1) شوری

TDS (g l-1). 

 (m) 211 محلول حسب بر

 خاک موالل

 (g l-1) شوری

 10/9 20/1 mg/l139 19/1 (A) یغرب جنوب منطقه

 10/1 91/1 10/1 20/1 (B) یشرق جنوب منطقه

 21/3 11/21 mg/l2392 39/2 (C) یشرق الشم منطقه

 ها يون برخی غلظت

 (ppm) آب نمونه در

2/1 Mn 32/231 K 11/2312 Mg 19/20019 Cl 
113/1 Ni 13/20 Zn 03/913 Ca 23/3991 Na 

12/1 Cu 12/3 Fe 30/190 HCO3 3219 SO4 
 

 از شده جداسازی یها ارگانیسممیكرو تنوع

 آوری جماع  مختلا،  یهاا  نموناه  از :گمیشان تاالب

 در گیاهااان و رسااوبات خاااک، هااا، شااورابه شااام 

 210 تعاداد،  ايان  از .شاد  جدا باکتری 110 ،مجموع

 11 و خشاک  فصا   در گیاری  نمونه به مربوط سويه

 .اسات  باارش  فص  در گیری نمونه با رابطه در سويه

 روش در آماده  دسات  هبا  یهاا  کلونی میزان متوس 

 در گیاری  نموناه  تنوب دو در (زنده شمارش) کشت

 و شاد  محاسابه  خاک و آب یها نمونه در منطقه هر

 تعاداد  بیشاترين  .اسات  آماده  1 جادول  در آن نتاي 

 نشاايا  .بود 3/9 اسیديته دارای MA محی  از جدايه

 هاا  جداياه  کا   درصاد  3/13 حادود  کاه  اسات  ذکر

 .دش جدا قلیايی محی  از سويه 11 با معادل

 و 39 باا  A طقاه من ،بارداری  نمونه مناطق میان در

 31 بااا C همنطقاا و بیشااترين جدايااه، 13 بااا B منطقااه

 رابطاه  1 شاک   در .داشات  را جداياه  تعداد کمترين

 بار  هاا  جداياه  نوع و برداری نمونه مختل، مناطق بین

 .اساات شااده داده نشااان گاارم آمیاازی رناا  مبنااای

 گارم  آمیازی  رنا   اسااس  بار  ها جدايه ک  تفکیک

 باا  ای رشاته  غیار  بات مث گارم  یهاا  باسی  که داد نشان

 منفای  گرم یها باسی  آن از پس و جدايه 292 تعداد

 خمیااده  اشااکال و تعااداد  بیشااترين جدايااه  30 بااا

 9 باا  مثبت گرم یها کوکوس و جدايه 91 با منفی گرم

 .شد جداسازی کمتری بسیار فراوانی با جدايه
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 خاک و آب از برداری نمونه نوبت دو در زنده شمارش -1 جدول

 برداری مونهن مناطق

 بارش فص 

 آمده دست به های کلونی میزان متوس 

CFU/ml 

 خاک آب

 219×3/1 211×1/9-3/1 (A) غربی جنوب منطقه

 219×3/1 211×1/9-1/1 (B) شرقی جنوب منطقه

 210×3/1 211×1/9-3/2 (C) شرقی شمال منطقه

 خشک فص  

 آمده دست به های کلونی میزان متوس  

CFU/ml 
 کخا آب 

 219×1/1-1/2 219×1/9-0/2 (A) غربی جنوب منطقه

 210×9/1 211×1/1-3/2 (B) شرقی جنوب منطقه

 210×1/0-1/1 211×1-3/2 (C) شرقی شمال منطقه
 

 
 نوع و برداری نمونه نقطه سه از شده جدا های باکتری فراوانی -1 شک 

 گرمآمیزی  رن  اساس بر منطقه هر های جدايه

 

هاا و اشاکال خمیاده     مثبات، باسای    هاای گارم   باسی 

مثباات بااه ترتیااب    هااای گاارم  منفاای و کوکااوس  گاارم

هاااااای را در  درصاااااد از جداياااااه  2/9و  0/91، 3/31

آمیاازی اسااپور  همچنااین، مشاااهده الم رناا . برگرفتنااد

هااااای  درصااااد باساااای  31نشااااان داد کااااه باااایش از 

در نهاياات، باار اساااس   . مثباات اسااپوردار بودنااد   گاارم

هااا باااه   ساای شااده، سااويه   هااای فنااوتیپی برر   ويژگاای 

هااايی بااا  چناادين گااروه تقساایم و در هاار گااروه سااويه  

سااپس، از . خصوصاایات بساایار مشااابه قاارار داده شااد   

سااويه بااه صااورت تصااادفی    39هااا  میااان اياان گااروه  

از . باارای مطالعااات بیوشاایمیايی بیشااتر انتخاااب گرديااد 

 33باارای  16S rRNAيااابی  سااويه، تاارادف  39اياان 

هاااای  يژگااایو 9جااادول . ساااويه صاااورت گرفااات  

، فیزيولوژياااک و بیوشااایمیايی بااارای شناسااای ريخااات

 .دهد سويه را نشان می 39

 

 و نسییبی دوسییت نمییک هییای سییویه افتییرا 

 ساااويه 39 مجماااوع از :نمیییک کننیییده تحمیییل

 و نساابی دوساات نمااک آنهااا درصااد 1/19 منتخااب،

 .بودند نمک کننده تحم  ها سويه درصد 1/91

 هیناه ب رشاد  کاه  نسابی  دوسات  نمک های سويه بین در

 برخای  در دارناد،  نماک  درصاد  23-9 محی  در را خود

 .شااد مشاااهده هاام نمااک درصااد 13 در رشااد هااا سااويه

 9 از تار  پاايین  هاای  محای   در بهیناه  رشاد  کاه  هاايی  سويه

 محای   در رشاد  تواناايی  همچنین، و داشتند نمک درصد

 نماک  کنناده  تحما   هاای  بااکتری  عناوان  باه  نماک  فاقد

 رشاد  نماک  کنناده  تحما   های باکتری در .شدند انتخاب

 درصاد  .شد مشاهده نمک درصد 2 حاوی محی  در بهینه

 باه  نماک  کنناده  تحما   و نسابی  دوسات  نماک  های سويه

 در .اسات  آمده 9 شک  در آنها جداسازی مناطق تفکیک

 نسابت  نسابی  دوسات  نمک های جدايه میزان منطقه سه هر

 .است بیشتر نمک کننده تحم  به
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 منتخب یها سويه در شده بررسی بیوشیمیايی و فیزيولوژيک ،یشناس ريخت های ويژگی -9 جدول

 کاتاالز اکسیداز حرکت KOH گرم آمیزی رن  کلونی رن  سلول شک  سويه
 اسپور

 مولد سلول اسپور شک  اسپور موقعیت

GAAx1  کرم باسی - + + + - - - - 

GAAx7  روشن کرم کوتاه باسی - + - + + - - - 

GAAx6 قرمز فرم يبريوو - + + - + - - - 

GAAx9  ای قهوه-کرم ريز باسی - + + + + - - - 

GAAy3 نارنجی کوکسی + - - - + - - - 

GAAy5 رن  بی خمیده - + + + + - - - 

GAAy6  کرم باسی - + + + + - - - 

GASx6  متورم بیضی انتهايی + - - - + سفید باسی 

GASx9  ای قهوه-صورتی باسی v + - + + - - - 

GASx17  کرم ريز باسی - + + + + - - - 

GASx19 زرد خمیده - + + + + - - - 

GASx20 رن  بی خمیده - + + + + - - - 

GASx25  کرم باسی + - + - + - - - 

GASx41  رن  کم صورتی باسی - + - + - - - - 

GASy1  کرم باسی + - - - + - - - 

GASy9  متورم بیضی انتهايی نیمه + - + - + کرم باسی 

GAWx1  نارنجی ريز باسی - + - + - - - - 

GAWx3  زرد ريز باسی - + + + + - - - 

GAWy5  کرم باسی - + + + + - - - 

GAWy6  کرم باسی - + + + + - - - 

GBFx3  ای قهوه-صورتی باسی v + - + + - - - 

GBFy1  تورمم بیضی انتهايی + - + - + کرم باسی 

GBPx2  رن  کم صورتی باسی - + - + - - - - 

GBPx3 کرم فرم ويبريو - + + + + - - - 

GBPx9  کرم باسی - + + + + - - - 

GBPy5  رن  بی باسی - + + + + - - - 

GBPy7 رن  بی خمیده - + + + + - - - 

GBPy11  تیره زرد باسی + - - - + - - - 

GBPy13 نارنجی کوکسی + - + - + - - - 

GBPy15  زرد باسی + - + + + - - - 

GBPy16  متورم بیضی انتهايی نیمه + - - - + کرم باسی 

GBSx1  کرم ريز باسی - + + + + - - - 

GBSx2  کرم باسی - + - + + - - - 

GBSx4  کرم باسی - + - + + - - - 

GBSy1 کرم خمیده - + + + + - - - 

GBWx7  کرم باسی v + + + + - - - 

GBWx8  کرم باسی - + + - + - - - 

GBWx15  متورم بیضی مرکزی + + - - + تیره کرم باسی 

GBWx29  کرم باسی - + - + + - - - 

GBWy1  کرم باسی + - + - + - - - 

GBWy4 کرم خمیده - + + + + - - - 

GBWy6 تیره کرم خمیده - + + + + - - - 
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 کاتاالز اکسیداز حرکت KOH گرم آمیزی رن  کلونی رن  سلول شک  سويه
 اسپور

 مولد سلول اسپور شک  اسپور موقعیت

GCFx1 کرم خمیده - + - + + - - - 

GCFx3  کرم ريز باسی - + + + + - - - 

GCFx8  کرم کوتاه باسی - + + + + - - - 

GCFx14  متورم بیضی مرکزی + + - - + کرم باسی 

GCFx16  کرم کوتاه باسی - + + + + - - - 

GCFx20  کرم باسی - + - + + - - - 

GCFy1  کرم باسی - + + + + - - - 

GCFy5 کرم خمیده - + + + + - - - 

GCSx7  متورم بیضی مرکزی + + + - + کرم باسی 

GCSx17  زرد-کرم کوتاه باسی + - - - + - - - 

GCSx21  زرد کوتاه باسی + - - - + - - - 

GCSx25  قرمز ريز باسی - + - + + - - - 

GCSy1  کرم باسی + - + - + - - - 

GCWx8  نارنجی-کرم باسی - + + - + - - - 

GCWy1 کرم خمیده - + + + + - - - 

 

  
 در نمک کننده تحم  و نسبی دوست نمک های سويه درصد -9 شک 

 منطقه هر

 اسیديته و نمک غلظت به پاسخ اساس بر ها سويه فراوانی -0 شک 

 متفاوت
 

 و دوسیت  نمیک  های سویه رشد اسیدیته محدوده

 و نسابی  دوست نمک های سويه بیشتر :نمک کننده تحمل

 3-3/1 اسایديته  در را خاود  بهیناه  رشاد  نماک  کننده م تح

 کنناده  تحما   شده بررسی های سويه درصد 12 .دادند نشان

 مشااهده  قلیادوستی رفتار ها جدايه درصد 93 در و بودند قلیا

 باه  آنهاا  پاساخ  به توجه با هرمنطقه در ها جدايه فراوانی .شد

 0 شاک   در متفااوت  اسایديته  و نماک  مختل، های غلظت

 هاای  دوسات  نماک  در فراوانای  بیشاترين  .است شده ردهآو

 در فراواناای کمتاارين و (درصااد 91) قلیااا کننااده تحماا 

 مشااهده  (درصاد  21) قلیادوسات  نماک  هاای  کننده تحم 

 و آلکالوفیاا  هااای دوساات نمااک فراواناای میاازان .شااد

 .شد برآورد يکسان ،آلکالوتلورنت نمک های کننده تحم 

دوسیت و   کهیای نمی   محدوده دمای رشد سویه

دوساات و  هااا نمااک اغلااب سااويه :کننییده نمییک تحمییل

درجاه   01-1کنناده نماک محادوده دماای رشادی       تحم 

ها رشد در دماهاای   در برخی سويه. سانتیگراد را نشان دادند
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 . درجه سانتیگراد هم مشاهده شد 03باالتر يعنی 

 در هیییییدروالزی یهییییا آنییییزیم فعالیییییت

 فعالیات  :نمک کننده تحمل و دوست نمک.های سویه

 از .گرفات  انجاام  منتخاب  هاای  سويه میان در هیدروالزی

 هاای  بااکتری  از ساويه  9 در تنهاا  شاده  بررسای  جدايه 39

 پروتئااز  فعالیات  نماک  کننده تحم  و نسبی دوست نمک

 از نیمای  از بیش در لیپازی فعالیت .شد ديده سلولی خارج

 یهاا  آنازيم  باین  در فعالیت بیشترين و شد نمايان ها جدايه

 واجاد  ساويه  23 .داد اختصاا   خاود  باه  را شاده  ررسیب

 یهاا  آنازيم  در فعالیات  کمتارين  و بودند آمیالزی فعالیت

 داکساای آناازيم بااه مربااوط شااده بررساای هیاادروالزی

 .شد گزارش مثبت سويه سه در تنها که بود ريبونوکلئاز

باا مقايساه   : هیای منتبی    شناسایی مولكولی سیویه 

هاای منتخاب    از ساويه  به دست آماده  16S rRNAتوالی ژن 

، Eztaxonهاااای موجاااود در پايگااااه اطالعااااتی  باااا تاااوالی

تاارين میکروارگانیساام شااناخته شااده بااه هاار سااويه   نزديااک

ياابی ژن   جداياه منتخاب، تارادف    33از بین . مشخ  گرديد

16S rRNA  99جداياه باه صاورت کاما  و بارای       21برای 

 جدايه به صورت نسابی و باا خوانادن تاوالی در بارای رفات      

جدايه بررسای شاده متعلاق     33بر اساس اين نتاي ، . انجام شد

 ،Actinobacteriaبااااااه چهااااااار شاااااااخه باکتريااااااايی 

Bacteroidetes، Firmicutes  وProteobacteria بااااااود .

تااارين  میااازان شاااباهت هااار ساااويه باااا نزدياااک 0جااادول 

هاا   بیشاتر ساويه  . دهد میکروارگانیسم شناخته شده را نشان می

متعلااق بودنااد بااه طااوری کااه،   Proteobacteriaبااه شاااخه 

کننااده نمااک، شااام    دوساات و تحماا  هااای نمااک سااويه

منفای جادا شاده در ايان شااخه در ساه رده        هاای گارم   باسی 

Alphaproteobacteria ،Gammaproteobacteria  و

Betaproteobacteria قرار گرفتند. 

هاااااااای  جااااااانس Alphaproteobacteriaده ردر 

Talassospira ،Stappia ،Caenispirillum ،

Erythrobacter ،Altererythrobacter ،Martelella  و

Nesiotobacter   بااااااااه دساااااااات آمااااااااد و از رده

Gammaproteobacteria  هاای   جانسPseudomonas، 

Vibrio ،Halomonas ،Idiomarina ،Marinabacter ،

Saccharospirillum  وRheinheimera از رده . جدا شد

Betaproteobacteria کااه بااه دساات آمااد   تنهااا جنساای

Achromobacter سااااااه جاااااانس . بااااااودBacillus ،

Halobacillus  وPaenibacillus   هاااای  شاااام  باسااای

مثبااات جااانس   هاااای گااارم  مثبااات و کوکاااوس  گااارم

Planococcus  در شااااخهFirmicutes دو . قرارگرفااات

و  Aeromicrobiumهاااای  جداياااه باااا اعضاااای جااانس 

Jonesia  در شاخهActinobacteria  نهاا  ت. قرابت داشات

 Bacteroidetesاز شااخه   Cyclobacteriumيک جنس 

 .منفی بود به دست آمد که شام  دو سويه باسی  گرم

دهاد، میازان شاباهت     نشاان مای   0همان طور که جادول  

باه   GBWx7و  GCFx20در دو ساويه   16S rRNAترادف 

ايان میازان   . درصاد باود   211های ثبت شاده نزدياک،    گونه

درصد بود کاه باا انجاام     3/31-39سويه بین  23شباهت برای 

هاای نزدياک و بررسای     با گوناه  DNA-DNAهیبريداسیون 

. صفات فنوتیپی ممکن است در گوناه جديادی قارار گیرناد    

درصاد نشاان داده    39سويه، درصد شباهت کمتار از   1برای 

شده که بیانگر تفاوت قاب  مالحظه در سطح گونه و ياا حتای   

بات شاده باوده، ايان     هاای ث  هاا و گوناه   جنس بین ايان ساويه  

باا   DNA-DNAانجاام هیبريداسایون   بدون توانند  ها می سويه

هااای جديااد قاارار گیرنااد     هااای نزديااک در گونااه   گونااه

(Stackebrandt and Woese, 1984) .  ساويهGCWy1   باا

هاااای ثبااات شاااده در رده  درصاااد شاااباهت باااا گوناااه 32

Gammaproteobacteria    نامزد معرفی يک جانس جدياد

 .است

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 2931چهاردهم، بهار  شماره م،پنج سال بیوسیستماتیک، و تاکسونومی 31

 

 

 

 Eztaxon پايگاه در شده ثبت گونه ترين نزديک با منتخب ها سويه شباهت میزان -0 جدول

 (درصد) شباهت میزان ژن بانک در دستیابی شماره نزديک یها سويه سويه
GAAx1 Pseudomonas pachastrellae KMM 330(T) AB125366 98.1 
GAAx7 Martelella mediterranea MACL11(T) - 97 
GAAx6 Vibrio ruber VR1(T) AF462458 99.5 
GAAx9 Rheinheimera aquimaris SW-353(T) EF076757 99.6 
GAAy3 Planococcus rifietoensis M8(T) AJ493659 99.6 
GAAy5 Saccharospirillum impatiens EL-105(T) - 95.7 
GAAy6 Halomonas boliviensis LC1(T) AY245449 99.2 
GASx6 Bacillus circulans ATCC 4513(T) AY724690 99.3 
GASx9 Bacillus cohnii DSM 6307(T) - 97 

GASx17 Idiomarina zobellii KMM 231(T) AF052741 99.7 
GASx19 Idiomarina zobellii KMM 231(T) AF052741 99.8 
GASx20 Marinobacter santoriniensis NKSG1(T) - 96.4 
GASx25 Paenibacillus chungangensis CAU 9038(T) - 97.8 
GASx41 Cyclobacterium lianum HY9(T) - 94.6 
GASy1 Bacillus neizhouensis JSM 071004(T) - 97.2 
GASy9 Bacillus cohnii DSM 6307(T) - 97 
GAWx1 Altererythrobacter ishigakiensis JPCCMB0017(T) - 98.1 
GAWx3 Idiomarina zobellii KMM 231(T) AF052741 99.8 
GAWy5 Marinobacter hydrocarbonoclasticus MBIC1303(T) AB019148 97.6 
GAWy6 Halomonas andesensis LC6(T) EF622233 99.5 
GBFx3 Stappia stellulata IAM 12621(T) D88525 99 
GBFy1 Bacillus cohnii DSM 6307(T) X76437 99.6 
GBPx2 Cyclobacterium lianum HY9(T) - 97 
GBPx3 Vibrio ordalii ATCC 33509(T) X74718 99.6 
GBPx9 Halomonas sulfidaeris ATCC BAA-803(T) AF212204 97.7 

GBPy5 Pseudomonas sabulinigri J64(T) - 95.4 

GBPy7 Idiomarina fontislapidosi F23(T) - 93.8 
GBPy11 Aeromicrobium halocynthiae KME 001(T) FJ042789 99.7 
GBPy13 Planococcus rifietoensis M8(T) AJ493659 99 
GBPy15 Jonesia quinghaiensis DSM 15701(T) AJ626896 99.6 
GBPy16 Bacillus horikoshii DSM 8719(T) X76443 99.3 
GBSx1 Idiomarina zobellii KMM 231(T) AF052741 99.6 
GBSx2 Marinobacter szutsaonensis NTU-104(T) EU164778 98.7 
GBSy1 Idiomarina fontislapidosi F23(T) - 94.6 
GBWx7 Nesiotobacter exalbescens LA33B(T) AF513441 100 
GBWx8 Marinobacter hydrocarbonoclasticus MBIC1303(T) AB019148 99.9 

GBWx15 Bacillus hwajinpoensis SW-72(T) AF541966 99.4 
GBWx29 Achromobacter marplatensis B2(T) - 96.7 
GBWy1 Bacillus horikoshii DSM 8719(T) X76443 98.9 
GBWy4 Marinobacter hydrocarbonoclasticus MBIC1303(T) AB019148 98.4 
GBWy6 Halomonas andesensis LC6(T) EF622233 99.5 
GCFx1 Caenispirillum salinarum AK4(T) FN995238 99.4 
GCFx3 Idiomarina zobellii KMM 231(T) AF052741 99.6 
GCFx8 Thalassospira profundimaris WP0211(T) AY186195 99.4 

GCFx14 Halobacillus trueperi DSM 10404(T) AJ310149 99.7 
GCFx16 Idiomarina seosinensis CL-SP19(T) - 97.8 
GCFx20 Halomonas ventosae Al12(T) AY268080 100 
GCFy1 Marinobacter lipolyticus SM19(T) AY147906 96.5 
GCFy5 Halomonas andesensis LC6(T) EF622233 99.3 
GCSx7 Bacillus vietnamensis 15-1(T) AB099708 97.8 

GCSx17 Halobacillus alkaliphilus FP5(T) AM295006 99.3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AB125366
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AF462458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=EF076757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AJ493659
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AY245449
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AY724690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AF052741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AF052741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AF052741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AB019148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=EF622233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=D88525
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=X76437
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=X74718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AF212204
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=FJ042789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AJ493659
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AJ626896
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=X76443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AF052741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=EU164778
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AF513441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AB019148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AF541966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=X76443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AB019148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=EF622233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=FN995238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AF052741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AY186195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AJ310149
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AY268080
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AY147906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=EF622233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AB099708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AM295006
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 (درصد) شباهت میزان ژن بانک در دستیابی شماره نزديک یها سويه سويه
GCSx21 Halobacillus alkaliphilus FP5(T) AM295006 99.4 
GCSx25 Erythrobacter nanhaisediminis T30(T) FJ654473 99.6 
GCSy1 Bacillus neizhouensis JSM 071004(T) - 97 
GCWx8 Marinobacter hydrocarbonoclasticus MBIC1303(T) AB019148 99.9 
GCWy1 Saccharospirillum impatiens EL-105(T) - 91.1 

 

 یهییا  سییویه  فیلوژنتیییک درخییت  رسییم

 یهاا  ساويه  برای :نمک کننده تحمل و دوست نمک

 باا  هاا  تارادف  کاردن  راساتا  هام  از پاس  شاده  یيااب  ترادف

 بااا فیلوژنتیااک درخاات نزديااک، یهااا گونااه تاارادف

 Maximum Parsimony، Maximum هااای الگااوريتم

likelihood و Neighbor-Joining مقايساه  در .شد رسم 

 و هاا  زيرشااخه  قرارگیاری  محا   ،شاده  رسم های درخت

 .داشت خوانی هم يکديگر با روش سه هر در ها شاخه

 متعلاق  یها گونه با که يیها سويه فیلوژنتیک درخت

 نشان 3 شک  در دارند قرابت Actinobacteria شاخه به

 فیلوژنتیاااک درخااات 1 شاااک  در .اسااات شاااده داده

 شااااخه باااه متعلاااق یهاااا گوناااه باااا کاااه يیهاااا ساااويه

Bacteroidetes اساات شااده داده نشااان دارنااد قراباات. 

 و مثباات گاارم یهااا باساای  فیلوژنتیااک درخاات 9 شااک 

 یهاا  ساويه  باا  شاده  یياب ترادف مثبت گرم یها کوکوس

 نشاان  را Firmicute رده در آنهاا  باه  نزدياک  شده ثبت

 کاه  يیهاا  ساويه  فیلوژنتیاک  درخت 1 شک  در .دهد می

 ،α-Proteobacteria رده سااه بااه متعلااق یهااا گونااه بااا
γ-Proteobacteria و β-Proteobacteria دارند قرابت 

 در را فراوانای  بیشترين ها سويه اين .است شده داده نشان

 شاده  انجاام  آنهاا  بارای  یيااب  تارادف  که يیها جدايه بین

 .اند داده اختصا  خود به است

 
Strain GBPy15 

 
Jonesia quinghaiensis DSM 15701(T) (AJ626896) 

 Jonesia denitrificans DSM 20603(T) (CP001706) 

 Cellulomonas aerilata 5420S-23(T) (EU560979) 

 Georgenia muralis 1A-C(T) (X94155) 

 
Georgenia ruanii YIM 004(T) (DQ203185) 

 Georgenia thermotolerans TT02-04(T) (AB436534) 

 Aeromicrobium erythreum NRRL B-3381(T) (AF005021) 

 Strain GBPy11 

 
Aeromicrobium halocynthiae KME 001(T) ( FJ042789) 

 Aeromicrobium panaciterrae Gsoil 161(T) (AB245387) 

 Aeromicrobium ginsengisoli Gsoil 098(T) (AB245394) 

 Aeromicrobium marinum DSM 15272(T) ( ACLF01000927) 

 

 

Chloroflexus aurantiacus J-10-fl(T) (CP000909) 

 

100 

0 

74 

4 

98 

8 

61 

1 

100 

0 

96 

6 

100 

0 

100 

0 

97 

7 

67 

7 
100 

0 

0.05 

5 

 
 شاده  ذکر اعداد .دادند نشان قرابت Actinobacteria شاخه رد موجود یها جنس به که شده یياب ترادف باکترهای 16S rRNA دندروگرام -3 شک 

 .شد داده قرار outgroup عنوان به Chloroflexus aurantiacus سويه .است نمونه 211 از bootstrap گیری نمونه درصد نشانگر انشعاب مح  در

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AM295006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=FJ654473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=AB019148
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 Strain GBPx2 

Cyclobacterium lianum  HY9
T 

(DQ534063) 

Strain GASx41 

Cyclobacterium marinum DSM745
T 

(CP002955) 

Cyclobacterium qasimii  M12-11B
T  

(FN377719) 

 Cyclobacterium amurskyense KMM6143
T 

(AY960985) 

 Rhodonellum psychrophilum  GCM71
T 

(DQ112660)  

Algoriphagus hitonicola  7-UAHT  (EF488486) 

Algoriphagus marincola  SW-2
T
 (AY5333663) 

 Algoriphagus faecimaris LYX05
T 

(GU072591) 

 Belliella baltica BA134
T
 (AJ564643) 

Belliella pelovolcani CC-SAL-25 (EU685336) 

 Kordia algicida OT-1
T
(AY195836)  

100 

100 

100 

100 

100 

67 
100 

83 

61 

 

0.02  
 شده ذکر اعداد .دادند نشان قرابت Bacteroidetes شاخه در موجود یها جنس به که شده یياب ترادف یها باکتری 16S rRNA دندروگرام -1شک 

 .شد داده قرار outgroup عنوان به Kordia algicida OT-1T سويه .است نمونه 2111 از bootstrap گیری نمونه درصد نشانگر انشعاب مح  در
 

Strain GCSx21  

 

 

 

Halobacillus alkaliphilus FP5(T) (AM295006) 

 

 

 

Strain GCSx17 

 

 

 

Halobacillus halophilus NCIMB 2269(T) (X62174)  

 

 

 

Strain GCFx14 

 

 

 

Halobacillus trueperi DSM 10404(T)( AJ310149) 

 

 

 

 Strain GASy1 

 

 

Bacillus agaradhaerens DSM 8721(T) (X76445) 

 

 

 

 Strain GCSy1 

 

 

 

Bacillus neizhouensis JSM 071004(T) (EU925618) 

 

 

 

Bacillus subtilis NCIB 3610(T)( ABQL01000001) 

 

 

 

Bacillus aquimaris TF-12(T)( AF483625) 

 

 

 

 Strain GCSx7 

 

 

Bacillus vietnamensis 15-1(T)( AB099708) 

 

 

 

Bacillus hwajinpoensis SW-72(T) (AF541966) 

 

 

 

 Strain GBWx15 

 

 

 

 

 Strain GASx6 

Bacillus nealsonii DSM 15077(T) (EU656111) 

 
Bacillus circulans ATCC 4513(T) (AY724690) 

 

 

 

Planococcus citreus NCIMB 1493(T)( X62172) 

 

 

 

Planococcus rifietoensis M8(T)( AJ493659) 

 

 

 

 

 Strain GAAy3 

 

 

 Strain GBPy13 

 

 

 

Planococcus plakortidis AS/ASP6(II)(T)( JF775504) 

 

 

 

Planococcus maritimus TF-9(T)( AF500007) 

 

 

 

Planococcus maitriensis S1(T)( AJ544622)  

 

 

 

Paenibacillus polymyxa 

 

 

 

Paenibacillus thailandensis S3-4A(T)( AB265205) 

 

 

 

 Strain GASx25 

 

 

Paenibacillus chungangensis CAU 9038(T)( GU187432) 

 

 

Halobacteroides halobius, X89074 

66 
98 

100 

80 
99 

100 

100 

100 

 

 
70 

100 

64 
 

95 

 

 

76 
100 

61 

92 

79 

78 
79 

100 

82 

 

 

0.02  
 موجاود  مثبت گرم یها کوکوس و وابسته یها سجن و باسیلوس یها جنس به که شده یياب ترادف یها باکتری 16S rRNAدندروگرام -9 شک 

 ساويه  .اسات  نموناه  2111 از bootstrap گیاری  نموناه  درصاد  نشاانگر  انشعاب مح  در شده ذکر اعداد .دادند نشان قرابت Firmicute شاخه در

Halobacteroides halobius, X89074 عنوان به outgroup شد داده قرار. 
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 و α-Proteobacteria، γ-Proteobacteria رده ساه  در موجاود  یها جنس به که شده یياب ترادف یها کتریبا 16S rRNA دندروگرام -1 شک 

β-Proteobacteria عظیم شاخه Proteobacteria گیاری  نمونه درصد نشانگر انشعاب مح  در شده ذکر اعداد .دادند نشان قرابت bootstrap از 

 .شد داده قرار outgroup عنوان به Salinimicrobium catena (DQ640642) سويه .است نمونه 2111
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 بحث

 و یمیکروبا  جامعاه  عما   چگونگی درک منظور به

 مختلا،  اجازای  شناسايی محض طور هب اکوسیستم، ک 

 هاايی  داده باه  نیااز  که است، مرحله ترين مقدماتی جامعه

 و فضاايی  دينامیاک  و کنش میان آنها، عملکرد مورد در

 .دارد آن تکمیاا  باارای محیطاای هااای شاااخ  و زمااانی

 اطالعاات  ايان  همه طبق بر اکوسیستم الگوهای گسترش

 اولیااه هااای داده اينکااه بااه نظاار امااا اساات، ضااروری

 هناوز  عملکردشاان  باه  هاا  میکاروب  اکثار  دهناده  ارتباط

 اساات ماادت دراز هاادف يااک اياان اساات، ناشااناخته

(López-García and Moreira, 2008). پاايین  یشور 

 محای   ايان  آن، قلیاايی  اسیديته همچنین گمیشان تاالب

 اياران  در شاده  بررسای  شاور  یهاا  سیستماکو ديگر از را

 باال شوری با بیدگ  و آران درياچه ارومیه، درياچه نظیر

 متماايز  سالطان  حاو   پرشور درياچه و خنثی اسیديته و

 هااای جمعیاات بااه دسااتیابی امکااان ،بنااابراين .کنااد ماای

 شاده  بررسای  یهاا  سیساتم اکو ساير از متفاوت یمیکروب

 شناسااايی و جداسااازی ،پااژوهش اياان در .دارد وجااود

 قابا   نماک  کننده تحم  و نسبی دوست نمک یها سويه

 در واقااع گمیشااان دريااايی-شااور قلیااايی تاااالب کشاات

 از حاصا   یهاا  جداياه  .شاد  سانجش  اياران،  شر  شمال

 ،GAAx6، GAAx9، GAAx7 نظیاااااار MA محاااااای 

GASx9، GASx19، GASx41، GAWx1، GAWx3، 

GBFx3، GBPx2، GBPx9، GBSx1 و GCSx25 

 Aeromicrobiumیهاااا گوناااه باااا زياااادی قرابااات

halocynthiae، Altererythrobacter ishigakiensis، 

Bacillus neizhouensis، Cyclobacterium lianum، 

Erythrobacter nanhaisediminis، Halomonas 

sulfidaeris، Idiomarina zobellii، Martelella 

mediterranea، Rheinheimera aquimaris، 

Stappia stellulata و Vibrio ruber درياايی  أمنش که 

 دريايی منشأ تاالب اين اينکه دلی  به .دادند نشان دارند،

 ای نتیجاه  چنین است ساحلی-دريايی تاالب يک و دارد

 بیشااترين کااه اساات توجااه قاباا  .بااود بیناای پاایش قاباا 

 A نقطااه از دريااايی یهااا گونااه بااه منسااوب یهااا جدايااه

 فاصاله  تارين  نزديک واقع در منطقه اين و شد جداسازی

 دو باه  نسابت  خزر دريای با جغرافیايی موقعیت نظر از را

 بیشاتر  فراوانای  ،رو اين از .دارد گیری نمونه ديگر منطقه

 .نیست انتظار از دور مکان اين از ها جدايه نوع اين

 از اساتفاده  ،گمیشان تاالب قلیايی اسیديته هب توجه با

 نظار  باه  ضاروری  قلیاايی  اسایديته  باا  کشات  یهاا  محی 

 کاه  گردياد  يیهاا  ساويه  جداساازی  باه  منجر و رسید می

 قبیلل  قبیاا  از قلیادوساات یهااا گونااه بااه زيااادی قراباات

Halobacillus alkaliphilus FP5(T) و Bacillus 

horikoshii DSM 8719(T) کاه  آنجاا  از .دادناد  نشان 

 تولیاد  در ای گساترده  توانايی Bacillus جنس یها گونه

 نظر از ها سويه اين ارزيابی دارند، هیدروالزی یها آنزيم

 زيحاا  فناوری زيست در دتوان می قلیايی یها آنزيم تولید

 .باشد اهمیت

 از حاصا   هاا  جداياه  بیشاترين  که داد نشان مطالعات

 هبا  (درصاد  33) مثبات  گارم  یهاا  باسی  به متعلق کشت،

 چناین  کاه  اسات  اساپوردار  مثبات  گارم  یهاا  باسی  ويژه

 اکولوژياک  مکان اين تسخ شراي  بر يیدیتأ ای، يافته

 مقاومات  قابلیات  هاا  بااکتری  اين اسپور .پوياست و متغیر

، باوده  دارا را خفتگای  حالات  و ساخت  شراي  به نسبت

 دلیا   .نمايد تحم  را نامطلوب و سخت شراي  دتوان می

 و انتخابی کشت یها محی  از استفاده دتوان می نآ ديگر

 بیشااتر جداسااازی بااه منجاار کااه باشاادآزمااايش  شااراي 

 باباولیاان  مطالعاه  در .اسات  شاده  مثبات  گارم  یهاا  باسی 

 دوست نمک های باکتری شناسايی و جداسازی ،(2911)

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DL%25C3%25B3pez-Garc%25C3%25ADa,%2520Purificaci%25C3%25B3n%26authorID%3D7003921637%26md5%3D17b6c06809c45ed848dca89f5bfca27f&_acct=C000052577&_version=1&_userid=1400009&md5=c34335c82cbabe5ca8cac416e619a743
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 بار  و انجام شاد  بیدگ  و آران نمک درياچه بومی نسبی

 یهااا جدايااه میااان در فنااوتیپی هااای شااباهت اساااس

 نسابی  دوست نمک سويه 19 ،نهايت در شده، جداسازی

 بودنااد مثباات گاارم باساای  آنهااا سااويه 00 کااه شااد جاادا

 بار  بعادی  های بررسی در نتیجه همین (.2911 باباولیان،)

 از بیشااتری  فراواناای  بااا  بیاادگ   و آران درياچااه  روی

 ديادری ) اسات  آماده  دسات  باه  مثبات  گارم  یهاا  باسی 

 مشاابهی  مطالعاه  در (.2911 باقری، ؛2911 مطلق، خمسه

 مثبات  گارم  یهاا  باسی  نیز ارومیه پرشور درياچه روی بر

 را هاا  جدايه درصد 3/33 و بودند فراوانی بیشترين دارای

 نيااکااه ا، (2931 مهرشاااد،) دادنااد اختصااا  خااود بااه

بااه دساات آمااده در پااژوهش حاضاار   يبااه نتااا یفراواناا

 هاای  درياچاه  زيساتی  تناوع  بررسای  در .است تر کينزد

 همکااران  و Ventosa توسا   داخلای  مغولستان در شور

 کاه  شاد  جادا  نسابی  دوسات  نمک باکتری 219( 1111)

 ،Bacillus، Halobacillus یهاا  جنس به آن سويه 211
Oceanobacillus، Gracilibacillus، Virgibacillus، 

Filobacillus و Thalassobacillus امااا .ندداشاات تعلااق 

( 1111) همکاران و Ghozlan توس  بهمشا مطالعات در

 باااکتری 91 جداسااازی بااه مصاار شااور یهااا محاای  در

 دوسات  نمک باکتری 20 و منفی گرم نسبی دوست نمک

 .(Ghozlan et al., 2006) شدمنجر  مثبت گرم نسبی

 درصاد  10 باا  منفای  گارم  یهاا  باسای   بعد مرحله در

 ويبريوفرم های سلول شام  که خمیده اشکال و فراوانی

 اختصا  خود به را ها جدايه درصد 20 بود، مارپیچی و

 خمسااه ديادری  توسا   ديگاار مشاابه  بررسای  در .دادناد 

 روی باار ترتیااببااه ( 2911) باااقری و( 2911) مطلااق

 نسابی  دوسات  نماک  و نماک  کنناده  تحما   یهاا  جدايه

 و ويبرياااوفرم اشاااکال بیااادگ ، و آران شاااور درياچاااه

 کاه  مطلاب  ناي به توجه با .است نشده گزارش مارپیچی

 بیادگ   و آران نمکای  درياچه خالف بر گمیشان تاالب

-دريايی تاالب يک است، اتاالزوهالین درياچه يک که

 و ويبرياوفرم  منفی گرم یها جدايه وجود و است ساحلی

 مشااهده  های تفاوت ،بنابراين .است انتظار قاب  مارپیچی

 یهاا  زيساتگاه  متفااوت  هاای  ويژگای  به توان می را شده

 تنااوع کااه موضااوع اياان صااحت و داد نساابت مختلاا،

 آن فارد ه با  منحصار  هاای  ويژگای  از زيستگاه هر زيستی

 جديااد محاای  هاار روی پااژوهش و شااود ماای محسااوب

 یهاا  کوکاوس  .کارد  يیاد تأ دارد، را خود خا  اهمیت

 .دادند تشکی  را ها سويه درصد 9 تنها مثبت گرم

 گمیشاان  تااالب  در بارداری  نموناه  منطقاه  سه هر در

 ايان  .باود  بیشاتر  نسابی  دوسات  نماک  یهاا  جدايه میزان

 شاده  سنجش شوری میزان به توجه با C منطقه در حالت

 B)و  (A گیاری  نموناه  ديگار  مکاان  دو باه  نسابت  باالتر

 یهاا  محای   از اساتفاده  ساوی ديگار،   از .باود  تر برجسته

 بیشااتر فراواناای ساامت بااه را تماياا  احتماااالً انتخااابی

 .است داده سو  دوست نمک یها باکتری

 جداساازی  اکوسیساتم،  اين قلیايی اسیديته به توجه با

 .باود  انتظاار  قاب  قلیا کننده تحم  و قلیادوست یها سويه

 باه  ،بودناد  قلیادوسات  شده بررسی ایه سويه درصد 93

 و دادناد  نشان 3 اسیديته در را خود رشد بهینه که طوری

 ايان  درصاد  19 .داشاتند  را 21 اسایديته  در رشد توانايی

 تشاکی   قلیادوسات  دوسات  نماک  یها جدايه را ها هسوي

 ناوع  دو در را خاود  بهیناه  رشاد  ها سويه اين يعنی .دادند

 آنهاا  توان می و دادند نشان فیزيکوشیمیايی تنشی شراي 

 از .گرفات  نظر در اکستريموفی  پلی یها باکتری جزو را

 یهااا سااويه بااه مربااوط فراواناای بیشااترين طاارف ديگاار،

 آنهااااا درصااااد 91 کااااه دبااااو قلیااااا کننااااده تحماااا 

 ماناااده بااااقی درصاااد 19 و بودناااد هالوآلکالوتلورنااات

 تنوع بررسی در .بودند آلکالوتلورنت نمک کننده تحم 
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 نماک  کنناده  تحما   و دوست نمک یها باکتری زيستی

 باه  کاه  قلیادوست دوست نمک سويه دو ،ارومیه درياچه

 Alkalibacterium putridalgicola قلیادوساات گونااه

 باه طاور   (.2931 مهرشااد، ) آمد دست به ند،داشت قرابت

 از قلیادوساااات دوساااات نمااااک باااااکتری 33 ی،کلاااا

 ايان  بیشاتر  .اسات  شده جدا مختل، نمکی یها زيستگاه

کلرياد ساديم و    درصد 13-3 دامنه در ندتوان می ها سويه

 و Dodia تحقیقااای در .کنناااد رشاااد 21-1اسااایديته 

 16S rRNA، 3 ژن همساانی  اساس بر( 1111) همکاران

 ديگار  سويه 1 که حالی در بود جديد جدايه 29 از سويه

 و هاا  دوسات  نمک با توالی همسانی درصد 31 از بیش با

 هاای  درياچاه  از شاده  جداسازی متفاوت های قلیادوست

 سراسار  در مختلا،  پرشاور  یهاا  زيستگاه ساير و قلیايی

 در .(Dodia et al., 2006) شادند  ظااهر  خااکی  کاره 

 روی بار ( 1111) ارانهمکا  و Foti توسا   ديگر بررسی

 یهااا گونااه از يااک هاای  روساایه، قلیااايی هااای درياچااه

 و قلیادوست دوست نمک عنوان به واقع به شده توصی،

 ساااير. نشااد تعرياا، قلیااا کننااده تحماا  دوساات نمااک

 بار  مصار  و کنیاا  قلیاايی  هاای  درياچاه  روی بار  مطالعات

 شااد، انجااام کلااون کشاات از مسااتق  تکنیااک اساااس

 قلیادوسات  های دوست نمک به آمده دست به یها سويه

 .(Foti et al., 2008) بودند وابسته شده توصی،

 دهاه  طای  در قلیادوسات  دوسات  نماک  یها باکتری

 طااور بااه و هسااتند و بااوده شااايانی توجااه مااورد گذشااته

 .اسااتشااده  بررساای آنهااا فیلوژنتیااک تنااوع وساایعی

 خصوصیات و آنزيمی پتانسی  روی محدودی اطالعات

 Singh et) اسات  دساترس  در هاا  رگانیسما اين آنزيمی

al., 2006). وجااود نظاار از شااده مطالعااه سااويه 39 از 

 جدايااه 23 لیپاااز، جدايااه 91 هیاادرولیتیک یهااا آناازيم

 تولیااد DNase جدايااه 9 و پروتئاااز جدايااه 9 آماایالز،

 هیاادروالزی آناازيم تولیااد نظاار از سااويه 23 .کننااد ماای

 پروتئااز  یهاا  سويه تمام .هستند فعالیت فاقد شده بررسی

 دوسات  نمک یها باکتری از( پروتئازکننده  دیتول) مثبت

 فعالیات  .هساتند  قلیاا  کنناده  تحما   نمک کننده تحم  و

 جالاب  .باود  مثبات  هاا  جداياه  از نیمی از بیش در لیپازی

 دوساات نمااک یهااا جدايااه از سااويه 9 کااه اساات توجااه

 سالولی  خارج لیپاز آنزيم مولد آمده دست به قلیادوست

 زيحاا  فنااوری  زيسات  در ناد توان می ها آنزيم اين هستند،

 ساويه  چهاار  در نیاز  آمایالز  آنزيم فعالیت .باشند اهمیت

 در بارآن  عاالوه  .شاد  مشااهده  قلیادوسات  دوست نمک

 کنناده  تحما   و قلیادوسات  نمک کننده تحم  یها سويه

 از ساويه  ياک  در تنهاا  .شاد  شناساايی  آنازيم  اين نیز قلیا

 داکسای  آنازيم  فعالیت ستقلیادو دوست نمک ها جدايه

 روی بار  شاده  انجاام  پاژوهش  .شاد  مشاهده ريبونوکلئاز

 جداياه  192 جداساازی  باه  منجار  سلطان حو  درياچه

 یهااا آناازيم از وساایعی طیاا، کااه شااد دوساات نمااک

 میکروارگانیساام و کردنااد ماای تولیااد را هیاادروالزی

 از .نشاد  مشااهده  هیدرولیتیک فعالیت فاقد دوست نمک

 آمایالز،  تولیاد  ساويه  233 ،شاده  العاه مط یها آنزيم بین

 مولاد  ساويه  11 و DNase ساويه  13 پروتئاز، سويه 299

 حاضار  پژوهش از حاص  نتاي  با مقايسه در .بودند لیپاز

 در را فراوانای  بیشاترين  لیپااز  آنازيم  مولاد  یها سويه که

 یهاااا بااااکتری دارناااد، بررسااای ماااورد یهاااا جداياااه

 حاو   چاه دريا از لیپااز  مولاد  شاده  جادا  دوسات  نمک

 دادنااد اختصااا  خااود بااه را فراواناای کمتاارين ساالطان

(Rohban et al., 2009). زيسااتی تنااوع بررساای در 

 یها آنزيم کننده تولید دوست نمک یها ارگانیسممیکرو

 توساا  ارومیاه  درياچاه  در ساالولی خاارج  هیادرولیتیک 

 دوسات  نمک جدايه 211 ،(2911) همکاران و آموزگار

 هیادروالزی  یهاا  آنازيم  یدتول نظر از که شد جداسازی
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 داکسای  آنازيم  تولیاد  به قادر جدايه 211 .ندشد ارزيابی

 03 و آمایالز  جداياه  39 و لیپااز  جداياه  19 ريبونوکلئاز،

 کاه  حاضر پژوهش برخالف .بودند مثبت پروتئاز جدايه

 داکساای مولااد یهااا سااويه بااه مربااوط فراواناای کمتاارين

 روی شاااده انجاااام بررسااای در اسااات، ريبونوکلئااااز

 مولاد  یهاا  سويه ارومیه درياچه دوست نمک یها دايهج

 دادناد  اختصاا   خاود  باه  را فراوانی بیشترين آنزيم اين

 (.2911 زهرايی،)

 11 در 16S rRNA ياابی  تاوالی  باا  منتخاب  سويه 33

 باکترياايی  رده شاش  باه  که گرفتند، قرار مختل، جنس

Actinoacteria، Bacteroidetes ،Firmicutes، 

α-Proteobacteria ،γ-Proteobacteria  و 
β-Proteobacteria رده به ها سويه اغلب و داشتند تعلق 

Gammaproteobacteria  مجماوع  در و بودناد متعلق، 

 رده ايان  در نماک  کننده تحم  و دوست نمک سويه 19

 مااابقی و منفاای گاارم باساای  22 شااام  کااه گرفاات قاارار

 ماارپیچی  و ويبرياوفرم  شاام   منفای  گارم  خمیده اشکال

 ،Halomonas یهاا  جانس  در منفی گرم یها باسی  .دبو

Idiomarina، Marinobacter، Pseudomonas و 

Rheinheimera و ماارپیچی  هاای  سالول  و گرفتناد  قرار 

 ،Idiomarina جاااانس  چهااااار بااااه فاااارم ويبريااااو

Marinobacter، Saccharospirillum و Vibrio تعلق 

 هکاا بااودمتعلااق  Firmicutes رده بااه سااويه 23 .داشااتند

 .باود  مثبات  گرم کوکوس 1 و مثبت گرم باسی  29 شام 

 ،Bacillus یهاااا جااانس در مثبااات گااارم یهاااا باسااای 

Halobacillus و Paenibacillus و گرفتناااااد قااااارار 

 قرابات  Planococcus جنس به مثبت گرم یها کوکوس

 باساای  Alphaproteobacteria 1 رده در .دادنااد نشااان

 ،Altererythrobacter یهاا  جانس  باه  متعلاق  منفی گرم

Caenispirillum، Erythrobacter، Martelella، 

Nesiotobacter، Stappia و Thalassospira مشاااهده 

 تعلاق  Betaproteobacteria رده باه  که جنسی تنها .شد

 شاااااخه از .بااااود Achromobacter جاااانس داشاااات

Actinobacteria باااه متعلاااق مثبااات گااارم باسااای  دو 

سااازی جدا Jonesia و Aeromicrobium یهااا جاانس

 ،Bacteroidetes شاااخه از شااده جاادا جاانس تنهااا .شااد

 خمیااده باساای  دو کااه بااود Cyclobacterium جاانس

 باباولیاان   مطالعاه  در .داد اختصاا   خود به را منفی گرم

 دوست نمک های باکتری شناسايی و جداسازی ،(2911)

 ايان  تواناايی  و بیادگ   و آران نمک درياچه بومی نسبی

 هیاادروالزی هااای آناازيم تولیااد در هااا میکروارگانیساام

 هاای  شاباهت  اسااس  بر .شده است بررسی سلولی خارج

 ،نهايات  در شاده،  جداسازی یها جدايه میان در فنوتیپی

 یهاا  جانس  باه  که شد جدا نسبی دوست نمک سويه 19

 ،Bacillus، Thalassobacillus نساابی  دوساات نمااک

Salinicoccus، Halobacillus، Halomonas، 
Staphylococcus، Marinococcus، Idiomarina 

 بااه مربااوط فراواناای بیشااترين ،داشااته قراباات Salicolaو

 گردياد  گزارش Halobacillus و Salicola یها جنس

 و آموزگااار توساا  مشااابه مطالعااات (.2911 باباولیااان،)

 بیادگ   و آران نماک  درياچه روی بر( 2911) همکاران

 یهاا  اکتریبا  زيساتی  تناوع  مجازا  طاور  باه  و شاد  انجاام 

شاده   بررسای  نماک  کنناده  تحما   و نسبی دوست نمک

 کننااده تحما   یهااا بااکتری  روی کااه بررسای  در .اسات 

 هرد باه  هاا  ساويه  اغلاب  گرفات،  صاورت  درياچه نمک

Firmicutes  ساااويه 02 ،مجماااوع در و باااودمتعلاااق 

 93 شاام   کاه  قرارگرفت رده اين در نمک کننده تحم 

 یها باسی  .بود مثبت گرم کوکوس 1 و مثبت گرم باسی 

 ،Aneurinibacillus یهاااا جااانس شاااام  مثبااات گااارم

Bacillus، Brevibacillus، Marinilactibacillus، 
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Oceanobacillus، Ornithinibacillus، 

Paenibacillus و Virgibacillus یهااا کوکااوس .بااود 

 جااااانس چهاااااار در Firmicutes رده مثبااااات گااااارم

Staphylococcus، Aerococcus، Jeotgalicoccus و 

Salinicoccus رده اعضاای  با جدايه چهار .گرفت قرار 

Actinobacteria باه  متعلاق  جداياه  دو که داشت قرابت 

 یهاااا جااانس در جداياااه دو و Arthrobacter جااانس

Kocuria و Microbcterium رده در .شاادند گاازارش 

γ-Proteobacteria که شد گزارش منفی گرم باسی  سه 

 و Pseudomonas، Halomonas یهاا  جانس  اعضای با
Acinetobacter کوکااوس يااک .دادنااد نشااان قراباات 

 باسای   ياک  و Paracoccus جانس  باه  متعلق منفی گرم

 رده در Brevundimonas جاانس بااه متعلااق منفاای گاارم

α-Proteobacteria خمساه  ديادری ) شدند گزارش نیز 

 یهاا  بااکتری  روی بر ای مطالعه ،همچنین (.2911 مطلق،

 جداساازی  باه  بیدگ  و آران چهدريا نسبی دوست نمک

 یهاا  جنس در فیلوژنتیک نظر از که مثبت گرم یها سويه

Aquisalibacillus، Bacillus، Gracilibacillus، 

Halobacillus، Oceanobacillus، 
Ornithinibacillus، Paraliobacillus، 

Piscibacillus، Salinicoccus، Salirhabdus، 
Thalassobacillus و Virgibacillus گرفتناد،  می قرار 

 ،Salicola یهاا  جانس  از منفی گرم یها سويه .شدمنجر 
Marinobacter، Chromohalobacter، Halomonas 

 باااقری،) شاادند شناسااايی و جداسااازی Idiomarina و

 دوسات  نماک  یهاا  باکتری زيستی تنوع بررسی (.2911

 ارومیاه  درياچه غربی سواح  نمک کننده تحم  و نسبی

 یهااا جاانس در مثباات گاارم یهااا جدايااه یجداساااز بااه

Halobacillus، Planococcus،Gracilibacillus، 

Basillus، Staphylococcus، Ornithinibacillus، 

Alkalibacterium، Kocuria، Pontibacter، 

Sanguibacter، Micrococcus، Oceanobacillus، 
Microbacterium، Thalassobacillus و 

Piscibacillus یهاا  جانس  در منفای  گارم  یها يهجدا و 

Halomonas، Paracoccus، Marinobacter، 
Providencia، Lysobacter، Pontibacter، Salicola 

 .(2931 مهرشاد،) شدمنجر  Brevundimonas و
 تفسایر  پاژوهش  چهاار  هر در ،حاضر پژوهش برخالف

 باه  را فراوانای  میازان  بیشاترين  مثبات  گارم  یهاا  باسی  شده،

 ايان  در شاده  جداساازی  یهاا  ساويه  .دادند اختصا  خود

 گذشاته  مطالعاات  به نسبت باالتری فیلوژنتیک تنوع بررسی

 .است شده پراکنده باکتريايی رده شش در تنوع اين و دارد
 یهااااا جاااانس هااااا پااااژوهش اياااان از يااااک هاااای  در

Achromobacter، Aeromicrobium، 
Altererythrobacter، Caenispirillum، 

Cyclobacterium، Erythrobacter، Jonesia، 
Martelella، Nesiotobacte، Planococcus، 

Rheinheimera، Saccharospirillum، Stappia، 

Thalassospira  وVibrio  تنااوع و تعااداد .مشاااهده نشااد 

 تناوع  و تعاداد  ،بارداری  نموناه  مختلا،  هاای  فص  ،ها نمونه

 طبیعااای توزياااع ،شاااده گرفتاااه کاااار باااه یهاااا نموناااه

 اکولاوژی  مشخصاات  و زيست محی  در ها ارگانیسممیکرو

 نااوع در کااه هسااتند مااواردی جملااه از همگاای منطقااه هاار

 Alain) داشات  خواهناد  اثار  شاده  جداساازی  یها باکتری

and Querellou, 2009). باا  موجاود  تناوع  افزايش احتمال 

  آسااتانه بااه رساایدن باادون ،باارداری نمونااه بااار هاار افاازايش

 نیاز  پاذير  امکاان  بارداری  نمونه تعداد در کام  تنوع شناخت

 در شاده  جادا  یهاا  ارگانیسام میکرو تعداد و نوع تفاوت در

 ,.Hughes et al) بااود خواهااد ثیرگااذارأت پااژوهش هاار

2001). 
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