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 2بخش میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ايران
 1بخش میکروبیولوژی ،دانشکده زيستشناسی و قطب تبارزايی موجودات زنده ،پرديس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 9بانک میکروارگانیسمها ،مرکز ملی ذخاير ژنتیکی و زيستی ايران ،کرج ،ايران
 0گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زيستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ايران

چكیده
تاالب گمیشان يک اکوسیستم طبیعی در  93کیلومتری شمال غربی گرگاان ،در جاوار غربای شاهر خواجاه نفاس و
گمیشان واقع است .نمونه برداری از سه موقعیت جغرافیايی مختلا ،،در دو نوبات فصا خشاک و باارش ،منجار باه
جداسازی  110جدايه شد .از بین جدايه ها 39 ،سويه برای بررسی رفتارهای نمک دوستی و تحما کننادگی نماک و
همچنین ،بهینه و محدوده رشد در اسیديته و دماهای مختل ،بررسی شدند .بیشاتر ساويه هاای نماک دوسات نسابی و
تحم کننده نمک قادر به رشد بهینه در اسیديته  3-1/3بودند و محدوده دمای رشد  01-1درجاه ساانتیگراد را نشاان
دادند .سويه ها از نظر تولید آنزيم های هیدروالزی مطالعه شدند .فعالیت لیپازی در اغلب جدايه هاا مشااهده شاد و باه
ترتیب  9 ،23و  9سه سويه از ک سويه ها آمیالز ،پروتئاز و  DNaseتولید کردند .اين آنزيم ها در برخای فرآينادهای
صنعتی میتواند سودمند باشد .بررسی فیلوژنتیک ترادف  16S rDNAبرای  33سويه انجام شد .ايان ساويههاا از نظار
فیلوژنتیاااااک در  11جااااانس مختلااااا،Bacillus ،Altererythrobacter ،Aeromicrobium ،Achromobacter ،
،Jonesia ،Idiomarina ،Halomonas ،Halobacillus ،Erythrobacter ،Cyclobacterium ،Caenispirillum
،Rheinheimera ،Pseudomonas ،Planococcus ،Paenibacillus ،Nesiotobacter ،Martelella ،Marinobacter
 Thalassospira ،Stappia ،Saccharospirillumو  Vibrioقاارار گرفتنااد 19 .درصااد از اياان سااويههااا باااکتریهااای
نمااکدوساات قلیادوساات بودنااد کااه بااه جاانسهااای  Idiomarina ،Halomonas ،Halobacillus ،Bacillusو
 Marinobacterتعلق داشتند .اين بررسی ،نخستین مطالعه بر روی بااکتری هاای قابا کشات تااالب گمیشاان ،ياک
اکوسیستم قلیايی شور-دريايی مهم ،است.
واژههای کلیدی :تاالب گمیشان ،تحم

کننده نمک ،نمکدوست16S rDNA ،
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)Rohban et al., 2009؛ Makhdoumi Kakhki et

مقدمه
تاالب بینالمللی گمیشان نوار نسبتاً باريکی است که

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

با برای شمالی-جنوبی در امتداد ساواح شارقی درياای

تنوع میکروبی کمتاری نسابت باه محای هاای معماولی

خزر قرار گرفته است .اين تاالب تقريباً از دو کیلاومتری

دارند ،اما تنوع فیلوژنتیک میکروارگانیسامهاايی کاه در

شمال شهر گمیشان آغااز شاده و تاا مارز ترکمنساتان و

غلظت های باالی نمک زندگی میکنناد ،شاگفتانگیاز

فراسوی آن يعنی تا هشت کیلومتر در خاک ترکمنستان

است .تناوع متابولیسامی نماکدوساتهاا نیاز باه هماان

نیز ادامه پیدا میکند .مساحت آن بیسات هازار هکتاار و

اندازه قاب توجه است ) .(Oren, 2002bآنها مادلهاای

ارتفاع آن  19متر پايینتر از سطح آب هاای آزاد اسات.

ارزشمندی بارای بررسای مولکاولی ساازگاری اسامزی

اين تاالب به لحاظ همپیونادی باا درياای خازر (حاشایه

پروکاريوتی هستند که پتانسی کاربرد در زيستفناوری

اقلیماای معتاادل) در کنااار يااک اقلاایم خشااک ،ايجاااد

و میکروبیولاوژی کااربردی را دارناد (Kushner and

میکرواقلیمهايی میکند که تبعات زيستگاهی با ارزشای

) .Kamekura, 1988بااه طااور طبیعاای محاای هااايی بااا

را به ارمغان آورده است .کلر و سديم بیشترين يونهاای

مقااادير اساایديته باااال کااه رشااد میکروباای را حماياات

موجود در تاالب بوده که تأيیدی بر تقسیمبنادی تااالب

میکنند در بسیاری از اکوسیساتم هاا پراکناده شادهاناد.

در گروه درياچههاای تاالزوهاالین اسات .مقادار نماک

اغلااب ارگانیساامهااای در حااال رشااد در اياان محاای هااا

درياچااه  3-9درصااد و متوس ا اساایديته آن  1/1اساات

مقااادير اساایديته بااه مراتااب باااالتر از خنثاای را تجربااه

(بهاااروزیراد .)2911 ،هااادف اصااالی در اکولاااوژی

میکنند .ارگانیسم هايی که در محی هاای بسایار قلیاايی

میکروبی درک تنوع میکروبی در زيساتگاههاای طبیعای

زيست مایکنناد ،ارائاهدهناده ساازگاریهاای گساترده

اساات .بنااابراين ،شااناخت مااا از میکروارگانیساامهااا و

فرآيندهای زيستی برای غلبه بر شراي مختل ،محیطای

همچناین زيسااتگاههااا ضاروری اساات ).(Grant, 1992

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

توزيع و فراوانی نوع خاصی از محی های افراطای بارای

بررساای تنااوع زيسااتی باااکتریهااای نمااکدوساات و

تعیین رتباه ويژگای زيوگاان ) (biotaبسایار مهام اسات

تحم کننده نمک ساکن در تاالب قلیايی شور-درياايی

) .(Rodriguez-Valera, 1993مهمترين اکوسیستمهای

گمیشان و نیز امکان دستیابی باه جانس ،گوناه ياا ساويه

پرشور کاه تااکنون بررسای شاده اسات شاام درياچاه

جديد از میکروارگانیسمهای بومی اين منطقه است.

بزرگ شور ايالت يوتا آمريکا ،دريای مرده ،شورابههای
به شدت قلیايی وادی نااترون مصار و درياچاه ماگاادی

مواد و روشها

) (Magadiکنیااا هسااتند )Oren, 1994؛ Kamekura,

نمونه ها از سه موقعیت تااالب (منااطق شامال شارقی

) .Oren, 2002a ،1998درياچااههااای پرشااور آران و

) ،(Cجنوب شرقی ) (Bو جناوب غربای تااالب ) )(Aدر

سااالطان در اياااران نیاااز

دو فص خشک و بارش به ترتیاب در شاهريور و بهمان

اکوسیسااتمهااای بااا اهمیتاای هسااتند کااه از نظاار تنااوع

ماه سال  2913جمع آوری شد .طول و عر

جغرافیايی

میکروارگانیساامهااای نمااکدوساات بررساای شاادهانااد

دقیااق مناااطق نمونااهباارداری توس ا  GPSثباات و روی

بیااادگ  ،ارومیاااه و حاااو
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تصااوير ماااهوارهای عالمااتگااذاری شااد (شااک .)2

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

نمونه های مختل ،جمع آوری شاده از هار منطقاه درون

به آزمايشگاه منتق و میزان شوری آنها نیز اندازه گیاری

کیسههای پالستیکی و لولههای فاالکون اساتري ريختاه

شد .آناالیز شایمیايی آب تااالب بارای سانجش عناصار

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

موجااود در محاای زيساات طبیعاای باااکتریهااای اياان

) (Total Disolved Solidsنمونااههااا بااه ترتیااب بااا

اکوسیستم و باهکاارگیری آن در طراحای محای کشات

دماساان pH ،متاار و TDSمتاار قاباا حماا در محاا

مناسااب کااه امکااان جداسااازی طیاا ،گسااتردهتااری از

اندازه گیری و ثبت شاد .انتخااب ايان منااطق بار اسااس

باکتری ها را فراهم ساازد ،توسا شارکت خااک بهاین

نقاط قاب نمونه برداری تاالب و ويژگیهای ظاهری هار

آزما صورت گرفت.

شک  -2ال )،موقعیت تاالب گمیشان در نقشه اياران ،ب) موقعیات ساه نقطاه نموناه بارداری ) ،(earth.google.comج) جناوب غربای (منطقاه
باتالقی) د) گیاهان شورپسند غوطهور در آب تاالب

متعاقباً نگهداری نمونه ها در دمای  0درجه سانتیگراد

نمک دوست و تحم کننده نمک از محی کشت مارين

صاااورت گرفااات .بااارای جداساااازی بااااکتریهاااای

آگار ) (MA, Marine agarبا ترکیبات زير استفاده شد
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):(g l-1

شااد .تمااام محاای هااای فااو در دماهااای  90درجااه

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

سانتیگراد گرماگذاری شد .تمامی کلونیهای رشد يافته

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

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

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

همچنین ،به منظور جداسازی کلونیهاای کناد رشاد تاا

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

شش مااه پاس از گرماگاذاری روی محای هاای جاماد

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

ساازی ساويه هاا،

مشابه ،جداسازی و خال

شد .خال

.Distilled water, 1000ml

پس از رشد و ظاهر شدن کلونی ،حتیالمقادور از تاک

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

باه عما آماد ).(Caton, 2004

کلونیها کشت خال

کشت و جداسازی احتماالی بااکتری هاای نماکدوسات

برای تأيید خال

قلیادوست و تحم کنناده قلیاا از محای کشات MAHA

اساااس روش  Huckerانجااام شااد (Gerhardt and

) (Modified Alkalophilic Halophile Agarاساتفاده

) .Murray, 1994به منظور تسهی بررسای جداياههاا از

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

نمونه های مختل ،،سويه ها خال

شده بر مبناای مکاان

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

جاادا شااده ،نااوع نمونااه و همچنااین نااوع محاای کشاات

مجموعاااا ااً  23گاااااارم در لیتاااااار از  Na2CO3,10.6و

استفاده شده به صورت زير نامگذاری شدند:

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

بودن کلونیها رنا

آمیازی گارم بار

 :Aمکااان  :B ،Aمکاااان  :C ،Bمکااان  :G ،Cتااااالب

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

گمیشاااان :P ،نموناااه گیااااهی :F ،رساااوبات :S ،خااااک،

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

 :Wآب :X: (Marine agar) ،محاای مااارين آگااار ،

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

) :Y: (Modified Alkalophilic Halophile agarمحای

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

تغییر يافته هالوفی آلکالوفی آگار.

.Distilled water, 1000ml

بررساای خصوصاایات فنااوتیپی و بیوشاایمیايی تمااامی

باارای بررساای میکروارگانیساامهااا در سیسااتمهااای

سويه ها باا اساتفاده از روش  Simbertو )2330( Krieg

طبیعی -بر حسب تعاداد کا  ،تعاداد جواماع خاا
فعالیتهای متابولیکی آنها -نموناه هاای شااخ

ياا
آناالیز

انجام شد.
برای افترا باکتری های نمک دوست و تحم کننده

شد و نتاي آن به ک جامعه تعمیم داده میشوند .نموناه

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

بايد نمايانگر تنوع و تاراکم موجاودات در کا محای

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

نمونااهباارداری باشااد .باارای مثااال نمونااههااای خاااک

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

جمع آوری شده از مکاان  Aباا هام مخلاوط شاده و باه

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

در نظار گرفتاه شاد (Atlas and

محی  SWبا غلظت نمکی  91درصد تهیه شد و باه

ساری

نسبتهای متفاوت برای درصادهای نمکای  1تاا  13باه

رقت متوالی تهیه و در محی هاای تعريا ،شاده کشات

محی پايه اضافه شد .اسیديته محی  1/3تنظایم شاد .در

عنوان نموناه شااخ

) Bartha, 1998سپس ،از اين نمونههای شاخ
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شیکر انکوباتور با دمای  90درجه ساانتیگراد و  231دور

آنزيم آمیالز از محی کشت با ترکیب زير اساتفاده شاد

در دقیقه گرماگذاری شدند .ساويه هاايی کاه عاالوه بار

):(g l-1

توانايی رشد در محی فاقد نماک دارای رشاد بهیناه در

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

کمتاار از  9درصااد نمااک (معااادل غلظاات نمااک دريااا)

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

بودند ،باه عناوان ساويه هاای تحما کنناده نماک و آن

روی مح رشد باکتری اضافه شاد .ايجااد هالاه شافاف

دسته که بهینه رشد در بااالی  9درصاد نماک داشاتند و

نشااانه تولیااد آناازيم خااارج ساالولی آماایالز و هیاادرولیز

قاادر بااه رشااد در محاای فاقاد نمااک نبودنااد بااه عنااوان

نشاساته در بارون سالول اسات (Amoozegar et al.,

نمک دوست در نظر گرفته شدند و محدوده رشد نماک

).2003
تولید خارج سلولی پروتئاز :بارای بررسای تولیاد

در اين باکتریها تعیین گرديد.
برای بررسی محدوده اسیديته رشد و نیز میزان بهیناه

آناازيم پروتئاااز ،از يااک محاای کشاات بااا ترکیااب زياار

آن از محی های مايع با ترکیب زير استفاده شد ):(g l-1

استفاده شد ):(g l-1

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

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

.CAPS, mM

.Agar, 15

از بااافر  HEPESدر دامنااه اساایديته  0تااا  3و باارای

وجود هاله شافاف در اطاراف کلاونیهاا پاس از دو

اساایديته باااالتر  21و  22از بااافر  CAPSدر محاای هااا

هفته گرماگذاری نشانه هیدرولیز پروتئین کاازئین باوده،

استفاده شد .اسیديته محی هاا پایش از اتاوکالو در باازه

به عنوان پاسخ مثبت در نظر گرفتاه شاد (Amoozegar

بین  0تا  22با فاصلههای  2و نایم واحادی تنظایم شاد و

).et al., 2008

پس از اتوکالو نیز تأيید شد.
برای بررسی محادوده دماای رشاد از محای کشات

تولید خارج سلولی لیپاز :بارای بررسای هیادرولیز
توئین  11از محی کشت زيراستفاده شد ):(g l-1

نوترينت آگار برای دما های  3تاا 21درجاه ساانتیگراد و

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

نوتريناات باارا باارای دماااهااای بااین  21تااا  31درجااه

.Agar, 15

سااانتیگراد اسااتفاده شااد و میاازان اساایديته باار روی 1/3

ايجاد نواحی رسوب اطاراف کلاونیهاا باه صاورت

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

دانههای سفید هماراه باا هالاه کادر ،نشااندهناده تولیاد

مورد نیاز از نمک  NaClنیز اضافه شد.

آنزيم لیپاز توسا بااکتری اسات .باه تناساب ضاع ،و

فعالیت آنزیم های هیدروالزی :ايان بررسای تنهاا
روی سويه های منتخب برای مطالعه فیلوژنتیک صاورت
گرفاات .در اياان مرحلااه ساانجش بااه روش پلیاات انجااام

قوت آنزيم لیپااز گساتردگی محوطاه رساوب کمتار ياا
بیشتر شد ).(Martin et al., 2003
تولید خارج سلولی داکسی ریبونوکلئیاز :بارای

گرديد .محی ها همگی دارای  9درصد  NaClبودناد و

بررسی فعالیت داکسی ريبو نوکلئازی ساويه هاا از محای

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

داکسیريبونوکلئاز تسات-آگاار باه میازان  01گارم در

تولید خارج سلولی آمییزز :بارای بررسای تولیاد

لیتر اساتفاده شاد .بارای تشاخی

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

درجه سانتیگراد نگهداری شد.

از رشد از کلريدريک اسید يک نرمال به عنوان معارف

 3میکرولیتر از محصول  PCRبه همراه شاهد مثبات و

استفاده شد .مشاهده هاله روشنتار در اطاراف رشاد باه

منفاای  PCRو شاااخ

وزن مولکااولی بااا طیاا-211 ،

عنوان پاسخ مثبت گزارش شد.

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

تاارادفخااوانی بااه شاارکت ماااکروژن در کااره جنااوبی

پلیمییراز :باارای اسااتخراج  DNAباااکتریهااا از روش

فرسااتاده شااد .تاارادفهااای بااه دساات آمااده بااا ناارمافاازار

دستورزی شده استخراج  DNAپیشانهاد شاده توسا

 Chromas Proمرتااب شااده ،بااا ناارمافاازار  BLASTبااا

 Marmurدر سال  2330استفاده شد.

توالیهای ثبت شده موجاود در پايگااه اطالعاات ژناومی

تكثیییر  16S rRNAتوس ی

واکیین

باارای تکثیار ژن  16S rRNAاز پرايمرهااای عمااومی

 GenBankو  Eztaxonمقايسااه شااد .بااه اياان ترتیااب،

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

نزدياکتارين ساويههاا باا تارادف  16S rRNAمشاابه باا

و (5'- GGT TAC CTT GTT ACG ACT) 1492R

سااويههاااای منتخاااب  PCRشاااده تعیاااین شاااد .تحلیاا

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

فیلوژنتیک باکتریهای منتخب باا ساويههاای نزدياک باه

کار رفته در تهیه مخلاوط واکانش زنجیاره پلیماراز بارای

آنها با نرم افزار ( ClustalXنسخه  )1/1انجام شد .بررسای

حجم واکنش  31میکرولیتر به اين صورت است:

ارتباط فیلوژنتیکی توالی های به دست آمده باا يکاديگر و

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

ديگر سويه ها توالیهای مرتب به دسات آماده حاصا از

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

جستجو در پايگاههاای اطالعااتی  Genbankو Eztaxon

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

با نرم افازار ( MEGAنساخه  )3/1درخات فیلوژنتیاک باا

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

الگااوريتمهااای Neighbour- ،Maximum likelihood

.water, 38-39l
واکاانش زنجیاارهای پلیمااراز بااا اياان روش صااورت
گرفت :دناتوراسیون اولیه در دمای  33درجه ساانتیگراد
به مدت  3دقیقه انجام شد .چرخه تکثیر شام  91سیک
تکرار شونده با دمای دناتوراسایون  30درجاه ساانتیگراد
به مدت  11ثانیه ،دمای اتصال  33تا  11درجه سانتیگراد

 joiningو  Maximum parsimonyنیااز رساام گرديااد
) .(Tamura and Dudley, 2007بررسااای اعتباااار
شاخههای درخت با الگاوريتم  bootstrap analysisو باا
 2111بار نمونهگیری صورت گرفت .توالی های به دسات
آمده در اين پژوهش در بانک ژنی  NCBIثبت و شاماره
ژنی مربوط به هر توالی دريافت گرديد.

(دمااای اتصااال پرايمرهااا برحسااب سااويههااای مختلاا،
متفاوت بود ،لذا ،برای بهینهسازی دمای اتصال هر ساويه

نتایج

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

بررسیهای فیزیكوشیمیایی :اطالعات مربوط باه

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

مشخصات فیزيکوشیمیايی نمونه ها در جادول  2آورده

از اتمااام چرخااههااا و بااه منظااور تکمیا نهااايی ساااختار

شده است .در نمونهگیاری شاهريور مااه بیشاترين دماا

 DNAتکثیر شده ،نمونه ها به مدت  9دقیقه در دمای 91

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

منطقه ديگر باالتر است .در نمونه های خاک نیز میازان

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

شوری و  TDSدر هر سه مکان نموناهگیاری در فصا

بستر جلبکی اين تاالب ،اسیديته قلیايی آن قاب توجیاه

خشک نسبت به فص بارش بیشتر گزارش شد .جدول

است .اين بستر در منطقه جنوب شرقی وسعت بااالتری

 2نتیجه سنجش غلظت برخی از آنیونها و کاتیونهای

دارد و به همان نسبت اسیديته اين منطقاه نسابت باه دو

مهم موجود در ساختار نمک تاالب را نشان میدهد.

جدول  -2مشخصات فیزيکوشیمیايی نمونههای آب و خاک در دو نوبت نمونهگیری و غلظت برخی از يونهای مهم نمونه آب از تاالب گمیشان
فص بارش

فص خشک
نمونه آب

اسیديته

دما )(˚C

TDS
)(g l-1

شوری
)(g l-1

اسیديته

دما )(˚C

TDS
)(g l-1

شوری
)(g l-1

منطقه جنوبغربی )(A

1/10

19/9

19/3

11/13

9 /1

1

1/19

3/01

منطقه جنوبشرقی )(B

3/01

99/0

12/9

19/21

1/00

3 /9

0/11

0/11

منطقه شمالشرقی )(C

9/11

93/9

11/9

93/33

1/21

1 /2

23/09

23/1

-1

-1

) .TDS (g l
نمونه خاک

) .TDS (g l
-1

شوری ) (g l

بر حسب محلول (m) 211

-1

بر حسب محلول (m) 211

موالل خاک

شوری ) (g l

موالل خاک

منطقه جنوبغربی )(A

9/10

1/20

139mg/l

1/19

منطقه جنوبشرقی )(B

1/10

1/91

1/10

1/20

منطقه شمالشرقی )(C

3/21

21/11

2392mg/l

2/39

غلظت برخی يونها
در نمونه آب )(ppm

1 /2

Mn

231/32

K

2312/11

Mg

20019/19

Cl

1/113

Ni

20/13

Zn

913/03

Ca

3991/23

Na

1/12

Cu

3/12

Fe

190/30

HCO3

3219

SO4

تنوع میكرو ارگانیسم ها ی جداسازی شده از

معادل با  11سويه از محی قلیايی جدا ش د .

تاالب گمیشان :از نموناه هاای مختلا ،جماع آوری

در میان مناطق نمونه بارداری ،من طقاه  Aباا  39و

شااام شااورابه هااا ،خاااک ،رسااوبات و گیاهااان در

منطقااه  Bبااا  13جدايااه ،بیشااترين و منطقاه  Cبااا 31

مجموع 110 ،باکتری جدا شاد  .از ايان تعاداد210 ،

کمترين تعداد جداياه را داشات  .در شاک  1رابطاه

سويه مربوط به نمونه گیاری در فصا خشاک و 11

بین مناطق مختل ،نمونه برداری و نوع جداياه هاا بار

سويه در رابطه با نمونه گیری در فص باارش اسات .

مبنااای رن ا

آمیاازی گاارم نشااان داده شااده اساات .

متوس میزان کلونی هاای باه دسات آماده در روش

تفکیک ک جدايه ها بار اسااس رنا

کشت ( شمارش زنده) در دو نوبت نموناه گیاری در

نشان داد که باسی هاای گارم مثبات غیار رشاته ای باا

هر منطقه در نمونه های آب و خاک محاسابه شاد و

تعداد  292جدايه و پس از آن باسی های گرم منفای

نتاي آن در جادول  1آماده اسات  .بیشاترين تعاداد

بااا  30جدايااه بیشااترين تعااداد و اشااکال خمیااده

جدايه از محی  MAدارای اسیديته  9 / 3بود  .شاايا ن

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

ذکر اسات کاه حادود  13 / 3درصاد کا جداياه هاا

جدايه با فراوانی بسیار کمتری جداسازی شد.

آمیازی گارم
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جدول  -1شمارش زنده در دو نوبت نمونهبرداری از آب و خاک
فص بارش
مناطق نمونهبرداری

متوس میزان کلونیهای به دست آمده
CFU/ml

آب

خاک

منطقه جنوبغربی )(A

1/3×219

1/3-9/1×211

منطقه جنوبشرقی )(B

1/3×219

1/1-9/1×211

منطقه شمالشرقی )(C

1/3×210

2/3-9/1×211
فص خشک

متوس میزان کلونیهای به دست آمده
CFU/ml

آب

خاک

منطقه جنوبغربی )(A

2/1-1/1×219

2/0-9/1×219

منطقه جنوبشرقی )(B

1/9×210

2/3-1/1×211

منطقه شمالشرقی )(C

1/1-0/1×210

2/3-1×211

شک  -1فراوانی باکتریهای جدا شده از سه نقطه نمونهبرداری و نوع
جدايههای هر منطقه بر اساس رن

آمیزی گرم

باسی هاای گارممثبات ،باسای هاا و اشاکال خمیاده

افتییرا سییویههییای نمییکدوسییت نسییبی و

گاارممنفاای و کوکااوسهااای گاارممثباات بااه ترتیااب

تحمیییلکننیییده نمیییک :از مجماااوع  39ساااويه

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

منتخااب 19/1 ،درصااد آنهااا نمااکدوساات نساابی و

برگرفتنااد .همچنااین ،مشاااهده الم رن ا

آمیاازی اسااپور

 91/1درصد سويهها تحم کننده نمک بودند.

نشااااان داد کااااه باااایش از  31درصااااد باساااای هااااای

در بین سويههای نمکدوسات نسابی کاه رشاد بهیناه

گاارممثباات اسااپوردار بودنااد .در نهاياات ،باار اساااس

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

ويژگاایهااای فنااوتیپی بررساای شااده ،سااويههااا باااه

سااويههااا رشااد در  13درصااد نمااک هاام مشاااهده شااد.

چناادين گااروه تقساایم و در هاار گااروه سااويههااايی بااا

سويههاايی کاه رشاد بهیناه در محای هاای پاايین تار از 9

خصوصاایات بساایار مشااابه قاارار داده شااد .سااپس ،از

درصد نمک داشتند و همچنین ،تواناايی رشاد در محای

میااان اياان گااروههااا  39سااويه بااه صااورت تصااادفی

فاقد نماک باه عناوان بااکتری هاای تحما کنناده نماک

باارای مطالعااات بیوشاایمیايی بیشااتر انتخاااب گرديااد .از

انتخاب شدند .در باکتری های تحما کنناده نماک رشاد

اياان  39سااويه ،تاارادفيااابی  16S rRNAباارای 33

بهینه در محی حاوی  2درصد نمک مشاهده شد .درصاد

ساااويه صاااورت گرفااات .جااادول  9ويژگااایهاااای

سويههای نماکدوسات نسابی و تحما کنناده نماک باه

ريخاااتشناسااای ،فیزيولوژياااک و بیوشااایمیايی بااارای

تفکیک مناطق جداسازی آنها در شک  9آمده اسات .در

 39سويه را نشان میدهد.

هر سه منطقه میزان جدايههای نمکدوسات نسابی نسابت
به تحم کننده نمک بیشتر است.
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جدول  -9ويژگیهای ريختشناسی ،فیزيولوژيک و بیوشیمیايی بررسی شده در سويههای منتخب
سويه

KOH

حرکت

اکسیداز

کاتاالز

باسی

کرم

-

+

+

+

-

-

GAAx7

باسی کوتاه

کرم روشن

-

+

-

+

+

-

-

GAAx6

ويبريو فرم

قرمز

-

+

+

-

+

-

-

-

GAAx9

باسی ريز

کرم-قهوهای

-

+

+

+

+

-

-

-

GAAy3

کوکسی

نارنجی

+

-

-

-

+

-

-

-

GAAy5

خمیده

بیرن

-

+

+

+

+

-

-

-

GAAx1

شک سلول

رن

کلونی

رن

آمیزی گرم

اسپور
موقعیت اسپور

شک اسپور

سلول مولد

-

-

GAAy6

باسی

کرم

-

+

+

+

+

-

-

-

GASx6

باسی

سفید

+

-

-

-

+

انتهايی

بیضی

متورم

GASx9

باسی

صورتی-قهوهای

v

+

-

+

+

-

-

-

GASx17

باسی ريز

کرم

-

+

+

+

+

-

-

-

GASx19

خمیده

زرد

-

+

+

+

+

-

-

-

GASx20

خمیده

-

+

+

+

+

-

-

-

GASx25

باسی

+

-

+

-

+

-

-

-

GASx41

باسی

-

+

-

+

-

-

-

-

بیرن
کرم
صورتی کمرن

GASy1

باسی

کرم

+

-

-

-

+

-

-

-

GASy9

باسی

کرم

+

-

+

-

+

نیمه انتهايی

بیضی

متورم

GAWx1

باسی ريز

نارنجی

-

+

-

+

-

-

-

-

GAWx3

باسی ريز

زرد

-

+

+

+

+

-

-

-

GAWy5

باسی

کرم

-

+

+

+

+

-

-

-

GAWy6

باسی

کرم

-

+

+

+

+

-

-

-

GBFx3

باسی

صورتی-قهوهای

v

+

-

+

+

-

-

-

GBFy1

باسی

کرم

+

-

+

-

+

انتهايی

بیضی

متورم

GBPx2

باسی

-

+

-

+

-

-

-

-

ويبريو فرم

کرم

-

+

+

+

+

-

-

-

GBPx9

باسی

کرم

-

+

+

+

+

-

-

-

GBPy5

باسی

بیرن

-

+

+

+

+

-

-

-

GBPy7

خمیده

بیرن

-

+

+

+

+

-

-

-

GBPy11

باسی

زرد تیره

+

-

-

-

+

-

-

-

کوکسی

نارنجی

+

-

+

-

+

-

-

-

GBPy15

باسی

زرد

+

-

+

+

+

-

-

-

GBPy16

باسی

کرم

+

-

-

-

+

نیمه انتهايی

بیضی

متورم

باسی ريز

کرم

-

+

+

+

+

-

-

-

GBSx2

باسی

کرم

-

+

-

+

+

-

-

-

GBSx4

باسی

کرم

-

+

-

+

+

-

-

-

GBSy1

خمیده

کرم

-

+

+

+

+

-

-

-

GBWx7

باسی

کرم

v

+

+

+

+

-

-

-

GBPx3

GBPy13

GBSx1

صورتی کمرن

GBWx8

باسی

کرم

-

+

+

-

+

-

-

-

GBWx15

باسی

کرم تیره

+

-

-

+

+

مرکزی

بیضی

متورم

GBWx29

باسی

کرم

-

+

-

+

+

-

-

-

GBWy1

باسی

کرم

+

-

+

-

+

-

-

-

GBWy4

خمیده

کرم

-

+

+

+

+

-

-

-

GBWy6

خمیده

کرم تیره

-

+

+

+

+

-

-

-
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سويه

شک سلول

GCFx1

خمیده

کرم

GCFx3

باسی ريز

کرم

-

باسی کوتاه

کرم

-

+

باسی

کرم

+

-

-

باسی کوتاه

کرم

-

+

+

+

GCFx20

باسی

کرم

-

+

-

+

GCFy1

باسی

کرم

-

+

+

+

+

GCFy5

خمیده

کرم

-

+

+

+

+

-

GCSx7

باسی

کرم

+

-

+

+

+

مرکزی

بیضی

GCSx17

باسی کوتاه

کرم-زرد

+

-

-

-

+

-

-

-

GCSx21

باسی کوتاه

زرد

+

-

-

-

+

-

-

-

GCSx25

باسی ريز

قرمز

-

+

-

+

+

-

-

-

GCSy1

باسی

کرم

+

-

+

-

+

-

-

-

GCWx8

باسی

کرم-نارنجی

-

+

+

-

+

-

-

-

GCWy1

خمیده

کرم

-

+

+

+

+

-

-

-

GCFx8
GCFx14
GCFx16

رن

کلونی

رن

آمیزی گرم

اسپور

KOH

حرکت

اکسیداز

کاتاالز

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

مرکزی

بیضی

متورم

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

متورم

موقعیت اسپور

شک اسپور

سلول مولد

-

-

شک  -9درصد سويههای نمکدوست نسبی و تحم کننده نمک در

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

هر منطقه

متفاوت

محدوده اسیدیته رشد سویه های نمیکدوسیت و

تحماا کننااده قلیااا ( 91درصااد) و کمتاارين فراواناای در

تحمل کننده نمک :بیشتر سويههای نمکدوست نسابی و

تحم کنندههاای نماک قلیادوسات ( 21درصاد) مشااهده

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

شااد .میاازان فراواناای نمااکدوسااتهااای آلکالوفیاا و

نشان دادند 12 .درصد سويههای بررسی شده تحما کنناده

تحم کنندههای نمک آلکالوتلورنت ،يکسان برآورد شد.

قلیا بودند و در  93درصد جدايهها رفتار قلیادوستی مشااهده

محدوده دمای رشد سویه هیای نمیکدوسیت و

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

تحمییلکننییده نمییک :اغلااب سااويههااا نمااکدوساات و

غلظت های مختل ،نماک و اسایديته متفااوت در شاک 0

تحم کنناده نماک محادوده دماای رشادی  01-1درجاه

آورده شده است .بیشاترين فراوانای در نماکدوساتهاای

سانتیگراد را نشان دادند .در برخی سويهها رشد در دماهاای

جداسازی و شناسايی باکتریهای پلیاکستريموفی قلیادوست ،نمکدوست و تحم کننده نمک تاالب قلیايی شور-دريايی گمیشان

باالتر يعنی  03درجه سانتیگراد هم مشاهده شد.

،Talassospira

،Stappia

13

،Caenispirillum

فعالیییییت آنییییزیمهییییای هیییییدروالزی در

 Martelella ،Altererythrobacter ،Erythrobacterو

سویه های.نمک دوست و تحمل کننده نمک :فعالیات

 Nesiotobacterبااااااااه دساااااااات آمااااااااد و از رده

هیدروالزی در میان سويه هاای منتخاب انجاام گرفات .از

 Gammaproteobacteriaجانسهاای ،Pseudomonas

 39جدايه بررسای شاده تنهاا در  9ساويه از بااکتری هاای

،Marinabacter ،Idiomarina ،Halomonas ،Vibrio

نمک دوست نسبی و تحم کننده نماک فعالیات پروتئااز

 Saccharospirillumو  Rheinheimeraجدا شد .از رده

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

 Betaproteobacteriaتنهااا جنساای کااه بااه دساات آمااد

جدايه ها نمايان شد و بیشترين فعالیت در باین آنازيم هاای

 Achromobacterبااااااود .سااااااه جاااااانس ،Bacillus

داد 23 .ساويه واجاد

 Halobacillusو  Paenibacillusشاااام باسااای هاااای

فعالیت آمیالزی بودند و کمتارين فعالیات در آنازيمهاای

گااارممثبااات و کوکاااوسهاااای گااارممثبااات جااانس

هیاادروالزی بررساای شااده مربااوط بااه آناازيم داکساای

 Planococcusدر شااااخه  Firmicutesقرارگرفااات .دو

ريبونوکلئاز بود که تنها در سه سويه مثبت گزارش شد.

جداياااه باااا اعضاااای جااانسهاااای  Aeromicrobiumو

بررسی شاده را باه خاود اختصاا

شناسایی مولكولی سیویه هیای منتبی  :باا مقايساه

 Jonesiaدر شاخه  Actinobacteriaقرابت داشات .تنهاا

توالی ژن  16S rRNAبه دست آماده از ساويههاای منتخاب

يک جنس  Cyclobacteriumاز شااخه Bacteroidetes

باااا تاااوالیهاااای موجاااود در پايگااااه اطالعااااتی ،Eztaxon

به دست آمد که شام دو سويه باسی گرممنفی بود.

نزديااکتاارين میکروارگانیساام شااناخته شااده بااه هاار سااويه

همان طور که جادول  0نشاان مایدهاد ،میازان شاباهت

گرديد .از بین  33جداياه منتخاب ،تارادفياابی ژن

ترادف  16S rRNAدر دو ساويه  GCFx20و  GBWx7باه

 16S rRNAبرای  21جداياه باه صاورت کاما و بارای 99

گونههای ثبت شاده نزدياک 211 ،درصاد باود .ايان میازان

جدايه به صورت نسابی و باا خوانادن تاوالی در بارای رفات

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

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

هیبريداسیون  DNA-DNAبا گوناههاای نزدياک و بررسای

بااااااه چهااااااار شاااااااخه باکتريااااااايی ،Actinobacteria

صفات فنوتیپی ممکن است در گوناه جديادی قارار گیرناد.

 Firmicutes ،Bacteroidetesو  Proteobacteriaبااااااود.

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

جااادول  0میااازان شاااباهت هااار ساااويه باااا نزدياااکتااارين

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

میکروارگانیسم شناخته شده را نشان میدهد .بیشاتر ساويههاا

جنس بین ايان ساويههاا و گوناههاای ثبات شاده باوده ،ايان

بااه شاااخه  Proteobacteriaمتعلااق بودنااد بااه طااوری کااه،

سويهها میتوانند بدون انجاام هیبريداسایون  DNA-DNAباا

سااويههااای نمااکدوساات و تحم ا کننااده نمااک ،شااام

گونااههااای نزديااک در گونااههااای جديااد قاارار گیرنااد

باسی هاای گارممنفای جادا شاده در ايان شااخه در ساه رده

) .(Stackebrandt and Woese, 1984ساويه  GCWy1باا

 Gammaproteobacteria ،Alphaproteobacteriaو

 32درصاااد شاااباهت باااا گوناااههاااای ثبااات شاااده در رده

 Betaproteobacteriaقرار گرفتند.

 Gammaproteobacteriaنامزد معرفی يک جانس جدياد

مشخ

در رده  Alphaproteobacteriaجااااااانسهاااااااای

است.

2931  بهار، شماره چهاردهم، سال پنجم،تاکسونومی و بیوسیستماتیک

31

Eztaxon  میزان شباهت سويهها منتخب با نزديکترين گونه ثبت شده در پايگاه-0 جدول

)شماره دستیابی در بانک ژن میزان شباهت (درصد

سويههای نزديک

سويه

98.1
97
99.5
99.6
99.6
95.7
99.2
99.3
97
99.7
99.8
96.4
97.8
94.6
97.2
97
98.1
99.8
97.6
99.5
99
99.6
97
99.6

AB125366
AF462458
EF076757
AJ493659
AY245449
AY724690
AF052741
AF052741
AF052741
AB019148
EF622233
D88525
X76437
X74718

Pseudomonas pachastrellae KMM 330(T)
Martelella mediterranea MACL11(T)
Vibrio ruber VR1(T)
Rheinheimera aquimaris SW-353(T)
Planococcus rifietoensis M8(T)
Saccharospirillum impatiens EL-105(T)
Halomonas boliviensis LC1(T)
Bacillus circulans ATCC 4513(T)
Bacillus cohnii DSM 6307(T)
Idiomarina zobellii KMM 231(T)
Idiomarina zobellii KMM 231(T)
Marinobacter santoriniensis NKSG1(T)
Paenibacillus chungangensis CAU 9038(T)
Cyclobacterium lianum HY9(T)
Bacillus neizhouensis JSM 071004(T)
Bacillus cohnii DSM 6307(T)
Altererythrobacter ishigakiensis JPCCMB0017(T)
Idiomarina zobellii KMM 231(T)
Marinobacter hydrocarbonoclasticus MBIC1303(T)
Halomonas andesensis LC6(T)
Stappia stellulata IAM 12621(T)
Bacillus cohnii DSM 6307(T)
Cyclobacterium lianum HY9(T)
Vibrio ordalii ATCC 33509(T)

GAAx1
GAAx7
GAAx6
GAAx9
GAAy3
GAAy5
GAAy6
GASx6
GASx9
GASx17
GASx19
GASx20
GASx25
GASx41
GASy1
GASy9
GAWx1
GAWx3
GAWy5
GAWy6
GBFx3
GBFy1
GBPx2
GBPx3

97.7
95.4

AF212204
-

Halomonas sulfidaeris ATCC BAA-803(T)
Pseudomonas sabulinigri J64(T)

GBPx9
GBPy5

93.8
99.7
99
99.6
99.3
99.6
98.7
94.6
100
99.9
99.4
96.7
98.9
98.4
99.5
99.4
99.6
99.4
99.7
97.8
100
96.5
99.3
97.8
99.3

FJ042789
AJ493659
AJ626896
X76443
AF052741
EU164778
AF513441
AB019148
AF541966
X76443
AB019148
EF622233
FN995238
AF052741
AY186195
AJ310149
AY268080
AY147906
EF622233
AB099708
AM295006

Idiomarina fontislapidosi F23(T)
Aeromicrobium halocynthiae KME 001(T)
Planococcus rifietoensis M8(T)
Jonesia quinghaiensis DSM 15701(T)
Bacillus horikoshii DSM 8719(T)
Idiomarina zobellii KMM 231(T)
Marinobacter szutsaonensis NTU-104(T)
Idiomarina fontislapidosi F23(T)
Nesiotobacter exalbescens LA33B(T)
Marinobacter hydrocarbonoclasticus MBIC1303(T)
Bacillus hwajinpoensis SW-72(T)
Achromobacter marplatensis B2(T)
Bacillus horikoshii DSM 8719(T)
Marinobacter hydrocarbonoclasticus MBIC1303(T)
Halomonas andesensis LC6(T)
Caenispirillum salinarum AK4(T)
Idiomarina zobellii KMM 231(T)
Thalassospira profundimaris WP0211(T)
Halobacillus trueperi DSM 10404(T)
Idiomarina seosinensis CL-SP19(T)
Halomonas ventosae Al12(T)
Marinobacter lipolyticus SM19(T)
Halomonas andesensis LC6(T)
Bacillus vietnamensis 15-1(T)
Halobacillus alkaliphilus FP5(T)

GBPy7
GBPy11
GBPy13
GBPy15
GBPy16
GBSx1
GBSx2
GBSy1
GBWx7
GBWx8
GBWx15
GBWx29
GBWy1
GBWy4
GBWy6
GCFx1
GCFx3
GCFx8
GCFx14
GCFx16
GCFx20
GCFy1
GCFy5
GCSx7
GCSx17

جداسازی و شناسايی باکتریهای پلیاکستريموفی قلیادوست ،نمکدوست و تحم کننده نمک تاالب قلیايی شور-دريايی گمیشان

سويه

سويههای نزديک

GCSx21
GCSx25
GCSy1
GCWx8
GCWy1

)Halobacillus alkaliphilus FP5(T
)Erythrobacter nanhaisediminis T30(T
)Bacillus neizhouensis JSM 071004(T
)Marinobacter hydrocarbonoclasticus MBIC1303(T
)Saccharospirillum impatiens EL-105(T

32

شماره دستیابی در بانک ژن میزان شباهت (درصد)
AM295006
FJ654473
AB019148
-

99.4
99.6
97
99.9
91.1

رسییم درخییت فیلوژنتیییک سییویههییای

 Bacteroidetesقراباات دارنااد نشااان داده شااده اساات.

نمکدوست و تحملکننده نمک :برای ساويههاای

شااک  9درخاات فیلوژنتیااک باساای هااای گاارممثباات و

ترادفياابی شاده پاس از هامراساتا کاردن تارادفهاا باا

کوکوسهای گرم مثبت ترادف يابی شاده باا ساويههاای

تاارادف گونااههااای نزديااک ،درخاات فیلوژنتیااک بااا

ثبت شده نزدياک باه آنهاا در رده  Firmicuteرا نشاان

الگااوريتمهااای Maximum ،Maximum Parsimony

میدهد .در شک  1درخت فیلوژنتیاک ساويههاايی کاه

 likelihoodو  Neighbor-Joiningرسم شد .در مقايساه

بااا گونااههااای متعلااق بااه سااه رده ،α-Proteobacteria

درختهای رسم شاده ،محا قرارگیاری زيرشااخههاا و

 γ-Proteobacteriaو  β-Proteobacteriaقرابت دارند

شاخهها در هر سه روش با يکديگر همخوانی داشت.

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

درخت فیلوژنتیک سويه هايی که با گونه های متعلاق

بین جدايه هايی که تارادف ياابی بارای آنهاا انجاام شاده

به شاخه  Actinobacteriaقرابت دارند در شک  3نشان

است به خود اختصا

دادهاند.

داده شاااده اسااات .در شاااک  1درخااات فیلوژنتیاااک
ساااويههاااايی کاااه باااا گوناااههاااای متعلاااق باااه شااااخه
Strain GBPy15

96
100

)Jonesia quinghaiensis DSM 15701(T) (AJ626896
)Jonesia denitrificans DSM 20603(T) (CP001706

67

6
0

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

100
7

)Georgenia muralis 1A-C(T) (X94155
)Georgenia ruanii YIM 004(T) (DQ203185

97

0

)100 Georgenia thermotolerans TT02-04(T) (AB436534
)Aeromicrobium erythreum NRRL B-3381(T) (AF005021

Strain GBPy11

7

0
100
100

)Aeromicrobium halocynthiae KME 001(T) ( FJ042789
Aeromicrobium
)panaciterrae Gsoil 161(T) (AB245387
0

61
0

)Aeromicrobium ginsengisoli Gsoil 098(T) (AB245394
)Aeromicrobium marinum DSM 15272(T) ( ACLF01000927

98
74

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

1

8
4
0.05

شک  -3دندروگرام  16S rRNAباکترهای ترادفيابی شده که به جنسهای موجود در شاخه  Actinobacteriaقرابت نشان دادند .اعداد ذکر شاده
5

در مح انشعاب نشانگر درصد نمونهگیری  bootstrapاز  211نمونه است .سويه  Chloroflexus aurantiacusبه عنوان  outgroupقرار داده شد.
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Strain GBPx2

100

Cyclobacterium lianum HY9T (DQ534063)

100

Strain GASx41

100

Cyclobacterium marinum DSM745T (CP002955)
Cyclobacterium qasimii M12-11BT (FN377719)

100

61

T

Cyclobacterium amurskyense KMM6143 (AY960985)

100

T

Rhodonellum psychrophilum GCM71 (DQ112660)

Algoriphagus hitonicola 7-UAHT (EF488486)
T

Algoriphagus marincola SW-2 (AY5333663)

100

T

Algoriphagus faecimaris LYX05 (GU072591)

67

T

Belliella baltica BA134 (AJ564643)
Belliella pelovolcani CC-SAL-25 (EU685336)

83

Kordia algicida OT-1T(AY195836)

0.02

 اعداد ذکر شده. قرابت نشان دادندBacteroidetes  باکتریهای ترادفيابی شده که به جنسهای موجود در شاخه16S rRNA  دندروگرام-1 شک
. قرار داده شدoutgroup  به عنوانKordia algicida OT-1T  سويه. نمونه است2111  ازbootstrap در مح انشعاب نشانگر درصد نمونهگیری
Strain GCSx21
Halobacillus alkaliphilus FP5(T) (AM295006)

70

Strain GCSx17
100

Halobacillus halophilus NCIMB 2269(T) (X62174)
Strain GCFx14
100 Halobacillus trueperi DSM 10404(T)( AJ310149)

Strain GASy1
Bacillus agaradhaerens DSM 8721(T) (X76445)

100

Strain GCSy1

99
80

Bacillus neizhouensis JSM 071004(T) (EU925618)

Bacillus subtilis NCIB 3610(T)( ABQL01000001)
61

Bacillus aquimaris TF-12(T)( AF483625)

95

Strain GCSx7
Bacillus vietnamensis 15-1(T)( AB099708)

64

Bacillus hwajinpoensis SW-72(T) (AF541966)
92

Strain GBWx15

100

Strain GASx6

76
100

Bacillus nealsonii DSM 15077(T) (EU656111)
Bacillus circulans ATCC 4513(T) (AY724690)
Planococcus citreus NCIMB 1493(T)( X62172)

79
82 Planococcus rifietoensis M8(T)( AJ493659)

Strain GAAy3

100

Strain GBPy13
Planococcus plakortidis AS/ASP6(II)(T)( JF775504)
79
78

Planococcus maritimus TF-9(T)( AF500007)
Planococcus maitriensis S1(T)( AJ544622)
Paenibacillus polymyxa
Paenibacillus thailandensis S3-4A(T)( AB265205)

100

Strain GASx25

98
66

Paenibacillus chungangensis CAU 9038(T)( GU187432)
Halobacteroides halobius, X89074

0.02

 باکتریهای ترادفيابی شده که به جنسهای باسیلوس و جنسهای وابسته و کوکوسهای گرممثبت موجاود16S rRNA دندروگرام-9 شک
 ساويه. نموناه اسات2111  ازbootstrap  اعداد ذکر شده در مح انشعاب نشاانگر درصاد نموناه گیاری. قرابت نشان دادندFirmicute در شاخه
. قرار داده شدoutgroup  به عنوانHalobacteroides halobius, X89074
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شک  -1دندروگرام  16S rRNAباکتریهای ترادفيابی شده که به جنسهای موجاود در ساه رده  γ-Proteobacteria ،α-Proteobacteriaو
 β-Proteobacteriaشاخه عظیم  Proteobacteriaقرابت نشان دادند .اعداد ذکر شده در مح انشعاب نشانگر درصد نمونه گیاری  bootstrapاز
 2111نمونه است .سويه ) Salinimicrobium catena (DQ640642به عنوان  outgroupقرار داده شد.
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بحث

 Stappia stellulataو  Vibrio ruberکه منشأ درياايی

به منظور درک چگونگی عما جامعاه میکروبای و

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

ک اکوسیستم ،به طور محض شناسايی اجازای مختلا،

دارد و يک تاالب دريايی-ساحلی است چنین نتیجاهای

جامعه مقدماتیترين مرحله است ،که نیااز باه دادههاايی

قاب ا پاایشبیناای بااود .قاب ا توجااه اساات کااه بیشااترين

در مورد عملکرد آنها ،میانکنش و دينامیاک فضاايی و

جدايااههااای منسااوب بااه گونااههااای دريااايی از نقطااه A

هااای محیطاای باارای تکمیا آن دارد.

جداسازی شد و اين منطقه در واقع نزديکتارين فاصاله

گسترش الگوهای اکوسیستم بر طبق همه ايان اطالعاات

را از نظر موقعیت جغرافیايی با دريای خزر نسابت باه دو

ضااروری اساات ،امااا نظاار بااه اينکااه دادههااای اولیااه

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

ارتباطدهناده اکثار میکاروبهاا باه عملکردشاان هناوز

اين نوع جدايهها از اين مکان دور از انتظار نیست.

زمااانی و شاااخ

ناشااناخته اساات ،اياان يااک هاادف دراز ماادت اساات

با توجه به اسیديته قلیايی تاالب گمیشان ،اساتفاده از

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

محی هاای کشات باا اسایديته قلیاايی ضاروری باه نظار

تاالب گمیشان همچنین اسیديته قلیاايی آن ،ايان محای

میرسید و منجر باه جداساازی ساويه هاايی گردياد کاه

را از ديگر اکوسیستم هاای شاور بررسای شاده در اياران

قراباات زيااادی بااه گونااههااای قلیادوساات از قبیا قبیل

نظیر درياچه ارومیه ،درياچه آران و بیدگ با شوری باال

) Halobacillus alkaliphilus FP5(Tو Bacillus

سالطان متماايز

) horikoshii DSM 8719(Tنشان دادناد .از آنجاا کاه

ماایکنااد .بنااابراين ،امکااان دسااتیابی بااه جمعیااتهااای

گونه های جنس  Bacillusتوانايی گساتردهای در تولیاد

میکروبی متفاوت از ساير اکوسیساتم هاای بررسای شاده

آنزيم های هیدروالزی دارند ،ارزيابی اين سويه ها از نظر

وجااود دارد .در اياان پااژوهش ،جداسااازی و شناسااايی

تولید آنزيم های قلیايی می تواند در زيست فناوری حاايز

سويه های نمک دوست نسبی و تحم کننده نماک قابا

اهمیت باشد.

و اسیديته خنثی و درياچه پرشور حاو

کشاات تاااالب قلیااايی شااور-دريااايی گمیشااان واقااع در

مطالعات نشان داد که بیشاترين جداياه هاا حاصا از

شمال شر اياران ،سانجش شاد .جداياه هاای حاصا از

کشت ،متعلق به باسی هاای گارم مثبات ( 33درصاد) باه

محاااااای  MAنظیاااااار ،GAAx7 ،GAAx9 ،GAAx6

ويژه باسی هاای گارم مثبات اساپوردار اسات کاه چناین

،GAWx3 ،GAWx1 ،GASx41 ،GASx19 ،GASx9

يافته ای ،تأيیدی بر شراي سخت اين مکان اکولوژياک

 GBSx1 ،GBPx9 ،GBPx2 ،GBFx3و GCSx25

متغیر و پوياست .اسپور اين بااکتری هاا قابلیات مقاومات

قرابااات زياااادی باااا گوناااههاااای Aeromicrobium

نسبت به شراي ساخت و حالات خفتگای را دارا باوده،

،Altererythrobacter ishigakiensis ،halocynthiae

میتواند شراي سخت و نامطلوب را تحم نمايد .دلیا

،Cyclobacterium lianum ،Bacillus neizhouensis

ديگر آن می تواند استفاده از محی های کشت انتخابی و

،Erythrobacter nanhaisediminis

Halomonas

شااراي آزمااايش باشااد کااه منجاار بااه جداسااازی بیشااتر

،Idiomarina zobellii ،sulfidaeris

Martelella

باسی هاای گارممثبات شاده اسات .در مطالعاه باباولیاان

،Rheinheimera

( ،)2911جداسازی و شناسايی باکتریهای نمک دوست

aquimaris ،mediterranea
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نسبی بومی درياچه نمک آران و بیدگ انجام شاد و بار

تاالب گمیشان بر خالف درياچه نمکای آران و بیادگ

اساااس شااباهتهااای فنااوتیپی در میااان جدايااههااای

که يک درياچه اتاالزوهالین است ،يک تاالب دريايی-

جداسازی شده ،در نهايت 19 ،سويه نمکدوست نسابی

ساحلی است و وجود جدايه های گرم منفی ويبرياوفرم و

جاادا شااد کااه  00سااويه آنهااا باساای گاارممثباات بودنااد

مارپیچی قاب انتظار است .بنابراين ،تفاوتهای مشااهده

(باباولیان .)2911 ،همین نتیجه در بررسیهای بعادی بار

شده را می توان به ويژگایهاای متفااوت زيساتگاه هاای

روی درياچااه آران و بیاادگ بااا فراواناای بیشااتری از

مختلاا ،نساابت داد و صااحت اياان موضااوع کااه تنااوع

باسی هاای گارم مثبات باه دسات آماده اسات (ديادری

زيستی هر زيستگاه از ويژگایهاای منحصار باه فارد آن

خمسه مطلق2911 ،؛ باقری .)2911 ،در مطالعاه مشاابهی

محسااوب ماایشااود و پااژوهش روی هاار محاای جديااد

بر روی درياچه پرشور ارومیه نیز باسی هاای گارم مثبات

اهمیت خا

خود را دارد ،تأيیاد کارد .کوکاوسهاای

دارای بیشترين فراوانی بودند و  33/3درصد جدايههاا را

گرممثبت تنها  9درصد سويهها را تشکی دادند.

دادنااد (مهرشاااد ،)2931 ،کااه اي ان

در هر سه منطقاه نموناهبارداری در تااالب گمیشاان

بااه خااود اختصااا

فراوان ای بااه نتاااي بااه دساات آمااده در پااژوهش حاضاار

میزان جدايه هاای نماک دوسات نسابی بیشاتر باود .ايان

نزديک تر است .در بررسای تناوع زيساتی درياچاههاای

حالت در منطقه  Cبا توجه به میزان شوری سنجش شاده

شور در مغولستان داخلای توسا  Ventosaو همکااران

باالتر نسابت باه دو مکاان ديگار نموناه گیاری ) Aو (B

( 219 )1111باکتری نمکدوسات نسابی جادا شاد کاه

برجستهتر باود .از ساوی ديگار ،اساتفاده از محای هاای

 211سويه آن به جنس هاای ،Halobacillus ،Bacillus

انتخااابی احتماااالً تماياا را بااه ساامت فراواناای بیشااتر

،Virgibacillus ،Gracilibacillus ،Oceanobacillus

باکتریهای نمکدوست سو داده است.

 Filobacillusو  Thalassobacillusتعلااق داشااتند .امااا

با توجه به اسیديته قلیايی اين اکوسیساتم ،جداساازی

در مطالعات مشابه توس  Ghozlanو همکاران ()1111

سويه های قلیادوست و تحم کننده قلیا قاب انتظاار باود.

در محاای هااای شااور مصاار بااه جداسااازی  91باااکتری

 93درصد سويه های بررسی شده قلیادوسات بودناد ،باه

نمکدوست نسبی گرممنفی و  20باکتری نمکدوسات

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

نسبی گرممثبت منجر شد ).(Ghozlan et al., 2006

توانايی رشد در اسایديته  21را داشاتند 19 .درصاد ايان

در مرحله بعد باسای هاای گارم منفای باا  10درصاد

سويه ها را جدايه های نماک دوسات قلیادوسات تشاکی

فراوانی و اشکال خمیده که شام سلول های ويبريوفرم

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

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

شراي تنشی فیزيکوشیمیايی نشان دادند و می توان آنهاا

دادناد .در بررسای مشاابه ديگاار توسا ديادری خمسااه

را جزو باکتری های پلی اکستريموفی در نظر گرفات .از

مطلااق ( )2911و باااقری ( )2911بااه ترتیااب باار روی

طاارف ديگاار ،بیشااترين فراواناای مربااوط بااه سااويههااای

جدايههاای تحما کنناده نماک و نماکدوسات نسابی

تحمااا کننااااده قلیااااا بااااود کااااه  91درصااااد آنهااااا

درياچاااه شاااور آران و بیااادگ  ،اشاااکال ويبرياااوفرم و

هالوآلکالوتلورنااات بودناااد و  19درصاااد بااااقی ماناااده

مارپیچی گزارش نشده است .با توجه به اين مطلاب کاه

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

ماایکننااد 23 .سااويه از نظاار تولیااد آناازيم هیاادروالزی

درياچه ارومیه ،دو سويه نمک دوست قلیادوست کاه باه

بررسی شده فاقد فعالیت هستند .تمام سويههاای پروتئااز

گونااه قلیادوساات Alkalibacterium putridalgicola

مثبت (تولیدکننده پروتئاز) از باکتری های نمک دوسات

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

و تحم کننده نمک تحما کنناده قلیاا هساتند .فعالیات

کلااای 33 ،باااااکتری نمااااکدوساااات قلیادوساااات از

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

زيستگاههای نمکی مختل ،جدا شده اسات .بیشاتر ايان

توجااه اساات کااه  9سااويه از جدايااههااای نمااکدوساات

سويهها میتوانند در دامنه  13-3درصد کلرياد ساديم و

قلیادوست به دست آمده مولد آنزيم لیپاز خارج سالولی

اسااایديته  21-1رشاااد کنناااد .در تحقیقااای  Dodiaو

هستند ،اين آنزيم ها می توانناد در زيسات فنااوری حاايز

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

اهمیت باشند .فعالیت آنزيم آمایالز نیاز در چهاار ساويه

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

نمک دوست قلیادوسات مشااهده شاد .عاالوه بارآن در

با بیش از  31درصد همسانی توالی با نمک دوساتهاا و

سويههای تحم کننده نمک قلیادوسات و تحما کنناده

قلیادوستهای متفاوت جداسازی شاده از درياچاههاای

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

قلیايی و ساير زيستگاههاای پرشاور مختلا ،در سراسار

جدايه ها نمک دوست قلیادوست فعالیت آنازيم داکسای

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

ريبونوکلئاز مشاهده شاد .پاژوهش انجاام شاده بار روی

بررسی ديگر توسا  Fotiو همکااران ( )1111بار روی

درياچه حو

سلطان منجار باه جداساازی  192جداياه

درياچااههااای قلیااايی روساایه ،هاای يااک از گونااههااای

نمااکدوساات شااد کااه طیاا ،وساایعی از آناازيمهااای

توصی ،شده به واقع به عنوان نمک دوست قلیادوست و

هیاادروالزی را تولیااد ماایکردنااد و میکروارگانیساام

نمااکدوساات تحم ا کننااده قلیااا تعرياا ،نشااد .ساااير

نمک دوست فاقد فعالیت هیدرولیتیک مشااهده نشاد .از

مطالعات بار روی درياچاههاای قلیاايی کنیاا و مصار بار

بین آنزيمهای مطالعاه شاده 233 ،ساويه تولیاد آمایالز،

اساااس تکنیااک مسااتق از کشاات کلااون انجااام شااد،

 299سويه پروتئاز 13 ،ساويه  DNaseو  11ساويه مولاد

سويه های به دست آمده به نمک دوستهای قلیادوسات

لیپاز بودند .در مقايسه با نتاي حاص از پژوهش حاضار

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

که سويه های مولاد آنازيم لیپااز بیشاترين فراوانای را در

باکتری های نماک دوسات قلیادوسات در طای دهاه
گذشااته مااورد توجااه شااايانی بااوده و هسااتند و بااه طااور

جداياااههاااای ماااورد بررسااای دارناااد ،بااااکتریهاااای
نمک دوسات جادا شاده مولاد لیپااز از درياچاه حاو
دادنااد

وساایعی تنااوع فیلوژنتیااک آنهااا بررساای شااده اساات.

ساالطان کمتاارين فراواناای را بااه خااود اختصااا

اطالعات محدودی روی پتانسی آنزيمی و خصوصیات

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

آنزيمی اين ارگانیسمهاا در دساترس اسات (Singh et

میکروارگانیسمهای نمک دوست تولید کننده آنزيمهای

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

هیادرولیتیک خاارج ساالولی در درياچاه ارومیاه توسا

آناازيمهااای هیاادرولیتیک  91جدايااه لیپاااز 23 ،جدايااه

آموزگار و همکاران ( 211 ،)2911جدايه نمکدوسات

آماایالز 9 ،جدايااه پروتئاااز و  9جدايااه  DNaseتولیااد

جداسازی شد که از نظر تولید آنازيم هاای هیادروالزی

جداسازی و شناسايی باکتریهای پلیاکستريموفی قلیادوست ،نمکدوست و تحم کننده نمک تاالب قلیايی شور-دريايی گمیشان
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ارزيابی شدند 211 .جدايه قادر به تولیاد آنازيم داکسای

 Stappia ،Nesiotobacterو  Thalassospiraمشاااهده

ريبونوکلئاز 19 ،جداياه لیپااز و  39جداياه آمایالز و 03

شد .تنها جنسی که باه رده  Betaproteobacteriaتعلاق

جدايه پروتئاز مثبت بودند .برخالف پژوهش حاضر کاه

داشاااات جاااانس  Achromobacterبااااود .از شاااااخه

کمتاارين فراواناای مربااوط بااه سااويههااای مولااد داکساای

 Actinobacteriaدو باسااای گااارممثبااات متعلاااق باااه

ريبونوکلئااااز اسااات ،در بررسااای انجاااام شاااده روی

جاانسهااای  Aeromicrobiumو  Jonesiaجداسااازی

جدايه های نمک دوست درياچه ارومیه سويه هاای مولاد

شااد .تنهااا جاانس جاادا شااده از شاااخه ،Bacteroidetes

دادناد

جاانس  Cyclobacteriumبااود کااه دو باساای خمیااده

اين آنزيم بیشترين فراوانی را باه خاود اختصاا

گرم منفی را به خود اختصاا

(زهرايی.)2911 ،

داد .در مطالعاه باباولیاان

 33سويه منتخاب باا تاوالیياابی  16S rRNAدر 11

( ،)2911جداسازی و شناسايی باکتریهای نمک دوست

جنس مختل ،قرار گرفتند ،که باه شاش رده باکترياايی

نسبی بومی درياچه نمک آران و بیادگ و تواناايی ايان

،Firmicutes

میکروارگانیساامهااا در تولیااد آناازيمهااای هیاادروالزی

 γ-Proteobacteriaو

خارج سلولی بررسی شده است .بر اسااس شاباهتهاای

 β-Proteobacteriaتعلق داشتند و اغلب سويه ها به رده

فنوتیپی در میان جدايه های جداسازی شاده ،در نهايات،

 Gammaproteobacteriaمتعلق بودناد و در مجماوع،

 19سويه نمکدوست نسبی جدا شد که باه جانس هاای

 19سويه نمک دوست و تحم کننده نماک در ايان رده

نمااکدوساات نساابی ،Thalassobacillus ،Bacillus

قاارار گرفاات کااه شااام  22باساای گاارممنفاای و مااابقی

،Halomonas ،Halobacillus ،Salinicoccus

اشکال خمیده گارم منفای شاام ويبرياوفرم و ماارپیچی

Idiomarina ،Marinococcus ،Staphylococcus

بود .باسی های گرم منفی در جانس هاای ،Halomonas

و Salicolaقراباات داشااته ،بیشااترين فراواناای مربااوط بااه

 Pseudomonas ،Marinobacter ،Idiomarinaو

جنس های  Salicolaو  Halobacillusگزارش گردياد

 Rheinheimeraقرار گرفتناد و سالولهاای ماارپیچی و

(باباولیااان .)2911 ،مطالعااات مشااابه توسا آموزگااار و

ويبريااااو فاااارم بااااه چهااااار جاااانس ،Idiomarina

همکاران ( )2911بر روی درياچه نماک آران و بیادگ

 Saccharospirillum ،Marinobacterو  Vibrioتعلق

انجاام شاد و باه طاور مجازا تناوع زيساتی بااکتریهاای

داشااتند 23 .سااويه بااه رده  Firmicutesمتعلااق بااود ک اه

نمک دوست نسبی و تحما کنناده نماک بررسای شاده

شام  29باسی گرممثبت و  1کوکوس گرممثبات باود.

اسات .در بررسای کااه روی بااکتریهااای تحما کننااده

باسااای هاااای گااارممثبااات در جااانسهاااای ،Bacillus

نمک درياچه صاورت گرفات ،اغلاب ساويه هاا باه رده

 Halobacillusو  Paenibacillusقااااارار گرفتناااااد و

 Firmicutesمتعلاااق باااود و در مجماااوع 02 ،ساااويه

کوکوسهای گرم مثبت به جنس  Planococcusقرابات

تحم کننده نمک در اين رده قرارگرفت کاه شاام 93

نشااان دادنااد .در رده  1 Alphaproteobacteriaباساای

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

گرم منفی متعلاق باه جانس هاای ،Altererythrobacter

گااارممثبااات شاااام جااانسهاااای ،Aneurinibacillus

،Martelella ،Erythrobacter ،Caenispirillum

،Marinilactibacillus ،Brevibacillus ،Bacillus

،Bacteroidetes ،Actinoacteria
،α-Proteobacteria
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تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره چهاردهم ،بهار 2931

،Ornithinibacillus ،Oceanobacillus

،Pontibacter ،Kocuria ،Alkalibacterium

 Paenibacillusو  Virgibacillusبااود .کوکااوسهااای

،Oceanobacillus ،Micrococcus ،Sanguibacter

گااااارممثبااااات رده  Firmicutesدر چهاااااار جااااانس

 Thalassobacillus ،Microbacteriumو

 Jeotgalicoccus ،Aerococcus ،Staphylococcusو

 Piscibacillusو جدايه های گارم منفای در جانس هاای

 Salinicoccusقرار گرفت .چهار جدايه با اعضاای رده

،Marinobacter ،Paracoccus ،Halomonas

 Actinobacteriaقرابت داشت که دو جداياه متعلاق باه

Salicola ،Pontibacter ،Lysobacter ،Providencia

جااانس  Arthrobacterو دو جداياااه در جااانسهاااای

و  Brevundimonasمنجر شد (مهرشاد.)2931 ،

 Kocuriaو  Microbcteriumگاازارش شاادند .در رده

برخالف پژوهش حاضر ،در هر چهاار پاژوهش تفسایر

 γ-Proteobacteriaسه باسی گرم منفی گزارش شد که

شده ،باسی هاای گارممثبات بیشاترين میازان فراوانای را باه

با اعضای جانس هاای  Halomonas ،Pseudomonasو

خود اختصا

دادند .ساويه هاای جداساازی شاده در ايان

 Acinetobacterقراباات نشااان دادنااد .يااک کوکااوس

بررسی تنوع فیلوژنتیک باالتری نسبت به مطالعاات گذشاته

گرم منفی متعلق باه جانس  Paracoccusو ياک باسای

دارد و اين تنوع در شش رده باکتريايی پراکنده شده است.

گاارممنفاای متعلااق بااه جاانس  Brevundimonasدر رده

در هاااای يااااک از اياااان پااااژوهشهااااا جاااانسهااااای

 α-Proteobacteriaنیز گزارش شدند (ديادری خمساه

،Aeromicrobium ،Achromobacter

مطلق .)2911 ،همچنین ،مطالعه ای بر روی بااکتری هاای

،Caenispirillum ،Altererythrobacter

نمک دوست نسبی درياچه آران و بیدگ باه جداساازی

،Jonesia ،Erythrobacter ،Cyclobacterium

سويههای گرممثبت که از نظر فیلوژنتیک در جنسهاای

،Planococcus ،Nesiotobacte ،Martelella

،Gracilibacillus ،Bacillus ،Aquisalibacillus

،Stappia ،Saccharospirillum ،Rheinheimera

،Oceanobacillus ،Halobacillus

 Thalassospiraو  Vibrioمشاااهده نشااد .تعااداد و تنااوع

،Paraliobacillus ،Ornithinibacillus

نمونهها ،فص هاای مختلا ،نموناهبارداری ،تعاداد و تناوع

،Salirhabdus ،Salinicoccus ،Piscibacillus

نموناااههاااای باااه کاااار گرفتاااه شاااده ،توزياااع طبیعااای

 Thalassobacillusو  Virgibacillusقرار میگرفتناد،

میکروارگانیسم ها در محی زيست و مشخصاات اکولاوژی

منجر شد .سويههای گرممنفی از جانسهاای ،Salicola

هاار منطقااه همگاای از جملااه مااواردی هسااتند کااه در نااوع

Halomonas ،Chromohalobacter ،Marinobacter

باکتریهای جداساازی شاده اثار خواهناد داشات (Alain

و  Idiomarinaجداسااازی و شناسااايی شاادند (باااقری،

) .and Querellou, 2009احتمال افزايش تناوع موجاود باا

 .)2911بررسی تنوع زيستی باکتری هاای نماک دوسات

افاازايش هاار بااار نمونااهباارداری ،باادون رساایدن بااه آسااتانه

نسبی و تحم کننده نمک سواح غربی درياچه ارومیاه

شناخت تنوع کام در تعداد نمونهبارداری امکاانپاذير نیاز

بااه جداسااازی جدايااههااای گاارممثباات در جاانسهااای

در تفاوت نوع و تعداد میکروارگانیسامهاای جادا شاده در

،Gracilibacillus،Planococcus ،Halobacillus

هاار پااژوهش تأثیرگااذار خواهااد بااود (Hughes et al.,

،Ornithinibacillus ،Staphylococcus ،Basillus

).2001
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Abstract
Gomishan wetland is a natural ecosystem located in 35 km north west of Gorgan, in the west
vicinity of Khajeh Nafas city and Gomishan. Twice sampling from 3 different geographic
positions in dry and rainy seasons, led to the isolation of 224 isolates. For 57 isolates, halophilic
and halotolerant behaviors and also optimum and growth range in different pH and
temperatures were determined. Most of the moderately halophilic and halotolerant strains were
capable of growing optimally in media with pH 8.5-9 and optimum growth temperatures
ranging from <4 to 40 °C. The isolates were examined for hydrolytic enzymes production. Most
of the isolates showed lipase activites and a total of 15, 7 and 3 strains produced amylases,
proteases and DNases, respectively. The enzymes could be useful in some industrial processes.
16S rDNA phylogenetic analysis were done for 55 strains. According to this analysis, strains
were placed in 22 different genera: Achromobacter, Aeromicrobium, Altererythrobacter,
Bacillus, Caenispirillum, Cyclobacterium, Erythrobacter, Halobacillus, Halomonas,
Idiomarina, Jonesia, Marinobacter, Martelella, Nesiotobacter, Paenibacillus, Planococcus,
Pseudomonas, Rheinheimera, Saccharospirillum, Stappia, Thalassospira and Vibrio. 23% of
these strains were haloalkalophilic bacteria and belonged to the Bacillus, Halobacillus,
Halomonas, Idiomarina and Marinobacter. This was the first study on the culturable bacteria at
Gomishan wetland, an area of considerable alkaline thalassohaline ecosystem.
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