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  چکیده

و بزرگترین عامل تنوع زیستی پالژیک و فرآیندهای زیست باکتری ها و زئوپالنکتون ها از مهمترین اجزاء زنجیره غذایی پالژیک 

جدا سازی و در این تحقیق  .باکتری ها و زئوپالنکتون ها در وقایع و عملکردهای اکولوژیکی ارتباط های تنگاتنگی دارند .شیمیایی هستند

)پاروپایان زئوپالنکتون ها  کتونی انجام شد.آنها )روش رقیق سازی( از محیط کشت زئوپالنشمارش  و شناسایی بیوشیمیایی این باکتری ها

باکتری جداسازی و شناسایی شده در مورد تغذیه قرار گرفت.   Scenedesmus quadricaudaجلبک سبز و آنتن منشعب ها(  با 

در محیط  باکتری ها . تعدادبود Aeromonasو در محیط کشت آنتن منشعب باکتری  Alcaligenesمحیط کشت پاروپا باکتری 

 بررسی های بیشتر برای شناسایی و تنوع باکتریها پیشنهاد میشود. .برابر بیشتر بود 01محیط کشت پاروپا  نسبت به کشت آنتن منشعب 
 

   Scenedesmus quadricaudaباکتری، شناسایی بیوشیمیایی، جلبک سبززئوپالنکتون، : کلیدی واژگان
 

  مقدمه

باکتری ها و زئوپالنکتون ها از مهمترین اجزاء زنجیره غذایی پالژیک و بزرگترین عامل تنوع زیستی پالژیکک و فرآینکدهای   

چرخکه  درغیر مستقیم هستند و دارای روابط  مشابهیزیست دارای محیط  باکتریها و پالنکتونهازیست شیمیایی هستند. اگرچه 

 & Azam) آن هکا اغلکب در واهکدهای عملککردی جداگانکه ای ببقکه بنکدی مکی شکوند          هستند امکا   غذایی و سطوح تروفی

Malfatti, 2007). به صورتی که باعث می شود که آن ها در  د، نبود ساختارهای فیزیکی در ستون آب اثراتی بر باکتری ها دار

شیمیایی محتوای آب واکنش  -زیکیمحیطی تقریبا یکنواخت زیست کنند و فقط به شکارچیان، همالت ویروسی و تغییرات فی

   دهند.

باکتری ها و زئوپالنکتون ها در وقایع و عملکردهای اکولوژیکی ارتباط های تنگاتنگی دارند بکرای ماکام مکی تکوان سکاختار      

 & Nagasawa)بیرونی و پوششی اهشاء پاروپایان را نام برد که سکطوح مناسکبی بکرای ات کام بکاکتری هکا فکراهم مکی آورد        

Nemoto, 1988; Pruzzo et al., 1996, Carman & Dobbs, 1997)        ایکن ات کام باکتریکایی فقکط بکه سکتت پوسکتان .

 ، ژله فیش هکا (Selmi, 2001) زئوپالنکتونی محدود نمی شود و باکتری های همزیست در زئوپالنکتون هایی همچون روتیفرها

(Schuett & Doepke, 2009) .نیز مشاهده گردیده است 
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ککه در انتقکام مکواد و     ها جانوران چراکننده میکروسکوپی یا گاهی اوقات بزرگتر، در محیط های آبکی هسکتند   زئوپالنکتون

ها تغذیکه ککرده و دومکین هلقکه     فیتوپالنکتون از انرژی به سطوح غذایی باالی زنجیره غذایی نقش اساسی دارند. این موجودات

هکای  ها به الیکه چراکردن مقادیر قابل توجهی از مواد آلی را از سطح آب آنها با عمل دهندغذایی را تشکیل می های  مهم شبکه

 از استفاده با ها، زئوپالنکتون این کشت .(Dumant et al., 1975; Boxshall & Daniell, 2008) تر انتقام می دهندعمیق

 ،(Barkoh et al., 1996)یونجکه   دانکه،  پنبکه  کنجالکه  سکویا،  کنجالکه  ضکایعات  قبیکل  از جکانوری  و گیکاهی  مکوادآلی 

 و (Srivastava  et al, 2006) مرغی گاوی، کودهای جمله از جانوری متتلف ، کودهای (Barkoh et al., 2005)گندم،برنج

 متمرهکای  و (Ranta et al,. 1993) سندسکمو   ،(Savas & Erdoghan, 2008) کلکرال   ماننکد  جلبک هایی همچنین

 .اسکت  پکذیر  امککان  Saccharomyces cerevisia (Lashkarbolouki & Jafaryan , 2011)نکان  متمکر  ماننکد  متتلکف 

 مکواد  کلکونی(،  دارای هکای  جلبک و سلولی تک های )جلبک ریزجلبک متمر، باکتریایی، متتلف های گروه از زئوپالنکتون ها

 دارند زیادی غذایی ارزش قارچی و باکتریایی های سلوم.  (Monakov, 1972)کنند می تغذیه محلوم غیر آلی مواد و پوسیده

 کنکد  مکی  رشکد  سکرعت  بکه  هکا  ریزجلبکک  چنکین  هکم  و متمکر  باکتریای، های سلوم کافی مقادیر هضور با دافنی جمعیت و
.(Dewey & Parker, 1964) 

تشکی از تنکوع   هدف از انجام این تحقیق جداسازی و شناسایی باکتریهای غالب از محیط کشت های زئوپالنکتونی بعنکوان ب 

 زیستی است که می تواند بر عملکرد یک اکوسیستم آبی تاثیر گذار باشد.

 هامواد و روش

متت کات جغرافیکایی   با  اصفهان شهر کیلومتری 35 در شهر زرین شهرستان هومه آبگیرهای ازموجود  زئوپالنکتونی نمونه

 بکا اسکتفاده از    دقیقه عرض شمالی از خط اسکتوا  22و درجه  32دقیقه بوم شرقی از ن ف النهار گرینویچ و  22درجه و  51

 منکابع  دانشککده  هیکدروبیولوژی  آزمایشکگاه  بکه  آوری و جمکع  عمودی تورکشی با میکرون 121 چشمه با گیری پالنکتون تور

 ,Olympus) آزمایشگاهی کمک لوپ با  نشینی ته ساعت چند از پس نمونه ها گردید. منتقل اصفهان صنعتی دانشگاه ببیعی

SZ6045, Japan)  اینورت میکروسکوپ و (CETI, Belgium)  یک نوع پاروپا و یک نوع . قرار گرفتشناسایی  ومورد بررسی

از مقیا  کوچک تا بزرگ کشت داده شکد  این زئوپالنکتون ها ماده های بالغ آنتن منشعب مورد جداسازی قرار گرفت بطوریکه 

مورد نظر نیز به شرایط موجود در آزمایشگاه سکازگار   های برای شروع کار آزمایشگاهی، گونه سازی تعداد کافی عالوه بر مهیا تا

 ند.گرد

 در ارلن کشت این جلبک. گردید استفاده  Scenedesmus quadricaudaسبز  جلبک زئوپالنکتون ها ازبرای تهیه غذای 

 Nicholsشده توسکط  ( بر ببق ترکیبات بیانBold’s Basal Medium) BBMلیتری با استفاده از محیط کشت  2مایرهای

درجکه سکانتی    23±1شرایط پرورش این گونه شامل آب شیرین فیلتر و اتوکالو شده، دمای . انجام شد 1695در سام  Boldو 

و  6/9آغکازین    pHمیکروموم فوتکون بکر مترمربکع در ثانیکه،      91روشنایی، شدت نور  ساعت تاریکی: 12:12، دوره نوری گراد

سکانتریفوژ  ) هکا در فکاز رشکد سکریع از بریکق سکانتریفیوژ ککردن       گکرم در لیتکر بکود. جلبکک    میلکی  5اکسیژن محلکوم بکاالی   

 دقیقه مورد برداشت قرار گرفت.  5دور در دقیقه برای مدت  3111(  با سرعت Centurion Scientific Ltdمدم

در  گرفکت. انجام  (Serial Dilution)رقیق  سازی مرهله ای محاسبه تعداد میکروارگانیسم های محیط با استفاده از روش 

و سپس بر روی محیط کشت جامد نوترینکت آگکار    گردیدرقیق  11-9تا    11-1میلی لیتر از نمونه در غلظت های  1این روش 

(NA تعداد کلنی های تشکیل شده شمارش )شد  . 

خطی کلونی های تک جداسازی گردید. سپس از هر کلونی بکر  به منظور تهیه کشت خالص از باکتریها ، با استفاده از روش 

گکراد   درجه سکانتی  24انکوباتور با دمای در ساعت  24تا  22، کشت صورت گرفت و نمونه ها به مدت  NAروی محیط کشت 

 نگهداری شد.
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مرفولوژی و واککنش  مشتص کردن ، بررسی مشت ات ماکروسکوپی کلنیهابا  جهت شناسایی باکتری به روش بیوشیمیایی

انجام تست های بیوشیمیایی به کمک کشت تازه باکتری خالص از جمله تست های کاتکاالز، اکسکیداز، کوآگکوالز،    ، گرم باکتری

و در سالت آگار، و تتمیر قند مانیتوم انجکام شکد.    اهیاء نیترات، هساسیت به نووبیوسین، اوره، رشد در محیط فنل رد مانیتوم

  شناسایی صورت گرفت. (Holt et al., 1994) استفاده از کتاب سیستماتیک برگی  یی باکتریایی باانتها برای شناسا

 ها و بحث یافته

 Alcaligenesباکتری جداسازی و شناسایی شده در محیط کشت پاروپای تغذیه شده با جلبک سبز سندسکمو  بکاکتری   
شناسایی گردیکد   Aeromonasبود. در محیط کشت آنتن منشعب نیز باکتری شناسایی شده از دسته باکتری های گرم منفی، 

نتایج هاصل از شکمارش تعکداد میکروارگانیسکم بکه     آورده شده است.  1که مشت ات شناسایی هر دو باکتری در جدوم شماره 

 5×311 در محکیط کشکت پاروپکا   و CFU 5×211ط کشت آنتن منشعب برای محی باکتریهایتعداد نشان داد روش رقیق سازی 

CFU بود در هر میلی لیتر  . 

ککرد.   گکزارش باکتری  در هر میلی لیتر CFU 2×511تعداد  tonsa Acartiaدر محیط کشت  1669هانسن و بچ در سام 

باکتری محاسبه  در هر میلی لیتر Artemia franciscana 211×7/1 CFUدر محیط کشت  2111اولسن و همکاران در سام 

در هر  CFU 2×311تا  A. tonsa 511×5/2شمارش تعداد باکتری را در محیط کشت زئوپالنکتون 2115 کرد. تانگ در سام 

 Daphnia هکای  را در محکیط کشکت   هکا باکتری تعکداد   2116بدسکت آورد. همچنکین تانکگ و همککاران در سکام       میلی لیتر

cucullata ،gracilisEudiaptomus  و Diaphanosoma brachyurum     تکا   3/2×511، 1×511تکا   6/3×511بکه ترتیکب
 کردند.گزارش  در هر میلی لیتر CFU 3/3×511و  7/1×511

 : تست های شناسایی باکتری در محیط کشت پاروپا و آنتن منشعب0جدوم شماره 

 محیط کشت آنتن منشعب محیط کشت پاروپا تست های شناسایی 

 - - تست گرم

 Rod Rod شکل

 + + هوازی

 + - بی هوازی

 - - اسپور

 + + حرکت

 + + کاتاالز

 + + بنزیدین

 + + اکسیداز

 + - گلوکز

O/F - F 

 Alcaligenes Aeromonas باکتری شناسایی شده

  گیرینتیجه

باکتریهای غالب در محیط کشت زئوپالنکتونهای پاروپا و آنتن منشعب تغذیه شده با جلبک سندسمو  کوادریکودا از نوع 

شناسایی باکتری ها در محیط کشت زئوپالنکتونی و . بودند Aeromonasو  Alcaligenesگرم منفی و به ترتیب از جنسهای 
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پیشنهاد می گردد کل ساختار  تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم می گردد.بررسی اکولوژیکی آن ها باعث شناخت هر چه بهتر 

 جمعیت باکتریایی و روند تغییرات آنها با گذشت زمان و تاثیر آن بر خ وصیات کیفی آب نیز بررسی گردد.

 قدردانی

دانشگاه صنعتی  بدینوسیله نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشکده منابع ببیعی و معاونت پژوهشی و تح یالت تکمیلی

 اصفهان که موجبات انجام این تحقیق را فراهم نمودند کمام سپاسگزاری را دارند.
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Abstract 
Bacteria and zooplankton are important components of the pelagic food web and major 

contributors to pelagic biodiversity and biogeochemical processes. Bacteria and zooplankton can 

be closely linked in occurrence and ecological functions. Zooplankton can use of different food 

that in this experimental fed with Scenedesmus quadricauda. The results showed that the bacteria 

in copepod and cladocera belong to Alcaligenes and Aeromonas genera, respectively. The bacterial 

population in cladocera medium was 10 times more than the population in copepod medium. 

Further investigations recommend for identification and diversity of bacteria from aquatic 

environments. 

 

Keywords: Zooplankton, Bacteria, Biochemical identification, Scenedesmus quadricauda. 


