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چكی ه
م مه:لاسگلههیلآسولب اگلتاتنلناو لاسگ لاگلتشورلل لیهمدلکعلوجویلپروسدههیلNل=لNل تصلللبلعلنلاو لهلهیل
آاو هترک،لگسلوتژن لههیلبهاسلگتنلاسگلههلگس .لتهکمونل طهلعهتلستهییلیالاسگبایلست ت لتوسطل رواوگانهسر لههل
صواتلنافتعلگس ؛لگ هل طهلعۀلاسگبایلتوسطلآاک لههیلس کلیوس لباگیلگولرنلبهالن گا لشد لگس .ل
تهتپلسگهدگایشد لیال اک ل ا لذخلهتال
ل
مواد و روشها:لگسل رهنل61لسوتۀلجدگشد لگسلغهاس و لقش لگتاگنلو1لسوتۀل
ژسترو لولست ت لگتاگن،ل3لسوتعلتوگسهت لبهالت لیالاسگبایلگسلاسلگلهلهلیلآسولاگلگسلخلویلسشلهنلیگیسلدل.لگثلالفهکتواهلهیل
ختافلشه لل1-3) pHل(،لی هی )،)23-13لغاظ لس کل(63/1-23یاصد)،لغاظ لهلهیل ختالفلاسلگلل(133-1333ل
را لناملباللرتا)،ل مهبعلکابنلولسرتاوژنلولهوگیه ل ختافلیالگتنلیولسوتۀل متخبلپسلگسلچهلهالاوسللنا هنل:گایللیال
شاگتطلگت تهلبااس لشد.له چمرنلگثالس ر لاسگلبالآاک لههلگسیهملشد.له لس هنلبهل ر گنلاسگبلایل،لاشلدلسرل لسلمیرد ل
شد.لگسلآس ونلآ هایلآسوگلبعل مظوال شخصلکاینلگختالفل عمهیگالگست هی لشد.ل ل

نتایج :سوتۀلAلبهلیاصدلشبهه ل33/6لبلعللborinquenseلHalogeometricumلولسلوتلۀلBلبلهلیاصلدلشلبهه ل33/1لبلعلل
سوتعهلهلیالNaClلبلرنل61لتلهل61/1یاصلدل،ل ،1pHل
Haloferax mediterraneiلبهتاتنلسوتلعههیلاسگبالبویسد.لهالیویل ل
شاگتطلگت تهلولبهتاتنلاسگبایلاگلیالحضوالمصها ل خ البعلمموگنل مبعلسرتاوژنلیگشتمد.لگناچعلبااس لهلهللیالی لهیل11ل
یاجعلول مبلعلکلابنلسلهکهاسلولنالوک لبلاگیلborinquenseلHalogeometricumلبرشلتاتنلاسگبلایلاگلسشلهنل ل لیگی؛ل
پاوپروسرکگسردلیگش .لهلالیولسلولتعلیال
ل
Haloferax mediterraneiلبهتاتنلاسگبایلاگلیالی هی13لیاجعلول مبعلکابنل
غاظ لههیلحدویل6333ل را لناملباللرتالقهبار لاسگبایلیگشتمدلولتهلغاظ ل1333ل رال لنلاملبلاللرتلالاسلگلاگلت للل
لکایسدل .ل
بحث و نتیجهگیری:لستهتجلبعلیس لآ د لسشهنلیگیلکعلآاک لههیلس کلیوس لتوگسهت لستهییلیالاسگبلایلیگاسلد.لبلهل
توجعلبعلشوایلپ هبلههیلس هج ،لگست هی لگسلگتنل رواوگانهسر لههل ه لبعلسظال لاسدل .ل
واژههدای کلید ی:لاسلگلهلهیل آسو،لآاک ل لهلهیل س لکلیوسل ل،لاسگبلایل،ل،Halogeometricum borinquenseل
Haloferax mediterranei

* سوت مدۀل ئو ل وهتبهت،لآس هتشگه لگک تات وفرللهه،لبخشل رواوبرولوژی،لیگسشود لست
ماوم،لیگسشگه لتهاگن،لگتاگن ل
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3ل ل

فصامه علما

م مه .ل
اسگههیلآسولبلهل پروسلدل یونهسلۀل سرتلاوژنل تصللل بلعل
ل
ناو لههی آاو هترک،لشمهختع ل لشلوسدلل(.)6لیسل لکل لل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهتر ل6231

چمدلنلاو لسلول وسرکلگسلردلیالحاق لۀلآاو هترلکللآسهلهلل
بهمللمل هللهالاشللدلتللهل هللهالسللمت لگس لردههیلسوکائوترللدل
لشوسدل(.)1ل قهو

بعیلرللوجویلپروسدل
لاسگلههیلآسول ل

2333لسوعلاسگلآسولیالصمهتعلس لهج ل،لکهغل:ل،لغل:گت ل،ل

گلوتللاونکشللمدۀلآسولبللعلگک للرژسهسههلولوجللویل
ل
شللدتدگًل

آاگتش لولیگاوت لگست هی ل لشوسد.لگسل رلهنلکهابایهلهیل

ناو لههیلآاو هترو لب اگل تصللبلعلپروسلدلآسولگسل لل

تموعلاسگلههیلسمتترک،لسهلرهسعلبرشلگسل23333لتنل وگیل

(.)6ل رلل گنلاسلللگلسیگتلل لبلللعلسلللوع،لوسنل ولولللول لول

اسگ ل ختافلیالجههنلتولردل لشوسدلکعلیال رلهنلآسهلهل

ناو لههیلجهسشرنلاسلگلب لتگ لیگای.للتاکربلهتلآسولبلهل

اسلللگلهلللهیلآسولبلللرشلگسل13یاصلللدلاسلللگلهلللهلاگلیال

ناو لههیلهرداوک

لولآ رمولس ب لبعل ترللل،ل توک ل ل،ل

کهاخهسعلههلتشورلل لیهمدل(.)3لاسگلههلباگسهسلکلهابایلل

سللول والولسرتللاولبرشللتالت هتللللبللعلتخاتللبلیگاسللدلل(.)1ل

ولسللهختهالشللر رهت لیسللتعلبمللدیل ل لشللوسد.لآسهللهلحللهویل

او لههیلتر هالآس ت

لول رواوب ،لبعل مظوالاسگبلایلول

کاو وفلللوالولگن وکلللاومله لللتمد.لکاو وفواهلللهلبلللعل

تی تۀلاسگلهه،لس ب لبعلاو لههیلفر تول لولشلر رهت ل،ل

ناو لهلهلت لگسلگتل لهلهللن تلعل ل لشلویل کلعلمه لللاسگل ل،ل

گسلگ ترهسگتلبهالت لباخوایگالگس ؛لگسلآنلج اعل ل لت لوگنل

اسگلههله تمد.لگن وکاوملههلشه للتکلگلوتاونلکشلمد ل

بعل وگایلستالگشها لکای ل.6لقر ل لپلهترنل؛ل.3لتولرلدللیلنل

و تکلیهمدۀلگلوتاونله تمدلکعل وجلبلگفل گتشلاسلگل

بللهل قللدگالکلل ؛ل.2لتولرللدل صللوالتلفهقللدلسلل ر ل؛ل.1ل

کاو وفوال لشوسد.لگسل هل لتلاتنللکاو وفواهلهل،لآسول(-

سهسنهالبهلطبرع ؛ل.1لسرهسلبعلآبلک تالیالپهکلسلهسیللیال

،)-N=Nلکابوسرللللل(،)-C=Oل تلللرنل()،C=Hلسرتلللاول(-

یهلهل،ل
قهت علبلهلاو لهلهیلفر تول لش لر رهت ل(.)0لبلهکتال ل

)NO2لولاسگلههیلکوئرموئردیل لتوگنلگشلها لکلایللولگسل

قهاچلهه،لجابکلهه،لگکترمو ر ل لهلهل،ل خ اهلهلولنلرههلهنل،ل

ه لتلاتنللگن وکلاوملهلهل،لآ لرنلل()،-NH3لکابوک لرللل(-

رواوگانهسر لههت له تمدلکعلتهکمونلاسگبلایلیالآسهلهل

،)COOHلسللول وسهتل()-SO3Hلولهرداوک للرلل()-OHل

طهلععلشلد لگسل لل(.)3لس لکلهلهلیل ختا ل لیالصلمع ل

ه تمدل(.)2لاوسگسعل قهیتالستهییلگسلگتنلاسگلهلهلیاستری لۀل

س هج لبعلکهال ل لاوسلدل،لبلعلطلواللم لو للکهاخهسلعلهلهلیل

فعهلر لههیل ختافلصمعت ل(بعلوتژ لکهاخهسعلههیلس هج )ل

س هج لیا لگست هی لگسلاسگلهلهلیلاگکترلول،لغاظت ل لحلدویل

وگایلپ هبلههل لشوسد کعلگتلنلاسلگلهلهللبلال ملهبعلآبل ل،ل

13-633لناملباللرتلاللس لکللبلعلکلهال ل ل لباسلدل،لیاستریلعلل

خهکلولگانهسر ل لهلهلآثلهالل خلابلل ل لن:گاسلدلل(.)1لیال

رواوگانهسر لههلبهتدلقهبار لت للگتنلشاگتطلس و لاگل

طللو لفاآتمللدلاسگللاسیله لۀلاسللگلهللهلبللعلفرباهللهلوصلللل

بللعل مظللوالفاآتمللدلاسگبللایلیگشللتعلبهشللمدل(.)3لسخ للترنل

س ل لشللویلول قللدگایلگسلاسللگلهللهلیالح للهملاسللگلبللهق ل

طهلعللهتلبللالتوگسللهت لاسگبللایلیالس للکلیوسلل لهللهلول

ل ل هسللد؛لبللعلطللوایلکللعل33یاصللدلاسللگلهللهیلگسللردی،ل

ت للکممدۀ لآنلبالنوسعلههیلجلمسلHalomonasلگسیلهمل

23یاصللدلاسللگلهللهیل للتقر لول13یاصللدلاسللگلهللهیل

نافتعلگس ل(.)63لهدفلگتنلپژوهش،ل طهلع لۀلتوگس ملدیل

اگکترولیالپ هبلههلآسگیل لشوسدل(.)1ل قلدگالاسگل لکلعل

آاک لههیلس کلیوس لیالاسگبایلاسگلآسولبلعل مظلوالل

گست هی لشد لسهچر لگس ؛لول ل شوللگصا لپهتدگایلگتلنل

پهکسهسیلپ هبلههیلس هج لگس  .ل
گست هی لگسلآسههلیال ل

اسگلههلیالپ هبلههس لکلعلیاستریلعلبلهلیگشلتنلتلکلتلهل

ل

اسگسیگت لست ت لتاکربهتلاسگ لآسولتوسطلآاک لههیلس کلیوس
گاستهب ل ل

ل

AGGATCAAGTGTCCGGGTGCG 3' 1530R

لمواد و روشها.ل ل
مددواد مددیمیایی اسددتدادهمدد ه :س للکلهللهلول للوگیل
گست هی لشد لگسلشلاک ل لاکل6لخاتلدگایلولاسلگلهلهللگسل
شاک

2ل

سربه3لتهرعلشدسد .ل

سویه های میكروبی ،ج اسدازی و ادا

سدازی :گسل

ی وعل33لسلوتعل،ل61لسلوتعلجدگشلد لگسل ملهط لپاشلوال
گتاگنلو1لسوتعلتهتپلسگهدگایلشد لیال اک ل ال لذخلهتال
ژسترو لگتاگنله تمد.ل ل
بللع مظللوالجدگسللهسیلآاکلل لهللهیلس للکلیوسلل ،ل
ل
س وسعلبایگایلگسل مهط لپاشوالگتاگنلصواتلناف .لباگیل
غابللهلگایلتاقللرولس وسللۀلآبلبللعلیولصللواتل للتقر لول
سهستات وژشد لولس وسعلههیلاسوبلولس کلبهلتهرۀلسلاته ل

اق لتهلاق 1ل–ل63لبال رطلMGMلبلهل32یاصلدلس لکلل
(یالتللکللرتللالآبل قطللا لNaClل602/3نللام؛لMgCl2ل
3/33لنلللامل؛لMgSO4ل3/10لنلللام؛لKClلل1/21لنلللام؛ل
پپتونل6نام،لمصهاۀل خ ال3/3لنام)لگسیهملنافل .ل pH

س وسعلبه  Trisتکل والالاویل1/3لتمظر لولیالگسووبلهتوال
بهلی هیل13لیاجعلسهسترگاگیلباگیلتلکل له لنا هنل:گایل
شدسدلولبعدلگسلتکل له لبلعل لرطلجدتلدلMGMلیگاگیل
32یاصدلس کلگستقه لیگی لشدلولتهلخهلصلشدنلآسههلگتلنل
کهالگیگ علپردگلکای .ل
مناسایی مو كدو ی سدویههدای میكروبدی لشمهسلهت ل
تعهللله،لگسلطاتللل لتلللوگل لژنل،16S rRNAلDNAل
سلللو ل
کام لههیلتهس لاشدکای لبال لرطلMGMلبلهلگسلت هی لگسل
او لتغرراتهفتللۀل للها وال،2لگسللتخاگشلشللدلل(.)66لتأترللدل
گستخاگشل،DNAلگسلطات لبهان:گایل63یاصلدللگسلس وسلعل
ه للاگ لبللهلاسللگلل(بللهلس للب ل1لبللعل)6لبللالژ لآنللهاوسلل
(3/1یاصد)لیالیستگه لگلوتاوفواسلگفق لگسیهملشد.لباگیل
1

گسیللهملوگکللمشلسسیرللا لگیلپار للاگس ،لگسلپاگت اهللهیل '5

TCCGGTTGATCCTGCCG 3' 20Fلو

'5

باگیلآاک لههلگست هی لشد.لوگکمشلسسیرا لگیلپار لاگسلیال
سوتعلههیلجدگسهسیلشد ،لبعلگتلنلاو لصلواتلنافل ل
سهسیلگولرعلبع دت 2لیقرقعلیالی هیل31لیاجلعل
ل
وگساش ل
سهسترگاگیلگسیهملولسپس،ل احاۀلتوثرالآغهسلشدلکعلشه لل
23لچاخۀلتواگاشوسد لبلهلی لهیلیسهتواگسلرونل 31یاجلعل
سللهسترگاگیلبللعل للدتل61لثهسرللع،لی للهیلگتصلله ل16لیاجللعل
سللهسترگاگیلبللع للدتل23لثهسرللعلولی للهیلسللمت ل13لیاجللعل
ل
سهسترگاگیلبعل دتل13لثهسرعلبوی.لیاگستهه،لبلعل مظلوالتو رللل
سههت لسهختهاههیلتوثراشد ،لتکل احاعلسمت لبعل لدتل1ل
یقرقعلیالی هیل13لیاجلعلسلهسترگاگیل،لبلعل اگحلللگفل وی ل
شد.لپسلگسلتوثرالتوگل ل وایسظالبهلگست هی لگسلپاگت اههیل
گست هی لشد ،لس وسۀل صو لPCRلبلاگیلتعرلرنلتلوگل لبلعل
شلاک لBioneerلیالکلا ل،لفاسلتهی لشلدلولتلوگل لهلهیل
بلعلیسل لآ لد لبلهل سلاملگفل گال Chromas Proبااسل ل و بلهل
توگل لههیلثب لشد یا پهتگه لگطالمهت ژسو EzTaxonل
قهت ع شلدللول رل گنلشلبهه لآنلبلهلسلوتعلهلهیل ختالفل
ثب لشد ،لتعررنلولباگیلبااس لههیلبعدیلذخرا لنایتد .ل
بررسی او یۀ رنگبری :گبتدگلاسگبایل33لسوتعلبالاسگل
Remazol black Bلگسیهملشدلسپسلبعدلگسلگستخهبلچههال
سوتعلبهلبرشتاتنلاسگبای،لبااس لاسگبایلبالاسلگل وسلول
آسولAcid blue 161لگسیهملشلدلولیاسههتل لیوسلوتعلبلهل
برشتاتنلاسگبایلگستخهبلشدسد.ل ر گنلاسگلحل:فلشلد ل
گسل للرطلطلل لتللکله تللعلبللعلاو لگسللپوتاوفتو تایل
شر هیسولبااس لشد .ل
هاکلدگمللگسل33لس لوتۀلآاک ل لهلهیلس لکلیوسل ل بلعل
لولللعلهللهیلکشل لحللهویل63ل رال للرتللالگسل للرطلکشل ل
اسگبللللایلMGMل32یاصللللدل(حللللهویل6/02لنللللامل
سللدت لکااگتللد،ل3/33لنللامل مرلل ت لکااگتللد،ل3/31لنللامل
مر ت لسول هت،ل3/312لنلاملپتهسلر لکااگتلدل،ل3/33لنلامل

1ل ل

فصامه علما

مصهاۀل خ الول3/6لناملپپتونلنوش ،لpHلتوسطلTrisل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهتر ل6231

شد .ل

تکل والالاویل1لتمظر لشد )،لبلهلغاظل ل1یاصلدل لهتعل

بعل مظوالبااس لشلاگتطلهلوگسیل،لیولحهلل لهلوگیه ل

تاقرول(گسلکدواتل3/1ل کلفهالملدللآاکل ل علهی ل630ل×ل

بلهلشلروال یوالrpmل613لولگت لتهلیالگسووبلهتوالآس لهتشل

)6/1لگف ل وی لشللدسدلولیالی للهیل13لیاجللعلسللهسترگاگی

شللد،ل للرطلپهتللعلیاللولللعلهللهلیالشللروالولگسووبللهتوال

نا هن:گایلشدسد.لاسگلههیلآسولجدگلگسل لرطلکشل ل

نا هنل:گایلشللدسد.لی للهلگسلفللهکتوال هل لیالبااسل لبللعل

ستاونلشدلسپسلبهل قدگال13ل را لناملباللرتالبعل رطلههل

ش هال لاویلکعلاسگبلایلیالی ههلهیلل-11-13-21-23

گضهفعلشد.ل ل

13لبااس لشلد؛له چملرنلبلاگیلسلمیشللpHلبلهلpHل تلال

.بررسی ویژگی های فنوتیپی آرکدی هدای منتبد :

Sartoriusل لد ل،PB-11لاسگبلایلیالpHهلهلیل ختالفل

اتخ لشمهس لکام لههلیال رطلMGMل32یاصدلبعدلگسل

1-3لبااس لشد.لغاظ لهلهیل ختالفلNaClلگسل63/1لتلهل

تکله تعلبااس لشد.لاسگلآ ر یلنامل()63لولآس لهتشل

23یاصدلبااس لشد؛لسپسل ملهبعلکلابنلسلهی لنالوک ل،ل

ناملیالKOHل2یاصدلتأتردلشدل(.)62لحاک لآاک لههل

سهکهاس،لالکتوس،ل لهلتوسلولگسلردههیلآلل لشله للگسلتهتل

گسطات لاو لههیلالمل اطوبل()63لتعرلرنلشلد.لفعهلرل ل

سدت ،لگسردسرتاتکلولپاوپروسرکلگسردلبهلغاظل لسهلهت ل

کهتللللهالسلبللللهلتولرللللدلحبللللهبلیال اللللو ل2یاصللللدل

6یاصدلیال لرطلMGMلبااسل لشلد.لیلالگیگ لعللگسلسلعل

هرللداوژنلپاگک للردلگاستللهب لشللد ولفعهلرل لگک للردگسلبللهل

مبعلسرتاوژنلآلل لشله للمصلهالۀل خ لال،لمصلها لسلوتهل،ل

گست هی لگسلیت کلههیلآ هی لگسلشاک لHimediaلتعرلرنل

پپتونلولیول مبلعلسرتلاوژنل علدس لشله للگوا لولسلول هتلل

شد.لت للس لکلسلدت لکااتلدلیالحضلوالتلاگک ل1لتلهل

آ وسرلوملبللهلغاظل لسهللهت ل3/1یاصلدله للاگ لبللهلبللهفال13ل

23یاصدلیاله لهنل لرطلپهتلۀلذکاشلد للسلمیشللشلد.ل

را ل ل للوالالTris-Hclلگسللت هی لشللدسدلولبللاگیلبااسلل ل

اشدلیالی هههیل31لتهل13یاصلدلیال لرطلپهتلعلبااسل ل

ت للپ:تایلغاظ لههیلاسگ،لغاظل لهلهیل ختا ل لگسل

شدلول دویۀلpHلباگیلاشلدلبلهلتمظلرل لآنلتوسلطلTrisل

اسگلبااس لشلدللکلعلگتلنلغاظل لهلهلشله لل،133ل،133ل

تکل والالبرنل1لتهل3یاصدلتعررنلشد.ل ل

،033ل،6333ل3333لول1333ل را لناملبلاللرتلالبلوی.لت لهمل

بررسی اثر فاکتورهای مبتلف بر رنگبری :گثالفهکتوال
ختافلبهلتغررالتکلمه للیالهالآس هتشلیالشاگتطلپهتۀل

رطهللهیل
تشهللهلبلهلسللعلبلهالتوللاگالگسیلهملشللدلول ل ل
آس لهل ل
بعمموگنلشههدلگست هی لشدسد .ل
تاقروسشد ل ل
اسگیگال ل
ل

ذکاشللد لگسیللهملشللدلولگسلاسللگلRemazol black Bل

باگیلبعلیس لآواینلطرفلج:ب لهالاسگلگبتدگلطرفل

بعلمموگنلس هتمدۀلاسگلههیلآسولگسلت هی لشلد.لگثلالموگ للل

ج:ب لهالاسگلگسل دویۀل333لتهل033لسهسو تالبهلگست هی ل

ختافلیالاوسلچههاملبااس لنایتد.له چمرنله لس لهنل

گسلیستگه لگسپوتاوفوتو تالاس لشدلتهلحدگکثالطو ل لوشلل

بهلبااس لگثالفهکتواههیل ختافلبالاسگبلایل،لاگبط لۀلبلرنل

لوللللعهلللهیل
ل
جللل:ب لهلللالاسلللگل شلللخصلشلللوی.لگسل

اشدلآاک لهلهللولاسگبلایلیالحضلواله لهنلفلهکتوالسرل ل

نا هن:گایلشلد لیالس لهن لذکاشلد لل6ل رال للرتلالس وسلعل

سمیرد لشد لگس .لاشدلآاک لههلگسطاتل لتلاگک لسلوایلل

بع لدتلل 61لیقرقلعلس لهستات وژل
بایگش لولبهلیوال66133gل ل

()ODلولتوسلطلگسلپوتاوفوتو تالشلر هیسولبااسل لشلد.لل

شد.ل ر گنلج:بلهالاسگلیالحدگکثالطو ل لوشلجل:ب ل

باگسهس آس ونلآسوگل عمهیگابوینله لۀلفهکتواهلهلبااسل ل

آنلگسدگس لنرایلشد .ل

اسگسیگت لست ت لتاکربهتلاسگ لآسولتوسطلآاک لههیلس کلیوس
گاستهب ل ل

ل

یاصدلاسگبایلطب لفا و لستال هسبعلشد ل
D (%)= (A-Ao)/A×100
ل=Aلج:بلیال رط،لپسلگسلاسگبای ل

=Aoلج:بل رطلشههدل(اسگ ) ل

1ل

نتایج .ل
.سویههای میكروبی و مناسایی سویههای ج امد ه:

سللوتعلهللهیلتهتللپلسگهللدگایلشللد لیال اکل ل ال لذخللهتال
1

ژسترو ل لولست للت لگتللاگنل لشلله لل Haloarchaeobius

ل=Dلیاصدلاسگبای
بعل مظوالبااس ل رل گنلاشلدلبلهکتایلبعلدلگسلاسگبلایل
گبتدگل6ل را للرتلالگسلس وسلعلهلهللبایگشلتعلشلدلولتلاگک لسلوایلل

،iranensis IBRC-M 10013ل Halovivax limisalsi
،IBRC-M 10022ل Halovivax certinus IBRC-M

،10256ل،Halopenitus persicus IBRC-M 10041ل

()ODلآسهللهلبللهلیسللتگه لگسللپوتاوفوتو تایلشللر هیسولیال

10043

IBRC-M

persicus

طو ل وشل133لسلهسو تالجل:بلآسهلهللخوگسلد لشلدلولبعلدلگسل

10015

IBRC-M

aranensis

سهستات وژلبهلیوالgل66133لبعل دتل61لیقرقلعلجل:بلآسهلهلل
یاله رنلطو ل وشلخوگسلد لشلد.لیاسههتل لبلهلت اتل لگتلنل

،Halorienticusل
Halovenusلول

Halopenitus Malekzadehii IBRC-M 10418ل
بویسد .ل

یگی لههل ر گنلاشدلیال رطلاسگبایلبعلیس لآ د .ل

لبااس لههیل ولوول لگسلسوتعلههیلجدگشد لگسل مهط ل

بررسی سمیت رنگ بر آرکیهدا :پلسلگسلقاگانلافتنل

ختاللفلپاشللوالگتللاگنلصللواتلنافلل لول61لسللوتعل

آاک لههلبعل لدتل33لاوسلیال لرطلیگاگیلاسلگل،ل لرطل

آاک لههیلس کلیوس لشمهسهت لشدسد.لآسههلیال دویۀل

هتعلبهلگست هی لگسلسلهستالت وژلبلهلیواللgل 66133بلعل لدتل61ل

س کل63/1لتهل23یاصدلاشدل لکمملد.للجلدو ل،6لستلهتجل

یقرقللعلاسللوبلنلل:گایلشللدلولاسللوبلحهصللل،لیال للرطل

شمهسهت ل ولوول لسوتعلههیلآاک لول ر گنلشبهه لآسهلهلل

جه دلکش لیگی لشدلولاشدلبعدلگسلتکله تعلبااس لشد .ل

شمهختعشد لاگلسشهنل لیهد.
ل
نوسعههیل
تکتاتنل ل
بهلس ی ل

تعههیلآاک لههیلس کلیوس لجدگشد
جدو ل-6ل قهت ۀلتوگل لژنل16S rRNAلسو ل
ایتف ل سهملسوتع ل
6ل

A

یاصدلشبهه

نوسعههیلتهتپ ل
برشتاتنل ر گنلشبهه لبعل ل
) Halogeometricum borinquense DSM11551 (Tل

لباگسهسلژنل16S rRNA

 33/6ل

3ل

B

)Haloferax mediteranei CGMCC1.2087 (T

 33/1ل

2ل

C

Haloarculaلsalariaل)HST01-2R (T

 31/1ل

1ل

D

Haloarcula salariaل)HST01-2R (T

 31/6ل

1ل

Eل

) Haloferax alexandrius TM (Tل

 33/0ل

1ل

Fل

) Haloarcula marismortui ATCC43049 (Tل

 31/2ل

1ل

G

) Haloarcula japonica JCM 7785 (Tل

 30/1ل

0ل

Hل

)Halogeometricum borinquense DSM11551 (T

 33ل

3ل

Iل

)Haloferax mediterranei CGMCC1.2087 (T

 33/2ل

 63ل

Jل

)Haloarcula salaria HST01-2R (T

 30ل

 66ل

Kل

)Haloarcula hispanica ATCC33960 (T

 31/0ل

 63ل

Lل

)Haloarcula hispanica ATCC33960 (T

ل

 33/1ل

 62ل

Mل

) Haloferax prahovense TL6 (Tل

 633ل

 61ل

N

)Haloferax alexandrius TM (T

 33/3ل

 61ل

O

)Halococcus morrhuae ATCC17082 (T

 30/1ل

1ل ل

-لپژوهش لست

فصامه علما

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهتر ل6231

آزمون رنگبری :اسگبایلاسگلههیلآسولیال33لسوتعل

Halogeometricum borinquenseلوسوتۀلBلبهلشبهه ل

بااس لشلدلولستلهتجلیالشلولل،6ل3لول2لسشلهنلیگی لشلد لل

33/1لبللعلآاک ل لHaloferax mediteraneiلبویسللد.لیال

گس .لگسل رهنل33لسوتۀلآاک للس کلیوس ،لچهلهالسلوتعلل

احاۀلبعدلتوگسهت لاسگبای چههالسوتۀلباتالبالاسگل وسو

تعهللهیلباتللالیالاسگبللایلاسللگلییلآسول
بللعلممللوگنلسللو ل

آسولAcid blue 161لبااس لشلدلکلعلیالشلولل2لسشلهنل

Remazol black Bلشمهسهت لشدسدلکعلشه للسوتعلهلهیل

یگی لشد لگس لولیاسههت لسلوتۀلAلولسلوتۀلBلبلعلمملوگنلل

Nلبهلشبهه ل33/3لبعلآاکل ل،Haloferax alexandriusل

تعههیلباتالگستخهبلشدسد .اسگبایلیولسوتۀلباتالAلول
سو ل

سللوتۀلLلبللهلشللبهه ل33/1لبللعلآاکلل لس للکلیوسلل ل

Bلاگلیالشولل6ل(گلف)،ل2لول 1شههد ل لکمرد .ل

،Haloarcula hispanicaلسوتۀلAلبلهلشلبهه ل33/6لبلعل
ل
Halogeometricum borinquense DSM11551(T) Strain A
Haloferax mediteranei CGMCC1.2087(T) Strain B
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شولل-6لبااس لگولرۀلاسگبایلآاک لههیلس کلیوس لبالاسگلRemazol black Bلبهلگسپوتاوفتو تایل(ح:فلاسگلباح بلیاصد)ل
تعههیلجدگشد لگسلغهاس و لیالاوسله ت ل
تعههیل متخبلگسلاوسلسوملتهله ت لب.سو ل
گلف.سو ل

ل

اسگسیگت لست ت لتاکربهتلاسگ لآسولتوسطلآاک لههیلس کلیوس
گاستهب ل ل

1ل

ل

70

یاصدلاسگبایل
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شولل-3لبااس لگولرۀلاسگبایلآاک لههیلتهتپل(گسل اک ل ا لذخهتالژسترو لولست ت لگتاگنلنافتعلشد)لبالاسگلRemazol black Bلیالاوسه ت ل
بهلگسپوتاوفتو تایل(ح:فلاسگلباح بلیاصد) ل

ل
یاصدلاسگبایل
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لیاصدلاسگبایل()٪
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سهملسوتع

ل

شولل-2لاسگبایلچههالآاک للس کلیوس ل متخبلبالاسگل616لAcid blueلیالاوسه ت لبهلاو لگسپوتاوفتو تایل(ح:فلاسگلباح بل
یاصد) ل
ل

0ل ل

-لپژوهش لست

فصامه علما

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهتر ل6231

اسگبایله لیالشلاگتطلگت لتهلولهل لیالشلاگتطلهلوگیه ل
صواتل لنرلای.لیالسلوتۀل Bیالشلاگتطلهلوگسیلاشلدل
برشتایلیگایلگ لهلیالشلاگتطلب ل لهلوگسیلاسگبلایلبهتلایل
سشهنلیگی لشد لگسل .لیالسلوتۀلAلیالشلاگتطلگت لتهلهل ل
اشدلوله لاسگبایلبهتایلیتد لشد.ل ل
اثر دماهای مبتلف بر رنگبری :گثالی هلبالاسگبایلیال
تعهللهیل متخللبلیالشللولل1لسشللهنلیگی لشللد لگس ل .ل
سللو ل
بهتللاتنلی للهیلاسگبللایلیالHaloferax strain Bل(یال

ل

لباتال Halogeometricum strain

ی هیل)13لبهل11یاصدلاسگبایلن گا لشد.لبلهلتوجلعلبلعل

Aلولstrain BلHaloferax mediterraneلیال رطلپهتۀلاسگبایلبلهل

آس ونلآسوگلگسسظالآ لهایلت لهوتل عملهیگایلیالاسگبلایل

شولل-1لاسگبایلیوسوتعلآاک

Remazol black Bلگسلچپلبعلاگس لبعلتاترب ل رطلشههدلحلهویل

برنلی هههیل،13ل11لول13لیاجعلسهسترگاگیلوجلویلسلدگایل؛ل

Remazol black Bل(بدونلتاقرولسوتۀل وایسظا)،ل رط پهتعلبدونل

گ هلت هوتل عملهیگایلبلرنلی لهیل13لبلهلی ههلهیل21لول23ل

تاقلرولسللوتعلولاسلگل،ل للرطلحللهویلاسللگلRemazol Black Bل

یاجللعلسللهسترگاگیلوجللویلیگای.لگسآسیهکللعلیالی للهیل13ل

بعه اگ لتاق لرولstrain B Haloferax mediterraneلپلسلگسل1لاوس،ل
ل

ر گنلاشدلک تایلس ب لبلعلی لهیل11لول13لیگای،لبهرم لۀل

رطلحهویلاسلگلRemazol Black Bلبلعله لاگ لتاقلرول strain Aل
Halogeometricum borinquenseلپسلگسل1لاوس ل

اسگبایلیالی هیل13لیاجعلسهسترگاگیلیالسظالنافتعلشلد.ل

ل

یالآاکل للHalogeometricum strain Aلیالی لهیل11ل

اثر فاکتورهای مبتلف در سویههای منتب

یاجللعلسللهسترگاگیل31یاصللدلاسگبللایل شللههد لشللدلکللعل

اثر هوادهی بر رنگبری :گثالهلوگیه لبلالاسلگلبلایل

ت هوتل عمهیگایلبهلبقرۀلی هههلیگش  .ل

بااس لشدلولستهتجلیالشولل1لول1لسشهنلیگی لشد لگسل .ل
ل
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ل

شولل-1ل قهت ۀلاشدلولاسگبایلیالشاگتطلهوگسیلولگت تهلیالstrain B Haloferaxگلف.لاشدلب.لاسگبای ل
ل

ل

اسگسیگت لست ت لتاکربهتلاسگ لآسولتوسطلآاک لههیلس کلیوس
گاستهب ل ل

اف
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ل

ل
شولل-1ل قهت ۀلاشدلولاسگبایلیالشاگتطلهوگسیلولگت تهلیالAل Halogeometricum strainگلف.لاشدلب.لاسگبای ل

ل
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شولل-1لاگبطۀلبرنلاشدلولاسگبایلیالی هههیل ختافلگلف.لیالAلHalogeometricum strainلب.ل strain B Haloferaxل

ل

ل
اثر pHهای مبتلف بر رنگبری :گثلالpHلبلالاسگبلایل

اثر غلظتهای مبتلف از  :NaClغاظ لههیل ختالفل

یالسوتعلههیلآاک ل متخبلیالشلولل0لسشلهنلیگی للشلد ل

NaClلگسل63/1لتهل23یاصدلبااس لشد .ه هنلطوالکعلیال

گس .لیالآاکل للHalogeometricum strain AلیالpHل

شللولل3لسر ل ل الحظللعل ل لشللوی Halogeometricum

1لبرشتاتنلاسگبایلولاشدل رواوگانهسر ل شههد لشلدلول

بعیلرللگتموعلت هوتل عم لیگایلبرنل61یاصدلبهل
strain Aل ل

یالآاکل ل متخلبلHaloferax strain Bلسرل لیاله لرنل

61/1یاصدلس کله لیالاسگبایلوله لیالاشدلسلدگایلول

pHلبرشتاتنلاسگبایلیگای .ل

بهتاتنلاسگبایلولاشدلیالهایولیاصدههیلس کلگس .

ل

یالstrain B Haloferaxلیالغاظ لس لکل61/1یاصلدل

ل

برشتاتنلاسگبایلولاشدلیگای.ل ل

63ل ل

فصامه علما

اف

اشدل یاصدلاسگبایل

0.12
0.1

60

0.14

70

0.12

60

0.1

50

0.08

40

0.06

30

40
30

0.04

اشد

اشد

70

0.16

80

یاصدلاسوبای

80

0.18
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0.06

ب

20
0.02

10

0

اشدل

0.04

20

0.02

10

0
Ph 9

Ph 8

Ph 7

Ph 6

یاصدلاسگبایل
90

0

یاصدلاسگبای

0.08

-لپژوهش لست
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0

Ph 5

Ph9

Ph8

Ph7

Ph6

Ph5

ل

ل

شولل-0لس ویگالگثالpHل ختافلبالاسگبایلگلف A.لHalogeometricum strainلب strain B Haloferax.ل
ل
اشدل

اف

یاصدلاسگبایل

اشدل

ب

یاصدلاسگبایل

0.1

50

0.08

40

0.06

30

0.06

اشدَ

0.05

40

0.04
30

0.03
0.02
0.01
0

اشدَ

50

یاصدلاسگبایَ

0.07

60

0.12

60

20

0.04

20

10

0.02

10

0
%23ل

%31.13ل

%31ل

%33.13ل

%33ل

%61.13ل

%61ل

%23ل

%31.13ل

%31ل

%33.13ل

%33ل

%61.13ل

ل

%61ل

شولل-3لس ویگالگثالغاظ لههیل ختافلس

0
%63.13ل

%63.13ل

0

یاصدلاسگبایَ

0.08

70

0.14

70

کلبالاسگبایلگلف A.لHalogeometricum strainلبstrain B Haloferax.

ل

ل

ل
اثر منابع مبتلف کربن بر رنگبری :گثال مهبعل ختالفل

بهتاتنلشاگتطلاگلبعلخلویلگختصلهمل ل لیهلدل.لیالسلولتۀل

کابم لبالاشدلولاسگبایلسوتعلههیل متخبلیالشلولل63ل

Halogeometricum strain Aلسلللهکهاس ت لللهوتل

سشلهنلیگی لشلد للگسل .لیالسلوتلۀلstrain B Haloferaxل

عم لیگایلبهلناوک لولگستهتلسدت لیالاسگبلایلسلدگایلول

باگسللهسلآس للونلآسللوگلت للهوتل عمللهیگایلبللرنلقمللدههلیال

اشد لبهلگستهتلسدت لت هوتل عمهیگالیگای؛لگ هلبهلنالوک ل

اسگبایلبعلج لسرتاتکلگسردلوجویلسدگای؛لول لبهلتوجعلبعل

گتنلنوسعلسر

؛لپسلسهکهاسلولناوک لهایول مبلعلکلابنل

گتموعلت هوتل عملهیگایلیالاشدشلهنلیتلد ل ل لشلویل،لیال

مهسبلباگیلگتنلسوتعله تمد.

حضللوالقمللدلپاوپروسرللکلگسللردلبللهلیگشللتنلک تللاتنلاشللدل

اسگسیگت لست ت لتاکربهتلاسگ لآسولتوسطلآاک لههیلس کلیوس
گاستهب ل ل

اف

0.16

اشدل

یاصداسگبایل

0.14
0.12

 66ل

ل

ب
0.4
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ل

شولل-63لس ویگالگثال مهبعلکابنل ختافلبالاسگبایلگلف Halogeometricum strain A.لب strain B Haloferax.ل

اثر منبدع نیتدروژن بدر رنگبدری :گثلال ملهبعل ختالفل

را ل ل للوالالTris-Hclلگسللت هی لشللدسد.له للهنلطللوالکللعل

سرتاوژنلبالاشدلولاسگبایلاسگلات لهسو لبالکللتوسلطل

شللههد ل ل لشللوی،لیالحضللوال خ للالاشللدلولاسگبللایل

سوتعلههیلآاک ل ل متخلبلیالشلولل66لسشلهنلیگی لشلد لل

برشتاتنلیاصدلاگلبعلخویلگختصلهملیگی لگسل .لپلسللگسل

گس ل یالگتلنلآس لهتشلگسلسلعل مبلعلسرتلاوژنلآلل لشله لل

خ للا،لپپتللونلنوشلل لولپپتللونلسللوتهلبرشللتاتنل رلل گنل

مصها ل خ لال،لمصلها لسلوتهل،لپپتلونلولیول مبلعلسرتلاوژنل

اسگبایلاگلیگاسد.لیالحضوالگوا لاسگبایلکههشلتهفتعلول
یالحضوالآ وسروملسول هتلاسگبایلیتد لسشد لگس  .ل

عدس لشه للگوا لولسول هتلآ وسرلومله لاگ لبلهلبلهفال13ل
ل
اف

اشدل

لیاصدلاسگبایل

ب
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یاصدلاسگبایل
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اشد
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شولل-66لس ویگالگثال مهبعلسرتاوژنل ت هوتلبالاسگبایلگلف Halogeometricum strain A.لب strain B Haloferax.ل

یاصدلاسگبای

0.14

80

0.35

80

0

ل

63ل ل

-لپژوهش لست

فصامه علما

اثر غلظتهای مبتلف رنگ :اسگبایلیالغاظ لههیل
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یالغاظ ل 3333و1333ل رال لنلاملبلاللرتلالاسگبلایلیال
تعههل شههد لسشد .ل
رچکدگملگسلسو ل
ه ل

ختافلبااس لشد.لگتنلغاظل لهلهلشله لل،3333ل،6333ل
،033ل،133ل133لول1333ل را لناملبلاللرتلالگسل لکلعلیال

بررسی سمیت رنگ بر آرکیها :پلسللگسل33لاوسلکلعل

شولل63یاصدلاسگبایلشلهنلنل گا لیگی للشلد لگسل .ل

آاک لههلیال رطلیگاگیلاسگلقاگالناف ،لبهلسهستات وژل

گسآسیهلکعله ۀلفهکتواههلیالاوسل1لبااس لشد لگسل ل،لیال

66133gلبللعل للدتل61لیقرقللع،لاسللوبلیال للرطلجه للدل

بااسل لغاظل لاسللگ،لبللعلیلرللللگتموللعلیالغاظل ل6333ل

کش لیگی لشدلولبهن:ش لیوله تعلهالیولسوتۀل متخلبلل

را لناملباللرتالاسگبایلیالاوسلچههامل شههد لسشد،لیال

یالغاظ ل1333ل را لناملباللرتالاشدلکایسد .ل

اوسلیه لبااس لههلصواتلنافتعلگس .لن تم لگس لکلعل
ل
اف
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شولل-63لس ویگالگثالغاظ لههیل ختافلاسگلبالاسگبایلگلف Halogeometricum strain A.لب strain B Haloferax.ل

بحث و نتیجهگیری.

یاصدلاسگبای

0.05

100

اشدل

یاصداسگبایل

Methanococcus voltaeiلول

ل

Methanospirillum

سهالسعل رارونلههلتنلگسلاسگلههیلآسولتولردل لشلویللول

hungat JF1لبویسدلکعلگثالاسگبلایلآسهلهلبلالاسلگلهلهیل

63لتهل61یاصدلآنلوگایلپ هبلههلولیاستریلعل وگایل لرطل

اگکترللولبااس ل لشللدل(.)61لیال طهلعللهتلیتگللالاسگبللایل

لاگلبهل

اسگلههیلآسولتوسطلناوه لگسلآاکل لهلهلبلهلگسلت هی لگسل

گطاگف هنل لشویلولحرهتل وجویگتلول رطلست
اوبعاول لکمدل( .)61ل
خطالجدیل ل

اگکتللوالZVI-UASBلصللواتلنافتللعلگسلل ل،لسللهملگتللنل

طهلعللهت ل بملل لبللالاسگبللایلتوسللطلآاکلل لهللهیل

آاک ل ههلذکلالسشلد لگسل لگ لهلگسلنلاو ل تلهسوژنلبویسل لدل

غراِس للکلیوسل لصللواتلنافتللعلگسل لگسلآنلج اللعلیال

(.)61لیالاگبطعلبهل رواوگانهسر ل لهلهیلس لکلیوسل لیال

بااس لاسگبایلآاک لههیلغراِس کلیوس ل ل لتلوگنلبلعل

بهکتایلههیلس کلیوس لاسگبلایلنل گا لشلد لگسل ل،ل

آاکلل لهللهیل تهسوژسرللکلل(یالکم اسللروملبلل لهللوگسیل

یههیلس کلیوسل لل
سخ ترنلبهالگسد1لوله وهاگسش بهکتا ل

تا وفرل)لگشها لکای.لگتلنلآاکل لهلهللشله للل،M.barkeriل

،Halomonas sp. D2ل،Halomonas sp. A3ل

اسگسیگت لست ت لتاکربهتلاسگ لآسولتوسطلآاک لههیلس کلیوس
گاستهب ل ل

 62ل

ل

Halomonas sp. Gbلاگلجدگسهسیلکایسلدلکلعلقلهیالبلعل

یگی لهللهلبااس ل لشللد.لیا ستللهتجلبللعلیس ل لآ للد لیالگتللنل

اسگبایلتهل قهیتالبهالیل61یاصدلس کلNaClلبویل(.)63

پژوهش،لشاگتطلهوگیه لت هوتلچملدگس لبلهلاسگبلایلیال

خارد لوله وهاگسش،لسشلهنلیگیسلدلکلعل Shewanella

شللاگتطلگت للتهلوجللویلسللدگایلگ للهلبللهوجویلاشللدلک تللالیال

قهیالبعلاسگبایلاسگههیلآسولتلهلل
ل
putrefaciens AS96ل

شاگتطلگت ته،لگتنلشاگتطل مهسلبلتلالیالسظلالنافتلعلشلد ل

633لیاصلدلیال للدتلس لهنل0لسللهم لیالغاظل لس ول ل

گس .لاشدلک تالبعلگتنلیلرلللگه رل لیگایلکلعلج عرل ل

1یاصدلگس ل( .)61ل

ک تللایلگسلگتللنلآاکلل لهللهلیالپ للهبلوجللویلیگاسللدلول

1

سللهال0لوله وللهاگسش،لپللهکلسللهسیلست للت لگسطات ل ل

اگحل لتللالولبللهله تمللۀلک تللایلگسلپ للهبلهلله،لیال اگحلللل

Gracilibacillus sp. GTY.لبالاسلگللAcid red Bلیال

گستههت لتص رۀلپ هب،لج علآوایل لشوسد.ل ولنللگسل ل

غاظ لس و ل61یاصدلاگلبااس لکای لگسدل( .)60ل

اسگبایلیالشاگتطلهوگسیلگتنلسوتعلهه،لبعلگتنلیلرللبهشلدل

ل طهلعهت ل بم لبالحضوالآاک لههیلس کلیوس لیال

کلللعلآسللل ت لیخرلللللیالاسگبلللایلگتلللنلآاکللل لهلللهیل

تی تۀلست ت لهرداوکابنلهلهیلس تل لوجلویلیگایل،لگسلآنل

س کلیوس ،لفعهلرتشلیالحضوالگک رژنل ههالسشلوی.لیال

ج اعلبلعلHalobacterium spل ل لتلوگنلگشلها لکلای.لگسل

بااس ل مهبعلکابنل ختاف،لسرتاتکلگسلردلگثلالک ل لیالل

ن گا لههیلیتگالسوتعلآاک لEH4لگسل لکلعلقلهیالبلعل

اسگبایلیالHaloferaxلسوتۀلBلبدونلتلأثلرالیالاسگبلایل

تهبولر لکاینلتاکربلهتلهرلداوکابنلهلهیلگشلبهعلگسل .ل

Halogeometricumلسوتۀل Aلیگشتع لگس ،لبقرۀل مهبعلگثلال

تعدگییلگسلآاکل لهلهل ثلللHaloferax sp.لهل لقلهیالبلعل

قهبللتوجه لیالاسگبایلیگشلتعلگسلدل.لHaloferaxلسلوتۀلBل

تی تلللۀلگسلللردههیلآاو هترلللکله لللتمدلل(.)63لآاکللل ل

یالحضوالقمدلپاوپروسرکگسردلبهتاتنلشاگتطلاسگبایلاگل
ل

س لللکلیوسل ل لHalorubrumلسلللوتۀل Ha25آسللل ت ل

بللعلخللویلگختصللهمل لل لیهللد.لیالHalogeometricumل

آ راوپولوالسهسلخلهاشلسلاول لس لکلیوسل للول قلهوملبلعل

سوتۀلAلسهکهاسلولناوک لهایول مبعلکابنل مهسبلبلاگیل

حللال لاگلیالغاظ ل لبللهالیلس للکلسللدت لکااگتللدلتولرللدل

گتنلسوتعله تمد .اسگبایلیالناوک لبرشتالن گا لشلد لل

لکمدل( .)33ل
لیالگتنلپاوژ لبااس لاسگبایلولگثلالموگ للل ختالفل
بالاسگبایلاسگلههیلآسول( ه لتلالتنلاسلگلس لهج )لیال

گس .لناوک لبهلگف گتشلاشدلولیاستریعلگف گتشلتلم سلول
صافلگک لرژنلگسل لرطل،لشلاگتطلب ل لهلوگسیلاگلبلاگیل
اسگبایلفاگه ل لکمدل( .)36ل

33لسوتعلآاک لههیلس کلیوس لکلعلیوسلوتعلبلعلمملوگنل

سوتۀلBلیالی هیل13لولسلولتۀلAلیالی لهیل11لیاجلعلل

سوتۀلباتالگستخهبلشد.لگسل رلهنل،33لیولسلوتۀلAلولBلکلعل

اسگبایلبرشتایلیگاسد.لهلایولسلوتعلیالی لهیل23لتلهل13ل

باگسهسلشبهه لهلهلیلفرالوژس لیگاگیلبرشلتاتنلقاگبل لبلعل

یاجعلتوگسهت لاسگبایلیگاسد.لبااس لگثالی هلبلالاسگبلایل

نوسلللعهلللهیلآاکللل لHaloferax mediterraneلو
ل

سشهنلیگیلکلعلگفل گلتشلی لهلولکلههشلی لهلبهململکلههشل

Halogeometricum borinquenseلیگاسلللد،لگستخلللهبل

اسگبایل لشویلولبهرمعلفعهلر لآس ت لاسگبلالیالی ههلهلیل

شدسد.له لس هنلبهلبااس لگثالموگ لل ختافلبلهلاسگبلایل،ل

بلعیس لآ د لگس .لیال طهلعهتلبالقهاچلههلگف گتشلی هلیال

ر گنلاشدلولاسگبایلسر لبعلطواله لس هنلبلاگیلهلالمه للل

گسبرنلافتنلساو لولتخاتبلآس ت لههیلآسوایوکتهسلسقلشل

طهلععلشد.لبهلگست هی لگسلآس ونلآ هایلآسوگل عم لیگابوینل

یگایل(.)33لهاچمدلباخ لگسلن گا لهلهللحلهک لگسلوجلویل

61ل ل

فصامه علما

آسوایوکتهسههیلپهتدگالیالی لهت لبلهالله لتمدلکلعلقلهیال

-لپژوهش لست
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گس ل( .)33ل

گس لتهلی هیل13لپهتدگالب هسدل(.)32لبهلتوجعلبلعلیگی لهلهلیل

یالبااس لغاظ لههیل ختافلس لکل،NaClلبهتلاتنل

بعلیس لآ د لگسلآاک لهلهیلس لکلیوسل لگتلنلنلاو لگسل

اسگبایلیالغاظ ل61لتهل61/1یاصدلس کل شلههد للشلدلل

رواوگانهسر لههلتوگسهت لب رهایلیالاسگبایلیالی هههیل

ولگتللنلحللدگکثالاسگبللایله ههمللگلبللهلاشللدلسللوتعلهللهیل

بهالتالگسل13لیاجعلیگاسدلولگتنلسوتعلههلبهتاتنلاشلدلاگلیال

آاکرللهت لبللوی.لگف ل گتشلبرشللتالیاصللدلس للکلبللالاشللدل

گتللنلی ههللهلیگاسللد.لاسگبللایلیالسللوتۀلBلتللهلی ههللهیل13ل

سللوتعلهللهیلآاکرللهت لگثللال ثبل لیگش ل ؛لگ للهلیالفعهلر ل ل

یاجع،لبدونلکههشلیالیاصدلاسگبایلصواتلنافل .ل

اسگبایلکههشلسشهنلیگی.لیاستریعلغاظ لهلهیلبلهالتالبلال

بللهلتوجللعلبللعلگتموللعل طهلعللعلبللالآس ل ت لهللهیلاسگبللایلیال

لیگای.لگف گتشل

آاک لههیلس کلیوسل لصلواتلسگافتلعلگسل ل،لآسل ت ل

اسگبایلگثال تقللگسلاشدل رواوگانهسر
س کلبالبهالسط

لآس ت لههل ؤثالگس .ل ل

وجویلیالگتنلآاک لههلگسلپهتدگایلبهالت لیالی هههیلبهالل

گتنلسوتعلههلغاظ لاسگلاگلتهل1333ل را لناملباللرتلال

باخوایگالگس لولگتنلبهلتوجعلبعلگتمولعلفاگتملدلاسگاتل یل

اگلت لل لکممد.له هنلطلواللکلعلگسلیگی لهلهلیلشلولل63ل

یالصمهتعلس هج لیالی هههیلبهاللصواتل ل لنرلایلتلکلل

تعهللهلیالغاظ ل لهللهیل6333ل
شللههد ل ل لشللویلگتللنلسللو ل

ت لبعلح هبل لآتد.له چمرنلبهلتوجلعلبلعلگتمولعلگتلنل

را لناملباللرتالبهوجویلاشدلک ،لیاصدلاسگبایلبلهالیل

سوتعلههلیالغاظ لههیلبهالیل61یاصلدلتوگسلهت لاسگبلایل

 13لیاصدلیگاسد.لیال طهلعهتلصواتلنافتعلیالاسگبلایل

یگاسدلولگتموعلپ هبلههیلس هج لشلوایلبلهالت لیگاسلدلگسل

Direct red 81لیاEnterococcus faecalis YZ 66ل

یتگال گتهیلگست هی لگسلگتنلآاک لههلگس .ل ل

غاظ لههیل وایبااس لتهل133ل را لناملباللرتالنل گا لل

لگناچعلبعض لگسلبهکتایلههل ثلللههلو وسلهسلهلهلل()63ل

شدل(.)31لیال طهلعهتل ابوطلبعل ی ومعلگیلگسلبهکتایلههل

توگسهت لسسلدنل لیال لرطلهلهیللشلوالیگاس لدلول طهلعلهتل

یالتکل رطلاسگبایلن گا لشلد للکلعلگتلنل ی وملعل

ستللهییل بمل لبللالاسگبللایلتوسللطلآسهللهلوجللویلیگای؛لگ للهل

قللهیالبللعلاسگبللایلحللدویل01یاصللدلیالحضللوال6133ل

ن گاش لگسلاسگبایلتوسلطلآاک ل لهلهلل وجلویلسلر ل للبلهل

را لناملیاللرتالاسگلگس ل()3لول لبلهلتوجلعلبلعلگتمولعل

وجویلگتموعلآاک لههلیالشاگتطلشوالولسخ ل رط لبلال

بعتمهلهلت یال
آاک لههیلبااس لشد لیالگتنلپژوهشلخویل ل

بهکتایلههلغهلبله تمدلولشهسسلسسد ل هسلدنللآسهلهللیالگتلنلل

حضللوال6333ل را ل لنللاملاسللگلتللهل13یاصللدلاسگبللایل

یههلبرشتالگس ل( )31ل
شاگتطلس ب لبعلبهکتا ل

لکممد،لتوگسهت لگتنل رواوگانهسر ل لهلهلس لب لبلعلسلهتال

یالبااس لpHلیالهلایولسلوتعلبرشلتاتنلاسگبلایللیال

رواوگانهسر ل لهللهلیالغاظ ل لهللهیلبللهالیلاسللگلسشللهنل

شاگتطلخمث لبلویلولگتلنلحلدگکثالاسگبلایله هلهملگلبلهل

لیهد.لتوگسهت لاسگبایلیالغاظ لهلهلیلبلهالیلاسلگلگسل

اشللدلبرشللتالسللوتعلهللهلیالpHل1لبللوی.لطبلل للیگی لهللهیل

تعهلهت لبلهلگتلنلتوگسللهت ل
صل هت لگسل لکلعلک تلالیالسللو ل

بلعیس لآ د لآس ت لاسگبالولبرشتاتنل قدگالاشدلآاک لههل

نل گا لشللد لگسل ل(.)31لکللههشلاسگبللایلولاشللدلیال

یالpHلخمث لگس .لبهلگف گتشلpHل ر گنلاشدلسر لکلههشل

غاظ لههیلبهالیلاسگل ونلگس لبلعلیلرلللسل لبلوینل

یههلیا
لتهف .لبرشتاتنلاسگبایلن گا لشد لیالبهکتا ل

اسگلباگیلآاک لههلول ههالفعهلر ل تهبولرو لآسههلبهشلد.ل

pHل63-1لولیالقهاچلههلpHلخمث لولگسردیلن گا لشد ل

ه چمرنلاسگلههلسمت لسوکائرکلگسردههلاگل هلهال ل لکمملدلل

اسگسیگت لست ت لتاکربهتلاسگ لآسولتوسطلآاک لههیلس کلیوس
گاستهب ل ل
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ل

(.)31لبهلتوجلعلبلعلستلهتجلبلعلیسل لآ لد للیالشلولل63لیال

ناو لگسل رواوگانهسر ل لهلهلیالشلاگتطل شلهبعلبلعلصلمهتعل

غاظ لههیلبلهالیلاسلگلبلهلکلههشلاشلدل،لاسگبلایلسرل ل

س هج لی ه،لس لکلبلهاللولیتگلالشلاگتطلسلخ لتوگسلهت ل

کللههشل لل لتهبللد.لبللهلتوجللعلبللعل طهلعللهتلبللالسللهتال

اسگبایلیگاسد،لشلاگتط لکلعلبلاگیل رواوگانهسر ل لهلهیل

رواوگانهسر لهه،لمصلهاۀل لخ لالبهتلاتنل مبلعلسرتلاوژنل

راقهبلت للگس .
ل
یتگالغ

گس لکلعل میلالبلعلتولرلدللNADHل ل لشلویلولبلعلمملوگنل
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