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چكیده
مقدمه :آ یالز از ه ترین آن ی ههی اس
ب طور گسارد از جمسههي بهسیاوس ب دس
آن ی آ یالز ،تعیین فعهلی

ك در زیسل فملهوري اهمیل

زیلهدي دارد .آ لیالز بله كلهربرد تجلهري،

آید .هدف از پژوهش حهضر ،شمهسهی و جداسهزي بهسلیاوس وللد
یط كش بر تولید این آن ی اس .

آن ی آ یالز و بررس اثر تعدادي

مواد و روشها :نمون ههي خهک از مطق كشهورزي و آب از تلهبب چغلهخور در اسلاهن چههر له و بخایلهري و
نمون ههي پسهب از كهرخهن واد غرای در اساهن اص ههن ب شکل تصهدف جمعآوري شد .براي غربه گري سوی ههي
ولد آن ی آ یالز ،از
انداز گیري شد .اثر

یط نشهسا آگهر اسا هد شد .فعهلی

آن ی آ یالز به رو

دي نیاروسهلیسیایک اسلید ()DNS

یط كش ههي تریپایکیس سوي براث ( ،)TSBنوتریمل بلراث (،)NB

الو عصلهر خملر،

شیر و الس چغمدر بر تولید آن ی آ یالز بررس شد.
نتایج :از بین جدای ههي ولد آن ی آ یالز ،یک سوی جدا شد از پسهب داراي بیشترین فعهلی
ب جدو بهسیاوسههي كاهب برگ و شمهسهی
فعهلی

آن ی بود .بله توجل

ولکول  ،نمون جداسهزي شد ب گون بهسیاوس سوبایایس اعاق بود.

آن ی آ یالز توسط بهسیاوس سوبایایس در

یط تولید برابر به ( 7/15یونی  /یا لیار) انداز گیري شد.

بحث و نتیجهگیری :در پژوهش حهضر ،سوی بهسیاوس سوبایایس جلدا شلد از پسلهب یل ان در خلور تلوجه از
تولید آن ی عهد ( 7/15یونی  /یا لیار) را نشهن داد .در بین
حهصل از بهسیاوس سوبایایس در

یطههي كش

بیشترین ی ان فعهلی

آن ی آ لیالز

یط الس چغمدر شههد شد .به توجل بل پلژوهش حهضلر اسلا هد از سلوی هلهي

بهسیاوس براي دسایهب ب آن ی آ یالز روش كهرآ د اس .
واژههای کلیدی :آن ی آ یالز ،بهسیاوس سوبایایس ،پسهب،

* نویسمد سؤو کهتبهت

یط كش
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مقدمه.
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مواد و روشها.

آ یالزهه آنل ی هلهی هسلامد كل نشهسلا را هیلدرولی
كممد .دان ههي نشهسلا در آب سلرد نله
بیشار ب آن ی هه و واد شیمیهی

الو بلود و

قهو هسامد ( .)5در واقلع

نشهسا پایمري از گالوك اسل كل بل واسلط پیونلدههي
گایکوزیدي ب یکدیگر اصلل شلد انلد ( .)1آ یالزهله از
ه ترین آن ی هه در زیس فمهوري

سوب ل شلوند و

اهمی آنهه ب عا كلهربرد گسلارد ایلن آنل ی ههسل .
آ یالزهلله كهربردهللهي وسللیع در صللمهیع خاالل

نظیللر

مواد شیمیایی :در پلژوهش حهضلر از
نوتریم ل

آگللهر،

للیط كش ل

لیط كشل

نشهسللا آگللهر،

تریپایکیس سوي براث ،نوتریم

للیط

براث ،لوگلو  ،نشهسلا

سی ز یم  ،دان سویه ،عصهر گوش  ،كاسلی كارایلد،
سول هت می ی  ،فس هت پاهسی و عصهر خمر

صلو

رک  5آلمهن و همچمین ،از دينیاروسهلیسیایک

شرك

اسید ،بهفر سدی فس هت ،نشهسا
هلاوز

صو شرك

او ویلژ سلمجش و

سیگمه  1آ ریکه اسا هد شد.

نسهج  ،كهغرسهزي ،شویمد هله ،نلهنوای و صلمهیع غلرای

نمونهگیری از منابع مختلف. :

اع از تهی شرب هلهي فروكالوز و گالوك  ،آب یلو هله،

نمونهگیری از خاک :نمون ههي خهک كشلهورزي از

شیرین كممد هه و نوشیدن ههي الکا دارنلد .كلهربرد ایلن

اساهن چههر ه و بخایلهري در ظلروف تمیل و اسلاریل

آن ل ی هلله ا للروز در ز یم ل پ شللک و شللیم تج ی ل نی ل

جمعآوري شد .به رعهی شرایط اساریل پس از خشلک

گسارد شد اسل ( .)6 -3اگلر چل بسلیهري از گیههلهن،

شدن ،نمون هه ب خوب سهیید و نر شدند و از صهف یله

جهنوران و یکروارگهنیس هه توانهی تولید آن ی آ لیالز را

الکههي ری عبور داد شدند.

دارند ول این آنل ی بله مشله یکروبل داراي صلهرف

نمونااهگیااری از آب :نمونلل هللهي آب از قسللما از

صللمعا اس ل ( 6 ،1و  .)7در ایللن بللین ،جللمس بهسللیاوس

تهبب چغهخور از عمق حدود  60سلهنا الر در ظلروف

وسیع از آن ی ههي خهرج ساول از قبیل آ لیالز را

اساریل یک لیاري جمعآوري و ب آز هیشگه ماقل شد.

تولیللد لل كمللد كلل كللهربرد هملل در صللمع دارد .از

عا

اناخهب این عمق ،همجواري ز ینهلهي كشلهورزي

بهسیاوسههي وللد آنل ی آ لیالز ل تلوان بل بهسلیاوس

زیر كش غالت به این قسم

طی

سوبایایس ،بهسیاوس لیکم فور یس ،بهسیاوس سلرووس و

بهسیاوس پا

یکسه اشلهر كلرد ( 7 ،1و  .)1تولیلد آنل ی

آ یالز ب واردي از قبیل سوی هه ،تركیل
رو

لیط كشل ،

كش  ،رشد ساو و ز هن گر هگراري بساگ دارد

از تهبب بود.

نموناااهگیاااری از پسااااب :نمونل ل هلللهي پسلللهب از
كهرخهن ههي بسام سهزي ،كیک و نوشهب سهزي در اساهن
اص ههن ك حلهوي نشهسلا و تركیبلهت الیگوسلهكهریدي
اس  ،در ظروف تمی و اساریل جمعآوري شد.

( .)1بهتوج ب این ك براي تولید آن ی ههي صمعا نیهز بل

تهیه رقت از نمونهها. :

سلوی مهسل و سلپس ،فمللهوري ربلو اسل  ،هللدف از

رقیقسازی نمونه خاک :از هر نمون خهک به اسا هد

پژوهش حهضر جداسهزي سوی برتر ولد آن ی آ لیالز از

از كهغر تمی و ترازوي دقیق قدار یک گلر وزن شلد

مهبع خاال

شله ل خلهک ،پسلهب و آب ،تعیلین یل ان

فعهلی آنل ی آ لیالز و بررسل اثلر تعلدادي

لیطهلهي

كش بر تولید آن ی آ یالز توسط این سوی اس .

و در كمهر شعا ب لول آز لهیش حلهوي  1یال لیالر آب
قطر اساریل اضهف شد تله رقل
عال

 0/5بل دسل

آیلد .بل

ایللن كل قللدار بللهكاريهلله و اسللپورهللهي وجللود

یط كش ههي خاا

بررس اثر

درخهک بسیهر زیهد اس

در تولید آن ی آ یالز توسط یک سوی بو

براي جداسهزي دقیلق آنهله از

رق  50-5ته  50-1اسا هد شد.

بهسیاوس سوبایایس
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سوي براث در یک ارلن تمی تهیل شلد .پلس از اسلاریل
شدن به بهسیاوس تاقیح و بل لدت  14سلهع

رقیقسازی نمونه آب و پسااب :از نمونل هلهي آب و

 30درج سهنا گراد و در شیکر بله سلرع

در د لهي
 510دور بلر

پسللهب جمللعآوري شللد در شللرایط اسللاریل قللدار 5

دقیق  3گر هخهن گراري شد .پس از فعله شلدن جدایل

یا لیار در كمهر شعا ب لول آز هیش حهوي  1یا لیالر

بهسیاوس در

آب قطر اساریل اضهف شد .پس از ب دس

بهكاریللهی بلله رقل  5/1 × 501بل یل ان  1یال لیاللر در

آ دن رق

 0/5از نمون پسهب ،رقل هلهي  50-5تله  50 -1تهیل شلد.
سپس ،براي یکسهن بودن شلرایط آز لهیش از نمونل آب
نی شهب به دو نمون خهک و پسهب رق ههي  50-5تله

یط تریپایکیس سوي براث ،سوسپهنسلیون

-1

 50تهی شد.

شرایط اساریل و در كملهر شلعا بل
تاقیح شد .تركیبهت

لیط تولیلد آنل ی

یط تولیلد آنل ی ( )50بلر حسل

گر بر لیار شه ل :نشهسا سلی ز یمل ( ،)50دانل سلویه
( ،)4عصهر گوش

( ،)3كاسی كاراید ( ،)0/1سلول هت

کشت نمونهها :نمونل هلهي خلهک ،آب و پسلهب بلر

می ی ( )0/3و فسل هت پاهسلی ( )5اسل  .گر هگلراري

و

در د لهي  30درجل

روي

للیط نوتریم ل

آگللهر ب ل شللکل خط ل كش ل

خهلصسهزي شد .سپس ،به اسا هد از رنگآ ی ي گر و
قد هت شد.

شههدات یکروسکوپ تعیین هوی

یط كشل
كش

وللد آنل ی آ لیالز در ابالدا از

نشهسلا آگلهر اسلا هد شلد و

براي دت  41تله  71سلهع

لیطهلهي

در د لهي  30درجل

سللهنا گللراد گر هگللراري شللدند ( 6و  .)1رنللگ
نشهسا آگهر ب عا

كش
شدن

یط

للیط

وجود نشهسلا كلدر اسل

گون اي ك باواند نشهسا را هیدرولی كمد بهعل

سهنا گراد و  510دور بر دقیق انجه شد.
سنجش فعالیت آنازیم آمایالز :بلراي بررسل

غربا گری گونه مناسب مولد آنازیم آمایالز :بلراي
غربه گري گون مهس

یط تولیلد بل لدت  544سلهع

و

شل هف

شود .بملهبراین ،پلس از  41تله  71سلهع

یل ان

آن ی آ یالز تولید شد از رو

 DNS 4اسلا هد

شد 7( .و  )55براي انداز گیري فعهلی

آن ی آ لیالز در

فعهلی

ابادا از  0/1یا لیار آنل ی خله  0/1 ،یال لیالر

الو

نشهسللا  5درصللد و بهفرسللدی فس ل هت بلله اسللیدیا 6/1
اسللا هد شللد .سللپس ،از  0/1یالل لیاللر عللرف رنگلل
دينیاروسهلیسیایک اسلید ( )DNSبلراي توقل
اسا هد شد ( 1 ،7و  .)50جرب نلوري

واكلمش

الو در طلو

وج  140نهنو ار توسط دسلاگه اسلپکاروفاو ار خوانلد

گون ههی ك در اطراف كاون تلک خلود ههلل شل هف

شد .بمه بر رو

ایجهد كرد بودند ولد آن ی آ یالز بود و براي راحل

آ للیالز برابللر بلله قللدار آن یم ل اس ل

بعد اناخهب شدند .براي تهیید عملل هیلدرولی نشهسلا از

یکرو و قملد احیله كمملد را در لدت یلک دقیقل در

عرف لوگو اسا هد شلد كل رنلگ آبل تیلر علرف
لوگو در

یط كش

نشهسا آگهر ،در جهی كل ههلل

حهصل از هیدرولی نشهسا وجود دارد ب رنگ آبل كل
رنگ ته ب رنگ امهیل

شود.

تولید آمیالز :قدار  30یال لیالر

شرایط واكمش آزاد كمد .بدین ترتی
بر اسهس این رو

ك ل باوانللد یللک
نمون ههي ماخل

قهیس و برترین سوی اناخهب شد.

رسم منحنی استاندارد ماالتوز :بلراي
فعهلی

لیط تلریپایکیس

اسا هد شد یلک واحلد فعهلیل

آنل ی

هسلب یل ان

آ یالز نمون ههي جدا شلد  ،از م مل اسلاهندارد

للهلاوز اسللا هد شللد .بللراي ترسللی م مل اسللاهندارد ،از
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للهلاوز بلله رقلل هللهي  1 ،5/6 ،5/1 ، 0/1 ، 0/4 ،0/5و 4

سوي براث اسا هد شد .سپس ،از سوسپهنسیون بهكاریهی

درصلللللد آب دو بلللللهر تقطیلللللر و علللللرف رنگللل ل

به رق  5/1 × 501ب ی ان  1یا لیار در شرایط اسلاریل
ب هر یک از

دينیاروسهلیسیایک اسید اسا هد شد.
شناسایی باکتری مولد آنزیم آمیالز.

یطههي كش

اضلهف شلد.

لیطهله در

انکوبهتور شیکردار در د هي  30درج سهنا گراد و 510

ویژگیهای بیوشیمیایی :بلراي شمهسلهی سلوی هلهي
بهسیاوس از آز ونههي بیوشیمیهی بهسلیاوسهله اسلا هد

دور بر دقیق قرار گرفاملد .سلپس ،سلمجش بل رو

دي

نیاروسهلیسیایک اسید انجه گرف .

شد ( 1و .)51
ویژگیهای مولكولی :سوی برتر غربه شد بر بمهي
شههدات بهب براي شمهسهی

ولکول اناخهب شد .عملل

 PCRبه اسا هد از دو آغهزگر:

نتایج.
نتایج حاصل از کشت نمونههاا :در ابالدا نمونل هلهي
جمللعآوري شللد از خللهک ،آب و پسللهب ،در

للیط

'FD1:5' AGAGTTTGATCCTGGCTTAG 3
'RD1: 5' TAAGGAGGTGATCCAGCC 3
انجه شد .براي شمهسهی فیاوژنایک پلس از انجله PCR

خهک ،آب و پسهب در

و الکاروفورز روي ژ آگلهرز ،قطعلهت تکثیلر و خلهلص

توانهی هیدرولی نشهسا را داشامد 50 .جدایل قطلر ههلل

شد تعیین توال شد .سلپس ،قهیسل تلوال 16s rDNA

ب رگاري را نشهن دادند.

بهسللیاوس جللدا شللد بلله تللوال هللهي وجللود در پهیگلله
به اسلا هد از نلر افل ار بالسل

اطالعهت ژنو

 1انجله

یط نشهسلا آگلهر 10 ،جدایل

تولید آمیالز :تولید آنل ی آ لیالز توسلط  50جدایل
شخص شد در رحا قبل ك در

لیط نشهسلا آگلهر

بهارین تولید آنل ی آ لیالز را از خلود نشلهن داد بودنلد

شد.
.بررسی اثر محیط کشتهای مختلف بر تولید آنزیم

آمیالز :اثلر

نوتریم

آگهر خلهلصسلهزي شلد .از كشل

نمونل هلهي

لیط كشل هلهي تلریپایکیس سلوي بلراث

( ،6)TSBنوتریم

براث ()NB

7

الو عصلهر خملر،

شیر و الس چغمدر بر تولید آن ی آ لیالز توسلط سلوی
برتر جدا شد بررس شد .قبل از كش
یطهه ابادا تمه این

یطهله بله رو

یکروب در این
سلهخ خله

خود تهی شد .براي فعه سلهزي بهسلیاوس كل در رحال
غربه گري اناخهب شد از

یط كش

هیع تلریپایکیس

بررس شد .در

یط تولید آن ی آ یالز شه ل  5درصد

نشهسا ب عموان القه كممد آن ی  ،بهسیاوس جلدا شلد از
پسهب بهبترین ی ان تولید آنل ی را در سلهع

 71و بل

ی ان( 7/15یونی  /یال لیالر)  1نشلهن داد .تولیلد آنل ی
آ یالز در ایلن جدایل در سلهع هلهي ،16 ،71 ،41 ،14
 510و  544ب ترتی

برابر بله 1/1 ،6/7 ،7/1 ،4/1 ،3/03

و ( 4/7یونی  /یا لیار) بود (شکل .)5

بررس اثر

در تولید آن ی آ یالز توسط یک سوی بو

یط كش ههي خاا

بهسیاوس سوبایایس
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8
7
6
5

فعهلی

4

آن ی

3
2
1
0
140

160

120

80

100

ز هن ( بر حس

40

60

0

20

سهع )

شکل  -5م م تولید آن ی آ یالز توسط بهسیاوس سوبایایس پس از  6روز گر هگراري در

یط تولید آن ی  ،در  30درج سهنا گراد،

سرع شیکر  510دور بر دقیق
جدو  -5شمهسهی جدای بهسیاوس سوبایایس توسط ویژگ ههي

ویژگیهای گونه باکتری:

شناسایی بر مبنای ویژگایهاای بیوشایمیایی :بلراي

ظههري و آز ونههي بیوشیمیهی
آز ون لیسایمهز

م

آز ون هیدرولی كهزوین

ثب

شمهسللهی جدایلل للورد طهلعلل در پللژوهش حهضللر در

آز ون هیدرولی نشهسا

ثب

آز ون هیدرولی ژبتیمهز

ثب

جدو  5نشهن داد شد اس .

آز ون تخمیر قمد گاوگ

ثب

تخمیر قمد هنیاو

ثب

آز ون تخمیر قمد گ یاوز

ثب

آز ون تخمیر قمد آرابیموز

ثب

آز ون هیدرولی اور

م

شمهسهی دقیق جدای هه از آز ونههي بیوشلیمیهی
جللداو برگلل  )53( 1اسللا هد شللد .ناللهی

طلهبق

ربللو بلل

شناسااایی مولكااولی :از بللین سللوی هللهي جللدا شللد
نمونلل اي كلل داراي بللیشتللرین قطللر ههللل حهصللل از
هیللدرولی نشهسللا در

للیط نشهسللا آگللهر و همچمللین،

بیشترین ی ان تولیلد را در

لیط تولیلد آنل ی داشل

ویژگ ههي
بیوشیمیهی

آز

ون vp

ثب

آز ون احیهي نیارات

ثب

اسهس آز ونههي بیوشیمیهی

طهبق بله جلدو شمهسلهی

آز ون تج ی سیارات

ثب

توانهی رشد در شرایط ب هوازي

م

برگ و ت ایل توال ژنلو

 16s rDNAشمهسلهی شلد.

كهتهبز

ثب

رشد در كاراید سدی  1درصد

ثب

رشد در كاراید سدی  1درصد

ثب

رشد در كاراید سدی  7درصد

ثب

براي ادا پژوهش اناخهب شد .بهسلیاوس لورد نظلر بلر

بهسیاوس شمهسهی شلد بله بهسلیاوس سلوبایایس تشلهبه
زیهدي را نشهن داد .آز ونههي بیوشیمیهی در جدو  5و
تصویر درخ فیاوژن در شکل  1آورد شد اس .

5314  پهیی،51  شمهر،  سه چههر،یکروارگهنیس هه

 پژوهش زیس شمهس- فصامه عام
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Brevibacterium_ halotolerans_ DSM _ 8802T (AM747812)

60

Bacillus _ mojavensis _ IFO _ 15718T(AB021191)

73
Bacillus _ Subtilis_subsp_Spizizenil_NRRL_ B-23049T(AF.74970
*B1_complete_16s_rRNA

70

Bacillus_valismortis_DSM_11031T(AB021198) plantarum_F7B4)
Bacillus_amyloliqenfaciens_subsp. amyloliquefaciens(GQ281299)

63

92

Bacillus_amyloliqnfaciens_subsp_plantarum_F7B42T(CP0056)

89
57

Bacillus_siamenesis_ATCC_PD-A10T(GQ281299)

54

Bacillus _atrophaeus_JCM_9070T (AB021181)
Bacillus_licheniformis_ATCC_145801(AE017333)
100

Bacillus aerius 24kT (AJ831843)
Bacillus_pumilus_ATCC_7061T (ABRX01000007)
Bacillus_ aerophilus_ 28KT (AJ831844)

100
98

Bacillus_ stratosphericus_ 41KF2aT (AJ831841)
Bacillus_ aqimaris_ TF-12T (AF483625)

99

Bacillus_ marisflavi_TF-11T (AF483624)

100

Bacillus shackletoni LMC 18435T (AJ250318)
100

Bacillus_ Sporothemodurans_ M215T (U49079)

 درخ فیاوژن براي بهسیاوس سوبایایس-1 شکل
6

آن ی

فعهلی

5

4

3

2

1

0
1

2

3

یط

یط شمهر

،NB 1 یط شمهر

،TSB 5 یط شمهر

: یطههي كش

4

5

شمهر

 قهیس تولید آن ی آ یالز حهصل از بهسیاوس سوبایایس در-3 شکل

510  سهع (ز هن حداكثر تولید) به سرع شیکر71 یط الس چغمدر پس از
دور بر دقیق

1 یط شمهر

یط شیر و

4 یط شمهر

، عصهر خمر3

بررس اثر

یط كش ههي خاا

در تولید آن ی آ یالز توسط یک سوی بو

اثر محیط کشتهای مختلف بر تولید آنزیم آمیالز.:
یطههي تریپایکیس سوي براث و نوتریم
عمللوان

آشویم

55

و همکهران بهسیاوس وللد آ لیالز را از نمونل

للیطهللهي غم ل كممللد یکروارگهنیس ل هلله در
شود ،تولیلد در خلور تلوجه از

پژوهش براي تولید -αآ یالز هض كممد نشهسا خه از

آنل ی آ لیالز

اسلللاوک فریللل شلللد بهسلللیاوس لیکمللل فلللور یس

یط ،TSB

 ATCC9945aاسلللا هد كردنلللد ( .)1در ایلللن طهلعلل ،

و كهف در اخایهر

شمهسللهی سللوی هللهي بهسللیاوس ب ل وسللیا آز للونهللهي

یط شلیر نسلب

بیوشیمیهی انجه گرفل  .تهییلد آز لونهلهي ربلو بل

این آن ی را نشهن ندادند .ك ترین فعهلی
یط عصهر خمر شههد شد .در س

 NBو عصهر خمر سوبساراي مهس
آن ی وجود ندارد .در
ب سهیر

ولللد آ للیالز را از نمونلل خللهک انجلله دادنللد (.)51
آب جداسهزي كردنلد ( .)53بوزیلک  51و همکلهران در

آز هیشگه هه اسا هد
در

براث ك ب

بهسیاوس سوبایایس
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یط الس و

یطهله تولیلد بلهبتري از آنل ی شلههد شلد.

یط الس و

جدای برتلر در آز لهیشهلهي حهضلر از رو

شمهسلهی

یط شلیر داراي تركیبلهت قملدي هنملد

ولکول نیل اسلا هد شلد .در بیشلار طهلعلهت شلهب از

الیگو سهكهریدهه و دي سهكهریدههس  .همچمین ،در هلر

آز ونههي بیوشیمیهی براي شمهسهی سوی ههي بهسیاوس

دو

یط حضور كاسی در بهبود فعهلیل

ؤثر اس  .جدای بهسیاوس سلوبایایس در

آنل ی آ لیالز

اسا هد شد اس  .ادیهنجو 53و همکهران بهسیاوس لیکم

لیط لالس

فور یس را بر اسلهس آز لونهلهي بیوشلیمیهی شمهسلهی

بهارین تولید آنل ی آ لیالز را نشلهن داد .فعهلیل
آ یالز حهصل از بهسلیاوس سلوبایایس در

آنل ی

كردنللد ( .)6خلللهن اب  54و همکلللهران بلللراي شمهسلللهی

لیط لالس

بهسللیاوس سللوبایایس از آز للونهللهي بیوشللیمیهی اسللا هد

عهد به ( 1/045یونی  /یا لیار) بود.

كردند ( .)50در این طهلع براي غربه گري بلهكاريهلهي

كلل تللرین فعهلیلل آنلل ی آ للیالز در للورد بهسللیاوس

لیط نشهسلا آگلهر اسلا هد شلد.

پس از  71سهع
سللوبایایس در

للیط عصللهر خمللر و عللهد 1/666

ولد آن ی آ لیالز از
گویلله  51از

للیط نشهسللا آگللهر بللراي غربلله گللري

(یونی  /یا لیار) انداز گیري شد .كل نالهی حهصلل از

بهسللیاوسهللهي ولللد آنلل ی آ للیالز اسللا هد كللرد (.)5

آن در شکل  3آورد شد اس .

آشویم نی براي غربه گلري بهسلیاوسهلهي وللد آنل ی
آ یالز از یط نشهسا آگهر اسا هد كرد .رشد در

بحث و نتیجهگیری.
آ یالز از ه ترین آن ی هه در زیس

لیط

نشهسا آگهر و هیدرولی نشهسا حکهیل از ترشلح آنل ی
فملهوري اسل

آ یالز خهرج سلاول دارد كل در پلژوهش حهضلر از ایلن

ك بله مشله یکروبل  ،صلهرف صلمعا وسلیع دارد.

للیط اسللا هد شللد و ناللهی رضللهی بخش ل داش ل  .در

آ یالز به كهربرد تجهري بل طلور گسلارد از جلمسهلهي

طهلع حهضر ،بهسلیاوس جلدا شلد از پسلهب یل ان قهبلل

آید .در پژوهش حهضر ،جداسهزي

تللوجه از تولیللد آنل ی آ للیالز را نشللهن داد .قوربللل  56و

بهسیاوس ب دس

بهسیاوس از خهک ،آب و پسهب انجه گرفل  .در حلهل

همکهران بهبترین ی ان تولید آن ی آ لیالز توسلط سلوی

ك در بیشار طهلعهت ك جداسهزي انجه شلد سلوی هله

بهسللیاوس را ( 1/5یونی ل  /یا ل لیاللر) بیللهن كردنللد (.)56

از یک مبع ،نمون خهک یه آب جمعآوري و جداسهزي

همدی  57و همکهران یل ان تولیلد آنل ی آ لیالز توسلط

شدند .یهسوري نج

 50و همکهران جداسهزي بهسلیاوس

بهسیاوس را ( 4/1یونی  /یا لیار) اعال كردند (.)57
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در پژوهش حهضر ،اثر
بللراث ،نوتریم ل

یطهلهي تلریپایکیس سلوي

بللراث،

را القه

لیط

یط شیر ،ب نسب تولید آن ی بیشاري

كممد و در این بین

یط لالس چغملدر سلب

تولید آن ی آ یالز بیشاري نسب

ب

یط شیر ل شلود.

للیط شللیر در تركیلل خللود داراي قمللد گللهبكاوز و
بكاوز بود و

یط الس داراي قمد رافیموز ،سلهكهروز

و فروكاوز اس  .گویه در طهلع اي اثر تركیبهت قملدي
از قبیل سهكهرز ،فروكاوز ،بكاوز و گهبكاوز را بر تولید
آن ی آ یالز بل وسلیا سلوی بهسلیاوس بررسل كلرد و
نشهن داد ك این تركیبهت قمدي سلب القله تولیلد آنل ی
آ یالز

شوند ( .)5از طرف

یط لالس

یط شیر و

داراي عمصر كاسی در تركی خود هسامد .ادیلهنجو نیل
اثر ثب كاسی را بر فعهلی
( .)6احمدي 51بیهن داشل
آ یالز اثر ثی

آنل ی آ لیالز عملوان كلرد
كل كاسلی بلر تولیلد آنل ی

دارد ( .)55این طور اسامبه

تركیبهت وجود در

یط شیر و

تولیللد آنل ی آ للیالز بیشللاري نسللب
شود .در این بین
صرف اي اس

شود كل

یط الس سب

القله

بل سللهیر

للیطهلله

یط الس چغمدر

و در قهیس بله سلهیر

شد ب طور رضهی

یط تولیلد بل

لیطهلهي اسلا هد

بخشل سلب تولیلد آنل ی آ لیالز

شد.
سللوی بهسللیاوس سللوبایایس سللطح طاللوب از آنل ی
آ یالز را تولید

كمد و ایلن سلوی ل توانلد بل عملوان

یک سوی صمعا

در سطح تجهري طلر شلود.

مهس

همچمین ،ی ان تولید آن ی آ یالز توسلط ایلن سلوی در
یط كش ههي صمعا
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Abstract
Introduction: Amylases are among the most important enzymes and have great significance in
present-day biotechnology. Amylase with commercial applications is mainly derived from the
genus Bacillus. The main purpose of this study is identification and isolatation amylase enzyme
producer Bacillus, determining the amylase enzyme activity and affecting a number of culture
medium on amylase enzyme production.
Materials and methods: Soil, water and wastewater samples were collected from agricultural
area, choghakhor lake in chahar mahal e bakhtiari province and from food factory in Esfahan.
Bacillus isolates were screened for amylolytic properties by starch hydrolysis test on starch agar
plate. Amylase producing Bacillus were identified biochemical tests and molecular experiments.
Amylase enzyme activity of isolates was measured using di-nitro salicylic acid (DNS) method.
Enzyme production was studied in variose medium culture TSB, NB, Yeast extract, molases
and milk medium.
Results: The enzyme amylase-producing strains, one sample showed was the highest amylase
activity. The Bacillus has been detected as a member of Bacillus subtilis according to Bergey's
Manual of Systematic Bacteriology and molecular recognition. The enzyme activity of Bacillus
subtilis was measured 7/21 (U/ml) in production media. Trough medium culture maximum
amylase production for Bacillus subtilis was achieved in molases medium.
Discussion and conclusion: In this study, Bacillus subtilis strains isolated from wastewater of a
significant amount of enzyme producing 7/21 (U/ml) as indicated. Among the medium-amylase
from Bacillus subtilis highest enzyme activity was observed in beet molasses. According to this
study, the use of Bacillus strains is an efficient way to achieve the amylase enzyme.
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