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چکیده
تنوع ژنتیکی جمعیت باکتریایی در شکمبه بز با استفاده از یک روش مولکولی و مستقل از کشت مورد بررسی قرار گرفت .به دلیل شرایط منحصر بهفرد

تغذیهای و زندگی ،این انتظار وجود دارد که بزها دارای جمعیت باکتریایی متفاوتی نسبت به سایر نشخوارکنندگان باشند .در نتیجه درک صحیح این جمعیت
میکروبی در نژادهای مختلف بز و بررسی تغییرات آنها در پاسخ به رژیمهای مختلف تغذیهای و بررسی تنوع آنها در زیستگاههای مختلف بسیار ضروری

است .از این رو فرآیند  PCRو تعیین توالی کتابخانه کلون ژن  16S rRNAبا استفاده از یک نمونه مخلوط حاصل از کل محتویات شکمبه مربوط به  12بز

یها انجام پذیرفت .بزها از گلههای پرواری تغذیه شده با خوراک مخلوط کنسانتره و علوفه
بومی شمال ایران با استفاده از پرایمرهای عمومی برای باکتر 
انتخاب شدند .مجموعًاًا  51توالی  16S rRNAمورد آنالیز قرار گرفت .از این  51توالی  4توالی دارای شباهت با  Streptococcus bovisبودند و  3توالی با

 Selenomonas ruminantiumهمخوانی داشتند .همچنین  2توالی شبیه به  Megasphera elsdeniiبودند و  2توالی دیگر با Prevotella ruminicola

یهای کشت نیافته شکمبه گاو شباهت داشتند .از این  51توالی یک توالی به  Lactobacillus plantarumشبیه بود و
شباهت داشتند 2 .کلون نیز با باکتر 

یها را در شکمبه بزها در
یک توالی باقیمانده نیز دارای شباهت با  Prevotella multiformisبود .این تحقیق برای اولین بار تنوع مولکولی جمعیت باکتر 

ایران مورد مطالعه قرار داد .بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که این حیوانات دارای جمعیت باکتریایی مشابه با سایر نشخوارکنندگان در سایر نقاط دنیا
یباشند .هر چند که ما توالیهایی را نیز جداسازی نمودیم که با میکروارگانیسمهای شناخته شده در دستگاه گوارش در یک خوشه قرار نمیگرفتند که این
م

شهای استخراج  DNAیا پرایمرهای مورد استفاده برای PCR
یتواند به علت اختالفات فردی در حیوانات میزبان در حین نمونه گیری ،نوع جیره ،رو 
مساله م 

بوده باشد.

واژگان کلیدی :شکمبه ،تنوع ژنتیکی ،بز
* نویسنده مسئول :محمد چمنی

آدرس :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران .تلفن120- 8539 6 48 4 :
پست الکترونیکm.chamani@srbiau.ac.ir :
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مقدمه

یهای شکمبه استفاده شده است.
مالحظهای از باکتر 

شکمبه اکوسیستم بسیار پیچیدهای است که دارای

تحقیقات مولکولی در زمینه اکولوژی میکروبی

طیف وسیعی از میکروارگانیسمها شامل باکتریها،

حیوانات بهطور گسترده در رشته علوم دامی مورد

یباشد ( .)31وظیفه
یها و قارچها م 
کیاختهها ،آرک 
ت 
اصلی میکروارگانیسمها ،تبدیل مواد گیاهی به

یگیرند (.)3
استفاده قرار م 
طبق اسناد تاریخی در گذشتههای بسیار دور در ایران

ترکیبات قابل هضمی است که بتوانند توسط حیوان

ییافته است .این دام
بز به همراه گوسفند پرورش م 

میزبان مورد استفاده قرار گیرند ( .)91این عملکرد از

بهواسطه ساختار فیزیولوژیکی خاص ،یکی از

نرو حائز اهمیت است که امکان تبدیل انرژی
ای 

بترین دامهای اهلی ایران است که میتواند از
مناس 

ذخیره شده خورشیدی در الیاف گیاهی را به

سچرهای زراعی تغذیه نماید و بهواسطه
مراتع و پ 

محصوالت غذایی مانند شیر و گوشت فراهم

سرشاخه خواری و استفاده از بوتهها و خارها این

یآورد .عالوه بر این از آنجایی که این جمعیت
م

انتظار وجود دارد که دارای جمعیت میکروبی

میکروبی طی گذر زمان دستخوش انتخاب و تکامل

متنوعتری نسبت به سایر نشخوارکنندگان باشد که

قرار گرفته ،نوعی ارتباط داخلی بین حیوان میزبان و

شناسایی این جمعیت میکروبی به خصوص جمعیت

بها بوجود آمده است ( .)82بنابراین مطالعه
میکرو 

باکتریها در شکمبه میتواند به کامل کردن درک

جمعیت میکروبی حاضر در شکمبه بخشی از

صحیح ما از پتانسیل بزها در هضم مواد خوراکی غیر

تحقیقات تغذیهای را در نشخوارکنندگان تشکیل

معمول کمک شایانی نماید .تقریبًاًا در اکثر نقاط کشور

یدهد و در بهبود درک ما از این جمعیت پیچیده
م

پهناور ایران و بهخصوص مناطق گرمسیری و نیمه

یکند.
میکروبی و اثرات متقابل آنها کمک م 

گرمسیری ،بز به دو شیوهی اصلی دامداری روستایی

در گذشته عمده اطالعات در مورد ترکیب جمعیتی

ییابد ( .)1در ایران
و عشایری (کوچنده) پرورش م 

شهای
میکروارگانیسمها در شکمبه ،حاصل از رو 

یکنند که از این
 128 /7میلیون واحد دامی زندگی م 

سنتی مانند تکنیک رول تیوب ( )51یا برآوردهای

یباشد ( .) 23
تعداد  25 /9میلیون رأس مربوط به بز م 

 )Most Probable Number( MPNبودهاست (.)6

بر اساس اطالعات ما ،این تحقیق اولین مطالعه بر

شهای سنتی نشان دادهاند که باکتریهای شکمبه
رو 
متعلق یه

22

یباشند
گونه غالب م 

(.)71

میکروارگانیسمهای شکمبه بهطور گستردهای ،هم به
صورت کیفی (  ) 37و هم به صورت کمی ()13

روی تنوع باکتریهای شکمبه بزها در ایران است که
بهوسیله تکثیر ،کلونینگ و توالی یابی ژن 16S rRNA

یها و آنالیز فیلوژنتیک به
و پس از آن مقایسه توال 
یپردازد.
بررسی این جمعیت میکروبی م 

توسط تکنی 
کهایی بر پایه ( DNAمانند ژن 16S

مواد و روش کار

 rRNAدر پروکاریوتها و  18S rRNAدر

 -1جمع آوری نمونهها

تها) مورد مطالعه قرار گرفتهاند .از این
یوکاریو 

آزمایش بر روی  12بز ایرانی از شمال ایران (6

کها بعدًاًا جهت ترسیم کتابخانه کلو 
تکنی 
نهای 16S

حیوان از استان مازندران و  6حیوان از استان گیالن)

بهای شکمبه و تشریح تنوع قابل
 rRNAمیکرو 

انجام پذیرفت که تقریبًاًا دارای  1سال سن و وزن

تعیین تنوع ژنتیکی باکتریها در شکمبه بز3 ...

زنده  04 ± 3کیلوگرم بودند .جمع آوری نمونهها در
اواخر فصل بهار انجام گرفت و حیوانات نیز از
گلههای پرواری تغذیه شده با خوراک مخلوط
کنسانتره و علوفه انتخاب شدند که دسترسی به علوفه
تازه نداشتند .نمونهها پس از کشتار حیوانات از
قسمتهای مختلف شکمبه جداسازی شدند تا از
شهای
حضور حداکثر گونههای باکتریایی از بخ 
مختلف شکمبه اطمینان حاصل شود .نمونه کامل
حاصل از محتویات شکمبه  12بز با یکدیگر مخلوط
شدند و یک نمونه نهایی به میزان  100گرم تهیه
گردید که جهت جلوگیری از فعالیتهای بعدی
میکروبی و تولید آنزیمهای مختلف میکروبی ،سریعًاًا
به فریزر  - 80درجه سانتیگراد منتقل شد.
استخراج  DNAاز کل محتویات شکمبه انجام گرفت.
محتویات شکمبه بر روی یخ ،یخ گشایی شدند.
استخراج  DNAبا استفاده از کیت ( DNPسیناکلون،
ایران) و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده انجام
شد و در نهایت  DNAدر  50میکرولیتر بافر Tris-
 )pH=8.0( EDTAکه حاوی DNase-free RNase

بود استخراج گردید .پس از استخراج  DNAاز
نمونهها DNA ،ها بر روی ژل آگاروز  1درصد قرار
داده شدند و برای بررسی کیفیت و وزن مطلوب
مورد سنجش قرار گرفتند .همچنین غلظ 
تهای DNA
توسط  1000 Nano Dropسنجیده شد .در نهایت
نمونهها تا مرحله بعدی آزمایش در فریزر  - 20درجه
سلسیوس نگهداری شدند.
 -3پرایمرها و انجام تکثیر ژنی با استفاده از PCR

تکثیر ژن  16S rRNAبا استفاده از یک جفت پرایمر
عمومی

(´-3

برای

یه ا
باکتر 

با

ACATCTCACGACACGAGCTGACGACAACCATGC

´ )3انجام پذیرفت .واکنش  PCRبه این صورت انجام
گرفت که هر واکنش شامل  5میکرولیتر  DNAالگو،
 2/5میکرولیتر بافر  1 ،10X PCR Bufferمیکرولیتر
از هر یک از پرایمرهای رفت و برگشت به غلطت
 10میلیموالر 0/ 75 ،میکرولیتر از  50 MgCl₂میلی
موالر 0/5 ،میکرولیتر dNTP(dATP, dCTP, dGTP,
) 10 dTTPمیلی موالر و  0/4میکرولیتر 5U/ml Taq

 DNA Polymeraseدر حجم کلی  25میکرولیتر بود.
واکنش  PCRتوسط

5333

Mastercycler

) (Ependorf Germanyانچام پذیرفت .واکنش PCR

تسازی
با استفاده از برنامه زیر انجام گرفت :واسرش 
اولیه در دمای  95درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه،

 -2استخراج DNA

پرایمر

و پرایمر برگشت
-

(5´-

رفت

)5´-TAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACG

تسازی در
سپس  04چرخه  30ثانیهای شامل واسرش 
دمای  93درجه سانتیگراد 30 ،ثانیه مرحله اتصال در
دمای  49درجه سانتیگراد و  30ثانیه طویلسازی در
دمای  72درجه سانتیگراد به همراه گسترش نهایی
در دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  25دقیقه.
محصوالت  PCRتوسط الکتروفورز بر روی ژل
آگاروز  %1تفکیک شدند و توسط 0/0001 SYBR

( safeسینا کلون ،ایران) رنگ آمیزی گردیدند.
 -4کلونینگ و توالی یابی
محصوالت خالصسازی شده  PCRبا استفاده از کیت
 (Fermentase, USA) T/Acloningبر اساس
دستورالعمل شرکت سازنده کلون شدند و به
سلولهای مستعد  E.coli JM107ترانسفرم گردیدند.
سپس پالسمیدهای نوترکیب با استفاده از کیت
استخراج پالسمید (سینا کلون ،ایران) استخراج شدند.
یهای نوکلئوتیدی ژنهای کلون شده ،جهت
توال 
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تعیین توالی ژن  16S rRNAبه شرکت  Bioneerواقع

کلونها) متشکل از کلون  ،9کلون  ، 36کلون  10و
30

شباهت

دارای

94

با

درصدی

در کشور کره جنوبی ارسال شدند.

کلون

یها و ساختار ثانویه
 -5آنالیز توال 

 Streptococcus bovisبودند و  3توالی (  20درصد از

تمام توال 
یهای مرجع از بانک ژنی و RDP

کلونها) شامل کلون  ،7کلون  91و کلون  33با

( )Ribosomal Database Projectتهیه شدند (.)5

 Selenomonas ruminantiumهمخوانی  90درصدی

یهای بهدست آمده ،توسط برنامه CHECK-
توال 

 CHIMERAبه منظور حذف هر گونه کلون ژن
 rRNAغیر واقعی مورد آنالیز قرار گرفتند ( .) 21
میزان تشابه با اطالعات روی پایگاه دادهها با استفاده

داشتند .همچنین  2توالی (  31/ 33درصد از کلونها)
متشکل از کلون  16و کلون  89 ، 32درصد شبیه به
 Megasphera elsdeniiبودند و  2توالی دیگر
(  31/ 33درصد از کلونها) نیز شامل کلون  31و کلون
96

درصدی با

از جستجوی آنالین  BLASTانجام گرفت و

 3دارای شباهت

مشابهترین توالیها به عنوان مرجع در درخت

 ruminicolaبودند 2 .کلون (  31/ 33درصد از

فیلوژنتیک انتخاب شدند (  .) 20متوازن کردن توالی

کلونها) دیگر نیز شامل کلون  27و کلون  5با

Prevotella

توسط نرم افزار توازن توالی چندگانه CLUSTAL

باکتریهای کشت نیافته شکمبه گاو شباهت

 W version 1.81انجام گرفت ( .) 38

درصدی داشتند .از این  51توالی یک توالی (6/66

 -6آنالیز فیلوژنتیک

درصد از کلونها) با 90 ،Lactobacillus plantarum

درخت فیلوژنتیک با استفاده از روش neighbor-
 ) 30 (joiningو با کمک نرم افزار MEGA 4
(http://www.megasoftware.net/mega4/mega.ht
) mlجهت تشریح روابط خویشاوندی رسم گردید و

درخت با استفاده از آزمون  bootstrapبر اساس
 1000تکرار نمونهگیری ( )8طبق توصیه  Pasterو
همکاران (  ) 1991ارزیابی شد ( .) 26
نتایج
-1آنالیز تجزیه توالی کتابخانه کلون 16S rRNA

یها
باکتر 
در مجموع  51کلون ژن  16S rRNAمربوط به
یها از کل محتویات شکمبه بزها جداسازی
باکتر 
شدند و تمامی آنها مورد آنالیز قرار گرفتند .سپس

89

درصد شباهت داشت و یک توالی باقیمانده نیز (6/66
درصد از کلونها) دارای شباهت  92درصدی با
 Prevotella multiformisبود.
-2آنالیز فیلوژنتیک کتابخانه کلون 16S rRNA

یها
باکتر 
آنالیز فیلوژنتیک توالیهای بدست آمده از کلون ژن
یدهد
 16S rRNAشکمبه بز در (تصویر  )1 -نشان م 
که چیزی حدود  80درصد از کلونهای جداسازی
شده در این تحقیق متعلق به شاخه  Firmicutesو 20
درصد متعلق به شاخه  Bacteroidetesبودند .یعنی در
واقع کلو 
نهایی که دارای شباهت با Streptococcus
Megasfera ،Selenomonas ruminantium ،bovis

،elsdenii

bacteria

rumen

Uncultured

و

جستجوی میزان همخوانی آنها با پایگاه دادهها شامل

plantarum

بانک ژنی و پروژه پایگاه ژنی ریبوزومی انجام

 Firmicutها و باکتریهایی که شبیه به Prevotella

پذیرفت .در این مطالعه  4توالی ( 26 /66درصد از

Lactobacillus

بودند

در شاخه

تعیین تنوع ژنتیکی باکتریها در شکمبه بز5 ...

 ruminicolaو  Prevotella multiformisبودند در

یگیرند.
شاخه  Bacteroidetesها قرار م 

یهای شکمبه بز
یهای ژن  16S rRNAباکتر 
(نمودار  )2-4درخت فیلوژنتیک مربوط به توال 

بحث و نتیجهگیری

مطالعهای که توسط  Hanو همکاران (  ) 2015بر روی

یدهد که شکمبه بزهای ایرانی
نتایج تحقیق ما نشان م 

بزها در سنین مختلف انجام گرفت نشان داده شده

دارای طیف متفاوتی از گونههای باکتریایی با سایر
یباشد .در این
نشخوارکنندگان در سایر نقاط دنیا نم 

است که در گروه بزهای  80روزه  Firmicuteها
(  41 / 01درصد) Synergistete ،ها (  36 / 76درصد)،

یها) متعلق به شاخه
مطالعه  12کلون (  80درصد توال 

 Bacteroideteها (  91/ 70درصد) شاخههای غالب

 Firmicutها و  3کلون متعلق به شاخه

بودند که این روند توزیع جمعیتی با افزایش سن به

تهای
 Bacteroidetesها بودند .توزیع جمعی 

ازای هر  10روز تغییر یافت و نهایتًاًا در سن 110

باکتریایی در شکمبه بزهای ایرانی تقریبًاًا شبیه به این

روزگی  Bacteroideteها با

نسبت در مطالعاتی است که پیش از این بر روی
اکولوژی میکروبی شکمبه انجام گرفته است .در

63 / 96

درصد،

 Firmicuteها با  71/ 92درصد Proteobacteria ،با

 6نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /سیزدهم ،شماره اول ،6931 ،پیاپی 43

 8/ 05درصد و  Synergisteteها با  7/5درصد

کردند که تغییرات جیره غذایی تاثیری بر جمعیت این

یدادند.
شاخههای غالب در شکمبه بزها را تشکیل م 

باکتری نداشته است (  .) 27حضور Streptococcus

 Patelو همکاران (  ) 2011نیز در مطالعهای که بر

 bovisدر دستگاه گوارش حیوانات دیگر مانند شترها

روی بزهای  Surtiهندوستان انجام دادند گزارش

نیز گزارش شده است (.)9

نمودند در این حیوانات که با خوراک مخلوطی از

یهای بدست آمده که
در این مطالعه  20درصد از توال 

کنسانتره و علوفه تغذیه میشدند 35 ،درصد از

شامل  3کلون بودند به Selenomonas ruminantium

کلونها متعلق به شاخه  Bacteroideteها و 33 / 33

شباهت داشتند Selenomonas ruminantium .یکی

درصد متعلق به شاخه  Firmicuteها بودند ( .) 25

دیگر از گونههایی است که معمو ًالًال در شکمبه

ید ه د
مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات باال نشان م 

نشخوارکنندگانی که از جیره بر پایه غالت استفاده

تها در میزان درصد
که عالوه بر وجود برخی تفاو 

یشود (  .) 34حضور این باکتری در
یکنند یافت م 
م

تهای باکتریایی و عدم وجود برخی
توزیع جمعی 

شکمبه گایالهای تغذیه شده با برگ و چوب بامبو

شاخهها در گزارش ما ،با این حال میتوان نتیجه

( ،)7در شکمبه گوسالههای پرواری تیمار شده با

گرفت که شاخه  Firmicuteها و  Bacteroideteها

ویرجینا مایسین (  ) 11و در شکمبه گاوهایی که جیره

در اکثر پستانداران شاخه غالب را تشکیل میدهند که

بر پایه کنسانتره و بدون علوفه استفاده کرده بودند

یباشد.
مطابق با یافتههای دیگران نیز م 

یتوانند تأیید کننده
گزارش شده است (  ) 27که م 

در این تحقیق 26 /66

درصد از کلونها به

مشاهدات ما باشند.

 Streptococcus bovisشبیه بودندStreptococcus .

 2توالی (  31/ 33درصد از کلونها) بازیافت شده از

 bovisیکی از ساکنین طبیعی دستگاه گوارش گاو،

این گزارش شباهت  90درصدی را با Megasphera

یباشد (  .) 14این باکتری به
گوسفند ،اسب و خوک م 

 elsdeniiنشان دادند .این باکتری عمدتًاًا در شکمبه

یترین باکتری تولید
طور گستردهای به عنوان اصل 

نشخوارکنندگان جوان مانند گاو و گوسفند و در

کننده اسید الکتیک در گاو ،گوسفند و اسب شناخته

حیواناتی که جیرههای با غالت زیاد دریافت میکنند

شده است ( 2و  .) 29مشاهده این باکتری در این

یشود (  .) 34همچنین این باکتری ممکن
مشاهده م 

تحقیق میتواند تأیید کننده سطح باالی کنسانتره در

کها نیز
است در محتویات رودهای انسانها و خو 

جیره غذایی بزها باشد .سایر محققین نیز به حضور

مشاهده شود (  22و .) 10

یهای
یها در توال 
این باکتری در کتابخانه ژنی باکتر 

 2توالی دیگر نیز (  31/ 33درصد از کلونها) در این

جدا شده از دستگاه گوارش اشاره کردهاندSundset.

تحقیق شبیه به  Prevotella ruminicolaو یک توالی

و همکاران (  ) 2007به شباهت برخی از کلونهای

نیز شبیه به  Prevotella multiformisبودند .مطالعات

جدا شده از شکمبه گوزنهای  Svalbardبه

بسیار زیادی به این موضوع اشاره کردهاند که جنس

 Streptococcus bovisاشاره کردهاند (  Petri .) 36و

 Prevotellaفراوانترین جنس در بین باکتریهای

همکاران (  ) 2012عالوه بر اشاره به حضور

موجود در شکمبه هستند .حتی مطالعات بر پایه

 Streptococcus bovisدر شکمبه گاوها ،گزارش

شهای کشت نیز نشان دادند که گونههای جنس
رو 

تعیین تنوع ژنتیکی باکتریها در شکمبه بز7 ...

 Prevotellaبیش از

50

درصد کل باکتریهای

 2کلون (  31/ 33درصد از کلونها) نیز شامل کلون 27

یدادند ( .)4یک مطالعه کمی
شکمبه بزها را تشکیل م 

و کلون  5با باکتریهای کشت نیافته شکمبه گاو

نشان داد که جنس  42 Prevotellaتا  60درصد کل

شباهت  84درصدی داشتند .کام ًالًال واضح است که

یدهد (  ) 32و مطالعه
یهای شکمبه را تشکیل م 
باکتر 

بخش عمدهای از باکتریهای دستگاه گوارش تا به

16S rRNA gene

حال کشت نشده و هنوز هم تعداد بسیار زیادی از

 pyrosequencingنشان داد که جنس  Prevotellaبا

گونههای غیر قابل کشت وجود دارند .سایر محققین

دارا بودن  52درصد از کل جمعیت میکروبیوم شکمبه

یهای کشت نیافته در
نیز به حضور این گونه از باکتر 

یباشد
گاو فراوانترین باکتری در این اکوسیستم م 

گزارشات خود از شکمبه بزها اشاره کردهاند ( 25 ، 12

(  .) 16این یافتهها با نتایج تحقیق ما مطابقت ندارد

و .) 35

زیرا در این تحقیق جنس  Prevotellaتنها  20درصد

بر اساس مطالعات ما ،این تحقیق اولین گزارش در

یدادند و
یهای شناسایی شده را تشکیل م 
باکتر 

مورد بررسی تنوع جمعیت باکتریایی شکمبه

فراوانترین جنس در بین توالیهای شناسایی شده

نشخوارکنندگان در ایران است که با روشی بر پایه

نبودند.

واکنش زنجیرهای پلیمراز و آنالیز کتابخانه ژن 16S

از بین گونههای مربوط به این جنس دو گونه

 rRNAبدست آمده از محتویات شکمبه انجام گرفته

 Prevotella ruminicolaو Prevotella mutiformis

یهای باکتریایی بدست آمده از
است .بررسی توال 

یهای شناسایی شده در این تحقیق مشاهده
در توال 

شکمبه بزها نیز نشان داد که نتایج بدست آمده در

شدند Pandya.و همکاران (  ) 2010گزارش کردند که

راستای نتایج سایر محققین در کشورهای دیگر و در

 8/ 37از کلونهای شناسایی شده در شکمبه

دامهای دیگر است .با این وجود الزم است تا

Prevotella

مطالعات بیشتری برای بررسی تنوع مولکولی

حضور

میکروارگانیسمهای شکمبه در نشخوارکنندگان در

کها و گایالها
 Prevotella ruminicolaدر شکمبه یا 

ایران انجام بگیرد تا بتوان تصور کاملتری از زیست

نیز اشاره شده است ( 7و  Patel .) 39و همکاران

توده میکروبی ساکن در دستگاه گوارش دامهای ایران

(  ) 2011گزارش کردند که تنها  2کلون از  60کلون

کیاختهها
چها و ت 
یها ،قار 
یها ،آرک 
اعم از باکتر 

شناسایی شده متعلق به  Prevotella multiformisدر

بدست آورد.

شکمبه بزهای هندوستان بودند (  Li.) 25و همکاران

منابع

(  ) 2013نیز به حضور  Prevotella mutiformisدر

 -1توکلیان ،ج .) 1378 ( .نگرشی بر ذخایر ژنتیکی دام و طیور

دیگری با استفاده از

شهای هندوستان متعلق به
گاومی 
ruminicola

بودند

( .) 24

همچنین

شکمبه گوزنهای سیکا تغذیه شده با برگ بلوط
اشاره کردند ( .) 18
تنها یک کلون از  51کلون شناسایی شده در این
تحقیق شبیه به  Lactobacillus plantarumبود که
تنها در تعداد کمی از گزارشات مشاهده شدهاست.

بومی ایران .با همکاری مراکز تحقیقات منابع طبیعی و
امور دام استانها و معاونت امور دام استانها .کرج:
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
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Abstract
Genetic diversity of rumen bacterial population in goats was identified using a modern molecular
culture independent method. It is probable that structure of bacterial colonies of goats show special
characters and some differences, in comparison to the other ruminants because of their distinct diet
and habitat. So that obtaining enough knowledge about bacterial diversity in various breeds of goats
and their variations in response to diverse diets and also determination of bacterial diversity in
various environments is essential. Therefore a mixture sample of whole rumen content of 12 native
goats from the north of Iran was collected. PCR amplification was done by universal primers of
bacteria and 16S rRNA gene clone library was sequenced. Samples were collected from herds that fed
by a mixture of forage and concentrate. Totally fifteen sequences of 16S rRNA were analyzed. From
these 15 sequences, 4 sequences showed similarity (94%) to Streptococcus bovis and 3 sequences
were similar (90%) to Selenomonas ruminantium. Also 2 sequences were similar (89%) to
Megasphera elsdenii and two others resembled (96%) to Prevotella ruminicola. Two sequences had
similarity (89%) to uncultured bacteria from the rumen of cow. One sequence from these 15 sequences
showed similarity (90%) to Lactobacillus plantarum and one last sequence was similar (92%) to
Prevotella multiformis. This study is the first identification of rumen bacterial population diversity
from the goats in Iran. The results of this study showed that bacterial population diversity in the
rumen of goats is similar to other ruminants in other parts of the world. Although we isolated some
sequences which are not clustered to common bacteria in digestive tract. It may as results of
individual differences during sample collection, types of rations, methods of DNA extraction or used
primers.
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