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 -1داًؼ آهَختِ کبرؽٌبعی ارؽذ گزٍُ علَم داهی داًؾگبُ سابل ،سابل ،ایزاى
 -2اعتبدیبر گزٍُ علَم داهی داًؾگبُ سابل ،سابل ،ایزاى
 -3داًؾیبر گزٍُ علَم داهی ،داًؾکذُ کؾبٍرسی ٍ هٌببع طبیعیٍ ،احذ علَم ٍ تحقیقبت تْزاى ،داًؾگبُ آساد اعالهی ،تْزاى ،ایزاى
تبریخ دریبفت44/1/11 :

تبریخ پذیزػ46/5/4 :

چکیده
گبٍ عیغتبًی بَهی هٌطقِ عیغتبى اعت .ایي تحقیق بب ّذف ارسیببی ٍیضگیّبی هَرفَلَصیکی قبرچ ّبی ؽکوبِای بیَّاسی در گبٍ عیغتبًی اًجبم ؽذ.
ًوًَِ هحتَیبت جبهذ ٍ هبیع ؽکوبِ اس  50رأط گبٍ عیغتبًی ببلغ در کؾتبرگبُ سابل در هذت دُ رٍس تْیِ ٍ بِ عٌَاى هٌبع قبرچ جْت تلقیح بِ هحیط کؾت
اعتفبدُ ؽذًذ در ایي آسهبیؼ اس هحیط کؾت ًیوِتعزیف ؽذُ ٍ کبهال بیَّاسی بزای جذاعبسی ٍ خبلصعبسی قبرچ اعتفبدُ ؽذ ..اس رٍػ رٍل ببتل بزای
خبلصعبسی قبرچّبی بیَّاسی ٍ اس هحلَل آًتیبیَتیکی (آهپیعیلیي ،پٌیعیلیي ،اعتزپتَهبیغیي ،اکغیتتزاعبیکلیي ٍ کلزاهفٌیکل) بزای هْبر رؽذ ببکتزی-
ّب هَرد اعتفبدُ قزار گزفتً .وًَِّبی خبلصعبسی پزگٌِی قبرچ بِ هحیط کؾت هٌتقل ٍ بعذ اس رؽذ بِ رٍی اعالیذ ؽیؾِای قزار دادُ ٍ بب هیکزٍعکَپ
ًَری هؾبّذُ ؽذًذ .بب تَجِ بِ ٍیضگیّبی ریختؽٌبعی ،جٌظ  ٍ Neocallimastixگًَِّبی Orpinomyces joyonni, Piromyces mae,

 Piromyces communis, Piromyces minutus, Piromyces rhizinflataدر ؽکوبِ گبٍ عیغتبًی ؽٌبعبیی ؽذًذ .بب ؽٌبعبیی ایي گًَِ ّبی قبرچ در
ؽکوبِ گبٍ عیغتبًی ،آسهبیؼ ّبی هَلکَلی ٍ اعتخزاج آًشین بزای بزرعی بیؾتز خصَصیبت ایي گًَِ ّب در پضٍّؼ ّبی آیٌذُ تَصیِ هی ؽَد.
کلمات کلیدی :مورفولوژی ،شکمبه ،قارچهای بی هوازی ،گاو سیستانی
*ًَیغٌذُ هغئَل :هحوذ رضب دّقبًی
آدرط :گزٍُ علَم داهی داًؾگبُ سابل ،سابل ،ایزاى .تلفي05432244443 :
پغت الکتزًٍیکmohrezadehghani@yahoo.com :
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مقدمه

 Neocallimastixتعیی نن ن ش ند د (( (  .) 37در پ شهوژ   

ت اش هبمکش رد یبورکیم هدو م ونا لا  یفلتخم ع از         

  

میکروارگانیسم ها می باشد .قارچهای بیهوازی یک

دیگری قارچهای بیهوازی از مایع شکمبه گوسفند و
از مدفوع الما و گا اهوک و نن ننندار ج ندش اد د رب هک     

گروه مهم از میکروارگانیسم های شکمبه هس هک دنت   

اساس شکل شناسی و خصوصیات رشد 5 ،س یو ههه به

به طور خاص در هضم مواد گیاهی در سراسر دستگاه

عنوا نوگ ن هههههه هههای      Neocallimastixشناسا یی    

گوارش نقش دارند (  14و .)5تا نونک

شش

ج زا سن

قارچهای بیهوازی شناخته شدههاند د
دCaecomyces :
(  16و ) 33 ( Neocallimastix ،) 34 ( Piromyces، ) 33
ک  ه ا شر یاهوگل ددددددددد د مونوس یرتن ککک ک دارا ب دو ههه ه و

 )2( Orpinomyces ،)7( Anaeromycesو Ruminomyces
( 21

چهای
) که الگوهای رشد پلی سنتریک دارند .قارچ چ

بیهوازی در چرخه زندگی دارای دو ش کرحتم لک   
زئوسپور و شکل غیر متحرک نباتی (تا دنتسه )سول   
(  35و  .)3قارچ ها در دس وگ هاگت ا امت شر م قطانم      
جغرافیا ی ناهج یی ا  هدش تف ا .دن

               قا چر    

 Neocallimastix frontalisرا از شکمبه گوسفند جدا
شد و این قارچ به بافتهای گیاهان حمله کردده و با
رشد میسیلیوم توسعه می یابد (  .) 32یک سویه جدید
از قارچ به شدت بیهوازی از ش ادج دنفسوگ هبمک    
شده که این گونه توسط یک تا ،کیرتنس یلپ سول    

یک ریزومیسیلیوم گسترده و پلی نوکلئاز و زئوس وپ ررر-

های چند تاژکدار مشخص شده است ک هنوگ هب ه    
ت(.)6
 Neocallimastix joyonniنامگذاری ش سا هد تت تت
قارچهای بیهوازی تا گتسدزا طقف نونک ا شراوگ ه     
شهاای
پستانداران گیاهخوار استخراج شده اند و تالش ش
صورت گرفته برای جداسازی آنها از دستگاه گوارش
سایر جانوران خشکیزی و آبزی بینتیجه بوده اس سست
یه نومن زا یزاو هه ههههای
(  10و  12 .) 21گونه قا ب چر یی یی
مدفوع گاو میش وحش  دندش ادج یقالتاب ی وووو ووووو بر
اسا ژولوفروم یگژیو س یییییی ی ب وگ ناونع ه ن هههههه ههای   
Orpinomyces,

Anaeromyces,

Piromyces,

شدند(  Barr .) 29و همکاران ( ) 989 1مراحل رش و د
چ
ی س ق هنوگ ه ار چچچچچچ چچ
نم  و و عونت      ش سانش لک یییی ی
sp.,

Neocallimastix

Piromyces communis
 Orpinomyces bovisاز ش نیاتشله واگ هبمک

       را

یه تایوتحم زا یزاو   
چها ب ی یی یی
شرح دادند ( .)2قارچ چ
شکمبه و روده نشخوارکنندگان و غیرنشخوارکنندگان
مختل ش ادج ف دن دددد دددد Piromyces communis .از
پستانداران مختلفی استخراج شده است ک هلمج زا ه   
می توان به استخراج آن از شکمبه گا  و ( ( ،)2ش ششکمبه
گوسفند (  ) 34و شکمبه بز (  ) 36اشاره کرد .گونه های

Caesomyces

Orpinomyces,

Anaeromyces,

 Piromyces, Neocallimastixبر اساس ویژگی شکل
شناسی از گاو شیری ،بوفالو ،گوس شیمواگ ،زب ،دنف    
وحشی ،فیل ،گوزن ،گ لاسوگ و رخرو هه هههها ییاسانش    
شدند ( .)13گاو سیستانی یک ن ژن عو اااااد کوها راد ن
زب وو و (ب وکیدنیا سو سسسس س) اس اگتسیز هک ت هههههه ه آن در
جنوب شرق ایران (زاب و تسا )ل

ی توان و بآ د
م ییی ییی

هوای گرم را تحمل کند .تا روم رد یشهوژپ نونک ددد دددد
ریخت شناسی قارچ های شکمبه گاو سیستانی انجام
ت ،لذاا ه یقحت نیا زا فد ق ،یزاسادج      
نشده است ت
خالص سا چراق یئاسانش و یز     های ش بمک ههه گاو
سیستانی بوده است.
مواد و روشها
برای رشد قارچ ها از محیط کشت نیمه تعریف ش هد
استفاده شد .محیط کشت ،مخلوطی از محلول نمکی
 Aو  Bو مایع صاف شده شکمبه بود (  .) 30ترکیبات
محل یکمن لو       3( Aگ ه میساتپ ید مر ی نژورد       

چهای شکمبه321 ...
شناسائی و جداسازی قار 

  

فسفا و )ت ولحم ل یکمن          3( Bگ د میساتپ مر ی

مایع شکمبه (محتویات جامد و مایع) از  50رأس گاو

هیدروژن فسفات 6 ،گرم سولفات آمونی مو 0/6 ،،گ مر

سیستانی به مدت  10روز پس از کشتار در کشتارگاه

سولفات منیزیم 6 ،گرم کلرید سدیم 0/6 ،گرم کلرید

سیستان به طور تصادفی جمعآوری شد .به منظور

کلسیم) بود .محیط کشت نهائی ،مخل لولحم زا یطو   

حفظ دمای آن تا زمان انتقال به آزمایشگاه از فالسک

نمکی  150 ( Aمیل تیل ی رر ررر) ،محل یکمن لو    150 ( B

حاوی آب  39درجه استفاده شد و با پارچه چند الیه

میلی لیتر) ،مایع صا هبمکش عیام( هبمکش هدش ف      

صاف شد .مایع شکمبه گاو سیستانی( 1میلی لیتر) به

سانتریفیوژ شده ب تدم ه   

 30دقیق رود رد ه

) 10000

هر بطری سرم تزریق شد و در انکوباتور (  39درجه

(  150میلی لیتر) 2/5 ،گ خم هراصع مر م ،ر      10گ مر

سانتیگراد) به مدت سه روز نگهداری شد.

پپتون تریپتیکاز 6 ،گرم بیکربنا ،میدس ت     1گ لا مر

یهایی که قارچ رشد نموده بود( محیط کشت
بطر 

سیستئین هیدروکلراید 7 ،گرم گلوکز بود د ک  بآ اب ه

شفاف رنگ بوده و ذرات کاه به قسمت باالی بطری

تتت ت تتتتتر تهی ندش ه ددددد .از سیس نیئت

منتقل شده بود) جدا شدند .برای خالصسازی

مقطر ب یل کی مجح ه

هیدروکلراید به عنوان عامل احیا کنندهه اس هدافت شددد.

گونههای قارچ از روش رول باتل ((Roll bottle

جهت حذف اکسیژن مح زا تشک طی    گا کینبرک ز   

استفاده شد (  .) 23در این روش از محیط کشت دارای

خالص استفاده شد و از محل زیر لو از تهج نیرو    

قارچ به لولههای شیشهای حاوی محیط کشت آگار

نشان دادن اکسیداسیون_احیاء مح فتسا تشک طی ا هد    

انتقال داده شد و با سرد کردن بر روی یخ به حالت

یها مرس ی   
شد 5 .میلیلیتر مح رطب هب ،تشک طی یییی یییی

چرخشی این الیه آگار در سطوح داخلی لولهها تثبیت

(حجم  9میلی لیتر) تحت شرایط گاز کربنیک تزریق

شد .کلونیهائی که در آگار رشد کردند به راحتی

و بعد از گذاشتن درپوش به مدت  20دقیقه در دمای

جدا شدند .نمونه قارچ روی یک اسالید شیشهای

 120درجه سانتی گراد اتوکالو شدند .برای جلوگیری

ی-
از رشد باکتری ها زا   0/2میل رتیل ی    محل تنآ لو یی یی
یس نیلی
بیوتیکی که از مخلوط کردن( 5mg/mlپنی ی

،G

 5mg/mlآمپیییسلیی ،ن     5mg/mlاکسیییتتراسا،نیلکی   
 5mg/mlکلرامفنیک ،ل      5mg/mlو استرپتومایس نی    
سولفات) به مق راد  0/5گ رد مر

 100میل بآ رتیل ی   

مقطر تهیه شد ،به بطری های شیش طیحم یاراد یا ه   
کشت افزوده شددد .همچن نی

قطعا  هاک زیر ت ((( ((((2-4

سانتی متر) به بطریهای سرم ب ونع ه ا  ن ن دشر هناش     
قارچ اضافه شد .به دلیل رشد قارچ ،بطریها مرس ی   
به رنگ روشن و شفاف شددده و ذرات کا تلع هب ه    
ل بهههه یبسچ م دد ددده در
تشکیل میسیلیوم قارچ ب کش ه لل لل
قسمت باالی بطری ها شناور شدند.

منتقل شد و در یک میکروسکوپ نوری ( Hunt

 )wetzlar,Germanyمتصل به رایانه مشاهده و از هر
گونه عکس برداری شد.
نتایج
چهای شکمبهای جدا شده از گاو سیستانی در جدول 1
قار 
ارائه شده است.
جدول  -1جنس و گونههای جدا شده از شکمبه گاو سیستانی
Neocallimastix
--------

جنس/گونه

Piromyces
Piromyces
communis
Piromyces
minutus
Piromyces
rhizinflata
Piromyces mae

Orpinomyces
Orpinomyces
joyonii

چها راد  ا ولات ی سسسس س
 :Neocallimastix sp.این    قار چچ 
مونوس کيرتن   

و اس ويژناروپ مم مها ييي ان ونژود سس س يااا

اگزونوس م 
یباشند )تصویر  1Aو .)1B
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س اس مویژناروپ
 :Orpinomyces joyoniiدر این جنس س

گونه تخم مرغی شکل و بدون سا ریوصت( تسا هق    

اگزوژنوس و کروی یا بیضی شکل است.تص ریو 2A

. )6

اسپورانژیوم های منشعب و تص ریو  2Bاس مویژناروپ

بحث

بیضی شکل را نشان می دهد.

زئوس وپ رر ر قا و سونژودنا لکش ود هب اه چر         

چها راد  اا ی زئوس یاهروپ
 :Piromyces sp.این قارچ چ

اگروژن جو سو و نراد د د  . ......در حال سونژودنا ت     

ت کک ک تا کژ یی ی و سيست مم م ريزو ديي یی ی رشت هه های بودن .د   

زئوسپور هسته را حفظ و اس دیلوت دیدج مویژناروپ    

یقاع مظنمان( هد )) ))) ،تخم
اسپورانژیوم در این جنس بی ی

می کند در حالی که در حال زا هتسه سونژوزگا ت   

مرغی شکل وکشیده است .همچنین دارای برآمدگی-

یدهد
زئوسپور خارج شده و اسپورانژیوم را تشکیل م 

های پاپیال و غیر پاپیال هم ر یاهرات اب هار ی یدیئوز     

(  20و .) 24

میباشد .زئوسپور در این جنس کروی تا گالبی شکل

یه  تهج زا یزاو ت  دیلو ا دن ام     
همچنین قارچهای بی ی

است و اغلب با یک تاژک دیده میشودد .ای چراق ن   

تولید مثلی به دو شکل مونوسنتریک (تولید یک ان ماد

مونوسنتریک است (تصاویر.)3-6

تولید مثلی) و پلی سنتریک (تولید چندین اندام تولید

 :Piromyces minutusاسپورانژيوم در ای هنوگ ن   

مثلی) هستند .مونوسنتریک یا پلی س زا ندوب کیرتن   

لهاي کروی ،گالب ای لکش ی    
اندوژنوس و به شك 

ویژگیهای غیر قابل تغییر است .زئوسپور تا  سول

بيضوي وج دنراد دو  ... ..گونه پیرومایس سوتونیم س   

بسته به شرایط محیطی و جنس و گونهههی قا هب ،چر   

مونوسنتر كي

بوده و ريزو يي دها از كي

و گاه ييي بيش ش
ش

ار

سه شکل مختلف تولید م دیامن ی  -1::: ::ان و سونژود
 -2اگزوژن  سو و م  و سون ن یرت کککککک ک-3

يگيرند (تصویر.)3
از يک ريزو يي د اصلی منشاء م 

مونوس کیرتن    

 :Piromyces rhizinflataاسپورانژيوم در ای هنوگ ن   

اگزوژن  سو و رتنس یلپ  ی  ک ((((((((( ( .)4قار چچچ چهای    

س و دارای چن ويژناروپسا د مم ممم
اندوژنوس يا اگزوژنوس س

چ-
مونوسنتریک سیستم ریزوئیدی ،در حا راق هک یل چچچ چچچ

یباشند .اسپورانژيومهاي كوچك ممکن است طو لي
م

ی-
های پلی سنتریک ،سیستم ریزومیسیلیومی تولید می ی

گتررر گالب ييي
بوده درحالي كه اس ويژناروپ مممها ييي ب رز گ گ

کنن دد د در ه ت عون ود ر و کیرتنسونوم هعس  ،،، ،،،،،،،،هر   

شكل ،تخم مرغي ،بيضوي و يا تقريبًاًا كروي با قطرییی

اسپورانژیوم فقط یک تالوس تشکیل میده طقف و د   

 ۷۰تا  ۱۰۰میکرو متر هستند .تالوس در پیرومایسس
ریزینفالتا مونوسنتر كي

است (تصویر .)4

اس م لماش ار هتسه مویژناروپ یییییییی یش  دو (( (  20و  .) 24در
قارچ پلی سنتریک هسته به بیرون از کیست زئوس روپ

 :Piromyces communisدر ای هدییوزیر هنوگ ن ا    

مهاجرت میکند (توسعه اس و )سونژوزگا مویژناروپ

ج تاا
وجود دارند که پهناي ريزو يي د اصلي ح ود د د پنج ج

یش دو
دستخوش تقسیمات میتوز در ریزومیسیلیوم می ی

پانزده میکرو متر است .ريزو يي د اصلي کامل مستقیم و

ک لیکشت ابقاعتم ه        چن روپسا نید ا ویژن مممم م م یی یده دد د.

یکنواخت است (تصویر .)5

بنابراین ،در قارچ پلی سنتریک ،هم اسپورانژیوم و هم

 :Piromyces maeدر این جنس اسپورانژیوم شبیه به

ریزومیسیلیوم هسته را شامل میشوند (31و  .) 22قارچ

قلب است و اندوژنوس می باشد اسپورانژیوم در این

ها این توانایی را دارند که با دییوزیر متسیس  ی ببب ب بببببه
بافت های گیاهی که برای دیگ ق اه بورکیم ر ا لب     

چهای شکمبه521 ...
شناسائی و جداسازی قار 

ی
دس ننک ذوفن ،تسین سرت دددددددد دددد (  .) 25گون  ه ها یییی ی
Neocallimastix

 Piromycesو Orpinomyces

توانایی زیادی برای تجزیه فیبر دارندCaecomyces .

و ریزوئید اصلی یک حلقه در اسپورانژیوم اندوژنوس
ک دوجوب یور        می     آورد (  .) 26وج چراق دو       
نئوکالیماستیکس در دستگاه گ وخفلع شراو ا رر رررها اب    

فاقد سیستم ریزوییدی توسعه یافته بوده و نمی توانند

جداسازی  N. frontalisاز شکمبه گوسفند ثابت ش .د

فیبر را کامل تجزیه کنند ( .) 38

اين کاررر توسططط  Orpinدر ساللل  975 1در انگلس نات

 :Neocallimastixقارچ نئوکالیماستیکس ،یک تالوس
مونوسنتریک و اسپورانژیوم اندوژنوس یا اگزوژن سو
دارد .اس روپ ا مویژن         نئوکالیماس کیت سسسسسسس س روی
اسپورانژیوفور کوتاه یا راد رارق دنلب  د روپسا  .ا مویژن     

ش تسه مظنمان لک

شکمبه گاومیش و شکمبه گوسفند(  2و  )4جدا شد
که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.
 :Orpinomyces joyonniاسپورانژیوم در ابتدا رشدی
ندارد و تنها اسپورانژیوفور ابتدائی توسعه پیدا میکند.

اگزوژنوس مونوس سکیتسامیلاکوئن سنج زا کیرتن    
کروی ،گالبی شکل ،تخممرغ تاقوا یهاگ و ی    

ص رو تت ت گرف تت ت (  .) 32ای راق ن چچچچ چ از ش  ،واگ هبمک   

با

ریس  ه ه نیا رد ا نوگ هههههههه ههها لیخ  ی ن  ا کز        هست نن ند.
اسپورانژیوم اگزوژنوس روی اسپورانژیوفور ساده قرار

 و ا سونژودنا مویژناروپس           

مونوسنتریک بیضوی ،گالبی یا تخممممرغ اب لکش ی    

دارد و سیستم ریزوئی اب ید    سا اک و ز رر ررر خاص رد ی

اندازه قطر متغیر بین  10 - 100میکرومتر است .سيستم

بافت گیاهی نفوذ میکند .این گونهها بب بببا تولی کی د   

بو
س بس اي ررر منشعب ب
ريزو يي دي جنس نئوکالیماس کیت س س
شاخهدار است .زئوس هک دنتسه یکژات دنچ اهروپ

   

میسیلیوم چند هستهای جوانه می زنند .اسپورانژیومها
منش ریغ ای بع بعشنم و دنتسه

اس مویژناروپ             

شکل و اندازهشان مختل پسوئز لاکشا .تسا ف و ووو ووووور

اگزوژنوس کروی تشکیل دادند .زئوس وپ رررها یورک    

گونهها در این ج دنتسه لکش یضیب سن  ..... ....تص ریو

وط آ کژات لو نننن نهادودح        4-13میکرومت .تسا ر     

1نشا هد یم ن د هک 

نیا چراق

      دارای تا ب سول ااااا

س و اس اهروفويژناروپ ييي نس تب ًاًا ًا ًا
اسپورانژيوم اگزوژنوس س
یباش روپسا .د ا ويژن مممم مم ان ونژود سس س و
كوتا م ه یییی ی
اسپورانژيوفور نسبتًاًا كوتاه دارای ریزوئیدهای فراوانی

زئوسپورها تشکیل سیس داد ت ه ه و سیس یاز هلول ت ا    
تولید که به میسیلیوم چند هستهههای توس دیپ هع ا    می
نماید (  .) 18در مقابل قارچ مونوسنتریک ،سیستهای
این گونهها ب ویژناروپسا ه مم مممها )ددعتم( فعاضم ی    

هست که این ریزوئیدها در هضم فیزیکی و ش یایمی ی

جوانه تولید می کنند.کشت اولیه ای نوگ ن هه هههها چیه    

مواد فیبری نقش بسزایی دارند .این جنس با توجه به

رشد اسپورانژیوم ندارد و تنها اسپورانژیومها هیلوا ی   

ویژگ یی یهای    ریخ تت تشناسی    ارای دش ه هههه ه ( 1و ) 30

توسعه پیدا میکند .ریسهها در این گونه خیل کزان ی   

شناسائی که با این تحقیق مطابق راد ت دد .اس مویژناروپ

بودند .اس روفویژناروپسا یور سونژوزگا مویژناروپ    

یقاعدهه روی اس روفویژناروپ
اگزوژنوس کروی یا ب  یی یی

سا هد     قرا راد ر د دد د( تص ریو      .)2در تص ریو     2A

بیض لکش یو      و طویل    قرار دنراد   . ....اس مویژناروپ   

اسپورانژیوم این گونه که منشعب ش ر هد اا نشا هداد ن

اگزوژنوس بیضوی روی اس سسپورانژیوفور کوتا رق ه ار   
دارد .یک اسپورانژیوم اندوژنوس ک  دوجو یور د درا   
که سیستم ریزوئیدی از دو محور اصلی منشعب شددده

است .اسپرانژیوم در این گونه جدا شده بیض لکش ی   
بود(تصویر  .)2Bاین با خصوصیات ای یاه چراق ن    
جدا شده مطابقت دارد .این گونههه از ش رد واگ هبمک   
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کانادااا( )82ش رد واگ هبمک

   آمریکا (( (  ،) 38ش بمک هه ه

اس یورک سونژودنا مویژناروپ        و باریک   

در ناحیه   

گوسفند در ایران(  ) 11شکمبه گوسفند در مالزی( ) 21

گردن وجود دارد( .تص ریو  .)4سیس مت ريزو يي دددی

جدا شد که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

انشعابات زیادی دارد (تصویر  .)4سيستم ريزو يي دي

 :Piromyces minutusای نوگ ن هههههه هها ت  ا سول       

یک سیست زئوسپور که با سونژوزگا مویژناروپسا     

مونوس اب کیرتن

     

ودنا مویژناروپسا ژنوس .دراد       

اسپورانژیوم ،بیضی ،گالب .تسه لکش یورک و ی     
سیستم ریزوئی ش بعشنم یلصا روحم زا ید ددددد دددددده و
ریزوئی چیه یلصا د

دن یباعشنا ا و در

متسیس هب

    

       

گالبیشکل که روی اسپورانژیوفور کوچک واقع شده
تولید میکند و در تالوسهای بزرگ بههه ح ود دد ي ككك
ميلي متر مي رسد .پيرومايسس ريزينفالتا نخستين باررر
توسط  Bretonو همكاران در سال  1991در تونس از

مدفوع االغ صحرايی استخراج شددد ( .)9پیرومایس سسس

ریزوئیدی با انشعابات کم ختم میش گنت هسیر .دو    
شده است و اس نوگ نیا کچوک مویژناروپ هههه هههههها رد ،

ی( ،) 21
ریزینفالتا از شکمبه گا فسوگ و و نن ننند در ما زل ی ی

مقایسه با گونههای دیگر ،عالمت تشخیص این گونه

شکمبه گاو میش وحشی در کاناداا( )1و م غالا عوفد
  

هست .این گون رد مویژناروپسا نیرتکچوک یاراد ه
یباش  اب هک د ااااااای  هناشن ن
بین جنس پیرومایس م س یی یی
میتوان این گونه را شناسایی و درک 

ریس سولات ه   

در فرانسه( )8جدا شد.
 :Piromyces communisشکل اس ویژناروپ ممم در این
گونه گالبیشکل هست .عالمت تشخیص این گون ،ه

یباشددد (تص ریو .)3
دارای تنگ شدگیها و ت م مرو یی یی

گردن پهن بود (تصویر  .)5از ویژگی قابل توجه این

زئوسپورها از رأس اسپورانژيوم تخریب شدهه و از راه

جدای  نیا ه ا تس

    

يشوند .در اس ويژناروپ مممها ييي
یک روزنه بزرگ آزاد م 

اندوژنوس و هم اگزوژنوس نشان دادند .اس مویژناروپ

ت دو روزنههه ايجادد شود د .د راوي ه ه
ن است ت
بزرگ ممكن ن

بیضوی یا گالبیشکل هست و آنهایی که از کیست

اسپورانژيوم پس از رها شدن زئوس لاس اهروپ مم ممم باق ييي

زئوس نتسه یورک ،دندرک ادیپ هعسوت روپ ددددددددد دددد .یک  

يماند .زئوسپورها كروي (پنج تا ده ميکرومتر) و تك
م

مشخصه مهم از پیرومایسس کومونیس این اس هک ت   

ن استتت در
ی ممکن ن
يباشند .تنگ ش گد يييهايی ی
م

اسپورانژیا و اس وفویژناروپ رررها  هدننکش  ه زا و دنتس   

تاژ يك

نوم هعسوت هک وس مه کیرتن          

ريزوئيدها ديده شوند .پيرومايسس مينوتوس نخستين

سیستم ریزوئیدی شکسته شدند .زئوسپور تک تا یکژ

بار توسط  Hoو همکا ار ننن در ساللل  3 99 1از ش بمک ههه

دارد Chamani .و همکارا لاس رد ن     

گا  و وگو نفس دددد د اس ارخت جج ج ش دد د ( .)91ای  هنوگ ن از   

کردند زئوسپور در گونه پیرومایسس کوم ینو سسس تک

ش گ هبمک وووس ش ادج یزلام رد زب و دنف ده و    

با

 2004گزا شر   

تاژکی و در بیشتر موارد کروی شکل است .تحقیقات

ی ارايههه شدهه ( 4و ) 21
ت ش تخان ی ی
ويژگ يييهاای ريخت ت

دیگر محققان نشان داد زئوسپور در گونههایی ک هب ه   

همخوانی دارد.

تک تاژکی مشهورند ،معمو ًالًال یک تاژک داشته ولی در

 :Piromyces rhizinflataپیرومایس سس س ریزینفالتااا
اسپورانژیوم اندوژنوس یا اگزوژنوس ب نیا رد و هدو   
گونه    اس بالگ سونژودنا مویژناروپ

یش اب لک     
یییییی یی

اس )هلالک(امگیت    در زی روپسا ر ا مویژن      قرار     دارد.،

برخی موارد ممکن است زئوس یاهوپ

 2تا  4تا یکژ

نی آ نیب رد ز نن نن نها ید  د ئز .دوش ه و لاعف یاهروپس    

      

گونههای چند تاژکی همیشه ب زا شی  4تا دنراد کژ   
يهاي متمايز كنندهه
(  .) 16گردن باریک يكي از ويژگ 

چهای شکمبه721 ...
شناسائی و جداسازی قار 

اين گونه از ساير گونههاي پيرومايسس است ک نیا ه   
ویژگ شرازگ هباشم ی       

 Chamaniو همکارا رد ن   

سا لل ل  2004م یی 
یباش دد د (  .) 11پيرومايس سس س كوم ينو سس س

ویژگیهای قارچ های شکمبه این ن داژ در تحقیقات
آینده توصیه میشود.
تشکر و قدردانی

ن بارر ر توسططط  ) 977 1( Orpinدر انگلستا نن ن از
نخس يت ن ن

الزم است از مدیریت گروه علوم دامی دانشگاه زاب ،ل

شکمبه گوسفند استخراج شد (  .) 34تاکنون اين گونههه

آزمایشگاه گ راکرس یکشزپهایگ و یماد مولع هور      

ج شدهه
از پستانداران مختلف مناطق گوناگون اس ارخت ج ج

س نخع ناریدم نینچمه و مدقم ی         
خا  من م دنه سسسس س

ج آن از ش بمک ههه
است که از جمله ميتوان به اس ارخت ج ج

کشتارگاه زابل جهت همکاری تشکر و قدردانی شود.

گوسفند در فرانسه ( 51و )71و انگلستان (  ) 34اشاره ه
کرد .اين گونه نیز از دستگاه گ راو ششش گوس نف ددد و بززز
ل از اين ن
ن
استخراج شده و از اين لحاظ با نتايج حاصل ل
پژوهش مطابقت دارد.
 :Piromyces maeاس سونژودنا مویژناروپ   

و گ ندر

خیلی تنگ از ویژگی مورفولوژیکی این گونه بود .این
گونه دارای ریزویید منشعب و باریک که ط ات نآ لو   
 170میکرومتر بوده و یک اس  مخت مویژناروپ م یغر    
شکل است .ریزویی یید اص  و هدش لیوط یل ببب ب بببببه یک
اسپورانژیوم متورم وصل می شود .اس سسپورانژیوم سا هق
و پایه ندارد و ریزوییدها به صورت منش نیا رد بع   
گونه دیده می ش ریوصت( دو     .)6زئوس نیا رد روپ   
گونه تخم مرغی شکل و یا ک  یور

نودب هک تسا     

تاژک و یا به ندرت دو تاژک دارند (  .) 27طول تا کژ
 23تا    30میکرومتررر اس.ت    ایننن گونههه از ش و هبمک
مدفوع گاو (  ،) 12مدفوع گوسفند (  ) 30و سکوم اسب
در کانا اد (  ) 27جدا هک دش  باقیقحت نیا جیاتن      

       

مطابقت دارد.
نتیجه گیری
از قا یزاوه یب یاه چر    

         جن سسس س ها ییی ی

 Piromyces ,Neocallimastixو  Orpinomycesدر
ش هلحرم رد یناتسیس واگ هبمک         مراحل    رشد   
مونوسنتریک و پل للیس نش کیرتن ا ش هتخ ددد ددددند .انجام
آزمون ملکولی و استخراج آنزیم برای بررس رتشیب ی   
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Abstract
The Sistani cattle are indigenous breed of Sistan region. The purpose of this research was the
separation and studying the appearance morphology of anaerobic fungi in the Sistani cattle rumen in
Sistan region. Sampling from the solid and liquid contents of 50 Sistani cattle was done randomly in
Zabol slaughterhouse and these samples were used as the source of fungus to inoculation to culture.
The semi-defined medium environment was used in this research to cultivation, separation and
purification of anaerobic fungi. The roll bottle method was used for purification of rumen fungi and
the antibiotic solution (ampicillin, penicillin, streptomycin, oxytetracycline and chloramphenicol)
were used for inhibiting growth of bacteria. Samples of pure fungi were transferred to culture and
were observed after growth in glass slide with light microscope. With regard of morphologic
characteristics the genus of Neocallimastix and species of Orpinomyces joyonni, Piromyces mae,
Piromyces communis, Piromyces minutus, Piromyces rhizinflata was isolated in rumen of Sistani
cattle. With identification of these fungi species in rumen of Sistani cattle, it is recommended to
perform molecular test and enzyme extraction for more survey characteristics in future research.
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