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ABSTRACT
Environmental pollutions caused by petroleum polymers and the limitation of petroleum
resources have led to the development of bio based polymers and progress in reducing
dependence on fossil fuels. In recent years poly(vinyl alcohol) (PVA) has received much
attention in paper coatings, films, packaging materials and biomedical fields because of
water-solubility, nontoxicity, excellent chemical resistance, proper barrier and
biodegradability properties. In spite of its growing use, information on its destruction,
especially the role of Bactria in this process is relatively low. The aim of this study is
isolation and identification of PVA degrading bacterium from the municipal solid wastes
composted. Compost samples were collected from solid municipal wastes in Karaj
Compost plant during the process of compost production. Poly (vinyl alcohol) films were
prepared by using liquid nitrogen, freeze drying and hot press techniques. The specimens
were buried in municipal solid waste for 150 days. Then, the number of bacteria was
counted on the culture medium. Isolation of the bacterium was done by culturing the
bacteria on poly (vinyl alcohol) films. New poly (vinyl alcohol) degrading bacteria were
isolated from municipal solid waste composted by using enrichments on poly (vinyl
alcohol) films. Then isolated bacterium was identified by PCR with 16S rDNA method.
In this study, the maximum number of bacteria was 280±0.1 at a medium with poly (vinyl
alcohol) films, and the minimum number of bacteria was 110±0.3 at control medium.
Following molecular identification and sequencing of 16S rDNA gene, the BLAST
showed high similarity sequence of the sample with Pseudomonas geniculate. This paper
is the first report on polyvinyl alcohol degradation by Pseudomonas geniculate.
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جداسازی و شناسايی مولکولی باکتری تجزيهکننده پلیوينيل الکل از کمپوست زبالههای جامد شهری
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شوبو صالحپور ،1مهدی جنوبی ،*2مجيد خانعلی

 .1دانشآموخته دكتری ،گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،كرج ،ایران
 .2دانشیار ،گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،كرج
 .3استادیار ،گروه مکانیک ماشین¬های كشاورزی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تهران ،كرج ،ایران
(تاریخ ارسال -1396 /10 /19 :تاریخ بازنگری -1396 /11 /7 :تاریخ تصویب)1396 /11 /25 :

چکيده
آلودگی زیست محیطی ناشی از پلیمرهای نفتی و محدودیت منابع نفتی باعث توسعه پلیمرهای زیستپایه و حركت
بهسوی كاهش وابستگی به سوختهای فسیلی شده است .در سالهای اخیر پلیوینیل الکل ( )PVAبه دلیل حاللیت در
آب ،غیر سمی بودن ،مقاومت شیمیایی عالی ،خواص بازدارندگی مناسب و زیست تخریبپذیری توجه زیادی را به خود
جلب كرده است .علیرغم استفاده روزافزون آن ،اطالعات در مورد تخریب آن بهویژه نقش باكتریها در این فرآیند ،نسبتاً
كم است .هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی باكتری تجزیهكننده پلیوینیل الکل از كمپوست زبالههای جامد
شهری است .نمونهبرداری در طی فرآیند تولید كمپوست از زبالههای جامد شهری در كارخانه كمپوست كرج انجام شد.
فیلمهای پلیوینیل الکل با استفاده از نیتروژن مایع ،خشکكردن انجمادی و پرس داغ تهیه شدند .فیلمهای پلیوینیل
الکل به مدت  150روز در داخل كمپوست زبالههای جامد شهری دفن شدند .سپس تعداد باكتریها در محیط كشت
شمارش گردید .یک سویه باكتری تجزیهكننده پلیوینیل الکل از كمپوست زبالههای جامد شهری جداسازی و خالص-
سازی شد .سپس با انجام  PCRبا روش  16S rDNAباكتری مورد نظر شناسایی شد .در این مطالعه ،بیشترین تعداد
باكتری در محیط كشت حاوی كمپوست و فیلمهای پلیوینیل الکل  280±0/1و كمترین تعداد باكتری  110±0/3در
محیط كشت كنترل بهدست آمد .بعد از شناسایی مولکولی و تعیین توالی ژن  ،16S rDNAبالست توالی شباهت باالی
نمونه با  Pseudomonas geniculateرا نشان داد .مطالعه حاضر ،اولین گزارش تخریب پلیوینیل الکل توسط
 Pseudomonas geniculateمیباشد.
واژههای کليدی :آلودگی ،تخریب پلیوینیل الکلPseudomonas geniculate ،PCR ،16S rDNA ،

مقدمه

1

بر اساس برآوردهای صورت گرفته همهساله نزدیک به 140
میلیون تن پالستیکهای سنتزی از مشتقات نفتی در دنیا تولید
میشوند كه بخش مهمی از این مواد را بستهبندیهای یکبار
مصرف مورد استفاده در صنعت غذا تشکیل میدهند ( Shah et
 .)al., 2008; Phua et al, 2011یکی از بزرگترین مشکالت این
مواد ،عدم زیستتخریبپذیری آنها و در نتیجه آلودگی محیط
زیست میباشد .تأثیرات مخرب محیطی ناشی از تجمع مواد
پالستیکی و غیر تخریبپذیر یکی از مهمترین نگرانیها در
جهان امروز است ( .)Hopewell et al., 2009یکی از راهكارهای
مهم برای حل مشکل تجمع ضایعات پلیمری در طبیعت،
استفاده از پلیمرهای زیست تخریبپذیر است ( Shah et al.,
 .)2008از آنجا كه زیست پلیمرها از منابع تجدیدپذیر بهدست
* نویسنده مسئولmehdi.jonoobi@ut.ac.ir :

آمده و زیست تخریبپذیرند ،بنابراین استفاده از آنها در مقایسه
با پلیمرهای بر پایه تركیبات نفتی دارای حداقل آثار منفی
زیست محیطی است ( ,Silverio et al., 2013; Marvast, et al.,
 .)2013پلیوینیل الکل یکی از پلیمرهای سازگار با طبیعت و
محلول در آب بوده كه دارای خواص بسیار عالی و امولسیون
كننده در محیط هست ( .)Silvério et al., 2013این پلیمر
توانایی تشکیل فیلمهای شفاف ،زیست تخریبپذیر ،انعطافپذیر
بـا پایـداری حرارتـی و مقاومت شـیمیایی مطلوب دارد و بهطور
گستردهای بهعنوان لیف ،فیلم ،در صنعت كاغذ و صنعت پارچه-
سازی ،همچنین بهعنوان بهبوددهنده رزین ترموست و در
ساخت چند الیهها به كار میرود ) .(Silvério et al., 2013پلی-
وینیل الکل ،جزء معدود پلیمر وینیلی محلول در آب است كه
استعداد تخریب زیستی كامل در حضور میکروارگانیسمهای را
دارد ) .(Campos et al., 2011درجه پلیمریزاسیون ) (DPو
درجه هیدرولیز ( )DSعوامل مؤثر بر تجزیه بیولوژیکی پلیوینیل
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الکل هستند ( .)Campos et al., 2011مکانیسم تخریب پلی-
وینیل الکل شامل دو مرحله است :مرحله اول گسست پیوند
كربن-كربن پلیمر پلیوینیل الکل توسط آنزیمهای خارج سلولی
است و مرحله دوم جذب سلولی قطعات پلیوینیل الکل با وزن
مولکولی پایینتر كه در داخل سلول رخ میدهد ،است ( Corti et
 .)al., 2002اولین تخریب پلیوینیل الکل توسط قارچ
(.(Fusako and Hu, 2009

 Fusarium lini Bگزارش شده است
تخریب زیستی پلیوینیل الکل در شرایط مختلف مانند
خاک ) ،(Chiellini et al., 2003كمپوست (،)Liu et al., 2009
لجن ( )Porter and Snider, 1976; Chiellini et al., 2003و
زبالههای جامد شهری ( )Salehpour et al., 2018مورد بررسی
قرار گرفته است .در چند سال گذشته ،طیف وسیعی از
میکروارگانسیمها كه میتوانند پلیوینیل الکل را تجزیه كنند،
شناسایی شدهاند ( (Sakazawa et al., 1981; Corti et al.,
2002; Du et al., 2007; Chen et al., 2007; Leja and

 .)Lewandowicz, 2010بیشتر این گونهها جدا شده باكتری-
هایی ،مانند (Watanabe et al., 1976; (Pseudomonas sp
Hatanaka et al., 1995; Mori et al., 1997; Semenov et al.,
) Alcaligenes faecalis (Matsumara et ،2003; Lodha, 2004
al., 1994; Corti et al., 2002), Bacillus megaterium (Mori
et al., 1996; Corti et al., 2002), Penicillium sp,
Flammulina velatupes (Chiellini et al. 1999; Tsujiyama
et al., 2011), Vibrio alginolyticus and Vib-rio
parahemolyticus
(Raghul
et
al.,
2014),
) Stenotrophomonas sp (Ullah et al., 2017هستند .فقط

تعداد محدودی از این باكتریها میتوانند پلیوینیل الکل را
درمحیط كشت خالص تخریب كنند ( Corti et al., 2002; Chen
 .)et al., 2007یکی از باكترهای مهم در زمینه تخریبزیست
پلیوینیل الکلگونه  Pseudomonasاست كه تاكنون گـزارش-
هـای متعددی درباره تجزیه پلیوینیل الکل توسط این باكتری
در شـرایط مختلف ارائه شده است ( ;Suzuki et al., 1973
Sakazawa et al., 1981; Shimao et al., 1982; Hatanaka et
al., 1995; Premraj and Doble, 2005; Leja and
 .)Lewandowicz, 2010اولین گزارش از تجزیه كامل پلی-

وینیل الکل توسط باكتری  Pseudomonas O-3در سال 1981
ارائه شد كه از پلیوینیل الکل به عنوان تنها منبع كربن و انرژی
استفاده میكند ( .)Sakazawa et al., 1981تخریب زیستی پلی-
وینیل الکل معموالً به آسانی رخ نمیدهد در بسیاری از موارد،
تجزیه پلیوینیل الکل نیاز به همکاری دو گونه دارد ،همانطور
كه توسط چندین گروه تحقیقاتی اثبات شده است ،ظرفیت
بسیاری از گونههای تخریب كننده پلیوینیل الکل برای استفاده
از پلیوینیل الکل اغلب متکی بر همکاری با باكتریهای دیگر
است ،به عنوان مثال (Pseudomonas sp. VM15C

وBacillus ،)Shimao et al., 1986( seudomonas sp VM15A
megaterium

و

PN19

(2003

و Sphingomonas sp SA3و

Rhee,

and

)Kim

Chandra and Rustgi, ( SA2

.)1998
)1981( Sakazawa et al.

 30گونه باكتری تجزیهكننده
پلیوینیل الکل را از نمونههای لجن و خاک و زباله كارخانهها
جداسازی نمودند .همچنین (1998( Chandra and Rustgi
تخریب میکروبی پلیوینیل الکل با استفاده از پراكسیدازهای
ثانویه كه از یک گونه سودوموناس جدا شده بود مورد بررسی
قرار دادند .همچنین  )2012( Jecu et alتخریب پوسیدگی
قارچی را روی فیلمهای پلیوینیلالکل و پلیهیدروكسی
بوتیرات را با قارچ  Aspergillus nigerمورد مطالعه قرار دادند.
 )2013( Mollasalehiطی پژوهشی به جداسازی و شناسایی
قارچهای تجزیهكننده پلیوینیل الکل در كمپوست و خاک
پرداخت .در این بررسی گزارش شد ،قارچهای تجزیهكننده پلی-
وینیل الکل در خاک Galactomyces geotrichum,
rabenhorsti,

Fimetariella

laibachii,

Trichosporon

 Fusarium oxysporumبودند .همچنین قارچ تجزیهكننده پلی-
وینیل الکل در كمپوست  geotrichum Galactomyceبود.
گزارشهای زیادی در مورد جداسازی میکروارگانیسمهای
تجزیهكننده پلیوینیل الکل از خاک آلوده ،رسوبات ،لجن ارائه
شده است ،اما تاكنون گزارشی در مورد جداسازی باكتری
تجزیهكننده فیلمهای پلیوینیل الکل از محیط كمپوست زباله-
های جامد شهری منتشر نشده است .بنابراین هدف از این
مطالعه ،جداسازی و شناسایی باكتری تجزیهكننده فیلمهای
پلیوینیل الکل از كمپوست زبالههای جامد شهری بود.

مواد و روشها

1

در این تحقیق ،محیط كشت آگار ( ، )TSBنوترینت آگار و
پلیوینیل الکل ( )PVAبا وزن مولکولی 145000 g.mol-1به
عنوان ماده زمینه پلیمری از شركت مرک آلمان تهیه شد.
توليد فيلمهای پلیوينيل الکل

ابتدا  10گرم پلیوینیل الکل به  120میلیلیتر آب مقطر افزوده
شده و با استفاده از یک همزن مغناطیسی با سرعت 1200rpm
در دمای  50 °Cبه مدت  2ساعت فرآیند حل شدن انجام
گردید .سپس ،مخلوط حاصل در داخل پتری دیشهای
پالستیکی ریخته شد و با استفاده از نیتروژن مایع ()-196 °C
منجمد شدند .بالفاصله نمونهها در یک فریزر با دمای -80 °C
1.Tryptic Soy Broth
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به مدت  15دقیقه قرار داده شدند .سپس با استفاده از یک
خشکكن انجمادی مدل  lyotrapبا دمای  -47 °Cو مقدار خالء
 0/1میلیمتر جیوه به مدت  24ساعت خشک شدند .بعد از
خشک شدن ،نمونهها به مدت دو دقیقه با دمای  150 °Cپیش
پرس شدند و شکلگیری فیلمهای پلیوینیل الکل توسط پرس
داغ با دمای  150 °Cو فشار  150 kPaبه مدت  20دقیقه انجام
شد .در نهایت با استفاده از پرس سرد با فشار  100 kPaو دمای
 20 °Cبه مدت یک دقیقه خنک شدند ( Salehpour et al.,
)2018

جداسازی باکتریهای تجزيهکننده پلیوينيل الکل

جهت جداسازی باكتریهای تجزیهكننده پلیوینیل الکل ،نمونه
برداری از فرایند تولید كمپوست (زباله جامد شهری) در كارخانه
تولید كمپوست كرج صورت گرفت .برای نمونهبرداری ابتدا طول
توده سطحی بهصورت مقاطع عرضی در نواحی مشخص تا عمق
توده برش داده شده و از هر مکان سه ناحیه در فواصل یکسوم
سطح ،وسط و یکسوم از كف انتخاب شد .پس از عملیات
نمونهبرداری ،نمونهها به آزمایشگاه حفاظت پردیس كشاورزی و
منابع طبیعی تهران منتقل شد .نمونهها در یک سطل پالستیکی
تمیز با هم مخلوط شدند تا نمونه كامالً همگن بهدست آید.
نمونههای فیلم پلیوینیل الکل مطابق با استاندارد در ابعاد 0/3
×  5 × 3میلیمتر (ضخامت × عرض × طول) تهیه شدند و در
داخل شیشههای پیركس حاوی  150گرم كمپوست دفن شدند.
شیشههای حاوی كمپوست و فیلم پلیوینیل الکل و نمونه شاهد
(كمپوست بدون فیلم) در دمای  50 °Cدر انکوباتور به مدت
 150روز (از  15دی تا  15خرداد) نگهداری شدند ( Gomez et
 .)al., 2013بررسی میکروبی بعد از تخریب زیستی نمونههای
فیلم در زبالههای جامد شهری انجام گردید.
خواص شيميايی کمپوست

قبل و بعد از آزمون زیست تخریبپذیری ،خصوصیات شیمیایی
كمپوست (درصد كربن ،نیتروژن و میزان شوری) تعیین گردید.
ابتدا  30گرم كمپوست در آون با دمای  103 °Cبه مدت 24
ساعت خشک شدند .سپس نمونه خشک شده را از الک دو
میلیمتری عبور داده شد .جهت تعیین میزان شوری ( ،)ECدوغ
آب  1به  10از نمونه كمپوست تهیه شده و سپس با استفاده از
دستگاه هدایت سنج ( )EC215, HANNA instrumentsبررسی
شد .همچنین جهت تعیین نسبت كربن به نیتروژن ابتدا مقدار
نیتروژن از روش نیتروژن كل (روش كجلدال) اندازهگیری شد
( .)Fourti et al., 2008برای تعیین مقدار كربن 10 ،گرم نمونه
كمپوست به مدت چهار ساعت در داخل كوره با دمای 600 °C
قرار گرفتند در انتها خاكستر باقیمانده توزین شد .سپس از

محاسبه شد).)Phillip, 2010

طریق معادله  ،1درصد كربن
( /1/8خاكستر )%( =)1-درصد كربن
(رابطه )1
شمارش جمعيت باکتریها

پس از تخریب زیستی فیلمها ،شمارش باكتریها با استفاده از
روش تهیه سری رقت صورت گرفت (.)Schadd et al., 2001
در این روش ،ابتدا دو گرم از نمونههای زبالههای جامد شهری
حاوی نمونههای فیلم پلیوینیل الکل تخریب شده و نمونه شاهد
(بدون فیلم) به ارلن مایر  100میلیلیتری حاوی  20میلیلیتر
بافر فسفات استریل شده اضافه شد .سپس مخلوط بهدست آمده
طی چند مرحله به شدت با دستگاه شیکر تکان داده شد .در
پایان دو دقیقه اجازه داده شد تا عمل تهنشینی انجام شود .به
این ترتیب اولین رقت  10-1تهیه گردید .سایر رقتها ( 10-2تا
 )10-9با استفاده از بافر فسفات استریل تهیه شدند .سپس از
لولههای حاوی رقتهای  10-8 ،10-7و  10-9تهیه شده به میزان
 100میکرولیتر به محیط كشت غنیسازی جامد شده بهوسیله
آگار اضافه گردید و با پیپت پاستور به طور كامل پخش شد.
سپس پلیتهای كشت داده و در دمای  30 °Cدر انکوباتور به
مدت دو روز نگهداری شدند .پس از  48ساعت كلونیهای رشد

كرد ( )cfu/gدر هر پلیت شمارش شدند.
خالصسازی باکتری تجزيهکننده پلیوينيل الکل

برای شناسایی باكتری تجزیهكننده پلیوینیل الکل100 ،
میکرولیتر از رقت ( 10 -9حاوی انواع باكتریها) روی پلیت كه
حاوی فیلمهای پلیوینیل الکل (به عنوان تنها منبع كربن و
انرژی) ریخته شد با پیپت پاستور بهطور كامل پخش شد و به
مدت  72ساعت در دمای  23 °Cانکوبه شدند .سپس از كلونی-
های رشد یافته روی سطح فیلمها بر روی پلیتهای جدید
شامل محیط نوترنیت آگار بودند كشت داده شدند .به منظور
تعیین باكتریهای رشدیافته در قسمتهای داخلی فیلمها،
سطح فیلمها كامالً استریل شدند و به داخل پلیتهای استریل
منتقل شد و به مدت  72ساعت در دمای  23 °Cانکوبه شدند.
سپس از كلونیهای رشدیافته روی فیلمها بر روی محیط
نوترنیت آگار كشت داده شدند .در نهایت بعد از رشد كلونیهای
خالصسازیشده ،كشت نهایی بهمنظور دستیابی به تک كلونی
جدایههای باكتریها در همین محیط انجام گرفت.
شناسايی مولکولی باکتری

شناسایی باكتری به روش مولکولی ،استخراج  DNAبه روش
عمومی صورت گرفت .ابتدا باكتری كشتشده روی محیط
نوترنیت آگار به كمک لوپ از سطح محیط كشت جمعآوری به
لولههای  1/5میلیلیتری حاوی  300میکرولیتر بافر لیزكننده
منتقل شدند .لولهها پس از یخ زدن در ازت مایع ،در حمام آب
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با دمای  65 °Cقرار داده شدند .پس از افزودن  200میکرولیتر
بافر لیزكننده به لولهها ،لولهها به مدت  10دقیقه در rpm
 1200دور سانتریفیوژ شدند .سپس مایع رویی حذف و محلول
كلروفرم-ایزوامیل الکل (نسبت  )1:24اضافه گردید به مدت 10
دقیقه و دور  1200 rpmسانتریفیوژ گردیدند .به منظور رسوب
دادن  ،DNAمحتوی لولهها به مدت دو ساعت در  -20 °Cقرار
داده شد و پس از سانتریفیوژ در  1200 rpmبه مدت  10دقیقه
با اتانل  70درصد شسته شده و مجدداً به همان ترتیب
سانتریفیوژ شد .پس از دور ریختن محلول رویی ،رسوب حاصل
خشک و در  50میلیلیتر آب مقطر حل شد .شناسایی با
استفاده از روش  16S rDNAانجام شد .واكنش زنجیرهای
پلیمراز با استفاده از آغازگرهای:
PAF (5‘-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3
' PAR
(5'-AAGGAGGTGATCCAGCCGCA-3
شد ( .)Zakaria et al., 2010واكنش  PCRبا استفاده از

انجام
دستگاه ترموسایکلر طبق مراحل زیر انجام شد :واسرشت سازی
اولیه در دمای  94 °°برای سه دقیقه ،یک سیکل شامل
واسرشت سازی در دمای  94 °°برای  40ثانیه ،اتصال در دمای
 56 °°برای  40ثانیه ،توسعه در دمای  72 °°برای یک دقیقه و
1
یک مرحله توسعه نهایی برای 10دقیقه .پس از انجام ،PCR
DNAتکثیریافته باكتریها روی ژل آگاروز قرار داده شد .پس از
گرفتن باند مناسب ،نمونهها جهت تعیین توالی به شركت
1. Final Extention

 Bioneerكره جنوبی فرستاده شد .توالی به دست آمده با
استفاده از نرمافزار  Blastدر بانک ژن با دیگر توالیهای موجود
در این پایگاه اطالعاتی مقایسه شدند .درختچه فیلوژنی با
استفاده از نرمافزار  MEGA5به روش neighbour joining
ترسیم شدند .بر اساس حداقل خطا از درخت توپولوژی Boot
 100 strapتکرار بود (.)Tamura et al., 2007

روش آماری
نتایج ،با آزمون فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفی در سه
تکرار بررسی شد و تیمارها با آزمون میانگین با روش دانکن در
سطح اعتماد  %99مقایسه شدند .برای انجام تحلیلهای آماری
از نرمافزار  SPSS 11.5استفاده شد.

نتايج و بحث
خواص شيميايی کمپوست

نتایج خواص شیمیایی كمپوست (شاهد) و كمپوست حاوی
فیلمهای پلیوینیل الکل قبل و بعد از تخریب زیستی در جدول
( )1ارائه شده است .همانطور كه از جدول ) (1مشاهده میشود،
نسبت  C//Nكمپوست قبل از تخریب زیستی  30بود .در حالیکه
بعد از تخریب زیستی نسبت  C//Nكاهش یافت .میزان شوری
كمپوست (شاهد) بعد از  150روز  0/18 μS/cmبود .در حالیکه
در نمونههای كمپوست حاوی فیلمهای پلیوینیل الکل خالص و
نانو چندسازهای میزان شوری كاهش یافت.

جدول  .1خواص شيميايی کمپوست (شاهد) و کمپوست حاوی فيلمهای پلی وينيل الکل قبل و بعد از تخريب زيستی

نمونه

بعد از تخریب

قبل از تخریب
محتوای كربن

Ec

C/N

0/18±0/1

19±0/2

25±0/1

0/16±0/2

22±0/1

29±0/1

Ec

C/N

كمپوست (شاهد)

0/22±0/1

30±0/1

26±0/2

كمپوستPVA+

0/22±0/1

30±0/1

26±0/2

شمارش جمعيت باکتریها

میانگین تعداد باكتریها در محیط كشت كنترل در رقتهای
( 10-8و  )10-9به ترتیب  205و  )cfu/g( 110بود .با افزودن
فیلمهای پلیوینیل الکل تعداد باكتریها افزایش یافت .میانگین
تعداد باكتریها در كمپوست حاوی فیلمهای پلیوینیل الکل در
رقتهای ( 10-8و  280 )10-9و  )cfu/g( 190بود (جدول .)1
در مقایسه رقتها ازنظر میانگین تعداد باكتریها ،بیشترین
تعداد باكتریها در محیط كشت حاوی كمپوست و فیلمهای
پلیوینیل الکل در رقت  10-7و كمترین تعداد باكتریهای در
محیط كشت كنترل در رقت  10-9مشاهده شد .این افزایش در
تعداد باكتریها را میتوان به كاهش شوری و افزایش مواد آلی

)(mg g-1

محتوای كربن
)(mg g-1

در كمپوست حاوی فیلمهای پلیوینیل الکل اشاره كرد .از
عوامل مؤثر بر جمعیت باكتریها ،شوری كمپوست است
( .)Teimouri et al., 2005هر چه میزان شوری كمپوست كمتر
باشد باكتریهای بیشتری قادر به ساكن شدن در آن خواهند
بود .عامل دیگری كه میتواند محدودكننده تعداد كل باكتریها
باشد میزان مواد آلی كمپوست است .زیرا باكتری تجزیهكننده از
نوع هتروتروف بوده و برای رشد به مواد آلی به عنوان منبع
كربن نیاز دارند ( .)Teimouri et al., 2005وجود میزان باالتری
از كربن در كمپوست حاوی فیلمهای پلیوینیل الکل نشان
دهنده فروانی بیشتر باكتریها در این محیط است.
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جدول  .2ميانگين تعداد باکتریهای موجود در محيط کشت حاوی کمپوست کنترل (شاهد) و محيط کشت حاوی کمپوست و فيلمهای پلیوينيل الکل در رقتهای
 10-8 ،10-9و 10-7

نمونه

میانگین تعداد كل باكتریها در
رقت )cfu/g( 10-7

میانگین تعداد كل باكتریها در
رقت )cfu/g( 10-8

میانگین تعداد كل باكتریها در
رقت )cfu/g( 10-8

كمپوست

غیرقابل شمارش

280±0/1a

205±0/2a

كمپوستPVA+

غیرقابل شمارش

b

b

190±0/2

110±0/3

*حروف غير مشابه نشان دهندهی وجود اختالف در سطح اعتماد  %99است

شکل  .1درخت فيلوژنی رابطه بين توالی  16S rDNAبه دست آمده در اين مطالعه و توالی به دست آمده از بانك جهانی ژن را نشان ميدهد .درخت با استفاده از
نرم افزار  MEGA 5ترسيم شده است
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الکل هستند ( .)Leja and Lewandowicz, 2010از این میان
باكتریهای Watanabe et al., 1976; ( Pseudomonas sp

شناسایی مولکولی باكتری تجزیهكننده فیلمهای پلیوینیل الکل
با تکثیر قسمتی از ناحیه  16S rDNAبا پرایمرهای ویژه این ژن
انجام شد .سپس محصول حاصل از ژل استخراج ،خالصسازی و
جهت تعیین توالی فرستاده شد .توالی حاصلشده در بانک
جهانی ژنی ثبت شد Accession umber .اختصاص دادهشده به
توالی ثبت شده  KP895795.1است .بر اساس نتایج حاصل از
توالییابی محصول  PCRو اطالعات بهدست آمده از بانک جهانی
ژن درختچه فیلوژنتیکی با استفاده از نرم افزار  MEGA5ترسیم
شد (شکل  .)1بر اساس نتایج به دست آمده از ترسیم درختچه
فیلوژنتیکی ،باكتری شناسایی شده به جنس Pseudomonas
 geniculateتعلق داشت .توالی بهدست آمده در این تحقیق
درپایگاه اطالعاتی داده  NCBIثبت شد .شماره دستیابی به این
جدایه در بانک ژنی  NCBIبه صورت جدایه  sh212با شماره
 MF578929میباشد .گزارشات مختلفی نشان داده است كه
انواع مختلفی از باكتریها و قارچها قادر به تجزیه پلیوینیل

Hatanaka et al., 1995; Mori et al., 1997; Semenov et al.,
Alcaligenes faecalis (Matsumara et ،)2003; Lodha, 2004
)Mori ( Bacillus megaterium،al., 1994; Corti et al., 2002
Penicillium sp, ،)et al., 1996; Corti et al., 2002
Chiellini et al. 1999; Tsujiyama ( Flammulina velatupes
،)Watanabe et al., 1976( Flavobacterium sp ،)et al., 2011
Chandra
and
Rustgi
(
Acinetiobactor
sp.
Phanerochaete chrysosporium Betty et al., ،)1998
)Watanabe et al., ( Pseudomonas vesicularis PD،)1999
،)Shimao et al, 1982( Pseudomonas putida ،)1976
.)Lee and Kim 2003( Achromobacter cholinophagum
Vibrio alginolyticus and Vib- rio parahemolyticus
(Ullah et al., ( Stenotrophomonas sp،)Raghul et al., 2014
 )2017گزارش شده است .باكتریهای سودوموناس در ردیف

پلیوينيل الکل

جنسهای باكتریایی معروف بوده و بسیاری از مطالعات قبلی نیز
منجر به جداسازی گونههایی از جنس این باكتری شده است
( Suzuki et al., 1973; Sakazawa et al., 1981; Shimao et
al., 1982; Premraj and Mukesh, (2005); Leja and
 .)Lewandowicz, 2010همچنین Hashimoto and Fujita

) (1985نشان دادند ،فیلمهای پلیوینیل الکل توسط
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نتيجهگيری
پژوهش اخیر با هدف مطالعه جداسازی و شناسایی باكتری
تجزیهكننده پلی وینیل الکل را از كمپوست زبالههای جامد
- در این مطالعه باكتری تجزیهكننده فیلمهای پلی.شهری بود
16S وینیل الکل در زبالههای جامد شهری از طریق آنالیز ژن
 بر اساس اطالعات به دست. شناسایی و جداسازی شدrRNA
 باكتری تجزیهكننده،آمده از این پایگاه اطالعاتی مشخص شد
 این. بودPseudomonas geniculate فیلمهای پلیوینیل الکل
مطالعه نخستین گزارش در مورد توانایی این جنس از باكتری در
.زمینه تجزیه زیستی پلیوینیل الکل اسـت

%99  روز در حدود5  بعد ازPseudomonas vesicularis var
 نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد، بنابراین.تخریب شدند
باكتریهای سودوموناس دارای مکانیسمهای قوی برای تخریب
 از آنجایی كه باكتریهای متعلق به.پلی وینیل الکل میباشد
 دارای تنوع ژنتیکی و فیزیولوژیکی زیادی،جنس سودوموناس
 به. توانایی تولید آنزیمهای برون سلولی متنوعی را دارند،هستند
همین دلیل آنها از فعالیت آنزیمی باالیی در اكثر مطالعات
 یافتههای مطالعه حاضر با نتایج این محققین.برخوردار میباشند
Suzuki et al., 1973; Sakazawa et al., 1981; Shimao et (
al., 1982; Hatanaka et al., 1995 Hashimoto and Fujita,
1985; Premraj and Mukesh, 2005); Leja and
) مطابقت دارد با این تفاوت جنس اینLewandowicz, 2010

.نوع باكتری متفاوت بود
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