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 Introduction: Molecular methods have been used for systematic science and 

identification of fungal diversity. Among phylogenetic markers, the ITS gene has been 

identified as one of the most prominent methods of studying fungal communities. The 

purpose of this research is to classify fungi and analyze their communities in aquaculture 

systems.  

Materials & Methods: In this study, after two-month rearing period of common carp, 

water quality and fungal community of farming systems including biofloc and 

recirculating aquaculture system were evaluated. In this study, after two-month rearing 

period of common carp, water quality and fungal community of farming systems including 

biofloc and recirculating aquaculture system were evaluated.  

Result: The results of this study indicated that the water quality parameters in both 

systems were well within the acceptable levels for common carp culture. The identification 

of fungal showed that a large part of this population is unknown. The only known and 

dominant species in both systems is Homophron spadiceum. 

Conclusion: Therefore, there was no difference in known species and communities. 
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 یمارکرها انی. در مپرکاربرد است اریبس یقارچ شناسایی تنوعو  کیستماتیس پیشرفت علم جهت یمولکول کتیلوژنیف یهااستفاده از روش :مقدمه 

 های مطالعه جوامع قارچیروش نیتربرجسته یکی از عنوانهب اطالعات زیاد داشتن و مناسب بودن برای بارکد کردن لیدلبه ITSژن  ،کتیلوژنیف

ها در آن جوامع لیو تحل هیها و تجزقارچ یبندطبقه یبراآغازی عنوان به کتیلوژنیف یچارچوب جادیا تحقیق نیهدف از ا .معرفی شده است

 .پروری استهای آبزیسیستم

های کیفیت آب و جامعه قارچی سیستم (،گرم5/21 ± 3/0) دوره دو ماهه پرورش ماهی کپورمعمولیدر این مطالعه بعد از یک :هامواد و روش

  پرورشی شامل بیوفالک و مداربسته مورد ارزیابی قرار گرفتند.

چنین از لحاظ کیفیت آب هر دو سیستم شرایط مطلوبی م. ه>p)05/0) دار نشان دادینتایج حاصل از پارامترهای کیفی آب اختالف معن :نتایج

ها ناشناخته است و تنها گونه شناخته شده و نمودند. از لحاظ شناسایی جمعیت قارچی قسمت بزرگی از این جمعیترا برای زیست ماهی فراهم 

 است.  Homophron spadiceumغالب در هر دو سیستم مورد بررسی 

 شناخته شده تفاوتی مشاهده نگردید.های بنابراین از لحاظ جوامع و گونه :گیری و بحثنتیجه
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 مقدمه
های بسیار مهم بومی و پرورشی در حوزه جنوبی یکی از گونه     

است )عبدلی و نادری،  carpio) (Cyprinusدریای خزر، كپورمعمولی

 كشورهای آسیایی خصوصدنیا به كشورهای اكثر در ماهی (. این1387

 هایاز گونه یکی عنوانبه نیز ایران چنین درهم شود.می داده پرورش

كشور )از شمال تا جنوب ایران( شناخته شده  پرورشی و اقتصادی مهم

دالیل به پروری(. توسعه صنعت آبزی1387است )عبدلی و نادری، 

های غذایی و نهادهآب، تولید  و زمین كافی نبودن متعددی شامل

آبزیان، در  مزارع پرورش پساب خروج از ناشی محیط زیستی مسائل

 ،Piedrahitaهای اخیر با مشکالت مختلفی مواجه شده است )سال

 های تولیدی مانندپروری و به تبع ورود پسماندبا رونق آبزی (.2003

به  آمونیاک دار دفعی مثلتركیبات نیتروژن مواد غذای خورده نشده و

شود. بنابراین صنعت پرورش آبزیان های آبی منجر میآلودگی محیط

زیست ترین آسیب به محیطهای پیشرفته است تا كمتکنولوژی نیازمند

همراه داشته تری را بهوارد شود و در عین حال سود اقتصادی بیش

هایی مانند آوریهای اخیر، فنسال (. درAvnimelech ،2006باشد )

 بیوفالک برای بهبود امنیت زیستی مزارع پرورش مدار بسته و سیستم

. در سیستم مورد توجه قرار گرفته استآبزیان و حفاظت از آب و خاک 

تبدیل به اشکال مختلف دیگر )فرآیند  دار بازاید نیتروژن مداربسته مواد

گردند اما نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون( از محیط آبی حذف می

های تک تبدیل به پروتئینو  افتیباز مواد دفعیبیوفالک در سیستم 

)رفیعی،  گیردمی استفاده آبزیان قرار شوند كه این مواد موردسلولی می

هستند آب  تیفیك حفظ مذكور قادر به هایطوركلی سیستمبه (.1397

هر  رسانند.میحداقل را به یپروریآبز یهاستمیو مصرف آب در س

خصوص های موجودات میکروبی بهپایه فعالیت دو سیستم مذكور بر

های هتروتروف و اتوتروف كارایی دارند. مطالعات های باكتریفعالیت

زیادی برای شناخت ساختارهای میکروبی این  خارجی و داخلی نسبتاً

 MartínezPorchas ؛2008و همکاران،  Ju) ها انجام شده استسیستم

كنون تعداد كمی از مطالعات تا ه(. متاسفانVargas‐Albores ،2015و

است.  ها پرورش آبزیان پرداختههای میکروسکوپی سیستمبه قارچ

 یهاسمیارگان نیترمتنوع از یکی عنوانبه توانندیم میکروسکوپی هایقارچ

دارند.  یمواد آل هیدر تجز یمهم درنظر گرفته شوند كه نقش یوتیوكاری

در بیوفالک باعث  یارشتهمیکروسکوپی  هایقارچوجود چنین هم

ثابت  .شودمیتر یتر و قوبیوفالک بزرگ یریگو كمک به شکل تیتقو

 Aspergillusمانند  میکروسکوپی یقارچ یهاگونه از یبرخ كه است شده

sp.  وPenicillium sp. های نقش دارند. با روش بیوفالک گیریشکل در

ی کردهایاستفاده از روتوان با یرا م های میکروسکوپی، قارچقدیمی

 شناساییشناخته شده  یهاگونهسایربا  سهیمقا قیاز طر کیمورفولوژ

 رایساز هستند زاغلب مشکل ییشناسا یهاروش نیحال، انی. با اكرد

، کسانی کیكه از نظر مورفولوژها وجود دارند قارچاز جنس  نیچند

تنها با استفاده  از سوی دیگر، مختلف هستند. یهااما متعلق به گونه

از تنوع  ی، فقط به بخش كوچکكشت پذیریبر  یمبتن یکردهایاز رو

های گفته شده كه خالف روشبركرد،  دایپ یتوان دسترسیم هاقارچ

 یمولکولشناسایی  یابزارهازیادی نیاز دارند،  هیبه مهارت آزمایشگا

كند، فراهم میی را كه قابلیت كشت ندارند را نیز هاامکان مطالعه قارچ

سال گذشته  20 یرا ط هاقارچ یدرک ما در مورد اكولوژ نیبنابرا

 (.Cairney ،2004و   (Andersonانددهیشبهبود بخ یاتوجه طور قابلبه

 یو كارآمد برا قی، دقعیسرروشی  یمولکول ییشناساعالوه بر این 

 نیب کیلوژنیروابط ف نیچنو هم محیط زیستی مطالعات، صیتشخ

ژن خاص  تیدنبال آن تقوو به RNA ایو  DNAاستخراج  ها است.گونه

 یعملکردها ایمتنوع  یامکان تمركز بر جامعه قارچ PCR قیاز طر

كند. یخاص را فراهم م یطینمونه مح کیهدفمند موجود در 

 یاطور گستردهجامعه به نگیو كلون ینگارانگشت میترس یهاکیتکن

ها مورد استفاده از نمونه یاگسترده فیدر ط هامطالعه تنوع قارچ یبرا

 ریاخ یهاشرفتیپ(. Cairney ،2004و   (Anderson قرار گرفته است

مطالعه  یممکن است برا دقت زیادبا  یابییتوال یهاکیدر تکن

 طیها در محباشد. كاربرد آن دیمفنیز با تنوع باال  یقارچ یهاستمیس

مختلف  یهااز نمونه یتوال یادیتعداد ز یابیامکان باز یکروبیم ستیز

فراهم  ی،کروبیتنوع م از دقیق لیو تحل هیزمان و تجزطور همرا به

 یبرا های مختلف ژنتیکیروش (.Tiedje ،2008 و  (Cardenasكندیم

 ؛2007و همکاران،  Rosechه است )شد استفاده هایتنوع باكتر مطالعه

Acosta-Martinez  ،یابی یتوال یهایفناور(، سپس 2008و همکاران

و  Wallanderگرفته شد )كار به ها نیزقارچ شناسایی تنوع ایرب نوین

 قیاز طر یتنوع قارچ(. 2012و همکاران،  Blaalid ؛2010همکاران 

فضا  ای( S rRNA18 ، ژنSSUواحد كوچک ) ریز لیو تحل هیتجز

مورد مطالعه  یاهسته یبوزومیر RNA( منطقه ITS) یداخل یسیرونو

دو  نیا یابیتوالی یبرامتنوعی  یاختصاص یآغازگرها .ردیگیقرار م

، Bruns وGardes  ؛1990و همکاران،  White) اندافتهیمنطقه توسعه 

ازجمله  یادهیچیپ یدر بسترها یتنوع قارچ یبررس یبرا( كه 1993

 ؛2009و همکاران،  Peltoniemiشوند )می استفاده یاهیگ بافت ایخاک 

Vega  ،2010و همکاران .)Schoch  منطقه فضا  (2012)و همکاران

عنوان را به کیوتیوكاری rRNA( از اپرون ITS) یشده داخل یسیرونو

 ITSمنطقه توالی كامل  كرد. شنهادیپ یجهان یقارچ DNAباركد  کی

و همکاران،  Kõljalgگنجانده شده است ) UNITEداده  گاهیدر پا

طوركلی ، بههای میکروسکوپیقارچشناسایی مولکولی جهت (. 2013

 rDNA( مناطق  Internal transcribed spacer) ITSجایگاه ژنیاز 

 عیسر یبه اندازه كاف SrRNA 18 منطقه ژنشود. زیرا میاستفاده 

 هایبا رده یبندها را در سطح طبقهقارچ، بنابراین ابدییتکامل نم
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از  زیادی دهنده سرعت، نشانITSدهد. منطقه می صیتشخ ترنییپا

به  کینزد یهاگونه نیب ی راترشیب یتوال راتییتغ جهیتکامل و در نت

 ییشناسا یبرا DNAباركد  کیعنوان به نی، بنابرادهدنشان میهم 

 Schoch ؛Bruns ،2001 وHorton ) ردیگیها مورد استفاده قرار مقارچ

چند نسخه  ITSمنطقه  كهنیا لیدلبه نیعالوه بر ا (.2012و همکاران، 

تا  كندرا فراهم می مکانا نیا (،Gonzalez ،1990و Vilgalys ) است

 جهیدر نت .استفاده كرد نیز بتوان  DNAغلظت كم یحاو یهااز نمونه

هدف شود. با توجه به موارد گفته شده می آناز  ایاستفاده گسترده

 پارامترهای كیفی آب و سهیو مقا لیو تحل هیپژوهش حاضر، تجزاز 

با هدف  نگیپراكسوكس 454 از دست آمده با استفادهبه ITS2 یهاداده

استخراج شده از  یقارچ rDNAاز  ITS یهاکونیقرار دادن آمپل

 سیستم مدار بسته و بیوفالک پرورش كپور معمولی است. یهانمونه

 

 هامواد و روش

 بچه انتقال با 1396 سال تابستان انجام مراحل آزمایشگاه در       

 دانشگاه دریایی علوم دانشکده تحقیقات آبزیان كارگاه به آمل از ماهیان

قطعه  180 سازگاری دو هفته مرحله از پس گشت. آغاز مدرس تربیت

 انتخاب تصادفی طوربه بودند اندازه یک در وزنی لحاظ از كه ماهی

 12 و روشنایی ساعت 12 دوره نوری با روز در وعده 3 غذادهی .شدند

ماهیان در  تحقیق این در .انجام پذیرفت روز 60 مدتبه تاریکی ساعت

سیستم پرورش مدار  -1 گرفتند: قرار زیر مورد ارزیابی شرحبه دو تیمار

 سیستم بیوفالک بدون تعویض آب  -2، بسته بدون تعویض آب

 طراحی آزمایشگاهی بسته مدار سیستم تحقیق این اجرای برای       

 در .بود لیتر 80 آبگیری حجم لیتر و 100پرورش  مخازن گردید. ابعاد

فیلتر  3 داخلبه ساده، شنی فیلتر یک از عبور بعد آب مخازن، این

فیزیکی منتقل شده تا مواد جامد حذف شود سپس بیوفیلتر و بعد از 

جهت ایجاد سیستم  (.1ست )شکل آن فیلترذغال فعال تعبیه شده ا

 %32بیوفالک در یک مخزن از مواد آلی شامل خوراک تجاری ماهی ) 

كربوهیدرات( تهیه شده از كارخانه فرادانه،  %19چربی،  %10پروتئین، 

و پساب و خاک ( Avnimelech ،2009) 15نسبت كربن به نیتروژن 

مزارع ماهی اضافه شد. منبع كربنی مورد استفاده نشاسته ذرت بود. 

سنجیده شد. بیوفالک  TSSبعد از طی چندین روز میزان آمونیاک و 

ها و گیرینمونه های پرورش ماهی اضافه گردید.آماده شده به تانک

ر صورت هها روی تیمارها برخی روزانه و برخی بهروند انجام آزمایش

گیری مورد های اندازهگرفت. روشبار مورد بررسی قرار میپنج روز یک

 .(Association)شد  انجام APHA كتاب استاندارد متد استفاده براساس

 گیریاندازه جهت دما سنسور متر دارای pHدستگاه اكسیژن متر و  از

 .شد استفاده هانمونه pHتغییرات  و محلول اكسیژن به مربوط مقادیر

، نیترات، نیتریت، آمونیاک و فسفات TSS ,BODگیری مقادیر اندازه

های كتاب استاندارد متد برای بررسی كیفیت آب با استفاده از روش

 ( انجام شد.APHAپرورش ماهی )

 
اربسته طراحی شده جهت شماتیک از سیستم مد: نمایی 1شکل 

 ولیمعمپرورش کپور
 

لیتر از آب  1در انتهای دوره پرورش حدود : DNAاستخراج        

میکرون عبور داده شد و نیز  2/0پرورش ماهیان از فیلترهای كاغذی 

  DNAاستخراج (2000) و همکاران Griffithsبا استفاده از روش 

های استخراج شده با استفاده از DNA تیو كم تیفیكانجام شد. 

 هاینمونهشد.  ینانومتر بررس 260طول موج در دستگاه نانودراپ 

 شدند. یدارنگه گرادیدرجه سانت 70 ی منفیدر دما شده استخراج

 PCR      پس از استخراج : یابیو توالیDNA ،4  میکرولیترDNA 

 PCRمحلول شامل  PCRمخلوط  استفاده شد. PCR یعنوان الگوبه

از  در این تحقیقاز هر آغازگر  میکرولیتر 4/0، امپلیکون مسترمیکس

 ؛1990همکاران،  و White) شد استفاده ITS3F و ITS4r یمرهایپرا

Gardes و Bruns ،1993)  تا اضافه شد  بار تقطیر در انتها آب دوو

 5شرح این بود: به PCRمیکرولیتر برسد. برنامه  40 یی بهحجم نها

 94) 31-26های چرخهو تعداد  گراددرجه سانتی 94دقیقه در دمای 

و  30گراد برای درجه سانتی 55ثانیه،  30مدت گراد بهدرجه سانتی

 PCR یهاکونیمپلا شدند. تکثیر (ثانیه 30گراد برای درجه سانتی 72

 یپاكساز ستمیس و Wizard SV Gel کیبا استفاده از  دست آمدهبه

. شودسازی میها آمادهجهت خوانش توالی PCRكننده محصول 

مخلوط شدند و  یتریلیلیم 2لوله  کیخالص شده در  یهاکونیآمپل

 شدند. ی( توالنی)در چ GS FLX Titanium با استفاده از
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 با ب،آبه كیفیت  مربوط هایداده تحلیل و تجزیهآماري:  آنالیز       

 اهداده میانگین مقایسه برای و شد انجام One – Way ANOVA آزمون

 دهاستفا درصد 95اطمینان  سطح )دانکن( در پارامتریک هایاز آزمون

 3در  هاارزیابی و شده گزارش ± SD  MEصورتبه هاداده شد. تمام

 ماریآنالیز آ برای  16SPSS (versionافزار )نرم گرفت. از صورت تکرار

 .شد استفاده جداول و نمودار رسم برای Excelافزار نرم از و

 

 نتایج
  pHشوری، دما، شامل آب شیمیایی و فیزیکی پارامترهای از برخی       

ه دست آمدهای بهاست. داده شده آورده 1جدول  در محلول اكسیژن و

دارد. داری نینشان داد كه دما بین دو تیمار مورد مطالعه تفاوت معن

 محلول اكسیژن و pH داد مقدار نشان آزمایش در این شده ثبت نتایج

میزان  (P<0/05).داری دارد معنی تفاوت مختلف بین تیمارهای در

ری دایطور معندر تیمار بیوفالک به 5BODمواد جامد معلق در آب و 

 SD) TSSمیانگین سطوح  (P<0/05).تر از تیمار مداربسته بود بیش

تر از بیش 5/481±2/42بیوفالک داری در سیستم یصورت معنهب (±

 رگیری سایاندازه نتایج (P<0/05). بسته بود 7/90±3/38مدار  سیستم

 آمده است. 1در جدول  BODكیفی آب مانند مواد معلق،  متغیرهای
 

 و مداربسته هاي فیزیکوشیمیایی آب، دو سیستم بیوفالک: شاخص1جدول 

 

، N-2NO، میزان نیتریت (TAN) نیتروژنیمیزان كل آمونیاک        

P-3و فسفات  N-3NOنیترات 
4PO  در دو تیمار بیوفالک و مداربسته

 5دست آمده در فواصل زمانی هر مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج به

آمده است. میزان آمونیاک در هر دو سیستم  2 تکرار در شکل 3روز در 

اما در طول آزمایش در تیمار در شروع انجام آزمایش افزایش بافت 

داری در طول یطور معنبیوفالک كاهش یافت. میزان نیتریت نیز به

تر بود اما در انتهای دوره پرورش روند آزمایش در تیمار مداربسته بیش

كاهشی نشان داد. نیترات در طول آزمایش روند صعودی در تیمار 

داری یطور معنبهمداربسته و نزولی در بیوفالک داشت. میزان فسفات 

 (.2تر از مداربسته بود )شکل در بیوفالک كم

ش برای بار خوان 97119طور متوسط بهها متاژنوم قارچ از مطالعه       

دست هدر هر نمونه ب بار برای سیستم مداربسته 96808بیوفالک و 

شاخص تنوع شانون هم نشان داد كه تنوع قارچی در بیوفالک آمد. 

تر از سیستم مداربسته است. در مطالعه انجام شده تنها فرمانروی بیش

بود. جمعیت غالب قارچی در هر دو  Basidiomycotaشناخته شده 

طور است. همان Homophron spadiceumتیمار مورد بررسی گونه 

 ها شناسایی نشدهشود درصد اندكی از قارچدیده می 5كه در شکل 

 ه شناسایی شده است.یا در حد جنس و گون است و

ارزیابی های موردشاخص سیستم بیوفالک سیستم مداربسته  

7/27  ± 4/0  2/27  ± 6/0  گراد(دما )درجه سانتی 

7/13±0/2b 6/79±1/1a pH 

8/17±0/1b 7/13±0/1a گرم درلیتر(اكسیژن محلول در آب )میلی 

90/7±38/3a 481/5±42/2b ( گرم در لیترمیلی ) TSS 

24/64±2/2a 71/75±3/7b (میلیگرم در لیتر) BOD5 

  

  

  
  آزمایش: میزان آمونیاک کل، نیتریت، نیترات و فسفات در دو تیمار مورد 2شکل 
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 2ITS هاي شناسایی شده در دو سیستم بیوفالک و مدار بسته با استفاده از آنالیز: ساختار میکروقارج5شکل 

  

 بحث
مقایسه كارایی دو سیستم بیوفالک و این تحقیق در راستای        

مداربسته از لحاظ كیفیت آب و ارتباط آن با جوامع قارچی انجام شده 

های كیفی آب جهت است. بنابراین در طول دوره پرورش شاخص

حاضر  قیدر تحقها مورد ارزیابی قرار گرفت. سنجش توانایی سیستم

این  لیبود كه دلتر كم وفالکیب ماریدر ت pHمحلول و  ژنیاكس زانیم

 ید زانیمهای هتروتروف در این سیستم است كه امر حضور باكتری

 ؛2003و همکاران،  Tacon) كنندیم دیتول تریبیشكربن دیاكس

Wasielesky  ،دلیل دیگر این نتایج ممکن است  (.2006و همکاران

های اتوتروف های هتروتروف در مقایسه با باكتریاین باشد كه باكتری

كنند عنوان منبع كربن غیرآلی استفاده میتری بهن قلیایت بیشمیزا

شود محیط آبی می دركربن تر دی اكسیدكه این امر موجب تولید بیش

(Ebeling  ،؛2006و همکاران Deng  ،2018و همکاران .)مواد  زانیم

 شیطول انجام آزما در لیتر( در گرممیلی 5/481) بیوفالک ماریت در معلق

 ، افزودن آرد ذرتهاسمیتعداد ارگان شیافزا لیدلبه ،نشان داد شیافزا

 (.2019و همکاران،  Legarda) بوده است شیدر طول آزما یدهو غذا

یافت، سپس در  افزایش تیمار ابتدا هر دو در آمونیاک مقادیر       

طول آزمایش در تیمار بیوفالک میزان آن كاهش نشان داد اما در 

چنان روند افزایشی را در طول آزمایش نشان داد همتیمار مداربسته 

تر بودن روند تبدیل آمونیاک به سایر كه دلیل این امر ممکن است كم

توان گفت میزان رشد های نیتروژن معدنی باشد. در واقع میشکل

، Michaudاست ) بوده تربیش هااتوتروف به نسبت هتروتروف هایباكتری

میزان آمونیاک ترشح شده از  .(Maryam، 2012 و  Ekasari؛2007

دهی و میزان مواد دفعی آبزیان تحت تاثیر میزان غذا ماهی مستقیماً

(. مقادیر نیتریت در تیمار بیوفالک 1997و همکاران،  Bruntyاست )

در طول انجام آزمایش در یک بازه ثابت افزایش و كاهش را  تقریباً

سط دوره آزمایش میزان آن نشان داد اما در تیمار مداربسته تا اوا

 آزمایش، دوره انتهای تا نیترات افزایش سپس كاهش یافت. مقادیر

جز در تیمار بیوفالک كه روند نزولی را نشان داد به افزایشی روند

طوركلی میزان نیتریت و نیترات در تیمار بیوفالک بسیار داشت. به

بیوفالک نشانگر تر از مداربسته بود. میزان ثابت نیتریت در تیمار كم

این است كه نیتریفیکاسیون در این تیمار از یک روند یکسان تبعیت 

(. نیترات در طول آزمایش در تیمار Little  ،2008وAzim كند )می

دلیل انجام نشدن فرآیند بسته روند افزایشی داشت كه به مدار

( و علت 2014و همکاران،  Luoدنیتریفیکاسیون در این تیمار است )

های درون فالک ش در سیستم بیوفالک این است كه باكتریكاه

 Luqueعنوان منبع نیتروژن دارند )هتوانایی استفاده از نیترات را ب

Almagro  ،در هر دو تیمار روند  (. فسفات تقریبا2011ًو همکارن

تری را نشان داد كه صعودی داشت اما در تیمار بیوفالک میزان كم

های هتروتروف از فسفات برای تبدیل به فرم هایتوان گفت باكتریمی

و   Schneider؛2014و همکاران،  Luoكنند )قابل هضم استفاده می

نیز نشان داد  (1397)(. مطالعه محمودی و همکاران 2007همکاران، 

سیستم بیوفالک اثر مثبتی بر تصفیه آب و حذف تركیبات نیتروژنه 

 دفعی دارد. 

در ادامه این تحقیق به شناسایی جمعیت قارچی دو تیمار        

 یموجودات هاقارچ یطوركلبهپرورش ماهی كپورمعمولی پرداخته شد. 

 مرده یآل مواد هیتجز و بیتخررا با  یمغذ مواد و هستند گندخوار

  فایا را یمتنوع یهانقش هاقارچ یپروریآبز در. آورنددست میبه

 نیگزیجا گرید یسو از دارند ییزایماریب نقش هاآن ،یسو از كنندیم

 یکروسکوپیم یهاقارچ یایدن. هستند انیآبز هیتغذ جهت یماه پودر

 دیبا موجودات نیا از بهتر هرچه درک یبرا. است ناشناحنه هم هنوز
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 به كندی هاسمیارگان درموجود  یهاژن. كرد ییشناسا را هاآن ابتدا

 از(. 2002 همکاران، و Iwen) دنشویم تنوع جهینت در و جهش دچار

 یهاسال یط rDNA ای یبوزومیر DNA ،یبررس مورد یهاژن نیب

 مانند یوتیوكاری یهاسمیارگان و هایباكتر ییشناسا یبرا یمتماد

 كوچک واحد ریز. است گرفته قرار استفاده مورد یکروسکوپیم هاقارچ

 ییشناسا جهت كه( s rDNA18) یبوزومیر DNA مناطق یاهسته

 ییشناسا جهت را یمولکول هیپا شود،یم استفاده یکروسکوپیم یهاقارچ

 یمرهایپرا. كندیم فراهم هاقارچ کیلوژنتیف لیتحل و هیتجز و

  rDNA ژن مجموعه از ITS مناطق دادن قرار هدف با یاختصاص

 سازنندیم ممکن را یقارچ جوامع ییشناسا ،یکروسکوپیم یهاقارچ

Manter) و Vivanco، 2007.) منطقه جاكهآن از ITS یرمزگذار ریغ 

 ترعیسر هاآن یرو جهش) است یتركم یکیژنت حفاظت یدارا و شده

 زیتما دادن نشان یبرا یکیژنت منطقه نیا از نیبنابرا ،(گذاردیم اثر

 همکاران، و Green) شودیم استفاده یکروسکوپیم یهاقارچ نیب

 تنوع زانیم یژن 2ITS منطقه از استفاده با قیتحق نیا در(. 2004

ی پروریآبز بسته یهاستمیس در هاقارچ یایدن زین و یقارچ تیجمع

 تنوع ترینكم دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا. قرار گرفت یبررس مورد

 كه گردید مشاهده مداربسته ستمیس ماریت در یکروسکوپیم یهاقارچ

. باشد ماریت نیا در موجود آلی مواد تركم غلظت دلیلبه است ممکن

 كه وفالکیب ستمیس در یقارچ تنوع یفراوان نیترشیب ن،یا بر عالوه

 واقع در. شد داده نشان دارد، وجود آن در یآل مواد از ییباال غلظت

 اک،یآمون مانند یدفع مواد نشده، خورده خوراک وفالکیب ستمیس در

 یآل ماده غلظت شوند،یم جمع مرده یهاسمیکروارگانیم و مدفوع

 یکروسکوپیم یهاقارچ ترشیب حضور باعث نیبنابرا ابد،ییم شیافزا

 مطالعه از حاصل جینتا مشابه آمده دستبه جهینت. شودیم وفالکیب در

Kasan  های پروش میگو است.بر روی فالک (2018) همکارانو 

جمله جنس ای ازهای رشتهدهد كه قارچقبلی نشان می مطالعات       

و در فرآیند  اهمیت دارند، آسپرژیلوس در تصفیه لجن پنیسیلیوم

های د، زیرا در تشکیل بیوفالکنكنزیستی فلوكوالسیون شركت می

تر موثر هستند. نکته قابل توجه این است كه دو گونه تر و قویبزرگ

Penicillium sp. و Aspergillus sp. نیا در مطالعه مورد یمارهایت در 

 یابییتوال یهاقارچ از یتعداد قیتحق نیا در. نشدند مشاهده قیتحق

 بودن ناشناخته دهندهنشان امر نیا كه شدند گزارش ناشناخته شده

 وفالکیب از Kasan (2018) مطالعه در. است مطالعات از حوزه نیا

: شامل كه شد ییشناسا قارچ گونه 9 گویم پرورش از شده لیتشک

Aspergillus versicolor ,A. niger ,A. tamarii, A. flavipes, A. 

aculeatus, Penicillium citrinum, P. griseofulvum, Trichoderma 

virens, Pestalotiopsis microspore پژوهش با یبررس نیا تفاوت .بود 

در مطالعه مذكور  گویم پرورشگاه وفالکیب كه است امر نیا در حاضر

 یترشیب تنوع نیبنابرا بود شده هیته یخاك یاستخرها و باز یفضا از

 یهاطیمح و یخاك یاستخرها گفت بتوان دیشا. داد نشان را هاقارچ از

 كنندیم ریتکث و رشد یسلول تک یهاجلبک هاآن در كه فتواتروف

 هستند هاجلبک تیفعال فاقد كه مواتوتروفیش یهاپرورشگاه به نسبت

 حاظر قیتحق در .دارند یترشیب تنوع ابندییم پرورش مخازن در و

  Homophron Spadiceumگونه به مربوط شده ییشناسا گونه نیترشیب

 سوئد در( 2015و همکاران ) Örstadius توسط یقارچ گونه نیا. بود

 Basidiomycota یفرمانرو از گونه نیا. شد داده گزارش بار نیاول یبرا

 از درصد 37 كه اند،شده فیتوص گونه 30،000 حدود شامل كه است

 نیترمهم (.2001 همکاران، و Kirk) هستند یواقع یهاقارچ آن یهاگونه

 یجنس دمثلیتول یساختارها یداراها Basidiomycota نیمشهورتر و

 ی(سلول تک اشکال) مخمرها شامل نیچنهم Basidiomycota .هستند

 Basidiomycota (.2001 همکاران، و Fell) است نیز یرجنسیغ یهاگونه و

 و نیریش یهاآب نیچنهم و یخاك یهاستمیاكوس همه در باًیتقر

 Hibbett ؛Kohlmeyer، 1979) دنشویم افتی ییایدر یهاستگاهیز

 (. Binder، 2001و

 در ،زنده موجودات ریسا با یمیصم ارتباط یزندگ وهیش       

Basidiomycota یستیزهم رابطه نیا كه است افتهی توسعه یخوببه 

 مطالعات طبق. دنباش نیخطرآفر تواندیم هم و دیمف تواندیم هم

 لیتبد و یآل مواد هیتجز چرخه در یقارچ یفرمانرو نیا شده انجام

 چرخه یرو بر خاک در مثالً كندیم فایا نقش یمعدن اشکال به هاآن

 یآب علوم مورد در هاآن نقش مورد در اما. است موثر تروژنین و كربن

 نشده انجام یامطالعه تاكنون انیزآب پرورش و التیش خصوصبه

 مطالعه به گرید یهاژن از استفاده با تا است یضرور نیبنابرا. است

 یهاقارچ جوامع ییشناسا جهت انیآبز پرورش مختلف یهاستمیس

 .پرداخت یکروسکوپیم

 آب ضیتعو بدون پرورش، ستمیس دو مطالعه نیا در یطوركلبه       

 قرار قارچ ییشناسا و آب یفیك یابیارز مورد ماه دو مدتبه انیماه

 را یبهتر طیشرا وفالکیب ستمیس داد نشان آب تیفیك جینتا. گرفت

 پرورش ستمیس نیا كهیطوربه كندیم فراهم یماه پرورش یبرا

 ییشناسا. شودینم مواجه تراتین تجمع مشکل با مداربسته برخالف

 ستمیس دو هر در غالب و شده شناخته گونه تنها داد نشان هاقارچ

 زانیمچنین هم. است Homophron spadiceum گونه مطالعه مورد

 . است بسته مدار ستمیس از باالتر وفالکیب ستمیس در یقارچ تنوع
 

 منابع
 جنوبی حوضه ماهیان زیستی تنوع .1387 م.، نادري، ا. و عبدلی، .1

 .244تا  242 صفحات آبزیان. علمی انتشارات تهران .خزر دریای

 بررسی .1397ب.،  ،دستار و ع. ،مرادلومحمودي، م.؛ حاجی .2

 تحت (Cyprinus carpio) كپورمعمولی ماهیبچه رشد و آب كیفیت
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