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 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

 جداسازي و شناسايي باكتري هاي توليد كننده آنزيم فيتاز از نمونه هاي محيط زيستيارزيابي،  عنوان پروژه:

 2-13-13-020-960256 :پروژه شماره مصوب 

 مشترك دارد(: ها وطرحهاي ملي واختصاص به پروژهخانوادگي مجري مسئول) نام و نام 

 ناصر تاج آبادي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام 

 ناظرانخانوادگي و نامنام:  

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام  

 عادلي مهدوي رضا حميد - واسجي نرگس - حسيني عبداله سيدخانوادگي همكاران: نام و نام 

  : تحقيقات علوم دامي كشورموسسه محل اجرا 

 : 1/3/96 تاريخ شروع                                                          

 : ماه 2سال و  1 مدت اجرا 

  :ناشر 

 :)شمارگان)تيراژ  

  :تاريخ انتشار 

  در مركز اطالعات و مدارك           57069 با شماره        30/11/98 اين اثر در مورخ

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 .حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است 



 چکیده

ها فيتاز مي  يكي از اين آنزيم اي مطرح مي باشند.هاي تغذيهها به عنوان جزو الينفكي در سيستمامروزه آنزيم

فيتاز از   در دسترس دام قرار گيرد. غير قابل دسترسبا هضم اسيد فايتيک موجب مي شود كه مواد باشد كه 

فيتاز هاي بومي توليد كننده  تحقيق، باكتري در اينمنابع گياهي، حيواني و ميكروارگانيسم ها استخراج مي شود. 

، تعدادي از گونه ها انتخاب و بر اساس ميزان توليد آنزيماز خاك و ديگر نمونه هاي محيطي جداسازي شدند 

د. در بررسي گرديي مختلف هاو دما pHمختلف،  مقدار آنزيم توليد شده در محيط كشت هايسپس د. گرديدن

توالي يابي با دستگاه ژنتيک آنااليزر و ، با استفاده از روش هاي مولكوليشدهجدا سازي باكتريايي سويه هاي  ،نهايت

سويه هاي باكتريايي شناسايي شده در اين  ارزیابی شد. SPSSنتایج حاصل با استفاده از نرم افزاز. گرديداسايي شن

 بهترين محيط غربالگري. بودند  Klebsiella oxytoca و Erwinia carotovora  ،Bacillus subtilisتحقيق  

محيط كشت حاوي سبوس گندم و بيشترين مقدار توليد آنزيم در روز پنجم پس از  جهت جداسازي باكتري ها،

درجه  50 يدما در  Klebsiella oxytoca و Bacillus subtilisكشت ثبت شد. همچنين حداكثر فعاليت آنزيمي 

درجه  40نيز دماي  Erwinia carotovora. حداكثر فعاليت آنزيمي بودبه ترتيب  5/5و  pH ،5/7سانتيگراد و 

  به دست آمد. 5/5برابر  pH و سانتيگراد
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