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(دریافت مقاله 20 :تیر ماه  ،1395پذیرش نهایی 31 :شهریور ماه )1395

چکیده

زمینه مطالعه :براساس اطالعات تاکنون پژوهشی برای شناسایی و جداسازی قارچهای بیهوازی موجود در شکمبه گوسفند بلوچی در اقلیم
خشک انجام نشده است .هدف :هدف از این تحقیق ،جداسازی و مطالعه ریختشناسی ظاهری قارچهای بیهوازی موجود درشکمبه گوسفند
بلوچی در منطقه سیســتان بود .روش کار :در این آزمایش از محیط کشــت نیم ه تعریف شــده جهت کشت ،جداسازی و خالصسازی قارچهای
بیهوازی استفاده گردید .نمونهبرداری از محتویات جامد و مایع شکمبه  50راس گوسفند بلوچی به صورت تصادفی در کشتارگاه زابل انجام شد
و از این نمونهها به عنوان منبع قارچ جهت تلقیح به محیط کشت استفاده گردید .از روش رول باتل برای خالصسازی قارچهای شکمبه استفاده
شد .از محلول آنتی بیوتیکی (آمپیسیلین ،پنیسیلین ،استرپتومایسین ،اکسیتتراسایکلین و کلرامفنیکل) برای ممانعت از رشد باکتری هااستفاده
گردید  .نمونههای خالصســازی پرگنه قارچ به محیط کشــت منتقل و بعد از رشــد به روی اسالید شیشــهای قرار داده و با میکروسکوپ نوری
مشــاهده شــدند .قارچهای جداسازی شده همگی مونوسنتریک و دارای ریزوئید بودند .نتایج :با توجه به ویژگیهای ریختشناسی ،جنسهای
 Neocallimastix, Piromycesو گونههــای Piromyces communis, Piromyces minutus, Piromyces rhizinflata,
 Caecomyces communisدر شکمبه گوسفند بلوچی شناسایی شدند .نتیجهگیرینهایی :با شناسایی این گونههای قارچ در شکمبه گوسفند
بلوچی ،آزمایشهای مولکولی و استخراج آنزیم برای بررسی بیشتر خصوصیات این گونهها در پژوهشهای آینده توصیه میشود.

واژههایکلیدی :مورفولوژی ،شکمبه ،قارچهای بیهوازی ،گوسفند بلوچی

مقدمه
توده میکروبی در شکمبه شامل طیف گستردهای از انواع گونههای میکروبی
میباشد .این میکروارگانیسمها شامل باکتریها ،تکیاختههای مژکدار و
تــاژک دار و قارچهای بیهوازی بــوده و ارتباط اکولوژیکی ،فیزیولوژیکی،
متابولیکــی ،تغذیهای و ایمنی شــناختی تنگاتنگی با میزبــان خود برقرار
میکنند ( .)14اســتقرار و گســترش جمعیت میکروبی در دستگاه گوارش
نشخوارکنندگان مدتی پس از تولد صورت میگیرد ( .)1قارچهای بیهوازی
نخستین بار توســط  Orpinدر سال  1975از شکمبه گوسفند جدا شدند.
تا پیش از این کشــف تصور بر این بود کــه باکتریها و تک یاختهها تنها
ساکنان دستگاه گوارش نشخوارکنندگان هستند ( .)20قارچهای شکمبهای

 minutusو  Piromyces rhizinflataاز شــکمبه گوسفند در مالزی
( )13و  Caecomyces communisاز شــکمبه گوسفند در فرانسه ()9
استخراج شده است .بنابراین قارچها نقش مهمی در سست کردن و تجزیه
بافتهای فیبری ،مقاوم و لیگنینی گیاهان دارند و جداســازی و شناسایی
قارچهــا میتواند به فهم نقش آنها درهضم خوراکهای فیبری در حیوان
کمک نماید .گوسفند بلوچی از جمله فراوانترین نژاد گوسفند در ایران است
که در منطقه سیستان و بلوچستان نیز جمعیت زیادی از این نژاد وجود دارد.
تا کنون پژوهشی در مورد ریخت شناسی قا رچهای شکمبه این نژاد انجام
نشده لذا هدف از این تحقیق جدا سازی و ریخت شناسی قارچهای شکمبه
گوسفند بلوچی درمنطقه سیستان بوده است.

حدود  % 8توده زنده موجود در شکمبه را به خود اختصاص میدهند؛ آنها

معمو ً
ال نخســتین حمله کنندهها به مواد گیاهی در شکمبه بوده و با رشد و
تخریب فیزیکی بافتهای گیاهی ،آنها را برای دیگر میکروارگانیســمها
از جمله باکتریها قابل دســترس میکنند ( .)16قارچها در دستگاه گوارش
تمــام مناطق مختلــف جغرافیایی جهان یافت شــدند کــه در پیش معده

نشخوارکنندگان مثل گاو ،بز ،آهو ( )12و گاومیش وحشی ( )23وجود دارند.
 Piromyces communisاز پســتانداران مختلفی استخراج شده است
که از جمله میتوان به اســتخراج آن از شــکمبه گاو ( ،)3شکمبه گوسفند
( )22و شــکمبه بز ( )25اشــاره کرد Neocallimastix .و Piromyces
از شــکمبه گوســفند ( )27جداســازی شــدهاند .گونههــای Piromyces

مواد و روشکار
در ایــن آزمایش از محیط کشــت نیم ه تعریف شــده کــه دارای مایع
شکمبه صاف شده ( )Clarified Rumen Fluidبود استفاده گردید (.)17
از محلولهای نمکی  Aو  Bدر محیط کشــت استفاده شد .محلول نمکی
 Aشامل 3g :پتاسیم هیدروژن فسفات ( ،)KH2PO4آمونیوم سولفات 6 g
(( )NH4( 2 SO4ســدیم کلرید  ،)NaCl( 6 gمنیزیم ســولفات Mg( 0/6g

 ،)So4کلریــد کلســیم 6 g( )CaCl2( 0/به حجــم  )1 lو محلول نمکی B

شــامل 3 g :دی پتاسیم هیدروژن فسفات (( )K2HPO4به حجم  )1 lتهیه
شــدند .محیط کشت نهایی شــامل محلول نمکی Aا( + )150 mlمحلول

*) نویسنده مسئول :تلفن 051-32244443 :نمابرEmail: Mohrezadehghani@yahoo.com 051-32244443 :
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نمکی Bا( + )150 mlمایع شــکمبه صاف شده ( + )150 mlپپتون پروتئاز

جدول  .1جنس و گونههای جدا شده از شکمبه گوسفند بلوچی.

( + )10 gعصاره مخمر ( + )2/5 gبیکربنات ســدیم ( + )6 gال -سیستئین
هیدروکلراید ( + )1 gمحلول رزازورین ( )1 mlبودند که با آب مقطر به حجم
یک لیتر تهیه شــدند .از رزازورین برای نشان دادن شرایط اکسیداسیون -

جنس/گونه
Caecomyces

Caecomyces communis

احیاء استفاده شد .محلول محیط کشت بعد از گازدهی با دی اکسید کربن
و خارج کردن اکســیژن در بطریهای شیشــهای (حجم  )9 mlدر شرایط
بیهوازی منتقل گردید و بعد از گذاشتن درپوش به مدت  20دقیقه در دمای
 120oCبــرای از بیــن بردن باکتریها اتوکالو شــد .بعالوه برای ممانعت
از رشــد باکتریها  0/2 mlاز محلول آنتیبیوتیک که شامل تتراسایکلین،
کلرامفنیکل ،استرپتومایســین سولفات ،پنیسیلین-جی ،آمپی سیلین (به
مقدار  0/5 gدر  100 mlآب مقطر تهیه شد) به بطریهای شیشهای دارای
محیط کشت تزریق گردید .مایع شکمبه (محتویات جامد و مایع) از  50رأس
گوسفند بلوچی به مدت  10روز به طور تصادفی در کشتارگاه شهرستان زابل
اســتخراج گردید .مایع شکمبه در فالسک آب گرم ( )39oCنگهداری و به
آزمایشگاه منتقل شد .سپس با پارچ ه چند الیه صاف گردید .مایع شکمبه به
مقدار  1 mlبه هر بطری دارای محیط کشت منتقل و به مدت  48ساعت در
انکوباتور نگهداری شد .بطریها دارای رشد قارچ (محیط کشت شفاف رنگ
بوده و باال آمدن سوبسترای نامحلول مثل ذرات کاه) جدا شدند .برای خالص
ســازی گونههای قارچ از روش رولباتل ( )Roll bottleاستفاده شد (.)15
در این روش یک الیه نازک آگار درون لوله شیشهای منتقل و با سرد کردن
بر روی یخ این الیه تثبیت شد و از محیط کشت دارای قارچ به این لولهها
انتقال داده شد .چندین مرحله این روش انجام شد تا نمونههای خالص رشد
قارچ هر گونه حاصل و بعد از رشد به روی اسالید شیشهای منتقل گردید.
گونهها با میکروســکوپ نــوری مــدل ()Hund wetzlar, Germany
متصل به رایانه مشاهده و از هر گونه عکس تهیه شد.

نتایج
قارچهــای جداســازی شــده در این تحقیــق براســاس خصوصیات
مورفولوژیکی شناســایی شــدند که همگی جزء انواع مونوسنتریک بودند
(جدول .)1
 :Neocallimastix sp.جنس نئوکالیماستیکس از دستگاه گوارش
گوسفند بلوچی استخراج گردید .قارچهای جنس نئوکالیماستیکس دارای
تالوس مونوســنتریک و اسپورانژیومهای اندوژنوس یا اگزونوس میباشند)
تصویر .)1
 :Piromyces sp.ایــن قارچها از نظر ریختشناســی و بهویژه دارا
بودن زئوسپورهای تک تاژکی ،مونوسنتریک و سیستم ریزوییدی رشتهای
از جنس پیرومایســس بودند .زئوسپور در این جنس کروی تا گالبی شکل
است و اغلب با یک تاژک دیده میشود .اسپورانژیوم در جنس پیرومایسس
تخم مرغی شکل ،کشــیده ،بیقاعده (نامنظم) و نیز دارای برآمدگیهای

Piromyces

Piromyces communis

Neocallimastix

Piromyces minutus

----

Piromyces rhizinflata

-----

پاپیال و غیر پاپیال همراه با تارهای ریزوئیدی میباشد (تصویر.)2
 :Piromyces communisویژگیهای ریختشناســی زیر ،وجود
قارچهای گونه پیرومایســس کومونیس در شکمبه گوسفند بلوچی را مورد
تأییــد قرار میدهد .در گونه پیرومایســس کومونیــس ریزوییدها از یک (و
بندرت دو) محور اصلی که معمو ً
ال در پایه اسپورانژیوم اندوژنوس قرار دارد،

منشأء میگیرند .پهنای ریزویید اصلی حدود پنج تا پانزده میکرومتر است.
ریزویید اصلی فاقد تنگ شدگی (یا تنگ شدگی بسیار اندک در ناحیه گردن)
است (تصویر .)۳،۴
:Piromyces minutusگونــه پیرومایســس مینوتــوس دارای

تالوسهای مونوســنتریک با اسپورانژیومهای منحصراً اندوژنوس هستند.
اسپورانژیوم به شــکلهای بیضوی ،گالبی شکل یا کروی دیده میشوند.
ریزوییدهــا از یک و گاهی بیــش از یک ریزویید اصلی منشــأء میگیرند
(تصویر.)5
 :Piromyces rhizinflataپیرومایســس ریزینفالتــا دارای
تالــوس مونوســنتریک و اســپورانژیوم اندوژنوس یا اگزوژنــوس و گاهی

چنداسپورانژیومی میباشند که اسپورانژیومهای کوچک معمو ً
ال طویل بوده
درحالی که اسپورانژیومهای بزرگتر ،گالبی شکل ،تخم مرغی ،بیضوی و
یا تقریبًا کروی با قطری  ۷۰µmتا  ۱۰۰هستند (تصاویر .)۶،۷

 :Caecomyces communisسکومایسس کومونیس دارای رشد
مونوســنتریک یا مونوسنتریک چنداســپورانژیومی با یک ،دو و گاهی سه
تا چهار اســپورانژیوم بیضوی میباشــد که دارای اسپورانژیوم اندوژنوس یا
اگزوژنوس هستند (تصویر .)8

بحث
قارچهــای بیهــوازی مانند ســایر کیتریدهــا دارای دو حالت ریخت
شناســی اصلی مونوسنتریک (تولید یک اندام تولید مثلی) و پلی سنتریک
(تولید چندین اندام تولید مثلی) هستند .مونوسنتریک یا پلی سنتریک بودن
از ویژگیهای غیر قابل تغییر اســت .زئوســپور بسته به شرایط محیطی و
جنس و گونه قارچ ،ســه الگوی گســترش بــرای ایجاد تالــوس دارد-1 :
اندوژنوس و مونوســنتریک  -2اگزوژنوس و مونوسنتریک -3اگزوژنوس و
پلی ســنتریک ( .)4قارچهای مونوسنتریک سیستم ریزوئیدی ،در حالی که
قارچهای پلی ســنتریک ،سیستم ریزومیسیلیومی تولید میکنند .در حالت
اندوژنوس زئوســپور هســته را حفظ و اســپورانژیوم جدید تولید میکند در
حالی که در حالت اگزوژنوس هســته از زئوســپور خارج شده واسپورانژیوم
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تصویر  .1قارچ جنس .Neocallimastix

تصویر  .2قارچ جنس .Piromyces

تصویر  .3قارچهای جنس .Piromyces communis

تصویر  .۴قارچهای جنس .Piromyces communis

را تشــکیل میدهد( .)27قارچها با سیستم ریزوییدی به بافتهای گیاهی

جداســازی گونه نئوکالیماستیکس فرونتالیس از شکمبه گوسفند به اثبات

که برای دیگر میکروبها قابل دســترس نیست ،نفوذ میکنند .گونههای

رســید .این کار توســط  Orpinدر سال  1975در انگلستان صورت گرفت

 Piromyces Neocallimastixو  orpinomycesبــا شــدت زیادی

( .)20تصویر  1دارای تالوس با اسپورانژیو م اگزوژنوس و اسپورانژیوفورهای

فیبر را تجزیه میکنند Caecomyces .به دلیل نداشتن سیستم ریزوییدی

نسبتًا کوتاه میباشد .اسپورانژیوم اندوژنوس و اسپورانژیوفور نسبتًا کوتاه که

توسعه یافته و منشعب ،فیبر را کمتر تجزیه مینماید(.)14

دارای ریزوئیدهای فراوانی هســت که ایــن ریزوئیدها در هضم فیزیکی و
اگزوژنــوس

شیمیایی مواد فیبری نقش بســزایی دارند .تحقیقات دیگر محققان نشان

نئوکالیماســتیکس به شــکل کروی ،بیضوی کشیده ،تخم مرغی شکل و

داد که بر روی انواع خوراک به ویژه خوراکهای خشبی ،زئوسپورهای تک

گاهی اوقات بیقاعده هســتند و اســپورانژیومهای اندوژنوس آن بیضوی،

تاژکی و چند تاژکی ،تالوس مونوسنتریک و ریسههای افشان و غیر افشان

گالبی شــکل یا تخم مرغی شــکل با اندازههای متغیر قطر طولی بین ١٠

با اسپورانژیوفورهای تخم مرغی شکل وجود دارند .اغلب قارچهای مشاهده

تا بیش از  ١٠٠µmمیباشــند .سیستم ریزوییدی جنس نئوکالیماستیکس

شده از جنسهای نئوکالیماستیکس و پیرومایسس بودهاند که با نتایج این

بسیار منشــعب و شاخهدار اســت .ریزوییدها ممکن اســت دارای نقاط به

تحقیق مطابقــت دارد ( .)13گونههایی از قارچهای این جنس از دســتگاه

شدت تنگ شده باشند .زئوسپورها چندتاژکی و دارای شکلها و اندازههای

گوارش گوســفند و بز استخراج شــده و از این لحاظ با نتایج حاصل از این

گوناگونی هســتند .زئوســپورها کــروی حدود  10-15 µmقطر داشــته و

پژوهش مطابقت دارد.

sp.

:Neocallimastix

اســپورانژیومهای

دارای تعداد نســبتًا زیادی تاژک (بیش از  ۱۰تاژک) میباشد .این ویژگیها

 :Piromyces sp.تصویر  2نوعی قارچ از جنس پیرومایسس را نشان

با ویژگیهای ریختشناســی ارایه شده در تحقیقهای انجام شده ()2،18

میدهند که دارای اسپورانژیومهای دمبلی شکل هستند و اسپورانژیومهای

مطابقت داده شــد و با این تحقیق همخوانــی دارند .وجود قارچهای جنس

مونوســنتریک و دارای ریسههای بسیار ظریف میباشــند .در تصویر  2در

نئوکالیماســتیکس در دستگاه گوارش پستانداران گیاهخوار نخستین بار با

اســپورانژیوم برآمدگیهای پاپیال وجود دارد و دارای ریزوئیدهای گسترده،
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تصویر  .5قارچ جنس .Piromyces minutus

تصویر  .6قارچهای جنس .Piromyces rhizinflata

تصویر  .۷قارچهای جنس .Piromyces rhizinflata

تصویر  .8قارچ جنس .Caecomyces communis

منشــعب و شاخهدارتر از نئوکالیماستیکس میباشد .وجود قارچهای جنس

همخوانی دارد .در تصاویر  4زئوســپور تک تاژکی دیده میشوند .باتوجه به

پیرومایســس در دســتگاه گوارش پســتانداران گیاهخوار نخســتین بار با

اینکه زئوسپور زنده و متحرک است در زیر میکروسکوپ حرکت تاژک آن

جداســازی گونه پیرومایسس کومونیس از شکمبه گوسفند به اثبات رسید.

مشاهده شد (در تصویر  4تاژک آن خمیدهتر شده است) .زئوسپورهای یک

این کار توســط  Orpinدر ســال  1977در انگلستان صورت گرفت (.)22

تاژکی معمو ً
ال کوچک تر از چند تاژکیها ( قطر  4µmتا  11در مقابل 7µm

تاکنون گونههایــی از قارچهای این جنس از پســتانداران مختلف مناطق

تا  )22هستند ( Chamani .)16و همکاران در سال  2004گزارش کردند

گوناگون اســتخراج شده اســت که از جمله میتوان گوسفند و گاو ()3،19

زئوسپور در گونه پیرومایسس کومونیس تک تاژکی و در بیشتر موارد کروی

اشاره کرد.

شکل است که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .تحقیقات دیگر محققان

 :Piromyces communisگونه پیرومایســس کومونیس در گروه

نشان داد زئوســپو ر در گونههایی که به تک تاژکی مشهورند ،معمو ً
ال یک

تک قطبیها (تالوس مونوسنتریک) قرار دارد و دارای اسپورانژیوم اندوژنوس

تاژک داشته ولی در برخی موارد ممکن است زئوسپوهای  2تا  4تاژکی نیز

یا اگزونوس میباشد .اســپورانژیوم اغلب پس از بلوغ از اسپورانژیوفور جدا

در بین آنها دیده شــود .زئوســپورهای فعال گونههای چندتاژکی همیشه

میشــود .اســپورانژیومهای اندوژنوس کروی ( ٢٠µmتا  ،)١٠۰بیضوی یا

بیش از  4تاژک دارند ( .)16گردن باریک یکی از ویژگیهای متمایز کننده

گالبی شــکل ،درحالی که اســپورانژیومهای اگزوژنوس عمومًا بیضوی تا

این گونه از سایر گونههای پیرومایسس است که این ویژگی مشابه گزارش

گالبی شــکل و گاهی اوقات بیقاعده هستند .اســپورانژیوفور دارای طول

 Chamaniو همکاران در ســال 2004میباشــد .پیرومایسس کومونیس

متغیر ازچند میکرون تا بیش از صد میکرون است .سیستم ریزوییدی بسیار

نخستین بار توسط  Orpinدر سال  1977در انگلستان از شکمبه گوسفند

منشــعب بوده و اغلب دارای بخشهای تنگ شــده در طول ریزویید است

استخراج شد ( .)22تاکنون این گونه از پستانداران مختلف مناطق گوناگون

(تصویر  .)3این ویژگیها با ویژگیهای ریختشناختی ارائه شده ()7،11،25

استخراج شده است که از جمله میتوان به استخراج آن از شکمبه گوسفند
در فرانســه ( )8،10و انگلســتان ( )22اشــاره کرد .این گونه نیز از دســتگاه
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گوارش گوســفند و بز استخراج شــده و از این لحاظ با نتایج حاصل از این

اندوژنوس بالغ بیضوی را نشان میدهد که روی ریزوئید پیازی شکل رشد

پژوهش مطابقت دارد.

کرده اســت HO .و  Barrدر سال 1995نشــان دادند یکی از ویژگیهای

 :Piromyces minutusتصویر  5گونه Piromyces minutus

منحصر به فرد جنس سکومایســس نسبت به ســایر قارچهای بیهوازی

را نشان میدهند که سیستم ریزوئیدی آنها دارای یک ریزوئید اصلی غیر

دســتگاه گوارش این اســت که سیســتم ریزوئیدی آن غیر رشتهای و غیر

منشعب و مستقیم است که سیستم ریزوئیدی با انشعاب کم دارند .همانگونه

منشــعب بوده و دارای حالتی پیازی شــکل اســت که با نتایج این تحقیق

که از شکل پیداست این گونه دارای کوچکترین اسپورانژیوم در بین جنس

مطابقت دارد .تصویر  10سیستم ریزوئیدی چند پیازی این گونهها را نشان

پیرومایســس میباشــد که به راحتی میتوان این گونه را شناسایی کرد و

میدهد .سکومایسس کومونیس نخستین بار توسط  Orpinدر سال 1976

ریسه تالوس دارای تنگ شدگیها و تورم میباشد .زئوسپورها در این گونه به

در انگلســتان از شــکمبه گوسفند استخراج شــد ( .)21تاکنون این گونه از

دنبال اضمحالل بخش وسیعی از رأس اسپورانژیوم و ایجاد یک روزنه بزرگ

پســتانداران مختلف مناطق گوناگون اســتخراج شــده اســت که از جمله

آزاد میشــوند .در اسپورانژیومهای بزرگ ممکن است دو روزنه ایجاد شود.

میتوان به اســتخراج آن از شکمبه گوسفند در فرانسه ( )6،8،9اشاره کرد.

دیواره اسپورانژیوم پس از رها شدن زئوسپورها سالم باقی میماند .زئوسپورها

آزمایشهای مولکولی و استخراج آنزیم در این گونهها برای بررسی بیشتر

کروی (پنج تا ده میکرومتر) و تک تاژکی میباشند .تنگ شدگیهایی ممکن

در پژوهشهای آینده توصیه میشود.

است در ریزوئیدها دیدهشوند این با ویژگیهای ریخت شناختی ارایه شده

نتیجهگیــری :از شــکمبه گوســفند بلوچــی قارچهــای جنــس

( )4،13همخوانی دارد پیرومایســس مینوتوس نخســتین بار توسط  Hoو

 Neocallimastix Piromycesو  Caecomycesجداســازی و

همکاران در سال 1993در مالزی از شکمبه گاو وگوسفنداستخراج شد (.)11

شناسایی شــد .با شناسایی این گونههای قارچ در شکمبه گوسفند بلوچی،

محققان دیگر این گونه را از شکمبه بز و گوسفند ( )11،13جداسازی کردند.

آزمایشهای مولکولی و استخراج آنزیم برای بررسی بیشتر خصوصیات این

 :Piromyces rhizinflataاســپورانژیومهای اندوژنوس کوچک تا
متوســط ،اغلب دارای انتهای باریک بخصوص در محل اتصال به ریزویید
اصلی هســتند و گردن (محل اتصال اســپورانژیوفور بــه ریزوئید) باریکی
دارند .اســپورانژیومهای اگزوژنوس دارای اسپورانژیوفورهای با طول متغیر
هستند .اسپورانژیوفورها اغلب دارا ی یک تنگ شدگی در پایه خود هستند.
ریزویید اصلی معمو ً
ال دارای یک تورم زیراســپورانژیومی اســت .سیســتم
ریزوییدی بســیار منشعب و شاخه دار بوده و در تالوسهای بزرگ به حدود
۱mmمیرسد (تصاویر  .)۶،۷این ویژگیها با ویژگیهای ریختشناختی
ارائه شده ( )5،12همخوانی دارد .در تصاویر  7و  6تالوس با اسپوراژیومهای
اندوژنــوس با تنگ شــدگی گردن (شــماره  )1aو تورم زیر اســپورانژیومی
(شــماره  )2aمشاهده میشود .در این تصاویر اسپوراژیومهای اندوژنوس با
تنگ شدگی گردن و تورم زیر اســپورانژیومی دیده میشوند .پیرومایسس
ریزینفالتا نخستین بار توسط  Bretonو همکاران در سال  1991در تونس
از مدفوع االغ صحرایی اســتخراج شد ( .)5تاکنون این گونه از پستانداران
مختلف مناطق گوناگون اســتخراج شــده اســت که از جملــه میتوان به
استخراج آن از شکمبه گاو ،گوسفند ،و بز در مالزی ( )13شکمبه گاومیش
وحشی در کانادا ( )2اشاره کرد.
 :Caecomyces communisسیستم ریزوییدی این گونه ممکن
است یک پیازی ،دو یا چند پیازی (در حالت تالوس چند اسپورانژیومی) باشد.

معمو ً
ال شــکل یک پیازی در کشــتهای جوان و شکل چند پیازی (و چند
اسپورانژیومی) در کشــتهای کهنه دیده میشوند .ریزوییدهای آن دارای
قطری بین  ۲۰µmتا  ۱۰۰میباشــد .ایــن ویژگیها با ویژگیهای ریخت
شناســی ارایه شــده ( )6،9،28همخوانی دارد .تصویر  8یک اســپورانژیوم

گونهها در پژوهشهای آینده توصیه میشود.

تشکر و قدردانی
الزم است از مدیریت گروه علوم دامی دانشگاه زابل ،آزمایشگاه گروه
علوم دامی و گیاهپزشــکی ســرکار خانم مهندس نخعی مقدم و همچنین
مدیران کشتارگاه زابل جهت همکاری تشکر و قدردانی شود.
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Abstract:

BACKGROUND: Based on the information no research has been done on the identifi-

cation and isolation of anaerobic fungi in the Baloochi sheep’s rumen in the dry climate
up to now. OBJECTIVES: The purpose of this research was the separation and study of
the appearance morphology of anaerobic fungi in the Baloochi sheep’s rumen in Sistan
region. METHODS: The semi-defined medium environment was used in this research for
cultivation, separation and purification of anaerobic fungi. Sampling from the solid and
liquid contents of 50 Baloochi sheep was done randomly in Zabol slaughterhouse and
these samples were used as the source of fungus to inoculation to culture. The roll bottle
method was used for purification of rumen fungi. The antibiotic solutions (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. The separated fungi were all monocentric and had rhizoid. RESULTS: With regard to morphologic characteristics the genera of
Neocallimastix and Piromyces and species of Piromyces communis, Piromyces minutus,
Piromyces rhizinflata, Caecomyces communis was isolated in rumen of Baloochi sheep.
CONCLUSIONS: With identification of these fungi species in rumen of Baloochi sheep,
it is recommended to perform molecular test and enzyme extraction for further survey of
characteristics in future research.
Keyword: morphology, rumen, anaerobic fungi, baloochi sheep

Figure Legends and Table Captions
Table 1. The isolated genus and species from Baluchi rumen sheep.
Figure 1. Fungus genus of Neocallimastix.
Figure 2. Fungus genus of Piromyces.
Figure 3. Fungi genus of Piromyces communis.
Figure 4. Fungi genus of Piromyces communis.
Figure 5. Fungus genus of Piromyces minutus.
Figure 6. Fungi genus of Piromyces rhizinflata.
Figure 7. Fungi genus of Piromyces rhizinflata.
Figure 8. Fungus genus of Caecomyces communis.
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