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چکیده

مقدمه  :هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نوع پرایمر در ارزیابی ساختار جمعیت میکروبی در خاک یک اکوسیستم نیمه
خشک بوده است .مواد و روشها DNAِ :نمونههای خاک پس از استخراج و انجام  PCRبا دو جفت پرایمر مربوط به نواحی
 V1-V3و  V4-V5توالییابی و دادهها با نرم افزار  QIMEآنالیز شدند .نتایج :آنالیز Next Generation Sequencing

نشان داد پرایمر  V4-V5توانست  97/9درصد از باکتریها را شناسایی کند در حالیکه  90/4درصد از باکتریها با جفت پرایمر
 V1-V3شناسایی شدند .جفت پرایمر  V1-V3توانست درصد بیشتری از 37/8( Proteobacteriaدرصد) را شناسایی کند
در صورتیکه جفت پرایمر  V4-V5در شناسایی  33/6( Actinobacteriaدرصد) بهتر عمل کرده است .بعالوه جفت پرایمر
 V4-V5در سطوح تاکسونومیکی راسته ،خانواده و جنس تعداد بیشتری را در نمونههای خاک مطالعه شده در مقایسه با جفت
پرایمر  V1-V3شناسایی کرد .بحث :با وجود عملکرد بهتر پرایمر  V4-V5و با توجه به اینکه برخی از اجزای سطوح مختلف
تاکسونومیکی با یکی از جفت پرایمرهای استفاده شده شناسایی شدند به نظر میرسد به منظور ارزیابی دقیقتر جمعیتهای
میکروبی بهتر است از حداقل دو سری پرایمر استفاده شود.

واژه های کلیدی :تاکسونومی ،تنوع زیستی ،توالییابی نسل دوم ،جامعه میکروبی ،میکروبیولوژی خاک

. 1این مقاله بر اساس دادههای پایان نامه دکتری مریم تیموری (بررسی ارتباط بین پتانسیل بهرهوری خاک با تنوع میکروبی پوستههای زیستی خاک
مناطق بیابانی) دانش آموخته گروه میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا و به راهنمایی خانم دکتر پریسا محمدی و آقای دکتر عادل جلیلی نوشته شده است.
. 2گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران (*نویسنده مسئول )p.mohammadi@alzahra.ac.ir
 .3مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 .4گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا س ،تهران ،ایران
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مقدمه
میکروارگانیسمهای خاک علیرغم کوچک بودن اندازه ،موجودات اصلی و مهم خاک بوده و نقش کلیدی در چرخههای
ژئوشیمیایی ازت ،کربن و سایر عناصر در خاکهای طبیعی و نیز خاکهای مدیریت شده کشاورزی دارند .به عالوه جوامع میکروبی
در فرآیندهای تجزیهای مانند حذف مواد سمی نقش کلیدی دارند و مسئول  90درصد از فعالیتهای زیستی و شیمیایی خاک
هستند (.)Wurst et al., 2012
باوجود اهمیت میکروارگانیسمها در عملکرد و پایداری خاک ،هنوز دانش بشری در مورد ساختار و تنوع جوامع میکروبی
کم است .نبود روشهای مناسب ،یکی از دالیل عمده فقدان دانش بشری در مورد تنوع زیستی پروکاریوتها در اکوسیستمهای
مختلف از جمله خاک است .در واقع دانش ما در مورد تنوع میکروبی حداقل تا اوایل قرن  21محدود به میکروبهای قابل کشت
بوده است .شمارش مستقیم در زیر میکروسکوپ نشان داده است که هر گرم خاک دارای بیش از  109باکتری است در حالی که
تعداد باکتریها رشد یافته در محیطهای کشت  100-1000بار کمتر ارزیابی میشود ( Torsvik & Øvreås, 2002و Nannipieri,

.)2003
طی یک دهه گذشته در حوزه اکولوژی میکروبی ،پیشرفتهای چشمگیری رخ داده است که این پیشرفت مرهون روشهای
جدید متاژنومیکس ،و تکنیک های توالییابی در این حوزه میباشد .استخراج مستقیم  DNAو توسعه تکنیکهای توالییابی این
امکان را برای محققان فراهم کرده است که دنیای میکروارگانیسمها را دقیقتر و عمیقتر مطالعه کنند ( ;Hamady et al., 2008

 .)pinto & Raskin, 2012بعالوه ،پیشرفت های اخیر در زمینه تکنولوژی توالی یابی  DNAاین امکان را فراهم کرده است که
بتوان میکروبیومهای محیطهای پیچیده را از نظر تاکسونومیکی شناسایی کرد .با پیشرفت در زمینه تکنولوژی توالییابی،
میکروبیولوژیستها توانستهاند شاخهها ،رده ها و جنسها و ژنهای میکروبی بیشتری را شناسایی کنند ،بنحوی که تعداد
میکروارگانیسمهای شناسایی شده در  15سال اول قرن  21معادل تعداد میکروارگانیسمهای شناسایی شده از زمان کشف آنها
بوده است .امروزه توالییابی ژنهای میکروبی به یک تکنیک پر کاربرد در تعیین ترکیب جوامع ،تنوع و غنای میکروبی در
نمونههای محیطی تبدیل شده است .این اطالعات منجر به افزایش اطالعات در مورد اثرات آسیبهای طبیعی و آسیبهای ناشی
از فعالیتهای انسانی بر خاک و گیاهان و جوامع میکروبی شده است .توالییابی های نسل دوم همچنین امکان تعیین توالی
میکروارگانیسمها را در حجم انبوه فراهم کرده است .بی شک روشهای جدید توالی یابی بٌعد جدیدی را در تحقیقات تنوع زیستی
میکروبی ایجاد کرده است که این تکنولوژی پیچیدگیهایی نیز دارد .یکی از مهمترین مراحل در این تکنیک ،مرحله انتخاب
پرایمری است که در تکثیر بکار میرود .پرایمرهای طراحی شده برای تکثیر  16S rDNAاغلب بخشی از نواحی بسیار متغیر

16S
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 rRNAرا در بر میگیرند که امکان شناسایی تاکسونومیکی در سطح گونه را فراهم میآورند ( .)Fredriksson et al. 2013انتخاب
ناحیه متغیر و پرایمرهای مربوطه بایستی با دقت فراوان صورت گیرد تا بیشترین گروههای تاکسونومیکی میکروبی را در برگیرد
و ارزیابی واقعی از گروههای میکروبی داشته باشد .استفاده از پرایمرهای نامناسب باعث میشود که ارزیابی برخی گروهای
تاکسونومیکی کمتر از مقدار واقعی باشد یا ارزیابی برخی از گونههای خاص ،بیش از مقدار واقعی گزارش گردد و نیز موجب صرف
هزینههای غیرضروری میشود.
هدف این مطالعه ،بررسی کاربرد و مقایسه دو جفت پرایمر مربوط به نواحی  V1-V3و  V4-V5در ارزیابی ترکیب جوامع
میکروبی خاک نواحی نیمه بیابانی منطقه حفاظت شده حیات وحش خبر و روچون در دو اقلیم سرد و گرم و منطقه تحت چرا و
قٌرق بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون ،با  170هزار هکتار وسعت ،در محدوده حوزه استحفاظی شهرستان بافت و
در فاصله  40کیلومتری جنوبغرب شهرستان بافت واقع در استان کرمان و  37کیلومتری شهرستان حاجیآباد واقع در استان
هرمزگان قرار دارد .میانگین بارندگیهای ساالنه  253/69میلیمتر و میانگین ساالنه دمای روزانه بین  13/7تا  25/3درجه
سانتیگراد متغیر است .متوسط تعداد روزهای یخبندان  78روز در سال و حداکثر میانگین ساالنه رطوبت نسبی ،ماهانه  47درصد
است .برای نمونه برداری دو منطفه استپی گرم و استپی سرد در نواحی دستخورده و دستنخورده در منطقه حفاظت شده پارک
ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون استان کرمان انتخاب شد (شکل  )1که مختصات جغرافیایی و ارتفاع و گونه غالب گیاهی
آنها در جدول  1آورده شده است .در هر کدام از مناطق انتخاب شده یک پالت  1هکتاری پیاده شد .با ابزار از پیش استریل شده
نمونه خاک از عمق  0-10سانتیمتری برداشت شد .نمونه های خاک در دمای  4درجه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل شدند.
نمونههای خاک پس از الک کردن ( 2میلیمتری) و یکدست شدن ،برای تعیین تنوع میکروبی با روشهای مولکولی و نیز استخراج
 ،DNAدر فریزر  -80◦Cقرار داده شد (.)Page, 1982
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شکل  -1نمایی از مناطق نمونهبرداری شده ،باال :راست ،گرم دست نخورده و چپ گرم دستخورده .پایین :راست،
سرد دستنخورده و چپ سرد دست خورده.
Figure 1. View of sampled areas. Above: right: warm-undisturbed; left: warm-disturbed. Down: right: coldundisturbed; left: cold-disturbed.

جدول  -1خصوصیات عمومی مناطق نمونهبرداری شده
Table1. General characteristics of sampled areas
مختصات جغرافیایی

گیاه غالب

ارتفاع

منطقه
استپی گرم دست نخورده

28º38´08´´N

56 º18´08´´E

1654

درمنه

استپی گرم دست خورده

28º39´54´´N

56 º18´39´´E

1707

درمنه

استپی سرد دست نخورده

28º52´16´´N

56 º23´09´´E

2389

استپی سرد دست خورده

28º52´27´´N

56 º22´59´´E

2365

درمنه و
درمنه

Stipia

و Stipia

استخراج  DNAو تعیین تنوع باکتریایی
 DNAاز نمونههای خاک با استفاده از کیت PowerSoil® DNA Isolationمتعلق به

شرکتMO BIO Laboratories, Inc

و بر اساس روش ارائه شده توسط شرکت استخراج شد .کمیت و خلوص  DNAبا استفاده از نانودراپ

( NaNo DROP 2000

 )spectrophotometer, Thermoscienceتعیین شد .کیفیت و عدم شکستگی مولکولهای  DNAبهطریق الکتروفورز با ژل آگارز
 1درصد با بافر  TBE 0/5 Xحاوی تریس بیس ،اسید بوریک و اتیلندیآمینتترااستات تعیین شد .برای تعیین تنوع میکروبی با
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روش توالییابی نسل جدید ،ابتدا  DNAاستخراج شده با کیت ) Whole Genome Amplification (WGAطبق دستورالعمل
شرکت سازنده تکثیر شد و سپس با کمک کیت  RNase Cocktail™ Enzyme Mixو طبق دستورالعمل شرکت سازنده ناخالصی-
های  RNAحذف شد .کتابخانه  Illuminaبا تکنولوژی Inc, San

Illumina compatible Nextra Technology, Illumina,

 Diego, CA, USAو بر اساس دستورالعمل دو مرحلهای  PCRتهیه شد که منجر به تکثیر دو ناحیه  V1-V3و  V4-V5از ژنوم
 RNAریبوزومی  16Sدر باکتریها شد (شکل .)2

27 f

515 f

V5

V3

V4

806 r

V1

519 r

شکل  -2تصویر شماتیکی از نواحی متغیر استفاده شده در توالییابی 16S rRNA
Figure 2. Schematic presentation of hypervariable regions used in 16s rRNA sequencing

در اولین دور  PCRبرای تکثیر ناحیه  V1–V3از جفت پرایمر  ،27f-519rو برای تکثیر ناحیه  V4–V5از جفت پرایمر515f-

 806rاستفاده شد (جدول  .)2پرایمرهای مورد استفاده در روش توالی یابی نسل دوم از سه بخش تشکیل شدهاند که عبارتند از
بخش متصل شونده  ،Illumina Nextra adapterجدا کننده ( )sapacerو توالی پرایمر مورد استفاده در تکثیر و توالی یابی  .این
توالیها در جدول بصورت ایتالیک ،تیره و خطدار مشخص شدهاند ..ترکیبات موجود در محلول واکنش  PCRاول و برنامه زمانی
 PCRبرای جفت پرایمر های ذکر شده بهترتیب در جدولهای 3و  4آورده شده است.

جدول  -2توالی پرایمرهای استفاده شده در تهیه کتابخانه  Illuminaبرای تعیین تنوع باکتریایی
Table 2. Sequences of primers used in Illumina library to determine bacterial diversity
توالی

پرایمر

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG TCGATCGGAAKRGTTYGATYNTGGCTCAG

F 27

GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGCGGACTTGATGTACGAACGTNTBACCGCDGCTGCTG

R 519

CGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGATCTGTCATGGAGTGCCAGCMGCCGCGGTAA

F 515

GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGTCAGTAGCTACGCACGGACTACHVGGGTWTCTAAT

R 806
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جدول  :3مخلوط واکنش  PCRبرای جفت پرایمر  F27/R519و F515/R806
Table 3. PCR reaction mixture for primer pairs of F27/R519 and F515/R806
F 27/R 519

F 515/R 806

ترکیب

مقدار

مقدار

GO® taq colorless Master mix

12/5 µl

12/5 µl

پرایمر پیش رو ()20 mM

0/5 µl

0/5 µl

پرایمر پس رو ()20 mM

0/5 µl

0/5 µl

 DNAالگو

1 µl

1 µl

سرم آلبومین گاوی

1 µl

1 µl

آب مقطر دیونیزه

9 µl

9 µl

حجم نهایی

25 µl

25 µl

جدول  -4شرایط واکنش  PCRبرای تکثیر نواحی  )F27/R519( V1-V3و )F515/R806( V4-V5
Table 4. PCR reaction conditions for amplification of V1-V3 (F27/R519) and V4-V5 (F515/R806) regions
مرحله

پرایمر

نام مرحله

دما () ◦ C

زمان

تعداد چرخه

اول

F 27/R 519

واسرشتی اولیه

95

4 min

1

95

6 min

94

1 min

94

45 sec

58

1 min

58

1 min

72

90 sec

72

90 sec

72

10 min

72

10min

4

5min

4

5 min

F 515/R 806
F 27/R 519

واسرشتی

F 515/R 806

دوم

F 27/R 519

اتصال

F 515/R 806
F 27/R 519

طویل شدن

F 515/R 806

سوم

F 27/R 519

طویل شدن نهایی

F 515/R 806

چهارم

F 27/R 519
F 515/R 806

نگهداری

35

1

1
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واکنش  PCRدر دستگاه ترموسایکلر انجام شد .محصول  PCRروی ژل آگارز  1درصد و با استفاده از بافر ،الکتروفورز شد.
قطعات دارای اندازه مناسب با اندازه  490 bpبرای ناحیه  V1-V3و  290 bpبرای ناحیه  V4-V5با استفاده
 gel extractionو طبق دستورالعمل کارخانه

از کیت QIAquick

از آگارز جدا شد .محصوالت  PCRخالص شده در مرکز Molecular and Cellular

) Imaging Center (MCICواقع در مرکز تحقیق و توسعه کشاورزی اوهایو ( Ohio Agricultural Research and Development

 )Center; OARDCوابسته به دانشگاه ایالتی اوهایو تعیین توالی شد .تعیین توالی با دستگاه  Illumina MiSeq instrumentو با
استفاده از  MiSeq kit V3و  MiSeq Control Softwareو  Reporter v 2.4.1صورت گرفت .تعیین توالی نمونهها به صورت دو
طرفه ( )paired-endو با خوانش  2×300برای ناحیه  V1–V3و  2×150برای تکثیر ناحیه  V4–V5انجام شد .دادههای بهدست
آمده با استفاده از نرمافزار QIIMEتجزیه و تحلیل شد .توالیها از سایت  Basespaceبه صورت خوانشهای جداگانه  R1و

R2

مربوط به نواحی  V1–V3و  V4-V5دانلود شد .ابتدا توالیهای بارکد نواحی  V1–V3و  V4-V5در  R1و  R2حذف شدند .با
استفاده از نرمافزار  pandaseq 8.2توالیهای  R1و  R2هر کدام از نمونهها ،به هم متصل و به یک فایل واحد با فرمت  fastaتبدیل
شد ( .)Masella et al., 2012پس از اتصال خوانشهای ( R1و  )R2بقیه مراحل بررسی ،با ترمینال لینوکس و توسط نرم افزار
 QIIME v 1.9انجام شد.

نتایج
تعیین توالی ژنوم  RNAریبوزومی  16Sامکان مقایسه ترکیب تاکسونومیکی باکتریها رادر نمونههای خاک فراهم ساخت.
در جدولهای  5و  6تعداد شاخه ،راسته ،رده ،خانواده و جنس در هر کدام از مناطق مورد مطالعه در فصل بهار و پاییز با استفاده
ازجفت پرایمر ناحیههای  V1-V3و  V4-V5ارائه شدهاست.

فصلنامه علمی زیست شناسی کاربردی ،دوره  ،35شماره  ،1پیاپی  ،70بهار 85/ 1401

جدول  -5تعداد اعضا شناسایی شده توسط پرایمرهای  F27/R519و  F515/R806در فصل بهار در هر کدام از سطوح ردهبندی در مناطق مطالعه شده

Table 5. Number of members identified by primers F27/R519 and F515/R806 in spring in each of the classification levels in the studied areas

منطقه
سرد دستخورده

سرد دستنخورده

گرم دستخورده

گرم دستنخورده

شاخه

شاخه

رده

رده

راسته

راسته

خانواده

خانواده (شناخته

جنس

جنس

(کل)

(شناخته شده)

(کل)

(شناخته شده)

(کل)

(شناخته شده)

(کل)

شده)

(کل)

(شناخته شده)

F 27/R 519

18

18

56

51

87

66

141

83

168

57

F 515/R 806

19

19

60

57

104

79

162

77

201

75

F 27/R 519

19

19

59

56

100

74

149

89

182

61

F 515/R 806

19

19

63

59

104

82

172

98

212

84

F 27/R 519

14

14

44

41

66

47

99

57

111

28

F 515/R 806

17

17

51

47

82

65

133

79

158

53

F 27/R 519

19

19

57

51

96

72

139

75

165

52

F 515/R 806

20

20

60

57

100

79

164

100

189

61

پرایمر
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جدول  - 6تعداد اعضا شناسایی شده توسط پرایمرهای  F 27/R 519و  F 515/R 806در فصل پاییز در هر کدام از سطوح ردهبندی در مناطق مطالعه شده

Table 6. Number of members identified by primers F27/R519 and F515/R806 in autumn in each of the classification levels in the studied areas

شاخه

شاخه

رده

رده

راسته

راسته

خانواده

خانواده

جنس

جنس

(کل)

(شناخته شده)

(کل)

(شناخته شده)

(کل)

(شناخته شده)

(کل)

(شناخته شده)

(کل)

(شناخته شده)

20

50

47

129

19

129

55

157

93

63

59

102

83

179

108

220

78

51

89

22

134

55

159

105

111

89

185

104

220

75

17

109

45

134

88

142

88

186

70

63

171

120

93

193

69

منطقه

پرایمر

سرد دستخورده

F 27/R 519

20

F 515/R 806

20

20

F 27/R 519

18

18

56

F 515/R 806

21

21

67

64

F 27/R 519

17

17

52

48

72

F 515/R 806

18

18

54

51

88

66

F 27/R 519

22

22

64

58

64

28

144

F 515/R 806

18

18

54

52

95

73

160

سرد دستنخورده

گرم دستخورده

گرم دستنخورده
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با استفاده از پرایمر ناحیه  22 ،V1-V3شاخه باکتریایی در نمونههای مطالعه شده ،مشاهده گردید (جدولهای  5و  )6که 13
شاخه

،Acidobacteria

،Actinobacteria

،Armatimonadetes

،Bacteroidetes

،Chloroflexi

،FBP

،Firmicutes

 Proteobacteria ،TM7 ،Planctomycetes ،Nitrospirae ،Gemmatimonadetesو  Verrucomicrobiaدر تمام نمونهها ولی با فراوانی
متفاوت وجود داشت.در این میان  10شاخه که باالترین فراوانی را داشتند حدود  87درصد فیلوتیپها را در برمیگیرند .شاخههای
 Proteobacteriaو  Actinobacteriaدر هر دو فصل بهار و پاییز ،در هر دو منطقه سرد و گرم و نیز نواحی دستخورده و دستنخورده
شاخه غالب محسوب میشوند که پس از آنها شاخههای  Acidobacteria ،Chloroflexiو  Bacteroidetesقرار میگیرند .با تکثیر
 DNAباکتریایی با پرایمر ناحیه  21 ،V4-V5شاخه باکتریایی در نمونههای مطالعه شده مشاهده گردید (جدولهای  5و  )6که 9
شاخه ،TM7 ،Planctomycetes ،Chloroflexi ،Bacteroidetes ،Armatimonadetes ،Actinobacteria ،Acidobacteria
 Proteobacteriaو  Verrucomicrobiaدر تمام نمونهها اما با فراوانی متفاوت مشاهده شد 10 .شاخه که باالترین فراوانی را داشتند
حدود  95درصد فیلوتیپها را در برمی-گیرند .با استفاده از پرایمر  ،V4-V5در هر دو فصل بهار و پاییز و در نواحی دستخورده و
دستنخورده در منطقه سرد  Proteobacteriaو در منطقه گرم  Actinobacteriaشاخه غالب بودند.
با استفاده از پرایمر ناحیه  V1-V3در نمونههای مورد مطالعه 64 ،رده باکتریایی یافت شد (جدولهای  5و  )6که  18رده در
تمام نمونهها مشاهده گردید .حدود  69درصد فیلوتیپها را  10رده غالب تشکیل میدهند .ردههای ،Actinobacteria
 Rubrobacteria ،Gammaproteobacteria ،Alphaproteobacteriaو  Thermoleophiliaدر تمام نمونهها و با فراوانی متفاوت یافت
شدند .ردههای ( Alphaproteobacteriaمتعلق به شاخه ( Gammaproteobacteria ،)Proteobacteriaمتعلق به شاخه
 )Proteobacteriaو ( Actinobacteriaمتعلق به شاخه )Actinobacteriaردههای باکتریایی غالب در نواحی دستخورده و دستنخورده
مناطق سرد در فصل بهار هستند .در منطقه گرم رده ( Thermoleophiliaمتعلق به شاخه  )Actinobacteriaجایگزین
 Gammaproteobacteriaشده است .در نمونههای فصل پاییز منطقه سرد ،رده ( Rubrobacteriaمتعلق به شاخه )Actinobacteria
جایگزین  Actinobacteriaدر هر دو ناحیه دستنخورده و دستخورده شده است .در منطقه گرم برخالف فصل بهار ،فراوانی نسبی
 Thermoleophiliaکم شده است و  Actinobacteriaو ( Acidiomicrobiaمتعلق به شاخه  )Actinobacteriaبه ردههای غالب تبدیل
شدهاند .تعداد رده های یافت شده در نمونه های تکثیر شده با پرایمر ناحیه  V4-V5بیشتر و  67رده بود که  18رده در تمام نمونهها
مشاهده شد .حدود  69درصد فیلوتیپها را  10رده غالب تشکیل میدهند .در فصل بهار ،ردههای ،Gammaproteobacteria
 Alphaproteobacteria ،Actinobacteria ،Thermoleophiliaو  Rubrobacteriaجزء  10رده غالب در هردو منطقه سرد و گرم و

 /88بررسی و مقایسه اثر پرایمر در ارزیابی ساختار جوامع باکتریایی خاک مناطق نیمه خشک با روش Illumina Miseq1

نواحی دستخورده و دستنخورده بود اگرچه فراوانی آنها متفاوت بود .در نواحی دستخورده در هر دو منطقه سرد و گرم ،درصد
فراوانی رده ( Gammaproteobacteriaمتعلق به شاخه  )Proteobacteriaبیش از نواحی دستنخورده بود اما در نواحی دستنخورده
فراوانی  Thermophiliaبیشتر بود هرچند در هر دو ناحیه دستنخورده و دستخورده منطقه گرم فراوانی رده  Thermophiliaبیش
از نواحی دستنخورده و دستخورده منطقه سرد بود 10 .رده غالب در نمونههای منطقه سرد یکسان هستند و فقط از نظر فراوانی با
هم فرق دارند ،اما تفاوت میان نمونههای مناطق سرد و گرم در سطح رده نیز کامالً آشکار است .ردههای  Acidobacteria-6و
 Saprospiraeفقط در مناطق سرد مشاهده شدند و رده  MB-A2-108در هر دو ناحیه دستخورده و دستنخورده نواحی گرم مشاهده
شد .نمونههای فصل پاییز و در منطقه سرد ،در هر دو ناحیه دستخورده و دستنخورده رده  Alphaproteobacteriaبا باالترین درصد
فراوانی بود و برخالف فصل بهار ،تفاوتی بین درصد فراوانی  Gammaproteobacteriaبین نواحی دستخورده و دستنخورده وجود
نداشت .در منطقه گرم در نواحی دست¬خورده همچنان فراوانی  Gammaproteobacteriaبیش از نواحی دستنخورده بود .اگرچه
فراوانی نسبی رده  Thermophiliaدر فصل پاییز ،در مقایسه با فصل بهار کاهش یافته بود اما همچنان جزء ردههای غالب محسوب
میشد و فراوانی آنها در منطقه گرم بیش از منطقه سرد بود.
در سطح تاکسونومیکی بعدی یعنی راسته 131 ،راسته در نمونههایی که با پرایمر  V1-V3تکثیر شدند یافت شد 18 .راسته از
راسته¬های شناخته شده در همه نمونهها وجود داشت .بهطور متوسط حدود  60درصد از باکتریها متعلق به  10راسته با فراوانی
باالتر بودند .از این میان ،راسته  Actinobacterialsبه عنوان راسته غالب شناسایی شد .در نمونههای بهار راستههای Oceanospirillales

و  Aeromonadaleفقط در نواحی دستخورده مشاهده شدند .راسته  Saprospiralesنیز منحصراً در نواحی دستنخورده مشاهده شد.
در نمونههای پاییزه ،فراوانی  Actinobacterialsدر منطقه سرد کاهش یافته بود و در این منطقه در هر دو ناحیه دستخورده و
دستنخورده راستههای غالب  Sphingomonadalesو  Rhizobialesبودند (شکل  .)3-5در منطقه گرم تفاوت بین نواحی دستخورده
و دستنخورده نیز وجود داشت بهنحوی که در ناحیه دستخورده راسته  Aeromonadalesو در ناحیه دستنخورده راسته
 Actinobacterialsباالترین فراوانی را داشتند .توسط جفت پرایمر ناحیه  111 ،V4-V5راسته در نمونههای مطالعه شده ،وجود داشت
که  89راسته نام گذاری شده بودند 46 .راسته از راستههای شناختهشده ،در همه نمونههای وجود داشتند .به طور متوسط حدود 58
درصد از باکتریها به  10راسته برتر تعلق دارند راستههای ،Solirubrobacterales ،RB4 ،Actinomycetales ،Oceanospirillales
 Rhizobiales ،Saprospirales ،iii1-15 ،Sphingomonadales ،Rubrobacterales ،Alteromonadales ،Gaiellalesو
 Nitrososphaeralesراستههای غالب را در نمونههای بهاره تشکیل میدهند .راستههای ،Actinomycetales ،Oceanospirillales
 iii1-15 ،RB4 ،Rubrobacterales ،Gaiellales ،Solirubrobacteralesو  Saprospiralesبهطور مشترک در همه مناطق و نواحی ،جزء
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راستههای غالب بودند .عالوه بر راستههای غالب ذکر شده در نمونههای بهاره ،راستههای

،Lactobacillales ،Chthoniobacterales

 0319-7L14و  Acidimicrobialesجزء راستههای غالب قرار گرفتند .در نمونههای پاییزه ،تفاوت مناطق مختلف بهوضوح دیده میشود
بهنحوی که فقط  5راسته  Alteromonadales ،Gaiellales ،Solirubrobacterales ،Actinomycetalesو  Rubrobacteralesدر تمام
مناطق و نواحی مشترک هستند و در نمونههای بهاره ،راسته اختصاصی برای هیچ کدام از مناطق گرم و سرد و یا نواحی دستخورده
و دستنخورده مشاهده نگردید .اما در نمونههای پاییزه راسته  RB1فقط در مناطق سرد و راسته  Acidimicrobialesفقط در نواحی
گرم مشاهده شد.
در مجموع 201 ،خانواده مختلف باکتریایی در نمونههای تکثیر شده با پرایمر  V1-V3تشخیص داده شد که  97خانواده آن
نامگذاری شدهاند .از این میان 50 ،خانواده از خانوادههای باکتریایی شناخته شده ،در همه نمونههای مطالعه شده وجود داشتند .حدود
 45درصد از باکتریها با بیشترین فراوانی ،متعلق به  10خانواده هستند .نتایج نشان میدهد که وقتی به سمت سطوح پایینتر رده
بندی حرکت میکنیم تفاوت در ترکیب جمعیت باکتریایی آشکارتر میشود ،بنحوی که فقط  4خانواده مشترک در مناطق مختلف
وجود دارد .در نمونههای بهاره خانوادههای  Aeromonadaceaeو  Pseudonocardiaceaeبهترتیب فقط در نواحی دستخورده و
منطقه گرم مشاهده شد .در نمونههای پاییزه نیز خانواده  Chthoniobacteraceaeو  Gaiellaceaeبهترتیب فقط در مناطق سرد و
گرم مشاهده شدند .همانند فصل بهار خانوادههای  Aeromonadaceaeفقط در نواحی دستخورده مشاهده شد .در سطح خانواده و
در بین  10خانواده برتر ،تعداد بیشتری از خانوادهها یافت شد که هنوز شناسایی نشدهاند .در نمونههای تکثیر شده با جفت پرایمرهای
متعلق به ناحیه  167 ، V4-V5خانواده مختلف باکتریایی در نمونهها تشخیص داده شد که  24خانواده از خانوادههای باکتریایی
شناخته شده ،در همه نمونههای مطالعه شده وجود داشتند .حدود  41درصد از باکتریها متعلق به  10خانواده با بیشترین فراوانی
هستند .خانوادههای ،Geodermatophilaceae ،Rubrobacteracea ،Shewanellaceae ،Gaiellaceae ،Halomonadaceae
،Chthoniobacteraceae ،Chitinophagaceae ،Nitrososphaeraceae ،Sphingomonadaceae

 Micromonosporaceaeو

 Bradyrhizobiaceaeجزء  10خانواده غالب در نمونههای بهاره مناطق سرد بودند 2 .خانواده  Micromonosporaceaeو
 Bradyrhizobiaceaeدر مناطق گرم مشاهده نشدند در حالی که خانوادههای ،Streptococcaceae ،Campylobacteraceae
 Solirubrobacteraceaeو  Conexibacteraceaeفقط در مناطق گرم مشاهده شدند .در نمونههای بهاره فقط  5خانواده مشترک در
مناطق مختلف وجود داشت .در نمونههای فصل بهار ،فراوانی خانوادههای  Halomonadaceaeو  Shewanellaceaeدر نواحی دست-
خورده هر دو منطقه سرد و گرم بیش از نواحی دستنخورده بود .در نمونههای پاییزه منطقه سرد 8 ،خانواده با خانوادههای مشاهده
شده در فصل بهار مشترک بودند و به جای خانوادههای  Micromonosporaceaeو  ،Bradyrhizobiaceaeخانوادههای  Ellin6075و
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 Beijerinckiaceaeجزء  10خانواده برتر قرار گرفتند .برخالف نمونههای بهاره ،در نمونههای پاییزه خانواده

Campylobacteraceae

جزء 10خانواده برتر قرار نگرفت.
 10جنس برتر به طور متوسط حدود  30درصد فیلوتیپها را در نمونههای تکثیر شده با پرایمر ناحیه  V1-V3در برمیگیرند.
بیشترین اختالف در ترکیب باکتریایی نمونهها در سطح جنس مشاهده شد و جنسهایی که جز  10جنس غالب بودند شناخته شده
نیستند که نشاندهنده عدم شناخت بخش اعظم تنوع میکروبی در این سطح تاکسونومیکی است .در نمونههای بهاره ،باکتری
 Rubrobacterو در نمونههای پاییزه  Balnimousو  Rubrobacterدر همه نمونهها جزء  10جنس غالب بودند .از بین  220جنس
باکتریایی مشاهده شده در نمونه های تکثیر شده با جفت پرایمر مربوط به ناحیه  V4-V5فقط  69جنس شناخته شده بود 10 .جنس
برتر به طور متوسط حدود  29درصد فیلوتیپها را در برمیگیرد .در نمونههای بهاره 4 ،جنس ،Rubrobacter ،Halomonas
Nitrososphaeraو Geodermatophilusدرنواحی دستخورده و دستنخوردهی هر دو منطقه سرد و گرم یافت میشوند .جنس
 Prevotellaو Segetibacterبهترتیب ،جزء 10جنس غالب نواحی دستخورده و دستنخورده قرار گرفتند .فراوانی جنسهای
 Halomonasو  Shewanellaدر نواحی دستخورده بیشتر بود در حالی که در نواحی دستنخورده جنس ،Rubrobacter

Candidatusو  Nitrososphaeraفراوانی بیشتری از خود نشان دادند .در نمونههای پاییزه ،جنسهای ،Shewanella ،Halomonas
 Nitrososphaeraو  Segetibacterدرنواحی دستخورده و دستنخوردهی هر دو منطقه سرد و گرم یافت میشوند .در منطقه سرد و
گرم بین نمونههای فصل بهار و پاییز بهترتیب  6و  5جنس مشترک یافت شد .در منطقه سرد  Geodermatophilusو

Bacillus

بهترتیب فقط در نمونههای بهاره و پاییزه جزء  10جنس غالب قرار گرفتند .در نواحی دستخورده منطقه گرم ،جنسهای
 Campylobacterو  Fusobacteriumبهترتیب فقط در نمونههای بهاره و پاییزه جزء  10جنس غالب قرار گرفتند .جنسهای
 Prevotellaو  Euzebyaفقط در نمونههای بهاره جزء 10جنس غالب قرار میگیرند ،در حالیکه  Catonella ،Bacillusو
 Marinilactibacillusفقط در نمونه های پاییزه جزء 10جنس غالب قرار میگیرند.

بحث
در این مطالعه ساختار جمعیت باکتریها در در دو منطقه سرد و گرم دست خورده و دست نخورده ،در دو فصل بهار و پاییز با
روش توالی یابی نسل دوم و با استفاده از جفت پرایمرهای مربوط به نواحی  V1-V3و  V4- V5مطالعه و مقایسه شد .درباالترین سطح
تاکسونومیکی یعنی شاخه در مجموع  14شاخه در تمام نمونهها مشاهده شد .تاکنون در کل 52 ،شاخه باکتریایی شناخته شده است
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( )Giovannoni & Rappe, 2003که بهنظر میرسد در بیشتر خاکها ،شاخههای غالب را تعداد معدودی از آنها تشکیل می دهند.
چنین بنظر میرسد که تیمارهای اعمال شده در این مطالعه ،بر شاخههای غالب تاثیر داشته است بهنحوی که  Proteobacteriaو
Actinobacteriaبهترتیب شاخههای غالب نواحی دستخورده مناطق سرد و گرم را تشکیل میدهند Actinobacteria .تا  50درصد
جوامع میکروبی را در بسیاری از اکوسیستمها به خود اختصاص میدهد که نشاندهنده اهمیت نقش آنها در خاک است

( Hackl et

 .)al. 2004; Bachar et al. 2010غلبه اعضای شاخههای  Proteobacteriaو Actinobacteriaدر محیطهای نیمه خشک و خاکهای
قلیایی (شرایط مشابه مناطقی که در اینجا بررسی شد) قبالً گزارش شده است ( ;Aislabie et al. 2009; Makhalanyane et al. 2013

 .)McHugh & Schwartz, 2015, Wang, 2015شاخه  Chloroflexiنیز جزء شاخههایی است که فراوانی زیاد آن در خاک بسیاری از
مناطق خشک و نیمه خشک و همین طور نواحی با شرایط محیطی نامتعارف گزارش شده است

( Keshri et al. 2013; Rao et al.

 .)2012در سطح بعدی ردهبندی یعنی کالس ،کالسهای  Alpha- Proteobacteriaو  Actinobacteriaدر تمام نمونهها غالب بودند
که با فراوانی زیاد آنها در محیط های خاکی و نیز خاک مناطق نیمهخشک مطابقت دارد (.)Castro et al. 2010; Rao et al. 2016
تفاوت در ترکیب باکتریایی در سطوح پایینتر ردهبندی بیشتر مشاهده میشود ،بهنحوی که در سطح خانواده فقط دو خانواده بین
مناطق سرد و گرم مشترک بود .در سطح جنس ،قسمت عمدهای از جنسها بهشکل ناشناخته گزارش شد که ممکن است دو دلیل
داشته باشد -1 :وجود تعداد زیادی از میکروارگانیسمهایی که هنوز شناسایی نشدهاند -2 .با توجه به استفاده از بانک اطالعاتی
 ،Greengensچنین بنظر میرسد که این بانک برای شناسایی نمونههای محیطی ایران کارآمدی الزم را ندارد .این تفاوت در سطوح
پایینتر ،با نتایج  Dowdو همکاران ( )2008و نیز da Jesusو همکاران ( )2009مطابقت دارد .مقایسه نتایج حاصل از دو جفت پرایمر
 V1-V3و  V4-V5برای بررسی ترکیب جمعیت باکتریایی در نمونههای خاک ،نشان میدهد که حداقل در سطح شاخه پرایمر

V4-

 V5عملکرد بهتری داشت و توانسته است که درصد باالتری از باکتریها را شناسایی کند ( 97/9درصد در برابر  90/4درصد ناحیه
دیگر) .در ضمن ،جفت پرایمر  V1-V3توانسته است درصد باالتری از  37/8( Proteobacteriaدرصد) را شناسایی کند حال آنکه
جفت پرایمر  V4-V5در شناسایی  33/6( Actinobacteriaدرصد) عملکرد بهتری داشته است .مقایسه عمکرد دو جفت پرایمر متعلق
به نواحی  V1-V3و  V4-V5در جدول  7آورده شده است.
شاخههای  OD1 ،MVP-21و  WS2فقط توسط جفت پرایمر  V1-V3و شاخههای  Fusobacteria ،Crenarchaeotaو
 Spirochaetesفقط توسط جفت پرایمر  V4-V5شناسایی شدند .شاخههای  OD1 ،MVP-21و  WS2فقط بر اساس آنالیزهای
فیلوژنتیک از نمونههای محیطی مختلف شناسایی شدهاند و تاکنون در شرایط آزمایشگاهی مه جداسازی آنها صورت نگرفته است.
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در سطح بعدی طبقهبندی یعنی رده درصد بیشتری از  Alpha-Proteobacteriaو Gamma-Proteobacteriaتوسط پرایمر
 V1-V3مشاهده شد .مقدار  Beta-Proteobacteriaشناسایی شده توسط هر دو جفت پرایمر مساوی بود اما درصد

Delta-

 Proteobacteriaشناسایی شده توسط پرایمر  V1-V3تقریباً دو برابر میزان شناسایی شده توسط جفت پرایمر  V4-V5بود .از نظر
تعداد رده شناسایی شده 29 ،رده توسط هر دو پرایمر شناسایی شد اما به¬ترتیب  3و  14رده به¬شکل انحصاری توسط جفت پرایمر
 V1-V3و  V4-V5شناسایی شدند.
جدول -7مقایسه کارآیی پرایمرهای نواحی  V1-V3و  V4-V5در شناسایی سطوح مختلف ردهبندی
Table 7. Comparison of primers efficiency V1-V3 and V4-V5 areas in identifying different levels of
classification
مشترک

موارد انحصاری

موارد انحصاری

V1-V3

V4-V5

شاخه

14

3

3

رده

29

3

14

راسته

50

5

21

خانواده

52

12

25

جنس

33

9

25

از بین راستههای شناسایی شده 50 ،راسته مشترک 5 ،راسته توسط جفت پرایمر  V1-V3و  21راسته فقط توسط جفت پرایمر
 V4-V5شناسا یی شد .در سطح خانواده نیز عملکرد جفت پرایمرها با هم متفاوت بود .عالوه بر  52خانواده که توسط هر دو جفت
پرایمر شناسایی شدند بهترتیب  12و  25خانواده توسط جفت پرایمرهای  V1-V3و  V4-V5بشکل انحصاری شناسایی شدند که نشان
میدهد در این سطح از طبقهبندی نیز ،جفت پرایمر  V4-V5عملکرد بهتری از خود نشان داده است .در بین جنسهایی که شناسایی
شدند عالوه بر  33جنس مشترک 9 ،جنس فقط توسط جفت پرایمرهای  V1-V3شناسایی شد در حالی که  25جنس فقط توسط
جفت پرایمر  V4-V5شناسایی شد .بهنظر میرسد با وجود آنکه در بسیاری از مطالعات برای تعیین کنسرسیومهای میکروبی بهویژه
در نمونههای کلینیکی در روشهای مستقل از کشت  ،استفاده از ناحیه  V1-V3نتایج بهتری داشته و غنای میکروبی بیشتری را نشان
داده است( ، )Rintala et al., 2017اما نتایج این بررسی نشان داد که ناحیه  V4-V5که با جفت پرایمر  515f/806rتکثیر شده است
توانست عالوه بر شناسایی غنای بیشتر در همه سطوح طبقهبندی از نظر کمی ،درصد باالتری از  DNAمیکروبی موجود در نمونهها
را نیز تکثیر کند .یافتههای ما در عملکرد بهتر ناحیه  V4-V5با یافتههای  Tremblayو همکاران ( )2015مطابقت دارد .در واقع بنظر
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میرسد که خوانشهای  250جفت بازی  paired-end MiSeqکه روی هم افتادگی زیادی دارند دارای کیفیت باالتری بوده و این امر
باعث باال رفتن احتمال مشاهده باکتریهای از قبل شناخته شده و نیز کشف انواع جدید میشود .بنابراین می توان گفت انتخاب نوع
پرایمر اهمیت بیشتری از نوع پلتفرم مورد استفاده در روش  NGSدارد.

نتیجهگیری
پرایمرها نقش مهمی در تعیین پروفایل باکتریایی محیطهای پیچیده مانند خاک ،به روش توالی یابی نسل دوم دارند .این نقش
بهویژه وقتی اهمیت پیدا می کند که برخی از اعضای یک جمعیت با استفاده از یک جفت پرایمر خاص نادیده انگاشته و یا بیش از
مقدار موجود ارزیابی میشوند و در نتیجه موجب خطا در ارزیابیها میگردند .بنابراین پیشنهاد میگردد در مطالعات مشابه ،حداقل
از دو سری پرایمر استفاده شود تا ارزیابیها دقیقتر باشد.

تشکر و قدردانی
بخشی از این پژوهش با حمایت معاون محترم پژوهشی دانشگاه الزهراس و در آزمایشگاههای میکروبیولوژی صنعتی دکتر
شایسته سپهر انجام شده است که به این ترتیب تقدیر میگردد.
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the effect of primers in evaluating soil bacterial community
structure. Methods and Materials: For this purpose, soil samples were taken from cold and warm area which grazed
(disturbed) or not grazed (undisturbed) in spring and autumn. Microbial DNA was extracted and sequenced after
amplification by two primers which amplify V1-V3 and V4-V5 area of 16S rRNA. Next generation sequencing data
were analyzed by QIME to determine bacterial community structure. Results: Results showed the effect of area,
grazing and season on bacterial community structure. NGS data analysis showed that primers which amplified V4-V5
area identified more bacteria (97.9%) in compared to V1-V3 primers (90.4%). V1-V3 primers had better efficiency to
identify Proteobacteria (37.85%) in compared to V4-V5 which identified more Actinobacteria (33.6%). In addition,
V4-V5 primers identified more bacteria in class, family and genus taxonomic groups in compared to V1-V3 primer.
Discussion: Although V4-V5 primer had better efficiency in bacteria identification, it is recommended to use both
primers to evaluate precisely bacterial community structure.
Keywords: Biodiversity, Microbial Community, Next Generation Sequencing, Soil Microbiology, Taxonomy
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