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چكيده طرح:  
درياچه نمك آران و بیدگل واقع در كوير مركزی ايران درياچه ای پرشــور و فصلى با ســاختاری بكر و منحصر به فرد 
است. نظر به اهمیت اين اكوسیستم و  با توجه به اين اصل كه میكروارگانیسم ها بیش از نیمى از توده زيستى زنده كره 

زمین را به خود اختصاص مى دهند تنوع زيستى پروكاريوتى درياچه آران و بیدگل مورد بررسى قرار گرفت. 
در روند انجام پژوهش با استفاده از روش های غیر وابسته به كشت تنوع زيستى میكروارگانیسم های ساكن در منطقه 
از طريق روش های متنوع مورد بررسى قرار گرفت تا درک درستى از اكولوژی منطقه در اختیار قرار داده و اعضای غالب 
جامعه میكروبى منطقه را مشخص كند. به علت شرايط اكستريم يا سخت حاكم بر منطقه میكروارگانیسم ها نقش بسیار 
كلیدی و حساســى در تعادل اكوسیستم بر عهده دارند و با استفاده از روش های غیر وابسته به كشت اثر انگشت طبیعى 

درياچه آران و بیدگل از نظر اعضای میكروبى ساكن تعیین شده است. 
در راســتای بررسى توانمندی میكروارگانیســم های بومى درياچه آران و بیدگل قابلیت اين سويه ها در تولید طیفى از 
آنزيم های هیدروالزی مورد بررســى قرار گرفت. بدين منظور غربالگــری آنزيمى برای آنزيم های آمیالز، پروتئاز، لیپاز، 
پولوالناز، زايالناز، ســلوالز،كیتیناز، اينولیناز و نوكلئاز بر روی ســويه های خالص جداسازی شده انجام گرفت و به ترتیب 
142 ،17 ،128 ،38 ،2 ،8 ،3 ،64 و 144 ســويه مثبت برای هر آنزيم مشــاهده شد. آنزيم های مزبور دارای كاربرد های 
بســیار ارزشــمند و متنوعى در عرصه بیوتكنولوژی بوده و جداسازی سويه های بومى دارای قابلیت تولید اين انزيم ها در 

راستای دستیابى به سويه های تولید كننده و ژن های دارای قابلیت مهندسى حايز اهمیت است.
براساس نتايج بدست آمده در اين پژوهش تنوع پروكاريوتى در درياچه نمك آران و بیدگل بیشتر از درياچه های نمك 
مورد بررســى در ديگر نقاط جهان مى باشــد. باكتری ها در اين محیط پر شور گروهى فراوان، متنوع و از نظر متابولیكى 
فعال هستند. روش های وابسته به كشت و غیر وابسته به كشت جنبه های متفاوتى از تنوع پروكاريوتى در اين درياچه را 

آشكار نمودند، بر اين اساس كاربرد همزمان آنها در مطالعات تنوع زيستى توصیه مى شود.

دكتر محمد علي آموزگار دانش آموخته میكرو بیولوژي و دانشــیار دانشــكده زيست شناسي دانشگاه تهران است كه 
طي دوازده ســال فعالیت علمي خود، با آموزش دانشجويان، چاپ بیش از سي مقاله علمي در نشريات تخصصي داخلي 
و خارجي، و بیست و پنج  مقاله در همايش هاي علمي داخلي،  كسب عنوان پژوهشگر برتر كشوري و  پژوهشگر نمونه 
دانشگاه تهران در سال 93 و پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران در سال 94، نمونه اي از جوانان دانش پژوهي است كه با 

تالش و مداومت و فعالیت گروهي مستمر مي توانند نقشي موثر در گسترش علم داشته باشند. 


