
تغذيه توسط تك ياختگان به عنوان يك فاكتور انتخابي براي باكتري لجن زي فعال شده
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كشت ميكرب در آزمايشگاه كه با لجن فعال شده مورد تلقيح قرار گرفته بودند و به وسيله  در غني سازي متوال
آزاد متعلق به گروه سيتوفاژا در بين جمعيت عصاره هاي پليمري تغذيه شده بودند باكتري هاي تك سلولي پراكنده 

اين توده ها توسط تك ياختگان تاژك دار كه پس از روزهاي  . هاي اوليه بدون توجه به منبع لجن فعال غالب بودند
ساير گروه هاي باكتريايي ريخت شناسانه مانند مارپيچي . متوالي به چگالي سلولي بااليي رسيدند تغذيه مي شدند

در آزمايش هاي مربوط به محيط كشت آزمايشگاهي تعريف شده  . تري ميله ايي پس از آن غالب شدنديا باكشكل 
ميكروسايكلي  گونه "تغذيه پايدار"با باكتري هايي كه از محيط كشت غني شده ايزوله شده اند نشان داده شد كه 

برخالف اين مورد گونه  .موجب بزرگتر شدن يك گونه از سيتوفاژها در حضور تك ياختگان مغذي مي شود
عالوه بر اين  . محيط كشت آزاد موفق عمل كرده است "تغذيه پايدار"اژ در رقابت با گونه ميكروساكلدر سيتوف

مشخص شد كه فاكتورهاي تغذيه پايدار فرض شده مانند رشد فلوسي يا فيالمنتوس توسط برخي از گونه ها هنگامي 
تحت همان شرايط  رشد داده شدند اما تك ياختگاني در آن  كشت متوالييط كه آنها براي نسل هاي متوالي در مح

. حضور نداشتند از بين رفتند

 

  

مقدمه

 

  

يك سيستم تغذيه ادامه دار ميكروبي  گياهان گندابي مي تواند از برخي جهات عامل واكنش لجن فعال شده
يكي از ). ۱۰(سيستم اعمال شودمحسوب شود و بنابراين قواعد رشد محيط كشت ادامه دار مي تواند بر اين 

كه ثابت شده استارزش بااليي در تحقيقات بوم شناختي دارد عبارت است از  خصوصيات محيط كشت متوالي
تالش هاي اخير در راستاي درك شرايط انتخابي براي باكتري ). ۲۳، ۱۵، ۱۳(عملكرد آنها به عنوان سيستم انتخابي 

). ۱۷، ۱۴، ۲، ۱(مخلوط با توده هاي ميكروبي انجام شده است  كشت متواليقات محيط لجن فعال نيز بر اساس تحقي
عناصربيجان مانند شرايط هيدروليك و بر طبق آن تحقيقات تركيب ميكروگياهي لجن فعال به عنوان نتيجه بيشتر 

در هر صورت به دليل طبيعت پيچيده اجتماع لجن فعال بايد انتظار . كيفيت و كميت زير اليه محسوب مي شود
داشت كه فرايند هاي خالص زيستي  مانند شكار گري، همياري و همزيستي ممكن است اثرات جانبي نيز بر شرايط 

. انتخابي در آن سيستم ها داشته باشند

 

  


