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تنوع شاید از مهمترین و بهترین علوفه ها باشد . ،ملکه گیاهان علوفه ای است  که بعلت پروتیئن زیاد و خوش خوراکی (  Medicago sativaیونجه)
ی در برنامه های به نژادی ایفا می کند. یکی از مهم ترین شاخص ها جهت انتخاب، والدین است. در این ژنتیکی بر اساس نشانگرهای مختلف نقش کلید

گیری های محلول مورد ارزیابی قرار گرفت. گرفت. عصارهبا استفاده از پروتئین (Medicago sativa)یونجه دائمی  یژنوتیپ  33تحقیق، الگوی پروتئینی 

ها مورد بررسی قرار گرفت. ا روش الملی انجام شد و با استفاده از ژل پلی اکریل آمید تنوع باندهای پروتئینی در بین ژنوتیپژنوتیپ بگرم برگ هر  1/4از 
در  باند 43تعداد باندها اختالف وجود داشت. ، تراکم و شدت محل قرار گرفتن روی ژل ،ها از لحاظ تعداد باندهای پروتئینینتایج نشان داد که در بین ژنوتیپ

بود. تجزیه خوشه ای   33و  34و کمترین تعداد مربوط به جمعیت های   3بیشترین تعداد باندها مربوط به جمعیت  که جمعیت مطالعه شده مشاهده گردید 

ه مختصات انجام کالستر تقسیم شدند. سپس با استفاده از ماتریس تشابه تجزی 1بر اساس ضریب تشابه جاکارد انجام شد و جمعیت های مورد بررسی به 

ماتریس تشابه بر مبنای ضرایب جاکارد، نشان داد که بیشترین شباهت و کمترین فاصله ژنتیکی مربوط به گرفت که نتایج تجزیه کالستر را تائید نمود. 
(با 3و 34( و)1و 34(، )4و  33)( با ضریب تشابه یک  و کمترین تشابه و بیشترین فاصله ژنتیکی بین جمعیت های 1و  3( و )3و3( ، )33و33جمعیت های )

 /. بود.  41ضریب تشابه 

 SDS-PAGEتنوع ژنتیکی، پروتئین،   یونجه،:واژگان کلیدی
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ابلیت تبدیل به اتانول را به کمک آنزیم سلوالز دارد. سوخت زیستی مشتق شده از سلولز یکی از اجزای ساختاری اصلی در ضایعات لیگنوسلولزی است که ق

ها صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارتد. سلوالزها توسط طیف وسیعی از میکروارگانیسم. بعالوه سلوالزها در باشدتمیز میزیستی، تجدیدپذیر، ارزان و  توده

ها با سلوالزهای کارا برای ی غربالگری باکتریها در محیط اجازهتنوع وسیع باکتری شوند.د سلولزی تولید میها طی رشد روی مواها و باکتریشامل قارچ
های آب گرم ی سلولز از چشمههای گرمادوست تجزیه کنندهدهد. هدف این مطالعه جداسازی باکتریهای تولید سوخت زیستی را میکمک به حل چالش

ها در محیط کشت حاوی سلولز به عنوان تنها منبع کربن انجام اک چشمه آب گرم دیگ رستم انجام و غنی سازی باکتریاست. نمونه گیری از آب و خ

های مکرر در محیط مایع جهت اطمینان یافتن از درجه سانتیگراد نگهداری شدند. پس از واکشت 34ها در شرایط هوازی و بیهوازی در دمای گردید. نمونه

های باکتریایی مانند های خالص در محیط جامد دارای سلولز انجام و شناسایی مقدماتی کلنیوان تنها منبع کربن، جداسازی کلنیمصرف سلولز به عن
های حاصل همچنین قادر به رشد بر روی های بیوشیمیایی انجام شد. باکتریخصوصیات ریخت شناسی، رنگ آمیزی گرم، تاژک، اسپور و تعدادی از تست

، CDB1 ،CDB2ایزوله  3به این ترتیب  های سیستم سلوالز است.ی تولید بتاگلوکوزیداز به عنوان یکی از آنزیمبودند که نشان دهنده  وزمحیط سلوبی

CDB3  وCDB4 16های بیوشیمیایی در شرایط هوازی و بیهوازی جداسازی شد و آنالیز ژن با توجه به خصوصیات ریخت شناسی، فیزیولوژی و ویژگیS 
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rDNA ها نیز انجام گردید.این باکتری 

 16S rDNAتجزیه کننده سلولز، سلوالز،  هایباکتری:واژگان کلیدی

 
 

 Pseudomonas tolaasii موثر آنتاگونیست سه معرفی  
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 پزشکی کشورمربی پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه

sh_tajalli_pour@yahoo.com 

 Agaricusای )  جدایه باکتری غیربیماریزای همراه قارچ خوراکی تکمه 34(، P. tolaasiiای ) ی لکه قهوهعامل بیماری باکتریای جهت کنترل بیولوژیک

bisporus جداسازی و پتانسیل آنتاگونیستی آنها علیه باکتری عامل بیماری تحت شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی ابتدا بر ) 

های قارچ خوراکی  روی بلوک  ای ها در آزمون ایجاد لکه قهوهجدایه انتخاب گردید، سپس توان بازدارندگی جدایه 14ه بازدارندگی بیوز و هالاساس آزمون آنتی

سانتی متر برش داده شدند. سپس سطح هر بلوک، با سوسپانسیون مخلوط باکتری  4×3/4های ها در اندازهای مورد سنجش قرار گرفت. بلوک تکمه
تکرار  3)آنتاگونیست: بیمارگر( تیمار شد. برای هر تیمار  3:1و با نسبت  cfu/ml 343و  cfu/ml 343های تقریبی  بیمارگر به ترتیب در غلظت آنتاگونیست و

ساعت یادداشت برداری شد.  33تا  43پس از  نگهداری شدند. نتایج C 43 0درصد و دمای 33ها در شرایط رطوبتی درنظر گرفته شد و همه بلوک

ها به تناسب قدرت نسبی بازدارندگی و کاهش آلودگی در حد متوسط، ضعیف و بدون عالیم بیماری در سه گروه مجزا  قرار گرفتند. از گروه تاگونیستآن

فنوتیپی  بر پایه صفات  B1))جدایه .Bacillus spو  A3))جدایه P. fluorescens( و  A2)جدایه P. reactansدو گونه باکتری  های برتر،آنتاگونیست
و ژن  RP1/FD2با استفاده از جفت آغازگرهای  B1جدایه  16SrRNAژنومی هر سه باکتری استخراج و ژن DNA و ژنوتیپی مورد شناسایی قرار گرفت. 

rpoB های جدایهA2  و A3استفاده از جفت آغازگرهای باLAPS27/ LAPS تکثیر شد. محصولPCR    جدایهA2  آمده تعیین توالی و نتایج بدست

 ها بر اساس صفات فنوتیپی بود.تأییدی بر تشخیص این باکتری

 Pseudomonas tolaasiiقهوه ای، آنتاگونیست، بیمارگر،  کنترل بیولوژیک، لکه:واژگان کلیدی
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 سوخت زيستي مشتق شده از توده. از اجزاي ساختاري اصلي در ضايعات ليگنوسلولزي است كه قابليت تبديل به اتانول را به كمك آنزيم سلوالز داردسلولز يكي 
ها شامل وارگانيسمتوسط طيف وسيعي از ميكرسلوالزها . فراواني دارتد كاربردبعالوه سلوالزها در صنايع مختلف . باشدميتميز زيستي، تجديدپذير، ارزان و 

  . شوندها طي رشد روي مواد سلولزي توليد ميها و باكتريقارچ
هدف اين مطالعه . دهدهاي توليد سوخت زيستي را ميها با سلوالزهاي كارا براي كمك به حل چالشي غربالگري باكتريها در محيط اجازهتنوع وسيع باكتري
  . هاي آب گرم استي سلولز از چشمهتجزيه كننده هاي گرمادوستجداسازي باكتري

- نمونه. ها در محيط كشت حاوي سلولز به عنوان تنها منبع كربن انجام گرديدنمونه گيري از آب و خاك چشمه آب گرم ديگ رستم انجام و غني سازي باكتري

خالص در محيط جامد داراي سلولز انجام و شناسايي مقدماتي هاي جداسازي كلني. درجه سانتيگراد نگهداري شدند 60ها در شرايط هوازي و بيهوازي در دماي 
هاي حاصل همچنين باكتري. هاي بيوشيميايي انجام شدهاي باكتريايي مانند خصوصيات ريخت شناسي، رنگ آميزي گرم، تاژك، اسپور و تعدادي از تستكلني

  .هاي سيستم سلوالز استوكوزيداز به عنوان يكي از آنزيمي توليد بتاگلكه نشان دهندهبودند   قادر به رشد بر روي محيط سلوبيوز
هاي بيوشيميايي در شرايط هوازي و با توجه به خصوصيات ريخت شناسي، فيزيولوژي و ويژگي CDB4و  CDB1 ،CDB2 ،CDB3ايزوله  4به اين ترتيب 

 .ها نيز انجام گرديداين باكتري 16S rDNAبيهوازي جداسازي شد و آناليز ژن 

  
 16S rDNAهاي تجزيه كننده سلولز، سلوالز، باكتري :يديان كلواژگ

  
  مقدمه

هميشه يك منبع  ي زيستيتوده. شودگياهي داراي سلولز به عنوان جزء اصلي ميي زيستي تودهتگي به فتوسنتز دارد كه منجر به توليد حيات روي زمين بس
ي بسيار پذير و نسبتاً مساعد محيطيك منبع انرژي تجديد به عنوان  ي زيستيتودهكاربرد .)6(است رفتههاي قديم به شمار ميمهم انرژي براي بشر از زمان

 گروه 4زي در مواد ليگنوسلول ).5و 4(اهميت فراواني دارند ،مقدار زيادمواد سلولزي خصوصاً در اين زمينه به دليل قيمت نسبتاً پايين و  و جالب توجه است
    .)1(شوندپسماندهاي كشاورزي طبقه بندي مي وضايعات كاغذ ، ضايعات جامد شهري، هاي جنگلباقيمانده

 بيوتكنولوژي سلوالز در اوايل. العاده گسترش يافته استيك سرعت فوق باها ها، مطالعات كاربردي آنسلوالز در طي سالبر روي يقات اساسي همراه با تحق
و  مير كاغذنساجي، رختشويي، كاغذ و خ ي همچونبعدا آنها در صنايع مختلف .)8(كاربردهاي غذايي دنبال شد باشروع و  اتابتدا در غذاي حيوان 1980 يدهه

   .)3(.استفاده شدند كشاورزي
ي تودهي قندها از سلوالز به دليل كاربرد فراوان در صنايع مختلف سومين آنزيم فراوان صنعتي در سراسر جهان است و اگر اتانول، بوتانول يا محصوالت تخمير

  . )9(فراوانترين آنزيم صنعتي خواهد شد ،توليد شوند زيستي
ي ي سلوالز از منابع مختلف مثل تودههاي توليدكنندهها باكتريدر طي سالو اند توليد سلوالز به طور وسيعي در طبيعت توزيع شده ليها با پتانسباكتري

هاي آب گرم هاي سخت مثل درياچهمحيط  كمپوست، مواد گياهي در  حال تجزيه، ضايعات جنگل و كشاورزي، مدفوع نشخواركنندگان ، خاك و مواد آلي و
 .)2(اندست آمدهبد

 
 
 
 
 
 
 
 
  



   ها روش و مواد
  . ي سانتيگراد انجام شددرجه 73و  51ي ديگ رستم از دو دماي آب و گل والي چشمهاز نمونه برداري تحت شرايط استريل 

 g/L 6.1اوره،   g/L 2.1دي پتاسيم هيدروژن فسفات،  g/L 2.9دي هيدروژن پتاسيم فسفات،   g/L 1.5بوده كه شامل  BM7محيط كشت استفاده شده 
 mg/L 0.5سلولز ميكروبلورين و  1%كلسيم كلريد دو آبه،  mg/L 0.0075آبه،  6منيزيم كلريد  g/L 0.5،  سيتئين هيدروكلرايد g/L 6.1ي مخمر، عصاره

  .)7(بود 7نهايي  pH و با رزازورين
  .درجه قرار داده شدند 60در دماي و در شرايط هوازي ها در جار بيهوازي محتوي گاز هيدروژن لوله ،هاي حاوي كشت مايعهاي آب در لولهح نمونهپس از تلقي
مايع روي  تكشاز هر  سپس .انجام شدسلولز به عنوان تنها منبع كربن مصرف براي اطمينان از روز در محيط مايع  3واكشت در فواصل  مرتبه 5پس از آن 

سلوبيوز كشت  0.5%روز بر روي محيط حاوي  3در محيط مايع تلقيح و پس از  اًاز هر كلني مجدد و هآگار كشت داده شد 1.5%با  BM7پليت حاوي محيط 
  . شد

نيز بر روي   في و قرمز كنگوكاغذ صا ،اسكولين ،SIM هاي تسترنگ آميزي گرم، . شد درجه انجام 60، كشت هوازي نيز در دماي كشت بيهوازي هم زمان با
  .هاي حاصل انجام گرديدكلني

و  صورت گرفته 16s rDNAاين نمونه ها با پرايمرهاي عمومي باكتري ها براي تكثير ژن  PCRباكتري هاي حاصل انجام و  DNAاستخراج در مرحله بعد 
  .تعيين توالي شدند PCRمحصوالت 

  
  بحث و نتايج

  . گرديد مقايسه  Clostridium thermocellumبا يهوازي نمونه هاي بدر هر مرحله از كشت رنگ آميزي گرم انجام شد و فيزيولوژي 
و تشكيل هاله در رنگ آميزي  و مصرف اسكولينو قادر به تشكيل اسپور بوده  و غير متحرك  گرم منفي  ،هاي حاصل در رنگ آميزيكه باكتري مشخص شد
و  CDB1 ،CDB2 ،CDB3ايزوله  4به اين ترتيب  .ابل انجام استق  16s rDNAشناسايي دقيق اين باكتري ها با تعيين توالي ژن  .نددبو قرمز كنگو

CDB4 ندبا توجه به خصوصيات ريخت شناسي و تست هاي بيوشيميايي جداسازي شد.  
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