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تعیین ظرفیت آنتیاکسیدانتی گیاه سیاهدانه تحت سطوح مختلف ورمیکمپوست میباشد .تیمارهای آزمایش شامل غلظتهای  34 ،43 ،4و  %33از ورمی -
کمپوست بود که به نسبت حجمی با خاک مخلوط شدند .بعد از مرحله گلدهی ،بذرها و ساقه گیاه جمعآوری شدند و پتانسیل آنتیاکسیدانتی و قدرت
پاکسازی رادیکال بوسیله روش سنجش  DPPHاندازه گیری شد همچنین میزان حضور ترکیبات فنولیک در بذر و ساقه گیاه اندازه گیری شد .نتایج نشان
داد که باالترین میزان ترک یبات فنولیک و باالترین قدرت پاکسازی رادیکال آزاد در تیمار  %43ورمیکمپوست یافت شد .بنابراین آزادسازی کند و تدریجی
مواد مغذی از ورمیکمپوست باعث افزایش فعالیت آنتیاکسیدانتی وترکیبات فنولیک میگردد.
واژگان کلیدی:سیاهدانه ،ورمیکمپوست ،ظرفیت آنتیاکسیدانتیDPPH ،

کنترل بیولوژیک Sclerotinia sclerotiorumبا استفاده از باکتری بومی Bacillus licheniformis RBA 08
جدا شده از چشمههای آب شمال کشور
4

کوثر رحیم زاده* ،3سعید ملک زاده شفارودی  ، 3رضا بهروزی ،4کامبیز اکبری نوقابی

گروه مهندسی کشاورزی ،بیوتکنولوژی کشاورزی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
موسسه ملی ژنتیک و زیست فناوری ،تهران ،ایران
kosarrahimzadeh@yahoo.com
قارچ  Sclerotina sclerotinumاز مهمترین پاتوژنهای خاکزی میباشد که عامل بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه در دامنه میزبانی وسیعی میباشد .با
هدف به دست آوردن سویهای با تولید باالی آنزیم کیتیناز علیه قارچ مذکور ،غربالگری در میان باکتریهای مولد این آنزیم از چشمههای آب در شمال غرب
کشور صورت گرفت و باکتری مطلوب انتخاب گردید .با استفاده از روش همکشتی باکتری با قارچ مورد نظر و اندازه گیری قطر ناحیه ممانعت از رشد ،سویه
 Bascillus licheniformis RBA 08توانست درشرایط آزمایشگاه با میزان بازدارندگی  33درصد از فعالیت قارچ جلوگیری کند .بررسیهای
میکروسکوپی نشان داد باکتری توانسته است از رشد هیفهای قارچ جلوگیری کند و باعث تغییر شکل و رنگ هیفهای آن شود .در ادامه با استفاده از الگوی
 SDS- pageوزن مولکولی آنزیم  34کیلو دالتون تخمین زده شد که دارای مقاومت نسبی به دماهای باال بود .باکتریها به دلیل ترشح آنزیمهای کیتینازی
تجزیه کننده دیواره سلولی قارچ ها به عنوان عاملی قوی در کنترل بیولوژیک قارچهای بیماریزا مورد استفاده قرار میگیرند .اکثر پاتوژنهای دارای کیتین در
دیواره نسبت به کیتینازهای حاصل از باکتریها حساس بوده و در عین حال غلظتهای باالی این آنزیمها برای گیاهان و محیط زیست ،اثرات سمی ندارد.
واژگان کلیدی ، Sclerotina sclerotinum ،Bascillus licheniformis:بیوکنترل ،کیتیناز.

معرفی گونه های تریکودرما با قابلیت آنزیم اندوگلوکانازی در خاکهای جنگلی بومی ایران
الناز باقری ،احمدرضا بهرامی  ،منصور مشرقی ،مریم مقدم متین  ،حمید روحانی ،شبنم شمعریز

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
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استاد گروه گیاه پزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
Elnaz.bagheri1986@gmail.com

سلولز یکی از مهمترین ترکیبات توده زیستی گیاهی است .تعدادی از میکروارگانیسم ها از جمله قارچ ها توانایی تولید سلوالز و تجزیه توده زیستی را دارند.
تریکودرما یکی از قارچ های آسکومیست مزوفیل است که به طور گسترده در صنعت به عنوان منبع تولید سلوالز مورد استفاده قرار می گیرد .سیستم
سلولیتیک تریکودرما از دو نوع سلوبیوهیدروالز و حداقل پنج نوع اندوگلوکاناز تشکیل شده است .برای جدا کردن وشناسایی گونه های مختلف تریکودرمای
ایران  ،از هفت منطقه متفاوت از خاک جنگل های شمال نمونه گیری صورت گرفت .سپس روی محیط کشت اختصاصی االد و چت (،)Elad and chet
کشت انجام شد .پس از مشاهده کلنی ها ،خالص سازی و تک اسپور کردن آنها صورت گرفت .در مرحله بعد شناسایی مورفولوژیکی قارچ های جدا سازی
شده انجام شده و فعالیت سلوالزی آنها به کمک  )filter paper assay( FPaseبررسی گردید .نتایج در این گزارش آورده خواهد شد.
واژگان کلیدی:تریکودرما ،اندوگلوکاناز ،محیط کشت اختصاصی االد و چت ،filter paper assay ،سلوالز

جداسازی و شناسایی ملکولی قارچهای گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلوالزی آنها
شبنم شمعریز ،مریم مقدم متین ،منصور مشرقی ،احمدرضا بهرامی ،حمید روحانی ،الناز باقری ازغدی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
استاد گروه گیاه پزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
Shamriz.shbm@gmail.com

لیگنوسلولز ماده آلی تجزیهپذیری است که جزء ساختاری اصلی تمام گیاهان میباشد .در طبیعت تجزیه تودهزیستی لیگنوسلولزی توسط میکروارگانیسمهایی
مانند قارچها و باکتری ها که قادر به تجزیه این ترکیبات هستند صورت میگیرد .قارچها با تولید آنزیم های لیگنوسلولولیتیک مختلف نقش بسیار مهمی در
تجزیه بقایای سلولزی در طبیعت دارند .تاکنون بیش از  33444گونه قارچی مختلف قادر به تجزیه سلولز جداسازی شدهاند ،اما تنها تعداد کمی از آنها مورد
مطالعه دقیق قرار گرفتهاند .هدف این مطالعه جداسازی و شناسایی ملکولی قارچ های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلوالزی آنها
است .از کود حیوانی مرطوب در دمای  34درجه سانتی گراد نمونهگیری انجام شد .رقتهای مختلف از نمونه کود مورد نظر تهیه و بر روی محیط کشت
اختصاصی سلولز کشت و در دمای  34درجه سانتی گراد نگهداری شدند .پس از حدود یک هفته کلنیهایی روی پلیتها ظاهر گردیدند که روی محیط
کشت عمومی  PDAواکشت داده شدند .سپس تک اسپور کردن کلنیهای خالصسازی شده صورت گرفت تا قارچهایی خالص و حاصل از یک اسپور به
دست آیند .به منظور شناسایی قارچ های جداسازی شده بررسی مورفولوژیکی صورت گرفت .در آخر فعالیت سلوالزی به روش Filter Paper Activity
 (FPase) Assayمورد بررسی قرار گرفت که نتایج در این گزارش آورده خواهد شد.
واژگان کلیدی:قارچهای گرمادوست سلولولیتیک ،محیط اختصاصی سلولز ،Filter Paper Activity (FPase) Assay ،سلوالز
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ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎزي در ﺧﺎكﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻮﻣﻲ
اﻳﺮان
اﻟﻨﺎز ﺑﺎﻗﺮي ازﻏﺪي* ،1اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣﻲ ،1،2ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺸﺮﻗﻲ،1ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪم ﻣﺘﻴﻦ ،1،2ﺣﻤﻴﺪ روﺣﺎﻧﻲ ،3ﺷﺒﻨﻢ ﺷﻤﻌﺮﻳﺰ

1

 -1ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
 -2ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ
 -3ﮔﺮوه ﮔﻴﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
Elnaz.bagheri1986@gmail.com

ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادي از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮﻻز و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ را دارﻧﺪ.
ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻗﺎرچ ﻫﺎي آﺳﻜﻮﻣﻴﺴﺖ ﻣﺰوﻓﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮﻻز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻠﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎ از دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮﺑﻴﻮﻫﻴﺪروﻻز و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻮع اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎي اﻳﺮان
 ،از ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﺎك ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻻد و ﭼﺖ ) ،(Elad and chetﻛﺸﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ ،ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﺗﻚ اﺳﭙﻮر ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻻزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  (filter paper assay) FPaseﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﻦ ﮔﺰارش آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي:

ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎ ،اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ،ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻻد و ﭼﺖ ،filter paper assay ،ﺳﻠﻮﻻز

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮد .در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺳﻠﻮﻟﺰ در زﻣﻴﻨﻪ اي از ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ،
ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ و ﭘﻜﺘﻴﻦ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﺷﻮد (Beguin,1990).ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺎوم ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ ).(Cullen, 1997ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺎﻫﺎن  ،در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ،
ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺗﻮزﺋﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺳﻠﻮﻟﺰ ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺧﻄﻲ از واﺣﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺑﺘﺎ  1ﺑﻪ  4ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آن ﺑﻪ دو روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻻزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪي ﺳﻠﻮﻟﺰ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻨﺪﻫﺎي اﺣﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺰﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
اﺳﻴﺪي ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻼﻳﻢ ﻳﻌﻨﻲ  4.8، pHو دﻣﺎي  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .
)(Bhat,2000
ﺳــﻠﻮﻻزﻫﺎ ،ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳــﻞ ﻫﻴــﺪروﻻزﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﻣــﻲﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﭘﻴﻮﻧــﺪ ﺑﺘــﺎ  4-1ﺳــﻠﻮﻟﺰي را ﺑﺸــﻜﻨﻨﺪ .ﻛﻤــﭙﻠﻜﺲ اﻳــﻦ آﻧــﺰﻳﻢ ﺑــﻪ  3ﮔــﺮوه ﻣﻬــﻢ ﻛــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ
اﻧـــﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎزﻫﺎ ،ﺳـــﻠﻮﺑﻴﻮﻫﻴﺪروﻻزﻫﺎ و - βﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـــﺪازﻫﺎ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴـــﻴﻢ ﻣـــﻲﺷـــﻮد ) .(Romero, 1999اﺗﺼـــﺎل ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳـــﻴﻮن  Nو اﺗﺼـــﺎل
ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳــﻴﻮن  Oﺑﺎﻋــﺚ اﻓــﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﺳــﻠﻮﻻز ﺑــﻪ ﺳــﻠﻮﻟﺰ و ﭘﺎﻳــﺪاري ﺳــﻠﻮﻻز ﻣــﻲﺷــﻮد .دوﻣــﻴﻦﻫــﺎي ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠــﻪ ﺷــﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻧﻴﻤــﻲ از ﺗــﻮاﻟﻲ ﺳــﻠﻮﻻز را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ).(Zhou and Ying, 2002
ﻗﺎرچﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎ و آﺳﭙﺎرژﻳﻠﻮس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﺎرچﻫﺎ
آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻮزوم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ) .(Dashtban et al., 2009اوﻟﻴﻦ
ﺑﺎر ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺳﻠﻮﻟﻮزوم در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﺴﺘﺮدﻳﻮم ﺗﺮﻣﻮﺳﻠﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ).(Gilbert, 2007
اﺗﺼﺎل ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن  Nو اﺗﺼﺎل ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳﻴﻮن  Oﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﻠﻮﻻز ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻠﻮﻻز ﻣﻲﺷﻮد .دوﻣﻴﻦﻫﺎي ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠﻪ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﻲ از
ﺗﻮاﻟﻲ ﺳﻠﻮﻻز را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ).(Zhou and Ying, 2002
ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻗﺎرچﻫﺎي آﺳﻜﻮﻣﻴﺴﺖ ﻣﺰوﻓﻴﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮﻻز و ﻫﻤﻲﺳﻠﻮﻻز ﺑﺮاي
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺪل ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي اﺳﺖ ) Diego
 .(and Los, 2006ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻠﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎ از  2ﻧﻮع ﺳﻠﻮﺑﻴﻮﻫﻴﺪروﻻز  CBHII ،CBHIو ﺣﺪاﻗﻞ  5ﻧﻮع  EGIV،EGIII ،EGII ،EGIوEGV
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ) . (Saloheimo et al., 1997از دﺳﺖ دادن  EGIIIﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎزي ﺗﺎ  ،55%در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از دﺳﺖ دادن  EGIﺑﺎﻋﺚ
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎزي ﺗﺎ  25%ﻣﻲﺷﻮد ).(Suominen et al., 1993ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  EGIIIاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز در  T.reesieﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 EGIﺣﺎﺻﻞ از  5% T.reeseiﺗﺎ  10%از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد EGII.ﺳﻠﻮﻻز ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از  T.resseiﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن رﻧﮓ از

ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎي ﻛﺘﺎﻧﻲ و ﺳﻨﮓﺷﻮﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺪون آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺠﺰﻳﻪ  βﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ β
ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮاي رودهاي و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻣﻲﺷﻮد ).(Miettinen-Oinonen et al., 2002
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧـﺎم ،ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا و ﮔـﺮم ﺷـﺪن زﻣـﻴﻦ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻮدهزﻳﺴـﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﻛـﺮﺑﻦ ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ زﻳـﺎدي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .زاﺋـﺪات ﻛﺸـﺎورزي ،ﻋﻠـﻒﻫـﺎ ،ﭼـﻮبﻫـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ زاﺋـﺪات ﺟﺎﻣـﺪ ﺳـﻠﻮﻟﺰي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺠﺪﻳـﺪي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗــﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺳــﻮﺧﺖ زﻳﺴــﺘﻲ ﻧﻘــﺶ دارﻧــﺪ.ﮔﺮﭼــﻪ ﺟــﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺗــﺎﻧﻮل ﺳــﻠﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ ﺑﺠــﺎي ﮔﺎزوﺋﻴــﻞ ﺑﺎﻋــﺚ ﻛــﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫــﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧــﻪاي در اﺗﻤﺴــﻔﺮ و
ﻛــﺎﻫﺶ ﮔــﺮم ﺷــﺪن ﺟﻬــﺎن ﻣــﻲﺷــﻮد اﻣــﺎ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻫﻴــﺪروﻟﻴﺰ ﭘﻠــﻲﺳــﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺗــﻮده زﻳﺴــﺘﻲ ﺑــﻪ ﻗﻨــﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺨﻤﻴــﺮ ﺑــﺎﻻ ا ﺳــﺖ و ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺒــﻞ از
ﺗﺠــﺎريﺳــﺎزي ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﺗــﺎﻧﻮل ﺑﺎﻳــﺪ ﺑــﺮ اﻳــﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﻏﻠﺒــﻪ ﻛــﺮد .ﻳﻜــﻲ از راﻫﻬــﺎي ﻏﻠﺒــﻪ ﺑــﺮ اﻳــﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﻓــﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻨــﺎﺑﻊ ارزانﺗ ـﺮي از اﻧــﺮژي اﺳــﺖ
).(Demain et al., 2005ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻓـﺮاوان ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺎده آﻟـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .از ﻣـﻮارد ﻋﻤـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد ﺳـﻠﻮﻟﺰي ،ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻟﻜـﻞ و ﮔﻠـﻮﻛﺰ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻻزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻟﻜـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ اﻧـﺮژي و ﻣـﺎده اوﻟﻴـﻪ در ﺗﻬﻴـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣـﻮارد آﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎرف داروﻳـﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد(Schulein,2000) .

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
از ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﺎك ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎاي ﺷﻤﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 30 .ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺧﺎك در  70ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﻴﻘﻪ
ﺑﺎ دور  150 rpmﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎ ) ( Elad&Chetﻛﺸﺖ و در دﻣﺎي 15
و  30درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه روي ﭘﻠﻴﺖﻫﺎ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  potato dextrose agarﺧﺎﻟﺺ-
ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻚ اﺳﭙﻮر ﻛﺮدن ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزي ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻗﺎرچﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ و ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ اﺳﭙﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﻨﺪ.ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺗﻚ اﺳﭙﻮر
ﺷﺪه روي ﻣﺤﻴﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ) (Epping & pugh 1986ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و در دﻣﺎي  30درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻز ﻗﺎرچﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در ارﻟﻦﻫﺎي  250ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي  100ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ
) (Epping & Pugh 1962واﺟﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺰن و دﻣﺎي  30درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ  48ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ،ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ از ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ .ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻻز ﺗﺮﺷﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  0/7درﺻﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ  500ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺰﻳﻤﻲ
و  500ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻴﺘﺮات  0/05ﻣﻮﻻر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﻣﺨﻠﻮط ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻗﻒ واﻛﻨﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮف
دي ﻧﻴﺘﺮو ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ  10دﻗﻴﻘﻪ در آب ﺟﻮش ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﺛﺮ اﺣﻴﺎ ﻣﻌﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻨﺪ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه )ﮔﻠﻮﻛﺰ( ،ﺗﻐﻴﻴﺮ
رﻧﮓ ﻣﻌﺮف از زرد ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰاﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد .ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري رﻧﮓ ﻣﻌﺮف ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎرﺗﺎرات ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  40در ﺻﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺟﺬب ﻧﻮري آﻧﻬﺎ
در ﻃﻮل ﻣﻮج  550ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل  5ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ ﺗﺮﻳﻜﻮدرﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ  T.reesei , T .longibrachatum , T.virens , T.viridaeو  T.harizanumدر ﻃﻮل
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.
ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻟﺰ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻓﻮق داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻻزي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻻزي ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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