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سویا دارای تنوع ژنتیکی محدود میباشد و ارقام اصالح شده جدید آن نیز اغلب از روشهایی بدست میآیند که موجب کاهش مقدار تنوع ژنتیکی بین آنها
می شود .در این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین  33ژنوتیپ مختلف سویا از نشانگر  ISSRاستفاده شد .جهت استخراج  DNAژنومی از روش
دالپورتا استفاده گردید و کیفیت و کمیت  DNAاستخراج شده با استفاده از الکتروفورز ژل  3%و رنگ آمیزی با اتیدیم برماید بررسی شد .سپس DNA
استخراج شده توسط  3پرایمر  ISSRتکثیر شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که تجزیه خوشهای ژنوتیپها بر اساس صفات مورد مطالعه
آنها را در  1کالس قرار داد .کمترین فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپهای  4و 1با میزان تشابه  4/33و بیشترین فاصله بین ژنوتیپهای  3و  3با میزان تشابه4/14
بود ،بنابراین نتایج حاصل از ماتریس تشابه ژنوتیپ های مورد بررسی با استفاده از روش دایس نشان داد که فاصله ژنتیکی از  4/14تا  4/33متغیر بوده است،
همچنین ضریب همبستگی کوفنتیک  r =4/33نشان داد که دندروگرام توجیه مناسبی از همبستگی میباشد . .نتایج حاصل از محتوای چند شکلی ()PIC
نشان داد که باالترین مقدار  PICمربوط به  IS1با  4/34بود که نشان دهنده کارایی باالی این پرایمر در این آزمایش میباشد IS13 ،با  4/33دارای
کمترین مقدار  PICمیباشد همچنین میانگین  PICدر این آزمایش برابر  4/43میباشد.
سویا ،تنوع ژنتیکیISSR ،

بررسی قارچهای مولد آنزیم  CBHIاز جنگلهاي ایران به روش مولکولی
نسیم نجارزاده ،احمدرضا بهرامی ،منصور مشرقی ،مریم مقدم متین ،حمید روحانی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
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استاد گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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سلولز ترکیب اصلی بیومس گیاهی است که ساالنه در حجم بسیار زیادی در سرتاسر جهان تولید میشود .قارچها مهمترین میکروارگانیسمها در بازیافت این
پلیمر به شمار میروند .از سه گروه آنزیم سل والزی ،اگزوگلوکونازها (سلوبوهیدروالزها) کلیدیترین آنزیم سلوالزی و  CBHIمهمترین سلوبیوهیدروالز در
روند تخریب سلولز میباشد .در این مطالعه از روش استخراج مستقیم  DNAاز خاک جنگلهای ایران استفاده شد تا بدون نیاز به روشهای وابسته به کشت
که کارایی پایینی در رشد تمام قارچ ها دارند بتوان به محتوی ژنتیکی میکروارگانیسم های قابل کشت و غیرقابل کشت خاک دسترسی پیدا کرد .برای
اطمینان از وجود  DNAقارچی در رسوب حاصل ،پرایمری که چهار گروه اصلی قارچها را شناسایی می کند مورد استفاده قرار گرفت .سپس پرایمر دژنره
مخصوص  cbhIبه کار برده شد تا این ژن از میکروارگانیسمهای خاکزی جداسازی شود .در نهایت ضمن اینکه این ژنها به عنوان بخشی از ذخایر ژنتیکی
خاکهای ایران گزارش میشوند ،با مقایسهی آنها با توالیهای ثبت شده در  GeneBankگونهی آن در صورت امکان شناسایی و به عنوان قارچ حاوی ژن
مورد نظر در خاکهای ایران اعالم میگردند .تاکنون با این روش DNA ،موجود در  3ناحیه از جنگلهای ایران استخراج شده و پس از حصول نتیجه با
پرایمر  ، 18s rDNAباندهای متعددی از خاک سه ناحیه به دست آمد که نتایج آن در این گزارش آورده خواهد شد.
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بررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایههای باکتری عامل پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیبزمینی در استان
گلستان
معصومه ممشلی ،سعید نصراله نژاد ،حشمت اله رحیمیان ،میثم تقی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشیار گره گیاهپزشکی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
استاد گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مربی گروه گیاهپزشکی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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گیاه سیب زمینی به عنوان یک گیاه صنعتی و پردرآمد به صورت جهانی کشت میشود و در کشور ما نیز در دهه گذشته تحول شگرفی داشته است.
پکتوباکتریوم ها یا اروینیاهای عامل پوسیدگی نرم گروه مهمی از باکتری های بیماریزای گیاهی هستند که طیف وسیعی از آنها سبب خسارت به سیبزمینی
می شوند .شناسایی دقیق عامل بیماری و بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی باکتریها ،برای اعمال روشهای کنترلی ،ضروری است .بدین منظور طی سال زراعی
 33-34از مزارع شهرهای مختلف استان گلستان نمونه برداری انجام گردید ،و  33جدایه مورد بررسی قرار گرفتند .شناسایی جدایهها با آزمونهای
بیوشیمیایی و فیزیولوژیک انجام گرفت .به منظور ارزیابی دامنه تنوع ژنتیکی جدایهها DNA ،ژنومی استخراج و در واکنش زنجیرهای پلیمراز با روش
 BOX-PCRبه کار برده شدند .محصول تکثیر شده در ژل آگارز  3/4درصد الکتروفورز و با اتیدیوم برماید رنگآمیزی شد .از ضریب تشابه جاکارد برای
تعیین تشابه جدایهها و از روش  UPGMAو نرمافزار  NTYSYS-pcنسخه  4برای آنالیز خوشهای استفاده شد  .طبق نتایج جدایهها به عنوان جنس
 Pectobacterium spp.شناسایی شدند ،جدایه ها براساس خصوصیات فنوتیپی اختالفاتی جزئی را نشان دادند .آنالیز خوشهای نتایج ،نشان داد که در
سطح تشابه  14درصد ،جدایهها به  3گروه تقسیم شدند .نتایج فوق تنوع را درون جدایهها نمایش میدهد.
تنوع ژنتیکی ،پوسیدگی نرم ،ساق سیاهBOX-PCR ،

شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی جدایه های  Botrytis cinereaعامل کپک خاکستری توت فرنگی در
استان مازندران
سید جعفر نصیری طالشی ،صفر علی مهدیان ،محمد علی تاجیک قنبری ،سید امین علیان

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
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سلولز ترکیب اصلی بیومس گیاهی است که ساالنه در حجم بسیار زیادی در سرتاسر جهان تولید میشود .قارچها مهمترین میکروارگانیسمها در بازیافت این
پلیمر به شمار میروند .از سه گروه آنزیم سلوالزی ،اگزوگلوکونازها (سلوبوهیدروالزها) کلیدیترین آنزیم سلوالزی و  CBHIمهمترین سلوبیوهیدروالز در
روند تخریب سلولز میباشد .در این مطالعه از روش استخراج مستقیم  DNAاز خاک جنگلهای ایران استفاده شد تا بدون نیاز به روشهای وابسته به
کشت که کارایی پایینی در رشد تمام قارچها دارند بتوان به محتوی ژنتیکی میکروارگانیسمهای قابل کشت و غیرقابل کشت خاک دسترسی پیدا کرد .برای
اطمینان از وجود  DNAقارچی در رسوب حاصل ،پرایمری که چهار گروه اصلی قارچها را شناسایی میکند مورد استفاده قرار گرفت .سپس پرایمر دژنره
مخصوص  cbhIبه کار برده شد تا این ژن از میکروارگانیسمهای خاکزی جداسازی شود .در نهایت ضمن اینکه این ژنها به عنوان بخشی از ذخایر
ژنتیکی خاکهای ایران گزارش میشوند ،با مقایسهی آنها با توالیهای ثبت شده در  GeneBankگونهی آن در صورت امکان شناسایی و به عنوان قارچ
حاوی ژن مورد نظر در خاکهای ایران اعالم میگردند.

واژگان کلیدی:

جنگلهای ایران ،CBHI ،قارچ

مقدمه
سلولز پلیساکاریدی غیرقابل حل در آب ،با فرمول شیمیایی  (C6H10O5)nو متشکل از زنجیرههای طویل واحدهای گلوکز است که با پیوند بتا1-و 4به
هم متصل شدهاند ( .)1سلولز فراوانترین تودهی زیستی تجزیهپذیر زمین بوده و قسمت اعظم دیوارهی سلولی گیاهان عالی را تشکیل میدهد .این پلی-
ساکارید دارای نواحی بلورین و غیربلورین میباشد ،قدرت کششی باالیی دارد و به دلیل قرارگیری در زمینهای از پلیساکاریدهای دیگر از جمله لیگنین،
همیسلولز و پکتین ،که سبب دسترسی کمتر آنزیمها می شود ،نسبت به سایر پلیمرهای گلوکز در برابر تجزیه مقاومتر است) . (2این ماده عالوه بر دیوارهی
سلولی گیاهان در جلبکها ،برخی قارچها و کیست برخی پروتوزوئرها یافت میشود.
سلوالزها آنزیم هایی متشکل از واحدهای مجزای ساختاری و عملکردی هستند که به طور مجزا تا خوردهاند ( .)3آنها خانوادهای متشکل از حداقل سه گروه
آنزیم هستند که شامل آنزیمهای  exo(1,4)-β-D-glucanase ،endo(1,4)-β-D-glucanaseو  β-glucosidaseمیباشند ( .)4این آنزیمها
بصورت هماهنگ با یکدیگر عمل میکنند تا سلولز را به اولیگوساکاریدهای کوچک و در نهایت به گلوکز تجزیه کنند) .(5از بین آنزیمهای سلوالزی،
سلوبیوهیدروالزها مهمترین آنها به شمار میروند .اعضای متعلق به خانوادهی  ،CBHIآنزیمهایی متشکل از چند جزء میباشند که از حداقل یک بخش
کاتالیتیک و یک بخش متصل شونده به سلولز تشکیل شده است که با یک پل رابط غنی از پرولین /سرین /ترئونین به هم متصل شدهاند ).(6,7
سلوبیوهیدروالزها بر اساس تشابه توالی اسیدآمینهای ،در سه خانوادهی گلیکوزید هیدروالزی  GH7،GH6و GH48قرار میگیرند که از بین آنها
 GH7منحصرا متعلق به قارچها میباشد ).(3
بدلیل تنوع زیاد قارچهای تجزیهکنندهی سلولز و نیز بدلیل اینکه تجزیهی کامل لیگنین تنها توسط بازیدیومیستها و برخی آسکومیستها انجام میگیرد،
) (8,9قارچهای ساپروترف به عنوان اولین عوامل تجزیه در مناطق جنگلی به شمار میروند ) .(10با این وجود اطالعات ناقصی دربارهی این قارچها و نحوه-
ی عمل آنها وجود دارد و نیاز به تحقیقات بیشتری بر روی آنها احساس میشود .بدلیل کارایی پایین روش کشت در رشد بسیاری از میکروارگانیسمها ،در
این بررسی از روشهای مستقل از کشت استفاده شده است تا از مشکالت موجود در روش کشت اجتناب شود.

مواد و روشها
 DNAاز خاک :در ابتدا  0/25گرم از خاک نواحی مختلف با نیتروژن مایع به خوبی سائیده شد تا کامال به حالت پودر درآید .سپس با استفاده از روش
عمومی استخراج  DNAبا استفاده از فنول – کلروفرم ،رسوب  DNAجمع آوری و در  50ماکرولیتر آب مقطر حل و نگهداری شد.
 PCRنمونهی استخراج شده PCR :اختصاصی ژن  cbh1پس از تائید وجود  DNAقارچی در نمونه با استفاده از پرایمرهای عمومی قارچها ) ،(11با
مخلوط واکنشی شامل  12/25ماکرولیتر آب 2 ،ماکرولیتر بافر 0/5 ،ماکرولیتر  0/5 ،MgCl2ماکرولیتر از هر پرایمر و  0/25ماکرولیتر آنزیم Taq

- درجه سانتی22 ، ثانیه50  درجه سانتیگراد به مدت55 ، ثانیه40  درجه سانتیگراد به مدت44  دور شامل40  واکنش برای. انجام شدpolymerase
4  در مرحلهی بعد. درجه سانتیگراد ادامه یافت22  دقیقه در دمای10  واکنش به مدت، دور40  پس از پایان. دقیقه انجام شد1/45 گراد به مدت
 از ژل با استفاده ازDNA ، پس از رنگ آمیزی با اتیدیوم برماید و مشاهدهی باندها. الکتروفورز گردید%1/2  روی ژل آگارزPCR ماکرولیتر از محصول
.( استخراج شدFermentase) DNA کیت استخراج
 توالی هر یک از آنها با اطالعات موجود در بانک ژنی با، پس از توالی یابی نوکلئوتیدی نمونههای استخراج شده از ژل:توالی یابی و آنالیز بیوانفورماتیکی
. مقایسه و بررسی شدBlast برنامهی

نتایج و بحث
 سه باند با، چند باند بر روی ژل مشاهده شد که پس از استخراج، با پرایمر عمومی قارچها و ا ختصاصیPCR  پس از:PCR  از خاک وDNA استخراج
. جفت باز برای توالی یابی فرستاده شد500  و400 طول
. هیچ نوع تشابهی با توالیهای موجود نشان ندادGeneBank  مقایسه توالی این ژنها با توالیهای موجود در:نتایج آنالیز بیوانفورماتیکی

 به ترتیب از. با پرایمر عمومی قارچهاPCR نتیجه

 به ترتیب از چپ با. cbh1  با پرایمر مخصوصPCR نتیجه

 کنترل، کنترل مثبت، مارکر مولکولی:چپ با راست

 نمونههای، کنترل مثبت، کنترل منفی، مارکر مولکولی:راست

 نمونهی خاک،منفی

خاک مناطق مختلف جنگلهای ایران

تقدیر و تشکر
.در نهایت از تمام عزیزانی که در تهیهی تمامی مراحل این مقاله مرا یاری نمودهاند صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم
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