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 چکیدٌ 

سرؽه هٌطمِ هحوذیِ ؽْزعتاى  اىاس خان اطزاف ریؾِ درخت ، ًوًَِ تزداری1392در عال  خْت خذاعاسی آعپزصیلَط

ٍ خالـ عاسی تا اعتفادُ اس هحیط وؾت ّای ػوَهی ٍ خذاعاسی ، ّا تِ آسهایؾگاُ پظ اس اًتمال ًوًَِ .اًدام ؽذ تیزخٌذ

ٍ  CYA ،MEAی هحیط وؾت ّا تا اعتفادُ اس ّا خذایِ ریخت ؽٌاختیؽٌاعایی  .اختقافی فَرت گزفت

CYA20S  گزفت فَرتخقَفیات هاوزٍعىَپی ٍ هیىزٍعىَپی  تز اعاط عاًتیگزاد ٍدرخِ  37ٍ 25در دهای. 

اًدام تتاتَتَلیي ٍ والوَدٍلیي  آغاسگز ّای تاصًَم لارذ تىثیز  .ؽذ اًدام CTAB  ؽذُ افالح رٍػ تِ DNAاعتخزاج 

عاًتیگزاد، ؽىل ٍ درخِ  37، ػذم رؽذ در ریخت ؽٌاختیتز اعاط خقَفیات  .ایي ًَاحی هؾخـ گزدیذ ٍ تَالی ؽذ

 Aspergillusخذایِ ّای تذعت آهذُ در ایي تحمیك ،تَالی ًَاحی والوَدٍلیي ٍ تتاتَتَلیي رًگ پزگٌِ لارذ،

ochraceus .ًتایح ایي تحمیك ٍخَد ایي گًَِ آعپزصیلَط وِ یىی اس تَلیذ وٌٌذُ ّای تزویة   تؾخیـ دادُ ؽذًذ

 گیاُ سرؽه تاییذ هی وٌذ.عزطاًشای اوزاتَوغیي اعت را در هیىَفلَر 

 تَتَلیي، والوَدٍلیيآعپزصیلَط، خزاعاى خٌَتی،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمٍ  -1

-ووپَعت ریؾِ، اطزاف حثَتات،تذٍر  هخقَفا تذرعطح  خان،هاًٌذ  ّاسیغتگاُ اس ٍعیؼی طیف در آعپزصیلَط

 هؾخقات اس هؼوَل آعپزصیلَط تطَر ّایگًَِ تؾخیـ تزای . [8] هی ؽَد یافت هختلف غذایی هَاد ٍ ّاادٍیِ ّا،

 گیزی اًذاسُ ٍ هَرفَلَصی هاًٌذ ففات هیىزٍعىَپی ٍ ولٌی رؽذ هیشاى ٍ رًگ ًظیز ففات هاوزٍعىَپی ؽاهل ظاّزی

 تِ ٍاتغتِ پذیزی ظاّزی تغییز دارای آعپزصیلَط ّایگًَِ . [7]ؽَدٍسیىَل، وٌیذی، ویذیَفَر ٍ هتَال اعتفادُ هی

 ّوپَؽاًی، حالت ٍ لحاظ اًذاسُ اس هختلف ّایگًَِ تزای ؽذُ هؼزفی ؽٌاعی ففات ریخت .ّغتٌذ رؽذ هحیط ؽزایط

ّای گًَِ تزدلیك ٍ تزعزیغ ؽٌاعایی خْت ّاییاعت وَؽؼ ؽذُ عثة تْن دارًذ، وِ سیادی تغیار ّایؽثاّت

 ٍ تؾخیـ ٍ والوَدٍلیي در تَتَلیي ّای تتاصى اس اعتفادُ.  [4]گیزد فَرت هَلىَلی ّایرٍػ ووه تا آعپزصیلَط

 . )هٌثغ( گًَِ ّای آعپزصیلَط رٍػ پذیزفتِ ؽذُ ٍ هٌاعة هی تاؽذ تؼییي

اس . [6]اعت اّویت حایش فٌؼتی ٍ ساییتَوغیي سایی،هاًٌذ تیواری هختلف ّایخٌثِ اس ّالارذ ایي ؽٌاعایی

یه  A (OTA)اوزاتَوغیي  تزد. تَاى ًامّا را هیفالتَوغیي ّا ٍ اوزاتَوغیيآّای ایي لارذ تزیي تَوغیيهؼزٍف

تخؼ ؽاهل ّا عپزصیلَطآّای آعپزصیلَط ٍ پٌی عیلیَم تَلیذ هی ؽَد. دٍ گزٍُ اس تاتَلیت ثاًَیِ اعت وِ تَعط گًَِه

Circumdati  ٍُگز(Aspergillus ochraceusتخؼ ٍ ) Niger  ُؽٌاختِ ؽذُ اوزاتَوغیيتِ ػٌَاى تَلیذوٌٌذ 

 فَرت در خزاعاى خٌَتی سرؽه درختاى ردر هیىَفلَر  A. ochraceusایي تحمیك تا ّذف ؽٌاعایی گًَِ   [2].ذاً



 

 

ایي گًَِ آعپزصیلَط تِ طَر طثیؼی هزتثط تا غالت گشارػ ؽذُ اعت ٍلی ٍخَد ایي گًَِ در هیىَفلَر سرؽه هی  .گزفت

اوزاتَوغیي وِ یىی اس تَوغي ّای عزطاى سا اعت، در تَاًذ تاػث آلَدگی تافت داًِ ّای سرؽه در سهاى تزداؽت ٍ تَلیذ 

 هحقَل سرؽه گزدد.

 

 مًاد ي ريش َا -2

ؽْزعتاى تیزخٌذ  هٌطمِ هحوذیِسرؽه در اىاس خان اطزاف ریؾِ درخت ،آعپزصیلَط گًَِ ّایخْت خذاعاسی 

-2پظ اس  .ًذگزدیذرٍی هحیط ساپه وؾت  ٍ گزدیذاضافِ  آب همطز ًوًَِ خان تِدر آسهایؾگاُ ًوًَِ تزداری اًدام ؽذ. 

 ؽٌاعایی تزای .خالـ عاسی ؽذًذهؾىَن تِ آعپزصیلَط خذاعاسی ٍ پظ اس رؽذ تِ رٍػ ته اعپَر  ولٌی ّای ،رٍس 4

 ٍ پایِ علَل ٍ ٍسیىَل وٌیذی، اًذاسُ وٌیذیَفَر، ٍ رًگ، ؽىل، چَى ّاییگی ٍیض اس گًَِ، در عطح خذایِ رفَلَصیهَه

 .[3]گزدیذ  اعتفادُ دهاّای هختلف ٍ وؾت ّای هحیط در رؽذ ٍ اعتزیگواتا ّوچٌیي هؾخقات

 عپظ  ذ.ؽ دادُ لزار PDA رٍی هحیط لارذ رٍسُ 4 وؾت اس هیلیوتزی پٌح لطؼِ DNAتزای اعتخزاج 

 در ٍ ُؽذ هٌتمل لیتزی هیلی 5/1 اپٌذرٍف لَلِ یه تِ داخل ٍ آٍری خوغ رٍسُ، پٌح ّایوؾت هحیط عطح هیغلیَم

 ّای چیٌیّاٍى در هیغیلیَهی تَدُ .ًذگزدیذ ًگْذاری DNA تزای اعتخزاج گزاد عاًتی درخِ -20 دهای تا فزیشر

اعتفادُ گزدیذ ٍ ویفیت  CTAB [5]رٍػ اس DNAاعتخزاج  خْت .ًذگزدیذ پَدر ٍ عاییذُ هایغ است در عتزٍى

DNA .آغاسگزّایتا  صى تتاتَتَلیي تىثیز اعتخزاج ؽذُ تا اعتفادُ اس عٌدؼ الىتزٍفَرسی تؼییي گزدیذ BT2a  ٍ

BT2b  ٍ تا آغاسگز والوَدٍلیيصىCMD ٍاوٌؼ . فَرت گزفتPCR ٍ ؽذُ تىثیز لطؼات در دعتگاُ تزهَعایىلز اًدام 

ًَاحی تىثیز ؽذُ تَعط ؽزوت هاوزٍصى )وزُ خٌَتی( تَالی  .(1390ًذ )ؽىَّی ٍ ّوىاراى، تزرعی ؽذ آگارس صل یٍر

ٍ خایگاُ تاوغًََهیىی  تَالی فَق تا دادُ ّای تاًه صى همایغِ گزدیذ Mega6تا اعتفادُ اس ًزم افشار  .ًذیاتی گزدیذ

 خذایِ ّا هؾخـ گزدیذ.

 

 وتایج ي بحث -3

تِ رًگ اخزایی تا سرد ًخَدی ٍ تِ  CYA25لارذ در هحیط وؾت ّای ِ هَرفَلَصی پزگٌ ّایتزرعی تز اعاط

ٍ اس هحیط دایزُ هزوشی، ؽیارّای ؽؼاػی ػویك تا  ُتَد. ظاّز پزگٌِ تِ فَرت دٍایز ّن هزوش تَد هیلیوتز 52-58لطز 

 37تِ ًذرت تَاًایی رؽذ در دهای  .ًذتَد. پؾت پزگٌِ تِ رًگ سرد تا لَُْ ای تیزُ در هزوش تَدًذحاؽیِ اهتذاد یافتِ 

. در تزرعی ّای هیىزٍعىَپی اًذاسُ ٍ لطز وٌیذیَفَر، وٌیذی، ٍسیىَل ٍ هؾخقات اعتزیگواتا داؽتٌذدرخِ عاًتیگزاد را 

تارس اس هؾخقات  ًذتَد تَعط اعتزیگوای فؾزدُ پَؽیذُ ؽذُ ْاّای وزٍی وِ توام عطح آًداؽتي ٍسیىَل .هؾخـ ؽذ

 .خذایِ ّا تَد

یه لطؼِ  ،دلیمِ 1تِ هذت  درخِ عاًتیگزاد 50تتاتَتَلیي در دهای اتقال  ّایآغاسگز ،ّای هَلىَلیدر تزرعی

درخِ عاًتیگزاد یه لطؼِ تِ طَل  60در دهای اتقال  CMDّای آغاسگز ًذ.خفت تاسی را تىثیز وزد 500حذٍد 

 تا ًذتَد ؽذُ تىثیزّا  خذایِ در وِ bp  ٍ444bp 500 حذٍد ًَاحیًذ. را تىثیز وزداس ًاحیِ والوَدٍلیي  خفت تاس444

گًَِ تَالی ًَاحی تتاتَتَلیي ٍ والوَدٍلیي تا  درفذ تؾاتِ 99 تَالی ًَاحی فَق تیؼ اسًذ. ؽذ همایغِ صى ّای تاًهدادُ

ochraceus A.  داؽتٌذ.هَخَد در تاًه صى 

 

 

 



 

 

 وتیجٍ گیری -4

تا اطالػات تاًه  آى ّا همایغٍِ  تىثیز ؽذُ اس دٍ صى تتاتَتَلیي ٍ والوَدٍلیي تزرعی تَالی ًَاحی در ایي تحمیك

ّای یافتِ وِ ًذؽٌاعایی ؽذ A. ochraceus گًٍَِ  Circumdatiتخؼ  هَرد تزرعی، اس لارذّای  خذایِ ،صى

ًَِ تاوٌَى اس غالت ٍ گیاّاى دیگز گشارػ ؽذُ اعت. ًتایح ایي تحمیك ایي گ. هَرفَلَصی تا ًتایح صًَتیپی تاییذ گزدیذ 

خزاعاى اعتاى آعپزصیلَط هَخَد در هیىَفلَر گیاُ سرؽه در یىی اس گًَِ ّای  .ochraceus A ًؾاى دادوِ گًَِ

هوىي  ،تا هذتی ٌَّس تافت ّای تزداؽت ؽذُ لاتلیت آلَدگی دارًذ، سهاى تزداؽت سرؽه درًدایی وِ آخٌَتی اعت. اس 

اعت وِ ایي گًَِ تاػث آلَدگی تافت ّا ؽذُ ٍ خطزاتی تزای هقزف وٌٌذگاى ایي هحقَل دارٍیی ٍ تا ارسػ تِ ٍخَد 

  آٍرد.
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