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 چکیدٌ

 اًدام ؼذ.در دؼت تیرخٌذ 1392در خان اطراف ریؽِ ػٌاب در ظال هَخَد ایي تحمیك تا ّذف تررظی گًَِ ّای آظپرشیلَض 

تر رٍی هحیط خان  ّای ًوًَِ .ـَرت گرفتدرختاى ػٌاب در هٌطمِ اهیرآتاد تیرخٌذ خان اطراف ریؽِ از  ًوًَِ ترداری

 ًوًَِ ،تِ هٌظَر ؼٌاظایی هَرفَلَشیه گًَِ آظپرشیلَض .ًذآظپرشیلَض از آى خذاظازی ٍ خالؿ ؼذ خذایِ ّای  وؽت ٍزاپه 

رٍز رؼذ ـفات 7ٍ پط از  ًذهختلف ٍ در دهاّای هتفاٍت وؽت دادُ ؼذخذاظازی ؼذُ در هحیط وؽت ّای ّای 

ٍاوٌػ ،  CTABتِ رٍغ  DNAدر تررظی ّای هَلىَلی پط از اظتخراج  .ًذؼذتررظی  ْاهاورٍظىَپی ٍ هیىرٍظىَپی آً

اًدام  CMD5 ٍCMD6 ، CF1  ٍCF4ٍ والوَدٍلیي تا ًام ّای  Bt2 تتاتَتَلیي ،آغازگرّایتا اظتفادُ از زًدیرُ ای پلیوراز 

ایي گًَِ یىی از گًَِ  ؼذ. تؽخیؿ دادُ Asperjillus caespitosusتر اظاض دادُ ّای ایي تحمیك گًَِ تذظت آهذُ ؼذ. 

 هفرف وٌٌذگاى آى اختالالت ػفثی ایداد وٌذ. درّای هَلذ تَوعیي ّای ترهَشًیه اظت وِ هی تَاًذ 

 تَتَلیي، والوَدٍلیيآظپرشیلَض، خراظاى خٌَتی،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمٍ -1

از خان خذاظازی ٍ  1944اظت وِ در ظال  Trichocomaceaeز خاًَادُ اAspergillus csespitosus گًَِ 

ظایی ؼٌا verruculogen ٍfumitremorgin Bایي گًَِ تا ًام ّای در ترهَشًیه  دٍ هایىَتَوعیي. [5]ؼرح دادُ ؼذ

ترویثات هی تَاًٌذ از  ایي دیگری وِ تَظط ایي گًَِ ترؼح هی ؼَد خاـیت ضذهیىرٍتی دارًذ. اتترویثترخی از . [7]ؼذُ اًذ

آًتی تیَتیه هْن ایي خٌط  اتترویثیىی از  هواًؼت تِ ػول آٍرًذ. .Candida spp ّا هاًٌذ رؼذ ترخی تاوتری ّا ٍ لارذ

Asperlin ًسین ّایی وِ ایي گًَِ ترؼح هی وٌذ تِ ؼرایط اظت. چَى ایي گًَِ لادر تِ رؼذ در دهای تاالظت، ترخی از آ

گًَِ آظپرشیلَض تطَر هؼوَل از هؽخفات ظاّری ؼاهل  ایيترای تؽخیؿ  درخِ ظاًتیگراد هماٍم ّعتٌذ. 40دهایی تاالی 

هی  اظتفادًُیسّای هَلىَلی رٍغ از تردلیك ٍ ترظریغ ؼٌاظایی ترای .[6]ـفات هاورٍظىَپی ٍ هیىرٍظىَپی اظتفادُ هی ؼَد

در ایي رٍغ از شى ّایی هاًٌذ  .[2]ّعتٌذ دارا را هٌاظة ظرػت ًیس ٍ وافی ٍیصگی ّن ٍ الزم حعاظیت ّن رٍؼْا . ایيؼَد

تررظی ٍخَد ایي گًَِ در هیىَفلَر گیاّاى ٍ خان هٌطمِ  تا ّذف تحمیك ایي اظتفادُ هی گردد. ITSتتاتَتَلیي،والوَدٍلیي ٍ 

 گردیذ.اًدام 1392در ظالخراظاى خٌَتی 
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 مًاد ي ريش َا -2

هٌطمِ اهیرآتاد ؼْرظتاى تیرخٌذ ًوًَِ  آظپرشیلَض، از خان اطراف ریؽِ درخت ػٌاب در گًَِ ّایخْت خذاظازی 

رٍز  4-2پط از  گردیذًذ. ٍ رٍی هحیط زاپه وؽت ُگردیذآب همطر اضافِ تِ ًوًَِ خان ترداری اًدام ؼذ. در آزهایؽگاُ 

 رفَلَشیهَه ؼٌاظایی . ترایظازی ؼذًذهؽىَن تِ آظپرشیلَض خذاظازی ٍ پط از رؼذ تِ رٍغ ته اظپَر خالؿ ولٌی ّای ،

 ّوچٌیي هؽخفات ٍ پایِ ظلَل ٍ ٍزیىَل وٌیذی، اًذازُ وٌیذیَفَر، ٍ رًگ، ؼىل، چَى ّاییگی ٍیص از گًَِ، در ظطح خذایِ

 .[3]گردیذ اظتفادُ دهاّای هختلف ٍ وؽت ّای هحیط در رؼذ ٍ اظتریگواتا

 هیعلیَم ظپط  .ؼذ دادُ لرار PDA رٍی هحیط لارذ رٍزُ 4 وؽت از هیلیوتری پٌح لطؼِ DNAترای اظتخراج 

 -20 دهای تا فریسر در ٍ ُؼذ هٌتمل لیتری هیلی 5/1 اپٌذرٍف لَلِ یه تِ داخل ٍ آٍری خوغ رٍزُ، 5 ّایوؽت هحیط ظطح

 هایغ ازت در ظترٍى ّای چیٌیّاٍى در هیعیلیَهی ّای تَدُ .ًذگردیذ ًگْذاری DNA ترای اظتخراج گراد ظاًتی درخِ

اظتخراج ؼذُ  DNAاظتفادُ گردیذ ٍ ویفیت  CTAB  ؼذُ اـالح رٍغ از DNAاظتخراج  خْت .ًذگردیذ پَدر ٍ ظاییذُ

ترتیة  از شى ّای تتاتَتَلیي ٍ دٍ ًَع ِ ت DNAخْت تىثیر لطؼِ  .[4]تا اظتفادُ از ظٌدػ الىترٍفَرزی تؼییي گردیذ

 تىثیر لطؼات ٍخَد ػذم یا ٍ ٍخَدًتیدِ تفَرت  در دظتگاُ ترهَظایىلر اًدام ٍ PCRّای ٍاوٌػوالوَدٍلیي اظتفادُ گردیذ. 

ًَاحی تىثیر ؼذُ تَظط ؼروت هاورٍشى )ورُ خٌَتی( تَالی  .[1]ًذتررظی ؼذ DNAًؽاًگر تا در همایعِ آگارز شل یرٍ ؼذُ

 تَالی فَق تا دادُ ّای تاًه شى همایعِ گردیذ. Mega6تا اظتفادُ از ًرم افسار  یاتی گردیذ.

 

 وتایج ي بحث -3

 

درخِ  25در دهای  ًگْذاری رٍز 7ر پرگٌِ لارذ پط از لطٍ  تِ رًگ ظثس CYA25 پرگٌِ لارذ در هحیط وؽت

در تررظی ّای هیىرٍظىَپی . ًذتَدلارذ در ظطح زیریي ورم رًگ ٍ ؼؼاػی  ّای پرگٌِهیلیوتر رظیذ.  30تِ ظاًتیگراد 

لارذ در  ّای . رؼذ پرگٌِتَدًذ هیىرٍهتر 4ورٍی ٍ تِ لطر ّا  . وٌیذیَمٌذداؼتگرد ٍ دٍ ردیف اظتریگوا  ّا  ٍزیىَل

CYA37 ِدرخِ ظاًتیگراد یه لطؼِ  50آغازگر تتاتَتَلیي در دهای اتفال  ،در تررظی ّای هَلىَلی .رظیذًذهیلیوتر  25 ت

 444لطؼات درخِ ظاًتیگراد  50در دهای اتفال   CF1  ٍCF4الوَدٍلیي تا ًام. آغازگر وًذخفت تازی را تىثیر ورد 500

 444 لطؼاتاد درخِ ظاًتیگر 55در دهای اتفال  CMD5  ٍCMD6ٍ آغازگر والوَدٍلیي تا ًام  ُخفت تازی را تىثیر ورد

 ّوعاى( االیي تَالی، تؼیي از پط . پط از تررظی ویفیت لطؼِ تىثیر ؼذُ تؼییي تَالی اًدام ؼذ ًٍذخفت تازی را تىثیر ورد

 تررظی ترای تَد ؼذُ تىثیر خذایِ در وِ bp 500  ٍ bp 444حذٍد ًَاحی .ؼذ اًدام هگا افسار ًرم ووه تِ ّاتَالی )ظازی

 99ؼذ وِ دارای  اظتفادُ ًْایی دًذرٍگرام طراحی ترای هؽاتِ گًَِ ّای تَالی از ٍ ؼذُ همایعِ شى تاًهّای دادُ تا ًْایی

 تَدًذ.  .caespitosus Aوالوَدٍلیي گًَِ درـذ تؽاتِ از ًظر تَالی ًَاحی تتاتَتَلیي ٍ 

 

 وتیجٍ گیری -4

تؼییي تَالی از دٍ شى آغازگر تتاتَتَلیي ٍ والوَدٍلیي آى تِ ػول آهذ ٍ تر پط از تررظی ٍخَد لطؼِ تىثیر ؼذُ، در ایي تحمیك 

 .A ٍ تا ًام  Nidulansاظاض تَالی تذظت آهذُ از ّر دٍ شى ٍ همایعِ تا اطالػات تاًه شى خذایِ لارذ هتؼلك تِ تخػ 

caespitosus ایي گًَِ ػالٍُ تر خان از  ذ گردیذ .ّای هَرفَلَشی تا ًتایح شًَتیپی تاییٍ تر ایي اظاض یافتِ ؼٌاظایی ؼذ 
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تاگاض ًیؽىر ٍ ظالِ ّای تالی هاًذُ در رٍی زهیي خذاظازی گردیذُ اظت. ّرچٌذ ایي گًَِ تِ طَر هعتمین خیلی خطرًان 

  ٍلی هوىي اظت ترای افرادی وِ ظیعتن ایوٌی ضؼیف دارًذ خطراتی را در پی داؼتِ تاؼذ.ًیعت 
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