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چكيده
م دمه:لیالبرنل رواوگانهسر ههیلتولردکممد لمافکشههیلست ،لگک رمو ر ههلگسل ه لتاتنل رواوگانهسر ههیل
ولدله مد.لمافکشههیل رواوب لباخالفل وگیلشر رهت ،ل شوالتلست ل رط لگتاهیلس کممد،لبعله رنلیلرلللل
گ اوس لبعلگس هی لگسلآ لههلتوجعلستهییل لشوی.ل
مواد و روشها:ل06لس وسعلسوتعههیلگک رمو ر

لگسلاتزوس الولفراوس النرههه لجدگلشدسد.لغابه لنایلسخ رنلاویل

یاصدلگثال ههایلسشه لیگیسد،لگس خله لول
ل
شد.لسوتعههت لکعلبهالی06ل
گساهمل ل
بعوسراعلیولب الشهه لولتابچعل ل
رطلGAPل ل
سوپاسهتهس لحهصللگسلاشدلآ ههلیالیول رطل هتعلGPMلوSCDلسماشلست لشد.لسپسلگسل خاگ لفر وتوک لرنلبلهل
حال ههیلآل لگساهملشد.ل رزگ لتولرد،لقداتل ههاکممدن لمصها لباگیل0لسوتعلباتالولس له لبهرملعلتولرلدلول رلفلگثلال
فر وتوک رنلسعلسوتعلباتالگسلگتنل0لسوتع،لبهلگس هی لگسل16لنره لمافلهاسلبااس لشد.
یاصدلسشه لیگیسد.له علگتنلسوتعههلبعلجمسلStreptomycesل عال ل
ل
تايج:لگسلبرنل050لجدگتع،ل11لسوتعل ههالبهالیل06ل
بویسد.ل9لسوتعل،PM2-2لTM14-5لوKB2-2لباگیلبااس ل رفلگثالفر وتوک رنلگس خه لشدسد.لسلوتعلPM2-2لگسلل له ل
س ه لتولرد،لقداتل ههاکممدن لول رفلگثالس ب لبعلسهتالسوتعههلباتایلیگش .ل
بحث و تيجهگيري:لگمضهیلجمسل،Streptomycesلتولردکممد ههیلب رهال مهسب لباگیلتولردلفر وتوک رنههلبعش هال
اوسد.لتمههلفر وتوک رنههت لکعلبع وال قر لبعل احاعلتاهایلشد لاسلرد لگسلدلتوسلطلگمضلهیلگتلنلجلمسلتولرلدل
لشوسد.ل ههالاشدلبرش الب اههیلنرههه ل وایلآس و لتوسطلسوتعههیلجدگلشد لیالگتنلپژوهش،لسشله لگسلتوگس ملدیل
ب رهالبهالیلفر وتوک رنلآ ههلیگای.لفر وتوک رنلباخ لگسلسوتعههیلگتنلپژوهشل هسمدلبرش الفر وتوک لرنلهلهیلتالهایل
قداتل ههاکممدن لبهاللول رفلگثالوسرع لیگاسدلکعلبهمثل شویلگس هی لگسلآ ههلگسلل ه لگق صهییل قاو لبعلصلافعل
بهشد.ل
واژههاي ک يدي:لگک رمو ر

،لفر وتوک رن،لمافلهاس،ل رفلگثال

* سوت مد ل ؤو ل وهتبهتل
** آس هتشگه لگک ات وفرل،لبخشل رواوبرولوژی،لیگسشود لست
*** اکزلت قرقهتلبروتومولوژیلکهاباییلول رطلست

ل

لشمهس لولقطبلتبهاسگت ،لپایتسلماوم،لیگسشگه لتهاگ ،لگتاگ

ل

ااعلست

2لل

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لگو ،لش ها ،2لتهب ه ل1931

ل

م دمه

توگسمدلبع لوالوتلژ لبلالاویل رزبله لهلهیلخلهولولتلهل

یالحدویل96666لسلو لمالفلهلاسلیالساگسلالجهله ل

غراگخ صهص لم للکممد.ل هسمدلباخل لگس لبر لهایلسگهلهیل

یاصدلگسلکللتولردگتل
ل
لبعل3/0ل

قهاچ لکعلبع والگخ صهص لبالاویل رزبله لخهصل لگثلال

بعوسراعل1066لسو لگسلمافههیلهاسلگسلیسل ل
کشهواسیل ل

ل لن گاسلدل.لگ لهلبرشل اللگتللنلتاکربلهتل برعل ل رلفلگثللال

لاویل(.)1لت ه ل ایملح لیس اس لبلعل قلهیتالکلهف ل

وسللرع لیگاسللدلکللعلگسل هی لگسلآ هللهلگسلل لله لگق صللهییل

غ گیلبهلکر ر لاگلیگاسدلولباگیلپهسخگوت لبلعلگتلنلسرلهسل

صافعتالگسل
بع ل
ل

لستلاگ،لیالبرشل اللس لرنلهلهیلکشلهواسیل

اوسلگفللزو لبللاگیلغلل گ،لتولرللدگتلسللهالسعل صللوالتل

چمدتنلسو لمافلهاسلبهله لحضلوالیگاسلدلکلعلبهملثلگسل

کشهواسیلبهتدلگفزگتشلتهبدل(.)2لبهلوجلویللپرشلاف لهلهیل

بللرنلافلل نل قللهیتالبللهالت لگسل صللوالتلکشللهواسیل

پاگکمد لگسد.لسهالسعلسزیت

فمهواگسللعلگساللهملشللد لگسلیهللعل،1306ل شللوالتلآفللهتل

لشوسدل(.)0لل

یسگهلهیلنرلهه ل)لیال
(مافههیلهلاس،لحشلاگتلولبر لهال ل

ههیلخهکلبع والوتژ ،لقهیالبعلتولرلدل
ل
رواوگانهسر ل

گکوسر ل لگیگ للعلیگای.ل للوگیلشللر رهت ل صللموم لسقللشل

تاکربهت له مدلکعلباگیلنرههه لملهل لتلالسل لگسلدل(.)5ل

چش گرایلیالگفلزگتشلتولرلدل صلوالتلکشلهواسیلگسل

لنللاو لگسلگتللنل رواوگانهسر ل لهلله،لگک رمو ر ل لهللهل

ات ل ههالآفهتلیگاسدل(.)2لل
بعلما لسگاگس ههیلست

تل

لههله مدلکلعلقهیاسلدلتعلدگیلستلهییل

بعوتژ لگس اپ و ر
ل
ل رط لحهصللگسلگس هی ل

تاکربللهتلخللها لسللاول لفعلله لتولرللدلکممللدلکللعلتوگسللهت ل

گسلماللفکللشهللهیلشللر رهت لولگفللزگتشل للدگوملتعللدگیل

ماللفلکش ل لب للرهایلگسلگتللنلتاکربللهتل وللللبرللهل وسل،1ل

لتهلچمدتنلمافکش،لسرهسلبعل

آسرزو هت رن،2لهابر ردتنل،9Bلهابر لردتنل 0Aبلعلگثبلهتل

توسععیلمافکشههیلجدتدلوجلویلیگایل.لوتژنل لگتلنل

اسرد لگس ل(.)0لفر وتوک رنههیلب رهایلتهکمو لکشفل

ماللفلکللشلهللهیلجدتللد،لسر للعلم للالک للهبرشلکوتلله ،ل

لگسلآ لهلهلتالهایلشلد لگسلد ل

مافههیل قهوملشد لبعلت
ل

غرللاسلل
ل

لبللاگیلگانهسر لل لهللهیلغرللالهللدفلولیگاگیل

سلللهخ هاههیلشلللر رهت ل مهسلللبلبلللاگیللم لللللبلللالاویل

شد لگسدلکعلتعدگیلب رهالک

برهل وسلولف رموتات رن5لتمههلمافکشههت له مدلکلعل
بعل وال

قر لبعلتولردلتاهایلاسرد لگسدل(.)0ل

جهتگه لههیل ولوول لگسل لکلعلهلدفلمالفلکلشلهلهیل

گ ولله لکشللفلآس لل لبروترلل لهللهیلجدتللدل(شلله لل

لسبلوی لگسلدلل(.)9لیالحلدویل06ل

کشهه)لهموسلبعلشوللسه دوییلوجلویلیگایلولبلهل
ماف ل
ل

سه لپرشلگس هی لگسلگسلبر هایلسگههیلنرلهه لولتاکربلهتل

توجعلبعلکلهابایل هبولرل لهلهیلثهسوتلعلبلاگیل ملهفعلبشلال،ل

آلاوشللللر رهت لحهصللللللگسلبر للللهایلسگهللللهلولسللللهتال

تهکمو لتمههلبخشلکوچو لگسلآ لشمهخ علشد لگس ل(.)0لل

رواوگانهسر لل هللهلبللعلممللوگ لموگ للللکم للا لست لل ل

هدفلگسلگتلنلپلژوهشل،لتلهف نلگک رمو هت ل لهلهت لبلهل

)لآغهسلشد لگسل ل.ل

ههیلمافکشلگس لتهلب وگ لگسلآ لههل
ل
توگ لتولردل هبولر ل

گسلآ لس لله لتللهکمو ،لتعللدگیلب للرهایلگسلبر للهایلسگهللهیل

یالکم ا لست

لمافلههیلهاسلگس هی لکای لولآ لهلهلاگل

نرهه ل(بهک ایهلهلولقلها لهلهل)لولتاکربلهتلآلاوشلر رهت ل

کشههیلشر رهت لس وی.لل
جهتگزتنلگح هل لمافل ل

تاهایلکموس لولتلهلقلدت

مافههیلهاسل(مافکشههیلست
ل

رواوبللل لجدگسلللهسیل،لشمهسلللهت لولگسلستلللالتوگسلللهت ل
مافکلشلهلهیلست ل ل
مافکش لگاستهب لشد لگسدل(.)9ل ل
ل

ل

مواد و روشها
یالگتنلپژوهش،ل وگیل ولوول لگسلشاک لفا م لهسل0لول

ل

جدگسهسیلولغابه لنایلگک رمو ر

9ل

لههیل ولدلفر وتوک رنلولبااس ل رفلگثالفر وتوک رنلسوتعلههیل م خبل

سهتال وگیلگسلشاک ل لاکل0لتهرلعلشلدسدل.لبل التابچلعلگسل

تادتدلکش لتهلس ه لگ رمه لگسلخهل

شللاک لوتور هسللرد0لیگس للهاک،لب ل الخرللهالگسلشللاک ل

شدل(.)16ل

پ وسرد3لگتهل ل

د لآ اتوهلولب الشهه لتهرعلولگسل هی ل

بذرهاي شااص و چگو گي استريل کردخ بذرها

لب اههیلنره لباگیلسماشلست

شدسد.ل

لبوی لسوتعلگساهمل

لگک رمو ر ل لهلهیل

ولللدلفر وتوک للرنلگسل هی ل ل لشللوسد.لگسل رلله لبل اههیل

جمعگوري مو ههال
06لس وسعلاتزوس ال(س وسعلههیلخهکلج عآوایلشد ل

شللهخ

گسلگ للاگفلاتشللعلنرلله ،لیالصللواتلگ ولله لگسلم ل ل26ل

غابه لنایلسخ رنلولیو رنلولسعلبل الشلهه ،لتابچلعلول

سهس ل ای)لولفراوس النرههله لگسل مله ل خ الفلگتلاگ ل

خرللهالبللاگیلسللماشلست ل لتاکرللبلگس ل خاگ لشللد لگسل

شه للکا ،لکهشه ،لج واگ ،للوشه ،لیگ له ل،لالهراله ل

رطل هتعلبهلگس هی لگسلحال لآل ،لبلعلکلهالبلای لشلدسدل.ل

لیالگتللنلس رمللع،لیولب ل الشللهه لولتابچللعلبللاگیلل

ولقزوتنلبعلشوللغراگس اتللج علآوایلشد.لل
ل

گتنلب اههلیال دتلکوتهه لجوگسعل لسسمدلولشاگتطلاشدل

تيمار مو هها براي جداسازي اکتينوميستها

آ لههلیالآس هتشلگه لآسله لگسل ل.لبلعله لرنلیلرلللبلاگیل

لس وسعلههلپسلگسلگس قه لبعلآس هتشگه لبعلپار لشرشلعلگیل

گساهمل اگحللغابله لنلایللگسل لهی ل ل لشلوسدل.لبلعل متلوال

له علقلاگایگی لشلدل ل

گس اتللکای لب اههیلشهه لولتابچعلگسلاو لتغررالتهف عل

لشوسد.لسپس،لس وسلعلهلهیلخلهکلبلهلگسل هی لگسل

شد.لبعلگتنلشوللکلعلبل اههلیال
تهسگللب12ل()11لگس هی ل ل

لشلدسدل.لیالگیگ لعلبلعلل لدتل16ل

وته ل1/5ل رال للر لایلتلهلحال ل25لیاصلدللوتله لاتخ لعل

یقرقللعلیالی للهیل126لیاجللعللسللهس لنللاگیلتر للهالشللدسد.ل

شلدسدل .تل لل رال للر لالگسل الو لگتلهسو ل06لیاصلدللبلعل

لولسللهترد لشللد لبللهل

گضهفعلتات و ل6/1Xلیاصلدل19لگضلهفعلشلد لولبلعلل لدتل0ل

گس هی لگسلپاتولUVل( 206تلهل915لسلهسو ال)لبلعل لدتلل16ل

یقرقعلواتوسلشدسد.لسپس،ل او لتهلجهیل ونلخهل ل

م قللولیالهوگیلآسگیلبعل دتلت
تهلخش

ههو لچرم لسهترد لولگل

س وسللعلهللهیلفراوسل الپللسلگسلخشل
یقرقعلتر هالشدسد.ل

شد  ،ت

جداسازي و االص کردخ اکتينومسيتها

واتوسلگساهملشد.لگتنل احالعلیول اتبلعلتولاگالشلدل.لیال

لباگیلگتنل متوا،لاق لههیل16-9لو16-0لس وسعههلتهرلعلل
شد.ل166ل رواولر الگسلهالاقل لبلعلیول لرطلآاژتملرنل-
نار للللاو -لسللللهل لآنللللهال16ل()AGSلولناللللوکز-ل
آسللپهاگژتن-لییلپ هسللر لف ل هت11ل()GAPل م قللللولبللهل

ل را للر لالگتلهسو ل35لیاصلدللگضلهفعلول96لثهسرلعل

پهته لب اههلیالیگخللپار لحلهویلکهغل لصلهف لگسل اتلل
اتخ علشد ،لیالستالهویلقاگالناف لتهلخش

لشوسد.ل

خستين مر ه غربالگري اکتينوميستهااي مولاد
فيتوتوکسين

گس هی لگسل راعلLلشوللیالیگخلللپارل لپخلشلشلدلل(0لول

بللاگیلگساللهملسللماشلست لل لسللوتعلهللهلیال احاللعل
ل

لتهلیوله لعلیالی لهیل20لیاجلعلل

غابه لنایلسخ رن،لسوتعههلبعلاو لکش لسلوگایل10لبلال

سهس لناگی لنا هن گایلشدسد.لکاوس لهلهیلگک رمو ر ل ل

اویل لرطللنالوکزل-لآسلپهاگژتنل-لیی پ هسلر لف ل هتل

بهلگسل هی لگسلوتژنل لهلهیلالههایل شلخ للولشمهسلهت ل

آنها سماشلست

شدسدل(3لول.)12لبلعلگتلنللشلولللکلعل
ل ل

شدسد.لهالکاوس لبعل متوالخهل لسهسیلبلعلپارل لحلهویل

سوتعههیل وایلستالبعلشوللت
ل

.)3لپار ههلبعل دتلت

للرطلISP2ل م قللللولبللعلاو لخطل لکشل لیگی لشللد.ل

لبهسدلیولسهس ل لایلیال

رهسعلپار لحهویل رطلGAPلکش لیگی لشدسد.لپلسلگسل

ااعلست

0لل

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لگو ،لش ها ،2لتهب ه ل1931

ل

یوله لعلنا هنل گایلیالی لهیل20لیاجلعلسلهس لنلاگیل،ل

(26لیقرقع،لrpmل)0566لولیولبهالصهفلکای لیالشلاگتطل

ل(شهه لولتابچلعل)لگسل اتللیالیول لافل

که الًلگسل اتللگسالهملشلدل.لپلم لل رال للر لالگسل لهتعلاوتل ل

بهسلللدلکشل ل لقلللاگالیگی لشلللدسدلولپلللسلگسلچهلللهالاوسل

صهفلشد لبهل16ل را لر الآ لآنهال1/5لیاصلدلل(س لب ل

نا هن گایلیالی هیل20لیاجعلسهس لنلاگیلل رلزگ لاشلدل

)2:1ل خاوطلولیالیگخللپارل لشرشلعلگیلگسل اتللاتخ لعل

ب اههلبلهلکم لا ل(بل اههیلاشلدلکلای لیال لرطلGAPل

شد.لپسلگسلب علشد ل رط،لب اههیلگسل اتلل(شلهه لول

شد.لسپس،لباگیلسوتعههت لکعلقلهیال
بدو لتاقرح)ل قهت عل ل

تابچع)لبالاویل رطلحهصللقاگالیگی لشد ل(گسلهلالبل ال

بویسدلاشدلبل اههلاگلیال قهت لعلبلهلکلم لا ل06لیاصلدللتلهل

0لمللدی)لولبللعل للدتلچهللهالاوسلیالی للهیل20لیاجللعل

بهالتالکههشلیهمدلتواگالن گش علولیالصلواتل شلههد ل

سهس لناگیلنا هن گایلشلدسدل.لپلسلگسل ل لس له لذکلال

هها،لسوتعههیل وایلستلالبلاگیللغابله لنلایللیو لرنلبلعل

شد ل رزگ لاشدلب اههل(اتشلعلچلعلولسلهقعلچلعل)لبلهلکم لا ل

رطلکش ل هتعلبای لشدسد.لس و ل هسبعلیاصلدل هلهال

( رطلکش ل هتعلتاقرحلسشد لکعل اگحلللقبلللاویلآ ل

ب اههیلشهخ

اشدلب اههلبعلگتنلشوللگس :ل
ميا گين رشد بذرها
ميا گين رشد بذرها در کنترل

بعل وال شهبعلگسالهملشلد للگسل ل)ل قهت لعلولیاصلدل هلهال
شد.ل
ب اههل هسبعل ل

درصد مهار رشد بذر

استخراج و سنجش زيستي فيتوتوکسين

دومين مر ه غربالگري اکتينوميستهااي مولاد
فيتوتوکسين (بررسي توليد در محيط کشت مايع)

یالگتللنل احاللعلگسلیول للرطل للهتعلGPMل(ناللوکز-
پپ للو -ل للالس)15لولSCDل(آایلسللوته-لشللراگبعلذات-
یک اتن)10لیالسعلتواگالگس هی لشدل(.)19لبعلگتنلشولل
کعلت

لکاوس ل وسلطلاشلدلکلای لگسل لرطلISP2لبلعل

لولللعلآس للهتشلحللهویلیول رال للر للالآ ل قطللالگسل اتل،ل
م قللولبهلگس هی لگسل راعلشرشعگیلولواتوسلقطعلعلقطعلعل
شد.لت
ل

ل را لر الگسلسوسپهس رو لتهرعلشلد لبلعلفالسل

ل

166ل را لر ال(حلهویل25ل رال للر لال لرطلکشل ل لهتعل
باگیلپرشلکش ل م قللولبعل دتل00لسلهم ل
وایلستا)ل ل
یالی هیل20لیاجعلسلهس لنلاگیللولیوالrpmل106له لزی ل
شد.لیالگیگ علگسلگالنل ل کوالبلعلفالسل

ل256ل رال للر لال

(حهویل56ل را لر لال لرطلکشل ل لهتعل لوایلستلال)لبلعل
شدلولبلعل لدتل0لاوسلیالی لهیل
گساهمل ل
س ب ل1:26لتاقرحل ل
20لیاجعلسهس لناگیلولیوالrpmل106له زی لشد.لسلپسل
جدگلکای لساو ههلگسل لرطلکشل ل لهتعلبلهلسلهس ات وژل

پسلگسل0لاوسلاشدلسلوتعلیال لرطل لهتعلSCDلولتلهل
GPMل(20لیاجعلسهس لناگیلولrpmل،)106ل هتعلتخ را10ل
بهلگس هی لگسلسلهس ات وژلیالیوالrpmل0666لبلعل لدتل26ل
یقرقعلجدگلشد.ل هتعلتخ رالبهلحال لآل لبعل رزگ لیولباگبلال
حا ل هتعلتخ رال(v/vل)1:2لبعل لدتل06لیقرقلعل خالوطل
شد.لفهسلآل لگسلفهسلآب لبهلک
ل

لیکلهس والجلدگلشلدل.لفلهسل

آل لحهویلتاکرلبلگسل خاگ لشلد لبلعلیسل گه لاوتلهایل
گوگپات وا10ل م قللولیالی هیلبهالیل96لیاجعلسهس لنلاگیلل
حال لتبخرالشد.لبهقر هسلد لیال2/5ل رال للر لالحلال لآلل ل
حللشد ،ل او لاویلفرا الکهغ یلقاگالیگی لشلد للولیال
پار ل لاتخ للعلش لدل.لپللسلگسلتبخرللالحللال ،لفرا للالبللهل2/5ل
را للر الآ ل قطال ا و لشدل.لیالگیگ ع،لبلاگیللسلماشل
ست

لتاکربلگس خاگ لشلد ،لبل اههل(شلهه ،لتابچلعلول

خرها)لبالاویلفرا الن گش علشد لولبعل دتلچههالاوسلیال
ی هیل 20لیاجعلسهس لناگی لنا هنل گایلشلدسدل.لپلسلگلسل
ل لس لله لذکللالشللد ل رللزگ لاشللدلب ل اههل(اتشللعلچللعلول

سهقعچع)لبهلکم ا ل قهت علولیاصدل ههالب اههل هسلبعل
ل

ل

جدگسهسیلولغابه لنایلگک رمو ر

5ل

لههیل ولدلفر وتوک رنلولبااس ل رفلگثالفر وتوک رنلسوتعلههیل م خبل

شللد.لیالگتللنل احاللعلگسلسللعلحللال لآل ل لم للو لییل

گسلپمسلگس اتللگسل رطلخها لشلد لولبلهل رواوسلوو ل

کااو ه ،لگترللگس هتلولکااوفاملگسل هی لشلدل.لیالگب لدگل

فهسلکم اگس لبهلبزانم هت ل1666لباگبال شههد لشدسد.لل

گس خاگ لبهلگس هی لگسلحال لییکااو ه لگساهملشلدلولیال

توگسهت لتولردلپرگ ه ل السوئردیلبعدلگسلن شل لیولول

صواتل شههد لسشد ل هلهالکلعلنوتلهیلملدملگسل خاگ ل

چهلللهالاوسلگسلنا هنللل گایلاویل لللرطلهلللهیلISP6ل

تاکرلبلفر وتوک للرنلبلهلحللال لآلل لگسل ،لآس لهتشلبللهل

(پپ و -لمصها ل خ لال-لآهلنلآنلهال)لولISP7ل(ترلاوستنل

گس هی لگسلیولحال لگترلگس هتلولکااوفاملتواگالشدل.ل

آنها)لیالی هیل20لیاجعلسهس لناگیلبااس لشدل(.)10لل

شناسايي سويههاي اکتينوميست مولد فيتوتوکسين

بللاگیللبااس ل ل للدوی اشللدلسللوتعهللهلیالحضللوال

باگی لبااس لصل هتلاتخل لشمهسل ل ،لگسل لرطلهلهیل
ل

غات ههیل خ افلسدت کااتلدللگسل لرطلبمل للآنلهال25ل

کش لتوصرعلشد لتوسطلشالرمگ13لولنوتارب،26لشه ل:ل

گصالحلشلد لبلهلگسلردت عل0ل(نار لاو لیولنلاملبلاللر لا،ل

ISP2ل(مصللها ل خ للال-لمصللها ل هللل لآنللهال)،لISP3ل

لناملباللر ا،لمصها ل خ لالتل للنلامل

(گوت رللل21لآنللها)،لISP4ل(س ل

مصها ل هل لت

هللهیل عللدس -لسشهس ل عل

باللر ا،لپپ لو لیولنلاملبلاللر لا،لآنلهالل26لنلاملبلاللر لال)ل

آنها)،لISP5ل(نار او  -لآسپهاگژتنلآنها)لگس هی لشلدل

گس ل هی لشللدل.لاشللدلسللوتعهللهلیالغات ل هللهیل خ اللفل

(.)10لاسگل ر اروملهلوگت لبلهلحلحلهویلگسلپوالولاسلگل

یاصدلبعدل
ل
،16ل/5ل،0ل،5لل9لولص ال
،12ل ل
 /5 ،15ل
سدت لکااتدل ل

ر اروملاوتش ل(اسگلپشل لکالوس ل)لباگسلهسل0لاسلگل

گسل0لول10لاوسلبااس لشدل(.)10لل

گصا لذکالشد لتوسطلتاسما22لولبهکوس29ل()15لبعله ه ل

بللعل متللوالتعرللرنلتللاگیفل10S rRNAلسللوتعهللهیل

شوا لکعلتوسطلشالرمگلولنوتاربلمموگ لشد لگسل لول

ل م خب،لگب دگلسوتعههلیال رطلISP2لبلاگ ل

بهلگس هی لگسلسر

گک رمو ر

للگسل هسدگایلتعرلرنلاسلگل()10لISCC-

کش لیگی لشد لولبعل دتل00لسهم لیالی هیل20لیاجعل

شد.له چمرن،لتولردلپرگ ه ههیل الو ل(بلعل
NBSلتعررنل ل

سللهس لنللاگیلیاله للز 20لبللهلیوالrpmل226لنا هنل گایل

غرالگسلپرگ ه ههیل السوئردی)لیالچهلهال لرطل ل کوال

شدسدل(.)15لپم ل را لر الگسل لرطلهلهیلکشل ل لهتعلبلعل

بااس لشد.لل

لولعههیلفهلوو لگس اتلل م قلللولیالی لهیلچهلهالیاجلعلل

بللعل متللوالبااس ل لاتخ ل شمهس ل ل رواوسللووپ لول

سهس لناگیلیا0666 rpmلبلعل لدتل26لیقرقلعلسلهس ات وژل

بااس لآاگتشلسسارا ههیلگسلپوایلگسلاو لکشل لالمل

شلللدسد.لست لللوی لهلللهی20لسلللاول لبلللعلیسلل لآ لللد لبلللعل

هتل20لگس هی لشدل(.)10لباگیلگتنل متوا،ل لرطلکشل ل

رواوترو ههیل1/5ل را لر ایلگس اتلل م قللولیولبهالبهل

ISP2لحهویلیولناملباللر الکابمهتلکا ر لتهرلعلولپلسل

آ لیتوسرز لش علشدسد.لیال احاعلبعد،لبلاگیللگسل خاگ ل

گسلگس اتللکای لیالپار لاتخ علشد.لقبللگسلب ل نلکه للل

DNAلتللهملسللوتعلهللهیلگک رمو ر لل ل م خللبلگسلاو ل

رط،لال لههیلگس اتللبعلشولل لوا لیال لرطلفلاول

20لبلاگیلگسل خاگ لDNAلژسلو لگسل هی ل

اسو لبهلس

بللای لشللدسد.لپللسلگسلب لل نلکه لللل للرط،لبللهک ایلیال

شدسدل(.)13لیالسههت لتوگل ل10S rRNAلگک رمو ر

سزیتو لسطحل هتللال لل(سلطحلت لهسلال لللبلهل لرطل

بللهلگسلل هی لگسلج لل لپاگت اهللهیل 27F-1492Rول10F-

کش )لکش لیگی لشد لولیالی هیل20لیاجعلسهس لناگیل

سدل(.)26لباسه لعلی لهت ل
 1500Rتوورالولتعررنلتاگیفلشد ل

نا هن گایلشد.لال لههلیالاوسههیل هوتلبلهلگسل هی ل

PCRلباگیلهالج

لگسلپاگت اههلبعلشاحلستالبوی:ل

هلهل

ااعلست

0لل

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لگو ،لش ها ،2لتهب ه ل1931

ل

-ل27F- 1492Rل:لوگساشلل 23لگولرللعلیالی للهیل30ل

گسلسللوتعهللهل ب ل لاو لذکللالشللد ،لپللرشکش ل ل00ل

یاجعلسهس لناگیلبعل دتلپم لیقرقلعلگسالهم لشلدل.لچاخلعل

سللهم علتهرللعلشللدلولبللعل للرطل للهتعلتولرللدلSCDل(256ل

توورالشه لل95لسروللتواگالشلوسد لبلهلی لهیلوگساشل لل

للر لایل)لتاقلرحلشلدل.ل لرطلهلهلیال

را للر الیالگالنلتل

لیقرقع،لی هههیلگتصله لل

ی هیل20لیاجعلسهس لناگیلولیوالrpmل106لقاگالناف مد.ل

،55/5ل50/5لول53/5لیاجللعلسللهس لنللاگیلبللعل للدتلت ل

ل

یالاوسهللهیلسلللوم،لپلللما ،له لل لولسهلل لگسلگالللنلهلللهل

یقرقعلولی هیلسهخ ل02لیاجعلسهس لناگیلبعل دتلتل

ل

شدل(هالبهال56ل را للر الگسلهالگالن)لول
گساهمل ل
س وسعلبایگایل ل

یقرقعلول96لثهسرعلبوی.لپسلگسلگت هملچاخلعلهلهللولبلعل متلوال

بهلاو لن علشد لگس خاگ لبهلحال لگسالهمللشلدل.لمصلها ل

DNAلههیلتوورالشد ،لس وسلعلهلهلبلعل
ل
تو رللسههت لسهخ هال

بللعیس ل لآ للد لخشل

لولوس لآ ل هسللبعلشللد.لسللپسل

دتلپم لیقرقعلیالی هیل02لیاجعلسهس لناگیلسگهلدگایل

مصها لههلبالاویلب اههیلخرها،لشهه لولتابچعلگثلالیگی ل،ل

شدسد.ل

پسلگسلچهها لاوسلنا هن گایلیال20لیاجعلسلهس لنلاگیلل

30لیاجعلسهس لناگیلبعل دتلت

-ل:10F- 1500Rلوگساش لگولرعلیالی لهیلل35لیاجلعلل

یاصللدلجوگسللعلسس ل لیال قهت للعلبللهلکم للا لبااس ل لش لدل.ل

سهس لناگیلبعل دتل5لیقرقعلگساهملشد.لچاخعلتوورالشه لل

آس هتشلههلبهلسعلبهالتواگالگساهملشدل(.)21ل

96لسللروللتوللاگالشللوسد لبللهلی للهیلوگساشل ل30لیاجللعل

بررسي طيف اثر

سهس لناگیلبعل دتلت

لیقرقع،لی هیههیلگتصله ل،50ل50ل

باگیلبااس ل رفلگثالفر وتوک رنلسوتعهلهت لکلعلبلهل

لیقرقللعلولی للهیل

توجعلبعلس هت ل اگحللقبال لگس خله لشلد لبویسلدلل(KB2-

لیقرقلعللبلویل.ل

،21ل،PM2-7ل،)TM14-5لمصها لبلعیس لآ د لگسلآ لهلهل

و06لیاجللعلسللهس لنللاگیلبللعل للدتلت ل
سهخ ل02لیاجعلسهس لناگیلبلعل لدتلتل

چاخعههلولبعل متلوالتو رلللسهلهت لسلهخ هال
ل
پسلگسلگت همل
DNAلههیلتوورالشد ،لس وسعلههلبلعل لدتلپلم للیقرقلعلیال

بالاویلب اههیلستالگثالیگی لشدل

شقهت ،لقهصدک،96لچغاوسع،91ل،Draba melanopusل
99

92

ی هیل02لیاجعلسهس لناگیلسگهدگایلشدسد.ل

ماوسلل

ميزاخ توليد فيتوتوکسينها و قادرت مهارکننادگي

سللاگاوی،90لخهکشللرالشللراتن،95لشللبلبللویلآفاتقللهت ،90ل

گخها

بو هیاگ 90لولAdoropus litoraodisل.ل

یالگتللنل احاللعل0لسللوتعلTM14- ،Li7-8 ،KB2-21

 PM2-B،PM2-2 ،PM2-10 ،5باگیلتولردلفر وتوک لرنل
یال رطل هتعلSCDلکش لیگی لشلدسدل.لسلپس،لمصلها ل

لپشلل لپللای ل ،لتلله لخللاوسلقا للزل ،لجللول

گتنلنرههه له گ لگسلمافههیلهاسل قهومل
شوسدلولیالبرنلآ هه،له لنرله لتل

لو ل

للپلعلولهل لیولپلعل

وجویلیگای.له لعلبل اههلبلهلگسل هی لگسلاو لتغررلالتهف لعل

هللال0لسللوتعلبللهلاو لگسلل خاگ لبللهلحللال لآللل ل(یی-

تهسگللب ،لگس اتللشدسد.لمصها لفر وتوک رنلسوتعههلیال

لمصها ههل هسبعلشد.ل

2/5ل را لر الحال لییلکااو ه لحللشدلولیالپار هلهیل

یالگیگ علاق هلهیلل،1/2،1ل1/0لول1/0لگسلمصلها لهلهلتهرلعل

شرشعگیلبالاویلکهغ لصهف لاتخ علشد.لپلسلگسلخشل

ل

شدلولبالاویلب اههیلخرها،لشهه لولتابچعلگثلالیگی لشلدل

شد لحال ل2/5ل را لر الآ ل قطالبلعلکهغل ههیلصلهف ل

کااو ه )لناف علشد.لوس لخش

تهلقداتل ههاکممدن لمصها ههل شخ
زماخ بهينه توليد

لشوی.ل

گضهفعلشدلولب اههلبالاویلآ هلهلقلاگالنافل ل.لیالپارل ل
شههدله عل اگحللتو له لگسل لگ لهللفر وتوک لرنلوجلویل

ل

جدگسهسیلولغابه لنایلگک رمو ر

0ل

لههیل ولدلفر وتوک رنلولبااس ل رفلگثالفر وتوک رنلسوتعلههیل م خبل

سدگای.لبرش الگتنلبل اههلیالی ههلهیللبلرنل15لتلهل26لیاجلعل

یال

سهس لناگیلقهیالبعلاشدلبویسد.لبمهباگتن،له علپارل لهلهلیال

یاصد،ل96لتلهل56لیاصلدل،ل
ل
یال دوی لههیلبرنلص ا ته96ل

ی هیل10لیاجعلسهس لناگیلبعل دتلیوله علقاگالناف مد.ل

یاصدلول06لته166لیاصدلس ب لبعلکم لا ل هلهال
ل
56لته06ل

گسلهالنره ل0لب الیالهالپار لقاگالناف لولباگیلهالنره ل

شد لگسد.له ه والکلعلیالس لویگال شلههد ل ل لشلویل،لگسل

سعلپار لگسل هی لشلدل(10لبل الگسلهلالنرله ل).لپلسلگسلیول

سوتعههیلگک رمو ر

یاصدلاشدل
ل
لسماشلشد لتمههل2/0ل

ه للعلیاصللدلجوگسللعلسسلل لبلل اههلیال قهت للعلبللهلکم للا ل

یاصدلاشلدلبل التابچلعلاگلبلرشلگسل06ل
ل
ب الشهه لول1/0ل

گسدگس لنرایلشد.لگتنلآس هتشلت

لبلهالیتگلالسرلزلتولاگال

لغابه لنایلسخ رنلاگلسشه ل لیهد.لاشلدلبل اههل

یاصدل ههالکای لگسد.ل
ل

شللد.لس للهت لبدسل لآ للد لبللعلاو لآس للهتشلفهک واتلللل

11لسوتعلباتالگک رمو ر

(شلله للیولفللهک والسللوتعلولنرلله ل)لتوسللطلسللاملگفللزگال

لکعلیالغابه لنایلسخ رنل

یاصدلتهلبرش الاگلیال قهت علبهلکم ا لسشه لیگیسدل
ل
ههال06ل

MSTATCلتازتعلولت ارللآ هایلشدسد.ل

مبللهاتلبویسللدلگس:ل،AJ-30ل،TM14-5ل،PM2-10لPM2-

ل

 ،2ل ،PM2-Bل ،KB2-21ل ،Li7-8ل ،Lo14-7ل،Lo14-1ل

تايج

CH7-4لولLo14-5ل.لیالجللدو ل1ل رللزگ ل هللهال شللههد ل

خستين مر ه غربالگري اکتينوميستهااي مولاد

شد لیالهالب البعلت ور

فيتوتوکسين

ل رزگ ل هلهالاشلدلاتشلعلچلعلول

لگسلس وسعههیلکهالشلد ل020لجدگتلعلگک رمو ر ل لبلعل

اشدلسهقعچلعلیال قهت لعلبلهلکم لا لآ لد لگسل ل.لهلال11ل

یس لآ د.لبهلکمهالن گش نلجدگتعههیل شهبعلیالهالس وسعل

یاصدلیال قهت لعلبلهل
ل
سوتعلاشدلب الشهه لاگلبرشلگسل06ل

یالسههت ل ل050لسللوتعلگس خلله لولبللالاویل للرطلGAPل

کم ا ل ههالکایسدلیاحهل کعل0لسوتعلاشدلب التابچعلاگل

آنهالبعلاو لکش لسوگایلغابه لنایلگولرعلشدسدل(.)12لل

یاصدل ههالکایسد.ل
ل
برشلگسل06ل

شولل،1لیاصدلسوتعههیلگک رمو ر

لسلماشلشلد ل
ل

90.37

90
80
70
60
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ب الشهه ل

40

ب التابچعل
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20
2.41 1.75

6.56

3.28

8.09
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یاصدلسوتعلههیل وجویلیالهال دوی ل ههای

83.6

100

0
70-100%

30-50%
50-70%
دوی ل ههایلاشد

شولل-1لس ویگالیاصدلسوتعههیلگک رمو ر

0-30%

لسماشلشد ل وجویلیالهال دوی ل ههایلاشدلب اههل

ل

ااعلست

0لل

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لگو ،لش ها ،2لتهب ه ل1931

ل

بالگسهسلس هت لناف علشد ،ل لتوگ لن

لب الشلهه ل

س للب لبللعلب ل التابچللعلح هسللر لبللهالتایلیگایلولتعللدگیل

سخ لل رن،لیال لللرطلهلللهیل لللهتعلSCDلولGPMلبلللاگیلل
غابه لنایلیو رنلگاستهب لشد.ل

ستهییلگسلسوتعههیلغابه لنایلشد لب الشهه لاگلبعل وال
ل

یال لللرطلGPMلسلللوتعلCH7-4لقلللهیالبلللعلتولرلللدل

چش گرایل ههالکایسد.لیال وایلهلالیولبل ا،لیالبرشل الل

فر وتوک رنلیال رطل هتعلسبویلولک لاتنلیاصلدل هلهال

وگایلاشدلاتشعچعلس ب لبعلسهقعچلع،لبرشل ال هلهالشلد ل
ل

اگلیگش .لسوتعلAJ-30لسرزلیال قهت لعلبلهلیتگلالسلوتعلهلهل

گس .ل

تولردلخوب لسدگش .لگ هلسهتالسلوتعلهلهلیاصلدلبلهالت لگسل

جدو ل-1لیاصدل ههالاشدلب اههلیال قهت علبهلکم ا لیال11ل

ههالاگلیال قهت علبهلکم ا لسشه لیگیسلدل.لیال لرطلSCDل

سوتعلباتاغابه لنایلسخ رنل

ک اتنلیاصدل هلهالاگلسلوتعلCH7-4لسشله لیگیلولسلهتال

یاصد)لیال
ل
یاصدل ههالاشدلب اههلیال قهت علبهلکم ا (
رطلGAPل

سوتع

تابچع

سوتعههلیاصدلبهالت لگسل ههالاگلیال قهت علبهلکم ا لسشله ل
یگیسد.لسلوتعلهلهی ل،AJ-30ل،PM2-10ل،KB2-21لPM2-

شهه

سهقعلچع

اتشعچع

سهقعچع

اتشعچع

،Bل،PM2-2لLi7-8لولLo14-7لیال للرطلSCDلتولرلللدل

AJ-30

02/6

00/0

30/6

03/0

Tm14-5

02/0

00/3

00/0

31/0

بهالتایلاگلسشه لیگیسد.لگتنلیالحهل لگس لکعل هلهالاشلدل

PM2-10

00/0

00/9

30/9

00/9

PM2-2

12/0

01/3

30/9

00/9

PM2-B

01/0

00/3

166/6

166/6

ک للهبرشلتو لله لبللوی.لسللوتعلLo14-1لیال

KB2-21

06/1

01/0

166/6

166/6

Li7-8

20/9

06/0

35/9

35/0

تولردلبهالتایلیگش .لسوتعلLo14-5لاشدلبل الشلهه لاگل

Lo14-5

05/9

00/3

03/0

39/5

CH7-4

9 /5

00/0

00/9

39/0

Lo14-1

05/6

30/0

36/0

30/1

یالشولهلهیل2لول9لبلعلتاترلبل،لگثلالسلوپاسهتهس لکشل ل

Lo14-7

22/3

00/0

33/0

33/0

سوتعههیل م خبلیال رطل هتعلGPMلبالاشدلاتشعچلعل

ل

شههد لشد لیالسلماشلست ل لسلوپاسهتهس لحهصلللگسل

اشللدلسللوتعلTM14-5لیالهللالیول للرطلGPMلولSCDل
للرطلGPMل

یالهالیول رطلک هبرشلتو ه ،لگ هلاشدلبل التابچلعلاگل
یال رطلGPMلبعل والیاخوالتوجه لبرش ال ههالکای.ل

دومين مر ه غربالگري اکتينوميستهااي مولاد

ولسهقعچعلب اههیلشلهه لولتابچلعلیال قهت لعلبلهلکم لا ل

فيتوتوکسين

( رطل هتعلGPMلبدو لتاقرح)لسشه لیگی لشد لگس .ل

تولرللدلفر وتوک للرنل11لسللوتعل م خللبلغابلله لنللایل

ل

ل

جدگسهسیلولغابه لنایلگک رمو ر

لههیل ولدلفر وتوک رنلولبااس ل رفلگثالفر وتوک رنلسوتعلههیل م خبل

یاصدل ههال و لاتشعلچعلیال

3ل

رطلGPM

یاصدل ههاللیال قهت علبهلکم ا لل(یاصد)
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لاتشعلچعلشهه ل
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جدگتعل

ل

شول-2لس ویگالگثالسوپاسهتهس لکش لسوتعههیل م خبلیال رطل هتعلGPMلبالاشدلاتشعلچعلب اههیلشهه لولتابچعلیال قهت علبهل
یاصدلولیاصدل ههالکم ا لص الیالستالناف علشد لگس .
ل
کم ا ل( رطل هتعلGPMلبدو لتاقرح).لاشدلیالکم ا ل166ل

ل
یاصدل ههال و لسهقعلچعلیال

رطلGPM

یاصدل ههاللیال قهت علبهلکم ا ل(یاصد)

100
99.0
85.4

لسهقعلچعلشهه ل
لسهقعلچعلتابچعل

91.8
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72.8
47.8
90.9

66.1
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41.7
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66.1
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39.0
26.4 94.3

20
90.8

0
Li7-8 Lo14-5 Lo14-7

Tm14-5 AJ-30 PM2-10 KB2-21 PM2-B PM2-2 LO14-1 CH7-4

جدگتعل

ل

شولل-9لس ویگالگثالسوپاسهتهس لکش لسوتعههیل م خبلیال رطل هتعلGPMلبالاشدلسهقعلچعلب اههیلشهه لولتابچعلیال قهت علبهل
یاصدلولیاصدل ههالکم ا لص اللیالستالناف علشد ل
ل
کم ا ل( رطل هتعلGPMلبدو لتاقرح).لاشدلیالکم ا ل166ل
ل

یالشولههیل0لول،5لبعلتاتربلگثالسوپاسهتهس لکشل ل

س هت ،لبالگسهسل رهسگرنلگمدگیل هسبعلشد لیالسعلتولاگال

سوتعههیل م خبلیال رطل هتعلSCDلبالاشدلاتشلعلچلعل

گاگئعلشد لگس .لبعل والکا ،لیاصدل ههال و لاتشعچلعل

ولسهقعچعلب اههیلشلهه لولتابچلعلیال قهت لعلبلهلکم لا ل

یالهالیول رطلبرش الگسل و لسهقعلچعلگاستهب لشد.ل

( رطل هتعلSCDلبدو لتاقلرحل)لسشله لیگی لشلد لگسل ل.ل
ل
ل

ااعلست

16لل

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لگو ،لش ها ،2لتهب ه ل1931

ل

یاصدل ههال و لاتشعلچعلیال
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یاصدل ههاللیال قهت علبهلکم ا ل(یاصد)ل

98.4

رطلSCD

جدگتعلل

ل

شولل-0لس ویگالگثالسوپاسهتهس لکش لسوتعههیل م خبلیال رطل هتعلSCDلبالاشدلاتشعلچعلب اههیلشهه لولتابچعلیال قهت علبهل
یاصدلولیاصدل ههالکم ا لص اللیالستالناف علشد لگس .
ل
کم ا ل( رطل هتعلSCDلبدو لتاقرح).لاشدلیالکم ا ل166ل

ل
یاصدل ههال و لسهقعلچعلیال

رطلSCD

95.9

92.7

86.7

لسهقعلچعلشهه ل
لسهقعلچعلتابچعل

66.6

87.9
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یاصدل ههاللیال قهت علبهلکم ا ل(یاصد)ل

100

جدگتعل

ل

شولل-5لس ویگالگثالسوپاسهتهس لکش لسوتعههیل م خبلیال رطل هتعلSCDلبالاشدلسهقعلچعلب اههیلشهه لولتابچعلیال قهت عل

یاصدلولیاصدل ههالکم ا لص ایالستالناف علشد لگس .ل
ل
بهلکم ا ل( رطل هتعلSCDلبدو لتاقرح).لاشدلیالکم ا ل166ل
ل
للل
ل

استخراج و سنجش زيستي فيتوتوکسين

بالگسهسلس هت لبدس لآ لد لگسلغابله لنلایللیو لرن،ل
گس خاگ لفر وتوک رنلگسلسلوپاسهتهس لکشل لسلوتعلهلهیل

شد.لل
GPMلگس هی ل ل
سماشلست

لتاکربهتلگس خاگ لشد لگسل رطهلهیل

کش ل هتعلسلوتعلهلهیل،PM2-10ل،KB2-21ل،TM14-5ل

،AJ-30ل،PM2-10ل،KB2-21ل،PM2-Bل،PM2-2لLi7-

،PM2-BلPM2-2لولLi7-8لبلللللهلگسللل ل هی لگسلحلللللال ل

8لولLo14-7لیال للرطل للهتعلSCDلگساللهملشللدل.لبللاگیل

ییکااو ه ،لاشدلب اههیلشهه ،لتابچلعلولخرلهالاگلبلعل
ل

سوتعههیلLo14-5لولTM14-5لگس خاگ لگسلهالیول رطل

رللزگ لچش ل گرایل هللهالکایس لدل.لبللاگیلسللهتالسللوتعهللهل

SCDلولGPMلگساللهملولبللاگیلسللوتعلLo14-1لگسل للرطل

(،Lo14-7ل،Lo14-5لLo14-1لول)CH7-4لگسل ل خاگ لبلللهل

ل

جدگسهسیلولغابه لنایلگک رمو ر

11ل

لههیل ولدلفر وتوک رنلولبااس ل رفلگثالفر وتوک رنلسوتعلههیل م خبل

جدو ل-2لپهسدلب اههیلشهه ،لتابچعلولخرهالاویلکهغ ل

شد.ل
گس هی لگسلحال ههیلگترلگس هتلولکااوفاملتواگال ل
تاکربللهتلگس ل خاگ لشللد لبللهلگس ل هی لگسلحللال لهللهیل

صهف ل ا و لشد ل(بهلتاکربلگس خاگ لشد لبهلحال لآل لگسل

کوالگسل رطهلهیل لهتعلکشل لسلوتعلهلهیل،Lo14-1ل

سوپاسهتهس لکش لسوتعههلیال رطل هتعلیال قهت علبهلکم ا )ل
سوتع

Lo14-5لولCH7-4لگثال ههایلیاخوالتوجه لاویلهرچل
ت

یاصد)
ل
یاصدل ههالاشدلب اههلیال قهت علبهلکم ا ل(
شهه

لگسلب اههلسشه لسدگیسد.ل

خرها

تابچع

اتشعچع سهقعچع اتشعچع سهقعچع اتشعچع سهقعچع

رهسگرنلس هت لبدس لآ لد لگسلیولتولاگالگسالهملشلد ل
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30/5

30/3
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39/0

31/5

یگی لشد لگس .لیاصلدل هلهال لو للاتشلعلچلعلیالت له ل

Lo14-7

30/0

30/9

00/6

52/6

51/0

توجه لاویلب اههیلشهخ

05/0

وگایلبرشلگسلسهقعچعلگاستهب لشد.لل
ل
ل
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PM2-2

PM2-10
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ل
شولل-0لتصهوتالسوتعههیلStreptomycesلیگاگیلتوگ لبهالیلتولردلفر وتوک رنل

ااعلست

12لل

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لگو ،لش ها ،2لتهب ه ل1931

ل

یال وایلب الشهه ،لبلهالتاتنلیاصلدل هلهالیالسلوتعل

یاخللوالتللوجه لاویلبلل الخرللهالسشلله لیگیل.لتاکرللبل

KB2-21لولک للاتنلیاصللدل هللهالیالسللوتعلTM14-5ل

گس خاگ لشد لبهلگس هی لگسلحال لکااوفاملگسل رطل لهتعل

شللههد لشللدل.لبللهالتاتنلیاصللدل هللهالبلل التابچللعلیال

کش ل لسللوتعلLo14-7لاشللدلب ل الشللهه لاگلبللرشلگسل30ل

سللوتعلهللهیلKB2-21لولLi7-8ل شللههد لشللدلولک للاتنل

یاصدل هلهالکلایلیالحلهل لکلعلگثلال هلهایلک ل لاویل
ل

یاصدل هلهالاگلسلوتعلTM14-5لسشله لیگیل.لبلهالتاتنلگثلال

ب اههیلتابچعلولخرهالسشه لیگی.ل
شناسايي سويههاي اکتينوميست مولد فيتوتوکسين

هلللهایلاویلبل ل الخرلللهالاگلسلللوتعلPM2-2لسشللله لیگیل

لوتژن ههیلفموترپ ل هسمدل رزگ لاشد،لتشورللگسپوا،ل

یاحهل لکعلک اتنلگثال ههایلبعلسلوتعلLo14-7ل ابلوطل

اسگل ر اروملهوگت لولاوتش لولتولرلدلپرگ له ل الو ل

بوی.ل

توسللطلسللوتعلهللهیل م خللبل ولللدلفر وتوک للرنلاویل

تاکربلللهتلگسلل خاگ لشلللد لگسلسلللوپاسهتهس لکشلل ل

رطههیلISP2-ISP5لیالجدو ل9لآوای لشد لگس .ل
ل

سللللوتعهللللهیل،KB2-21ل،PM2-10ل،Li7-8لPM2-2لول
ل
ل

تولردلپرگ له ل السوئرلدیلاویل لرطلهلهی لISP6لول

سشه لیگیسد.لگتنلیاحهل لگس لکعلتاکربلگس خاگ لشلد ل

ISP7لتوسللطلسللوتعهللهیل،KB2-21لTM14-5لولLi7-8ل

گسلسوپاسهتهس لکش لسوتعلTM14-5لبهلوجویلگثال ههایل

وب لگاستهب لشد.لسوتعلLO14-7لتمههلاویل رطلISP6ل

PM2-Bلگثال ههایلب رهالبهاللاویلهالسلعلبل الشلهخ

پرگ ه لتولردلکای.لل

للوسلاویلبلل اههیلتابچللعلولشللهه ،لگثللال هللهایل
ل

جدو ل-9لاشد،لاتخ لشمهس لولتولردلپرگ ه ل او لسوتعههیل م خبلبالاویل رطلههیلISP2-ISP5ل(بالگسهسل رفلاسگ ل
.)ISCC-NBSلیال رطلههت لکعلسوتعلههیل وایلستالگسپوالتولردلسوایسدل(اشدل،)sparseلباگیل ر اروملهوگت لاسگ لنزگا لسشد ل
گس .ل
تولردلپرگ ه ل او

اسگل ر اروملهوگت

اسگل ر اروملاوتش

سهملسوتع

اشد

Li7-8

ISP2ل

+

قهو گیل هتللبعلقا زلترا

-

ISP3

+

قهو گیلترا

قهو گیل هتللبعلخهک ایلترا

خو

ISP4

+

قهو گیل هتللبعلسایلترا

قهو گیل هتللبعلخهک ای

خو

ISP5

+

سهاسا لپااسگ

-

سهملسوتع

ضعرف

ضعرف

KB2-21

ISP2

+

سهاسا لپااسگ

-

ISP3

+

قهو گیلپااسگ

قهو گیل هتللبعلخهک ایلترا

خو

ISP4

-

قهو گیلست وس لترا

قهو گیل هتللبعلسایلپالاسگ

خو

ISP5

+

سهاسا لپااسگ

-

سهملسوتع

ضعرف

ضعرف

PM2-10

ISP2

+

سهاسا لپااسگ

سهاسا لش هف

خو

ISP3

+

قهو گیل هتللبعلسایلپالاسگ

سایل هتللبعلسبزلش هف

خو

ISP4

+

ست وس ل الت

سایل هتللبعلسبزلپالاسگ

خو

ISP5

+

سایلسهاسا لاوشن

س رد

خو

ل

ل

جدگسهسیلولغابه لنایلگک رمو ر
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لگیگ علجدو ل9ل
تولردلپرگ ه ل او

اسگل ر اروملاوتش

سهملسوتع

اسگل ر اروملهوگت

اشد

Tm14-5

ISP2

-

سایلپالاسگ

س رد

ضعرف

ISP3

+

سایلپالاسگ

س رد

خو

ISP4

-

ست وس ل الت

آب ل هتللبعلخهک ایلترا

خو

ISP5

+

سایلسهاسا لپالاسگ

-

سهملسوتع

ضعرف

PM2-2

ISP2

+

سایلسهاسا لپالاسگ

س رد

خو

ISP3

+

قهو گیلست وس ل الت

سایل هتللبعلسبزلپالاسگ

خو

ISP4

+

ست وس لترا

سایل هتللبعلسبزلپالاسگ

خو

+

سایلپالاسگ

س رد

خو

ISP5

سهملسوتع

PM2-B

ISP2

+

قهو گیل هتللبعلقا زلپالاسگ

سهاسا لش هف

خو

ISP3

+

قهو گیلترا

سایل هتللبعلسبزلش هف

خو

ISP4

+

ست وس لترا

ست وس لک اسگ

خو

ISP5

+

سایلسهاسا لاوشن

س رد

خو

ISP2

-

قهو گیلست وس ل الت

خهک ایلترا

خو

ISP3

-

سایل هتللبعلخهک ایلترا

خهک ایلست وس

خو

سهملسوتع

Lo14-7

ISP4

-

قهو گیل هتللبعلسایلاوشن

-

ضعرف

ISP5

-

سایل هتللبعلسبزلاوشن

-

ضعرف

ل
س هت لبااسل لاشلدلیالغاتل لهلهیل لهوتلکااتلدل
سدت لسشه لیگیلکعلبهرمعیلاشدله علسلوتعلهلهلیال لرطل
بدو لس

لگس .لسلوتعلPM2-10لتلهل15لیاصلدللس ل

اشدلیگش لکعلت

لبهک ایلت لکممد لس

ل

90لگس .ل

بلللهلبااسل ل لس لللهت لحهصلللللگسلتعرلللرنلتلللاگیفلژ لل
10S rRNAل شللخ

لشللدلکللعلسللوتعلهللهیل،PM2-10ل

ميزاخ توليد فيتوتوکسينها و قدرت مهارکننادگي
گخها

یالجدو ل0لیاصلدلولقلداتل ههاکمملدن لمصلها ل
حللهویلفر وتوک للرنل0لسللوتعلذکللالشللد ل(یالاقل هللهیل
خ اف)لآوای لشد لگس .لت ارلللآ لهایلس لهت لتوسلطل
سلللامگفلللزگالMINITABلسشللله لیگیلکلللعلت لللهوتلگثلللال
ههاکممدن لمصها لسوتعهلهیلKB2-21لولLi7-8ل(گتلنل

PM2-BلولPM2-2لبرشلل ل اتنلشللللبهه لاگلبللللعلنوسللللعل
Streptomyces cyaneofuscatus JCM 4364ل
وسللللوتعلهللللهیل،KB2-21لLi7-8لولLO14-7لبرشللل اتنل

galilaeusلیگاسد)لیالگکوال وگایل عمهیگالگس ل(یالسطحل

شلبهه لاگلبلعلنوسلعل Streptomyces galilaeus JCM

یاصد)لولگثالمصها لKB2-21لبرشل الگسل ل.ل
ل
گح ه لپم ل

4757لیگاسد.لسوتعلTM14-5لسرلزلبرشل اتنلشلبهه لاگلبلعل

ت للهوتلگثللال ههاکممللدن لمصللها لسللوتعلهللهیل،PM2-2ل

نوسللعلNBRC 13032لStreptomyces corchorusiiل

PM2-BلولPM2-10لکللعلبرش ل اتنلشللبهه لاگلبللعلنوسللعل

یگای.ل

Streptomyces cyaneofuscatusلیگاسد،لیالگکوال وگایل

ل

یولسلوتعلبرشل اتنلشلبهه لاگلبلعلنوسلعل Streptomyces

عمهیگالگس لولPM2-2لگثالبه ایلیگای.لگثالمصها لسلوتعل

ااعلست

10لل
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ل

TM14-5لکلللللعلبرشلللل اتنلشلللللبهه لاگلبلللللعلسلللللوتعل

 1 /0ل

Streptomyces corchorusiiلیگای،لیالگکوللال للوگایلبللهل
مصها لPM2-2لگخ الفل عملهیگالسلدگایل.لباگسلهسلس لهت ل

1 /0

بدس لآ د لیالگتنلبخش،لسعلسلوتعل،KB2-21لPM2-2ل
ولTM14-5لس هت لگاسش مدتالولبه ایلاگلس ب لبلعلسلهتال
سوتعههلسشه ل یگیسد.ل

1ل

جدو ل0ل-لبااس لیاصدلولقداتل ههاکممدن لب ال
فر وتوک رنلسوتعههل
سهملسوتعل

اق ل
1ل

1 /2
KB2-21

 1 /0ل

 1 /0ل

1ل

 1 /2ل
Li7-8

 1 /0ل

 1 /0ل

1ل
PM2-2

 1 /2ل

سهملب ال

یاصدل ههالب ال

خرها

95/0 6/9ل

شهه

30/5 6/0ل

تابچع

35/0 6/0ل

خرها

16/0 6/5ل

شهه ل

21/5 6/5ل

تابچعل

30/0 6/5ل

خرهال

5/9 6/5ل

شهه ل

12/5 6/0ل

تابچعل

96/0 6/0ل

خرهال

2/9 6/0ل

شهه ل

16/9 6/0ل

تابچعل

12/0 6/0ل

خرهال

20/0 6/5ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

31/2 6/0ل

خرهال

5/5 6/5ل

شهه ل

02/9 6/5ل

تابچعل

90/2 6/0ل

خرهال

9/2 6/0ل

شهه ل

06/0 6/0ل

تابچعل

26/9 1ل

خرهال

1/0 6/0ل

شهه ل

55/5 6/0ل

تابچعل

16/9 6/0ل

خرهال

30 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

166 6ل

خرهال

35 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

39/9 6/0ل

 1 /2ل
PM2-B

 1 /0ل

 1 /0ل

1ل

 1 /2ل
PM2-10

 1 /0ل

 1 /0ل

1ل

خرهال

35 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

36/0 6/0ل

خرهال

36/6 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

03/0 6/0ل

خرهال

30 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

166 6ل

خرهال

30/3 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

36/0 6/0ل

خرهال

36/0 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

00/0 6/5ل

خرهال

00/3 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

00/2 6/0ل

خرهال

39 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

166 6ل

خرهال

36/0 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

30/2 6/0ل

خرهال

00/9 6/0ل

شهه ل

30/3 6/0ل

تابچعل

09/2 6/0ل

خرهال

01/5 6/0ل

شهه ل

35/2 6/0ل

تابچعل

00/1 6/0ل

خرهال

30/3 6/3ل

شهه ل
تابچعل

 1 /2ل
TM14-5

 1 /0ل

 1 /0ل

166±6ل
166±6ل

خرهال

30/0 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

32 6/0ل

خرهال

36 6/0ل

شهه ل

166 6ل

تابچع

00/3 6/0ل

خرهال

00 6/5ل

شهه ل

166 6ل

تابچعل

06/1 6/0ل

ل
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کللای.له چمللرنلب ل اههیلماوس ل

زماخ بهينه توليد

وس لخش

لپش ل لپللای لول D.

یاصدل ههالکای.ل
ل
melanopusلاگلبهالیل05ل

لمصها ههیلحهصلللگسلسلعلسلوتعلKB2-

فر وتوک للرنلتولرللدلشللد لتوسللطلسللوتعلل،PM2-2ل

،21لPM2-2لولTM14-5ل هسلللبعلولگثلللالآ لبلللالاویل
بل ل اههیلشلللهخ

15ل

01

02

91

ب اههیلشقهت ،لقهصلدکل ،لچغاوسلعل ،لجلولسلاگاویل ،ل

لبااسللل لشلللدل.لسلللوتعلMP2-2لیال

00

09

خهکشرالشلراتنل ل،لشلبلبلویلآفاتقلهت ل ،ل Adoropus

کوتهه اتنلس ه ل(9لاوس)لبرشل اتنل قلدگالتولرلدل(6/660ل

00

05

 ،litoraodisلته خلاوس لقا لزل ،لبو لهیاگ ل لولخرلهالاگل

ناملیال56ل را لر ا)لاگلس ب لبعلسهتالسوتعههلیگش .ل

166لیاصللللدلل هللللهالکللللای لولقللللهیالبللللویلبللل اههیل

بررسي طيف اثر

00

فر وتوک للرنلتولرللدلشللد لتوسللطلسللوتعلKB2-21ل

،D. melanopusلماوس لپش لپای ،لشهه لولتابچعل

لبل اههیلsurorodAل،sidrorruiAلتله لخلاوسل

یاصدل ههالکمد.لیالشلولل،0ل0لول3لس لهت ل
ل
اگلبرشلگسل36ل

لپشل لپلای لاگلیالحلدویل06ل

ت ارللآ هایل ابو علآوای لشد لگس .لبالگسهسلت ارللل

یاصللدل
ل
یاصللد،لبلل الخهکشللرالشللراتنلاگلحللدویل30ل
ل

آ هایلس هت ،لگخ الفلبلرنلگکولالیاصلدههیل هلهالاشلدل

وD.molanopusلاگل90لیاصللدلل هللهالکمللد.لمصللها لگتللنل

اتشعچع،لسهقعچعلولجوگسعلنرههه ل خ افل عملهیگالگسل ل.ل

سوتعلبالاویلسهتالب اههلگثایلسدگش .ل

یالشللولل16لتصللهوتال هللهالبلل اههلآوای لشللد لگسلل ل.ل

توگس

قا ز،لقهصدکلولماوس

لتوسللطلسللوتعللTM14-5ل

فر وتوک رنلسوتعههیلPM2-2لولTM14-5لبالاویله عل

ب اههیلقهصدک،لخهکشلرالشلراتن،لتله لخلاوسلقا لز،ل

بلل اههلگثللال هللهایلخللوب لیگشلل مدل.ل لل تللوگ لن لل لل

،Adoropus litoraodisلجلللولسلللاگاوی،لشلللبلبلللویل

فر وتوک رنلگتنلسوتعههل رفلگثالوسرع لیگای.ل

فر وتوک للرنلتولرللدلشللد

آفاتقهت ،93لبو هیاگ 06ل()لولچغاوسعلاگل166لیاصلدلل هلهال
A AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
C

120
ABB

B

100

60
یاصدل ههالاتشعلچعل

40

یاصدل ههالسهقعلچعل

20
0
تابچعل

خرهالل

شهه ل

چغاوسعل

جول

Malcolia

بو هیاگ ل

Adoropus

ته لخاوسل

خهکشرال

قهصدکل

ماوس
لپش لپای ل

نره

شولل-0لت ارللس هت لآ هایلبااس ل رفلگثالفر وتوک رنلسوتعلTM14-5ل
،AلBلولCل(شهخ

D.molanopus

یاصدل ههالجوگسعل

یاصدل هها

80

ل

لناو بمدیلیگسون):لناو لAلبه اتنلولبهالتاتنلیاصدل ههالنره ل وایلستال(اتشعچع،لسهقعچعلولجوگسع)لاگلسشه ل

یهدلولناو لBلولCلیالاتبعههیلبعدیلقاگال نراسد.لبرنلیاصدههیل ههایلکعلیالت
عمهیگایلوجویلسدگای.ل

لناو لیگسونلقاگال لنراسد،لت هوتل

10لل
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ااعلست

ل
ل

120
AB AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA ABA AAA AAA
B

ABA

100
80

یاصدل ههالاتشعلچعل

40

یاصدل ههالسهقعلچعل

20

یاصدل ههالجوگسعل

یاصدل هها

60

0

نره

ل

شولل-0لت ارللس هت لآ هایلبااس ل رفلگثالفر وتوک رنلسوتعل PM2-2ل
،AلBلولCل:لشهخ

لناو بمدیلیگسونل

ل
ل

120
A
B A

A A
B

AA
A
BB

BC
D

100

B
D

CCE

80

D

یاصدل ههالاتشعلچعل
یاصدل ههالسهقعلچعل
یاصدل ههالجوگسعل

F F
E

F

F
E

یاصدل هها

E

60
40
20
GGG GGG GGG GGG

0

نره

شولل-3لت ارللس هت لآ هایلبااس ل رفلگثالفر وتوک رنلسوتعلKB2-21لل
،Aل،Bل،Cل،Dل،EلFلولGل:لشهخ

لناو بمدیلیگسون

ل

ل

جدگسهسیلولغابه لنایلگک رمو ر
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شاهد يروس

10ل

پشتپرده و

قاصدک

ل

شاهد ش ايق

شاهد جو

شول-16لتصهوتال ههالباخ لگسلب

اههلتوسطلسوتع PM2-2

ل
ل

بحث

BلولPM2-10لگسلقللزوتن،لKB2-21لگسلکللا لولLi7-8لگسل

هبولر ههیلثهسوتعل رواوبل لاگلشلهتدلب لوگ لبه لاتنل
مبعلتاکربهتلست

لفعه لمارعلنرههه لیگس

.لبرهل وس،ل

لرقوگ لجدگسهسیلشدسد.ل
او لغابه لنلایللسخ ل رنلیالگتلنلپلژوهشله هسملدل

ف رموتات للرن00لولب للرهایلفر وتوک للرنلتولرللدلشللد لبللعل

یتگالپژوهشههیلگساهملشلد لاویل لرطلآنلهالیگالبلهل

وسللراعیلجللمسلStreptomycesلثبلل لشللد لولیالحلله ل

گس هی لگسلاو لکش لسوگایلگسالهملشلدل(.)12لبلهلتوجلعل

ل

بعلس هت لبدس لآ د لیالگتلنلپلژوهش،لگتلنلاو لب لرهال

حهضالبعلمموگ لمافکشههیل برع لول وگف لگکوسر
بعلفاو ل اسمدل(.)1لل

یالگتلللنلپلللژوهش،لبلللاگیلگفلللزگتشلشلللهسسلتلللهف نل
گک رمو ر للل هلللهیل وللللدلفر وتوک لللرنلسلللع لشلللدلل
س وسعلبایگایلگسل مه

کهاگ دلولتواگالپ تالگس لولهال11لسوتعلبدس لآ د لگسل
غابه لنلایللسخ ل رن،لیالغابله لنلایللیو لرنلسرلزلاشلدل
ب اههیلشهخ

لاگل ههالکایسد.ل

ل خ افلگساهملشوی.لس وسلعلبلایگایل

او لغابه لنایلیو رنلبعلکهالناف علشد ،ل لهوتل

لش هل ل(لوشه ،لالهراله ،لیگ له لولچ خهللعل)،ل

گسلیتگللالپللژوهشهللهت لکللعلتللهکمو لبللاگیللغابلله لنللایل

شل ه لغابل ل(لرقللوگ لتباتللز)،ل اکللزیل(کللا ،لقللزوتن،ل

گک رمو ر

هلهیل وللدلفر وتوک لرنلگسالهملشلد لگسل ،ل

کهشه لولج واگ )لولجموب ل(کا له ل)لگتلاگ لگسالهملشلدل.ل

گساللهمللشللدل.لیالسللهتالپللژوهشهلله،لبااس ل لگثللال هللهایل

سوتعههیل ولدلشمهسهت لشد لسرزلبعل مه ل خ الفلتعال ل
ل

سوپاسهتهس ل رطلکش ل هتعلسوتعههلبلالاشلدللبل اههیل

یگش مد.لLo14-7لگسللوشله  ،ل،PM2-2ل،TM14-5لPM2-

لاویلکهغ لصلهف لآغشل علشلد لبلعلسلوپاسهتهس ل

گسل مه

شهخ

اقر لشد لبهلآ ل قطال(بعلس ب ل)1:1لگسالهملشلد لگسل لل

ااعلست

10لل
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ل

(.)12لیالحهل لکعلیالگتنلپژوهشلبالگسهسلآس لو لهلهیل

سلللللوتعلهلللللهیل،PM2-Bل،Li7-8ل،PM2-2لKB2-21لول

گساهملشد ،لسوپاسهتهس لبلعلس لب ل2:1لبلهلآ لآنلهال1/5ل

PM2-10لگثللال هللهایلیاخللوالتوجللعل(سزیت ل

یاصدلاقر لشد لولگثال ههایلسوپاسهتهس لبالاشدلبل اههل
ل

یاصد)ل اویلهلالسلعلبل الشلهه ،لخرلهالولتابچلعلسشله ل
ل

بالاویل رطلجه دلحهصللبااس لشد.لاو لگس هی لگسل

یگیسد،لیاحهل لکعلسوتعلTm14-5لبرش اتنلگثلال هلهایلاگل

کهغ لصهف لآغش علبعلسوپاسهتهس لاقر لشد لبهلآ ل قطال

اویلب ل الخرللهالسشلله لیگیلولسللوتعلLO14-7لاشللدلب ل ال

بعلس ب ل1:1لیالتواگاههیلگساهملشلد لس لهت لتو لهس لاگل

یاصلللدل هلللهالکلللای لیال
ل
شلللهه لاگلیالحلللدویل166ل

بهلتوجعلبعلگتنکعلغم لبوی ل رطلکش ل هتعل
ل
سشه لسدگی.ل

صوات لکعلگثال ههایلک

لاویلب اههیلخرلهالولتابچلعل

خویلمه لل ههایلاشدلب اههس ،لاق لههیلبهالتال2:1لول

سشلله لیگی.لگتللنلس للهت لسشلله ل ل یهللدلفر وتوک للرنهللهیل

9:1لبهلآ ل قطالسرزلبااس لشدسدلکعلس هت لبدس لآ لد ل

حهصللللگسلسللوتعلهللهیلTm14-5لولLO14-7لتللهلحللدیل

تواگالپ تالسبوی.لل

گس خهب لم لل لکممدلولبقرعل دوی ل رزبهس لوسرعلتلایل

یال احاعلگس خاگ لتاکرلبلفر وتوک لر
ست

،لسلماشل

لبللعل166ل

یگاسد.لل

لتاکربلگسل خاگ لشلد لبلهلگسل هی لگسلحلال لهلهیل

یالگتنلپژوهش،لس ه لبهرملعلتولرلدلسرلزل شلهبعلآ لچلعل

آل ،ل هسمدلسهتالپلژوهشله لهلگسالهمللشلدللولاشلدلبل اههیل

توسطلهر ل ل03لو لپوتملهمل56ل()0لولپلهل ال51لولبملدال52ل()21ل

لاویلکهغ ل لصللهف ل ا للو لشللد لبللهلتاکرللبل

گساهملشد لبوی،لباگیلسعلسلوتعلذکلالشلد ،لبااسل لشلدل.ل

گس خاگ لشد لبهلحال لگسلسوپاسهتهس لکش لسلوتعلهلهلیال

س ه لبهرمعلتولردلباگیلیولسوتعلTM14-5لولKB2-21لیال

رطل هتعلبهلکم لا ل(تاکرلبلگسل خاگ لشلد لگسل لرطل

لبلوی لیالحلهل لکلعلبلاگیلسلوتعلPM2-2لس له ل

شللهخ

اوسله

هتعلبدو لتاقرح)ل قهت علشد.لیالتواگاههیلگساهملشد لبعل

بهرمع،ل هسمدلپلژوهشلهر ل لولپوتملهم،لیالاوسلسلوملبلویل.ل

گتنلاو لسرزلس هت لحهصل،لکه الًلتأترلدلکمملد لتولدتگال

ل زت ل ل ه ل لیالتولرللدل

کوتلله لبللوی لس لله لتولرللد،لت ل

و ل شوی.ل

بویسدلکعلسشه لیهمد ل مهسبلبوی لولقهبللگ رمله لبلوی ل

صوالتل رواوب ل

او لگس .ل

فر وتوک رنهلهل ل لتوگسملدلبلعلشلولللگخ صهصل لولتلهل

0لسوتعلباتال ولدلغابه لنایلشد لیالگتلنلپلژوهشل،ل

غراگخ صهصلل لبللالاویل رزبلله لم للللکممللدل.لیالگتللنل

بلعلجللمسلStreptomycesل عال له ل مدل.لگسلآساللهئ لکللعل

پژوهش،لگثالفر وتوک رنلسعلسلوتعل،KB2-21لPM2-2لول

جللمسل،Streptomycetesلگک رمو ر لل هللهیلغهلللبلیال

TM14-5بللالاویل16لسللو لبلل البااسلل لشللدل.لسللوتعل

لبلللعل10لیاصلللدللگسل

KB2-21لس ب لبعلیولسوتعلیتگالگثال ههایلک لایلبلال

لگسلگتنلجمسلبعلیس لآ د لگسد،ل

اویلب اههلیگایلولبالاویلباخ لب اههلگصالًلگثال هلهایل

گتنلگ الغرالقهبللگس تهالسبوی لگس .لیالسهتالپژوهشهلهیل

سللدگای.لسللوتعلPM2-2لولTM14-5ل(بللوتژ ل)PM2-2لبللال

گساهملشد لیالس رمعلغابه لنلایللگک رمو ر ل لهلهیل وللدل

اویله لللعلبل ل اههلگثلللال هلللهایلخلللوب لیگشل ل مدل.لگثلللال

فر وتوک للرنلسرللزلگمضللهیلجللمسلStreptomycetesلبللعل

فر وتوک رنههیلگتنلسوتعههلبالاویله علگتنلب اههلسشه ل

ممللوگ ل ولللدتنلگصللا لیالبللرنلگک رمو ر ل لهللهل عاف ل ل

یهدلکعلگتنلفر وتوک رنهلهلیگاگیل رلفلگثلالوسلرع ل

والکعلیالس هت لپژوهشلذکلالشلد،ل
شد لگسدل(.)12له ه ل ل

ه ل مدلولغراگخ صهصل لم لللل ل کممللد.لیالکشللهواسیل

لللرطله ل ل مدلولتلللهکمو لسزیتلل
هبولر ههیلفعه لست

ل

جدگسهسیلولغابه لنایلگک رمو ر
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13ل

برشل الگسلفر وتوک للرنهللهیلبللهل رللفلگثللالوسللرعلگسل هی ل

برش ل الس للرنهللهیلکشللهواسیلچمللدتنلسللو لماللفلهللاسل

لشوی،لستاگلبعل وال ع و لیال زگا لچمدتنلسو لمالفل

ه ز ه لبهله لحضوالیگاسد.لیالس راعلبلاگیلگسلبلرنلبلای ل

هاسلبع واله ز ه لبهله لحضوالیگاسد.لفر وتوک رنهلهیل

آ ههلبرش الگسلمافکشههیلبهل رفلگثلالوسلرعلگسل هی ل

غراگخ صهصلل ل رزبللله لبلللهلوجلللویلگتلللنلکلللعلم اولللایل

شویلکعلگسلل ه لگق صهییل قلاو لبلعلصلافعلتلالبهشلدل.ل

غراگخ صهص لیگاسد،لبع والگس خهب لم للل ل لکمملدل(.)1ل

فر وتوک رنلسوتعههیلحهصللگسلگتنلپلژوهشل رلفلگثلال

یالس راللع،لبللهلگس خلله لفر وتوک للرنل مهسللبل ل تللوگ لگسل

وسرع لیگشل مدلولبلالاویلبرشل اللمالفلهلهیلهلاسل لوایل

آسربلبعل صو لگصا لجالونرایلکلایل.لسو لعلباتلالیال

آس للو لگثللال هللهایل مهسللب لیگش ل مد.لگتللنل للباعلبهمللثل

گتنلپژوهشلس ب لبعلسهتالپژوهشهلهلگتلنلگسل لکلعلیال

لشلویلگسل هی لگسلفر وتوک لرنلگتلنلسلوتعلهلهلگسلل له ل

گتنلپژوهش،لگسلتعدگیلستهییلب الگس هی لشد لگسل لکلعل
مافهلهیلهلاسل قلهوملولبلو ل

لو ل ل لشلوسد لیال

حهل لکعلیالپژوهشههیلیتگلالگسلتعلدگیل لدویتایلگسل
ب اههلگس هی لشد لگسل لکلعلبرشل اللبل اههیلشلهخ

لول

تاهایل قاو لبعلصافعلبهشد.لل
تشكر و قدردا ي

گتنلپاوژ لتوسطل احلش ها ل10/1لیگسشگه لبقرلعلگ ل،ل
ح هت ل هل لشد.لل

ح هسله مد.لباگیل وه ،لیگسهسوهاگ 59لوله وهاگ ل()22ل

ل

لاگلبلالاویلچهلهاللسلو ل

ل

ب المافلهاسلبااس لکایسدلکعلسوتعلآ ههلتمههلتوگس ل عل

ل

بویسدلتو لگسلچههالسو لب الاگل ههالکممد.لیگسهسلوهاگ لول

ل

ه وللهاگ ل()29لگسل0لسللو لماللفلهللاسلبللاگیلبااس ل لگثللال

ل

لگس هی لکایسدلکعلتمههل

ل

باخ لگسلآسههلتوگس علبویسدلهال0لسو لمافلهلاسلاگل هلهال

ل

کممد.ل

ل

گثالفر وتوک رنلت

آلاوپهتر

لگک رمو ر

لسوتعههیلگک رمو ر

ل

ل

تيجهگيري

گمضللللللهیلجللللللمسلStreptomycesلیالتولرللللللدل
فر وتوک لللرنهلللهلب لللرهال لللوایلتوجلللعله ل ل مدلولتمهلللهل
فر وتوک رنههت لکعلبلعل لوال ل قر للبلعلتولرلدلتالهایل
اسرد گسدل(برهل وسلولف رموتات رن)لتوسطلگمضلهیلگتلنل
جمسلتولردل شوسد.لمالفلکلشلهلهیلست ل لگسلل له ل
سهخ هایلب رهال مو لولیگاگیلجهتگه هلهیلگثلال لهوت ل
ه مدلکعلبهمثل شویلسام لگتاهیل قهو

لس ب لبلعل

آ لههلک لالشلویل.لگتلنلمالفلکلشلهلهلب لرهالبلهل برعل ل
سهسنهاله مدلولبرش الآ ههل رفلگثالوسلرع لیگاسلدل.لیال

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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. Bialaphos

2

. Anisomycin
. Herbicidin B
4
. Herbicidin A
5
. Phosphinotricin
6
. Fermentas
7
. Merck
8
. Wikima seed
9
. Petoseed
10
. Arginine-Glycerol-Salt Agar
11
. Glucose-Asparagine-dipotassium phosphate Agar
12
. Young Lab
13
. Triton X
14
. Strip culture technique
15
. Glucose-Peptone-Molasses
16
. Soybean Meal-Corn Steep-Dextrin
17
. fermentation
18
. rotary evaporator
19
. Shirling
20
. Gottlieb
21
. oatmeal
22
. Tresner
23
. Backus
24
. Slide culture
25
. Bennet Agar
26
. Shaker
27
. Biomass
28
. Salting out
29
. Denaturation
30
. Taraxacum vagum
31
. Tritichum boeticum
32
. Physalisalke kengi
33
. Amaranthus cruentus
34
. Hordeum violaceum
35
. Sisymbrium septulatum
36
. Malcolmia africana
37
. Achillea millefolium
38
. Halotolerant
39
. Malcolmia africana
40
. Achillea millefolium
41
. Taraxacum vagum
42
. Hordeum violaceum
43
. Sisymbrium septulatum
44
. Malcolmia africana
45
. Amaranthus cruentus
46
. Achillea millefolium
47
. Physalis alkekengi
48
. Phosphinothricin
49
. Heisey
50
. Putnam
51
. Palmer
52
. Bender
53
. Dhanasekaran
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Abstract
Introduction: Actinomycetes are well-known phytotoxin producing microorganisms.
Nowadays the use of microbial herbicides versus traditional chemicals draws a great deal of
attention as they do not cause any environmental problems.
Materials and Methods: Actbacterial strains of 40 rhizospheric and phyllospheric samples
were isolated. Primary screening was implemented on radish and cress seeds on GAPAgar.
Then, bioassay of cellfree broth of strains with more than 70% inhibitory effect on the seed
growth was performed using GPM and SCD liquid media. Finally, compounds were extracted
by organic solvents. The dryweight, production time and effectiveness of the superior isolate
products were examined and three superior products were examined for their product effect
spectrum by 10 resistant weeds.
Results: Among 457 screened isolates, 11 strains showed 70% or more inhibitory effect on
GAP medium. In secondary screening, seed growth inhibitions of 11 strains were more than
70% using cellfree broth. These strains belonged to Streptomyces genus. According to dry
weight products, production time and effectiveness PM2-2, TM14-5 and KB2-21 strains were
selected for next steps and PM2-2 was the superior strain.
Discussion and Conclusion: Streptomyces species are amog the best phytotoxins producers
and the only phytotoxins introduced to the market are produced by the members of this genus.
The growth inhibition of the most plant seeds examined by the isolated strains in this
experiment showed an excellent potential for these phytotoxins. phytotoxins produced by some
of the strains in the present study had high inhibitory effect and broad effect spectrum like
commercial ones, so they seem to be economical.
Key words: Actinomycete, Phytotoxin, Herbicide
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