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Abstract
Introduction: Cellulose is the most abundant biopolymer in the world. Cellulase, including
endoglucanase, cellobiohydrolase and beta-glucosidase, catalyzes the hydrolysis of cellulose.
Released glucose from enzymatic hydrolysis of cellulosic biomass is used in different
biotechnology fields.
Materials and methods: In this study, seven different Trichoderma species were obtained from
Persian Type Culture Collection (PTCC) and in order to select the best ones, cellulase activity
of native strains was determined. Sodium salt of carboxymethyl cellulose (CMC-Na), Avicel
and cellobiose were used for endoglucanase, cellobiohydrolase (exoglucanase) and cellobiase
(beta-glucosidase) assays, respectively. Kinetics of cellulose production was evaluated for the
selected strain. Finally, random mutagenesis with 0.2 M sodium nitrate was done.
Results: Among 7 different fungal species, Trichoderma parceramosum PTCC 5140 was
selected as the best strain with the highest cellulase activity. This strain, by production of 0.182
U/ml of endoglucanase, 0.538 U/ml of exoglucanase and 0.109 U/ml of cellubiase, showed the
highest amount of all three constituents of cellulolytic complex. Random mutagenesis and
mutant selection of this strain caused to isolate 4 stable mutants that were able to produce 2 to
11 fold more enzymes compared with the parent strain.
Discussion and conclusion: Evaluation of cellulase production in mutant strains of
Trichoderma parceramosume PTCC 5140 showed that use of chemical mutagenesis with 2 to
11 fold increasing in enzyme activity is a potent method to improve cellulase complex activity.
In the current study, obtained mutant strains could be introduced as a potent cellulase producer
for further studies in bioconversion processes.
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ل

چكید
مقدمه:لساولزلفاگوگ تاتنلپار لالست ل لیاليبرعل لگسل

لک للاو لآسزت ل لسلاوزسلگسلسلعلآسلزت لگسلدوناوکهسهس،ل

ساوبروهرداوزسلول-βناوکوستدگسلتشورللشد لگسل ل نالوکزلآسگیشلد لگسلهرلداولرزلآسزت ل لسلاولزلبلعلمملوگ لتل
سوب اگیل مهسبلیالست

ل

لفمهوایلگس هی ل شوی ل

موند و روشها:لیالگتنلپژوهشل۷لنوسۀل خ افلگسلجلم لTrichodermaلگسل اکلزلکاو لرو ل رواوگانهسر ل لهلهیل
صمع لگتاگ لیاتهف لولفعهلر لساوزسیلیالآسهلهلبااسل لش لد لکابوک ل ل رلللسلاولز،لآوت لللولسلاوبروسلبلعلتاترلبل
بعمموگ لسوب اگیلسمجشلفعهلر لآسزت ههیلگسدوناوکهسهس،لگنزوناوکهسهسلولساوبرهسلگس هی لشدلوله چمرنلست
ل
خش

لتویۀل

لساول لولاوسدلتولردلآسزت لبااس لشد لیاسههت لجهشلسگت لبهلگسردلسر اول1/2ل وزالگسجهملشد ل

تددای  :باگسللهسلسللمجشلفعهلرلل لآسزت لل لگسلبللرنل۷لنوسللۀل خ اللفلتاتوویا
parceramosumeلبعلمموگ لبه اتنلسوتعلبلهلبلهزتاتنلفعهلرل لسلاولولر ر

للهل،لPTCC5140ل Trichoderma

لگس خله لشلد لگتلنلسلوتعلبلهلیگشل نلفعهلرل ل

گسدوناوکهسهسیل1/602لوگحدلیال را لر ا،لفعهلر لگنزوناوکهسهسیل1/190لوگحدلیال را لر ا ولفعهلر لساوبرهسیل1/613ل
وگحدلیال را لر البعلمموگ لسوتعگیلکعلبهزتاتنلفعهلر لاگلیالهالسعلآسزت لیگشل لگس خله لشلد لجهلشلسگتل لتصلهیف ل
سوتۀلجهشتهف ۀلپهتدگالشدلکعل رزگ لتولردلآسزت لیالآسهلهلگسل
ل
سوتۀلوگلدلولگس خه لسوتعلههیلجهشلتهف عل مجالبعلتولردل1ل
2لتهل66لباگبالبرش الگسلسوتۀلوگلدلبوی ل

بحث و تی هگییی:لبااس لساوزسلتولردشد لیالجهلشلتهف لعلهلهیلحهصلللگسلPTCC 5140لT. parceramosumeل
سشه لیگیلکعلگس هی لگسلاو لجهشسگت ،لبهلگفزگتشل2لتهل66لباگبایلفعهلر لآسزت ل ل ل لتوگسلدلبلعلمملوگ لاو ل مهسلب ل
باگیلگفزگتشلفعهلر لک لاو لآسزت

لساوزسلبهشد لجهشلتهف عههیلبعلیس لآ د لیالگتنلپژوهش،ل لتوگسملدلبلعلمملوگ ل

گس خهب ل مهسبلجه لفاآتمدههیلتبدتللساولزلبعلسوب اگههیلسهی تال طاحلبهشمد ل ل
جهشسگت لتصهیف ،لگسردلسر او،لساوزس
ل
ونژ های کلیدی:ل،PTCC 5140 Trichoderma parceramosumeل

ل
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فصامه علما

2ل ل

مقدمه ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ،لش ها ،22لتهب ه ل6931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

سسجرا لساولزلاگلبعليوالتصهیف ل شومدلولسسجرا هلهت ل

بهلاشدلاوسگفزو لج عر لجهه لولصمع لشد لبرشل ال

بهلگس هلهیللآسگیلگتجلهیل ل لکملدللکابوک ل ل رلللسلاولزل9ل

کشواهه،ل صافلگساژیلپروسل علیالحله لگفلزگتشلگسل ل

سوب اگیل مهسب لباگیلگتلنلآسلزت لگسل لحهصلللم للل

بعلسظال اسدلکعلتقهضهیلگساژیلیالگتاگ لبعليوال وسطل

گتنلآسزت ،لنالوکزلوللساوگلرگوسلهکهاتدههللگسل ل لآسلزت ل

سهلرهسعل2/1یاصدلیالسه ههیل2191-2119لگفزگتشلتهبد ل

گنزو-لب ه6-و-1ناوکهسهس1لتلهلستاوگحلدللگنزوناوکوسلهس،ل

گس هی لگسلگساژیههیلتجدتدپل:تالبلعلوتلژ لسلوخ لهلهیل

بخشلم دۀلک لاو لساوزسلمهاک لاگلتشورلل یهد ل

6لسببل شویلکعلگتاگ لشلهس لبه لایلیال بهیللۀل

رللزگ لآ لبللرنل11لگللل ل۷1یاصللدلکللللپللاوتئرنهللهیل

مهبعلگساژیلغراف را لیگش علبهشدلول صافلسوخ هلهیل

تشورللیهمدۀلساوزسل هسبعلشد لگس لکعلیالگکثال وگمعل

ل

سللوگح لباللواتنلسللاولزلاگلهللدفلمللاگال ل لیهللدلپروسللدل

باگسللهسلبهمر هسللد لهللهیلکشللهواسیلگسلپ هس للرللبللهزت ل

نارووستلللدیلب لللهل6و1لاگلگسلسلللالشو ل ل علولگسلگس هلللهیل

باخوایگالگس ل(،6ل2لول )9ل ل

غراگحرهکممللد ،لسسجرللا هللهیلآسگیلوگحللدههیلسللاوبروسلاگل

ست

ف را لاگلکههشلیهد لیالگتاگ لتولردلسوخ ههیلست

تاکربهتللرگموساولزیلبلعلفاگوگسل لیاليبرعل لوجلویل

جدگل کمد لآسزت لب ه6-و-1ناوکوستلدگسل1لکلعلسلاوبرهسل

یگایلول توگسدلیالتولردلصمع لولگسبو لبروگتهسو لبعلمموگ ل

هل لسه رللد ل ل شللوی،لبللالخللویلسللاولزلبل تللیررالگسل لول

لولتجدتدپ:تالگس هی لشوی سلاولز،ل

وگحدههیلیوتهت لناوکوستدیلولساوبروسلوله چملرنلیال

ه ل لسللاولزلوللرگمللرنلگجللزگیلگصللا لسللهسسدۀلتاکربللهتل

باخ ل وگایلگلرگوسهکهاتدههیلتولردشلد لاگلهرلداولرزلول

لرگموساولزیله مد لجه لگس هی لگسلسلاولزلزسملگسل ل

بعلناوکزلتبدتلل کمدل(،1ل۷لول )0ل

هیۀلگولرۀلگاسگ لمر

لتر هاهلهیل قلد هت ،لسلهس ه لبملدیلکات ل هل ل

یال رلله ل رواوگانهسر ل هللهلمللها هللهلمه للللگسهس ل ل

ساولزلبعله لبخوایلولسل ل ولوو ههیلخطل لحهصلل،ل

تجزتۀلست

ل وگیلساولزیلخهکله مد لگسوگعل علدییل

بعلگلرگوسهکهاتدهلهیلکوکل لتلالولیاسههتل لبلعلوگحلدل

گسلمها لههلشه للجلم لهلهیل،Aspergillusل،Fusariumل

سهخ هس لخویلتعم لی-ناوکزلتبلدتللشلوی لپلرشلتر لهل-

لول

بعلک ل

،Trichoderma

لNeurospora

توگسد فرزتو  ،شر رهت  ،آسزت ل ل تلهل

Thermomonosporaیگاگیلفعهلرل ل لتجزتلللعلکمملللدن ل

تاکرب گس گتن او هه بهشد ته حدگکثا بهسی و خالو ل

ساولزله مد ل ه لتاتنلنوسعهلهیلصلمع ل وللدلسلاوزسل

آتدل(1لول )1ل

شله للTrichoderma reesei , Trichoderma virideل

بعکهااف ع
اههی ل
ممد دسظا بعلیس

لفاگتمدلپرچرد لگس لکلعل

ه ل مد لگسلمللها هللهیلیتگللالکللعلمللهیالبللعلتجزتلۀلسللاولزل

سرلللهسلبلللعل شلللهاک لحلللدگمللسلللعلنلللاو لآسلللزت لیگای ل

ه مد،ل تلوگ للبلعلل، Penicellium،Fusarium solaniل

گسللدوناوکهسهس،لگنزوناوکهسللهسلولسللاوبرهسلکللعلبلللعيللوال

T. koningiiلولT. viridaeلگشها لکایل(3لول )61لمها لههل

لبهلتودتگالم لل کمملد لآسلزت لگسلدول-لب لهل-

لخلها لل

هرداولرزلآسزت

سرماژت

لساولزلت

2

بعیلرللتولرلدل قلهیتالفلاگوگ لآسلزت لسلاولولر ر
ل

6و1لناوکهسللهس لتللهلستاوگحللدلگسللدوناوکهسهس،لبللعليللوال

ساول لولگه ر لآسههلیالصمع ،ل وایلتوجعلستهییلملاگال

تصهیف لبلعل ملهيدلیاوسل لبل لشلوللفربلالسلاولزلح العل

ناف عگسد ل ل

لکمدلولیالآ لسوگح لپروسدهلهیلب لهل6و1لنارووستلدیل

بعلیلرللتولرلدلکل ل صلو ،لبلعلسلداتلگسلسلوتعلهلهیل

9ل

قهت علتولردلساوزسلیالساو ههیلجهشتهف ۀل Trichoderma parceramosume PTCC5140ل

وحش لجدگشد لگسليبرعل لبلاگیلتولرلدلتجلهایلفلاآوایۀل

کاو رو ل رواوگانهسر لههیلصمع لگتاگ 1لگس هی لشد ل

خ افلگسل هی ل ل لشلوی لگسل هی لگسلاو لهلهیل خ الفل

غیبالگیی قارچهدای تولیدکننددۀ سدلوالز و ن ت دا

به هسیلولگفزگتشلتولردل صوزتل خ افلسهبقۀليوزس ل

گو ۀ بیتی :گس خله لنوسلۀللباتلالگسل رله ل۷لنوسلۀللتهرلعلشلد لل

لفمهوایلیگایلولتو لگسل ه لتاتنلاگهبایهلهلبلاگیل

ل

یالست

گتنل مظوالجهشسگت لسوتۀلوحش لگس لکعلبدتنل مظلوال
توگ لگسلموگ للجهشسگیلفرزتو له چو لگشععل لهواگ ل

باگسهسلفعهلرل لآسلزت لهلهیلسلاولولر ر

لولوس لخشل

سللاول لحهصللللگسجللهملشللدلکللعلیالگیگ للعلبللعلاو لگسجللهمل
هات

ل

لگشها لشد لگس

بیرسی فعالیت سلوالزی سویههای قارچی :گسآسجهک لعل

بللم شلولاو هللهیلشللر رهت له چللو لتر للهالبللهلگترللدتومل

ساوزسل شوللگسلسعلآسلزت لگسل لولسوب ل اگیل وایسرلهسل

باو هتدلولتهلگسردلسر اولسهملبایل( )66ل
باگتنلگسهسلهدفلگسلگسجهملگتنل طهلعلعلبااسل لنوسلعل-

آسزت لههلجه لفعهلر ل هوتگسد،لباگیلتهرۀل لرطلتولرلدل

هللهیل خ اللفلجللم لTrichodermaل وجللویلیال اکللزل

آسزت لگسلیولسوب ل اگیلآوت لللولکابوک ل ل رلللسلاولزل

مطقللعگیلکاو للرو ل رواوگانهسر ل لهللهیلصللمع لگتللاگ ل

گس هی لشد لبعلگتنلصواتلکعلجه لبااس لفعهلر لآسزت ل

بللعل مظللوالگاستللهب لتوگسللهت لآسهللهلیالتولرللدلگجللزگیلآسللزت ل

گسدوناوکهسهسلگسلسوب اگیلکابوک ل رللساولزلولجهل ل

ساوزسلبلوی لسلل لگسلاو لگتجلهیلجهلشلهلهیلگلقلهت لبلهل

فعهلر لآسزت لههیلسلاوبرهسلولگنزوناوکهسلهسلگسلسوب ل اگیل

گس ل هی لگسلگسللردلسر للاولبللعلممللوگ لگبللزگایلیالبهبللویلسللوتعل

آوت للگس هی لشد لباگیلگتنل مظلوالل01ل رال للر لالل لرطل
۷

گس هی لشد لس هتج لبعیس لآ د یا رلزگ ل تولرلدل آسلزت ل یال

س ولل ل مللد للحللهویل61لنللاملیاللر للالآوت لللل لولتللهل

سلوتعلهلهیل جه لشتهف لعل قهت لعل شلدلول یاسههتل ،ل به لاتنل

کابوک ل رللسلاولزله لاگ لب لهل6لنلاملیاللر لالپل لو لیال

سلوتعلهلهل بلهل برشل اتنل رلزگ ل تولرلدل ستاوگحلدههیل خ الفل

گالنل211ل را لر التهرعلشلدلولملها لهلهلیالآ لکشل للیگی ل

عاف لشلدسد ل عافل لسلوتعل-

شدسد ل رطلکش ل مد لممو لبال مبعلکلابنلولسر لاوژ ،ل

هللهیلمللهاک لجهللشتهف للعلبللهلگفللزگتشل2لتللهل66لباگبللایلیال

حهویل او لس و لولممهصالسهکرزلسرلزلبلویلولpHل لرطل

آسزت لس ب لبعلسوتۀلوحش

فعهلرل لآسللزت لسللاوزسلگسلج اللعلتهف للعهللهیلگتللنلپللژوهشل
کهاباییلگس

بالاویل۷±1/2لتمظر لشد ل رطلکش لبعل لدتل1لاوسلیال
ل

ی هیل91لیاجعلسهس ناگیلیالگسووبهتوالشلروایگالبلهل611

ل

یوالیالیمرقعلهوگیه لشدلولس وسلعلهلهلگسلسظلال رلزگ لتولرلدل

ل

ست

لموند و روشها ل ل
میكیونرگا یسمهای موردِنستفادۀ مولد سلوالز :یالگتلنل
پللژوهشل۷لنوسللۀل خ اللفلجللم لTrichodermaلشلله لل

لتوی لولفعهلر لآسزت ههیلسلاوبرهس،لگنزوناوکهسلهسلول

گسدوناوکهسهسلبااس لشدسد لت ه لآس هتشههلبهلسعلتولاگال
گسجهملشدل(62لول )69ل
0

،T.viride PTCC 5157لT. virens PTCCل،5300ل

گسلاو لییلسر اوسهلر رار لگسرد لجه لتعررنلغاظل ل

T. reesei PTCC ،Trichoderma sp. PTCC 5238

ممللدههیلگحرهکممللدۀلحهصللللگسلفعهلر ل لآسللزت هللهلولکر ل ل

،5142لT. ،T. Paraceramosome PTCC 5140

سمجشلناوکزلشاک لپلهاسلآس لو للگسل هی لشلدلل(61ول

5307

PTCC

longibrachiatumلول

T.

longibrachiatum PTCC 5308لگسل اکللزل مطقللعلگیل

 )61لجدگسهسیلسوپاسهتهس لحهصللگسلفعهلر لمها لجهل ل
بااس لفعهلر لآسزت

لتوسطلفرا اگسرو گسجهملشد

فصامه علما

1ل ل

-لپژوهش لست

بیرسی فعالیت زیم ن ددوگلوکا از :جهل لسلمجشل

هه،لسه لشش ،لش ها ،22لتهب ه ل6931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

قدگالآسزت

لگس لکعلیالهالیمرقعل6ل رواو و لناوکزل

فعهلرلل لگسللدوناوکهسهسی،ل1/21ل رالل لر للالسللوپاسهتهس ل

اگلآسگیل کمد لبلاگیل هسلبۀلوگحلدلآسزت ل لگسلفا لو ل

کش لمهاک لبعل 1/21ل را لر ال الو للکابوک ل ل رللل

ستالگس هی لشد لیالگتنلاگبطعلبهزل630/6۷لوس ل ولوول ل

ساولزل2یاصدلیالبهفالسر اگتل11ل را ل لوزالول،pH1/0ل

ناوکزلگس

گضهفعلشدلولیالی هیل11لیاجعلسلهس لنلاگیل بلعل لدتل91ل

غاظ

یمرقعلنا هن:گایلشد لسل

6/1ل را لر ال علافلDNSل

بع دتل1لیمرقلعلل
جه لتومفلوگکمشلگضهفعلشد لس وسعلههل ل
خاوطلولجوشهسد لشد لپ لگسلسایشد لس وسعلهه،لج :ل
سوایلآسههلیاليو ل و ل111لسهسو الخوگسد لشد ل ل
بیرسددی فعالیددت نگزوگلوکا ددازی :جه ل لسللمجشل
فعهلر لگنزوناوکهسهسلبعدلگسلصهفلکای ل رطلکشل ،ل
1/1ل را ل لر للالبللهفال11ل را ل ل للوزالول،pH1/0لبللعل1/21ل
رالل لر للالسللوپاسهتهس لکشلل لمللهاک لگفللزوی لشللدلول
گسووبهسرو لیالی هیل11لیاجلعلسلهس لنلاگیل بلعل لدتل11ل
یمرقعلگسجهملشد لبعل مظلوالتوملفلوگکلمشلل6/1ل رال للر لالل
عافلDNSلبلعل خالوطلوگکلمشلگضلهفعلشلد لس وسلعلهلهلل
بع دتل1لیمرقعل خاوطلولجوشهسد لشد لپ لگسلسایشد ل
ل
س وسعلهه،لجل :لسلوایللآسهلهللیاليلو ل لو ل111لسلهسو الل
خوگسد لشد ل
بیرسی فعالیدت سدلوبیازی :جهل لسلمجشلفعهلرل ل
سللاوبرهس،ل1/1ل را ل لر للالگسلسللوپاسهتهس لکش ل لمللهاک ل
بعله اگ ل1/1ل را لر ال او ل61ل رال ل لوزالسلاوبروسلیال
بهفالسر اگت 11ل را ل وزالول،pH1/0لیالی هیل11لیاجعل
بع دتل91لیمرقعلگسووبعلشد لس وسعلههلبلعل لدتل
سهس ناگیل ل
1لیمرقللعل خاللوطلولجوشللهسد لشللدللپلل لگسلسایشللد ل
س وسعلهه،لجل :لسلوایللآسهلهللیاليلو ل لو ل111لسلهسو ال
خوگسد لشد ل61ل رواولر الگسلس وسۀلحهصللگسلوگکلمشلبلعل
6ل را لر الکر لناوکزلگضهفعلشدلولسل لجل :لسلوایل
یاليو ل و ل111لسهسو الخوگسد لشد
تعیی ونحد زیمدی :تل

لوگحلدلآسزت ل ،ل ل علافل

یمرقع س ه

ل
ناوکز ) را
9

نام(

61

را لر ا وگحد

630 6۷

ل

وزن خشک سدلولی :وس لخشل

لسلاول لبلعلمملوگ ل

شهخصلاشدلمها لیال رطلکش لتولردلآسزت ل( ملد )ل
ولیاس رجعل قدگال صافلسوب اگلتوسطل رواوگانهسر ل ل
گسدگس نرایلشد لبعلگتنل مظوا،لکش ل1اوسۀلمها لبعدلگسل
فرا اگسرو لاویلکهغ:لوگت نلش ها ل6لبعل دتل21لسهم ل
یالی للهیل11لیاجللعلسللهس نللاگیلخشلل

لولوس لتللوی ل

ساول لباگسهسلناملیاللر النزگا لشد ل ل
بیرسی منحنی تولیدد دزیم سدلوالز توسد
parceramosume 5140

سمجشلفعهلر لآسزت

PTCC

 :T.باگیلتعررنلبه اتنلس ه لجهل ل
،لسرم ر

لتولردلآسزت لسلاوزسللیال

نوسعلپاتولردلبااس لشد لباگیلگتنل مظوالگاللنلهلهیل211ل
را لر الحهوی01ل را لر ال رطلس و ل مد لتهرلعلولیال
هاکدگملت

لمطعۀل6×6لسهس ل ایلگسلسطحلپارل لPDAل

3

حللهویل ر للاوملهللهیلگسلللوایگال PTCC 5140 T.

parceramosumeلتاقرحلشد ل لرطلکشل للبلعل لدتل۷ل
اوسلیالی لللهیل91لیاجلللعلسلللهس نلللاگیلیالگسووبلللهتوال
شروایگالبه 611لیوالیالیمرقعلماگالیگی لشد ل رزگ لتولرلدل
آسللزت هللهیلسللاوبرهس،لگنزوناوکهسللهسلولگسللدوناوکهسهسلل
گسياتدلسمجشلفعهلر لهالت

لگسلستاوگحدههلبعلصلواتل

اوسگسعلبااس لشد لت ه لآس هتشههلبهلسلعلتولاگالگسجلهمل
شد ل
جهشزنیی  T. parceramosume PTCC 5140بهمنظدور

نفزنیش تولید زیم سلوالز :یالگتنلپژوهشلباگیلگتجلهیل

1ل

قهت علتولردلساوزسلیالساو ههیلجهشتهف ۀل Trichoderma parceramosume PTCC5140ل

سللوتعهللهیلجهللشلتهف للۀل مهسللب،لگسلاو لجهللشسگت ل ل

تخ رللالتوسللطلفرا اگسللرو لجدگسللهسیلشللدلولفعهلرلل ل

شر رهت لولتر هالبهلگسلردلسر لاولگسل هی لشلد لغاظل ل1/2ل

آسللزت لهللهیلسللاوزسلبللاگیلهللالسللوتعلگسللدگس لنرللایلشللد ل

للوزالگسلسر اتلل لسللدت لیالبللهفالگسلل هتل1/2ل للوزالول

جهشتهف عههت لبهلتوگ لبهزیلتولردلآسزت لگس خله لشلدسدل

گسردت عل1/0لتهرعلشلدلولیال اگحلللجهلشلسگتل لگسل هی ل

( )61ل

شد لجه لاس لس ویگالیاصدلبقه،لامل لهلهلیلسلاتهل لگسل

سن ش پایدنری در تولید و فعالیت زیم سلوالز در

سوسلهس رو لحهویلگسلوالمهاک لبعلتعلدگیل610لگسللوالیال

سویههای جهشیافتده :رلزگ لپهتلدگایلتولرلدلولفعهلرل ل

را للر التهرعلشد لسل ل6ل را للر الگسلسوسلهس رو لحهویل

آسزت

لسوتعههیلجهشتهف لعل م خلبلوله چملرنلسلولتۀل

گسلوالمهاک لبعل1ل را للر لالگسلردلسر لاولگضلهفعلشلدلولیال

وحش لبااس لشدسد لبدتنل مظوالسوتعههیلپاتولرلدل61ل

شروالبلهل611لیوالیالیمرقلعلولیالس له لهلهلیل،61،21،91ل

بهالوگکش لیگی لشدسدلولیاگس ههلفعهلرل لآسزت ل لیالهلال

،11ل،11ل11لول11لیمرقعلماگالیگی لشد لبایگشل لگسلس وسلعل

سوتعل م خبلسمجرد لشد ل

بعل رزگ ل611ل رواولر اله اگ لبلهلگفلزوی ل111ل رواولر لال

الیز مداری :س لهتجللولگيمملهتللبلعللیسل للآ لد للیال

ل611ل رواولر لالگسلهلالامل ل

اگحلل خ اف،لبعلوسراۀلساملگفزگالآ لهایلSPSSلوتلاگتشل

بعلپار لحهویل رطلکش لتولرلدلآسلزت لگفلزوی لشلدلول

63لتجزتللۀلآ للهایلشللدسدل لیالگتللنلپللژوهشلگسلآس للو ل

گسووبهسرو لس وسلعلهلهلیلالی لهیل91لیاجلعلسلهس لنلاگیلول

آ هایل،One-way ANOVAلTukeyلبهلضاتبلگي رمه ل

تعلدگیلکام ل لهلهلیل

31یاصدلگس هی لشدلولسطحل عمهیگایلس هتجلبلعللصلواتلل

بهفالف هتلصواتلناف

بع دتل9لتهل1لاوسلگسجهملشد لش ها
ل

وجویلیالهالپار ل ابوطلبعلس ه لهلهلیل خ الفلجهلشل

P≤0.05لنزگا لشد ل
ل

بعل مظوالیس لتهب لبعلس لهس لکلعلیالآ ل33/33یاصلدلگسل
گسلواههلگسلبرنلاف علبهشمد،لگسجهملشدل( )61ل

تای

ل

ن ت ا سویۀ بیتی جهش یافته :جهل لگس خله لسلوتۀل

بیرسی ماکیوسكوپی گو ههای  :Trichodermaمها -

جهشلتهف علباتالگسلیولاو لکر ل(غابه لگولرلع)لولک ل ل

ههیلکش لشد لیال رطل ملد لگسلل لهرلاسلق،ل رلزگ ل

(غابه لرهسوتع)لگس هی لشد لیالاو لکر ،لتشلورللههللۀل

اشلدلولوت لووست علهلههایل(بلعلصلواتلکر ل )ل للرطل

ش هفلیاس رجۀلهرلداولرزلسلاولزلتوسلطلآسلزت لتولرلدیل

بااس ل لشللدسد لبللهلتوجللعلبللعلگتموللعلگتللنل للرطلحللهویل

ه اگ لبهلگفلزوی لاسلقلما لزلکمگلولگسل هی لشلد لبلدتنل

سوب اگیلکابوک ل ل رلللسلاولزلبلویلولگسلوت لووست ۀل

مظوال او ل1/6یاصدلما لزلکمگلولبلعل لرطلکشل ل

بهزت لباخوایگالبوی،لکههشلوت ووست علیال رطل ل ل-

گضهفعلشلدلولسلل لش شلویلپارل لبلهلکاالت لدلسلدت ل 6ل

توگسدلسشه لیهمدۀلتولردلساوزسلولشو

وزالپ لگسل61لیمرقعلگسجهملشد لفعهلرل لآسلزت لسلاوزسل

س للهتج،لحللهک لگسلآ لبللویلکللعلیال للرطل مللدل لکللعلگسل

بللهلتوجللعلبللعلمطللالههلللۀلگتجهیشللد لبللعلمط لاللکام ل لسللوتۀل

کابوک ل رللساولزلبعلمموگ لسوب اگلگس هی لشد لبلوی،ل

جهشلتهف عل()H/Cلگاستهب لشلد لسلوتعلهلهیلجهلشلتهف لۀل

وت للووست ۀل للرطلحللهویلسللوتعلهللهیلPTCC 5308ل

بزاگتال()H/C≥1.5لجه لسمجشلک ل ل
ل
یگاگیل قرهسل

وPTCC 5300لپل لگسلن:شل ل1لاوسلس للب لبللعلسللهتال

گس خه لشلدسد لجهل لبااسل لک ل ،لسلوپاسهتهس ل لهتعل

لبهلگتنلحه لسوتعهلهیل

سوتعهه،لتغررالکمدگس لسدگش علگس

لسوب ل اگلبهشلد ل

فصامه علما

1ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ،لش ها ،22لتهب ه ل6931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

PTCC 5307لولPTCC 5140لکلللههشلوت لللووست عل

حهصللگسلاشدل۷لنوس لۀلTrichodermaلبلالاویلیولسلوعل

یاس رجۀل صلافلکابوک ل ل رلللسلاولزلاگلسشله لیگیسلدل

سوب ل اگیلکابوک ل ل رلللسللاولزلولآوت لللیال للرطل

(جدو  )6له چمرنلباگسهسلس هتجلبعلیس لآ د ل شلخصل

يبدلس لهتجلبلعلیسل لآ لد لیال

مد لسشه لیگی لشد لگس

شدلکعلیابهاۀل رطل مدل لکعلیالآ لگسلآوت للبعلمموگ ل

بعمموگ لسوب ل اگل
رطههت لکعلگسلکابوک ل رللساولزل ل

سوب اگلگس هی لشلد لبلویلسرلزلسلوتعلهلهیلPTCC 5140ل

گسل هی لشلد لبلوی،لسلوتۀلPTCC 5300لبرشل اتنل رلزگ ل

وPTCC 5307لس للب لبللعلسللهتالسللوتعهللهلاشللدلبه للایل

اشدلاگلیگش لولیال رطههت لکلعلگسلآوت لللبلعلمملوگ ل

یگش مد ل ل

سوب اگلگسل هی لشلد لبلوی،لسلوتعلهلهیلPTCC 5157لول

ل

PTCC 5308لبرش ل اتنل رللزگ لاشللدلاگلیگش ل مدل س للهتجل

غیبالگیی قارچهای تولیدکنندۀ سدلوالز :غابلهلگایل

برهسگالآ لبویلکعللزو هًلسوتعههت لکعلاشدلبهزت لیگاسلدل،ل

لساول ل

،لبعليلوایل

مها ههیلتولردکممدۀ لساوزسلبهلتعررنلوس لخش

رزگ لفعهلر لآسزت ههیلساوزسلآسههلبهزلسر

وله چمرنلبااس لفعهلر لستاوگحلدلهلهیلآسلزت لسلاوزسل

کعلسوتۀلPTCC 5140لبهلاشدل وسطل(شولل،)6ل رلزگ ل

گسجهملشد ل

فعهلر لآسزت لب رهالبرش ایلس ب لبعلسهتالسوتعههلیگشل ل

بیرسی وزن خشک سلولی :یالشولل 6لوس لخشل

(شولل )2ل

ل

ل
جدو ل -6شخصهتلهههایلاشدلنوسعههیل خ افلTrichodermaلیال رطلحهویلکابوک ل رللساولزلولآوت ل ل
کدلسوتع ل
ل

ل
کابوک ل رلل
ساولز ل

ل
آوت ل ل

کابوک ل رلل
ساولز ل

تغررالوت ووست ع ل
آوت ل ل
+ل

کابوک ل رلل
ساولز ل

آوت ل ل

 161۷ل

کاملاوشن ل

کاملترا ل

 ++ل

 1910ل

کامل هت ل

سایلاوشن ل

+ل

+ل

 1911ل

صوات لاوشن ل

شرایلاوشن ل

+ل

-ل

 +++ل

 1290ل

صوات لاوشن ل

شرایلکدا ل

 +++ل

 ++ل

 ++ل

-ل

 1612ل

صوات لاوشن ل

صوات لکدا ل

 ++ل

 ++ل

 ++ل

-ل

 191۷ل

کام-لمهو لگی ل

 +++ل

 +++ل

-ل

-ل

 1611ل

صوات ل

 ++++ل

 ++++ل

-ل

-ل

ست وس ل
اوشن ل
ست وس ل

+ل

-ل

 ++++ل

+ل
+ل

اشد ل-لمدملاشدلولتهلتغررال+لضعرفل++ل وسطل+++لخو ل++++لخرا لخو لوت ووست ع ل-لمدملتغررال+لتهل++++لکههشلناگساویلگسلضعرفل
تهلخرا لخو

ل
ل

ل

قهت علتولردلساوزسلیالساو ههیلجهشتهف ۀل Trichoderma parceramosume PTCC5140ل

شولل-6للوس لخش

۷ل

ل

لحهصللگسلاشدلنوسعههیلمها لTrichodermaلیال رطلحهویلآوت للولکابوک ل رللساولز ل

بیرسی فعالیت سلوالزی:لجه لتعررنلبه اتنلسوتعلگسل

1/602لوگحدلیال را لر الفعهلر لگنزوناوکهسهسیل1/190ل

رلله ل۷لمللها لتهرللعلشللدلولفعهلر ل لآسللزت هللهیلسللاوبرهس،ل

وگحدلیال را لر ا ولفعهلرل لسلاوبرهسیل 1/613وگحلدلیال

گنزوناوکهسهسلولگسدوناوکهسهسلبااس لشدسدل(شولل )2لبهل

را لر البعلمموگ لسوتعگیلکلعلبلهزتاتنلفعهلرل لاگلیالهلال

توجعلبعلس هتجلبعلیس لآ لد ل شلخصلشلدلکلعلسلوتۀل T.

سعلآسزت لیگشل لگس خله لشلد لس لهتجلحهصلللگسلفعهلرل ل

parceramosumeلبللهلیگشلل نلفعهلرلل لگسللدوناوکهسهسیل

ساوزسیلیال(شولل)2لسشه لیگی لشد لگس

ل

ل

شولل-2لفعهلر لستاوگحدههیل خ افلآسزت لساوزسلحهصللگسلاشدلنوسعههیل خ افلجم

ل

لTrichoderma

ل

فصامه علما

0ل ل

رو د تولید زیم سلوالز توس

-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ،لش ها ،22لتهب ه ل6931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

سویۀ T. PTCC 5140

رزگ لفعهلر لآسزت ههیلگسلدوناوکهسهس،لگنزوناوکهسلهسلول

بع مظلوا لتعرلرنل
 parceramosumeدر محی تولید زیم :ل ل

لیمرقلعل

به اتنلس ه لجه لسمجشلفعهلر لآسزت

،لاوسلدلتولرلدل

ساوبرهسلیال6ل را للر ال رطلکش لیالس له لتل
باگیلهالسعلآسزت لولبعلصواتلاوسگسعلتعررنلشد ل ل

آسزت لیالاوسههیل خ افلبااس لشد لباگیلگتلنل مظلوال
ل

شولل-9لتولردلآسزت لگسدوناوکهسهس،لگنزوناوکهسهسلولساوبرهسلتوسطلسوتۀلPTCC 5140ل T. parceramosumeل

ل

ل
س للهتجلبللعلیسلل لآ للد لسشلله لیگیلکللعلتولرللدلآسللزت ل

ن ت ا سویۀ بیتی جهشیافتده :پل لگسلاسل لس لویگال

گسدوناوکهسهس،ل21لسهم لپ لگسلتاقرحلگسلواههلیال رطل

یاصدلبقهلولبعیس لآوای ل عهیلع،ل 19یمرقعلس هس لگسل ل
ل

مللد لشللاوعلشللدلولبللهلن:ش ل لس لله لگفللزگتشلتهف ل ل

کعلیالآ ل33/33لیاصدلسلوتعلهلهلت ل لتلیررالجهلشلبلهل

حدگکثال رلزگ لتولرلدلآسلزت لگسلدوناوکهسهسلیالاوسل1لبلعل

گسردلسر اولگسلبرنل لاوسدلولسوتعههت لکعلیالگتنلس ه لبال

1/29۷لوگحللدلیال رالل للر للالاسللردلولگسلاوسل۷لبللعلبعللدل

اویلپار ل لتشللورللکام ل ل ل لیهمللد،لبللعلگح لله لستللهیل

بللعتللداتجلکللههشلسشلله لیگیل(شللولل )9لتولرللدلآسللزت ل
ل

جهشتهف عله مد
ل

گنزوناوکهسهسلسرزل21لسلهم لپل لگسلتاقلرحلگسللواههلیال

یالبااس لکر لفعهلر لآسلزت ،لگسل رله لل611لپانملعل

للرطل مللد لشللاوعلشللد لحللدگکثال رللزگ لتولرللدلآسللزت ل

جهشتهف علتوسطلگسردلسر او،ل21لپانمعلکعلمطالههلۀلآسهلهلل

گنزوناوکهسهسلیالاوسل1لبعل رزگ ل1/211لوگحلدلیال رال ل-

بزاگلتالگسلسوتۀلوگلدلبویسلد،لبلعلمملوگ لسلوتعلهلهیلباتلال

لر الگسدگس لنرایلشدلولگسلاوسل۷لبعلبعدلبلعلتلداتجلک لههشل

گس خه لشدسد لبااس لک ّ لفعهلر لآسلزت لسشله لیگیلکلعل

تهف ل(شول )9لتولردلآسلزت لسلاوبرهسل21لسلهم لپل لگسل

فعهلر لگسدوناوکهسهسیلولساوبرهسیلسلوتۀل،63لبلعلتاترلبل

تاقللرحلگسلللواههلیال للرطل مللد لشللاوعلشللدلولحللدگکثال

2/0لول66/2لباگبللالولفعهلر ل لگنزوناوکهسللهسیلس لولتۀل61ل

بع رلزگ ل1/11لوگحلدل
رزگ لتولردلآسزت لساوبرهسلیالاوسل1ل ل

س ب لبعلسوتۀلوگلدل6/9لباگبالگفزگتشلتهف علگسل ل(جلدو ل

یال رال لر للالبللعلیسل لآ للدلولپل لگسلاوسل۷لبللعلتللداتجل

 )2ل

کههشلتهف ل(شول )9ل

3ل

قهت علتولردلساوزسلیالساو ههیلجهشتهف ۀل Trichoderma parceramosume PTCC5140ل

ههیلجهشتهف علس ب لبعلسوتۀلوگلد ل
ل
جدو ل-2لسمجشلفعهلر لآسزت لههیلگسدوناوکهسهس،لگنزوناوکهسهسلولساوبرهسلسوتع
س وسع ل

گفزگتش ل

گسدوناوکهسهس ل

فعهلر

(وگحدلیال را لر ا)

گنزوناوکهسهس ل

گفزگتش ل

(وگحدلیال را لر ا)

ل

فعهلر

ساوبرهس ل

گفزگتشلفعهلر

(وگحدلیال را لر ا)

-

1/219

-

 1/169ل

سوتعلوگلد

 1/611ل

6 /2

1/610

-

1/160

6ل

1/212

1/2۷۷

6 /6

1/110

1/236

6 /6

1/192

2

1/93

2 /1

9

1/2۷۷

6 /۷

6/11

1/111

-

1

1/2۷6

6 /۷

1/21

1/111

-

1

1/911

2 /2

1/213

6/12

 6 /1ل

1

1/96۷

2

1/132

-

1/126

۷

1/2۷1

6 /۷

1/612

-

1/116

9 /6

0

1/633

6 /2

1/1۷9

-

1/110

-

3

1/960

2

1/299

-

1/110

 9 /1ل

-

 6 /9ل
-

 2 /1ل

61

1/911

6 /3

1/961

6 /9

1/111

1 /6

66

1/96۷

2

1/211

6/10

1/613

66/1

62

1/916

2 /2

1/916

6 /2

1/691

61/1

69

1/213

6 /1

1/210

6/11

1/110

1 /2

61

1/916

2 /9

1/910

6 /2

1/661

0 /0

61

1/999

2 /6

1/213

6 /6

1/103

 1 /0ل

61

1/911

2 /2

1/916

6/29

1/626

3 /9

6۷

1/126

2 /1

1/216

6/1۷

1/131

۷ /2

60

1/969

2

1/213

6 /6

1/113

1 /1

63

1/116

2 /0

1/211

6/13

1/611

66/2

21

1/9۷1

2 /1

1/2۷1

6 /6

1/113

1 /9

باگسهسلس هتجلبعلیس لآ د لیالجلدو لل،2لسلوتعلهلهیل

هالت

ل

لگسلستاوگحدههیلآسزت لساوزس،لفعهلرل لآسزت ل ل

جهللشتهف للعل،61ل،66ل6۷لول63لبللهزتاتنل رللزگ لتولرللدل

سلولتۀلوحشل لیال1لسلوتۀلجهلشلتهف لعلولپل لگسل61لبللهال

آسزت لههیلساوزسیلاگلس ب لبعلسوتۀلوگلدلسشه ل یهمد ل ل

کش ل جدیلسمجرد لشلد لس لهتجلحهصلللگسل رلهسگرنل61ل

سددن ش پایدددنری فعالیددت زیمددی در سددویههددای

تواگالیالجدو ل9لذکالشد لگس

ل

جهشیافته و ونلد :بعل مظوالتعررنل رزگ لپهتلدگایلفعهلرل ل
ل
ههیلجهشتهف علس ب لبعلسوتۀلوگلدل(61لتواگا) ل
ل
ل
یلگسدوناوکهسهس،لگنزوناوکهسهسلولساوبرهسلسوتع
جدو ل-9ل رهسگرنلسمجشلفعهلر لآسزت لهه
رهسگرنلفعهلر لآسزت لگسدوناوکهسهسل(وگحدلیال

رهسگرنلفعهلر لآسزت لگنزوناوکهسهسل(وگحدل

رهسگرنلفعهلر لآسزت لساوبرهسل(وگحدل

را لر ا) ل

یال را لر ا) ل

یال را لر ا) ل

سوتۀلوگلد ل

 1/290ل

 1/211ل

 1/11ل

ش ها لسوتع ل

 61ل

-ل

 1/921ل

-ل

 66ل

-ل

-ل

 1/613ل

 6۷ل

 1/190ل

-ل

-ل

 63ل

 1/111ل

-ل

 1/619ل

فصامه علما

61ل ل

سللللللوتۀلجهللللللشلتهف للللللۀل61لبللللللهلفعهلرلللللل ل

-لپژوهش لست

س

هه،لسه لشش ،لش ها ،22لتهب ه ل6931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

لک

لتولردل شویلیالمرنلحه لبهتدلگشها لکایلکلعل

گنزوکاوکهسلللهسی1/921لوگحلللدلیال رالل لر لللالولسلللوتۀل

یالحلله لحهضللا،لمر لل لتولرللدلآسللزت لهللهیل رواوبلل ل

جهشلتهف ۀلش ها ل63لبلهلفعهلرل لگسلدوناوکهسهسیل1/111ل

تجزتعلکممد لبهزلگس ل(،1ل1لول )63لجه لگس هی لگسلساولزل

وگحدلیال را لر الولفعهلرل لسلاوبرهسیل 1/619وگحلدلیال

بعلمموگ ل مبعلگساژی،لگب دگلساولزلگسياتلدلهرلداولرزلتوسلطل

تۀلجهللشتهف للۀلشلل ها ل6۷لبللهلفعهلرلل ل
ل
رالل لر للالسللو

آسزت لهه یلسلاوزسلبهتلدلبلعلنالوکزلتبلدتللشلویلولسلل ل

گسدوناوکهسهسیل1/190لوگحدلیال را لر الولسوتۀل وتهس ل

بعلوسراۀلم لللتخ رلالگتلهسو لتولرلدلشلوی لتولرلدلسلاوزس،ل

ش ها ل66لبهلفعهلر لساوبرهسیل1/613لوگحدلیال را لر لال

پاهزتملعلتلاتنلم ل

بللعلممللوگ لسللوتعهللهیلجهللشلتهف للعلگس خلله لشللدسد لس للهتجل

کهس نلهزتمۀلتولردلآسزت لسببلکههشلهزتمۀلسهلهت لتولرلدل

حهصللگسلپهتدگایلفعهلرل لآسزت ل لس لهتجلسشله لیگیلکلعل

گتهسو لخوگهدلشلد؛لملمو لبلالگتلن،لآسلزت لسلاوزسل لوگایل

فعهلر لگسدوناوکهسهسی،لگنزوناوکهسهسیلولسلاوبرهسیلیال

کهابایل عدیلیتگلایلسظرلالگسل هی لیالصلمهتعلس لهج لول

سوتعههیلجهشتهف علپ لگسل61لبهالکش لتغررایلسدگش عل

صمهتعلکهغ:سلهسیلیگایل(ل6۷لول )21ل رواوگانهسر ل لهلهیل

ولتولردلپهتدگالآسزت ل شههد لشدل(جدو  )9ل ل
ل

سلاولر ر

لگتلنلفالآتمللدلگسل للبللعله لرنلسللببل

لمللهیالبللعلتجزتلۀلسللاولزله ل مدلولم للدتهًلیالیول

ناو لمها لههلولبهک ایههلملاگال ل لنراسلد لبلهک ایلهلهلیال

بحث و تی هگییی ل

قهت علبهلمها لههلآسزت لک ایلتولرلدل ل لکمملدلولکلهاگت ل

تاکربهتللرگموسلاولزیلبلعلفاگوگسل لیاليبرعل لوجلویل

ک ایلیالتولردلآسزت لیگاسد لیالحله لحهضلالاو لهلهیل

یگایلولبعلمموگ ل هیۀلگولرعلیالتولردلصمع لولگسبو لبروگتلهسو ل

اگتجلباگیلبهبویلسوتعلجه لگسل هی لیالصلمع ،لگسل هی ل

ل لهیلۀلگاسگ لمر ل لولتجدتدپل:تا،ل ل لتوگسلدل

گسلاو هللهیلفرزتو ل لولشللر رهت لبللاگیلگتجللهیلجهللشلول

لتلوی لیال ملهبعل

لگس لبهلگتنلحه لیالنلهملگو لبهتلدلسلوتۀل

بعلمموگ لتل

گس هی لشوی لتاکربلگصا لشر رهت لست

همدس لژس ر

لرگموساولزیل خ اف،ل هوتلگس ؛لگ لهلبلعليلوالکال لگسل

وگلدلتوگسهت ل مهسب لیالتولردلآسزت لیگش علبهشد لملها لهلهیل

21یاصللدللرگمللرنلول۷1یاصللدلپار اهللهیلکابوهرللداگت ل

تجزتعلکممدۀلساولزلگسلج اعلنوسعلههیل خا لفلجلم لهلهیل

ساولزلوله لساولزلتشورللشد لگس

(6۷ ،1لول )60ل ل

،TrichodermaلAspergillusلولPenicilliumلگسل هلللل -

مبللللللگسلگسلللل هیۀل رواوگانهسر لللل لگسلسوب لللل اگیل

تاتنلمها ههیلتولردکممدۀلسلاوزسله ل مدلولیالگتلنل رله ل

لرگموساولزی،لکها لگیلجزلهرداولرزلگتلنلتاکربلهتلجهل ل

Trichodermaلجه لتولردلساوزسلیالصمع لبرش ال وایل

لپلرشلتر هاهلهیلفرزتول ،ل

توجعلماگالناف علگس لبعله رنلیلرللیالگتنلپژوهشلباگیل

لتهلتاکرب ل لگسلگتلنلاو لهلهلل ل لتوگسلدلیال

گولرنلبهالنوسعههیل خ افلجم لTrichodermaلبااسل ل

آسگیسهسیلممدههیل وجلویلیالسلهخ هاههیللرگموسلاولزیل

شللد لیالب للرهایلگسلپللژوهشهللهیلگسجللهملشللد لT. reeseiل

لبعلیلرللشلاگتطل علهی ل

لبعمموگ لسوتۀلباتالیالتولردلساوزسل عاف لشلد لگسل ل(،0ل

گسلسظالpHلولی هیلفعهلر ،ل عهتبلاو هلهیلاگتلجل هسملدل

3لول )61لیالگتنلت قردل رزگ لفعهلر لستاوگحلدههیلآسلزت ل

هرداولرزلگسلردیلتلهلمارلهت لگسلج العلخلواین لاگلسلدگای،ل

ساوزسلیالبرنل۷لنوسعلجم لTrichodermaل قهت لعلشلد ل

گخ صهصر لولبهسی لیالتولردلناوکزلبهزلگس لولتاکربلهتل

س هتجلسشه لیگیلکلعلT. parceramosum PTCC 5140لیال

تولردلممدههیلمهبلِلتخ رالسر
شر رهت ،لآسزت

بعلکهالبای لشوی لهرداولرزلآسزت

قهت علتولردلساوزسلیالساو ههیلجهشتهف ۀل Trichoderma parceramosume PTCC5140ل

 66ل

قهت علبهلسلهتالنوسلعلهلهلتوگسلهت لبلهزتایلیالتولرلدلآسلزت ل

جهشسگت لبهلگشعۀل هواگ لبلم شلولتاکرلبلشلر رهت لگترللل

ساوزسلیگای لگتنلسوتعلبلهلیگشل نلفعهلرل لگسلدوناوکهسهسیل

رللسلول وسهتلیال Penicillium janthinellum NCIM

1/602لوگحدلیال را لر الفعهلر لگنزوناوکهسلهسیل1/190

1171لمموگ لشدلکعلیولباگبالگفزگتشلفعهلر لیالآسزت هلهیل

وگحدلیال رال للر لالولفعهلرل لسلالوبرهسیل1/613لوگحلدلیال

گنزوکاوکهسهسلولکابوک ل رللساوزسل شههد لشلدل(ل )66ل

را لر اللبعمموگ لسوتعگیلکعلبهزتاتنلفعهلر لاگلیالهالسلعل

باگسللهسلس للهتجلبللعلیس ل لآ للد لیاگتللنلپللژوهشلیالسللوتۀل

آسزت لیگش لگس خه لشد بااس ل م مل لتولرلدلآسلزت لیالل

جهلللشتهف لللعل،61لفعهلرلل لآسلللزت لهلللهیلگسلللدوناوکهسهس،ل

گتنلسوتعلسشه لیگیلکعلتولردلآسزت لههیلساوزس،ل21لسلهم ل

گنزوناوکهسللهسلولسللاوبرهسلبللعلتاترللبل،6/3ل6/9لول1/6لباگبللال

پل لگسلتاقللرحلگسلللواههلیال للرطل مللد لشللاوعلشللدلولبللهل

بعلصواتلپهتدگالگفزگتشلتهف له چمرنلگفلزگتشلتولرلدلیال

ن:ش لس ه لگفزگتشلتهف لحدگکثال رلزگ لتولرلدلهلالسلعل

سوتۀلجهشتهف عل66لباگیلگتنلسعلآسزت لبلعلتاترلبل،2ل6/10ل

تاتربلبع رزگ ل،1/29۷ل1/211لول1/11ل
ل
آسزت لیالاوسل1ل ل
ولبع

ول66/1لباگبالبویلکعلبرش اتنلگفزگتشلتولردلآسلزت لسلاوبرهسل

وگحدلیال رال للر لالبلعلیسل لآ لدللولپل لگسلاوسل۷لاوسلدل

اگلسشه لیگی لسوتۀل6۷لسرزلبهل،2/1ل6/1۷لول۷/2لباگبالولسلوتۀل

کههش لیگش لگتنلکههشلگح لهزًللبلعلمال لک بلویل لوگیل

،63ل،2/0ل6/13لول66/2لگفلللاگتشلتولرلللدلاگلبلللعلتاترلللبلیال

غلل:گت لبللعلخصللو ل مللهبعلکابملل لولیاس رجللعلتجزتللۀل

فعهلر لآسزت ههیلگسدوناوکهسهس،لگنزوناوکهسلهسلولسلاوبرهسل

آسزت لههیلساوزسیلتوسطلآسزت لههیلپاوتئهسیلول صلافل

سشلله لیگیسللدل(جللدو ل )2لتولرللدلآسللزت لهللهیلسللاوبرهسلول

ههلبع مظوالتی رنلاشدلساو لگس
گتنلآسزت ل ل
گس هی لگسلاو ههیلکمسلر

ل

گسدوناوکهسهسلیالسلولتۀلجهلشلتهف لعل63لوله چملرنلتولرلدل

لول لدا لجهلشلسگتل ل

آسزت لگنزوناوکهسهسیالسوتۀل وتهسل ل61لس لب لبلعلسلولتۀل

سوتعههیلصمع لبهلگس هی لگسل وگیلجهشلسگتل لشلر رهت لول

وگلدلت لهوتلکشل گرلایلیگشل علبلعله لرنلیلرلللیولسلولتۀل

لبعلمموگ ل هل لتلاتنل

وتهس ل ل61ول63لبللعلممللوگ لسللوتعلهللهیلجهللشلتهف للۀلباتللال

گبزگالبهرمعسهسیلولگفزگتشلتولردلگسلس ه لههیلن:شل عل لوایل

گس خه لشدسدل(جدو  )9لیاسههت لس هتجلگتنلت قرلدلسشله ل

توجعلیگسش مدگ لبوی لگس ل( )26ل

یگیلکلللعلسلللوتۀلجهلللشلتهف لللۀل PTCC 5140 T.

تهلاو ههیلفرزتو لول همدس لژس ر

کهسللداگ61لوله وللهاگ لیالسلله ل2113لگفللزگتشلتولرللدل

parceramosumل توگسمدلبعلمموگ لسلوتۀل مهسلب لجهل ل

آسزت لساوزسلیالT. citrinovirideلاگلگسياتدلجهشسگتل ل

گس هی لیالصمع ل وایلتوجعلماگالنرایلولبهمل لگفلزگتشل

گترل،ل رلللسلول وسهتلولگترلدتوملبا هتلدلبااسل لکایسلد ل

بها وایلتولردلممدههیلسهی لیال احاۀلهرلداولرزلآسزت ل ل

باگسهسلس هتجلگاگئعلشد لمموگ لشدلکعلجهشسگت لشلر رهت ل

تاکربهتلسلاولزیلبلعل مظلوالگسل هی لبلعلمملوگ لسوب ل اگیل

گتنلسوتعلبعل مظلوالگفلزگتشلتولرلدلسلاوزسللبهمل لگفلزگتشل

تولردل صوزتل خ افلیالحوسۀلست

،2/61ل2/61لول6/۷9لباگبللللایلبللللعلتاترلللللبلیالتولرلللللدل

ل

گنزوکاوکهسهس،لگسدوناوکهسهسلولسلاوبرهسلشلد لگسل ل(ل )22ل

ل

یالپژوهشلیتگالگسجهملشلد لتوسلطلگیسلو ل66لوله ولهاگ ل

ل

یالسلله ل211۷لبللعل مظللوالگفللزگتشلتولرللدلسللاوزسلگسياتللدل

لفمهوایلشوی ل

6931لتهب ه ل،22 لش ها، لسه لشش،هه
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

لپژوهش لست-
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