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 های ریشه ی توسکا در مازندراناز گره Rhizobiumی و شناسایی باکتری جداساز
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باشد. هاي فقير ميي مناسبي براي افزايش نيتروژن در خاکهاي تثبيت کننده ازت به دليل توليد نيتروژن زياد، جبران کنندهاستفاده از گونه

که داراي رشد سريعي بوده و در اصالح و افزايش  هاي تثبيت کننده ي ازت استيکي از گونه ( Alnus subcordata ) اي ييالقيتوسک
هاي شمال به گونه توسکاي ييالقي اختصاص کاري در جنگلذخيره مواد غذايي خاک بسيار موثر است. بر اساس آمار بيشترين سطح جنگل

باشد. معلوم شده که هاي تيپ آلنوس مرجاني شکل با انشعابات دو شاخه است که محل تثبيت ازت خاک ميگرهي توسکا داراي دارد. ريشه
دهند. براي ريزوسفر تشکيل گرهک در توسکا را افزايش مي pHي القاي پيچش تار کشنده و يا احتماال بهبود هاي همراه به وسيلهباکتري

هاي ساري ي درخت توسکاي ييالقي از جنگلي ريشههااز گره 1393شه در تابستان سال هاي ريهاي همراه گرهکشناسايي باکتري
ها به آزمايشگاه منتقل و پس از شست و شو و ضدعفوني سطحي چند مرتبه با آب مقطر استريل شسته شد. پوسته برداري شد. نمونهنمونه

دقيقه در دماي اتاق  30مدت ستريل به کمک تيغ خرد و نمونه بهيک پتري حاوي مقداري آب مقطر ا ها جدا شده و دري بيروني گره
 ,yeast extract manitol agar)آگار  _مانيتول _نگهداري شد. قطراتي از سوسپانسيون توسط يک لوپ استريل روي محيط مخمر

YEM ) هاي باکتري با کشت تک يدرجه سلسيوس نگهداري شد. پس از ظهور و خالص سازي کلن 28تا  25ها در دماي کشت و تشتک
هاي محدب سفيد رنگ ها داراي کلنيجدايه ها تعيين گرديد.ي تک، خصوصيات مورفولوژيکي و بيوشيميايي جدايهو جداسازي دوباره کلني

يي توليد اندول، استوئين، ها قادر به توليد لوان بودند ولي تواناها اکسيداز و کاتاالز مثبت بودند. جدايههاي گرم منفي بودند. جدايهو ياخته
و  80درصد متوقف شد و تويين  2ها روي محيط آگار غذايي حاوي نمک مواد احيا کننده از ساکارز و توليد گاز از گلوکز را نداشتند. رشد آن

الکتروفورزي پروتئينبر اساس خصوصيات فنوتيپي و مقايسه نقوش  ژالتين را هيدروليز نکردند و همگي تيروزيناز و لسيتيناز منفي بودند.
زشکي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري، پموجود در بخش گياه Rhizobiumي جنس ها با يک جدايههاي سلولي جدايه

ريبوزومي  16Sها توالي نوکلئوتيدي ژن تر جدايهمنظور شناسايي دقيقبه مشخص گرديد. Rhizobiumها با جنس شباهت باالي جدايه
تکثير و توالي نوکلئوتيدي آن توسط شرکت ماکروژن  PCRبا  (fd1, rd1)با به کارگيري يک جفت آغازگر يونيورسال يک جدايه

(Macrogen )16ي جنوبي تعيين گرديد. مقايسه توالي ناحيه کرهS هاي موجود در ژن بانک، مشخص ساخت که جدايه نماينده با توالي
از گره ريشه ي  Rhizobiumاي دارد. اين اولين گزارش از جداسازي گونه Rhizobiumنس هاي ج( را با گونه%98باالترين شباهت )

  توسکاي ييالقي در ايران است.

 

 .ريبوزومي 16Sتثبيت نيتروژن، باکتري همراه، ژن  واژه های کلیدی:
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