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 Trichoderma harzianumت آنتاگونیستی اثر موتاسیون گاما در بهبود خصوصیا
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ها از هاي بيماريزاي گياهي شناخته مي شوند. اين آنتاگونيستهاي تريکودرما به عنوان عوامل کنترل بيولوژيک موثر در مديريت قارچگونه
 .Tهاي خاصاهان را در مقابل بيمارگرهاي خاکزاد محافظت مي کنند. همچنين برخي استرينطريق کلونيزه کردن سيستم ريشه گي

harzianum توانند رشد و عملکرد گياهان را افزايش دهند. با اين حال کاربرد همه جانبه اين عوامل بيوکنترل به دليل سطح پايين مي
به عنوان يک عامل بيوکنترل يکي از  .Trichoderma sppهبود کارايي قارچ کارايي آنها گاها نسبتا پايين است. به همين دليل امروزه ب

هاي جايگزين مناسب براي هاي موثرتر يکي از روشاهداف مهم دانشمندان است. ايجاد جهش در اين عوامل جهت توليد استرين
گاماي آن با هدف انتخاب موثرترين موتانت  و موتانهاي T. harzianumهاي مکرر آنها از خاک است. در اين مطالعه جداسازي و غربال

از خصوصيات  T. harzianumمورد بررسي قرار گرفتند. براي انتخاب موتانت برتر  Rhizoctonia solaniعليه قارچ بيماريزاي 
ز شامل کربوکسي هاي خارج سلولي شامل کيتيناز، سلوالآنزيم مقدار توليد و فعاليت R. solaniمورفولوژيک، فعاليت آنتاگونيستي عليه

( Fpaseفيلتر پيپراز ) ( وAvicellase(، آويسالز )BCase(، سلوالز باکتريايي )Ccase(، سلولز کلوييدي )CMCaseمتيل سلوالز )
يشتر هاي بموتانت براي بررسي 20موتانت اوليه شد که از اين تعداد  186زايي اين گونه نهايتا منجر به توليد استفاده شد. عمليات موتاسيون

بيشترين  ThM8است. موتانت  ThM16و  ThM14هاي انتخاب شدند. نتايج نشان داد که بيشترين سرعت رشد مربوط به موتانت
 ليتر( در موتانتواحد بر ميلي 73/3نشان داد. بيشترين فعاليت کيتينازي ) را از خود R. solani درصد( از رشد 66درصد بازدارندگي )

ThM15 ليتر در موتانت گرم بر ميليميلي 098/0ين مقدار پروتئين کيتيناز توليدي نيز با مقدار مشاهده شد. بيشترThM15  .مشاهده شد
 68پروتئيني قوي با وزن مولکولي  ها داراي يک باندنشان داد که همه موتانت SDS-PAGE آناليز پروفايل پروتئيني با استفاده از روش

 26و  5/24، 42هاي مولکولي ترين باندهاي اندوکيتيناز با وزنزيم ان استيل گلوکوزآميداز است. قويکيلودالتون هستند که نشانگر وجود آن
هاي مشاهده شد. نتايج نشان داد که ايزوله ThM15 کيلودالتون نيز در موتانت 68کيلودالتون و ان استيل گلوکوزآميداز با وزن مولکولي 

،  Avicellase ،Ccaseيد و فعاليت آنزيم سلوالز بهبود يافته است. فعاليت آنزيمياز نظر مقدار تول T. harzianumجهش يافته 
BCase ،CMCase وFpase  درصد از موتانت ها نسبت به تيپ وحشي افزايش داشت. در مقايسه با تيپ  95و  70، 42، 95به ترتيب در

 ThM9ايش يافت. حداکثر مقدار توليد پروتئين مربوط به موتانت ها توليد پروتئين مرتبط با آنزيم سلوالز افزوحشي قارچ، در همه موتانت
انجام گرفت نشان داد  SDS-PAGEها که با روش ليتر بود. پروفايل پروتئين خارج سلولي موتانتگرم بر ميليميلي 119/0بود که معادل 

 Cel (CBH I)هاي که به ترتيب مربوط به آنزيمکيلودالتون در تيپ وحشي قارچ وجود دارد  58و  64که دو باند قوي با وزن مولکولي 

7A  و(CBH II) Cel 6A  .مي باشد 
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