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  قارچ  در  شعاعی میسلیومی  و سرعت رشد   اسپورابعاد    و   زنیجوانهزمان  ،  پرگنه  ، رنگپرگنه  شکل شامل  ها  قارچفاز غیر جنسی    ناسی شریخت   ویژگیهای  :  چکیده

Hypocrea lixii  -    انواع تولید  عنوان یک جنس آسکومیستی مطرح در  کشاورزیمتابولیتبه  به  وابسته  اول در    -های مفید در صنایع  انواع بهینهگام  سازی 

همواره وجود    های مفید قارچیبرای توسعه انواع متابولیتمی باشد. ضرورت دسترسی به منابع ژنتیکی مختلف   از این قارچ   بستر جامد فرمانتورهای مایع و تولیدات 

به تعیین دامنه دز مورد    توجه با  گاما یکی از راهکارهای موفق در ایجاد تنوع ژنتیکی در میکروارگانیسم هاست.ده از روش القای جهش با پرتوتابی  ، و استفاداشته

تاثیرات   به منظور بررسیمقاله    این  ، ای کرجدر پژوهشکده کشاورزی هسته  Hypocrea lixiiجنس  غیر جنسی منتسب به    نیاز برای القای جهش در عوامل قارچی

نتایج حاصل نشان داد تاثیر در کشاورزی ارگانیک انجام شده است.  جنس آسکومیستی نتری پرکاربرد جنسیمرحله غیر های رشدیویژگی برالقای جهش  دامنه دز

 ه است. دزنی مطلوب بوجوانهمدت زمان  %44رشد شعاعی،   % 77ابعاد اسپور،  % 33 در تعداد اسپور، %100های مورد مطالعه به میزان،  ویژگیالقای جهش در 

 . Trichoderma lixii، شناسیریختهای ویژگیپرتو گاما، جهش، :  هاکلیدواژه
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Abstract: Morphological features of asexual phase of fungi including colony shape, colony color, germination time and 

spore dimensions and mycelia radial growth rate in Hypocrea lixii –as useful ascomycete genus in producing various 

metabolites in agricultural industries is the first step in optimization of various types of liquid fermenters and solid bed 

products of this fungus. The necessity of access to different genetic resources in order to develop a variety of beneficial 

fungal metabolites has always existed, and the use of gamma-ray-induced mutation induction is one of the most successful 

strategies for genetic diversity in microorganisms. Considering the dose range required for mutation induction in asexual 

fungal agents attributed to the genus Hypocrea lixii in Karaj Nuclear Research Institute, here we investigate the effects of 

dose range of mutation induction on growth characteristics of the asexual stage of the most widely used ascomycetes in 

organic agriculture. The results showed that induction of mutation had 100% effect on the number of spores, 33% on the 

dimensions of the spores, 77% on the radial growth, and 44% on the optimal germination time. 
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 مقدمه .  1

می  ...  و کشاورزی وکنترل آلودگی   پزشکی، تولید غذا،  هایها در زمینهکاربرد آنها هستند که  بزرگی از میکروارگانیسم  گروهها  قارچ

ها در چرخه زندگی آن  [.2-1]دهندنتیکی را نشان میها یک مدل خاص برای تحقیقات ژها، قارچاساسی آنهای  با توجه به ویژگی. باشد

ها در دارای خصوصیات بیولوژیک کامال متفاوتی هستند. اما غالبا کاربرد قارچ  و هریک از این دو فاز  ،جنسی قرار دارددو فاز جنسی و غیر

و عدم بروز  موجود زنده ضروری است  ثبات ژنتیکی    زیرا برای توسعه فرمانتورها  ،گیردمی  صورتایع مختلف در فاز غیرجنسی آنها  صن

از تولید مثل جنسی  ژنتیکیتفرق   اثبات  ریختاز طریق بررسی    ناشی   Trichoderma  .[3]باشد  میشناسی مرحله غیرجنسی قابل 

های بیولوژیک در جهان کش ه در صنایع غذایی و تولید آفتباشد کمی  Hypocrea lixiiای به نام  مرحله غیرجنسی آسکومیست ریسه

از مرحله غیرفرمانتور گیرد.صورت تجاری مورد استفاده قرار میهاست که بهسال انهایی که با استفاده  واع ترکیبات جنسی برای تولید 

طیور یا صنایع نانوایی و   از تریکودرما در خوراک دام و های سلوالزی، کیتینازی و پکتینازی  شوند )مثال تولید آنزیمبیولوژیک استفاده می

ازآبمیوه افزایش کارایی فرمانتور( در فرآیند تولید خود ) با قدرت تولید آنزیم باالتر تریکودرماهایی  یافتهجهشسازی و...( همگی  برای 

تولید اسپور و سرعت زنی،  هایی مانند جوانهشاخصلذا انجام مطالعاتی در مورد تاثیرات پرتودهی با پرتو گاما بر    .[5-4]کنندمیاستفاده  

ای در فاز غیرجنسی است و های ریسهقارچ  از  هت تولید انواع ترکیبات بیولوژیکیگام اول برای طراحی فرمانتورهایی جای  رشد ریسه

ای در خصوص القای جهش ود در پژوهشگاه علوم و فنون هسته. با توجه به دانش فنی موج[6]تلف دارندهای زیادی در صنایع مخکاربرد

سلوالز، زایالناز های کیتیناز، پکتیناز،  )آنزیم های مهم در صنایع است، که منبع غنی از انواع متابولیت[6]در فاز غیرجنسی قارچ تریکودرما

، هدف از انجام این [7]و دارای ایمنی زیستی باالیی برای انسان و دام و گیاهان است  زاریگونه ژنوم بیما و همی سلوالز و...( و فاقد هر

است و برای این   گونه بومی ایران  Trichoderma lixiiدر    Hypocrea lixii  در ژنوم فاز غیرجنسیتاثیرات القای جهش   بررسیمطالعه  

 است.  بررسی شدهمهم در تولید انبوه این قارچ   شناسی و ژنتیکیریختتاثیر پرتوتابی با پرتو گاما بر تعدادی از خصوصیات منظور 

 

 مواد و روش  .2

ای مورد استفاده  پژوهشکده کشاورزی هسته- گیاهپزشکیاز کلکسیون قارچ گروه     Trichoderma lixiiجدایه آنتاگونیست  مطالعه   در این

 گرفت.قرار 

 های جهش یافته سازی جدایهپرتوتابی و خالص. 1-2

 روی تریکودرما    جدایهروزه    5های  کشتاسپورها از سطح  منظور،  انجام گرفت. بدین   [6]مرادی و همکاران  القای جهش مطابق روش

از م  ،شدند می  نگهداری  سلسیوس  درجه  28  دمای   در  که   PDAکشت محیط منظور انجام به شسته شدند و  حلول سیلینبا استفاده 

  –  60تنظیم گردید. پرتوتابی با استفاده از دستگاه گاماسل با چشمه کبالت  Spore/ml   610×1ت  ها در جمعیسوسپانسیون آنتابی  پرتو

  250  بهینهسازمان انرژی اتمی ایران( با دز   –ای  )پژوهشگاه علوم و فنون هسته  ای کرجهستهاکتیویته مستقر در پژوهشکده کشاورزی  

،  10-2،  10-1  هایسوسپانسون اسپور با رقت  ، تگیری روش سریال رقبا بکاریافته  جهشجداسازی اسپورهای  انجام گرفت. برای   [6] گری

-5،  10-4،  10-3  هایتایی از رقتابی شده تهیه و به صورت تکرار سهجدایه پرتوتاز نمونه سوسپانسیون اسپور   10-6و    10-5،  10-4،  10-3

در مرحله بعد با    .نگهداری شد  C°28 ساعت در دمای  16مدت    به  و  شد  کشتسطحی  صورت  به  PDAروی محیط کشت    10-6و    10

)بزرگنمایی نوری  میکروسکوپ  از  اسپورهای  40Xاستفاده  تازه جوانه(  کشت  محیط  به  و  جداسازی  پلیت  سطح  از  شناسایی،           زده 

PDA  محلول    ها با استفاده ازاسپورهای هر یک از گونهسپس    .روز نگهداری شدند  5بهبه مدت  قبل  دمایی  شدند و در شرایط    منتقل

 لیتر   میلی  /اسپور  1×410 به میزان  هاجمعیت اسپورپایان  و در    شدند آوری  های کشت شده شسته و جمعسیلین استریل از سطح پلیت

   های مخصوص استریل قرار داه شد.فالکونتنظیم گردید و در داخل  

 

 



 
 
 
 

3 
 

 ب  منتخهای جهش یافته  شناسیریختبررسی خصوصیات  .  2-2

 زنی اسپورزمان جوانه  اولین  گیری اندازه .1- 2- 2

سیلین برای هر پلیت(   مترمیلی   4آوری شده با  از سوسپانسیون اسپور )جمع  متر میلی  5/0زان  میها  بدین منظور برای هر یک از جدایه

 50  سرعت  انکوبار با  -صورت یکنواخت پخش شد و در دستگاه شیکردر پلیت استریل به و   اضافه گردید  TCMمحیط    از  مترمیلی  5/4  به

از محیط را به همراه یک قطره از رنگ کاتن بلو در الم  میکرولیتر  100قرار گرفت. هر یک ساعت یک بار  C 25°دمای  و دور در دقیقه

ها زنی اسپورروند جوانه  بررسی شد. بدین ترتیب  زیر میکروسکوپ  ،از محصول نهایی روی الممقداری  در نهایت   نموده و خانه ترکیب   96

 مورد بررسی قرار گرفت. ساعت اول  6در ها یک از جدایه در هر

 تعداد اسپور تولید شده در واحد حجم)میلی لیتر(اندازه گیری ابعاد و  .2- 2- 2

 کمک  به    40X  و بزرگنمایی   تکرار از هرجدایه  با میکروسکوپ نوری  5  در حداقلاندازه طول و عرض اسپورها    ،برای سنجش ابعاد اسپور

های کشت شده سطح پلیت    ، هاجدایهاسپورهای موجود در هر یک از  منظور بررسی تعداد  به گیری شد.اندازه   DinoCaoture2نرم افزار  

شمارش ها با استفاده از الم هماسیتومترو جمعیت اسپوررقیق    1:10  ، به نسبتشسته و جمع آوری شدمحلول سیلین استریل  با استفاده از  

 شد. 

در  PDA روی محیط کشت  گیری سرعت رشد شعاعی ریسه  اندازه(و  پرگنه  )شکل و رنگ    شناسیریختبررسی    .3- 2- 2

 و والد یافته  جهشهای  جدایه

به    Trichoderma. lixiiقارچ  یافته  جهشهای  تازه جدایه  از کشت  مترمیلی  5قرص آگار به قطر  ارزیابی سرعت رشد ریسه  منظور  

دیجیتال    به وسیله کولیس   (mm/day)  قرار گرفتند. سرعت رشد ریسه  C 28°و در دمایمنتقل    PDAحاوی محیط کشت    دیشپتری

مقایسه شکل و رنگ پرگنه )سطح رویی و پشت پلیت(   .گیری شداندازهساعت(    72ساعت به مدت سه روز )  24در فواصل  پرو    مدل رایدر

 . شد انجامیافته نیز های جهشدر جدایه

 آماری تجزیه و تحلیل   .4- 2- 2

 SPSSافزار  به کمک نرم  05/0  دانکن در سطح آماریها به روش  میانگین نتایج حاصل از آزمایشو مقایسه    (ANOVA)  واریانستجزیه  

 تکرار انجام گرفت. 3در ها  آزمایش . کلیه شدانجام 

 

 . نتیجه گیری 3

القای جهش   Hypocrea lixii در مرحله غیرجنسی  [8[هاستناپذیر در قارچبرگشتدهی با پرتو گاما روش موثری در ایجاد تنوع  پرتو

ریختی مهم  هابا بررسی تعدادی از ویژگی   ژنتیکی شد. شناسی و  ریختدر ویژگی های    ناپذیربرگشتگری باعث ایجاد تنوع    250  دز  در

به نتایج بدست آمده در این مطالعه   ،های مفید و تهیه بستر جامدمتابولیت  میکروارگانیسم موفق در تولید انبوهموثر در انتخاب    ناسیش

 .پرداخته شد

 و ژنتیکی  شناسیریختهای  ویژگیبررسی  

  شناسیریختبر اساس ثبات صفات    جدایه در این مطالعه10تعداد    ، مایافته تک اسپور شده از قارچ تریکودرجهش جدایه    45میان    از

 (. 1)جدول   ندنشان داد  شاهد نسبت به جدایه  مختلفی تنوعطیف جدایه  10این  .شدارائه در اینجا انتخاب و 
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 اسپور تولید شده در واحد حجم   میزان . ارزیابی ابعاد و 1-3

-NASهای  ، جدایه  1نسبت به جدایه شاهد جدول    Hypocrea lixiiهای فاز غیرجنسی  یافتهبا توجه به تفاوت ابعاد اسپور در جهش

LM15،   NAS-LM14    وNAS-LM13   باشند. نتایج نشان داد که از نظرتنوع در ابعاد اسپور،  به ترتیب بزرگترین اسپور را دارا می

معنی دار در ابعاد اسپور شده است. با توجه به اینکه افزایش ابعاد اسپور در القای جهش در اثر پرتودهی با پرتو گاما موجب بروز تغییرات  

باشد، القای جهش با استفاده از روش های فعال قارچی میفاز غیرجنسی مترادف با افزایش ذخیره غذایی اسپور و احتمال تولید پرگنه

 (.1داشته است )شکلشناسی تاثیر مطلوب پرتوتابی با پرتو گاما در افزایش این شاخص ریخت

 Trichoderma. lixii گونه  یافتهجهشهای جدایه شناسیریخت مقایسه خصوصیات  -1جدول

 

 جدایه 
 سرعت رشد (m µ) ابعاد اسپور تعداد اسپور 

 ساعت(  24)شعاعی 

 )میلی متر(

اولین ساعت  

 جوانه زنی

 )ساعت( 

شکل 

 پرگنه

 پرگنهرنگ 

Spore/ml )4(×10 پشت سطح طول عرض 

T. lixii 5 /55 ± 0 /10e 3 /17 ± 0 /21ab 3 /52 ± 0 /34ab 7 /82 ± 0 /14de 4 ± 0 /20c سفید تیرهسبز   چمنی 

NAS-LM8 5 /96 ± 0 /04bcd 2 /98 ± 0 /23b 3 /24 ± 0 /23b 7 /88 ± 0 /24de 5 ± 0 /25b کرمی سبز کم رنگ پنبه ای 
NAS-LM9 6 /07 ± 0 /05b 2 /88 ± 0 /11b 3 /13 ± 0 /21b 9 /34 ± 0 /54b 4 ± 0 /20c کهربایی زرد-سبز پنبه ای 

NAS-LM13 6 /20 ± 0 /03a 3 /55 ± 0 /33a 3 /70 ± 0 /39a 8 /57 ± 0 /31c 2 ± 0 /10e کهربایی سبز   پنبه ای 
NAS-LM14 5 /90 ± 0 /07d 3 /55 ± 0 /33a 3 /80 ± 0 /21a 9 /55 ± 0 /70b 6 ± 0 /30a کهربایی سبز پنبه ای 
NAS-LM15 6 /06 ± 0 /02b 3 /55 ± 0 /33a 3 /87 ± 0 /48a 7 /98 ± 0 /38cde 5 ± 0 /25b کهربایی سبز   پنبه ای 
NAS-LM33 6 /03 ± 0 /13bc 3 /08 ± 0 /36b 3 /29 ± 0 /22b 8 /22 ± 0 /33cd 1 ± 0 /05f کهربایی سبز   پنبه ای 
NAS-LM38 5 /94 ± 0 /06cd 3 /13 ± 0 /21b 3 /29 ± 0 /11b 7 /42 ± 0 /27ef 6 ± 0 /30a کرمی کم رنگسبز  پنبه ای 
NAS-LM40 6 /01 ± 0 /05bcd 3 /19 ± 0 /29ab 3 /48 ± 0 /29ab 6 /89 ± 0 /32f 3 ± 0 /15d کهربایی سبز   پنبه ای 
NAS-LM44 6 /20 ± 0 /01a 3 /03 ± 0 /11b 3 /24 ± 0 /14b 13 /23 ± 0 /16a 2 ± 0 /10e قهوه ای  کم رنگ سبز پنبه ای 

 

نشان   1جدول باشد، که نتایج، میزان تولید اسپور در جدایه میتولیدات بستر جامدشناسی موثر در ارتقای  دیگر از خصوصیات ریختیکی

-NASشود بیشترین تعداد اسپور درجدایه  داد القای جهش در بهبود این شاخص نتیجه مثبت داشته است. همانطور که مشاهده می

LM13  و پس از آن جدایه NAS-LM44  .تولید شد 

 

 

 

 

 ، موتاسیون مثبت ، NAS-LM15 جدایه:  ب، گونه شاهد)مادری(:  الفاز نظر ابعاد اسپور. یافتهجهشهایجدایهمقایسه گونه شاهد با سایر  .1شکل 

 .بی اثرتقریبا ، موتاسیون NAS-LM40 جدایه :د، موتاسیون منفی، NAS-LM9:جدایه ج

 PDAروی محیط کشتسرعت رشد شعاعی ریسه    شناسی وریختهای  ویژگی.  2-3

ویژگی موثراز  جامددر    های  بستر  رشد  ،تولیدات  سرعت  میانگین  کشت    شعاعی  مقایسه  محیط  جدایه  PDAدر  بین  در  های  است. 

و جدایه    بیشترشعاعی  رشد    به ترتیب  NAS-LM14  و  NAS-LM44  جدایه  1در جدول  ،هانسبت به سایر جدایه  و شاهدیافته  جهش

NAS-LM40    به نسبت جدایه مادری شامل طیف یافته  جهشهای  جدایه  یافته، جهشجدایه    45از بین    .استداشتهکمترین رشد را

تغییر نسبت به جدایه مادری پرگنه  . همچنین از نظر شکل  استبودهسبزمایل به زرد(    - نارنجی  -سبز تیره  -سبز  - رنگی )سبز کم رنگ

 (.2شکل  ، 1)جدول   شدمشاهدهای و ابری(پنبه -گلبرگی  -چمنیدر طیف )
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  -گلبرگی پرگنه-NAS :جدایه ب ، تیرهسبز  -چمنی پرگنه)مادری(  شاهد جدایه:  الف . یافتهجهشهای جدایهشناسی ریختهای ویژگی.2شکل

  سبز -چمنی  پرگنه NAS-LM24 :جدایهج نارنجی ، 

 

 زنی اسپورجوانهزنی  جوانهارزیابی اولین ساعت  .  3-3

  ، بر اساس نتایج ها را در چند گروه مختلف قرار داد.جدایه است،آمده 3و شکل   1زنی همانطور که در جدول جوانهمقایسه اولین ساعت 

-NAS-LM33 ،  NASو سرعت جوانه زنی نسبت به شاهد به ترتیب در جدایه های است.بودهموجب اثر مطلوب  %44پرتودهی 

LM13 ،NAS-LM44 ،NAS-LM40  .سریع تر انجام گرفت 

 

 . TCMروی محیط  یافته جهشزنی جدایه شاهد و جوانه. مقایسه  سرعت 3شکل

 نتیجه گیری .  4

رژی و دارای انجه به این که اشعه گاما بسیار پر  با تو  .استگرفته ها با اشعه گاما صورت  قات زیادی در خصوص پرتوتابی قارچتاکنون تحقی

بدین منظور از این ویژگی    باشد ها میایجاد تنوع برگشت ناپذیر در قارچروش موثری در    باشد، پرتوتابی با اشعه گاماقدرت نفوذ باالیی می

کننده رشد و تقویتاها  های گیاهی و گ عنوان یک کنترل کننده بیماریبه  قارچ تریکودرما  .شود.کار گرفته میرای اصالح موجودات بهب

 جهت در این مطالعه استفاده از پرتو گاما در  .گیردمیهای مفید مورد استفاده قرار  متابولیتهمچنین به منظور تولیدات بستر جامد و  

های یهدر بین جدا در نتیجه شد.گرفتهکار هبو تولیدات بستر جامد های موثر متابولیتو ژنتیکی و تولید  شناسیریختهای بهبود ویژگی

نشان داد که در دامنه   جدایه ها وجود داشت. دز بهینه القای جهش بر روی    شناسیریختهایی در کلیه خصوصیات  تفاوتمورد بررسی  

 تغییر (  پرگنهو شکل و رنگ    ریشه  رشد شعاعی  زنی،تعداد و ابعاد اسپور،از جمله )جوانهو ژنتیکی    شناسیریخت  های ویژگی گری    250دز  

 ب الف
 ج
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به نسبت سایر    NAS-LM15که در جدایه  ،  باشدمیتولیدات بستر جامد  های مهم در  شعاعی یکی از فاکتور. سرعت رشد  استیافته

نسبت به جدایه  درصدی  8/48رشد  افزایش  یافته  جهشهای  القای جهش در جدایه  جدایه  45  ه و در مجموعباالتر بودمنتخب  ی  هاجدایه

در تعداد    %100جدایه منتخب به میزان،    10های مورد مطالعه با توجه به  ویژگیتاثیر القای جهش در  همچنین    .استدادهشاهد نشان  

ابزاری ساده و  عنوان  در نهایت پرتو گاما به  ه است.دمطلوب بومدت زمان جوانه زنی    %44رشد شعاعی،    %77ابعاد اسپور،    %33اسپور،  

 شود. کار گرفته میههای مفید بدهنده متابولیتعنوان افزایشهای میکروبی بههای اصالحی سویهکارآمد جهت برنامه

 منابع 

1. A. Moretti and S. Sarrocco, Fungi, Encyclopedia of Food and Health. (Academic Press, 2016), pp. 162-168. 

2. A. Roustaei, Plant pathology and plant diseases, 3nd ed. (University Jihad, Tehran Branch, 2015) (In 

Persian). 

3. Liu, J., & Yang, J. Cellulase production by Trichoderma koningii AS3. 4262 in solid-state fermentation 

using lignocellulosic waste from the vinegar industry. Food Technology and Biotechnology, 45(4), 420 (2007).  

 

4. K. Bagheri et al .enzyme production enhancement in Trichoderma viride by Gamma induced mutation, 

Nova Biologica Reperta. 4 (4) 329(2018). (In Persian). 

5. E. Mohammadi   and M. Zabihi, S. Shahbazi, H. Ahri Mostafavi, H. Askari, R. Moradi, S. M. Mir Majlisi, 

M.A. Ebrahimi, in: )18th I N C(,623-628(Radiation Application Research School, Yazd,22-23february,2012). 

(In Persian). 

6.  R. Moradi et al. Investigation of Gamma radiation effects on morphological and antagonistic characteristics 

of Trichoderma harzianum ,J. of Nucl Sci. and Tech. 71. 96(2015) . (In Persian). 
 

7. S. Shahbazi et al. Enhancement in chitinase gene of Trichoderma harzianum by induced mutation with 

gamma radiation , Crop Biotechnology. 3(5).33( 2014). (In Persian). 

8. S. Shahbazi et al. Detoxification of fusarium Deoxynivalenol Deoxynivalenol using Glucosyl-transferase. 

The First National Conference on Sustainable Agriculture, Azad University. 1 (2011). (In Persian). 

 


