شناسایی فیلوژنتیکی باکتریهای اندوفیت جداشده از ریشه
بادمجان و بررسی توان آنتاگونیستی آنها
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چکیده
باکتری هایاندوفیتباتوانائیتولیدترکیباتآنتاگونیست،قادربهکنترر بیاارگرهرایگیراهیهسرتندنا ر 
باکتریهایاندوفیتبادمجانانجرا ذی رفتره

مطالعهبهمنظوربررسیتوانا یتولیدترکیباتآنتاگونیستیدر
استندرا ذژوهشباکتریهایاندوفیتازر شهبادمجان،جداسازیگرد د،سو ههاازنظرتولیدسیدروفور،
هیدروژنسیانیدوآنز مذروتئازموردبررسیقرارگرفتندن5جدا هبرایمطالعاتژنتیکیانتخابشدنذر از
استخراجDNAژنومی،ازروشPCRبهمنظورتکثیرژن16S rDNAاسرتااد گرد ردنبرهمنظرورشناسرا ی
دقیقباکتریجداسازیشد ،محصو ،PCRتعیی توالیوترراد برازیBLAST16SrDNAگرد ردنتارا 
باکتریهایجداسازیشد درا ذژوهشقادربهتولیدآنز مذروتئازبودندنتنهرا رسسرو هقرادربرهتولیرد
هیدروژنسیانیدبودننتا جآزمونسیدروفوربررایدوسرو ه مثبرتبرودننترا جتعیری تروالینشراندادکر ه
باکتریهایجداسازیشد متعلقبهباسیلوساندوفیتیکوساستکهبراسرو هتیربشرباهت100درصردی
دارندوسو ههایجداشد درا ذژوهش،میتواننددرافزا شرشدگیا بهکارروندنازآنجراکرهکشراورزی
ذا داربهتوانائیحاظتولید،هارا بااستارارنگهداشتمنابعوحاظمحری ز سرتتاکیرددارد،لریاکراربرد
باکتریهایاندوفیتدرراستایاهدا کشاورزیذا داراستوبیشسباشناختوکشفمکانیز هایدخیر 
میتوانبها مهمدست افتن

واژههای کلیدی :اندوفیت ،بادمجان ،باکتری ،سیدروفور

مقدمه
برایاولی باردرسا «1886دباری»ذدرعلرمبیاراریشناسریگیراهیاصرطانانردوفیترابرهکراربررد Kuzniar,2013
)Stepniewska andن درآغازا اصطانبرایقارچهائیکهدردرونبافتگیا تابخشز ر ذوستوجرودداشرتندبرهکرار
میرفتنامابعداًدرموردباکتریوهرمیکروارگانیسایکهدرناحیهداخلیبافتگیا ذیداشود،معاو گرد رد.براکتریهرای
اندوفیتبهباکتریهائیگاتهمی شوندکهدرداخ بافتگیا سالم،بدونا جادعائموآسری حوروردارنردوازآنجراکره
)نباکتریهایانردوفیت

عائمآشکاریبروزنایدهندتخای صحیحازجاعیتآنهامشک است Schulz and Boyle, 2006

ازر شه،برگ،ساقه،بیر،غد ،گ آذ ومیو هایگیاهانمختلفجداشد اندنبیشاز300هرزارگونرهگیراهیرویزمری 

1و2ن عووباشگا ذژوهشگرانجوانونخبگاندانشگا آزاداسامیواحدسنندج،سنندج،ا ران 
* نو سند مسئو  )Faegheh.Etminani@yahoo.com:

وجوددارد )Hallman et al., 1997نمحققانبرآوردکرد اندکههرگیا حداق میزبان س اچندانردوفیتاسرت 

Strobel

)نباکتریهایاندوفیتماک استدارایهزارانگیا میزبانباشندو رااحتارا داردکرهدامنرهمیزبرانی

and Daisy, 2003
تنوعباکتریهایاندوفیتنهتنهادربری 

آنهامحدودبهخانواد گیاهیمشخصیباشد )Kobayashi and Palumbo, 2000ن

گیاهانمختلف،بلکهحتیدرمیانتاکسونهایباکتر ا یقاب ماحظهاست،بهطوریکهازجن هراوگونرههرایمختلرف،

باکتریهایمختلایبرهعنروانانردوفیتمعرفریگرد رد انرد )Bashan and Holguin،1998نبراکتریهرایانردوفیتشرام 

باکتریهایگر مثبتوگر منایهستندناگرچهتحقیقاتحاکیازآناستکهسهموسیعیازباکتریهایاندوفیتمتعلرق
)نباکتریهایاندوفیتدردرختانجنگ ازگررو هرایآلارا،بتراو

بهباکتریهایگر منایهستند Hallmann et al., 1997

هرراوفرمیکرروتهرراگررزارششررد اسررتنجررن هررایغالرر ،Paenibacillus،Bacillus


،اکتینومیسررت
گامرراذروتئوبرراکتر
Actinobacter،PseudomonasوSphingomonasراشام میشودنالبتهجرن هرایCitrobacterوChryseobacteriumاز
طر قروشهایمستق ازکشتشناسائیگرد د اندوازآنجائیکهمطالعاتمستق ازکشتمحدوداستلیااحتاا ا نکه
جن هایباکتریبیشتریوجودداشتهباشد،هستنالبتهمشکاتیدرمقا سهغنایباکتریهابی میزبرانهراوبافرتهرای
مختلفوجودداردونایتوانبهتوصیفروشنیدست افت )Izumi,2011ن

جهتکاهشخسارتبیاارگرهایگیاهی،کاربردر زموجودات،درقیاسباسا رروشهااقتصادیتربرهنظررمریرسرددر
عی حا بهذا داریوحااظتفلورخاککاسمیکندنزمانیکنتر ز ستیموفقعار مریکنردکرهدرشررا متاراوت
محیطی،غلظتهای ونیمتااوت،اسید تهودماهایمختلف،فعا باقیبااندنکنتر کنند هرایز سرتیبراتولیردترکیبرات
بازدارند رشد،رقابتبرایآه ،سایتزدائیوتجز هفاکتورهایبیاار زا یبهصورتمستقیموباالقایمقاومتسیسرتایس
درگیاهاندربرابربیاارگرها،ا جادرقابتبرسرفوایاکولوژ سوترکیباتغیا یواختا دربقراوتریریربررجوانرهزنریو
اسپورزائیبیاارگربهصورتغیرمستقیمدرکنتر ز ستیبیاارگرنقشدارندنباکتریهایاندوفیتبرهکارسمکرانیز هرای
مختلایمانندتولیدآنتیبیوتیس،سیدروفوروسنتزآنز مهایلیتیسقادربهماانعتازرشدبیاارگرهرایقرارچیمریگردنرد
)Lugtenberg and Kamilova, 2009ن درراستایاهایتا موضروع،هرد ازانجرا ا ر تحقیرق،جداسرازیوشناسرا ی
باکتریهایاندوفیتبادمجان،وبررسیتوانا یآنهادرتولیدترکیباتآنتاگونیستبودتابابهر وریصحیحازا سرو ههرا
بتوانازآن هابهجایکودوساو شیایا یدرافزا شکایوکیایمحصوالتبهر جسرتوازمشرکاتز سرتمحیطری
کاستن 

مواد و روشها
نمونهبرداری
دربهارسا ،1393ازر شههرایسرالمگیرا بادمجران )Solanum melongena L.درروسرتاهایاطررا شرهرسرنندجبرا
مختصاتجغرافیا ی طو جغرافیا ی46/491737وعرضجغرافیا ی،)35/264851ناونهبرداریبهعا آمدنناونههرادر
کیسههایتایزومجزاکهحاویمشخصاتکدناونه،مح ناونهبرداریوتار خناونهبرداریبودندقررارداد شردسرپ بره
درجهسانتیگررادنگرهداری

آزما شگا بیااریشناسیگیاهیدانشگا کردستانمنتق وتازماناستااد در خچا بادمای4
گرد دن 

جداسازی باکتریهای اندوفیت از بافت گیاهی
بهمنظورجداسازیباکتری هایاندوفیتقطعاتمختلایازر شهباآبمقطرسترونشستهشدندنذر ازخشرسکرردنبرا
کاغیصافی،ناونههایموردنظربهقطعاتکوچسترخردگرد دندنسپ توس هیپوکلر تسد م1درصدبهمدت4دقیقه
شستشوداد شدندوبرایحی ماد ضدعاونیکنند ،مجدداًتوس آبمقطرسرترون4ترا5برارشستشروگرد دنردنبررای
جداسازیباکتریاندوفیتناونههایگیاهیسترونشد ،درهاونسترونحاوی300میکرولیترآبمقطرسرترونکراماًلره

شدندنبعداز30دقیقهازسوسپانسیونحاص ،بهمقدار50میکرولیتررویچهارمحی کشتمختلرفLB4،NA3،NA+S2و
KB5بهکاسمیلهشیشهایسرکجدرتاا سطحذخشگرد دنذتریهابرهمردت14روزدردمرای28درجرهسرانتیگرراد
نگهداریشدندنهرروزازکلنیهایجد دانتخابوبهعنوانجدا ههایذا هبرایآزما شهایبعدیدرنظررگرفترهشردنبره
منظوراطاینانازسترونشدن،قطعاتیازبافتگیاهیکهبهروشمیکورضدعاونیشد بودنرددر5میلریلیتررآبمقطرر
سترونشستشوداد شدندوبعدازگیشتچنددقیقه50،میکرولیترازسوسپانسیون،رویهرچهارمحری کشرت،NA+S
گرادنگهداریشرد 


درجهسانتی
بهکاسلوپشیشهایدرتاا سطحذخشگرد دودردمای28

LB ،NAوKB

Jasim et

)al., 2014ن 

آزمون تولید پروتئاز
ا آزمون،بهمنظوربررسیتوانا یباکتریهایاندوفیتدرکنتر ز ستیسا رمیکروارگانیسمهایمورمروردبررسریقررار

2. Nutrient agarwithSucrose
3. Nutrient agar
4. Lysogeny broth
5. KingB

میگیرد،بد منظورازمحی کشتاسکیممیلسبههارا 15گر آگاربهازایهرلیترمحی کشت،اسرتااد شردنمحری 
اسکیممیلسآگار،بهروشتندا ،ضدعاونیگرد دنجدا ههایباکتریبعدازکشتبهصورتنقطرهای،دردمرای27درجره
سانتیگرادنگهداریشدندنتشکی هالهبیرنگدراطرا کلنیباکتری،نشانازتوانائیجدا ههادرتولیردآنرز مذروتئرازبرود
()Maurhofer et al., 1995, Abo-Aba et al., 2006ن 

آزمون تولید سیدروفور
برایبررسیتولیدسیدروفورازمحی ) (CAS6استااد گرد دکهازترکی چهارمحلو ز ربدستمیآ د :
محلو او :ا محلو ازاختاط10میلیلیتر1FeCl3.6H2Oمیلیموالر درمحلو 10میلیموالراسیدکلر ردر س)
میلیگر  CASتهیهشدنا محلو ارغوانیتیر بهآرامیوهارا باتکانهرایذیوسرتهبره
میلیلیترمحلو شام  60
با 50
40میلیلیترمحلو آبمقطرشام 73میلیگر HDTMA7اضافهشدنمحلو بدستآمد جداگانهاتوکاووترا50درجره
سانتیگرادسردشدن 

میلیلیترمحلو ناسحر شردنمحلرو 
محلو دو 30/24:گر ذیپراز بی اتانسولاونیساسید) (Pipesدر 750
ناکیشام 0/3گر 0/5،KH2PO4گر  NaClو1گر NH4ClاستنPHمحلو به6/8تنظیمشدنمخلروطبدسرتآمرد 
درجهسانتیگرادسردشدن 

ذ ازافزودن15گر آگاراتوکاوگرد دسپ تا50
محلو سو :شام 2گر گلوکز2،گر مرانیتو 493،میلریگرر 11،MgSo4. 7H2Oمیلریگرر 1/17،CaCl2.7H2O
میلیگرر 
میلیگر ZnSo4.7 H2Oو 1
میلیگر  1/2،CuSO4.5H2O
میلیگر  0/04،H3BO3
میلیگر  1/4،MnSo4.7 H2O

میلیلیترآبمقطراستنا محلو نیزذ ازاتوکاوتادمای50درجهسردگرد دن 
Na2MoO4.7 H2Oدر 70
میلیلیترآبمقطرح شدوبهوسیلهفیلترسترونگرد دنذ ازآماد شدن
محلو چهار 3:گر کازآمینواسیددر 27
4محلو باالمحلو دو بهمحلو سو وچهار اضافهسپ باهمزدنآرا وبدونا جادحباب،محلو او نیزبهآناضافه
گرد دودرذلیتر ختهشدندنسپ براکتریهرابرهصرورتنقطرهایرویمحری کشرتداد شردندودردمرای25درجره
سانتی گرادنگهداریصورتگرفتندرصورتمشاهد هالهنارنجیرنگدراطرا کلنیباکتریآزمونتولیدسریدروفوربررای
جدا ههامثبتتلقیشد )Schywan and Neilands, 1987ن 

آزمون تولید سیانید هیدروژن
برایتوانا یتولیدسیانیدهیدروژنجدا ههایباکتریجداگانهبررویذتریکشتگرد دندرداخر هررتشرتسذترری100
6. Chrome Azurol S
7. Hexadecyl trimethyl ammonium

میکرولیترازسوسپانسونباکتریذخشگرد دنسپ کاغیصافیآغشتهبهمعر  شام 2درصدکربنراتسرد مو5درصرد
اسیدذیکر س)درقساتدربذتریقرارداد شدودربذتریبانوارذارافیلمبستهشدتاازخروجهرگونرهمتابولیرتفررارو
درجهسانتیگراددرانکوباتوربهمردت رسهاتره

ذتریهابهصورتوارونهدردمای28
گازیازجاله HCNجلوگیریشودن 
قرارداد شدندرصورتتولید HCNتوس باکتریرشد افتهرویسطحمحی کشت،تغییرررنرگکاغریصرافیآغشرتهبره
محلو معر ازرنگاولیهزردبهکر ،قهو ایروش ،قهو ایتیر تاآجریرنگد د میشرودکرهنشرانهتاراوتدرمیرزان
تولید HCNتوس باکتریمیباشد )Alstrom and Burns, 1989ن 

شناسایی مولکولی باکتریهای اندوفیت :
جداسازی  DNAکروموزومی باکتریها
باکتریدرمحی کشتما عنوتر نتبراثکشتداد شدوبعدازرشدبهمیکروتیوب1/5میکرولیترریمنتقر وبراسررعت
3000دوربهمدت1/5دقیقهسانتر ایوژشدنرسوببدستآمد ذر ازنگرهداریبرهمردت30دقیقرهدرفر رزر،در200
میکرولیتربافر  TE8ح گرد دنناونههاذ ازاضافهناودن8میکرولیترلیزوز م ازمحلو ذا ه10میکروگر برمیلریلیترر)
بهمدت30دقیقهدردمرای37درجرهسرانتیگررادنگرهداریشردندنسرپ 40میکرولیتررسرد مذرکلررات4مروالر24،
میلیلیتر)بهمحلو اضرافهوبعردازهرم
میکرولیتر 9SDS 10%و8میکرولیترذروتئیناز 10Kازغلظتذا ه20میکروگر بر 
گرادنگهداریشدنبهمحلو بهدستآمد درمرحلرهقبر 2،


درجهسانتی
زدن وارونهکردن)بهمدت2ساعتدردمای45
درجهسانتیگراد)اضافهوبهمدت30دقیقه ابریشترردرفر رزرنگرهداری

حجماتانو خالص نگهداریشد دردمای-20
گرد دنمحلو بهمدت5دقیقهدردمای4درجهسانتیگرادباسرعت13000دوردردقیقهسانتر ایوژگرد دنسپ ،اتانو 
دورر ختهشدورسوبحاصلهبا1میلیلیتراتانو %70شستشوداد شدومجدداًبهمدت5دقیقهبراسررعت13000دور
دردقیقهسانتر ایوژگرد دنرسوبحاصلهچندرانیهدرمحی معاولیاتاقنگهداریشردتراخشرسگررددسرپ ،در500
میکرولیتربافر TEح گرد دن  DNAبهدستآمد باحجممساویترکی فن :کلروفر :آ زوآمی الکر )1:24:25)11مخلروط
شد ودردرجهحرارتمعاولیاتاقبهصورتوارونهکردنهمزد شدتاکاماً کنواخرتگررددنسرپ برهمردت3دقیقره
سانتر ایوژگرد دتاسهفازمجزاتشکی گرد دنفازرو یبهمیکروتیوبتایزوسترونمنتق وا مرحله3بارتکررارشردن
درهربارمحلو روئیبهمیکروتیوبسترونمنتق گرد دنمحلو روئی سبارنیزبااضافهناودنکلروفرر :ا زوآمیر الکر 
8. Tris-EDTA buffer
9. Sodium dodecyl sulfate
10. Proteinase K
11. Phenol:Chloroform:IsoamylAlcohol

)1:24رسوبداد شدنمحلو روئیبهمیکروتیوبسترونمنتق وDNAبااضافهناودن2حجماتانو خالصو0/1درصد
حجممحلو استاتسد م312موالرباpH=4/8وسپ نگهداریدرفر زربهمدت سش ،رسروبداد شردنترکیر بره
مدت5دقیقهباسرعت13000دورسانتر ایوژگرد دورسوببهدستآمد توس اترانو 70درصردشسرتهشردنرسروب
میلیگر برمیلیلیتربهغلظرت
حاصلهذ ازخشسشدندر50میکرولیتربافرTEحاوی ر بونوکلئاز13ازمحلو ذا ه 10
نهائی20میکروگر برمیلیلیتر)ح گرد د )Sambrook and Russell, 2001ن 

 2-8-2تعیین کیفیت و کمیت  DNAاستخراجی
برایتعیی کایتوکیایتDNAازروشاسپکتروفتومتریوالکتروفورزبررویژ آگارزاستااد شدن 

الف -اندازهگیری غلظت  DNAتوسط اسپکتروفتومتر
قب ازانداز گیریغلظتDNAناونهها،دستگا اسپکتروفتومترکالیبر شدنا کارتوس بافر TEاآبمقطردوبارسترون
درطو موج260/280نانومترصورتگرفتنبرایانجا ا کرار45میکرولیتررازبرافر TEراآبمقطرربرهمحاظرهو رژ 
اسپکتوفتومتر کوت)14اضافهوسپ درطو موج260/280کالیبر شدنذ ازآن2میکرولیترازناونهDNAبهآناضافه
ومیزانجیبنوری )15ODانداز گیریشدندرصورتیکهنسبت260OD/280ODحدود1/8-2بود،نشاندهنرد کیایرت
برخورداراستننسبتکمتراز1/6ناا رانگرحورورذرروتئی وسرا ر

باالیDNAاستوDNAازکیایتمطلوبیبرایPCR
آلودگیهامیباشدننسبتهایباالتراز1/8نشاندهند وجوداسیدهاینوکلئیساسرتننسربتهرایبراالتراز2نشراندهنرد 
آلودگیناونهبهRNAاستنجهتاطاینانبیشترمیتوانباروشالکتروفورزDNAدرژ آگارزکیایتوغلظرتDNAرا

تعیی کرد )Weisburg et al., 1991ن 

ب -تعیین کیفیت  DNAتوسط ژل آگارز
کیایتDNAبامشاهد شک باندهاموردبررسیقرارگرفتنوجودباندهایکاماًواضح،16وبدونکمتر کشریدگیحراکی
ازکیایتمناس میباشدنوجودکشیدگیدرفاصلهبی چاهسوباندهاحاکیازآلودگیذروتئینیدرناونههامیباشدنوجود
درناونههااستن 

سبانداضافیدرذا ی ژ ودرفاصلهایز ادازبانداصلیحاکیازوجودRNA

12. Sodium acetate
13. Ribonuclease
14. Cuvette
15. Optical Density
16. Sharp

 9-2واکنش زنجیرهای پلی مراز ()17PCR
برایشناسائیجدا ههاازتعیی توالیژن16S rDNAاستااد شد )Weisburg et al., 1991ن 
آغازگر18هایاختصاصیگونهمورداستااد درواکنش،درجدو  )1آمد استن 

جدول  :1آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر ژن 16S rDNAبرگرفته از منبع ( )Weisburg et al., 1991
توالیآغازگر 


قطعهموردانتظار 

گرها
نا آغاز 
 rp1

 5-ACGGTTACCTTGTTACGACTT-3

1/5Kb

 Fd2

 5-AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3



 1-9-2تهیه ترکیبات واکنش برای انجام PCR

ایذلیمراز،دردستگا ترما سا کلرمد  MJ ResearchساختشرکتBioRadکشورآمر کاانجا شدنهاره

واکنشزنجیر 
موادمصرفیتوس شرکتسیناژنتهیهگرد دنآزموندرواکنشهرای25میکرولیتررحراوی12/5میکرولیتررMaster mix
شرکتسیناکلون)0/5،میکرولیترازهرآغازگر غلظت10ذیکوموالر)1،میکرولیترDNAالگو غلظتتقر بری50نرانوگر 
برمیکرولیتر)و10میکرولیترآبمقطرسترونود ونیز انجا گرد د )Sambrook and Russell, 2001ن 
Master mixحاوی ،)10X PCR Reaction bufferکلرورمنیز م dNTPs،)MgCl2وآنز مTaq-DNA Polymeraseبودن 

 2-9-2چرخه حرارتی PCR

،چرخههایحرارتیمختلفبرایچندناونه،آزما ششدندندرا آزمونبرایبدستآوردنبهتر درجه

قب ازانجا PCR
حرارتباندشدنآغازگرهابهDNAهد ،محدود دمائیبرایهرآغازگربهصورتگراد انتدرنظرگرفتهشرد 

Weisburg

مرازبرایآغازگرهایژن16S rDNAدرجدو  )2قاب ماحظهاستن 


ایذلی
)et al., 1991نچرخهحرارتیواکنشزنجیر 

جدول :2چرخه حرارتی واکنش زنجیرهای پلیمراز برای آغازگرهای ژن 16S rDNA

تعدادچرخه 

نا مرحله 

1چرخه 

واسرشتاولیه

35چرخه 

20

واسرشت
اتصا
بس

21
22

19








مدتزمان 

درجهحرارت 

4دقیقه 

درجهسانتیگراد 

95

1دقیقه 
1دقیقه 
2دقیقه 

درجهسانتیگراد 

94
درجهسانتیگراد 

51
درجهسانتیگراد 

72

17. Polymerase Chain Reaction
18. Primer
19. Initial denaturation
20. Denaturation
21. Annealing
22. Extention

1چرخه 

بس نهائی

23



7دقیقه 

درجهسانتیگراد 

72

 3-9-2الکتروفورز محصوالت PCR

الکتروفورزمحصوالتPCRرویژ آگارز1/2درصدانجا گرفتنبرایتهیهژ 0/6،گر آگارزبه50میلیلیتربرافر24TAE
درجهسانتیگرراد

1Xاضافهومخلوطشدسپ دردستگا گرمادهند ذوبگرد د،ذ ازذا ی آمدندمایژ تاحدود50
درسینیر ختهشدنبعدازبستهشدنژ ،شانهبهآرامیازآنخارجوسینیژ درتانرسالکتروفرورزحراویبرافر1x TAE
قرارگرفتسپ 5میکرولیترازمحصو PCRبا2میکرولیتر0/25 Loading buffer6xگر زا ل سیانو 0/25،25گر برر 
لیترآبمقطر)درونچاهسهار ختهشدنالکتروفورزناونرههرادرولتراژرابرت80

میلیلیترگلیسرو و 70
میلی
فن بلو 30،
ولتبهمدت45دقیقهانجا گرفت )Sambrook and Russell, 2001ن 

 4-9-2رنگآمیزی ژل و مشاهده باندها
ذ ازاتاا الکتروفورز،ژ توس اتید و بروما د26باغلظتنهائی 0/5میکروگر برمیلیلیتر)برهمردت10ترا15دقیقره
رنگآمیزیگرد دنجهتحی رنگاضافهژ توسر آبمقطررشسرتهشردوبانردهاتوسر دسرتگا 


White/ ultra violet

 transilluminatorمد Uvitekکشورانگلستانمشاهد وبااستااد ازدستگا  gel documentationعک برداریشدن 

 10-2آنالیز دادههای نوکلئوتیدی
ذ ازاطاینانازصحتانجا PCRوعد وجودآلودگیازطر قالکتروفورزمحصوالت،محصو PCRجهتتعیی توالیبه
هارا آغازگرهایرفتوبرگشتبهشرکتماکروژنکر جنوبی توس شرکتتکاذوز ست)ارسا گرد دنبهکاستروالیدو
تطبیقتوالیهای16S rDNA

رشتهرفتوبرگشتوبااستااد ازنر افزار BioEdit Sequence Alignment Editor v.7.0.9.0
1367باز)انجا ذی رفت ،)Hall, 1999سپ توالیبدستآمد درسا ت،NCBIباسا رتوالیهرایسرو ههرایاسرتاندارد
موجوددرسا تNCBIبااستااد ازنر افزارStandard Nucleotide BLASTمقا سهگرد د )Altschul et al., 1990ن 

 11-2آنالیزهای فیلوژنتیکی
هاباتوالیهایسو ههایتیب،بااسرتااد ازنرر افرزار)Thompson et al., 1997 Clustalx v.1.8انجرا 

همرد فکردن 
توالی


23. Final extention
24. Tris- Acetate EDTA
25. XylenCyanol
26. Ethidium bromide

شدنآنالیزهایفیلوژنتیکیبهروش27NJبهکاسنر افزار)Swofford, 2002 ،PAUP v. 4.0b10انجا شدندرختحاص از
آنالیزهایفیلوژنتیکیبهوسیلهنر افزار )Page, 1996 Tree Viewمشراهد شردنروش  NJبراتصرحیحدوذرارامتریو100

تکرار28انجا گرد د )Kimura, 1980ن 

نتایج
تاا سو ه هاازنظرتوانا یتولیدآنز مذروتئازمثبتبودند،ازنظرتولیدهیدروژنسیانیدتنهاeg5ا توانا یراداشرتواز
نظرتولیدسیدروفورeg2 ،وeg4دارایا توانائیبودندکهدرجدو 3قاب ماحظهاستن 

جدول :3نتایج آزمونهای بازدارندگی سویهها
توانائیتولیدسیدروفور

توانائیتولیدهیدروژنسیانید

آزمونذروتئاز

نا سو ه

-

-

+

eg1

+

-

+

 eg2

-

-

+

 eg3

+

-

+

 eg4

-

+

+

 eg5



هایابتدائیوانتهائیکهدربعویازتوالیهاوجودنداشتند،ازآنالیزهاحی گرد دنردنآنالیزهرابراروش

درا تحقیقبخش
NJانجا شدنروشNJجا گز نینوکلئوتیدیK2Pانجا شدنبراساسنتا جمطالعراتمولکرولی،سرو ههرای،eg3،eg2،eg1
eg4و eg5بابوتاسترپ100باBacillus endophyticusدر سگرو قرارگرفتندنبرایرسمدرختفیلوژنتیکیاز21گونره
متعلقبها جن استااد شدنمقاد ربوتاسترپرویشاخههادرشک 1قاب ماحظهاستن 

27. Neighbor- Joining
28. Boot strap

شکل  -1درخت فیلوژنتیکی حاصل از توالی بخشی از ژن  16S rDNAمربوط به گونههای جنس  .Bacillusمقادیر بوت استرپ
مربوط به آنالیز  Neighbour-Joiningروی شاخهها نشان داده شده است.گونه Paenibacillus polymyxaو Paenibacillus

 popilliaeبه عنوان فرد برون گروه انتخاب شد.

بحث
باکتریهایاندوفیتباحاظبقایخوددرگیا میزبانمعاوالًنهتنهاز انیبهمیزباننایرسانندبلکهباکاسسرازوکارهرایمختلرف
بهطورمستقیموغیررمسرتقیمسرب افرزا شرشردگیاهرانمریگردنرد))Mantelin and Touraine, 2004, Luna et al., 2002
تحر سغیرمستقیمرشدگیا زمانیاتااقمیافتدکهباکتری،ارراتز انآور س اچندبیاارگرگیاهیراخنثیکندکها ر 
امرازدورا میسرمریگررددندر رسروشبراکتریبراترشرحسریدروفور)،)Rasolisedghiyani et al., 2005تولیردسریانید
هایبرونسلولیماننردکیتینراز،بترا -رسوسرهگلوکونراز،ذروتئرازولیپراز

هیدروژن ،)Bagnasco et al., 1998ترشحآنز م
 )Nagarajkumar et al., 2004فعالیتعام بیااریراکاهشمیدهد اآنرامتوقفمیسازدندرروشد گربراکتریسرب 
میتوانبهسیدروفورها،
فعا شدنمکانیسممقاومتسیستایسالقا یدرگیا میگردد )Bakker et al., 2003درا زمینه 
لیپوذلیساکار دهاواسیدسالیسلیساشار ناودنسیدروفورعاو براررغیرمستقیم،میتواندبهطورمستقیمدرافزا شرشرد
کاتکننرد 

گیا میزبانکاسناا دندرواقعدرشرا کابودآه ،جیب آه توس ر زجانداران و گیاهان،عاوماً به عوام
بیشتر
برای ح و انتقا آه غیرآلی معدنی)وابسته استن 

متنوعتر کاتهای بیوسنتزی ،سیدروفورهای میکروبی و به

و

هامیباشندنسیدروفورها ترکیباتی با وزن مولکولی کرم کرمترر از


گرامینه
نسبتکمتر فیتوسیدروفورهای تولید شد به وسیله

هایمختلفبرای حر  کرردن آهر  سره
باکتری 

میباشند که توس
 1000دالتون)دارای می ترکیبی باالباآه سهظرفیتی 

هایمطرناندوفیتیاستکهگونههایمختلرفآنبره

میشوندن Bacillusکیازجن 
ظرفیتی در محی خارج سلولی ترشح 
عنوانافزا ش دهند رشددرذرت،درختنوئ ،کاجونرادشناختهومعرفیگرد د است احادزاد )1392،ندرا مطالعه
براساسآزمونهایآنتاگونیستیبرای15باکتریاندوفیتدرر شهبادمجانانجا ذی رفتو5جدا هکرهحرداق در کریاز
آزمونهاخاصیتآنتاگونیستیرانشانداد بودند،برایمطالعاتمولکولیوشناسائیبااسرتااد ازآغرازگرهرایتروالیژن


S

16rDNAانتخابشدندکهطبقنتا جبابوتاسترپ100درصدباباکتریB.endophyticusدر سگررو فیلروژنتیکیقررار
قادربهتولیدسیانیدهیدروژنمیباشدندرا 

گرفتندن )Kumar et al.,2012گزارشکردندکهباکتریBacillus sp. BPR7
ذژوهشآنهادر افتندکهسو ههایمیکورعاو برتولیدسیانیدهیدروژن،قادربهح فساات،تولیدآنز مهایتجز هکنند 

د روار سرلولیوفعالیرتآنتاگونیسرتیعلیرهقرارچهرای،S. sclerotiorum،F. solani ،F. oxysporum،M. phaseolinaو 
R. solaniنشاندادندن

یآنهاهیچ سازسرو ههرای Bacillus
نیزبیانداشتندکهدرمطالعه 

)Amaresan et al., 2012

Bacillus cereus،Bacillus amyloliquefaciens،Bacillus circulans،licheniformisقررادربررهتولیرردهیرردروژنسرریانید
نگرد د اندندرا مطالعهتنهاسو هeg5دارایا توانائیبودا درحالیاستکهبقیرهفاقردا ر توانرا یتشرخیصداد 
گزارشناودندکهدرمطالعهآنها Bacillusقادربهتولیدسریدروفورمریباشردندر

شدندن )Szilagyi-Zecchin et al., 2014
مطالعاتد گرمحققانا توانا یرادرگونههای Bacillus pumilusگزارششرد اسرتن )Amaresan et al., 2012ندرا ر 
مطالعههمeg 2وeg4ازا نظرمثبتارز ابیگرد دن
درتحقیقرریدرهارری رابطرره،عرراو بررربررسررینقررشبرراکتریهررایانرردوفیتخرمررا Paenibacillus xylanexedensو
هورمونهایمحرکرشد،

دیآمیناز،تولید
)Enterobacter cloaceدرتولیدآنز م-1آمینوسیکلوذروذان-1کربوکسیلیساسید 
توانائیکاتناودنآه ،ح فسااتوذتاسیم،تولیدآمونیاکموردسنجشقرارگرفتننتا جنشاندادکرهبراکتریمریکور
قادربه تولیدآنز مآمینوسیکلوذروذانکربوکسیلیسدیآمینازوهورموناندو استیساسیدبودندکها امربهجریبمرواد
غیا یازر شهکاسمیناا د )Yaish et al., 2015ن 
 )Szilagyi-Zecchin et al.,2014سو هBacillus pumilusرابهعنوانباکتریباقابلیتتولیدآنز مهایلیتیرسمعرفری
ناودندکهنتا جآنهاباذژوهشحاضرهمخوانیداشتنتاا سو ههایموردبررسیقادربهتولیدآنز مذروتئازگرد دندن 
ازتحقیقحاضرچنی مشخصمیشودکهباکتریهایاندوفیتباتوانا یتولیدا گرو ازآنتاگونیستها،توانبالقو ای
درکنتر بیاارگرهاخواهندداشت،کهچنی امیدمیرودباشناسا یهرچهبیشترا گرو ازمیکروارگانیسمهادرگیاهران
ایبتوانازآنهابهعنوانجا گز نیبرایساو موجوددربازاربهر جستن 

مختلفوانجا مطالعاتآزما شگاهیوگلخانه

سپاسگزاری
نو سندگانا مقالهازباشگا ذژوهشگرانجوانونخبگاندانشگا آزاداسامیواحدسنندجبهدلی هاکراریصرایاانهدر
 اجرایا ذژوهشکاا امتنانرادارندن
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Abstract
Endophytic bacteria are able to control plant pathogens by producing antagonistic compounds.
This research was conducted to determine antagonistic ability of bacterial endophytes in egg plant
(Solanum melongena L.). In this research endophytic bacteria were isolated from root of eggplant
Strains were surveyed for siderophore, Hydrogen cyanide and protease tests. 5 isolates were
selected for genetic assay. After genomic DNA extraction, 16S rDNA gene was amplified using
PCR for precisely bacterial identification. Then, the PCR product was sequenced by BLAST All
isolated bacteria were able to produce protease. Only one strain (eg5) was able to produce cyanide
hydrogen. The siderophore test was positive for two strains (eg2 and eg4). Based on the 16S
rDNA sequence studies, this bacterium belonged to Bacillus endophyticus and indicated 100%
similarity to type strain. The endophytic bacteria isolated in this study can be used to promote
plant growth. Knowledge about endophytic bacteria- plant interaction can provide effective
strategy to develop sustainable agriculture in order to ensure yield improvement without leaving a
negative impact on the environmentن
Keywords: bacteria, siderophore, eggplant, endophyte.
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