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 Sarcophyton هایها در مرجانو باکتری Symbiodiniaceae تنوع و فراوانی

trocheliophorum  و Euphyllia ancora  حرارتی محرکتحت 

 
 3و پیچونگ وانگ 2، ویدونگ لی1، یوو هن1، علیرضا عاصم1هائو لو

 

 دانشکده شیالت و علوم زیستی، دانشگاه اقیانوس شناسی مناطق گرمسیری هاینن، سانیا، چین 1
 ت، دانشگاه هاینن، هایکو، چینه اکولوژی و محیط زیسددانشک 2

 سیری هاینن، سانیا، چیندانشگاه اقیانوس شناسی مناطق گرم دانشکده اکولوژی و محیط زیست، 3

 

 چکیده
ا ضروری و باکتری ها یک رابطه همزیست با مرجانها دارند که برای حفظ بقای مرجانه Symbiodiniaceaeجلبک های 

ای مطالعه دم ر اینداست. اجتماعات همزیست در پولیپ های میزبان بر مقاومت و توانایی بهبودی مرجانها اثرگذار هستند. 

گراد درجه سانتی 32به  درجه سانتیگراد 26 1 ±از Euphyllia ancoraو  Sarcophyton trocheliophorumپرورش مرجانهای 

دو نمونه  برای باکتری ها در 16Sو ژن  Symbiodiniaceaeبرای  ITS2ساعت افزایش یافت و سپس توالی ژن  12به مدت 

غالب در  گونه کانس شدند. نتایج نشان می دهد کهمرجان برای مقایسه تغییرات تنوع جلبک و باکتری با دمای اولیه س

Symbiodiniaceae رخوردار داری ب از تنوع  و تفاوت معنی ،تفاوتی بین تیمارها نشان نمی دهد ولی سایر گونه های جلبک

                           اندر مرج Delfitaهستند. از طرف دیگر بعد از افزایش دمای محیط پرورش مرجانها، فراوانی باکتری هوازی 

S. trocheliophorum  افزایش یافته است درحالیکه مرجانE. ancora فاوت میتاین  .با باکتری های بیماری زا آلوده شد-

 ها نسبت داده شود.تواند به اختالف تحمل پذیری گونه های مختلف مرجان

 

 16S rRNA ؛ITS2 rDNA؛ Symbiodinium ؛ییااجتماعات باکتری؛ مرجان :یدیواژگان کل
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 توکندریاییم می( با استفاده از ژنوBovini: Bovidaeها )گاوی ارزیابی روابط فیلوژنتیکی قبیله

 
 4اسداله اسدیو  3، رسول خسروی2، سیدمسعود مجدزاده*1تقی قاسمی خادمی

 

 راز، شیراز، ایرانشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیبخش زیست  1
 د باهنر کرمان، کرمان، ایراندانشگاه شهی شناسی، دانشکده علوم،گروه زیست 2

 کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ، دانشکدهبخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست 3
 نشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانشناسی، دانشکده علوم، داگروه زیست 4

 

 چکیده 
از  یا. هر ژن در هر تاکسون درجههروندشمار میتاکسونومیک بهحل مشکالت  یبرا یقدرتمند هایابزار یمولکول یهاداده

، روابهط مطالعهه نیهدر اهای مختلف پی ببریم. بین تاکسون کیلوژنتیروابط فبه  میتوانیآن م قیدهد که از طریتنوع نشان م

د یهک زیرواحه دازسهیتوکروم اکسهی b (cytb،) توکرومیسهههای ژنو  توژنومیم 24با استفاده از  Bovini لهیدر قب کیلوژنتیف

(cox1) ،RNA 16 یبوزومیرs (16S rRNA) و NADH ( دهیهدروژنازND1 )مجهدد قهرار  یابیهمهورد ارز ایییتوکنهدریم

ا به کیلوژنتین ف. درختامیاستفاده کرد ینیبوو لهیدر قب یشده و وحشیشده، اهلمنقرض یهاگونه یژن یهایگرفت. ما از توال

های میانگین ترکیب بازی توالی، های میتوژنومیتوالیشدند. بر اساس  ی( بازسازML) نمایی بیشینهاستفاده از برآورد درست

بهود، گهوانین  درصد بهاز 4/13درصد باز آدنین و  5/33درصد باز سیتوزین،  26درصد باز تیمین،  1/27وکندریایی شامل میت

 Bisonجهنس نشهان داد کهه  جینتها میهزان برخهوردار بهود. تهریندرصد( از بیش 6/60وانین )گ-بنابراین ترکیب بازی آدنین

عنوان هبه (Pseudoryx nghetinhensisدوکی )شاخ است. کیتیافلتاکسون پار کیو نبوده جنس صنف در  یتاکسون مستقل

ی مهذکور رقبیلههزیگونه در  نیبهتر باشد ا دیو شاقرار گرفت  Bovinaی زیرقبیلهمتعلق به  یهاگونهسایر  یخواهرتاکسون 

، کیهلوژنتیدرختهان ف مهههر د. داده شد صیتشخ نیامتمایز تک، ا سه گروه Bovinaی زیرقبیله، در نی. همچنبندی شودطبقه

متعلهق بهه  هایسهایر گونههبها ( Syncerus caffer) بوفالوی آفریقهاییو  هبود کیلتیتاکسون مونوف کی Bubalina زیرقبیله

های ایهن های حفاظتی گونههبرنامهدر تواند در این مطالعه، میدست آمده هب نتایج. نشان داد یرابطه خواهر Bubalus جنس

 ه قرار گیرد.قبیله مورد استفاد

 

 ژنوم میتوکندریایی، فیلوژنیها، ارزیابی مولکولی، ها، ژنقبیله گاوی :یدیواژگان کل
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  کیولوژیکار هیبا استفاده از تجز .Stachys L یونه هاکروموزوم در گ دیارش تعداد جدگز

 
 2عبداله محمدیو *1، سید مهدی میری1اکرم رجبی مظاهر

 

 واحد کرج، کرج، ایران-دانشگاه آزاد اسالمی ،یگروه باغبان 1
   واحد کرج، کرج، ایران-دانشگاه آزاد اسالمی ،اصالح نباتاتگروه  2

 

 چکیده 
، که به Stachys L. (Lamiaceae)از سه گونه  تیهفت جمع یپایوتیکار یها یژگیو و کیسومات یتعداد کروموزوم ها

  = 17xو   = 15xشامل  پایهوجود تعداد مختلف کروموزوم  جیشد. نتا شریحشده اند، ت عیتوز رانیدر سراسر ا یعیطور طب

 .S شاملدو گونه  یکروموزوم ها بودند و تعداد دیپلوئیمورد مطالعه د یا. همه گونه هکرد دییجنس را تأاین در 

benthamiana  وS. setifera بار گزارش ش نیاول یبرا( 2دn = 34)های که تعداد کروموزوم ی، در حال S. byzantina 

 نیشتریب بطوریکهبودند،  وچکک یمورد مطالعه به طور کل Stachys یها ها در گونه . کروموزوم(2n = 30)گردید  دییتأ

 نیکوتاهتر S. setifera( 23354) که یمشاهده شد، در حال S. setifera (18713) در (کرومتریم 26/2طول کروموزوم )

 بطوریکهبودند سانتریک تشکیل شده متا یها کروموزوم و از متقارن ها پیوتای( را نشان داد. کارکرومتریم 46/1طول )

طبق  نیبود، بنابرا S. byzantina( 37985) در 29/1 و S. setifera( 23354) در 11/1 نی( بARبازوها )نسبت  نیانگیم

عدم  شاخص ،(% TF٪، 1/47) یکل شکلدرصد  ری. بر اساس مقادشدند یدسته بند 1Aدر کالس  Stebbins یطبقه بند

 (،DRL ،36/0ی )اختالف دامنه طول نسب و( % S٪، 0/94) تقارن شاخص ،Arano (AsK٪، 5/52 %) پایوتیتقارن کار

(23354 )S. setifera ( 37985) ،نیرا داشت. همچن یو درون کروموزوم نیمتقارن ب پیوتایکار نیشتریبS. byzantina 

 نسبی طول وTF٪ (0/42 )% ،AsK٪ (1/56 % ) ریرا بر اساس مقاد یو درون کروموزوم نینامتقارن ب پیوتایکار نیشتریب

، Wardبا استفاده از روش  یکروموزوم یارامترهابر اساس پ یخوشه ا هیتجز جنتای. است داشته( % RL٪، 6/6کروموزوم )

 S. byzantina (x = 15)شامل  IIو گروه  x = 17با  یشامل گونه ها Iکرد. گروه  میتقس یها را به دو گروه اصلون تاکس

 بود.

 

 Stachys؛ کاریوتایپ ؛تعداد کروموزوم؛ شاخص عدم تقارن :یدیواژگان کل
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 ، Borena، منطقه Yabelloو  Dire، در مناطق یمزرعه مرغ بوم یپیفنوت اتیخصوص

  یوپی، ات ایرومومنطقه ا التیا

 
  2شاشی بوشان سینگ یاداو و 2، تادیسه یوسف1واریو  داباسا دوبا

 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی بنشگاه بونگا، بونگا، اتیوپی1
 شگاه هارامایا، هارامایا، اتیوپیدانشکده علوم دامی و دامداری، دان2

 

 چکیده 
این مطالعه در دو منطقه از منطقه بورنا )اتیوپی( انجام شد و هدف آن توصیف فنوتیپی انواع مرغ بومی در مناطق مورد 

 6ماده( با سن بیش از  336نر و  144مرغ ) 480مطالعه بود. این مطالعه شامل انواع تحقیقات کیفی و کمی است. در مجموع 

ماه برای مطالعه کمی در این مطالعه در نظر گرفته شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی ، روش های فراوانی ، مدل 

 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار SAS 9.1.3 خطی عمومی ، تحلیل تک متغیره و چند متغیره با

SPSS مانند رنگ پر ، نوع شانه ، رنگ ساق ، چشم ، رنگ الله گوش و رنگ پوست برای  استفاده شد. از ویژگیهای کیفی

مطالعه استفاده شد. صفات کمی شامل وزن بدن و اندازه گیری های مورفومتریک خطی مانند طول ساق ، طول بدن ، طول 

رنگ پرهای سفید ، قرمز و قهوه  بال ، طول بال ، دور سینه ، عرض شانه و طول شانه است. نتیجه این مطالعه نشان داد که

ای در منطقه مورد مطالعه غالب بود. جوجه های محلی دارای انواع رنگ در ساقه ، رنگ پوست ، نوع شانه و رنگ چشم 

بودند. ساق های سفید ، پوست سفید ، شانه های تک و رنگ الله گوش عمدتا در هر دو منطقه مورد مطالعه مشاهده شد. 

کیلوگرم بود. شانه های بزرگ ،  313/1 ± 81/0و  623/1 ± 229/0 وجه های نر و ماده بومی به ترتیبمیانگین وزن بدن ج

جغجغه و پاهای بلند در مناطق مورد مطالعه مشاهده شد. به طور کلی ، تغییرات مورفولوژیکی و ریخت سنجی بین و درون 

 .ژنتیکی از طریق انتخاب وجود داردجمعیت مرغ بومی مشاهده شد ، که نشان می دهد فرصتی برای بهبود 

 

 تک؛ ظافتن؛ پر؛ رهیمتغ چندی؛ سنج ختیر صفاتی؛ شناس ختیر یژگیو؛ مشخصات نییتع؛ منطقه بورنا :یدیواژگان کل

 رهیمتغ
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 رسیو بر 293از سودوموناس آئروژینوزای  pHتولید انبوه آلژینات لیاز پایدار حرارتی و 

 in silico  ژنalgL  
 

  3و فیروزه پیروزمند 2، احیا عبدی عالی1، سارا غروی*1، پریناز قدم1مریم زالی بنه کهل
 

  گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران 1
 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران  2

 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3

 چکیده 

دی به مانن سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری فرصت طلب است که در پاسخ به تحریک های مختلف پلی ساکارید کپسول

و  اکارید استسوپلی م آلژینات تولید می کند. سویه موکوئیدی سودوموناس ائروژینوزا آلژینات تولید می کند که یک اگزنا

ز است ت مورد نیالژیناآدر بیماریزایی و مقاومت این باکتری ها در عفونت ها نقش دارد. ژن آنزیم آلژینات لیاز برای ساخت 

سم دارد پلی مورفی ه نیزمر نیز نقش دارد. این آنزیم در باکتری های مختلف در یک گونکه البته این آنزیم در تخریب این پلی

اس آئروژینوزا که قبال سودومون 293و یافتن آنزیمی با خصوصیات ویژه  بسیار مهم است. در این مطالعه، آلژینات لیاز سویه 

دودی خاص شده گی سوبسترایی آنزیمی که تا حی و ویژ pHاز خلط جداشده بود و ژن آن مطالعه شد و پایداری دمایی و 

مانده بود و  درصد فعالیت ان باقی 70درجه سانتی گراد مقدار  80ساعت قرار گیری در  6بود بررسی گردید. بعد از 

ی بالک های درصد فعالیت آن باقی ماند.   این آنزیم رو 50همچنین بعد از قزار گیری در شرایط قلیایی و اسیدی 

آنزیم که  د اینسید، مانورونیک اسید و آلژینات شامل هر دو عملکرد داشت. به خاطر خصوصیات منحصر به فرگلورونیک ا

بیان شد و آلژینات لیازی با  pET-28a (+)/E. coli BL21 (DE3)در طب صنعت کاربرد دارد، ژن این آنزیم در سیستم 

کیلو دالتون  40آمید ژل الکتروفورز وزن مولکولی آن  اسید آمینه تولید شد. با سدیم دودسیل سولفات پلی آکریل 371

ه جهش نقطه ای کسودوموناس آئروژینوزا نشان داد  293تخمین زده شد. آنالیز بیوانفورماتیکی ژن آلژینات لیاز سویه 

G225A شنهاد مناسبی ژینوزا پیسودوموناس آئرو 293پایداری دمایی آن را می تواند بهبود بخشد. بنابراین آلژینات لیاز سویه

 برای کاربردهای درمانی و صنعتی است.

 

 ، پایداری حرارتیpH، مطالعات محاسباتی، پایداری  algLآلژیناز،  :یدیواژگان کل
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  Neckera complanata بررسی ایزوآنزیمی و مطالعه مورفومتری خزه های 

 Neckera crispaو 
 

 فرشاد محمدزاده قره قشالق1،آرمان محمودی اطاقوری1*، حبیب زارع2 و طاهره السادات آقاجانزاده 1

 
 دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران علوم گیاهی، گروه زیست شناسی1

ج یآموزش و ترو آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، باغ گیا هشناسی نوشهر، سازمان تحقیقات، ،مرکز تحقیقات 2

 ، ایرانتهرانکشاورزی، 

 

 

 چکیده 

                    و Necker complanata (Hedw.) Huebenerد. هستن گلبی کوچک، غیرآوندی وبا اندازه  یگیاهان هابریوفیت

Neckera crispa Hedw های مرطوب هیرکانی هستند که نشین درختان جنگلهای پوست به عنوان شاخص، از گروه خزه

 داز و سوپر اکسیددیسموتاز(ایزوآنزیمی )پراکسی بررسیگونه تا کنون هیچ. رویندبز رنگ میس-های رنگ پریده تا زرددر پچ

های ها در بین جمعیتها و شباهتحاضر بررسی تفاوت هدف از مطالعه .روی این جنس در ایران انجام نشده است

پراکسیداز، سوپر اکسید )ایزوآنزیم و  های مورفومتریروش با استفاده از N. crispaو  N. complanata های خزه

ز پایی دریالن در ارتفاعات تقریبا یکسان گمازندران و  استان گلستان، سهجمعیت از 18باشد. به این منظور، دیسموتاز( می

ه بهای مورفومتری نشان داد که اندازه برگ و نسبت  طول نتایج حاصل از داده .گردیدبررسی  و  آوریجمع 1396سال 

الگوی  باشند. نتایج حاصل از مطالعات مورفومتری وعرض نوک برگ از صفات بسیار تاثیرگذار در جدایی گونه ها می

در  N. crispaیت یزی مشاهده گردید. بزرگترین تنوع شانون مربوط به جمعباندهای ایزوآنزیمی یکسان بوده و تفاوت ناچ
اری از ب بسیهزارجریب بوده درحالی که تمام جمعیت های هر دوگونه دارای تنوع ژنتیکی بسیار کمی بوده اند. تخری

وع ژنتیکی . تنه استزیستگاه ها و افزایش آلودگی در شمال ایران باعث کاهش جمعیت گونه های گیاهی در این مناطق شد

 شود.ممکن است باعث انقراض تدریجی این دو گونه  N. crispaو  N. complanataپایین در جمعیت های خزه های 

 

 تاکسونومی عددی ؛سوپراکسید دیسموتاز ؛پراکسیداز ؛Neckera ؛خزه :یدیواژگان کل
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 های کنترل کننده صفات فلورسانس کلروفیل QTLتجزیه و تحلیل 

 ( .Hordeum vulgare Lدر جو )

 

 2مهنازکاتوزی و1، لیالآهنگر1، عبداللطیف قلیزاده1، حسین صبوری 1سمیه مختوم

 

 کاووسگروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد  1

 اپی ژنتیک، بیوتکنولوژی و اصالح نباتات، موسسه تحقیقات اگروسکوپ، سوئیسگروه 2 

 

 چکیده
بتاً کم ا هزینه نسواند بتزیرا به راحتی کاربر می ،های بسیار مفید در فیزیولوژی گیاه استفلورسانس کلروفیل یکی از تکنیک

ورسانس کمی صفات مربوط به فلژنی ای هرا بدست آورد. تشخیص مکان II  (PSII)تمساطالعات دقیق وضعیت فتوسی

ومی کنترل کننده ژن یابیهای ژنتیکی فتوسنتز دارد. در تحقیق حاضر، برای مکانای در درک مکانیسمکلروفیل نقش عمده

 .ده شدکویر استفا×حاصل تالقی دو رقم بادیا 8Fالین  106از ( Hordeum vulgare Lصفات فلورسانس کلروفیل جو )

،  oCs/ABSبررسی در قالب طرح کامال تصادفی با دو تکرار کشت شدند. صفات مورد بررسی شامل  های موردالین

oCs/oTR ،oCs/oDI ،ABS/CSm  ،CSm/oDI ،)opsi(E، RC/oTR ،RC/oRE ،ABS/RC ،RC/oDI،  Area ،Fv/Fm ،

Sm .نشانگر چند شکل  152نقشه پیوستگی با استفاده از  بودندSSR ،72  آللISSR ،7 آلل IRAP ،29  آللCAAT  ،27 

نقشه حاصل  کروموزوم جو منتسب شدند. 7تهیه شد. نشانگرهای مولکولی استفاده شده روی  iPBSآلل  15و  Scotآلل 

مورگان سانتی 387/3مورگان طول ژنوم جو را پوشش داد و میانگین فاصله بین دو نشانگر مجاور از یکدیگر سانتی 2/999

 ISSR31-1-Bmag0867بین در فاصله  6کروموزوم  روی Dio / Rcو  Area  ،psi (Eo)ای بر بزرگ اثر QTLسه  شد.

 همچنین دند.را توجیه نمواز تغییرات  ٪9/15و  ٪5/31،  ٪2/17مشخص شد که به ترتیب  مورگانسانتی 62در موقعیت 

مشترک  QTL 27درموقعیت  6روی کروموزوم  CSm/oDIو  oABS/CS ،oCS/oTR ،ABS/CSmبرای پارامترهای 

 رد مطالعهرامترهای مونتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، اطالعات ارزشمندی در زمینه مبنای ژنتیکی پا .یابی شدندمکان

 ود. در برنامه اصالحی جو از جمله انتخاب به کمک نشانگر استفاده نماز آنها توان دهد که میارائه می

 

 نشانگرهای مولکولی ؛QTL ؛لیفلورسانس کلروف ( ؛.Hordeum vulgare L) جوواژگان کلیدی: 
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  ردیمو مطالعه: اکسیدانیآنتی فعالیت غربالگریبا  ارزش با دارویی گیاهان شناسایی

 ایران غرب اورمانات، و پاوه

 
 محمد صانعی1، عظیم قاسم نژاد1*، علیرضا صادقی ماهونک2، سید محمد معصومی3 و خلیل قربانی4

 
 لوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه ع1

 وم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعلگروه مهندسی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه 2
 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه3

 گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4

 

 چکیده 
 رححقیق حاضر بر پایه طت. است هتوج مورد بسیار هابیماری بهبود و درمان برای گیاهان ثانویه ترکیبات مفید اثرات اخیراً،

 گیاهان مطالعه از سپ منظور، این برای. شد انجام کرمانشاه استان اورمانات و پاوه منطقه در تکرار سه با تصادفی کامالً

سه، یلیااسه، لیفاباسه، الم پر پراکنش شامل آپیاسه، آستراسه، براسیکاسه، براگوژیناسه، پولیگوناسه، خانواده گیاهی 10 منطقه،

 از گلدهی زمان رد تصادفی طور به و شناسایی تکرار سه با گیاهی گونه سه مورد، هر در. شدند رزاسه و سوالناسه انتخاب

 TAC و DPPH ، FRAP ، ABTSروش چهار به هانمونه اکسیدانیآنتی پتانسیل. شد آوریجمع فروردین تا شهریور

 و گیاهی هایهگون در شده گیریاندازه صفات بین داریمعنی ختالفا که داد نشان واریانس تجزیه نتایج. شد ارزیابی

 از Pimpinella kotschyana Boiss مطالعه، مورد گیاهان میان در. دارد وجود ٪99 احتمال با گیاهی خانواده همچنین

-روش زا استفاده با از خانواده لیلیاسه ، Muscari neglectum Gussو Bellevalia dichroa Hausskn خانواده آپیاسه،

 مورد گیاهی هایادهخانو میان در که داد نشان نتایج همچنین. دادند نشان را اکسیدانیآنتی فعالیت باالترین مختلف های

 بعدی تحقیقات در وانندتمی و داده نشان خود از توجهی قابل اکسیدانیآنتی پتانسیل لیلیاسه، مطالعه آستراسه، براسیکاسه و

 .تری قرار گیرندبررسی بیش مورد

 

 اکسیدانی؛ کرمانشاهتنوع گیاهی؛ گیاهان دارویی؛ فعالیت آنتی :یدیواژگان کل
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 غرب کشور ویروس از مزارع کدوئیان شمالردیابی و خصوصیات مولکولی دو گونه پوتی
 

 2، داود کولیوند1، سویل نعمت الهی1فرشته مرتضی

 

 واحد تبریز، ، تبریز، ایران -دانشگاه آزاد اسالمی گروه گیاهپزشکی، 1

 زنجان، ایرانگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان،  2

 

 چکیده
 رانیدر جهان و ا عیکشت شده در سطح وس زراعیمحصوالت  نیاز مهمتر یکیو  Cucurbitaceae رهیمتعلق به ت انییکدو

و هندوانه  یکدو، طالب ار،یاز خ ینمونه برگ 215ها، تعداد  Potyvirus ییتبارزا لیو تحل هیو تجز یابی. به منظور ردهستند

 یو کوتولگ وهیشکل م ریی، تغ دیتا شد فیخف کیموزائ ،یبرگ، تاول برگ اندازهشکل، کاهش  رییتغ رینظ یمیعال یکه دارا

. با دیگرد یجمع آور 2016-2015 یهاسال یو در ط یغرب جانیمحصوالت در استان آدربا نیکشت ا ریاز ده منطقه ز

مشاهده  یروسیو میاز عال یعیوس فیطمحک  اهیبه عنوان گ Cucurbita pepo  یدار رو میعال اهانیعصاره گ حیتلق

 RNAوابسته به  RNA Polymeraseاز ژن  یو بخش دیدار استخراج گرد میاز هفتاد نمونه عال RNAسپس  .دیگرد

(Nib)  یعموم یجفت باز با استفاده از آغازگرها 350به طول (NIb2F/NIb3R در واکنش  )RT-PCR قرار  ریمورد تکث

 یهازبانیمتعلق به م PCRها آلوده بودند. پنج فرآورده  روسیو یاز نمونه ها به پوت 75/38%نشان داد که  جیگرفت. نتا

 کیموزائ روسی( به عنوان و Ir-Na: MH491979نمونه ) کیشد.   یتوال نییتع دینوکلوت 350مختلف با طول مورد انتظار 

-Ir-Ma:MH491979 Ir-Ng:MH491980 Ir-Pi: MH491981, Ir) گریچهار نمونه د کهیشد در حال ییهندوانه شناسا

Ur: MH491982براساس ییتبارزا لیو تحل هیشدند. در تجز ییشناسا زرد کدو کیموزائ روسی( به عنوان و     

Maximum-Likelihood هیسه جدا (Ir-Ng, Ir-Pi, and Ir-Ur) گروه  ریزرد کدو در ز کییموزا روسیوI  قرار گرفتند

 کیموزائ روسیو Ir- Na هیجدا نیقرار گرفتند . همچن Aاز گروه  II رگروهیدر ز روسیو نیا Ir-Ma هیجدا کی کهیدر حال

 قرار گرفت.   CLرگروهیز زدریهندوانه ن

 

  ردیابی، آغازگر عمومی، ویروس موزاییک زرد کدو، ویروس موزاییک هندوانه :یدیواژگان کل
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 E. coliبا استفاده از بیان هترولوگوس آن در  (Tfgd2) ارزیابی فعالیت ضد قارچی دفنسین

 
 رضا زمانی و عصمت جورابچیکی، مصطفی مطلبی، محمدشیوا شیعه بی

 

 مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران  پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی

 

 چکیده
ضد قارچی در کنترل  عنوان عواملتوانند بهباشند که میمی بیومیکرضد  یپپتیدها یادهترین خانورگبزاز یکی  هادفنسین

 ناقل درز تایید ژن دفنسین گیاه شنبلیله بعد ا  cDNAبدین منظورزای گیاهی مورد استفاده قرار گیرند. های بیماریقارچ

به میزبان  pETSH1پس از انتقال سازه نوترکیب جدید به نام  شد.و تأیید  سازیهمسانه (+)pET26 bی پروکاریوتی بیان

 بیان His-tagتست تاگوچی انجام و پروتئین نوترکیب دارای  وسیلهبهسازی بیان مراحل بهینه E. coli Bl21(DE3)بیانی 

تأیید شد. در نهایت با استفاده از روش کروماتوگرافی میل ترکیبی و وسترن بالت  SDS-PAGEهای روشوسیله شده به

در  TFGD2منظور بررسی فعالیت پروتئین تخلیص شد. در ادامه به TFGD2، پروتئین نوترکیب Ni-NTAوسیله ستون به

 Fusarium oxysporum ،Rhizoctonia solani،Sclerotinia sclerotiorum  ،Alternariaی زاهای بیماریبرابر قارچ

solani و Verticillium dahliae ها حاکی از فعالیت بازدارندگی . نتایج این آزموناستفاده شد سنجیهای زیستآزمون از

 های مورد بررسی بود. پروتئین دفنسین گیاه شنبلیله در برابر قارچ

 

 زایی؛ پروتئین مرتبط با بیماریSYTOX Green؛ TFGD2فعالیت ضد قارچی؛ دفنسین؛  :یدیواژگان کل

 

 

 

 
Please cite this paper as: Shiehbeiki S, Motallebi M, Zamani M, Jourabchi E. 2021. Evaluation of antifungal activity of defensin 

(Tfgd2) using its heterologous expression in E. coli. J Genet Resour 7(1): 116-124. doi: 10.22080/jgr.2021.20205.1227. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

J Genet Resour2021;7(1): 125-132  Homepage: http://sc.journals.umz.ac.ir/ 

 RESEARCH ARTICLE DOI: 10.22080/jgr.2021.20581.1231 

 

  AlCl3را افزایش داده، باعث بهبود نقص حافظه ناشی از  FMR1بیان ژن کندر 

 رایی می شودموش صح در
  

 ، مینا خواجه دهی و زینب شقاقی ترکداری*کندریمحمد خلج 
 

 گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

 چکیده
جمله این  د. ازآلزایمر یک بیماری چند عاملی است که عوامل ژنتیکی و محیطی متعددی در رشد و پیشروی آن دخیل هستن

. اشاره کرد یش سنمل می توان به فاکتورهای التهابی، استرس اکسیداتیو، اختالل عملکرد میتوکندری و به ویژه افزاعوا

رنده بحلیل آلومینیوم از جمله عوامل سمی محیطی است که به واسطه تخریب عملکرد حافظه در پیشروی بیماری های ت

 FMR1ژن  مبنی بر دخالت محصول پروتئینی حاصل از بیان عصبی همچون آلزایمر درگیر است. از طرف دیگر، شواهدی

(Fragile X mental retardation 1 در بروز آلزایمر وجود دارد. این پروتئین تنظیمی با اتصال به )RNA  حاصل از ژن

ه ر مطالعی کند. د( بیان این ژن را تعدیل و از مشارکت آن در بروز آلزایمر ممانعت مAPPساز آمیلوئید )پروتئین پیش

وریس مآبی  حاضر، تاثیر درمانی و حفاظتی تیمار کندر بر مدل های آلزایمری موش های صحرایی با تست رفتاری ماز

(Morris Water Maze و روش )real-time PCR عنوان شده به ترتیب برای  مورد بررسی قرار گرفت. تست های

فاده قرار در هیپوکامپ موش های تیمار شده مورد است FMR1سنجش حافظه فضایی موش های صحرایی و پروفایل بیانی 

 یس، کندر وی موراساس نتایج حاصل از ماز آبگرفت. همچنین از داروی ریواستیگمین به عنوان کنترل بهره گرفته شد. بر

ا نیز ر AlCl3، آسیب حافظه حاصل از مصرف AlCl3ریواستیگمین عالوه بر جلوگیری از اختالل حافظه در نتیجه تیمار 

تیگمین نشان می دهد. همچنین کندر را بعد از تیمار کندر و ریواس FMR1افزایش بیان  Real-timeبهبود می بخشند. نتایج 

یگمین تا حدودی را نیز تعدیل می کنند، گرچه تاثیر ریواست AlCl3القا شده به واسطه  FMR1و ریواستیگمین کاهش بیان 

یر طه تحت تاثه واسبتیجه گیری کلی نشانگر این احتمال است که کندر حداقل تا حدی قویتر از کندر می باشد. در نهایت، ن

 ، در ممانعت و درمان اختالل حافظه موثر می باشد. FMR1قرار دادن بیان ژن 

 

 ریواستیگمین؛ ماز آبی موریس ؛کندر؛ بیماری آلزایمر :یدیواژگان کل
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 طیتحت شرا لوبیای چشم بلبلیبه  یدسترس نیدر ب NCED1 دیژن کاند ریمتغ انیب

 یمختلف تنش خشک 
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 چکیده 
تیکی برای تنش خشکی، بهره وری لوبیای چشم بلبلی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. اطالعات مربوط به تنوع ژن

بیان ژنهای کاندید متفاوت برای تحمل به خشکی در بین ژنوتیپهای لوبیای چشم بلبلی، که برنامه بهبود آنها می تواند تهیه 

در لوبیا چشم بلبلی در شرایط مختلف تنش خشکی مورد  NCED1 شود، محدود به نیجریه است. بیان متغیر ژن کاندید

)که به عنوان کنترل داخلی استفاده می شود( در  P-Actin و NCED1 ای مبتنی برتجزیه و تحلیل قرار گرفت. آغازگره

 با موفقیت تکثیر کردند. در میان گیاهان مقاوم به خشکی میانگین PCRشرایط تنش خشکی و بدون تنش، محصوالت 

STI> 0.57)) میانگین( و موارد حساسSTI ˂ 0.57 .پاسخهای متناقض مشاهده شد ،) خشکی، بیان  تحت فشار تنش

NCED1 ها به جز دردر همه نمونه AC10  ،AC11  ،AC13 نمونه های مقاوم( و( AC12  .مهار شد )نمونه حساس(

ها نتایج حاصل از شرایط تنش دار و بدون استرس تأیید کرد که ژن در هر دو حالت بیان می شود. با توجه به گراف، نمونه

-های حساس، گروه، در حالی که بیشتر نمونهII و I های مقاوم در گروه هایمونهبه چهار گروه عمده تقسیم شدند. بیشتر ن

که  AC21 و  AC22 ،AC15 ،AC23 ،AC13 ،AC10،AC11 های مقاوم مانند را اشغال کردند. نمونه IV و  III های

ی کردند ، بیان ترکیب م (STIs) ارتفاع بیشتر و وزن بیشتر ریشه خشک را تحت تنش خشکی با شاخص های تحمل تنش

ژن باالتری را در دو شرایط کنترل و تنش خشکی داشتند. بنابراین، ارتباط مثبت بین بیان ژن در هر دو شرایط و ارتفاع گیاه 

ممکن  NCED1ها تأیید می کند که بیان ژن STI تحت تنش ، از یک سو، وزن ریشه خشک تحت تنش از سوی دیگر و

لبلی دخیل باشد. از این رو، انتخاب لوبیا چشم بلبلی بر اساس سطوح باالتری از بیان است در تحمل به خشکی لوبیا چشم ب

 .ژن در بین ترکیبات تحت هر دو شرایط ممکن است برای پرورش لوبیا چشم بلبلی مقاوم به خشکی موثرتر باشد
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