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های مختلف استان  در اکوسيستم Bacillus thuringiensisتنوع باکتری 
 مازندران

 4زاد بابايياهلل  و ولي 3زاده هادی، عليرضا 2، محمود محمدی شريف1فاطمه گرايلي مرادی
 بيعي ساریپزشكي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط شناسي کشاورزی، گروه گياه حشره ۀکارشناسي ارشد رشتآموخته  دانش .1

 پزشكي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری استاديار گروه گياه .2،3،4

 (16/2/1393تاریخ تصویب:  -21/12/1391تاریخ دریافت: )

 چكيده
ثر ؤمکنترل . است محصوالت کشاورزی و درختان جنگلی حشرات آفتترین عامل کنترل میکروبی  مهم Bacillus thuringiensisباکتری 

ههای   نمونهه از خها    160در این پژوهش  های بومی هر کشور یا منطقه است. سویهدن کرسیاری از این آفات مبتنی بر یافتن و کاربردی ب
بها  های مناطق جنگلهی، بها،ی، شههری، زراعهی و بهدون پوشهش        شده از مناطق مختلف اکولوژیکی استان مازندران شامل خا  آوری جمع

 CCYو  LBA ،T3های  های خا  بر روی محیط نمونه. کشت دست آمده جدایه ب 635و  ،ربال شدتات سدیم انتخابی اس ۀشیواستفاده از 

 شناسهایی میکروسهکوپی  اسهاس   بهر گزینش نههایی  روی محیط کشت و  Btاساس شکل ظاهری کلنی  برها  کلنی ۀاولیانجام شد و گزینش 
دارای  باکتری، 100(، درصد05/59اسپور )  ۀکنند باکتری، تولید 375 جداسازی شده، ۀسوی 635در بررسی میکروسکوپی از صورت گرفت. 

بودند. بیشهترین  ( درصد19/25اسپور و کریستال )  ۀکنند تولیددارای کالهک و باکتری،  160و ( درصد74/15اسپور )  ۀکنند تولید کالهک و
و در اکوسیستم جنگهل بها    درصد54/40و  درصد9/40یب با ترت بههای ساری و جویبار  کریستال در شهرستان  ۀکنند های تولید درصد سویه

 است. Btباکتری ثر ؤمهای  های نواحی جنگلی منبعی مناسب برای یافتن سویه نتایج نشان داد که خا  مشاهده شد. درصد63/32

 .، کنترل میکروبیBt اختصاصی جداسازیپروتئین کریستالی، ، Bacillus thuringiensis باکتری :واژگانکليد

                                                 
  :01513822567نمابر:  -09119584611نویسنده مسئول، تلفن  Email: msharif1353@yahoo.com  
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 مقدمه. 1

کهه جهایگزین   ثر ؤمه نیاز حیاتی برای ترکیبات امهن و  
عالقه به کاربرد عوامل  ،های شیمیایی شوند کش حشره

کنتههرل زیسههتی را افههزایش داده اسههت. امههروزه هههم   
های زیسهتی   کش های شیمیایی و هم حشره کش حشره
ههای زیسهتی    کهش  شوند، اما کاربرد حشره میاستفاده 

ترکیبات قادرنهد آفهات مههم     که این چرا ،مطلوب است
ههای   ن بیمهاری کشاورزی و خهانگی و همننهین نهاقال   

ی یهها انسههان و حیوانههات را بههدون اینکههه مههوادی سههمّ
قابهل تجزیهه وارد اکوسیسهتم شهود از بهین ببرنهد        ،یر
(Khetan, 2001 .)ًعلیهه آفهات    عوامل میکروبی عموما

کنند، بنهابراین اثهرات    هدف بسیار اختصاصی عمل می
مانهدن   زنهده و موجهب   رنهد دامحیطهی کمتهری    زیست

شهوند   مهی ههای مختلهف    حشرات مفید در اکوسیسهتم 
(Tamez-Guerra et al., 2004.) 

ههای میکروبهی بیشهترین     کهش  آفهت در مورد کهاربرد   
 Bacillus thuringiensisموفقیت در اسهتفاده از بهاکتری   

Berliner, 1915 (Bt) دست آمهده اسهت )  ه بObeidat et 

al., 2004.)  باکتریB. thuringiensis بهاکتری گهرم    نوعی
یهک   منزلهۀ  شکل است که در سطح وسیع به پور  اسمثبت و 
 Apaydin) شهود  میکروبی استفاده می ه کش زیستی حشره

et al., 2008) .ههای   این باکتری از خا ، حشرات، زیستگاه
شده و بهر  برخهی از گیاههان     ذخیرهحشرات، محصوالت 
در امهروزه   (.Young et al., 1998) جداسازی شهده اسهت  

ههای مختلهف    زیستگاهاز  Bt بومی های سویهسراسر جهان، 
 ,.Tamez-Guerra et al) شهوند  آوری می جمعجداسازی و 

2004; Apaydin et al., 2008.) 
ههای دارای پتانسهیل کهاربردی در     شناسایی سویه 

هههای ،ربههالگری   برنامههه ۀکنتههرل بیولوژیههک، نتیجهه 
هها دو   ر سراسر دنیاست. بیشتر این برنامهه شماری د بی

جدیهد   Btههای   انتخاب سهویه  .1: نددارموضوع اصلی 
 Btههای   جداسازی سویه .2 و های قبلی کاراتر از سویه
باشهند   ی داشهته های جدید و بیشهتر  جدید که میزبان

(Martinez et al., 2004.)  
ههای مختلهف    های سنتی بررسی کارایی سویه شیوه 

سهنجی   زیسهت های  ی مبتنی بر انجام آزمایشاین باکتر
ها مسهتلزم پهرورح حشهرات و     است. انجام این آزمایش

سهروکار   دلیل گیر است. به های وقت سنجی اجرای زیست
زیسههتی گههاهی ایههن  ۀکننههد کنتههرلداشههتن بهها عوامههل 

و نتهایج قابهل    یسهت نها از دقت کافی برخوردار  آزمایش
ههای جدیهد    یوهشه در گهاارد.   استنادی در اختیهار نمهی  
، دقت کار افزایش و ثرؤمهای  مولکولی برای ردیابی سویه

-Juarez) یافتهه اسهت   ها نیز کاهش زمان انجام آزمایش

Perez, 2003  وPorcar.) ها نیازمند جداسازی  این شیوه
از  .اسهت ههای مختلهف    نوع آن در اکوسیستمو بررسی ت
ههها در  رو آگههاهی از پههراکنش و تنههوع زیسههتی آن  ایههن
ههای   اکوسیسهتم بهرداری در   نمونهه ههای مختلهف    کانم

یت بهاال روی  های جدیهد بها سهمّ    مختلف و یافتن سویه
 زیهادی های مختلف حشرات آفهت ههدف اهمیهت     گونه
  .دارد
 و Btرسهی تنهوع بهاکتری    بر هدف از این پهژوهش  

ههای بهومی ایهن     همننین جداسازی و ،ربالگری سویه
لههف هههای مخت هههای اکوسیسههتم  بههاکتری از خهها  

ردیهابی ایهن    .اسهت ههای اسهتان مازنهدران     شهرستان
باکتری در منابع خاکی مختلف، آگهاهی از فراوانهی آن   

و ههای مختلهف    ههای متعلهق بهه اکوسیسهتم     خا در 
شناسههایی خصوصههیات مههرتبط بهها کههاربرد عملههی آن  

کش، اطالعهات مفیهدی    همنون تولید کریستال حشره
قهرار   کنترل بیولوژیهک حشهرات  متخصصان در اختیار 

  .دهد می

 ها مواد و روش. 2

  برداری نمونه. 1 .2
 5ه  2هههایی از عمههق    خهها  بههرداری   نمونههه بههرای 
ههها داخههل  آوری شههد. ایهن نمونههه  جمههعمتههری  سهانتی 
آزمایشگاه منتقهل  نگهداری و به های پالستیکی  کیسه
خهههاکی از  ۀنمونههه 160. در ایهههن پهههژوهش شهههدند

 خهها  جنگهل، بهها ، شهامل   مختلههف ههای  اکوسیسهتم 
نهوع  )دو نمونهه از ههر    شهری، زراعی و بدون پوشهش 

شهرسههتان اسههتان مازنههدران  16 از پوشههش گیههاهی(
 شد.آوری  جمع

  باکتریجداسازی اختصاصي . 2 .2

از روح انتخههابی سههدیم  Btبهرای جداسههازی بهاکتری   
استات استفاده شد. بدین طریق که یک گرم از نمونهه  
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 ml 20 ردگهراد   درجۀ سهانتی  30ساعت در  3مدت  هب
 ۀعصهار گهرم(،   10تریپتهون ) ) LB محیط کشت مهایع 

 34گهرم(، اسهتات سهدیم )    NaCl (5گرم(،  5مخمر )
 M25/0 سدیم استاتمحتوی ( ( / لیترpH: 8/6گرم( )

طور اختصاصهی مهانع    هکشت داده شد. استات سدیم ب
ر از هه  ml 1شهود. سهپ     می Btزنی اسپورهای  جوانه
 70تها   60رارتهی  شده تحت شو  ح دادهکشت  ۀنمون

اسهپورهای   گرفت. بدین ترتیهب قرار گراد  درجۀ سانتی
و تنههها  رود مههیاز بههین  ههها سههایر بههاکتری ۀزد جوانههه

نهد. سهپ    ما میباقی  Bt ۀنزد جوانهاسپورهای مقاوم و 
اختصاصهی   معمهول یها   های کشت محیط ها روی نمونه

Bt (T3 ,LBA وCCY )  .پهه  از کشههت داده شههدند
اسهاس   برهای باکتری  کشت، کلنی روز از 5ه  3گاشت 

شکل ظاهری کلنی )سفید مات( گزینش اولیه شهده و  
درجهههۀ  4در دمهههای  درصهههد9/0داخهههل آب نمهههک 

 .(Travers et al., 1987) نگهداری شدندگراد  سانتی

  ميكروسكوپيکشت باکتری و شناسايي . 3 .2
شده در آب نمک با استفاده از یهک   نگهداریهای  نمونه

کشهت   LBAو روی محیط کشت جامهد   لوپ برداشته
هها بها    نمونهه روز از کشت،  5ه  3شدند. پ  از گاشت 

آمیزی کوماسی بلو )کوماسی بلهو   رنگ ۀاستفاده از شیو
آب مقطهر   لیتهر و  میلهی  5استیک  گرم، اسید میلی 15

هههای  اسههاس شههاخ   بههرلیتههر(  میلههی 5 اسههتریل
و کریسهتال(  )اسپور، کالهک  Btمیکروسکوپی باکتری 

ههای   شناسایی میکروسکوپی سهویه  نهایی شدند.یید أت
Bt از طریق فهاز کنتراسهت  وماً عم (Contrast phase) 

هها )در فهاز تیهره( و     میکروسکوپ برای وجود کریستال
 (.Kaur, 2006شود ) اسپورها )در فاز روشن( انجام می

  نتايج. 3

 B. thuringiensis های بومي باکتری جداسازی سويه. 1 .3

 16خهاکی متعلهق بهه     ۀنمونه  160از پهژوهش   در این
گهزینش   ۀران، با استفاده از شیوشهرستان استان مازند

اساس شکل  برسویه باکتری  635سدیم،   استات توسط
)سفید مات( گزینش اولیهه و در آب   Btظاهری کلنی 

 نگهداری شدند. درصد9/0نمک 

 های مورفولوژيک اساس شاخص برها  شناسايي سويه. 2 .3
اسهاس   بهر  ههای جداسهازی شهده    سهویه نش نهایی گزی

. یکی از انجام شدهای میکروسکوپی  نمونههای  شاخ 
اسهپور داخلهی و   ایهن بهاکتری تولیهد    بهارز  مشخصات 

طی فاز اسپورزایی است. طی  کریستالهمننین تولید 
تهدریج محتویهات سهلول اصهلی      هفرایند اسهپورزایی به  

شهود.   مهی  و به دو انتهای سلول منتقهل  رود میتحلیل 
( Capصورت کالهک ) هآمیزی این قسمت ب هنگام رنگ
ههای   از جدایهه  شهده  تهیهه در اسهالید  شهود.   دیده مهی 

های نواحی مختلف این اشکال  باکتری مربوط به خا 
  (.1 شکل)خوبی قابل مشاهده است  هب

  

 (100× )بزرگنمایی  Bacillus thuringiensisباکتری  (Cap) کالهک و (S) ، اسپور(C) کریستال .1 شكل 

 



  1393 پاییز، 3 ۀ، شمار67 ۀدور یران،ا یعیمنابع طب یعی،طب یستز یطمح  316

 ۀکننهد  باکتری تولید 375بر این اساس، در این مرحله 
 160و  کالههک اسهپور و   ۀکننهد  باکتری تولید 100اسپور، 

 کالهک و کریسهتال )اصهطالحاً  اسپور،  ۀکنند باکتری تولید

شناسایی میکروسهکوپی  کریستال(  ۀهای تولیدکنند اکتریب
از کهل   درصد 19/25و  74/15، 05/59ترتیب  هشدند که ب
 (.1 جدول) دهند شده را تشکیل می جداسازیهای  سویه

 های جداسازی شده با کمک میكروسكوپ نوری تفكیک و شناسایی سویه .1 جدول

 160 های خاکی تعداد نمونه

 635 های جداسازی شده تعداد کل سویه

 375 اسپور ۀتولیدکنندهای  تعداد سویه

 %05/59 اسپور ۀتولیدکنندهای  درصد سویه

 100 کالهکاسپور و  ۀتولیدکنندهای  تعداد سویه

 %74/15 کالهکاسپور و  ۀتولیدکنندهای  درصد سویه

 160 و کریستال کالهکاسپور،  ۀتولیدکنندهای  تعداد سویه

 %19/25 و کریستال کالهکاسپور،  ۀتولیدکنندهای  درصد سویه

 
محتههوی یههک یهها تعههداد بیشههتری     Btبههاکتری 

اسهت کهه در اشهکال مختلهف      کریستالیهای  وتئینپر
ههای   شهوند. بها بررسهی میکروسهکوپی سهویه      دیده می

ههای   کریستال، انواع مختلفهی از پهروتئین   ۀتولیدکنند
شهکل   کریستالی در اشکال دو هرمی، مسهتطیلی و بهی  

 (.2 شکل)د شمشاهده 

  

 (100× )بزرگنمایی  Btری ( در باکتIشكل ) ( و کریستال بیBPکریستال دو هرمی ) .2 شكل

های مختلف  در شهرستان Btتوزيع و تنوع . 3 .3
  مازندراناستان 

جداسهازی   ۀسهوی  635پ  از شناسایی میکروسکوپی 
های متعلق به هر شهرستان همراه با  شده، تعداد سویه
و  کالهههکاسههپور،  ۀهههای تولیدکننههد تفکیههک سههویه

 شههدههها تعیههین  کریسههتال مربههوط بههه هههر یههک از آن
 (.2 جدول)

ههای   جداسازی شده در خا  ۀسویبیشترین تعداد  
 ۀسویه(، بیشهترین تعهداد سهوی    55شهرستان بابلسر )

سههویه(،  33نکهها )  اسههپور در شهرسههتان ۀتولیدکننههد
در  کالهههکاسههپور و  ۀتولیدکننههد ۀسههویبیشههترین 
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 ۀسهوی سهویه( و بیشهترین تعهداد     18شهرستان نهور ) 
ههای   سهتال در خها   و کری کالهکاسپور،  ۀتولیدکنند

 Btههای   . سویهدشسویه( مشاهده  17شهرستان آمل )
حاوی کریستال، شاخ  اصلی برای آگاهی از توزیع و 

های منهاطق مختلهف هسهتند. مبنها      در خا  Btتنوع 

حهاوی کریسهتال بهدون لحها       ۀسهوی دادن تعداد  قرار
توانهد مبنهای مناسهبی بهرای      هها نمهی   تعداد کل سویه
 ۀکننهد  ههای تولیهد   رو درصد سویه ینمقایسه باشد. از ا

شهاخ  تنهوع    منزلۀ  هها ب کریستال نسبت به کل سویه
Bt  (.3 شکل) شداستفاده 

 های مختلف استان مازندران و کریستال در شهرستان کالهک، اسپور ۀهای تولیدکنند توزیع سویه .2 جدول

 شهرستان ردیف
تعداد 
 خا 

تعداد کل 
 سویه

های  تعداد سویه
 اسپور ۀندکن تولید

 ۀکنند های تولید تعداد سویه
 کالهکاسپور و 

های  تعداد سویه
 کریستال ۀکنند تولید

های  درصد سویه
 کریستال ۀکنند تولید

 9/40 9 - 13 22 10 ساری 1

 54/40 15 2 20 37 10 جویبار 2

 5/37 15 6 19 40 10 رامسر 3

 95/36 17 5 24 46 10 آمل 4

 36/36 16 6 22 44 10 نوشهر 5

 55/30 11 1 24 36 10 سوادکوه 6

 09/29 16 10 29 55 10 بابلسر 7

 58/27 8 6 15 29 10 فریدونکنار 8

 58/25 11 13 19 43 10 محمودآباد 9

 25 9 1 26 36 10 شهر قائم 10

 5/17 7 10 23 40 10 چالوس 11

 28/14 6 9 27 42 10 تنکابن 12

 14 7 18 25 50 10 نور 13

 33/13 6 6 33 45 10 نکا 14

 52/10 4 5 29 38 10 بهشهر 15

 37/9 3 2 27 32 10 بابل 16

 
 های مختلف استان مازندران در شهرستانکریستال  ۀتولیدکنندهای  اساس درصد سویه بر Btتنوع  .3 شكل
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آوری شهده از   ههای جمهع   اساس این نتایج، در خها   بر
بهار  ههای سهاری و جوی   های مختلف، شهرسهتان  شهرستان

بیشهترین میهزان    درصهد  54/40و  درصد9/40ترتیب با  به
کریسههتال و شهرسههتان بابههل بهها  ۀتولیدکننههدهههای  سههویه
 ۀهههای تولیدکننههد  کمتههرین میههزان سههویه  درصههد37/9

  .کریستال مشاهده شد

های مختلف  در اکوسيستم Btتوزيع و تنوع . 4 .3
  مازندراناستان 

کروسهکوپی  ههای می  بندی نتایج حاصهل از بررسهی   دسته
 3متعلق به هر اکوسیسهتم در جهدول  های  براساس خا 

63/32های جنگلی با  ارائه شده است. بر این اساس خا 

کریسههتال( بیشههترین و  ۀتولیدکننههد ۀسههوی 47) درصههد
 ۀسهوی  17) درصد7/17پوشش با   های مناطق بدون خا 

هههای  کریسههتال( کمتههرین میههزان سههویه   ۀتولیدکننههد
  .ا به خود اختصاص دادندکریستال ر ۀتولیدکنند

کریستال ههر   ۀهای تولیدکنند در ادامه تعداد سویه
ههای   ها نسبت بهه تعهداد کهل سهویه     یک از اکوسیستم

د کهه  شه سهویه( محاسهبه    160کریستال ) ۀتولیدکنند
ای نشههان داده شههده اسههت  صههورت نمههودار دایههره هبهه

ههای منهاطق جنگلهی،     (. بر این اسهاس خها   4 )شکل
، 37/29ترتیهب   هپوشش به  عی و بدونبا،ی، شهری، زرا

ههای   از کل سویه درصد 62/10و  15، 87/21، 12/23
 کریستال را به خود اختصاص دادند. ۀتولیدکنند

 های مختلف استان مازندران و کریستال در اکوسیستم کالهک اسپور، ۀهای تولیدکنند توزیع سویه .3 جدول

 اکوسیستم
تعداد کل 

 ها سویه

های  تعداد سویه

 اسپور ۀتولیدکنند

 ۀتولیدکنندهای  تعداد سویه

 کالهکاسپور و 

های  تعداد سویه

 کریستال ۀتولیدکنند

های  درصد سویه

  کریستال ۀتولیدکنند

 63/32 47 15 82 144 جنگل

 13/29 37 20 70 127 با 

 97/23 35 28 83 146 شهری

 67/19 24 20 78 122 زراعی

 7/17 17 17 62 96 پوشش بدون

 

 
  کریستال ۀتولیدکنند Btهای  سویه ها از سهم هر یک از اکوسیستم .4 شكل

 گيری بحث و نتيجه. 4

مبنهای   بهر کشی بهاال   هایی با پتانسیل حشره یافتن سویه
بهرداری،   اول نیازمند نمونهه  ۀدرجهای مولکولی در  شیوه

برداری  های مختلف نمونه جداسازی از مکان،ربالگری و 
 ۀقارهای خاکی  نمونه Travers (1989) و Martinاست. 

. امهروزه ایهن   دنهد کرگهزارح   Btباکتری آسیا را ،نی از 

ها و منابع مختلف از سراسر جهان یافت  باکتری از نمونه
ههای مهرده    و گزارح شده است. این باکتری از سوسک
 Kaelin etتوتون و بقایای توتون در کشورهای مختلف )

al., 1994 ی در کهره ) ههای خهاک   (، نمونههKim et al., 

1998b  شهده در کهره )   انبهار (، محصهوالتKim et al., 

1998a( و چین )Hongyu et al., 2000ههای   (، زیستگاه
 & Caballero, 2002) آبهههی و خهههاکی در اسهههپانیا 
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Martinez)های حبوبات در ترکیه ) ، زیستگاهApaydin 

et al., 2005 ( لجن فاضالب در کانهادا ،)Mohammedi 

et al., 2006 زیتون در ترکیه ) های با ( وCinar et al., 

 ( جداسازی شده است.2008
شهده، یکهی از    انجهام ههای   اساس بیشتر پهژوهش  بر 
های خاکی  جداسازی این باکتری نمونه مهم های مکان
رو در این پهژوهش نیهز    این(. از Khetan, 2001است )
ههای مختلهف در ههر شهرسهتان      های اکوسیستم خا 
بررسهی   Btمازندران بهرای جداسهازی بهاکتری     استان
. در پژوهش حاضر نیز، تعداد قابل توجهی سویه از شد
 ۀدهنهد  نشهان های مختلهف جداسهازی شهد کهه      خا 

  .های خاکی است فراوانی قابل توجه آن در نمونه
هههای تجههاری بسههیاری بهها هههدف یههافتن    شههرکت 
ههای   میزبهانی متفهاوت و یها سهویه     ۀدامنهایی با  سویه
یت بیشههتر روی یههک یهها چنههد آفههت در   ارای سههمّد

کنند.  گااری می سرمایه Btهای جدید  جداسازی سویه
یک راهکهار   منزلۀ هبرا هم  Bt، تمایل به ها پژوهشاین 

ههای   کش ایمن محیطی در مقایسه با بسیاری از حشره
راهکههاری بههرای مههدیریت  منزلههۀ شههیمیایی و هههم بههه

ایی افهزایش  های شهیمی  کش مقاومت حشرات به حشره
گونه  500اکنون بیش از  همداده است. به عنوان مثال 

ههای شهیمیایی    کهش  د که به حشهره نحشره وجود دار
توانهد در   اند و کاربرد این عامل طبیعی مهی  مقاوم شده

 ,Makhdoomباشههد )ثر ؤمههههها  مههدیریت کنتههرل آن

شهده در ایهن    جداهای  از سویه درصد 25حدود (. 1998
 کردند. یدتول کریستال پژوهش

ههای بزرگهی از    امروزه در سراسر جههان مجموعهه  
شههود. یکههی از اولههین   نگهههداری مههی Btهههای  سههویه
 Btجداسازی باکتری  ۀزمینشده در  انجامهای  پژوهش

انجام شهد. نتهایج   ( 1987و همکاران ) Traversوسط ت
 Bacillusههای   درصد از گونهه  96تا  20نشان داد که 

محیط کشهت جداسهازی    صورت تصادفی از روی هکه ب
کریسههتال بودنههد.  ۀهههای تولیدکننههد شههدند، بههاکتری

که  هابتدایی و گستردهای  پژوهشهمننین در یکی از 
متحده و   در ایالت Travers  (1989)و  Martin توسط
خاکی آزمایش  ۀنمون 1115کشور دیگر انجام شد،  29
 سویه جداسازی شد.  هزار 27حدود که  شد
نمونه  62از  Logan (2000)و  Forsythپژوهش در  

 Btسهویه   3)خا ، خزه، گلسهنگ و سهایر مهواد( تنهها     
 74در میههان ( 2001و همکههاران ) Cherifیافههت شههد. 

های مختلف در تون ،  شده از خا  جدا باسیلوسسویه 
نمونهه   413از  Johnson (2002)و  Ejioforو  سویه 20

سهت  ده ب Btسویه  25خا  انبار حبوبات،  و گردخا  و 
در  شهده بهود.    جداسهازی سویه از خها    21که  وردندآ

ههای حبوبهات بههرای    نمونهه از زیسهتگاه   96ترکیهه نیهز   
سههویه  163کههه  شههلبررسههی  Btجداسههازی بههاکتری 

کردنهد   تولیهد  هها کریسهتال    درصهد( در میهان آن   6/32)
(Apaydin et al., 2005 .) 

ههایی   نتایج این پژوهش و سهایر پهژوهش   ،بنابراین 
از خها  و سهایر منهابع     Btای جداسازی باکتری که بر

اسهت، نشهان    انجهام شهده  محیطی در مناطق مختلف 
بهاکتری بها    جهو بهرای یهافتن ایهن    و جست دهد که می

 ۀنتیجه دستاوردهای متغیری همهراه بهوده اسهت. امها     
 بیهانگر هها،   آمهده در بیشهتر پهژوهش    دست هبمشتر  

منهاطق  های خاکی  فراوانی باالی این باکتری در نمونه
ییهد  أتو این مطلب در پژوهش حاضر نیز  استمختلف 
  .شد
هها بها اسهتفاده از     سویه میکروسکوپیدر شناسایی  

میکروسههکوپ نههوری، بیشههترین و کمتههرین تعههداد    
ترتیهب بها فراوانهی     هکریستال به  ۀتولیدکنندهای  سویه
ههای جنگلهی و    درصد در اکوسیستم 62/10و  37/29

ههای   اکوسیسهتم  .شهد پوشهش مشهاهده    نواحی بهدون 
هههای گیههاهی متنههوع و پایههداری    جنگههل از پوشههش 
نتیجه تنهوع زیسهتی بهاالیی نیهز      دربرخوردار هستند، 

خصوص زیستگاه مناسبی برای انواع حشهرات   هدارند، ب
هههای موجههود در خهها  در اختیههار   و میکروارگانیسههم

توانهد   گاارند. در کنار آن عامل مهم دیگری که می می
  و ایهن ویژگهی  باشد ن زمینه داشته نقش بسزایی در ای

کمتهر از   ۀاسهتفاد و یها   نکردن را تداوم بخشد، استفاده
های شیمیایی در ایهن اکوسیسهتم اسهت کهه      کش آفت
تواند به حفظ تنهوع زیسهتی کمهک شهایانی کنهد.       می

تمامی ایهن عوامهل در کنهار ههم شهرایط مناسهبی را       
یک منبهع و یها یهک زیسهتگاه مناسهب بهرای        منزلۀ  هب
ههای   کند. از طهرف دیگهر خها     فراهم می Btاکتری ب

شهده را   قیهد یهک از شهرایط    هیچپوشش گیاهی   بدون
 منزلهۀ  نداشته و در مقایسه با چهار اکوسیستم دیگر به
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تهرین سهطح قهرار     در پهایین  Btمنبعی بهرای بهاکتری   
 گرفت.
ری تنهها  نتایج این بررسی نشان داد که گرچه باکت 
ثر ؤمه زیسهتی حشهرات    ۀچرخشدن به  وارد ورتصدر 

های مناطق مختلف پراکنده  خوبی در خا  هاست، اما ب
یهافتن عوامهل    بهرای . و قابهل ردیهابی اسهت    شهود  مهی 

ههای طبیعهی حشهرات آفهت از      جمعیتمیکروبی ،الباً 
شهدن   یافتهه ، اما شوند مینظر وجود این عوامل بررسی 

Bt  آن در  زیهاد های نواحی مختلف و پراکنش  در خا

آوری شهده از نهواحی مختلهف اسهتان      جمعهای  خا 
هههای جنگلههی، امکههان  خصههوص خهها  همازنههدران و بهه

تهر   را آسهان ثر ؤمه ههای   جو برای یافتن جدایهه و جست
ههای نهواحی جنگلهی منبعهی      خها   ،این بنابرکند.  می

و  Btبهاکتری  ثر ؤمه ههای   مناسب بهرای یهافتن سهویه   
در پایهان ایهن پهژوهش     .اسهت کنترل بیولوژیک آفات 

های نواحی جنگلی بیشتری  شود که خا  اد میپیشنه
از مناطق مختلف اکولوژیک کشهور بهرای ،ربهالگری و    

 د.شوجداسازی این باکتری بررسی 
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