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  اهييگهاي بيماريزاي  عليه قارچ Bacillus Cereusارزيابي فعاليت ضدقارچي 
Verticillium Dahliae وPhytophthora Infestans  

  
  
  

  شادي سلسله ذاكري، *عباس اخوان سپهي
  ، تهران، ايراندانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،دانشکده علوم زيستی، گروه ميکروب شناسی، 

  ناهمحمدرضا رضاپ

  ، ايرانپزشکی، تهران موسسه تحقيقات گياهگروه حشره شناسی، 

  

    16/4/89: تاريخ پذيرش                                         22/1/87:  تاريخ دريافت

  
   چكيده

توانـايی توليـد   ) Bacillus cereus (باسيلوس سـرئوس  از جمله اغلب گونه های جنس باسيلوس : مقدمه
ی را دارا  می باشند که اين ترکيبات ضدقارچی به گروه ايتورين تعلق دارند و به همين دليـل ايـن                      ترکيبات ضدقارچ 

باکتريها يکی از مهمترين انواع باکتری هايی هستند که ميتوانند در مبارزه بيولوژيک عليه قارچهای بيماريزای گيـاهی                  
  .مورد استفاده قرار گيرند

 عليه  باسيلوس سرئوس  اثرات ضدقارچی چندين جدايه از باکتری        انجام اين تحقيق با هدف بررسی      : هدف
  .برخی از قارچهای بيماريزای گياهی و تعيين نوع متابوليت های ضدقارچی توليد شده توسط آنها انجام شد

باسـيلوس   یاز بـاکتر  ، جدايه هايی     ضدقارچی  و فعاليت  به منظور بررسی اين نوع ترکيبات      : روش بررسي 
در ) دايه های بومی که از نمونه های خاک جداسازی شدند و همچنين چندين جدايـه اسـتاندارد                اعم از ج   (سرئوس

   ساعت کشت داده ۲۴برای )  دور در دقيقه۱۰۰ درجه سانتيگراد و ۳۰(محيط نوترينت براث و در انکوباتور شيکردار 
  ATCC 29091بامشخصه Verticillium dahliae)(ورتيسيليوم داهلی شد وفعاليت ضدقارچی آنها عليه قارچهای

گـذاری   طی روش کشت چاهک ATCC16981 با مشخصه (Phytophthora infestans)فيتوفتورا اينفستانسو 
  مورد بررسی قرار گرفت و بهينه سازی شرايط رشـد بـراي جدايـه منتخـب ايـن بـاکتری در همـين محـيط و بـرای                

  
   ۰۲۱-۲۲۷۰۰۱۰۸:  تلفن،Akhavansepahy@gmail.com: عهده دار مکاتبات*
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عصاره مخمر، پپتون، نيترات آمـونيم و        (و نيتروژن ) گلوکز، فروکتوز، الکتوز و ساکارز     ( پارامترهايی مانند منابع کربن   

افـزايش   بـه منظـور   )C ۲۹-۲۶, ◦C ۳۲-۲۹, ◦C ۳۵-۳۲◦(  و دمـا (pH~4-6, 7, 8-10) ، اسـيديته )نيترات سديم

 A  با ايتـورين   ،HPLC از طريق روش     ها جداسازي و    اين متابوليت .  های ضدقارچی انجام شد     ميزان توليد متابوليت  

، سـورفاکتين و    A همچنين فعاليت ضـدقارچی و اثـرات سينرژيـستي ايتـورين          .   مقايسه گرديد   خالص و سورفاكتين 

  .ری بررسي شدگذا طی روش کشت چاهک سرئوسباسيلوس متابوليتهای ضدقارچی 

الـذکر جلـوگيری     قارچهای فـوق   توانند از رشد   نتايج نشان داد که اين باکتری و متابوليتهاي آن می           :نتايج

توانـايی توليـد    C ۳۵-۳۲◦ خنثی و دمای pH پپتون باهمچنين در محيط نوترينت براث حاوی قند گلوکز و          و   نمايد

 ترکيبـات فعـال بـصورت        . و سـورفاکتين را داراسـت      A ورينايتشامل  برخی از پپتيدهای ضدقارچی گروه ايتورين       

مشخص شدند که زمان ظهور اکثـر آنهـا مـشابه بـا     متابوليت های تخليصی باکتری    HPLCپيکهايی در كروماتوگرام    

  ميزان گذاري در برابر    در روش چاهك   ورتيسيليوم داهلی ميانگين قطر هاله عدم رشد      .   بود و سورفاکتين    Aايتورين  

µl ۵۰   1 لظـت  غ متابوليـت هـاي خـالص شـده آن،    ،سـرئوس باسـيلوس  از مخلوط حاويmg/ml ايتـورين   A  يـا 

يمتـر و بـراي      ميل ۱۴و   ۱۰  و ۱۰،  ۱۶ ،   ۲۰ بـه ترتيـب      آنها مورد بررسی قرار گرفـت و نتـايج          سورفاكتين و مخلوط    

  . بدست آمديمتر ميل۲۴مخلوط سه تيمار آخر 

 که اين باکتری و متابوليت های ضدقارچی توليد شـده توسـط آن     نتايج حاصل نشان می دهد      :نتيجه گيري 

ميتواند در کنترل بيولوژيک بسياری از قارچهای بيماريزای گياهی و در نتيجه کنتـرل خـسارت وارده بـه بـسياری از                      

  .انواع محصوالت کشاورزی، مورد استفاده قرار گيرد

  
  بيولوژيک، کنترل فيتوفتورا اينفستانس، م داهلیورتيسيليو، باسيلوس سرئوس ايتورين،  : كليديواژه هاي

  
  مقدمه

با توجه به آنکه استفاده بيش از حد از مواد شيميايی در کشاورزی، سبب آلودگی محيط زيست  ميگـردد و                     

همچنين عوامل بيماريزای گياهی نيز به سرعت نسبت به آفت کش های شيميايی مقاومت حاصل می نماينـد، روش                   

 يکـی از    )۱(.روشی است که ميتواند جايگزين مناسـبی بـرای ابـن نـوع روش هـای شـيميايی باشـد                   کنترل بيولوژيک   

مهمترين تعاريف کنترل بيولوژيک، سرکوب عامل بيماريزای گيـاهی منحـصر بـه فـردی توسـط نـوع يـا انـواعی از                        

  ا غيـر مـستقيم،     ميکروارگانيسم ها همچون جدايه های مخمر مانند، قـارچی و باکتريـايی، بـه صـورت مـستقيم و يـ                    

به عبارت ديگر کنترل بيولوژيک توسط گروهی از موجـودات انجـام مـی شـود کـه در مـورد کنتـرل                        )۳،  ۲(.می باشد 

 در روش کنتـرل بيولوژيـک ميتـوان از خـواص ضـدميکروبی      )۴(.ميکروبی، ايـن گـروه، ميکروارگانيـسم هـا هـستند        

 بيماريزاي گياهي مانند انواع قارچهاي بيماريزا اسـتفاده         باكتريها عليه عوامل  " ميكروارگانيسم ها ي مختلف مخصوصا    

دهای يـ كرد كه اين خاصيت باكتريها بيشتر به دليل توانايي آنها در توليد تركيباتي با خـواص ضـدميكروبي ماننـد پپت                     

رند ميتوان   از جمله مهمترين باکتريهايی که اين توانايی را دا         )۵(.انواعی از آنتی بيوتيک ها مي باشد      حتی  ضدقارچی و   

و از طريق حمله به ميسليوم قارچهـا و هـم بـه صـورت غيـر                 " به باسيلوس ها اشاره نمود که هم می توانند مستقيما         

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


43    1389زمستان ، 1/78 شماره ،20 سال ،)JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي، 

مستقيم و از راه توليد متابوليت های ضدقارچی مانند اعضاء گروه ايتـورين، از رشـد و تکثيـر قارچهـای بيمـاريزای                       

 بوده کـه ماننـد زنجيـر بـدنبال           و هوازی   گرم مثبت  ی ميله ای بلند،   باکتريهاجنس باسيلوس،   .  گياهی ممانعت نمايند  

 )۷،  ۶(.شـوند  اکثر اين باکتريها، ساپروفيت بوده و در آب، خاک، هوا و سبزيجات يافـت مـی                 .گيرند يکديگر قرار می  

  و  زوايترمايـسين آ، کـانوزامين      طيف وسـيعی از ترکيبـات ضـدقارچی ماننـد          رئوسباسيلوس س جدايه های مختلف    

به خوبی مـی تواننـد سـبب      که نمايند  ليپوپپتيدهای خانواده ايتورين مانند ايتورين و سورفاکتين را توليد می          همچنين

 دارای ايتورين ها و سـورفاکتين هـا      )۱۰ -۸(.باکتريهای بيماريزای گياهی شوند   " ممانعت از رشد و تکثير قارچها و گاها       

 اند که اين واحدها در ايتورين به يک بتـا آمينـو فتـی اسـيد و در            واحد تشکيل شده   ۷ از   ساختاری حلقوی هستند و   

 می باشند   فعاليت ضدقارچی قوی  دارای  ايتورينها   )۱۱(.سورفاکتين به يک بتا هيدروکسی آمينو فتی اسيد متصل هستند         

 بـا غـشاء      ايـن ترکيبـات    )۱۲(.بيماريزای گياهی بخوبی ممانعت نماينـد     قارچهای  توانند از رشد طيف وسيعی از        و می 

سيتوپالسمی قارچها واکنش می دهند و سبب ايجاد منافذ هدايت کننده يون ها در غشاء و افزايش ميزان نفوذپذيری                   

 اين تحقيـق بـا هـدف بررسـی فعاليـت ضـدقارچی              )۱۳(.غشاء سلول هدف و در نهايت مرگ سلول هدف می گردند          

عامـل  ،  ورتيـسيليوم داهلـی   چهـای بيمـاريزای گيـاهی       و متابوليتهای آنها عليـه قار      باسيلوس سرئوس از  ی  يجدايه ها 

انجام شده  ، عامل بيماری سفيدک کاذب سيب زمينی،        فيتوفتورا اينفستانس بيماريهای پژمردگی و خشکيدگی ريشه و       

 . که از مهمترين قارچهای خاکزی بيماريزای گياهی به شمار می آينداست

  
  مواد و روشها

   و شرايط كشتجدايه هاي ميكروبي
طبق روشـی کـه بـه آن اشـاره         جدايه هايی بومی از باسيلوس     : ررسی عبارتند از  باين  باکتريايی  يه های   جدا

جداسازی شدند تا فعاليـت     ) مرکز محموديه (خواهد شد از خاک آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال            

 PTCC بـا مشخـصه   باسيلوس سـرئوس  همچنين جدايه هايی از.  ضدقارچی آنها مورد بررسی و مطالعه قرار گيرد

، از مرکز کلکـسيون قارچهـا و بـاکتری هـای     ATCC 11778 و جدايه ای با مشخصه 1539 ,1154 ,1247 ,1665

  .تهيه شدند و فعاليت ضدقارچی اين جدايه ها نيز بررسی گرديد) PTCC(صنعتی ايران 

، اسيد ۱۰، باکتوپپتون ۱۰دکستروز  ) : (g/lدارای  ) (NA(ر  در محيط نوترينت آگا   اين جدايه های باکتريايی     

، ۳، ســويتون ۱۷تريپتـون  ) : g/l(دارای ) (TSA(و تريپتيــک سـوی آگــار   )pH7 و آب مقطـر  ۱۵، آگــار ۱کـازئين  

 ۲۴کـشت داده شـده و بـرای مـدت     pH 7) و آب مقطر ۲۵، آگار K2HPO4 ۲,۵، ۵، کلريد سديم ۲,۵دکستروز 

  . د گرديدن گرماگذاریC ۳۷◦ساعت در دمای 

فيتوفتـورا   و ATCC 29091بـا مشخـصه   ورتيـسيليوم داهلـی   : نيـز عبارتنـد از   جدايه های های قـارچی  
 پوتيتـو  دايه های قـارچی در محـيط هـای کـشت مناسـبی همچـون      جاين .  ATCC 16981 با مشخصه اينفستانس

و سـابرو  pH 6±0.5)  و آب مقطر۱۵، آگار ۱۰، دکستروز ۲۵۰سيب زمينی  : g/l)(دارای ) (PDA(دکستروز آگار 

 pH و آب مقطـر  ۱۷، آگـار  ۴۰، دکـستروز  ۵، پپتون گوشـت  ۵پپتون کازئين ) : g/l(دارای ) (SDA(دکستروز آگار 

    . گرماگذاری شدندC ۲۵◦ دمای  ساعت در۴۸-۷۲ت داده و به مدت کش)  6±0.5
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 محيط کـشت نوترينـت بـراث و         برای تهيه سوسپانسيون جدايه های باسيلوس و جدايه های قارچی نيز به ترتيب از             

  .پوتيپودکستروز براث استفاده گرديد

  جداسازي باسيلوس ها از نمونه هاي خاك
جدايه های باسيلوس از نمونه های خاک بدست آمده از خاک آزمايشگاه محموديه با روش غنی سـازی در                   

 C ۸۰◦ دقيقه در دمـای      ۱۰دت  روش کار به اين صورت بود که نمونه های مورد نظر برای م            .  گرما جداسازی شدند  

قرار داده شدند تا جدايه های تشکيل دهنده اسپور هوازی، يعنی باسيلوسها جداسازی گردند و سـپس از روش تهيـه        

 ميلی ليتر آب مقطر استريل اضـافه و مخلـوط           ۹ گرم از نمونه خاک مورد نظر به         ۱رقت استفاده شد به اين شکل که        

 ميلی ليتر از هر يک از ايـن رقـت هـا در داخـل                ۱صورت سريال تهيه رقت و ميزان       از اين سوسپانسيون به     .  گرديد

 پپتـون   ,۲,۵عصاره مخمـر    ) : g/l(دارای  ( PCA)(پليتی استريل ريخته شد و سپس محيط کشت پليت کانت آگار            

پس از آنکه   .  اتوکالو شده در شرايط استريل بر روی آنها ريخته شد         ) C ۴۵◦ دمای   ، و آب مقطر   ۱۵ آگار   ، گلوکز ،  ۵

بـه  .   گرماگـذاری گرديدنـد    C ۳۷◦ ساعت در دمـای      ۲۴محيط ها سرد شدند و به شکل جامد در آمدند برای مدت             

 PCAدر محيط کشت "  کلنی ها مجددا،.Bacillus spمنظور بدست آوردن کشتی خالص از هر يک از جدايه های 

   )۱۱(.کشت داده شدند

 بدسـت آمـده از خـاک و جدايـه هـای اسـتاندارد       .Bacillus spفعاليت ضدقارچی جدايه هـای  بررسی 

  پس از جداسازی جدايـه هـای        در ممانعت از رشد جدايه های قارچی، طی روش چاهک گذاری           باسيلوس سرئوس 

Bacillus sp.    از خاک، ابتدا طی روش چاهک گذاری که در ادامه توضيح آن خواهد آمد، فعاليـت ضـدقارچی ايـن 

 مورد بررسی و مقايسه با يکديگر قرار گرفت تـا جدايـه ای از آنهـا کـه بيـشترين ميـزان       .Bacillus spجدايه های 

سپس .   در نظر گرفته شود.Bacillus spفعاليت ضدقارچی را دارا می باشد،  مشخص و به عنوان فعالترين جدايه 

طی همـين روش     نيز   ATCC و   PTCC دارای مشخصه    باسيلوس سرئوس فعاليت ضدقارچی جدايه های استاندارد      

 مقايسه گرديد تا جدايه منتخب نهايی، .Bacillus spبررسی شد و با نتايج حاصل از فعاليت ضدقارچی جدايه برتر 

روش چاهک گذاری بـه ايـن       .  يعنی جدايه ای که بيشترين ميزان فعاليت ضدقارچی را دارا می باشد، مشخص شود             

 معادل(با شاهد نيم مک فارلند      مطابق  ط کشت نوترينت براث و      محي درسوسپانسيونی از باکتری    ابتدا  صورت بود که    

CFU/ml۱۰  ×۵/۱ (شد و در انکوباتور شيکردار با دمای       تهيه  ◦C ۳۰  دور در دقيقه برای مدت      ۱۰۰چرخش    و دور 

سوسپانــسيون قارچهــای مــوردنظر نيــز بــه صــورت جداگانــه در محــيط کــشت   . ســاعت گرماگــذاری گرديــد۲۴

جهت انجام روش چاهک گـذاری        . ساعت گرماگذاری شدند   ۷۲ برای   C ۲۵◦ث تهيه و در دمای      دکستروز برا پوتيتو

به اين شکل عمل شد که ابتدا با کمک سوآب سترون از سوسپانسيون هر يک از قارچهای فوق الذکر در تمام سـطح                       

از  . شـد  کـشت متـراکم داده شـد و سـپس چاهکهـايی در محـيط ايجاد                ،پليت حاوی محيط کـشت مناسـب قـارچ        

داخـل  ) مناسـبترين ميـزان نمونـه     ( ميکروليتـر  ۵۰ ، ميزان به صورت جداگانه و با کمک سمپلر      باکتريايی   سوسپانسيون

 محيط کشت نوترينـت بـراث    ميکروليتر۵۰ و  به عنوان شاهد عدم رشد نيز در يک چاهک ميزان    چاهکها ريخته شد  

 بـرای هـر   . ساعت گرماگذاری  شدند ۲۴-۷۲  برایC ۲۵◦پليتها همگی در دمای     .  استريل مورد استفاده قرار گرفت    

۸  
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اطراف چاهکهـا و سـپس ميـانگين         هاله های عدم رشد قارچ در      در نهايت قطر    . تکرار در نظر گرفته شد     ۵آزمايش،  

    )۱۵، ۱۴(.مقايسه گرديد با يکديگر هاله ها اندازه گيری و قطر

شد و ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنـه   انجام MSTATCبا نرم افزار  تجزيه واريانس داده ها 

پس از انجام اين مرحله جدايه منتخب يعنی جدايه ای با بيـشترين ميـزان فعاليـت ضـدقارچی     .  دانکن مقايسه شدند 

    .ودمراحل مختلف بهينه سازی و تخليص ماده مؤثره برای آن جدايه انجام شتا مشخص شد 

   با بيشترين ميزان فعاليت ضدقارچي.Bacillus spشناسايي جدايه 
  پس از تعيين خصوصيات ماکروسکوپی، ميکروسکوپی و بيوشيميايی کشت خالص اين جدايه، طبق کتاب 

Bergey s manual of determinative bacteriology،)۶(    16 برای تأييـد نهـايی، تکنيـکSrRNA  انجـام شـد   .

  برای جداسازی ژنوم باکتری مورد نظر کيت استخراج در ابتدا .   چندين مرحله دارد16SrRNAتکنيک 

DNAسپس با استفاده از آنزيم .   استفاده شدTaq DNA polymerase معکوس بـا  ۵ مستقيم و ۳ و پرايمرهای 

  r: 5- TACCTTGTTACGACTT- 3و f : 5 -AGAGTTTGATCCTGGC-3  توالی نوکلئوتيدی

 در آلمان فرستاده شـد تـا   SQ LB به شرکت PCRمل محصول ع.   باکتری صورت گرفت16SrRNAعمل تکثير 

 Blast بـا اسـتفاده از برنامـه         16SrRNAآناليز مولکولی بعدی روی آن انجام شود و سپس مطالعه و بررسی تـوالی               

   )۱۴(.صورت گرفت

  بهينه سازي شرايط بر روي ميزان فعاليت ضدقارچي جدايه منتخببررسي اثر 
، )جدايه ای با بيشترين ميزان فعاليت ضدقارچی( تعيين جدايه منتخب     پس از انجام مرحله چاهک گذاری و      

  :بهينه سازی شرايط برای افزايش فعاليت ضدقارچی اين جدايه منتخب، به شرح زير انجام شد

 محيط نوترينـت بـراث      فعاليت ضد قارچی، از     بر ميزان   به منظور بررسی نقش منابع مختلف کربن       :  منبع كربن  -الف

 بـه عنـوان منبـع کـربن     ) سـاکارز الکتـوز و (دی سـاکاريد   و) فروکتـوز گلـوکز و  (و قندهای منوساکاريد استفاده شد   

 کشت داده و    ی فوق جداگانه در محيط ها   ،  سپس جدايه منتخب  .  عصاره گوشت مورد استفاده قرار گرفتند     جايگزين  

   تکـرار بـرای هـر   ۵جـام   و بـا ان   طبق روش چاهـک گـذاری       .   گرماگذاری  شد   C ۳۰◦  ساعت در دمای   ۲۴به مدت   

ورتيـسيليوم  ها با قندهای مختلف و عليـه قارچهـای           ، اثر ضدقارچی باکتری تکثير يافته در هر يک از محيط          آزمايش
  .بررسی شد فيتوفتورا اينفستانس و داهلی

ـ                   :  منبع نيتروژن    -ب ی محيط نوترينت براث حاوی مناسبترين منبع کربن با منـابع مختلـف ازت شـامل منـابع ازت آل

جايگزين پپتون   ))NaNO3(سديم  نيترات   و ))NH4NO3(نيترات آمونيوم   (و ازت معدنی    ) پپتون و عصاره مخمر   (

، طبق روش ذکر شـده در       جدايه منتخب و سپس سوسپانسيون    تهيه گرديدند   به صورت جداگانه    محيط کشت شده و     

قبل مورد بررسـی     ارچی آنها مانند مرحله   فعاليت ضدق  ها تهيه گرديدند و پس از گرماگذاری،       بند الف در اين محيط    

  .قرار گرفت و بهترين نوع منبع نيتروژن با توجه به ميانگين قطر هاله های عدم رشد قارچها، تعيين گرديد

محـيط هـای کـشت نوترينـت بـراث حـاوی            با استفاده از اسيدکلريدريک و هيدروکسيد سـديم          :) pH(اسيديته  -ج

  و گرماگذاری کشت پس از .   تهيه گرديد)۸ -۹(و قليايی  )۴-۵( اسيدی pH با مناسبترين منابع کربن و نيتروژن
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 طبق روش ذکر شده در مراحل قبلی، فعاليت ضدقارچی باکتری تکثيـر             C ۳۰◦ در دمای جدايه منتخب    سوسپانسيون

  .هايی با اسيديته مختلف بررسی و با هم مقايسه شد يافته در محيط

ث حاوی مناسبترين منابع کربن و نيتروژن و همچنـين مناسـبترين ميـزان اسـيديته                محيط کشت نوترينت برا   :  دما-د

سـه   محـيط هـادر   جدايـه منتخـب،     سوسپانـسيون   تهيه و کشت    ساخته شد و پس از      )) pH~7(طبق نتايج حاصله،    (

 سـاعت، ميـزان   ۲۴پس از مـدت زمـان     .گرماگذاری شدند C ۳۵-۳۲◦ و C ۲۹-۲۶، ◦C ۳۲-۲۹◦ محدوده دمايی

   . قرار گرفتبررسیمورد  ،يت ضد قارچیفعال

 محيط کشت نوترينـت بـراث        ميکروليتر ۵۰در همه مراحل فوق، به عنوان شاهد عدم رشد نيز در يک چاهک ميزان               

 MSTATCيک از مراحل بهينه سازی، با نرم افزار  تجزيه واريانس داده ها در هر     .  استريل مورد استفاده قرار گرفت    

  )۱۵(.شدندصادفی انجام شد و ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن مقايسه ت" به صورت طرح کامال

  جدايه منتخبمتابوليت هاي ضدقارچي توليد شده توسط ارزيابي 
در انکوبـاتور   و گرماگـذاری     ميلی ليتر محيط نوترينـت بـراث بهينـه سـازی شـده               ۲۵۰ درپس از کشت اين باکتری      

 ×g( يخچـال دار   دقيقه در سـانتريفيوژ ۲۰ محيط برای   ،روزشبانه   ۷برای مدت   ) C ۳۲   ، rpm/min ۱۰۰◦( شيکردار

  رسـيد و pH~2مايع رويی فاقد سلولهای بـاکتری بـا اسـيدکلريدريک بـه              . سانتريفيوژ گرديد  C ۵◦با دمای   ) ۵۰۰۰

  .گرديـد  سانتريفيوژ C ۵◦ای  با دم ) g  ×۲۰۰۰۰(دار يخچال  دقيقه با سانتريفيوژ   ۱۵برای  " رسوب شکل گرفته مجددا   

باشد در متانول حـل شـد و ايـن محلـول متـانولی توسـط                 که حاوی متابوليتهای ضدقارچی می    شکل گرفته   رسوب  

مايع و در نهايت،     رديد دقيقه سانتريفيوژ گ   ۱۰برای مدت    C ۵◦با دمای   )g۲۰۰۰۰×(دستگاه سانتريفيوژ يخچال دار     

 ميکروليتـر از عـصاره   ۲۰  .باشـد  محلـول مـی  ، به صورت عصاره متانلی ضدقارچیرويی حاصله حاوی متابوليتهای    

فـاز متحـرک شـامل     ميليمتر مربع، ۲۵۰×۷/۱۰با قطر HPLC] Reverse phase column C-18دستگاه  متانولی  به

هور و  زمان ظ تزريق شد و    ]  ميلی ليتر در دقيقه    ۱با سرعت   ) v/v , ۲:۳( ميلی موالر    ۱۰استونيتريل و آمونيوم استات     

ايتورين و سورفاکتين خالص خريـداری شـده از           . نانومتر خوانده شدند   ۲۸۰پيکها در طول موج     محدوده زير سطح    

، HPLCو طبـق روش فـوق الـذکر و بـا دسـتگاه               ml/mg١شرکت سيگما نيـز بـه صـورت جداگانـه، بـا غلظـت               

  به منظور تأييد نتايج حاصـل از         .ندسه شد مقاينمونه ها با يکديگر     کروماتوگرافی گرديدند و در نهايت کروماتوگرام       

HPLC        ايتـورين بـا      ی آن  ، متابوليتهای تخليص شـده    جدايه منتخب طبق روش چاهک گذاری، فعاليت ضدقارچی ،

، ورتيـسيليوم داهلـی     و مخلوط ايتورين و سورفاکتين عليـه قـارچ         ml/mg١، سورفاکتين با غلظت     ml/mg١غلظت  

انجام شد و ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن             واريانس داده ها  تجزيه   )۲(.مورد بررسی قرار گرفت   

  .مقايسه شدند

  
   و  بحثنتايج

  جدايه هاي ميكروبي و شرايط كشت
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اين شکل که مناسبترين محيط کشت بـه         قارچی مشخص شد به   جدايه های   در اين مرحله نوع محيط کشت مناسب        

 ساعت بر روی محيط کشت ظـاهر        ۲۴ زيرا کلنی قارچها در مدت زمان        باشد یم PDA محيط    ها منظور کشت قارچ  

  . بررسی شده به مدت زمان بيشتری نياز می باشدSDAشدند در حالی که برای رشد قارچها بر روی محيط 

   جداسازي شده از خاك .Bacillus spشناسايي جدايه برتر 
 جدايـه   ۱۰ جدايه باسيلوس به دست آمد که از بين آنها           ۴۵در مرحله جداسازی باسيلوس از نمونه های خاک،                

فعاليت ضدقارچی داشتند و پس از انجام بررسی های الزم طی روش چاهک گذاری و مقايـسه فعاليـت ضـدقارچی        

دقارچی مشخص گرديد تا بررسی هـای   با بيشترين ميزان فعاليت ض.Bacillus spاين جدايه ها با يکديگر، جدايه 

 درجـه سـانتيگراد و      ۴۰ تـا    ۲۵جدايه مورد نظـر در محـدوده دمـايی          .  ژنتيکی و مولکولی بعدی روی آن انجام شود       

 خنثی مـی  pH و C ۳۷◦  برای رشد آن به ترتيب دمای     pH رشد می کند ولی مناسبترين دما و         ۸ تا   pH ۵,۵محدوده  

  کرم مات، به شکل گرد با قوام کره ای، سطحی برآمده، حاشيه ای صاف و فاقـد بـو                   رنگ به اين باکتری    کلنی.  باشد

با حالت عصايی دارای اسپوری گرد يا بيـضوی،         " در رنگ آميزی گرم، باسيلهايی تک تک يا دوتايی، گاها           .می باشد 

باکتری شـامل هيـدروليز     خصوصيات بيوشيميايی اين    .  مرکزی يا قريب االنتهايی و هم اندازه سلول باکتری ديده شد          

 مثبت و تست تخمير الکتوز، گزيلوز       ،ژالتين، نشاسته، لسيتين، حرکت، هموليز، کاتاالز، احياء نيترات و تخمير گلوکز          

باسـيلوس    اين خـصوصيات، نـشانه شـباهت ايـن بـاکتری بـه                . منفی می باشد   ،و مانيتول و حساسيت به پنی سيلين      
بـر  .  اد که اين جدايه از نظر تکاملی منسوب به جنس باسيلوس می باشـد              نشان د  16SrRNAآناليز  .   است سرئوس

  پايه مطالعات تکاملی و مشخص شدن نتايج حاصل از مطالعه توالی

 16SrRNA       با استفاده از نرم افزار BLAST               و مقايسه آن با توالی های موجود در بانک اطالعاتی ژنوم،  مـشخص 

در نتيجه و با توجـه بـه        .   شباهت دارد  باسيلوس سرئوس  درصد به    ۹۹نتيکی  شد که جدايه مورد نظر از نظر توالی ژ        

نتايج حاصل از بررسی های ميکروسکوپی، ماکروسکوپی، بيوشيميايی و در نهايت ژنتيکی و مولکولی، ايـن بـاکتری،                  

  . می باشدباسيلوس سرئوس

طـي  جدايه هاي قـارچي     انعت از رشد    در مم  باسيلوس سرئوس بومي و جدايه هاي استاندارد      جدايه  فعاليت ضدقارچي   
  روش چاهك گذاري

در جدول  ،  باسيلوس سرئوس اين مرحله برای فعاليت ضدقارچی جدايه بومی و جدايه های استاندارد            نتايج  

جداسـازی شـده از خـاک کـه          فعالترين جدايه بومی باسيلوس   دهد که    اين نتايج نشان می     . ذکر شده است   ۱شماره  

 شـباهت   باسيلوس سـرئوس   درصد به    ۹۹ و بررسی های ژنتيکی انجام شده،        16SrRNAليز  طبق نتايج حاصل از آنا    

ميـانگين قطـر هالـه      زيـرا   فعاليت ضدقارچی مناسبتری دارد      باسيلوس سرئوس، دارد، نسبت به جدايه های استاندارد       

از سوسپانـسيون    بيشتر از زمانی است کـه        باسيلوس سرئوس ها در حضور سوسپانسيون اين جدايه از        عدم رشد قارچ  

 استفاده شد و طبق بررسی های آماری صورت گرفته، ايـن اخـتالف، معنـی                باسيلوس سرئوس جدايه های استاندارد    

دار می باشد در نتيجه اين جدايه بومی جداسازی شده از خاک آزمايشگاه محموديه، به عنـوان جدايـه منتخـب ايـن                       

زی شرايط محيط کـشت و همچنـين بررسـی متابوليـت هـای              بررسی در نظر گرفته شد و در مراحل بعدی، بهينه سا          
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 هيچگونه فعاليت ضـدقارچی    ۱۵۳۹ با مشخصه    باسيلوس سرئوس جدايه  .  توليد شده برای اين جدايه ارزيابی گرديد      

  .از خود نشان نداد و در جدول گزارش نشده است
  فعاليت ضدقارچی  اثر در  فيتوفتورا اينفستانسوورتيسيليوم داهلی هاله عدم رشد قارچهای  قطرميانگين  - ۱جدول 

 ميليمتربرحسب  سرئوسباسيلوس جدايه های 

  

تيمارهای دارای حروف مشابه در سطح      انجام شد و در هر رديف،     ) ≥۰,۰۱p(گروهبندی آماری تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح             *

  . اختالف معنی داری با يکديگر ندارند۰,۰۱احتمال 
 جداسازی شده از خاک آزمايـشگاه محموديـه، در گـروه آمـاری              باسيلوس سرئوس ی  طبق جدول، فعاليت ضدقارچ   

)(aقرار ميگيرد و در نتيجه بيشترين ميزان فعاليت ضدقارچی را دارد.  

    جدايه منتخببررسي اثر بهينه سازي شرايط بر روي ميزان فعاليت ضدقارچي
 و بررسی های آماری انجام  آمده است۵ و ۴، ۳، ۲طبق نتايج حاصل از مرحله بهينه سازی که در جداول شماره          

 و بهتـرين دمـا، بـه        pH ميتوان اينگونه نتيجه گيری کرد که بهترين منبع کربن، بهترين منبـع نيتـروژن، بهتـرين                  شده،

  . می باشدC ۳۵-۳۲◦محدوده دمايی  خنثی و pH، پپتونترتيب، قند گلوکز، 
 در اثر فعاليت ضدقارچی جدايه  فيتوفتورا اينفستانسويسيليوم داهلی ورت ميانگين قطر هاله عدم رشد قارچهای - ۲جدول 

   کشت داده شده در محيط نوترينت براث با منابع کربن مختلف برحسب ميليمترباسيلوس سرئوسمنتخب 

  

      منبع کربن        
  ساكارز  الكتوز  فروكتوز  گلوكز  نام قارچ

 a* 11,8  b 11   b 9,5  c  18,4  ورتيسيليوم داهلی

 a 9   a  5,2  b 5,2   b   12  فيتوفتورا اينفستانس
انجام شد و در هر رديف، تيمارهای دارای حروف مشابه در سطح ) ≥۰,۰۱p(گروهبندی آماری تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح *

 در حضور قند گلـوکز بـه        باسيلوس سرئوس يت ضدقارچی جدايه منتخب         طبق جدول ميزان فعال     . اختالف معنی داری با يکديگر ندارند      ۰,۰۱احتمال  

  .قرار می گيرد و در نتيجه گلوکز به عنوان مناسب ترين منبع کربن در نظر گرفته می شود) a(عنوان منبع کربن در باالترين گروه آماری 

فعاليت ضدقارچی جدايه  اثر در نفستانسفيتوفتورا ايو ورتيسيليوم داهلی هاله عدم رشد قارچهای  قطرميانگين  -  ۳جدول 

  ميليمترمختلف برحسب نيتروژن  کشت داده شده در محيط نوترينت براث با منابع رئوسباسيلوس سمنتخب 

  منبع نيتروژن            
  نيترات سديم  نيترات آمونيم  عصاره مخمر  پپتون  نام قارچ

 a* 14   b 5,2   c 5,2  c  21,8    ورتيسيليوم داهلی
 a  14   b 5,8  c 5    c   19   فيتوفتورا اينفستانس

انجام شد و در هر رديف، تيمارهای دارای حروف مشابه در سطح ) ≥۰,۰۱p(گروهبندی آماری تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح *

  .قرار می گيرد) a(يتروژن، پپتون است که در باالترين گروه آماری   طبق جدول مناسبترين منبع ن. اختالف معنی داری با يکديگر ندارند۰,۰۱احتمال 

  باکتری           
  نام قارچ

Isolated 
B.cereus  

B.cereus  
ATCC 1778  

B.cereus 
PTCC 1247 

B.cereus 
PTCC 1665  

B.cereus 
PTCC 1154 

 a* 10,2  b 10   b 5,6   c  5   c 15,5  ورتيسيليوم داهلی

 a 7,5   b 7,3   b 4,7   c 4,3 c 11,2  فيتوفتورا اينفستانس
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فعاليت ضدقارچی جدايه  اثر در  فيتوفتورا اينفستانسوورتيسيليوم داهلی هاله عدم رشد قارچهای  قطرميانگين  - ۴جدول 

  ترميليمبرحسب  pH  درجه های مختلف کشت داده شده در محيط نوترينت براث بارئوسباسيلوس سمنتخب 

     pH        
~  نام قارچ 2-4  ~7 ~ 8-10  

 b* 21,8  a 14   b   14,5  ورتيسيليوم داهلی

 b 19    a 12   b    12  فيتوفتورا اينفستانس
 سطح انجام شد و در هر رديف، تيمارهای دارای حروف مشابه در) ≥۰,۰۱p(گروهبندی آماری تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح *

  .قرار می گيرد) a(، خنثی می باشد که در گروه آماری pH  طبق جدول مشخص شد که مناسبترين . اختالف معنی داری با يکديگر ندارند۰,۰۱احتمال 

  
فعاليت ضدقارچی جدايه  اثر در  فيتوفتورا اينفستانسوورتيسيليوم داهلی قارچهای هاله عدم رشد  قطرميانگين  - ۵جدول 

  ميليمتربرحسب  محدوده های دمايی مختلف  کشت داده شده در محيط نوترينت براث بارئوسس سباسيلومنتخب 

   دما                 
  C 29 -26 ◦C 32 -29  ◦C 35 -32◦  نام قارچ

 b  ٢١.٨ ١۶.۵  a *b  ١۶  ورتيسيليوم داهلی
 b  ١٩ a    ٣.١۴ b ١۴.٨  فيتوفتورا اينفستانس

انجام شد و در هر رديف، تيمارهای دارای حروف مشابه در سطح ) ≥۰,۰۱p(تفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح گروهبندی آماری تيمارها با اس*

 می باشد که در باالترين گروه       C ۳۵-۳۲◦  طبق جدول مشخص شد که مناسبترين محدوده دمايی،           . اختالف معنی داری با يکديگر ندارند      ۰,۰۱احتمال  

  . قرار می گيرد(a)آماری 

  

  جدايه منتخبشناسايي متابوليت هاي ضدقارچي توليد شده توسط 
 و سورفاکتين با يکـديگر      A شاهد های ايتورين    منتخب و  رئوسباسيلوس س زمان ظهور پيکهای ماده مؤثره      

مقايسه شد و مشخص گرديد که زمان ظهور اکثر پيکهای نمونه مجهول با شاهدها مطابقت دارد و همپوشـانی پيکهـا            

 رئوس باسـيلوس سـ    متابوليتهـای ( پيکهـای نمونـه مجهـول        برخـی از    زمان ظهـور    .)۶جدول شماره    (مشخص شد 

 ثانيـه در کرومـاتوگرام نمونـه مجهـول،          ۰,۴۲ و    دقيقه   ۲مطابقت دارد بطوری که در زمان       " با شاهدها کامال  ) منتخب

گرم  ۴,۵۴و   ۴,۱۳يکهايی با محدوده     و سورفاکتين پ   A گرم در ليتر و در کروماتوگرام ايتورين       ۵,۱۷ه  پيکی با محدود  

ليتـر و در      گـرم در   ۳,۲۷ ثانيه در کروماتوگرام نمونـه مجهـول، پيکـی بـا محـدوده               ۰,۶۸ دقيقه و    ۲در ليتر، در زمان     

 ثانيـه در کرومـاتوگرام نمونـه        ۸۷ دقيقـه و     ۲ گرم در ليتـر، در زمـان         ۲,۵۲کروماتوگرام سورفاکتين پيکی با محدوده      

و در   گرم در ليتـر      ۸,۶، پيکی با محدوده      A گرم در ليتر و در کروماتوگرام ايتورين       ۳۶,۸۵دوده  مجهول، پيکی با مح   

  .شود مشاهده می گرم در ليتر ۲۰,۶۷کروماتوگرام سورفاکتين پيکی با محدوده 

از  µl ۵۰  ميـزان  گـذاري در برابـر      در روش چاهـك    ورتيـسيليوم داهلـی   قـارچ   ميانگين قطر هاله عدم رشد      

 يـا   A   ايتـورين   1mg/ml ، متابوليـت هـاي خـالص شـده آن، غلظـت            منتخـب  رئوسباسـيلوس سـ   ي  مخلوط حاو 

 ۱۴و   ۱۰  و ۱۰،  ۱۶ ،   ۲۰  به ترتيـب    مورد بررسی قرار گرفت و نتايج         و سورفاکتين  A سورفاكتين و مخلوط ايتورين   

ل از مرحلـه کرومـاتوگرافی      اين نتايج تأييدی بر نتـايج حاصـ       .  يمتر بود ميل ۲۴ يمتر و براي مخلوط سه تيمار آخر      ميل

  .مبنی بر توانايی اين باکتری جهت توليد متابوليت های ضدقارچی ايتورين و سورفاکتين می باشد
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 متابوليت های ضدقارچی تخليصی HPLC محدوده زير پيکهای مشابه از نظر زمان ظهور در کروماتوگرام -  ۶جدول 

  و سورفاکتين منتخب و متابوليتهای خالص ايتورين باسيلوس سرئوس

 متابوليت ضدقارچی
 (Min (زمان ظهور   

باسيلوس متابوليتهای تخليصی 
  منتخبسرئوس

Aايتورين 
 
 

 سورفاکتين
 

۲,۴۲ ۵,۱۷ ۴,۱۳ ۴,۵۴ 

 ۲,۵۲ ـــ  ۳,۲۷ ۲,۶۸

۲,۸۷ ۳۶,۸۵ ۸,۶ ۲۰,۶۷ 

 ۲,۵۵ ـــ ۰,۳۲ ۲,۹۵

۳,۸۶ ۰,۱ ۷,۴۵ ۹,۶ 

 ـــ ۱۴,۰۴ ۰,۱۹ ۵,۴۲

 ۲,۷ ـــ ۰,۴۲ ۶,۳۶

۷,۸۴ ۱۳,۱۴ ۳,۶۸ ۰,۲۵ 

 ــــ ۶,۵ ۱۷,۱ ۱۱,۲۶

 ۰,۴۴ ـــ ۰,۱۳ ۱۴,۰۸

۴۱,۱۳ ۰,۳۱ ۴,۳۵ ۰,۳۷ 
  

و از راه حمله بـه ميـسليوم قارچهـای بيمـاريزای            " اسيلوسها از مهمترين باکتريهايی هستند که هم مستقيما       ب

ننـد در مبـارزه بيولوژيـک       گياهی و هم به واسطه توليد متابوليت های ضدقارچی مانند اعضاء گروه ايتورين، مـی توا               

 از مهمترين گونـه هـای توليـد کننـده           باسيلوس سرئوس   .   عليه اين نوع قارچهای بيماريزا مورد استفاده قرار گيرند        

ايتورين ها هستند که به واسطه توليد اين نوع متابوليت های ضدقارچی ميتواند نقش مهمی را در مبـارزه بيولوژيـک                     

 بـومی و جداسـازی شـده از خـاک     یيم اين تحقيق، بررسی فعاليت ضدقارچی جدايه ها       هدف از انجا   )۶(.داشته باشد 

 و متابوليتهـای آنهـا عليـه قارچهـای         باسـيلوس سـرئوس   آزمايشگاه محموديه و همچنين جدايـه هـای اسـتاندارد از            

، عامـل   فـستانس فيتوفتـورا اين  و  گياهان  عامل بيماريهای پژمردگی و خشکيدگی      ،  ورتيسيليوم داهلی بيماريزای گياهی   

نتايج بدسـت آمـده در ايـن تحقيـق، توانـايی              .بيماريهای گياهی مختلف مانند سفيدک کاذب سيب زمينی، می باشد         

 را به منظور ممانعت از رشـد  هاو متابوليتهای توليد شده توسط آن  سرئوسباسيلوس    از ی بومی و استاندارد   ايهجدايه  

جدايـه ای بـومی از باسـيلوس، جداسـازی            منتخب اين بررسی،   جدايه  .نشان ميدهد اين قارچهای بيماريزای گياهی     

شده از خاک آزمايشگاه محموديه می باشد که طبق بررسی های به عمل آمده، از نظـر خـصوصيات ميکروسـکوپی،                     

.   شـباهت دارد باسـيلوس سـرئوس   درصد به ۹۹ماکروسکوپی، بيوشيميايی و در نهايت مطالعات ژنتيکی و مولکولی،     

بـه عنـوان   پپتـون   بهينه سازی شده دارای قند گلوکز به عنوان منبع کـربن،      نوترينت براث  در محيط کشت  ايه  اين جد 

فعاليـت  ميـزان   بيـشترين    سـاعت گرماگـذاری،      ۲۴، پـس از      C ۳۵-۳۲◦ی  دمـاي محدوده   خنثی و    pHمنبع نيتروژن،   

ر هالـه عـدم رشـد قارچهـا در حـضور           قطـ ميـانگين   ضدقارچی را از خود نشان داد و اين نتيجه با بررسی و مقايسه              
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 مختلـف  pHسوسپانسيون باکتری کشت داده شده در محيط نوترينت براث با منابع کربن و نيتروژن و شرايط دمـا و                    

 جدايـه هـايی از      بر روی فعاليت ضـدقارچی    را   و دما    pH، تأثير   ۲۰۰۷در سال    و همکاران    Sparringa  .بدست آمد 

دادند که نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر از مورد بررسی قرار  Rhizopus oligosporusعليه قارچ  باسيلوس

باشد  از جنس اسيدهای آمينه می    " اساساپپتون    )۱۵(.نظر زمان ظهور پيکهای ايتورين و سورفاکتين با آن مطابقت دارد          

سـت کـه بـه عنـوان کـود           و ساليان سال ا    نمايد که کمک بسياری به درمان بيماريهای باکتريايی و قارچی گياهان می          

 در صورتی که به ميزان مناسـبی مـورد          تحقيقات نشان داده است که اين ترکيب      گياهی مورد استفاده قرار می گيرد و        

 و همکـاران در سـال       Toure  )١٧،  ١٦(.خطری برای سالمت انسان و محيط زيست نخواهد داشـت          استفاده واقع شود،  

 عامـل بيمـاری کپـک    بـوتريتيس سـينرا   را عليـه قـارچ   وس سـرئوس باسـيل ، فعاليت ضدقارچی جدايـه ای از       ۲۰۰۳

 ۱۸خاکستری ميوه سيب مورد بررسی قرار دادند و طی روش چاهک گذاری، ميانگين قطر هالـه عـدم رشـد قـارچ،                       

  جهت انجام مرحله تخليص متابوليت های ضدقارچی جدايـه منتخـب، از روشـی مـشابه                  )۱۱(.ميليمتر گزارش کردند  

پس از انجام مراحـل تخلـيص مـاده مـؤثره و بررسـی و مقايـسه                  )۲(.استفاده شد ) ۲۰۰۴(همکاران   و   Araujoروش  

 مشخص شد که فعاليت ضدقارچی      ،شاهدهای ايتورين و سورفاکتين     اين ماده با   HPLCکروماتوگرام های حاصل از     

 بـا    ها ترکيباتی آمفـی فيليـک      ايتورين  .می باشد اين جدايه بعلت توليد متابوليتهای ضدقارچی ايتورين و سورفاکتين          

 قابل تشخيص و شناسـايی       خود  آمينواسيدی هایزيرواحدو   هستند که از روی حلقه پپتيدی        فعاليت ضدقارچی قوی  

ن،  ، باسيلومايـسين، سـورفاکتي     C و   A  ،Bاء مختلف اين گروه از پپتيدهای ضدقارچی ايتـورين          ضاع  )۱۹،  ۱۸(.می باشند 

فعاليت ضدقارچی ايتورين ها مربوط بـه واکـنش متقابـل ليپوپپتيـدهای               )۲۱،  ۲۰(.شندمی با مايکوسوبتيلين و فنجيسين    

شاء سيتوپالسمی سلولهای هدف است که سبب ايجاد منافذ هـدايت کننـده يونهـا در سرتاسـر غـشاء و                     غايتورين با   

 باسـيلوس سـرئوس  ايه   با توجه به آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گيری کرد که جد            )۲۲(.شود افزايش نفوذپذيری آن می   

منتخب مورد بررسی در اين تحقيق دارای فعاليت ضدقارچی مناسبی می باشند، لـذا ايـن تحقيـق تأييـدی ديگـر بـر                        

  . جهت مبارزه بيولوژيک عليه قارچهای بيماريزای گياهی می باشدباسيلوس سرئوستوانايی باکتری 

  
  نتيجه گيري 

ابوليت های ضـدقارچی توليـد شـده توسـط آن ميتوانـد در              نتايج حاصل نشان می دهد که اين باکتری و مت         

کنترل بيولوژيک بسياری از قارچهـای بيمـاريزای گيـاهی و در نتيجـه کنتـرل خـسارت وارده بـه بـسياری از انـواع                          

  .محصوالت کشاورزی، مورد استفاده قرار گيرد

  
  تشكر و قدرداني

 مقطع دکتـرای رشـته مهندسـی کـشاورزی گـرايش      بدينوسيله از جناب آقای دکتر زمانی زاده مدير گروه محترم      

 تـشکر و    ،، بعلت اهداء جدايه های قارچی      تهران بيماری شناسی گياهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات         

  .نمائيم قدردانی می
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