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چكيده
زمينه و هدف :امروزه آفتکشها بهمنظورحفظ امنیت غذایی بهطورگستردهای درسراسرجهان مورداستفاده قرارمیگیرند .به دلیل اثرات
نامطلوب و ماندگاری باال ،این ترکیبات ازآالیندههای مهم محیطزیست محسوب میشوند .روشهای کنترل زیستی آفات بهعنوان بهترین
جایگزین برای آفتکشهای شیمیایی به شمار میروند .این مطالعه باهدف جداسازی و شناسایی اکتینوباکتری های مولد ترکیبات ضد
قارچی در مقابل قارچهای Aspergillus nigerعامل آفت انباری گندم و  Bipolaris sp.عامل پوسیدگی ریشه و طوقه از خاک
مزارع گندم منطقه حاجیآباد استان هرمزگان انجام گردید.
روش بررسی :در این مطالعه نمونهبرداری از  3مزرعه گندم انجام شد .برای جداسازی اکتینوباکتری ها از دو محیط کشت عصاره خاک
آگار و نشاسته کاز ئین آگار استفاده شد .ارزیابی فعالیت ضد قارچی ایزوله ها با روش انتشار از چاهک انجام گردید .شناسایی ایزوله های
مولد با استفاده از روشهای مورفولوژیک ،بیوشیمیایی ،فیزیولوژیک و ژنتیک صورت گرفت.
يافتهها :در کل حدود  207ایزوله اکتینوباکتری جداسازی گردید .نتایج بیانگر برتری محیط کشت عصاره خاک آگار با جداسازی 125
ایزوله اکتینوباکتری بود .نتایج تیمار فیزیکی برتری تیمار حرارتی با جداسازی  85ایزوله اکتینوباکتری را نشان داد .بدنبال آن تیمار
خشککردن و تیمار اشعه فرا بنفش با جداسازی به ترتیب  57و  44ایزوله قرار گرفتند .ارزیابی فعالیت ضد قارچی در مورد  100ایزوله
متمایز از لحاظ مورفولوژیک منجر به انتخاب  2ایزوله فعال در مقابل قارچهای بیماریزای  Aspergillus nigerو Bipolaris sp.
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست  ،دانشکده مهندسی منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بندرعباس ،ایران
 -2استادیار ،گروه مدیریت محیط زیست ،دانشکده مهندسی منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،ایران
 -3دکتری تخصصی میکروبیولوژی ،بخش بیوتکنولوژی ،پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ایران *(مسوول مکاتبات)
 -4باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد تهران شمال  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

گردید .شناسایی ایزوله های مولد بر اساس ویژگیهای مورفولوژیک ،بیوشیمیایی و فیزیولوژیک تعلق ایزولههای مولد به جنس
استرپتومایسس را نشان داد .نتایج حاصل از شناسایی ژنتیکی و تطابق توالی ژن  16s rRNAسویههای مولد و آنالیز فیلوژنتیک بیانگر
ترادف  99%درصدی سویه MG-11Streptomyces sp. -با  Streptomyces albusو ترادف  99%درصدی سویه -21
 Streptomyces sp. MGبا  Streptomyces griseusداشت.
نتيجهگيری :بر اساس نتایج این پژوهش دو سویه  Streptomyces sp. MG -11و  Streptomyces sp. MG -21بهعنوان
کاندیداهای مناسب به منظور مطالعات کنترل زیستی بیماریهای قارچی در مزارع گندم پیشنهاد می گردند.
واژه های کليدی :کنترل زیستی ،آفت انباری گندم،پوسیدگی ریشه و طوقه گندم ،اکتینوباکتری ها
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Abstract
Background and Objective: Nowadays pesticides are extensively used to protect food security
worldwide. Due to their undesirable effects, they are considered as important environmental
pollutants. Methods for pest biological control are enumerated as an alternative for chemical pesticide.
This study was performed to isolate and identify the antifungal-compound-producing Actinobacteria
against Aspergillus niger fungi (stored product pest) and Bipolaris sp. (responsible for root and crown
rot disease) from wheat farms of Hajiabad region, Hormozgan province.
Methods: Three farming sites were sampled in this study. Actinobacteria were isolated by soil extract
agar and starch casein agar media. Antifungal activities were evaluated by well diffusion agar method.
Potent isolates were identified through morphological, physiological, biochemical, and genetic
analysis.
Findings: Approximately a total number of 207 Actinobacteria isolates were isolated. From two
isolation media, the soil extract agar yielded 125 isolates and exhibited more efficacy. Results of
physical treatments showed that heat treatment could isolate 85 colonies and followed by desiccation
and UV treatments by 57 and 46 colonies respectively. Evaluation of the antifungal activities of 100
morphologically distinct isolates revealed that only two isolates exhibited antifungal activity against
Aspergillus niger and Bipolaris sp. Identification of potent isolates according to morphological,
biochemical and physiological properties showed that these isolates belong to Streptomyces genus.
Genetically, identification and phylogenetic analysis based on16srRNA gene revealed a high similarity
between Streptomyces sp. MG-11 and Streptomyces albus (similarity: 99%) and between Streptomyces
sp. MG-21 and Streptomyces griseus (similarity: 99%).
Discussion and Conclusions: Results of this study suggest that Streptomyces sp. MG-11 and
Streptomyces sp. MG-21 can be considered as appropriate candidates for biological control studies
against the selected fungal diseases in wheat farms.
Keywords: Biological Control, Stored Product Pests, Root and Crown Rot of Wheat, Actinobacteria
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مقدمه
علیرغم کاربرد گسترده روشهای کنترل شیمیایی برای مقابلهه

جداسازی و شناسایی سویههای مؤثر و مناسب در مقابهل آفهات

با بیماری های قارچی در کشاورزی ،اثرات نامطلوب آنها ماننهد

است ( .)12در این زمینه اکتینوباکتری ها بهعنوان بخش مهمی

بروز مقاومت به قارچکشهای شیمیایی و آلودگی محیطزیسهت

از فلور میکروبی خاک و رسوبات دریایی در زمینه های مختلهف

توجه روزافزونی را به استفاده از راهکار مبارزه بیولوژیک معطوف

مورد مطالعه قرارگرفتهاند ( .)14،13این باکتریها بها مکانیسهم

نموده است( .)1استفاده بیرویه از آفتکشها درکشاورزی بدون

های مختلف از قبیل تولید آنتیبیوتیک نقش مهمی را در میان-

توجه به مخاطرات زیست محیطی سبب آلودگی محیط زیست به

کنشهای رقابتی و کنترل قارچهای بیماریزای خهاک زاد ایفها

ویههژه منابعآبیمههیگههردد .پسههابهههایکشاورزی ازمﻀرترین

می نمایند( .)15در یهک پهژوهش Wanو همکهارانش در سهال

منابعآالینده محیطزیست میباشند( )2اثهرات مخهرب و شهدید

 2008یک ترکیهب ضهد قهارچی فهرار را ازبهاکتریplatensis

آفتکشهای شیمیاییبهرمحیطزیسهت از قبیهل کهاهش تنهوع

 Streptomycesتولید نمودنهد( Coombs.)16و همکهارانش

زیستی اکوسیستمهها،درخطر قهرار دادن گونههههای در معهر

در سال  2004بیان کردند که اکتینوباکتریهای اندوفیت دارای

انقرا

و اثرات کشنده بر حیاتوحش و پرندگان،به کهارگیری

آنها را مخاطرهآمیزمیسازد( .)3مطالعات اخیر بیانگر قرارگیری
 62گونه پرنده درخطر انقرا

به دلیل استفاده از آفتکهشهها

قابلیت کنترل زیستی بیماریهای قارچی گندم میباشند (.)17
 Doohanو  khanدر سهال  2009موفهق شهدند بها اسهتفاده
ازباکتریههای  Pseudomonas fluorescensسهویهههای
 Mkb 158و frederiksbergensis

در کشور کانادا و نیز کهاهش  4درصهدی پرنهدگان زمهینههای

،Mkb249

کشاورزی در امریکا می باشد( .)4فرآورده ههای کنتهرل زیسهتی

 Pseudomonasسویه  ،202شدت عالیهم بیمهاری فوزاریهوم

عملکرد موفقیت آمیزی در راستای حفاظهت از اکوسیسهتمههای

سنبله گنهدم کهه توسهط قهارچ  Fusarium culmorumدر

طبیعی و توسعه برنامههای بازسهازی محهیطزیسهت در سراسهر

گندم و جو ایجاد شده بود را کاهش دهند .این مطالعه با ههدف

جهان ایفا میکنند( .)5از میان روشهای کنترل زیستی آفهات،

جداسازی و شناسایی قابلیت کنترل زیستی اکتینوباکتریههای

عوامهل کنتهرل میکروبههی بها کههاربردی مشهابه آفههتکهشهههای

موجود در خاک های مهزارع گنهدم منطقهه حهاجی آبهاد اسهتان

شیمیایی از بهترین جایگزینها میباشند .کنترل میکروبی آفات

هرمزگان به منظور مقابله با قارچهای A. nigerو Bipolaris

در کشورهای در حالتوسعه اهمیت روزافزونهی یافتهه اسهت(.)6

 sp.انجام گردید ()18

قههارچ  Aspergillus nigerیکههی ازآفههات انبههاری گنههدم
میباشد.این قارچ با رشد روی گندم سم اکراتوکسین Aرا تولید

مواد و روشها

مینماید که بهعنوان آالینده دانههای حبوبات وغالت مانندگندم

 -1ميكروارگانيسمهای مورداستفاده درتحقيق :در این

و جوشناختهشده و در مهرهداران وگیاهان مسمومیت حاد ایجاد

پژوهش سویههای قارچی  A. niger : PTCC1 5057عامل

مینماید( .)7قارچ  Bipolaris sp.عامهل بیمهاری پوسهیدگی

بیماری آفت انباری گندم و Bipolaris : PTCC 5225

ریشه و طوقه گندم میباشد .خسارت این بیماری درکشهورهای

 sp.مورداستفاده قرارگرفتند.

مختلف متغیرگزارششده اسهت .در برزیهل  9تها  23درصهد()8

 -2نمونهبرداری

،دراسترالیا  6تا 44درصد ( )9و درکانهادا 30تها 35درصهد(،)10

ازبین سایتهای کشت گندم منطقه حاجیآباداستان هرمزگان

خسارت ایجاد نموده اسهت .درایهران خسهارت سهالیانه بیمهاری

سه سایت و درهرسایت  5ایستگاه انتخاب شد ونمونه خاک با

پوسیدگی ریشه گندم 3تا  12/5درصد گزارششده اسهت (.)11

استفاده از مدل زیگزاگی و بهصورت تصادفی جمعآوری گردید(

اسههاس رسههیدن بههه توسههعه عوامههل کنتههرل میکروبههی آفههات،
1. Persian Type Culture Collection
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 .)19نمونههای خاک از بخشهای مختلف خاک شامل ریزوسفر

قطر هاله ممانعت از رشد ایجادشده پس از  4روز مورد بررسی

و عمق 0تا  30سانتیمتری از سطح خاک جمعآوری و پس از

قرار گرفت(.)21

انتقال به ظروف شیشهای استریل به آزمایشگاه منتقل شدند.

 -5شناسايی سويههای مولدترکيبات ضد قارچی

 -3جداسازی و خالصسازی اکتينوباکتریها

خصوصیات مورفولوژیک سویهها با استفاده از تصاویر

برای افزایش جداسازی اکتینوباکتریها پیش تیمارهای فیزیکی

میکروسکوپی بررسی گردید( .)22خصوصیات بیوشیمیایی

مختلف شامل تیمارهای حرارتی ،خشککردن در هواو تیمار

ایزولههای مولد منتخب با استفاده از محیطهای کشت های

پرتو فرابنفش بر روی نمونهها انجام شد.نمونههای تیمار شده با

 ISPاز نظر مصرف منابع مختلف کربن و نیتروژن و نیز

استفاده از روش رقت متوالی تا رقت 0/001رقیقسازی و با

خصوصیات فیزیولوژیک از قبیل تولید آنزیم های مختلف مورد

روش پخش کردن در سطح محیطهای کشت نشاسته کازیین

بررسی قرار گرفتند( .)23بهمنظور شناسایی ژنتیکی سویهها با

آگار وعصاره خاک آگار به میزان 200μlکشت داده شدند.

 DNAآنها با استفاده از روش  CTABاستخراج گردید .به

محیطهای کشت تلقیح شده به مدت  4هفته در دمای °28C

دنبال آن ژن 16srRNAسویهها با استفاده ازپرایمر های9fو

درجه سانتیگراد گرماگذاری گردیدند(.)20

1541 Rتکثیرشده و بعد از خالصسازی به منظور تعیین توالی

 -4بررسی فعاليت ضدقارچی جدايه های اکتينوباکتری

به همراه  5 µlپرایمر (برای هر نمونه) ،به شرکت Promega

فعالیت جدایه های خالصشده اکتینوباکتریها علیه

ارسال شد .پس از تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن 16srRNA

قارچهای A. nigerو  Bipolaris sp.با استفاده از روش

مربوط به ایزولههای موردنظر ،توالیهای بهدستآمده با

انتشار از چاهک مورد بررسی قرار گرفت .از محیط کشتهای

توالیهای موجود در بانک ژن مورد آنالیز قرار گرفت (.)24

 )HTB1بر اساس فرمول  (DSMZ2و( ISPII3تهیه شده از

 -6آناليز فيلوژنتيک و ثبت ژن

شرکت  )Hi mediaبرای ارزیابی تولید ترکیب ضدمیکروبی

به منظور اطمینان از صحت تعیین توالی ژن16s rRNA

توسط ایزولههای اکتینوباکتری استفاده شد .به هرکدام از

سویههای منتخب از نرم افزار  DNA base 4.10استفاده

محیطهای کشت سوسپانسیون اسپوری با رقت  107بر

شد .به دنبال آن توالی های آنالیز شده در مقابل توالیهای

میلیلیتر به میزان  5درصد حجم محیط کشت تلقیح گردید.

ژن 16s rRNAسایر گونههای موجود در بانک ژن NCBI

سپس محیطهای تلقیح شده در انکوباتور شیکردار در دمای

بوسیله نرم افزار  Megablastمورد مطابقت قرار گرفت .ثبت

 °28Cبه مدت  5روز با دور 220دور بر دقیقه گرماگذاری

ژن توالی های بدست آمده بوسیله نرمافزار  Bankltدر بانک

گردیدند .پس از اتمام دوره گرماگذاری ،نمونهگیری از

ژن NCBIانجام شد و پس از اعتبار سنجی از سوی NCBI

محیطهای کشت حاوی باکتری انجام شد .نمونهها به درون

توالی های مورد نظر با شمارههای دستیابی  KJ028023و

میکروتیوب ریخته شدند و پس از سانتریفیوژ با دور  4000gبه

KJ028024ثبت گردید .آنالیز فیلوژنتیک سویه های منتخب

مدت20دقیقه مایع رویی برداشته شد 100 .میکرولیتر از مایع

با استفاده از نرم افزار  MEGA6انجام شد.

رویی هر یک از ایزولهها به درون چاهکهای تعبیهشده (به قطر

نتايج

 )4mmدر محیط سیب زمینی دکستروز آگار تلقیح شده با

 -1جداسازی اکتينوباکتریها از نمونههای جمعآوریشده

قارچ بیماریزای موردنظر با حجم  25میلیلیتر اضافه گردید و

به دنبال مرحله جداسازی با استفاده از  2محیط کشت
جداسازی مختلف حدود  207جدایه اکتینوباکتری بدست آمد.

1- HickeyTresner broth
2- German Collection of Microorganisms and Cell
Culture

3- International Streptomyces Project II

محیط کشت عصاره خاک آگار با جداسازی  125کلونی
اکتینوباکتری بیشترین تعداد کلونی جداشده را به خود
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اختصاص داد و به دنبال آن محیط کشت نشاسته کازیین آگار

گذری و همكاران

 82جدایه اکتینوباکتری را جدا نمود(شکل .)1

شكل -1جداسازی اکتينوباکتريها در دو محيط کشت مختلف
Figure1. Isolation of actinobacteria in two different culture media

 -2بررسی اثر تيمارهای انجامشده بر جداسازی

خشککردن با جداسازی  57جدایه و تیمار پرتوفرابنفش با

اکتينوباکتریها

جداسازی  44جدایه قرار گرفتند .هم چنین از نمونه بدون

تیمار حرارتی با جداسازی  85جدایه اکتینوباکتری بهعنوان

تیمار نیز کشت شد که درمجموع  21کلونی جداسازی

بهترین تیمار ارزیابی شد و پسازآن به ترتیب تیمار

گردید(شکل .)2

جداسازی ،شناسايی و ارزيابی فعاليت اکتينوباکتری ....

17
140
120

26
100

تيمار UV

18

تيمار خشک کردن

60
22

تيمار رارتی

40

54

بدون تيمار

تعداد ايزوله ها

35

80

31

20

11

10

0

نو محيط کشت

شكل-2تأثير تيمارهای فيزيكی بر جداسازی اکتينوباکتریها در محيطهای کشت مختلف
Figure 2. Effect of physical treatment on isolation of actinobacteria in different culture media

 -3ارزيابی فعاليت ضد قارچی اکتينوباکتری های

بیانگر تولید میزان بیشتر ترکیبات ضد قارچی در محیط

جداشده در مقابل A. nigerو Bipolaris sp.

 HTBبود( .جدول  ،1شکل .)3

مقایسه تولید ترکیبات ضدقارچی در  2محیط کشت مایع
HTBو  ISP II brothپس از مدت  5روز از کشت باکتری
جدول -1ارزيابی فعاليت ضد قارچی اکتينوباکتریهای جداشده
Table 1. Evaluation of antifungal activity of isolated actinobacteria

شماره ایزوله

MG-11

محیط کشت

قطر هاله ممانعت از رشد()mm

A. niger

Bipolaris sp.

HTB

12

15

ISP II

-

10

HTB

12

14

ISP II

-

-

MG-21
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ب

الفA

شكل  -3ارزيابی فعاليت ضد قارچی سويه های مولد پس از  4روز از کشت قارچ الف MG- 11 .بMG- 21.
Figure 3. Evaluation of antifungal activity of putative strains after 4 days. A. MG-11 B. MG-21

 -4شناسايی اکتينوباکتریهای مولد ترکيب ضد قارچی
شناسایی مورفولوژیک اکتینوباکتریهای مولد جداشده شامل

شناسایی ژنتیکی سویههای مولد پس از استخراج DNA

شکل ماکروسکوپی و میکروسکوپی ،رنگ مسیلیوم های رویشی

ژنومی وتکثیر ژن 16s rRNAسویههای مولدمنجر به تولید

و هوایی و خصوصیات رشدی شامل میزان رشد و تولید اسپور

محصولی با وزن 1500bpگردید (شکل  .)5نتایج حاصل

در محیطهای مختلف ویژگیهای مورفولوژیک و جدایه های

ازتطابق توالی بدست آمده از سویههای مولد با سویههای موجود

مولد MG-11و MG-21به ترتیب درشکل( ،)2جدول(2و )3

در بانک اطالعاتی نوکلئوتیدها در NCBI1بیانگر همولوژی 99

نشان داده شد .خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک جدایه

درصدی سویههای MG-11با  Streptomyces albusو

های مولد از قبیل مصرف منابع کربن و نیتروژن و تولید

 MG-21با  Streptomyces griseusبود.

آنزیمهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت(جدول  .)4این نتایج
تعلق سویههای مولد به جنس  Streptomycesرا نشان داد.

1- National Center for Biotechnology Information

....  شناسايی و ارزيابی فعاليت اکتينوباکتری،جداسازی
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الف

ب

MG- 21 . بMG- 11 . ويژگیهای ماکروسكوپی و ميكروسكوپی سويه های مولد الف-4 شكل
Figure 4. Macroscopic and Microscopic features of putative strains A. MG-11 B. MG-21

 شناسايی بيوشيميايی و فيزيولوژيک سويه های مولد-2جدول
Table 2. Biochemical and physiological identification of potent strains

Utilization of
glucose
Fructose
Xylose
Arabinose
Rhamnose
Sucrose
Raffinose
Mannose
Maltose

MG-11
+
+
+

MG-21
+
+
+
+
+

Enzyme
Gelatin
Citrate
Urease
Arginine
VP
Indol
H2S
Hemolysis

MG-11
+
+
+
+
+
-

MG-21
+
+
+
-

20
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جدول  -3رنگ ميسليوم های هوايی و رويشی سويه های مولد در محيطهای مختلف
Table 3. color of aerial and vegetative mycelium of putative strains in different culture media

محیط کشت

رنگ میسلیوم

ISP II

ISP III

ISP IV

ISP V

MG-11

رویشی

زرد

زرد

کرم

کرم

هوایی

خاکستری

زرد

کرم

زرد

رویشی

زرد

زرد

زرد

زرد

هوایی

سفید

سفید

سفید

سفید

MG-21

جدول  -4ويژگیهای رشدی سويه های مولد در محيطهای مختلف
Table 4. Growth features of putative strains in different culture media

ISP II

ISP III

ISP IV

ISP V

ISP VI

ISP VII

CDA

BA

NA

مشخصه

MG-11

MG-21

رشد

G

G

تولید اسپور

G

G

رشد

I

I

تولید اسپور

I

I

رشد

G

I

تولید اسپور

I

I

رشد

I

I

تولید اسپور

I

I

رشد

I

I

تولید اسپور

N

N

رشد

I

I

تولید اسپور

I

N

رشد

I

I

تولید اسپور

G

I

رشد

G

G

تولید اسپور

G

G

رشد

G

I

تولید اسپور

N

N

بدون رشد یا تولید اسپور  N:رشد یا تولید اسپورمتوسط  I:رشد یا تولید اسپور خوب G:

جداسازی ،شناسايی و ارزيابی فعاليت اکتينوباکتری ....
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شكل  -5الكترفورز ژن16s rRNAتكثيرشده در واکنش  PCRبرای سويههای مولد ترکيب ضد قارچی .درچاهک
اول(سمت چپ ژل)نشان گر وزنی100bpDNA Ladderبارگذاری شده است.
Figure 5. 16s rRNA gene electrophoresis amplified in PCR reaction from antifungal producing strains. First well
was loaded by 100bpDNA Ladder

 -5آناليز فيلوژنتيک سويههای مولد ترکيب ضد قارچی

نرمافزار  MEGA 6بیانگر قرارگیری سویههای MG-11با

آنالیز فیلوژنتیک توالی ژن 16s rRNAسویههای مولد

 Streptomyces albusو  MG -21با Streptomyces

جداشده با نزدیکترین سویهها شناساییشده با استفاده از

 griseusدر دو خوشه جداگانه بود(شکل .)6

شكل  .6آناليز فيلوژنتيک سويههای مولد ترکيب ضد قارچی
Figure 6. Phylogenetic analysis of antifungal producing strains
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علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،78پاييز 97

گذری و همكاران

بحث و نتيجهگيری
امروزه یافتن سویههای بومی مولد ترکیبات ضد میکروبی به

رشد اکتینوباکتریها شد .تیمار خشککردن عموماً باکتریهای

منظور کنترل زیستی آفات کشاورزی مورد توجه قرارگرفته و

گرم منفی را از بین برد و پرتو فرابنفش باکتریهای حساس به

نمونههای تجاریسازی شده آنها به عنوان ابزاری جدید در

 UVرا حذف نمود( .)29در کل حدود  207جدایه بدست آمد

خدمت مدیریت محیط زیستی آفات در بازار موجود میباشد

که با توجه به مطالعات مرفولوژیک تعداد  100جدایه متمایز

( .) 25در این مطالعه به منظور دستیابی به سویه های بومی

برای ارزیابی فعالیت ضد قارچی انتخاب گردید .مقایسه تولید

کنترل کننده آفات قارچی مورد نظر نمونه برداری از خاک

ترکیبات ضد قارچی در  2محیط کشت مایع HTBو ISP II

مزارع گندم انجام شد .استفاده از سویه های بومی کارایی

 brothبیانگر میزان تولید بیشتر جدایه های مولد در محیط

میدانی فرآیند کنترل زیستی را ارتقا بخشیده و شانس یافتن

 HTBداشت .این نتیجه میتواند به دلیل استفاده از عناصر

گزینه های موفق را افزایش میدهد .براساس نتایج ارایه شده

کمیاب مانند کلرید کبالت و محتوای پروتئین باالتر محیط

HTB

بیشترین کلونی اکتینوباکتری با استفاده از محیط کشت عصاره

نسبت به ISPIIباشد زیرا کبالت بخشی از ساختار ویتامین

خاک آگار بدست آمد .پس از آن محیط کشت نشاسته کازیین

 B12است که بهعنوان یک کوآنزیم نقش مهمی در فرایندهای

آگار تعداد  85جدایه را جداسازی نمود .این تفاوت در میزان

متیالسیون و واکنشهای بازآرایی اسکلت کربن آنتیبیوتیکها

جداسازی اکتینوباکتریها به دلیل فرموالسیون محیط کشت

دارد( .)30با توجه به نتایج ،آنتیبیوتیک تولیدشده توسط

عصاره خاک آگار است که دارای ترکیبات مشابه خاک میباشد.

سویههای Streptomyces sp. MG-11و MG-21

درحالیکه محیط کشت نشاسته کازیین آگار دارای منبع کربن

Streptomyces sp.تأثیر بیشتری بر قارچ Bipolaris sp.

نشاسته بوده که یک هیدروکربن به نسبت پیچیده است و

نسبت به  A. nigerداشت .این اثر میتواند به علت تفاوت

میکروارگانیسمهای دارای آنزیم آمیالز میتوانند آن را مصرف

الگوی حساسیت به آنتیبیوتیک به دلیل تفاوت های ساختاری

کنند .منبع نیتروژن این محیط کشت نیترات پتاسیم و کازئین

و فیزیولوژیک قارچهای مورد بررسی باشد .در همین زمینه

است که نیازهای یک میکروارگانیسم را برطرف میکنند(.)26

 Compantو همکاران نشان دادند سویههایStreptomyces

در همین راستا  Hamakiو همکاران در سال  2005گزارش

با تولید آنزیم  β-1و -3گلوکاناز دیواره سلولی قارچ پاتوژن F.

نمودند که محیط کشت عصاره خاک آگار بهعنوان محیط

 oxysporumرا تجزیه مینماید و اثر کنترلی خود را ایفا

مناسبی برای جداسازی اکتینوباکتریهای جدید میباشد .آنها

میکند(.)31در مطالعه دیگری Shimizuو همکارانش گزارش

موفق به جداسازی گونههای جدید اکتینوباکتریهای

دادند از میان  178ایزوله اکتینوباکتری  11سویه قادر به تولید

 Bradyrhizobiumگردیدند( .)27در زمینه استفاده از

ترکیبات ضد قارچی در مقابل قارچ  Colletotrichumعامل

تیمارهای حرارتی و نقش آنها در افزایش کارایی جداسازی گونه

آنتراکنوز خیار بودند ( .)32شناسایی جدایه های مولد در

های اکتینوباکتریها مطالعات متعددی انجام شده است(.)28

مطالعه حاضر با استفاده از روشهای چند مرحلهای شامل

در مطالعه حاضر تیمار حرارتی با جداسازی  85جدایه

مطالعات میکروسکوپی و ماکروسکوپی ،بیوشیمیایی و

اکتینوباکتری بهترین نتیجه را ارایه نمود و سپس تیمار

فیزیولوژیک بیانگر تعلق باکتریهای جداشده به جنس

خشککردن با  57جدایه و تیمار پرتو فرابنفش با جداسازی 44

Streptomycesبود .شناسایی ژنتیکی سویههای جداشده با

جدایه در ردههای بعدی قرار گرفتند .کارایی جداسازی تیمار

روش تکثیر ژن  16s rRNAنشان دهنده ترادف  99درصد

حرارتی احتماالً به دلیل حذف قارچهای مزوفیل افزایش یافت.

سویه  Streptomyces sp. MG-11با باکتری S. albumو

رشد نسبتا سریعتر قارچ های مزوفیل در محیط کشت

ترادف  99درصدی سویه Streptomyces sp. MG -21با

جداسازی باعث آلودگی و نیز کمبود مواد مغذی مورد نیاز برای

باکتری  S. griseusبود .در این زمینه  Someyaو همکاران

....  شناسايی و ارزيابی فعاليت اکتينوباکتری،جداسازی

23
Science
Daily.
In http://www.sciencedaily.com/relea
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ses/2008/10/081008065841.htm.
Braden, J.B. and J.S. Shortle, 2013.
“Agricultural Sources of Water
Pollution,” In Encyclopedia of
Energy, Natural Resource and
Environmental Economics, Ed. J.
Shogren, Chap. 111. Elsevier,
Amsterdam. pp.81-85.
Wasim Aktar, Md., Sengupta,
Dwaipayan., Chowdhury Ashim.,
2009. Impact of pesticides use in
agriculture: their benefits and
hazards.
Interdisciplinary
Toxicology.2 (1): 1–12.
Weber, C., 2008.For the Consideration
of Biodiversity in Plant Protection
Legislation. pp. 15.
Van Driesche, R.G, Carruthers, R.I,
Center, T., Hoddle, M.S., HoughGoldstein, J,. Morin, L. Smith, L,.
Wagner, D.L., Blossey, B., et al.2010.
Classical biological control for the
protection of natural ecosystems.
PSIS/Entomology, University of
Massachusetts,
Fernald
Hall,
Amherst,
MA
01003,
USA.
Biological Control54 .2010. S2–S33.
El-Bendary, M.A., 2006. Bacillus
thuringiensis and Bacillus sphaericus
biopesticides production. Journal of
Basic Microbiology. 46, 158–170.
EPA, 1997. Aspergillus niger Final
Assessment, Risk, see information
in:http:
www.epa.gov/biotech_rule/pubs/fra/f
ra006.htm.extension systems.39 5.
Diehl Y.A., Tinline R.D., Kochhann
R.A., Shipton P.Y., and Rovira A.D.
1982. The effect of fallow periodson
common root rot of wheat in Rio

در مطالعه ای فعالیت ضد قارچی یک سویه کاندیدای کنترل
F.  وR. solani زیستی را در مقابل قارچ های بیماریزای
 نتایج آزمون های شناسایی نشان. نشان دادندoxysporum
 تعلقSerratia marcescens داد این سویه به گونه
 و همکارانش در سالAmein  در مطالعه دیگری.)33(داشت
Pseudomonas

 یک سویه باکتری بومی2008

 را شناسایی نمودند که در شرایط میدانی بهfluorescens
طور قابل مالحظه ای موجب رشد و افزایش محصول گندم
 آنالیز فیلوژنتیک سویههای مولد ترکیب ضد.)34( .گردید
قارچی و مقایسه آنها با سایر سویههای مطالعه شده نشان داد
سویه

با

Streptomyces

sp.

MG-11سویه

که

 که از گونهStreptomyces spectabilis CMU-PA101
پاندانوس از تایلند جداشده بود در یک خوشه قرار میگیرد
 ازلحاظ تکاملیStreptomyces sp. MG-21 سویه.)35(
 در این.زودتر از سایر گونههای مورد بررسی انشقاق یافته است
Streptomyces پژوهش قابلیت کنترل زیستی دو سویه
جداشده از مزارع گندم استان هرمزگان در فاز آزمایشگاهی
تأیید گردیدکه میتواند گامی مؤثر در جهت دستیابی به
سویههای کنترلکننده بیماریهای قارچی با قابلیت
 با توجه به بومی بودن سویههای.تجاریسازی باشد
Streptomyces sp. -21 وStreptomyces sp. MG-11
 سازشهای اکولوژیک را با محیط خود یافتهاند و بهترینMG
گزینه برای مدیریت محیط زیستی بیماریهای قارچی گندم در
 بهکارگیری نتایج حاصل از این تحقیق.منطقه میباشند
میتواند استراتژی جدیدی برای کاهش مصرف سموم و
آالیندههای شیمیایی در مزارع گندم و درنتیجه کاهش
آلودگیهای محیطزیست را مطرح نماید و ابزاری جدید در
جهت کنترل زیستی در اختیار برنامههای مدیریت تلفیقی آفات
.بهعنوان بخشی از مدیریت محیطزیست قرار دهد
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