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چکیده
سیانوباکتریها بهعلت تولید انواع متابولیتهای ثانویه و ترکیبات ضدمیکروبی موردتوجه بسیاری از
محققان قرارگرفتهاند .این تحقیق بهمنظور بهینهسازی محیط کشت  BG11با هدف افزایش تأثیر ضدقارچی
سیانوباکتری  Cyanobacterium sp. PGU1علیه دو قارچ بیماریزای گیاهی

Fusarium oxysporum f. sp.

 lycopersiciو  Rhizoctonia solani AG2-2-IIIBانجام شد .سیانوباکتری جداسازیشده از آب خلیجفارس
با دو روش ریختشناختی (مورفولوژیک) و تعیین توالی  16S rRNAبا عنوان

Cyanobacterium sp.

 PGU1شناسایی شد .بهینهسازی محیط کشت ،BG11با تغییر میزان منابع نیتروژن و فسفات موجود در
محیط کشت ،هرکدام در سه سطح ،شامل  1/7 ،0/57و  3گرم در لیتر برای  NaNO3و میزان  0/04 ،0/02و
 0/00گرم در لیتر برای  K2HPO4انجام شد و تأثیر این مقادیر بر فعالیت ضد قارچی سیانوباکتری بررسی
شد .تأثیر ضدقارچی عصارۀ متانولی بهدستآمده از کشت خالص سیانوباکتری ،پیش و پس از بهینهسازی
به روش اختالط عصاره در محیط کشت بررسی شد .پس از بهینهسازی محیط کشت ،درصد جلوگیری از
رشد  F. oxysporum f. sp. lycopersiciاز  53/33به  05/43درصد و برای  R. solani AG2-2-IIIBاز
 02/45به  30/22درصد افزایش یافت.
کلیدواژگان :بهینهسازی ،ترکیبات ضدقارچی ،سیانوباکتری ،محیط کشت.
مقدمه 
امروزه حیات بشر به گیاهان بستگی دارد و  50درصد
مواد غذایی موردنیاز انسان نیز از گیاهان تأمین میشود.
با توجه به اهمیت گیاهان و نقش مهمی که در تأمین
غذای انسان دارند ،کوشش برای افزایش تولید و حفظ
آنها از حملة آفات و بیماریها اهمیت باالیی دارد
(.)Sharma et al. 2012
عاملهای بیماریزای گیاهی با ایجاد بیماریهایی
مانند بوتهمیری ،پوسیدگی ریشه ،پژمردگی و مرگ
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مطرح شده است و استفاده از روشهای جایگزین برای
کنترل بیمارگرها مانند کنترل زیستی امری مهم در
مدیریت تلفیقی بیمارگرها بهشمار میآید ( Tantawy
.)2011, Alwathnani and Perveen 2012
در پژوهشهای مرتبط با کاربرد انواع سیانوباکتریها
در کنترل زیستی ،موارد زیادی از تأثیر آنتاگونیستی
متابولیتهای ثانویة تولیدشده توسط این ریزموجودها
مانند انواع آنتیبیوتیکها و سموم مختلف گزارش شده
جلبکهای سبز-آبی در انواع

است .سیانوباکتریها یا
محیطهای آب شیرین ،دریا و محیطهای خاکی وجود

دارند .در سالهای اخیر متابولیتهای ثانویة بسیاری از
این ریزموجودات بهویژه سیانوباکتریها استخراج شده
پانزدههزار ترکیب جدید شیمیایی از

است .بیش از
زیستتودۀ ریز جلبکها به دست آمده است که از جملة

آنها میتوان ترکیبات منحصربهفردی مانند کاروتنوئیدها،
آنتیاکسیدانتها ،اسیدهای چرب ،آنزیمها ،پلیمرها،
پپتیدها ،استرول و سموم مختلف را نام برد ( Basha and
 .)Bhatnagar 2012از سوی دیگر ،ترکیبات بسیاری با
خاصیتهای ضدمیکروبی ،ضدسرطان ،ضدغده (تومور)،
ضدویروس و ضدقارچی از آنها استخراج شده است
( .)Stensvik et al. 1998, Heidari et al. 2012بههمین
دلیل ،این ریزموجودها به عنوان گزینة مناسبی برای
کشف و استخراج مواد زیستی سودمند شناخته شدهاند.
در نتیجه میتوان اذعان داشت که سیانوباکتریها از
جمله عاملهای مهم زیستی هستند که میتوان از آنها
برای کنترل بسیاری از بیمارگرهای گیاهی ،جانوری و
انسانی مانند انواع قارچها ،باکتریها و حتی مخمرها
استفاده کرد (.)Latysheva et al. 2012
بررسیهای مختلف نشان داده است که بروز بسیاری

از بیماریها در گیاهان و محصوالت گیاهی ،با استفاده از
ویژگی آنتاگونیستی ترکیبات موجود در سیانوباکتریها
بررسیها و جستجو برای درک

کاهش مییابد .انجام این
تأثیر بازدارندۀ عصارۀ سیانوباکتریها ،از جنبههای
بسیاری اهمیت دارد (.)Kulik 1995
استفاده از ترکیبات فعال زیستی تولیدشده توسط
سیانوباکتریها در کنترل بیماریهای گیاهی برتریهایی
نسبت به آفتکشهای شیمیایی دارد ( Abo-Shady et
 .)al. 2007در یکی از پژوهشها ،تأثیر ضدقارچی سه

سیانوباکتری،Spirulina platensis
 aquaeو  Nostoc muscorumبر دو قارچ بیماریزای
گیاهی شاملFusarium oxysporum f. sp. lycopersici
و  Rhizoctonia solaniبررسی شد .برای اندازهگیری
تأثیر ضدقارچی از روش اختالط عصاره با محیط کشت
استفاده و رشد خطی قارچها نسبت به شاهد اندازهگیری
شد .در این آزمایش بهترین تأثیر ضدقارچی در جدایة
 N. muscorumمشاهده شد که  44/44و  94/8درصد
کاهش رشد را به ترتیب بر  R. solaniو F. oxysporum
 f. sp. lycopersiciاعمال کرد (.)Tantawy 2001
سیانوباکتریهای جنس  ،Anabaenaقادر به تولید
آنزیمهای هیدرولیتیک هستند که از آنها میتوان برای
تولید آفتکشها استفاده کرد .بسیاری از سیانوباکتریها
از جمله ،Calothrix sp. ،Nostoc sp. ،Oscillatoria sp.
 Fischerella sp. ،Phormidium sp.و Anabaena sp.
نیز در زمینة کنترل زیستی عاملهای بیماریزای گیاهی
بسیار بررسی شدهاند .در بسیاری از آزمایشهای
ضدمیکروبی ،متابولیتهای استخراجشده از سیانوباکتریها
بیوتیکهای استاندارد تأثیر

در مقایسه با قارچکشها و آنتی
بهتری روی انواع بیمارگرهای مورد بررسی از خود نشان
دادند (.)Tantawy 2011
برخی از سیانوباکتریها توانایی تولید انواع خاصی از
توکسینها دارند .زهرابههایی که از جنسهای
 Anabaenaو  Nostocاستخراج شده است کارایی باالیی
در کنترل بوتهمیری و دیگر بیماریهای ایجادشده
توسط عاملهای بیماریزای گیاهی دارند؛ بهطور مثال
دپسیپپتید استخراجشده از گونة  Nostocتأثیر
آنتاگونیستی باالیی در برابر قارچ بیماریزای گوجهفرنگی
 F. oxysporum f. sp. lycopersiciاز خود نشان داده و
پتانسیل باالیی درزمینة استفاده بهعنوان دارو و
تحقیقات کشاورزی دارد ( .)Tantawy 2011افزون بر
این ،در تحقیقات دیگری فعالیت حشرهکشی و
نماتدکشی نیز در مورد این ریزموجودها گزارش شده
است ()Tong Tan 2007؛ بنابراین بالفعل کردن قابلیت
بالقوۀ این ریزموجودها در برابر انواع بیمارگرها امری مهم
بهشمار
در نظام مدیریتی مبارزه با آفات و بیماریها 
میآید (.)Tong Tan 2007

با توجه به تأثیر سودمند متابولیتهای تولیدشده
Anabaena flos-

نجفیان گرجی و همکاران :بهینهسازی محیط کشت  BG11بهمنظور افزایش تأثیر ...

توسط سیانوباکتریها در کنترل عاملهای بیماریزای
گیاهی ،این پژوهش با هدف جداسازی سیانوباکتری از
آب خلیجفارس و شناسایی آن با روشهای مولکولی و
ریختشناختی انجام شد .در مرحلة بعد ،بهینهسازی
محیط کشت سیانوباکتری Cyanobacterium sp.
 PGU1بهمنظور افزایش تأثیر ضدقارچی آن علیه دو
قارچ بیماریزای گیاهی F. oxysporum f. sp.
 lycopersiciعامل پژمردگی آوندی گوجهفرنگی و
 R. solani AG2-2-IIIBعامل مرگ گیاهچة لوبیا
طراحی و اجرا شد.
روشها 

موادو
تهیۀ جدایههای قارچی

قارچهای بیماریزای گیاهی شامل
 lycopersiciو  R. solani AG2-2-IIIBاز بخش
گیاهپزشکی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
خلیجفارس بوشهر تهیه و روی محیط کشت سیبزمینی
دکستروز آگار) (PDAافزونش شد.
F. oxysporum f. sp.

جداسازی و خالصسازی سیانوباکتری

بهمنظور جداسازی سیانوباکتری 19 ،میکرولیتر از نمونة آب
دریا در پلیت حاوی محیط کشت  BG11کشت داده شد.
پلیتهای حاوی نمونة آب دریا به مدت دو هفته در شرایط
نوری و دمایی مناسب (نور سفید  0000لوکس و دمای
 )08°Cنگهداری شد (.)Zhang and Feng 2008
برای تهیة کشت خالص ،پلیتهای کشت دادهشده
پس از دو تا سه هفته نگهداری در شرایط مناسب ،در زیر
هود المینار بررسی شدند .کلونیهای پدیدارشده
بهوسیلة لوپ سترون برداشته و در پلیت دیگری به روش
کشت چهار منطقهای کشت داده شدند .پلیتها در
شرایط نوری و دمایی مناسب به مدت دو هفته نگهداری
شدند تا کشت خالص ایجاد شود .پسازآن تککلونیهای
ایجادشده ،در زیر میکروسکوپ نوری بررسی شدند.
ازآنجاکه سیانوباکتریها ،پروکاریوت و مانند دیگر
باکتریها بدون هسته هستند ،نمونههایی که در آنها
هسته مشاهده نشد بررسی شدند ( Mohammadi
.)2012

97

شناسایی جدایۀ سیانوباکتری
شناسایی جدایۀ سیانوباکتری بر پایۀ ویژگیهای ریختی

برای شناسایی ریختی ،مشخصات میکروسکوپی و
ماکروسکوپی جدایههای مورد نظر با توجه به کلیدهای
شناسایی سیانوباکتریها بررسی شد ( Prescott 1962,
 .)Anand et al. 1990در این بررسی ویژگیهایی مانند
تکیاختهای و رشتهای بودن ،شکل یاختهها و اندازه و
ابعاد آنها ،آرایش یاختهها درکلونی ،داشتن یا نداشتن
غالف لعابی ،در انواع رشتهای تریکومی ،منشعب یا ساده
بودن تریکومها ،داشتن یاختههای تخصصیافته مانند
هتروسیست ،آکینت و واکوئلهای گازی ،داشتن یا
نداشتن حرکت لغزشی و از ویژگیهای ماکروسکوپی،
شکل کلونی و رنگ آن در محیطهای جامد و مایع
بررسی شد (.)Zarrini et al. 1390
شناسایی مولکولی جدایۀ سیانوباکتری

برای شناسایی مولکولی ،از تعیین توالی  RNAریبوزومی
 74Sاستفاده شد .در این روش در آغاز  DNAبه روش
 CTABاستخراج شد ( .)Graham et al. 1994در مرحلة
بعد بهمنظور افزونش ژن  16S rRNAاز واکنش  PCRبا
آغازگر (پرایمر)های اختصاصی سیانوباکتریها استفاده
شد (جدول  .)7مخلوط واکنش  PCRدر حجم 90
میکرولیتر شامل بافر  0/0 ،7xمیلیموالر ،dNTP
70پیکومول از هر یک از آغازگرها 0/9 ،میلیموالر ،MgCl2
 700نانوگرم  DNAژنومی سیانوباکتری و  0/9واحد آنزیم
تکپلیمراز بود .واکنش در دستگاه  PCRبا دمای 54°C
به مدت سه دقیقه شروع شد و در سی چرخه با برنامة
دمایی  54°Cبه مدت بیست ثانیه 90°C ،به مدت بیست
ثانیه و  10°Cبه مدت نود ثانیه دنبال شد و درنهایت با
یک زمان پنج دقیقهای در دمای  10°Cواکنش تکمیل
شد .محصول  PCRروی ژل آگاروز  7/9درصد در
دستگاه الکتروفورز بارگذاری شد و سپس در دستگاه
عکسبرداری از ژل بررسی شد .خالصسازی محصول
 PCRو تعیین توالی توسط شرکت  Metabionآلمان
انجام شد؛ سپس توالی بهدستآمده با توالیهای ثبتشده
در  NCBIانطباق داده شد تا بیشترین قرابت نمونهها تعیین
شود و درنهایت سیانوباکتری موردنظر شناسایی شد
(.)Morin et al. 2010
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جدول  .7آغازگرهای مورد استفاده برای شناسایی مولکولی سیانوباکتری مورد بررسی
Table 1. Primers used for molecular detecting of studied cyanobacteria
Primer name
Forward primer
Reveres primer

Reference
Soltani et al. 2008
Zarrini et al. 2011

sequence Primer
ʹ5ʹ-CGGACGGGTGAGTAACGCGTGA-3
ʹ5ʹ-GACTACWGGGGTATCTAATCCCWTT-3

تهیۀ زیستتودۀ سیانوباکتری

بهینهسازی محیط کشت BG11

در آغاز سیانوباکتریهای خالصشده در لولههای آزمایش
با حجم  00ccبه مدت دو هفته در شرایط نور 3900
لوکس و دمای  09°Cدر محیط  BG11کشت شدند.
سیانوباکتریها در مرحلة رشد لگاریتمی به ارلنهای
 090ccحاوی محیط کشت مایع  BG11منتقل و در
شرایط نوری  0000لوکس ،دمای  ،09°Cدورههای
شانزده ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی و با
چرخش صد دور در دقیقه در دستگاه لرزای اتاقک رشد
(شیکر انکوباتور) پرورش داده شد (.)Vonshak 1986

بهینهسازی محیط کشت  ،BG11با تغییر میزان منابع
نیتروژن ( )NaNO3و فسفات ( )K2HPO4در محیط
کشت انجام شد ( .)Zang and Feng 2006میزان
 NaNO3و  K2HPO4موردنیاز برای کشت سیانوباکتریها
بهطورمعمول به ترتیب  7/9و  0/04گرم در لیتر است.
برای بهینهسازی ،میزان این ترکیبات نصف و دو برابر و
تأثیر تغییر این مقادیر بر فعالیت ضدقارچی سیانوباکتری
بررسی شد .بدین منظور ترکیب منبع نیتروژن و فسفات
هرکدام در سه سطح با مقادیر  7/9 ،0/19و  3گرم برای
 NaNO3و مقادیر  0/04 ،0/00و 0/08گرم برای
 K2HPO4بهعنوان نه تیمار در سه تکرار در شرایط نوری
 0000لوکس و دمای  09°Cآزمایش شد .پس از
برداشت سیانوباکتریها در حالت (فاز) لگاریتمی ،تودۀ
بهدستآمده در آون خشک و در مجاورت متانول
عصارهگیری شد .درنهایت تأثیر عصارههای بهدستآمده

از روش اختالط عصاره با محیط کشت و در غلظت
700درصد (حجم به حجم) بر رشد دو بیمارگر بررسی
شد ( Xiaobo et al. 2006, Azma et al. 2011,
.)Kathiresan et al. 2006, Saha et al. 2003

تعیین فعالیت ضدقارچی عصارۀ متانولی سیانوباکتری

برای تعیین فعالیت ضدقارچی از روش اختالط عصارۀ
متانولی با محیط کشت  PDAاستفاده شد .در این روش
غلظتهای  19 ،90 ،09و  700درصد حجمی -حجمی
در حجم  0سیسی تهیه و درون پلیتها ریخته شد؛
پسازاینکه دمای محیط  PDAاتوکالو شده به  49درجة
سلسیوس رسید ،محتوای پلیتها به حجم  00سیسی
رسانده شد.
قرص قارچی از کشت هفت روزه جدا و در مرکز
محیط کشتهای  PDAحاوی عصارۀ سیانوباکتری قرار
گرفت .محیط کشت  PDAبدون عصاره و حاوی 0
سیسی متانول به عنوان شاهد استفاده شد .پلیتها به

مدت پنج روز در  09±0°Cدر اتاقک رشد قرار گرفتند.
رشد قطری قارچها از روز اول تا روز پنجم ثبت شد و
جلوگیریکنندگی عصارۀ متانولی سیانوباکتری

درصد
نسبت به شاهد از فرمول زیر محاسبه شد ( Alwathnani
:)and Perveen 2012
I = (C-T/C) ×100

جلوگیریکنندگی

 :Iدرصد
 :Cرشد قطری قارچ در پلیت شاهد
 :Tرشد قطری قارچ در پلیتهای تیمارشده با عصارۀ
سیانوباکتری

تجزیهوتحلیل آماری

آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایة کامل
تصادفی ،با سه تکرار اجرا شد .دادههای بهدستآمده با
استفاده از نرمافزار  SASتجزیة واریانس شدند .برای
مقایسة میانگین نتایج بهدستآمده نیز از آزمون چند
دامنهای دانکن استفاده شد (.)Kim and Kim 2008
نتایجوبحث 
بررسی مشخصات ریختی میکروسکوپی و ماکروسکوپی
جدایة موردنظر و تطبیق آن با کلیدهای شناسایی معتبر
مشخص کرد کلونیها دو ،چهار و یا هشتتایی بوده و
ظاهری الیهالیه یا طبقهطبقه داشتند و با یک غالف
مخاطی احاطه شده بودند .سیانوباکتری بدون هتروسیست
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و اکینت بوده و تکیاختهای با ظاهری دیپلوکوک بود که
نشاندهندۀ نوع افزونش آن بهصورت تقسیم دوتایی است.
تطابق این ویژگیهای با کلیدهای شناسایی مشخص کرد
که سیانوباکتری موردنظر از راستة  Chrococculesاست
(شکل .)7
در دهههای اخیر روشهای تجزیة مولکولی در
شناسایی سیانوباکتریها بر پایة بررسی توالی ژن
کدکنندۀ زیرواحدهای سازندۀ  ،16S rRNAگسترش
زیادی یافته است (.)Fiore et al. 2000
ناحیة کدکنندۀ ژن  16S rRNAحفاظت شده است و
میتوان توالی ژن کدکنندۀ این بخش از ژنوم را پس از
افزونش ،به کمک روش  PCRتوالییابی کرد و سپس با
واردکردن این توالی در بانکهای جهانی ژن ،میتوان
گونة دارای آن توالی را شناسایی کرد .این روش توسط
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بسیاری از محققان انجام شده است ( Fiore et al. 2000,

.)Morin et al. 2010, Saha 2003
بخشی از توالی  470( 16S rRNAباز) با استفاده از
آغازگرهای مستقیم و معکوس افزونش و با استفاده از
 BLASTبا توالیهای ثبتشده در بانک ژن جهانی
مقایسه شد .توالی  16S rRNAبهدستآمده از جنس
مورد بررسی ،باالترین همولوژی (بیش از 58درصد) با
جنس  Cyanobacterium IHBداشت .نظر به اینکه
جدایة سیانوباکتری از خلیجفارس جدا شده بود ،جدایة
مورد بررسی در این تحقیق  PGU1نامیده شد.
درخت تبارزایی (فیلوژنتیک) نزدیکی و مقایسة
 Cyanobacterium sp. PGU1مورداستفاده در این
پژوهش با برخی جنسهای دیگر در شکل  0مشاهده
میشود.

شکل)A( .7؛ یاختههای سیانوباکتری جنس  Cyanobacterium sp. PGU1در بزرگنمایی × 40
( )Bکلونی سیانوباکتری جنس  Cyanobacterium sp. PGU1کشتشده روی محیط کشت BG11
Figure1. Cyanobacterium cells (Cyanobacterium sp. PGU1) in magnifying × 40 (A), cyanobacterium colonies of
Cyanobacterium sp. PGU1 on BG11 medium

شکل  .0درخت تبارزایی سیانوباکتری  Cyanobacterium sp. PGU1با برخی جنسهای موجود در بانک ژنی جهانی ترسیمشده با
استفاده از نرمافزار  MEGA 5.2بر پایة تجزیه Neighbor-Joining
Figure 2. Phylogenetic tree of some cyanobacteria genus of global gene bank and Cyanobacterium sp. PGU1 based on
Neighbor-Joining method in MEGA 5.2 software
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بررسی تأثیر ضد قارچی عصارۀ متانولی سیانوباکتری
علیة  F. oxysporum f. sp. lycopersiciو AG 2-2-
 IIIB R. solaniنشان داد که عصاره به ترتیب موجب
 15/33و  80/41درصد کاهش رشد قطری در این
بیمارگرها شد .در تحقیقی که روی خاصیت آنتاگونیستی
دو گونه سیانوباکتری  Phormidium autumnaleو
 Nostoc linckiaو سه قارچ  Alternaria ،Aspergillusو
 Cladosporiumعلیه قارچ F. oxysporium f. sp.
 lycopersiciصورت گرفت مشخص شد که در بین
قارچهای آنتاگونیست Aspergillus ،و در بین گونههای
سیانوباکتری Nostoc ،بیشترین بازدارندگی را از رشد
 F. oxysporum f. sp. lycopersiciاز خود نشان دادند.
بیشترین کاهش رشد قارچ  53درصد بود که در تیمار با
 Nostoc sp.به دست آمد .درجات آنتاگونیستی مختلف،
احتمال دارد به دلیل تولید آنتیبیوتیکها و ترکیبات
مهارکنندۀ دیگر تولیدشده توسط آنتاگونیستها باشد که

با توجه به ماهیت ،کیفیت و میزان این مواد متفاوت بود
( .)Alwathnani and Perveen 2001بررسی تأثیر
بازدارندگی عصارۀ یکی دیگر از گونههای  Nostoc sp.روی
 F. oxysporum f. sp. lycopersiciو چند قارچ بیماریزای
گیاه گوجهفرنگی نشان داد که با افزایش غلظت عصارۀ
سیانوباکتری ،میزان آلودگی قارچی کاهش یافته و بیشترین
میزان مهارکنندگی با 87درصد کاهش رشد روی
 F .oxysporum f. sp. lycopersiciتوسط عصارۀ Nostoc
 sp.به دست آمد (.)Kim and Kim 2008
بهمنظور بهینهسازی محیط کشت سیانوباکتری
 PGU1برای افزایش تأثیر ضد قارچی آن علیه قارچهای
بیماریزای مورد آزمون ،منابع نیتروژن و فسفات محیط
کشت  BG11تغییر داده شد .منابع نیتروژن و فسفات
محیط کشت سیانوباکتری از جمله منابع مؤثر در تولید
ترکیبات زیستی در این ریزموجودها بهشمار میروند
(.)Kathiresan 2002

جدول  .0تجزیة واریانس بهینهسازی محیط کشت  BG11بهمنظور افزایش تأثیر ضد قارچی علیه دو قارچ بیماریزای گیاهی در مقادیر
مختلف منابع نیتروژن ( )NaNO3و فسفات ()K2HPO4
Table 2. Analysis of variance for optimization of BG11 medium in order to increasing antifungal activity against two
)pathogen fungi in different amounts of nitrogen(NaNO3) and phosphate (K2HPO4
Optimization of N and P sources for
increasing antifungal activity against
AG2-2-IIIB R. solani
***80.52
***144.83
***138.37
**19.43
4.82
2.70

Optimization of N and P sources for
increasing antifungal activity of against
F. oxysporum f. sp. lycopersici
***45.31
***58.80
***84.86
**18.79
3.56
2.30

*** و ** به ترتیب تفاوت معنیدار در سطح یک در هزار و  7درصد.

Degree of
freedom
)(df
9
2
2
4
18
-

Source
of variation
Treatment
N
P
N×P
Error
Coefficient of variation

** and *** are significant different at 0.01 and 0.001 respectively

شکل  .3نمودار  Aو  Bبه ترتیب مقایسة میانگین بهینهسازی منبع فسفات ( )Pیا ( )K2HPO4محیط کشت  BG11بهمنظور افزایش
تأثیر ضد قارچی علیه قارچهای بیماریزای گیاهی  F. oxysporum f. sp. lycopersiciو R. solani AG2-2-IIIB
Figure 3. Mean comparison of optimization of phosphate sources (K 2HPO4) in BG11 medium for increasing antifungal
)activity against F. oxysporum f. sp. Lycopersici (A) and R. solani AG2-2-IIIB (B
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شکل  .4نمودار  Aو  Bبه ترتیب مقایسة میانگین بهینهسازی منبع نیتروژن ( )Nیا ( )NaNO3محیط کشت  BG11بهمنظور افزایش
تأثیر ضد قارچی علیه قارچهای بیماریزای گیاهی  F. oxysporum f. sp. lycopersiciو R. solani AG2-2-IIIB
Figure 4. Mean comparison of optimization of nitrogen sources (NaNO3) in BG11 medium for increasing antifungal
)activity against F. oxysporum f. sp. Lycopersici (A) and R. solani AG2-2-IIIB (B

شکل  .9نمودار  Aو  Bبه ترتیب اثرهای متقابل بهینهسازی بهمنظور افزایش تأثیر ضد قارچی علیه قارچهای بیماریزای گیاهی
 F. oxysporum f. sp. lycopersiciو  R. solani AG2-2-IIIBدر مقادیر مختلف منابع فسفات ( )K2HPO4و نیتروژن ()NaNO3
-N.Pاثر متقابل منبع نیتروژن و فسفات
Figure 5. Mean comparison of optimization of nitrogen (NaNO3) and phosphate (K2HPO4) sources in BG11 medium for
)increasing antifungal activity against F. oxysporum f. sp. Lycopersici (A) and R. solani AG2-2-IIIB (B

نتایج تجزیة واریانس گویای اختالف معنیدار سطوح
عاملها و اثرهای متقابل آنهاست (جدول .)0بهعبارتدیگر
سطح نیتروژن و فسفات و نیز اثرهای متقابل آنها در سطح
 0/007معنیدار شد (شکلهای  3تا  )9که با توجه به
معنیدار شدن اثرهای متقابل ،از تفسیر اثرهای ساده به
تنهایی خودداری و اثرهای متقابل آنها تفسیر شد.
در بهینهسازی منبع نیتروژن و فسفات محیط کشت
سیانوباکتری  ،PGU1بهترین شرایط برای افزایش تأثیر ضد
قارچی علیه دو قارچ بیماریزای  R. solani AG2-2-IIIBو
 F. oxysporumf. sp. lycopersiciدر تیمار عصارۀ
بهدستآمده از محیط کشت حاوی سه گرم  NaNO3و
 0/00گرم  ،K2HPO4با  50/40و  81/43درصد کاهش
رشد ایجاد شد (شکل  .)4نتایج بهدستآمده از بهینهسازی
محیط کشت سیانوباکتری نشان میدهد که با کاهش

میزان فسفات و افزایش میزان نیتروژن ،تأثیر ضد قارچی
سیانوباکتری  Cyanobacterium sp. PGU1افزایش مییابد
(شکل .)9
در یکی از تحقیقات انجامشده روی تأثیر فسفات در
تولید ترکیبات فعال زیستی در سیانوباکتری Oscilatoria
 ،sp.مشخص شد که با کاهش میزان فسفات در محیط
کشت تولید ترکیبات فعال زیستی و میزان سمّیت
توسط سیانوباکتری افزایش مییابد ( Samosorrn et al.
 .)2007در این پژوهش ،کمترین درصد کاهش رشد دو
قارچ بیماریزای گیاهی  AG2-2-IIIB R. solaniو
 F. oxysporum f. sp. lycopersiciبه ترتیب  14/91و
 13/3درصد در مقادیر  0/19و  7/9گرم منبع نیتروژن و
0/04گرم منبع فسفات در محیط کشت سیانوباکتری
بهدست آمد که اختالف معنیداری نیز نداشتند .میانگین

7359  بهار و تابستان،7  شمارۀ،9  دورۀ،کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

، دو منبع اهمیت در رشد،نیتروژن موجود در محیط کشت
افزونش و تولید متابولیتهای ثانویه در این ریزموجودها
دارند که این امر با یافتههای بهدستآمده از این تحقیق
Takagi et al. 2000, Golberg and ( همخوانی داشت
.Chen 2006, Samosorn et al. 2007, Azarm and
.)Mohajer 2010
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تولید مواد مؤثره در سطوح مختلف نیتروژن و فسفات برای
F. oxysporum f. sp.  وAG2-2-IIIB R. solani
 و87/7  نزدیک به یکسان بود و به ترتیبlycopersici
 درمجموع نتایج گویای بهینهسازی. به دست آمد87/3
برای مبارزه با هر دو عامل بیماریزا نزدیک به یکسان بوده
 تحقیقات دیگر گویای آن است که منبع فسفات و.است

 نسبت به شاهدR. solani AG2-2-IIIB  علیه قارچCyanobacterium sp.PGU1  افزایش تأثیر ضد قارچی عصارۀ سیانوباکتری.4شکل
Cyanobacterium sp.PGU1 در محیط کشت بدون عصارۀ سیانوباکتریR. solani AG2-2-IIIB  رشد قطری قارچ.)A(
Cyanobacterium sp.PGU1 در محیط کشت با عصارۀ سیانوباکتریR. solani AG2-2-IIIB  رشد قطری قارچ.)B(
Figure 6. Increasing of antifungal activity of cyanobacterium extract against R. solani AG2-2-IIIB with respect to control
A: diagonal growth of R. solani AG2-2-IIIB without Cyanobacterium sp.PGU1extract
B: diagonal growth of R. solani AG2-2-IIIB with Cyanobacterium sp.PGU1extract

متابولیتهای ضد قارچی تأثیر بسزایی در باال بردن خاصیت
 با توجه به تأثیر مثبت.ضد میکربی عصارۀ آنها خواهد داشت
 در شرایطCyanobacterium sp.PGU1 سیانوباکتری
آزمایشگاهی و نظر به تولید متابولیتهای ثانویة مؤثر توسط
 تأکید میشود برای ارزیابی تأثیر این سیانوباکتری،این جدایه
در شرایط گلخانه بر کنترل بیماریهای گیاهی نیز تحقیق
.دقیقتر و همهجانبهای انجام شود

با توجه به افزایش درصد جلوگیری از رشد
81/43  به15/33  ازF. oxysporum f. sp. lycopersici
 درصد50/40  به80/41  ازR. solani AG2-2-IIIB درصد و
در این پژوهش میتوان چنین استنباط کرد که
سیانوباکتریها عاملهای بالقوهای برای کنترل زیستی
 ازاینرو.عاملهای بیماریزای گیاهی بهشمار میروند
بهینهسازی محیط کشت آنها برای افزایش تولید
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ABSTRACT
Cyanobacteria have been considered due to producuction of types of secondary metabolites and antimicrobial
compounds. This research designated for optimization of BG11 culture medium to increase the antifungal
activity of Cyanobacterium sp. PGU1 against the plant pathogenic fungi, Fusarium oxysporum f. sp
lycopersici and Rhizoctonia solaniAG2-2-IIIB. Cyanobacterium was isolated from the Persian Gulf and
identified as Cyanobacterium sp. using morphological characteristics and 16S rRNA sequencing.
Optimization was done by changing the amount of nitrogen (NaNO3) (0.75, 1.5 and 3 g/l) and phosphate
(K2HPO4) (0.02, 0.04 and 0.08 g/l) and then the antifungal activity of cyanobacterium was investigated.
Antifungal effects of pure culture methanol extract of cyanobacterium were investigated under in vitro
conditions by mixing the extract derived from pure culture before and after optimization to the pathogen
culture medium. Growth inhibition percentage for F. oxysporum f. sp. lycopersici and R. solani AG2-2-IIIB
increased from 79.33 to 87.43, and from 82.47 to 90.62 percent, respectively.
Keywords: Antifungal compounds, culture medium, Cyanobacteria, optimization.
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