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ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر  Pichia membranaefaciensدر برابر بیمارگرهای
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چکیده
بیماری پوسیدگی خوشه یکی از بیماریهای مهم انگور است که توسط شماری از قارچهای عامل
پوسیدگی انباری از جمله  Aspergillus tubingensisو  Penicillium crustosumایجاد میشود .در این
تحقیق برخی از سازوکارهای کنترل بیولوژیک دو جدایه از مخمر  Pichia membranaefaciensشامل
توانایی رقابتی ،توانایی تولید سیدروفور و زهرابه (توکسین) ،برهمکنش بین یاختههای مخمری با
میسلیوم قارچی و توانایی تولید آنزیمهای تجزیهکننده در برابر بیمارگرهای قارچی بررسی شد .در
شرایط آزمایشگاهی جدایههای مخمر توانایی رقابتی باالیی علیه بیمارگرها در محیط کشت

PDA

اصالحی با میزان پایین قند دکستروز نشان دادند .این جدایهها افزون بر بازدارندگی از رشد بیمارگرها
در آزمون کشت متقابل با دو میزان متفاوت قند دکستروز ،توانایی تولید سیدروفور و زهرابه را هم
نشان دادند .نتایج مربوط به بررسی برهمکنشهای بین بیمارگرهای قارچی و مخمرهای آنتاگونیست،
نشان داد که یاختههای مخمر در اتصال به میسلیومهای بیمارگرها توانایی باالیی دارند .در ادامۀ این
بررسی برهمکنش ،توانایی تولید آنزیمهای تجزیهکننده توسط جدایهها نیز مشاهده شد .در شرایط
انباری میزان آلودگی خوشهها به بیمارگرهای  A. tubingensisو  P. crustosumتوسط جدایۀ

P4

بهترتیب  13/16درصد و  62/61درصد و توسط  P5بهترتیب  11/88درصد و  15/3درصد کاهش

داده شدند .بنابر نتایج این تحقیق هر دو جدایه در شرایط آزمایشگاهی و انباری قابلیت کنترل
بیولوژیک رشد بیمارگرها را دارند.
کلیدواژگان :آنزیمهای تجزیهکننده ،سیدروفور ،زهرابه.
مقدمه
انگور یکی از محصوالت مهم باغبانی است که ساليانه ميزان
زیادی از این محصول برای عرضه در خارج از فصل و یا
صادرات آن در سردخانهها نگهداری میشود ،اما در بسياری
از مواقع به دليل رعایت نکردن اصول انبارداری ،کميت و
* تلفن09523535495 ،02532343100 :

کيفيت ميوهها بر اثر آلوده شدن به عاملهای ساپروفيتی و
پوسيدگی انباری به مخاطره میافتد و منجر به کاهش
شدید ارزش بازارپسندی آنها میشود ( Coates and
.)Johnson 1989
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که ممکن است در طول برداشت ،حملونقل و بسته
بندی به وجود آید ،به ميزبان نفوذ میکنند .به دليل
ذخيرهشده و

وجود مقادیر باالی مواد غذایی
قابلدسترس بيمارگرها pH ،پایين ميوهها ،ميزان باالی
رطوبت در محل انبار شده ،دمای مناسب برای رشد
بيمارگرها و کاهش مقاومت ذاتی ميوه پس از جدا شدن
از منبع گياهی ،بيشترین آمار پوسيدگیهای انباری
متعلق به گونههای بيماریزای قارچی است که مهمترین
آنها شامل گونههای جنس ،Penicillium ،Monilinia
،Rhizpopus ،Gleosporium ،Fusarium ،Geotrichum
 Alternaria ،Botrytisو  Aspergillusاست .این
عاملهای بيماریزای انباری تاکنون بيشترین گزارش را
به خود اختصاص دادهاند ( .)Barkai-Golan 2001افزون
توکسينها بوده

بر این ،بسياری از آنها منبعی از ميکو
که اثرهای سوء در سالمتی انسان و حيوانات دارند .از
گياهیقارچی که زهرابه

جمله مهمترین بيمارگرهای
(توکسين) توليد میکنند میتوان گونههای جنس
 Penicillium ،Aspergillusو  Fusariumرا نام برد.
گزارش شده است که برخی از گونههای جنس
 Aspergillusمانند  A. tubingensis ،A. nigerو
 A. ochraceusتوليد معروفترین زهرابههای سرطانزا
به نام آفالتوکسين و اکراتوکسين کرده که باعث سرطان
میشوند ( Kozakiewicz 1989, Davide
کبد در انسان 
 )et al. 2012و برخی از گونههای جنس Penicillium
مانند  P. crustosumو  P. expansumبه ترتيب توليد
نامهای پنيترم 5و پاتولين میکنند
ميکوتوکسينهایی به 
( .)Stockenstrom et al. 2007, Eriksen et al. 2010با
توجه به اهميت اقتصادی انگور و فرآوردههای آن از نظر
صادرات برای کشور و منطقه از یکسو و مستعد بودن آن
آلودگیهای قارچی و بحث آلودگی به زهرابههای

به
قارچی در محصوالت صادراتی از سوی دیگر ،این تحقيق
با هدف بررسی توانایی کنترل بيولوژیک مخمرهای
آنتاگونيست در برابر بيمارگرهای قارچی A. tubingensis
و  P. crustosumاز عاملهای پوسيدگی خوشۀ انگور در
شرایط آزمایشگاهی و انباری است .برای کنترل
پوسيدگی خوشۀ انگور در شرایط انباری اقدامهایی مانند
جلوگيری از آسيب دیدن فيزیکی و شيميایی محصوالت
1. Penitrem

بهویژه در مراحل آخر رشد خوشه ،انبار کردن سریع
ميوهها در دمای پایين ،جداسازی ميوههای آلوده و
حذف آنها ،هوادهی و تنظيم دما و رطوبت انبار
پيشنهاد میشود (.)El-Ghauth et al. 2002
در گذشته برای کنترل بيماریهای پس از برداشت و
پوسيدگیهای انباری از قارچکشهای مختلفی استفاده
میشد اما امروزه به دليل نگرانیها درباره تأثير منفی
زیستمحيطی و بروز

آنها بر سالمت انسان ،آلودگیهای
مقاومت در بيمارگرها ،بسياری از این سموم از بازار
مصرف حذف یا مصرف آنها بهشدت کاهش یافته است
و توجه محققان را به سمت یافتن روشهای کنترل
غيرشيميایی از جمله کنترل بيولوژیکی معطوف کرده
است (.)Kinay and Yildiz 2008
برای کنترل بيماریهای پس از برداشت ،استفاده از
ریزجانداران (ميکروارگانيسمهای) آنتاگونيست میتواند
یک جایگزین نویدبخش و مؤثر برای روش شيميایی
باشد .مخمرهای آنتاگونيست در برنامههای مدیریت
بيماریهای پس از برداشت جایگاه ویژهای دارند .این
ریزجانداران به دليل داشتن فعاليتهای آنتاگونيستی از
جمله مسدود کردن زخمهای موجود در سطح ميوه،
ایجاد رقابت بر سر فضا و مواد غذایی ،پارازیته کردن
عامل بيمارگر ،ترشح ترکيبهای ضد قارچی بر اثر القای
مقاومت ميزبان و سازوکارهای دفاعی آن ،توانایی اتصال
به ریسه (هيف)های قارچی بيمارگر و ترشح آنزیمهای
تجزیهکننده بهعنوان عاملهای کنترل زیستی بسيار
مهم در کنترل بيماریهای پس از برداشت به شمار
میآیند (.)Liu et al. 2012
مواد و روشها
تهیۀ بیمارگرهای قارچی و جدایههای آنتاگونیست

خوشههای انگور مشکوک به آلودگی قارچی در سه نوبت
از شهریورماه تا آبانماه ( ،)5394از تاکستانها و
انبارهای شهرستانهای ملکان و مراغه گردآوری و به
آزمایشگاه منتقل شد .جداسازی بيمارگرهای قارچی از
خوشههای آلوده ،برابر با روش نيلسون و همکاران انجام
شد ( .)Nelson et al. 1983شناسایی ریختشناختی
جدایههای قارچی با استفاده از روش کليچ و پيت انجام
شد ( .)Klich 2002, Pitt 1988برای تأیيد مولکولی

رنجبر چهاربرج و همکاران :ارزیابی توانایی کنترل زیستی مخمر  Pichia membranaefaciensدر ...

ریختشناسی ،از دو

شناساییشده بر پایۀ

گونههای
آغازگر  Forwardو  Reverseبه ترتيب با توالیهای
)' ITS1; )5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3و
;ITS4

)'(5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3

استفاده شد ( .)White et al. 1990دو جدایۀ
Pichia
مخمر
آنتاگونيست  P4وP5
قارچشناسی دانشگاه
 membranaefaciensاز آزمایشگاه 
تبریز تهيه شد و بهمنظور افزایش و کشت آنها ،در ارلن
 410 mlحاوی  10 mlمحيط  5NYDBو در دمای اتاق
به مدت  29ساعت در انکوباتور شيکردار با 400 rpm
نگهداری شدند (.)Chan and Tian 2005
بررسی توانایی جدایههای مخمری در بازدارندگی از رشد
بیمارگرهای قارچی  A. tubingensisو P. crustosum

برای بررسی توانایی بازدارندگی از رشد بيمارگرهای
قارچی در شرایط آزمایشگاهی ،جدایههای  P4و  P5به
فاصلۀ  5/1سانتیمتر از لبۀ تشتک پتری بهصورت خطی
در محيط کشت  PDAاصالحی حاوی  2گرم قند
دکستروز بهطور جداگانه کشت داده شدند ،سپس در
مقابل هر جدایۀ مخمری ،یک دیسک از کشت جوان
بيمارگرهای  A. tubingensisو  P. crustosumبه فاصلۀ
 5/1سانتیمتر از لبۀ تشتک پتری قرار داده شد .این
آزمون یکبار دیگر هم در PDAدستساز با  40گرم
قند دکستروز انجام شد (.)Dennis and Webster 1971
ميزان بازدارندگی از رشد بيمارگرهای قارچی در هر سه
آزمون ،با استفاده از رابطۀ  5محاسبه شد ( Etebarian et
.)al. 2005
()5

–

 :GIدرصد بازدارندگی :C ،قطر رشد ميسليوم در
تيمار شاهد و  :Tقطر رشد ميسليوم در تيمار موردنظر.
با توجه به توان رقابتی مخمرها در آزمون کشت
متقابل همراه با ميزان پایين قند دکستروز ،توان رقابتی
جدایهها در جذب ميزان پایين آهن هم برابر روش زیر
بررسی شد.
بررسی توان تولید سیدروفور در جدایههای مخمر

در آغاز بهصورت جداگانه دیسک جوانی از بيمارگرهای
1. Nutrient YeastDextrose Broth

99

قارچی  A. tubingensisو  P. crustosumبه فاصلۀ 5/1
سانتیمتر از لبۀ تشتک پتری روی محيط کشت توليد
سيدروفور ( Sucrose 25 g, Ammonium sulphate 4 g,
.Potassium dibasic phosphate 3 g, Citric acid 1 g,
sulphate 0.002 .Magnesium sulphate 0.08 g, Zinc
 )g, Agar 20 g, Water 1000 mlکشت داده شد .پس از
کشت خطی جداگانه از هر دو جدایۀ مخمری در مقابل
کلونی قارچی ،تشتکهای پتری به مدت پنج روز در
دمای  41درجۀ سلسيوس نگهداری شدند .درنهایت به
حاشيۀ کلونیهای مخمری محلول پرکلرات آهن (40
ميلیموالر کلرید آهن و  0/5ميلیموالر پرکلریک اسيد)
اضافه و سپس تشتکهای پتری بهمدت پانزده دقيقه در
هوای آزاد قرار داده شدند .توان توليد سيدروفور در
جدایههای مخمری با مشاهدۀ هالۀ نارنجیرنگ در
حاشيۀ کلونیها بررسی شد .این آزمون در غلظتهای
 500 ،50و  100ميکروموالر کلریدآهن در محيط کشت
توليد سيدروفور انجام و پس از رشد کامل کلونیهای
شاهد ،درصد کاهش رشد بيمارگرهای قارچی بنابر رابطۀ
 5ثبت شد (.)Vero et al. 2009
جوانهزنی اسپور

بررسی اثر یاختههای مخمری روی
بیمارگرهای قارچی

آهن یکی از عناصر ضروری در جوانهزنی اسپور
بيمارگرهای قارچی است ( .)Matzanke et al. 1987بر
این مبنا پس از ارزیابی توان توليد سيدروفور در
جوانهزنی اسپور

جدایهها ،اثر یاختههای مخمری روی

بيمارگرها بررسی شد .در این آزمون به  1ميلیليتر
آبميوۀ انگور سترون (استریل)شده با پاالیشگر (فيلتر)

 0/4ميکرومتری درون فالکنهای  51ميلیليتری
بهترتيب  500ميکروليتر از سوسپانسيون  5×503cfuدو

3
جدایۀ مخمری و  5×50اسپور در ميلیليتر از
بيمارگرهای  A. tubingensisو  P. crustosumاضافه
شد .پس از مدت سيزده ساعت نگهداری در دمای 41
جوانهزنی صد اسپور هریک از

درجۀ سلسيوس وضعيت
بيمارگرهای قارچی با ميکروسکوپ نوری شمارش و ثبت
شد (.)Spadaro et al. 2002
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بررسی فعالیت قارچ انگلی مخمرهای آنتاگونیست در
برابر بیمارگرهای قارچی
بررسی برهمکنش بین یاختههای مخمری و میسلیوم

بیمارگرها.
بهمنظور بررسی چگونگی فعاليت ميکوپارازیتی
جدایههای مخمری ،از کلونی قارچهای تازه کشت

 A. tubingensisو  P. crustosumبهطور جداگانه
دیسکی در مرکز تشتکهای پتری حاوی محيط کشت
 4درصد آبميوۀ انگور و آگار قرار داده و در دمای 41
درجۀ سلسيوس نگهداری شدند .پس از 34ساعت ،به هر
یک از تشتکها  10ميکروليتر از دروایه با غلظت
 5×509cfuاز هر جدایۀ مخمری  P4و  P5بهطور جداگانه
به حاشيۀ ميسليومهای رشدیافته اضافه و  29ساعت در
بهمنظور
دمای  41درجۀ سلسيوس نگهداری شدند و 
حذف یاختههای مخمری که به ميسليومهای قارچی
اتصال نيافتهاند ،با آب مقطر سترون به مدت دو دقيقه
شسته شدند .این آزمون یکبار دیگر هم به منظور
بررسی اثر مقادیر مختلف آبميوۀ انگور و مادۀ شيميایی
روی برهمکنش ،در محيط کشتهای  5WAبا
غلظتهای 30درصد40 ،درصد و 50درصد آبميوۀ انگور

4
و  WA+0/5 %SDSانجام شد .در این آزمایش برای
بررسی چگونگی ایجاد برهمکنش از یک مادۀ شيميایی
بهنام سدیم دودسيل سولفات با نقطه اثر اتصال به
ساختمان پروتئينی استفاده شد .سپس شمار یاختههای
مخمری اتصال یافته به ميسليومهای قارچی در هریک از
تشتکهای پتری با ميکروسکوپ نوری شمارش شدند
(.)Chan and Tian 2005
بررسی توان تولید مواد ضد قارچی توسط مخمرهای
آنتاگونیست در برابر بیمارگرهای قارچی

مخمرهای آنتاگونيست پس از برهمکنش با بيمارگرها،
احتمال داده میشود به منظور فعاليت انگلی عليه
بيمارگرها توليد چندین مادۀ ضد قارچی کنند .برای این
منظور پس از کشت جداگانۀ  500ميکروليتر از
سوسپانسيون  5×503اسپور در ميلیليتر قارچی
 A. tubingensisو  P. crustosumدر  1ميلیليتر محيط

1. Water Agar
2. Sodium Dodecyl Sulphate

کشت  ،3PDBبه مدت سه روز در انکوباتور شيکردار با
 590rpmو دمای  41درجۀ سلسيوس نگهداری شدند.
سپس  500ميکروليتر دروایه  5×509cfuاز هر دو جدایۀ
مخمری بهطور جداگانه به هر یک از نمونهها اضافه و
بهمدت سه روز در انکوباتور شيکردار با  590rpmو دمای

 41درجۀ سلسيوس قرار داده شدند .درنهایت همۀ
ویژگیهای ریختی ميسليومهای قارچی با بينوکولر در
مقایسه با شاهد بررسی شدند (.)Masih and Paul 2002
بهمنظور بررسی نقش دیگر متابوليتهای بازدارندۀ
توليدشده توسط جدایههای مخمری در ميزان
بازدارندگی از رشد بيمارگرها برابر با روش مونتيليگر و
همکاران با اندکی تغيير انجام شد .یک دیسک جوان از
هر کلونی قارچی  A. tubingensisو  P. crustosumدر
مرکز هر یک از تشتک پتریها قرار داده و به فاصلۀ 2
سانتیمتر از کلونی قارچی ،دو جدایۀ مخمری  P4و P5
بهطور جداگانه با گوش پاککن سترون بهصورت
دایرهای پيرامون هر یک از کلونیهای قارچی کشت داده

شد ( .)Montealegre et al. 2013درصد کاهش رشد
بيمارگرهای قارچی برابر با رابطۀ  5ثبت شد.
بررسی توان تولید زهرابه در مخمرهای آنتاگونیست

با توجه به آزمون پيشين احتمال داده میشود عامل
کشندهای هم در فعاليت قارچ انگلی جدایهها در برابر
رشد بيمارگرها دخيل باشد .برای این منظور 50
ميکروليتر از کشت تازۀ جدایۀ مخمری در مرکز
تشتکهای پتری حاوی محيط کشت توليد زهرابه

(Agar 20 g, Glucose 20 g, Methylene blue 0.03 g,
.Phosphate/citrate buffer Sabouraud Agar MB
 )1000 ml, pH= 4.5قرار داده شد .سپس به مدت 34
ساعت در دمای  40درجۀ سلسيوس نگهداری شدند.
توان توليد زهرابه با تشکيل هالۀ بیرنگ شفاف در
حاشيۀ کلونیهای هر دو جدایۀ مخمر بررسی شد .این
آزمون یکبار دیگر هم بهصورت کشت متقابل هر یک از
جدایهها با بيمارگرهای قارچی روی محيط کشت
مربوطه انجام شد (.)Portes et al. 2013

3. Potato Dextrose Broth

رنجبر چهاربرج و همکاران :ارزیابی توانایی کنترل زیستی مخمر  Pichia membranaefaciensدر ...

بررسی توان تولید آنزیمهای تجزیهکننده در
جدایههای مخمری

بررسی فعالیت آنزیم بتا -9 ،1 -گلوکاناز

فعاليت قارچ انگلی مخمرهای آنتاگونيست عليه
بيمارگرها را میتوان به توليد آنزیمهای تجزیهکننده
توسط جدایهها پس از اتصال محکم به ميسليوم
بيمارگرها نسبت داد ( .)Tayel et al. 2013برای این
منظور  500ميکروليتر از مخمر تازه کشت در  50ميلی
ليتر محيط کشت ( Lilly Barnettهمراهشده با 4mg/ml
دیوارۀ یاختهای بيمارگرهای قارچی) منتقل و در انکوباتور
شيکردار با  510rpmو دمای  41درجۀ سلسيوس نگهداری
شدند ( .)Lilly and Bernett 1951سپس در فاصلۀ زمانی
 99 ،34 ،29 ،42 ،0و  540ساعت ،نمونهها از کاغذ صافی
عبور داده شدند و در هر مرحلۀ زمانی  410ميکروليتر از
حالت (فاز) پاالیششده به  410ميکروليتر محلول
المينارین اضافه و به مدت دو ساعت در دمای 20درجۀ
سلسيوس نگهداری شدند .سپس  0/1ميلیليتر معرف
دینيتروساليسيليک اسيد به محصول واکنش منتقل و

به مدت پنج دقيقه در دمای  500درجۀ سلسيوس قرار
داده شدند .درنهایت پس از اضافه شدن  4ميلیليتر آب
مقطر سترون در نمونهها ،ميزان جذب محصول واکنش
در طولموج  900نانومتر با دستگاه طيفسنج نوری
(اسپکتروفتومتر) خوانده و ثبت شد ( Chan and Tian
.)2005
بررسی فعالیت آنزیم اگزوکیتیناز

برای این منظور پس از اضافهشدن  0/1ميلیليتر محلول
کيتين به  0/1ميلیليتر محصول واکنش پاالیششده در
فاصلۀ زمانی  99 ،34 ،29 ،42 ،0و  540ساعت ،به
مدت دو ساعت در انکوباتور شيکردار با  590rpmو
دمای  33درجۀ سلسيوس قرار داده شدند .سپس 0/1
ميلیليتر معرف دینيتروساليسيليک اسيد اضافه و به
مدت پنج دقيقه در دمای  500درجۀ سلسيوس
نگهداری شدند .درنهایت پس از اضافه شدن  4ميلیليتر
آب مقطر سترون ،ميزان جذب محصول واکنش در
طولموج  900نانومتر با دستگاه طيفسنج نوری خوانده
و ثبت شد ( .)Chan and Tian 2005در هر دو آزمون
برای استخراج دیوارۀ یاختهای بيمارگرهای قارچی
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بهعنوان منبع کربنی برای مخمرها از روش پيشنهادی

ساليگکاریاس و همکاران استفاده شد ( Saligkarias et
.)al. 2002
بررسی توانایی جدایههای مخمر در کنترل بیمارگرهای
قارچی در شرایط انباری

در آغاز برای هر تيمار شش خوشه و هر خوشه نزدیک
به ده حبه انگور تهيه و به مدت دو دقيقه در هيپوکلریت
سدیم  4درصد ضدعفونی شدند .سپس بهمدت  42ساعت
در دمای اتاق بهمنظور خشک شدن قرار داده شدند.
درنهایت حبههای انگور بهطور تصادفی با سوزن سترون
ميلیليتر

سوراخ و با سوسپانسيون  5×503اسپور در
بيمارگرهای قارچی اسپریپاشی شدند .پس از فاصلۀ
زمانی دو ساعت ،سوسپانسيون مخمری  5×509cfuبه
خوشههای موردآزمایش اسپریپاشی شدند .برای حفظ

ميزان باالی رطوبت نسبی ،خوشهها در کيسههای
نایلونی سياهرنگ نگهداری شدند .پس از نگهداری
خوشهها به مدت ده روز در دمای  40-43درجۀ
سلسيوس ،ميزان کاهش بيماری پوسيدگی خوشۀ انگور
در مقایسه با شاهد بررسی شد (.)Zahavi et al. 2000
بررسی توانایی مخمرهای آنتاگونیست در کلنیزاسیون
بافت سطحی زخمی میوۀ انگور

برای بررسی کلنيزاسيون مخمرها در بافت سطحی
زخمی ميوه ،حبههای انگور با سوزن سترون سوراخ و با
سوسپانسيون حاوی  5×509 cfuاسپریپاشی شدند.
درنهایت به مدت ده روز در شرایط انباری نگهداری
مایهزنی ،بهطور
شدند .در هر فاصلۀ زمانی پس از انجام 
تصادفی حبههایی از هر خوشه انتخاب و درون هاون
چينی بهطور کامل خرد و همگن شدند .پس از انجام
مرحلۀ رقيقسازی در محيط کشت  ،NYDAتشتکهای
پتری که در آن کلونی مخمرها قابلشمارش بودند انتخاب
و جمعيت مخمرها در طول دورۀ زمانی نگهداری در شرایط
انبار بررسی و ثبت شد (.)Fan and Tian 2000
تجزیهوتحلیل آماری

نرمافزار
تجزیهوتحليل دادههای آماری توسط 
انجام شد .بررسیهای آزمایشگاهی و انباری در قالب
SPSS
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طرح کامل تصادفی با سه تکرار صورت پذیرفت و کل
آزمایشها نيز دو بار انجام شد .برای مقایسۀ ميانگينها
از آزمون دانکن در سطح 5درصد استفاده شد.
نتایج
شناسایی بیمارگرهای قارچی بر پایۀ مشخصات
مولکولی و ریختی

بيمارگرهای قارچی  A. tubingensisو  P. crustosumبر
پایۀ ویژگیهای ریختی و به ترتيب با استفاده از
کليدهای کليچ و پيت شناسایی شدند ( Klich 2002,
 .)Pitt 1988مقایسۀ توالی ناحيۀ  ITS-rDNAایجادشده
در این تحقيق ،با توالیهای جدایههای استاندارد در
بانک ژن  Blast Search) (NCBIنشان داد که توالی هر
دو جدایۀ قارچی با توالی قارچهای A. tubingensis
P. crustosum
) (accNUM: GU134883.1و
) (accNUM: KT876720.1بيشترین درصد همسانی را
داشتهاند .این شناسایی با نتایج بهدستآمده بر پایۀ
ویژگیهای ریختشناختی جدایهها همخوانی داشت.
نتایج آزمونهای بررسی توانایی جدایههای مخمر در

بازدارندگی از رشد بیمارگرهای قارچی.
نتایج مقایسۀ ميانگين دادههای بهدستآمده نشان داد
که ميزان بازدارندگی دو جدایۀ مخمر در محيط کشت
 PDAحاوی ميزان پایين قند دکستروز در مقایسه با
ميزان باالی آن در محيط ،بيشتر بوده است .بهطوریکه
ميزان بازدارندگی از رشد بيمارگرها در محيط کشت
حاوی ميزان باالی قند دکستروز شایانتوجه نبود
(جدول  .)5بيشترین بازدارندگی از رشد بيمارگر
 A. tubingensisدر محيط کشت حاوی ميزان پایين قند

دکستروز مربوط به هر دو جدایۀ  P4و  P5بود.
درحالیکه بيشترین ميزان بازدارندگی از رشد بيمارگر
 P. crustosumمربوط به  P4بود .بنابراین احتمال دارد
که قند بهعنوان یک مادۀ مغذی بتواند عامل رقابت بين
بيماگرها و جدایههای آنتاگونيست باشد .از سوی دیگر
جدایههای مخمر به دليل وجود عامل محدود رشدی در
محيط ،برای بهدست آوردن مواد قندی بيشتر ،وارد
حالت ميسليومی شدند و با اشغال فضای بيشتری از
محيط ،مواد قندی بيشتری را جذب کردند و از این راه
بازدارندگی بيشتری از رشد بيمارگرها را باعث
شدند.
توان تولید سیدروفور در مخمرهای آنتاگونیست

بيشترین ميزان بازدارندگی از رشد بيمارگرهای
 A. tubengensisو  P. crustosumتوسط دو جدایۀ
مخمر در غلظت  50و  500ميکروموالر کلرید آهن
مشاهده شد .درحالیکه در باالترین غلظت کلرید آهن
( 100ميکروموالر) بازدارندگی کمتری از رشد قارچها در
مقایسه با ميزان پایين کلرید آهن ( 500و 50
ميکروموالر) صورت گرفته بود (جدول  .)4مشاهدهها
نشان داد که جدایههای مخمر افزون بر بازدارندگی از
رشد بيمارگرهای قارچی ،اسپورزایی در آنها را بهشدت
کاهش دادهاند ،زیرا آهن یکی از عناصر ضروری و
موردنياز بيمارگرهای قارچی در اسپورزایی آنهاست
( .)Matzanke et al. 1987توانایی توليد سيدروفور
توسط هر دو جدایۀ مخمری با نمایان شدن هالۀ
نارنجیرنگ پس از اضافه کردن محلول پرکلرات آهن به
حاشيۀ کلونیهای مخمر در غلظتهای  50و 500
ميکروموالر کلرید آهن اثبات شد (شکل .)5

جدول  .5ميزان بازدارندگی از رشد بيمارگرهای  A. tubingensisو P. crustosum
Table 1. Growth inhibition of A. tubingensis and P. crustosum
Fungal pathogens
A. tubingensis
P. crustosum
31.48 a d b
30.85 d
36.29 cd
38.85 cd
59.29 b
66.66 a
53.18 b
44.44 c
–

Culture medium

Yeast

PDA culture medium with 20 g of glucose
PDA culture medium with 20 g of glucose
PDA culture medium with 4 g of glucose
PDA culture medium with 4 g of glucose

P4 strain
P5 strain
P4 strain
P5 strain

 .aدرصد بازدارندگی از رشد بيمارگرها ،توسط رابطۀ
شاهد و  :Tقطر رشد ميسليوم در بيمارگر است.
 .bحروف همسان در هر ستون نشانگر نبود اختالف آماری در سطح  5درصد است .مقایسۀ ميانگين با روش دانکن انجام شده است.
100

به دست آمده است که در آن  :GIدرصد بازدارندگی از رشد  :Cقطر رشد ميسليوم در تيمار

–

=a. % Growth inhibition was accounted using the formula GI
100, where “GI” is the percentage growth inhibition, “ ” is diameter of the mycelium
growth of the control treated and “ ” is diameter of the mycelium growth of pathogen.
b. Values followed by the same letter were not significantly different at 1% in each column, as determined by variance analysis followed by Duncan’s test.
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جدول .4ميزان بازدارندگی از رشد بيمارگرهای قارچی در سه غلظت متفاوت کلرید آهن
Table 2. Growth inhibition of A. tubingensis and P. crustosum cultured in three different concentrations of ferric chloride
Fungal pathogens
A. tubingensis
P. crustosum
62.22 a a b
46 b
55.89 a
42 b
36 c
32.59 cd
49.63 b
61.78 a
44 b
50 ab
27.77 d
38.88 bc
–

Ferric chloride
)concentration (μM
10
100
500
10
100
500

Yeast
P4 strain

P5 strain

 .aدرصد بازدارندگی از رشد بيمارگرها ،توسط رابطۀ
شاهد و  :Tقطر رشد ميسليوم در بيمارگر است.
 .bحروف همسان در هر ستون نشانگر نبود اختالف آماری در سطح  5درصد است .مقایسۀ ميانگين با روش دانکن انجام شده است.
100

بهدست آمده است؛ که در آن :GI :درصد بازدارندگی از رشد  :Cقطر رشد ميسليوم در تيمار

100, where “GI” is the percentage growth inhibition, “ ” is diameter of the mycelium

–

=a. % Growth inhibition was accounted using the formula GI

growth of the control treated and “ ” is diameter of the mycelium growth of pathogen.
b
Values followed by the same letter were not significantly different at 1% in each column, as determined by variance analysis followed by Duncan’s test.

شکل  .5توليد سيدروفور توسط دو جدایۀ مخمری در محيط کشتهای حاوی غلظتهای  50و  500ميکروموالر کلرید آهن در برابر
قارچهای بيمارگر .جهت نما نشانگر توليد هالۀ نارنجیرنگ حاشيۀ کلونیهای مخمر
Figure 1. The siderophore production by two strains of yeast in culture media with 10 and 100 μM concentrations of ferric
)chloride against fungal pathogens (Flash indicator; the appearance of orange halos on the margin of yeast colonies

میزان جوانهزنی اسپورهای بیمارگرهای قارچی در
تعامل با یاختههای مخمر

جوانهزنی اسپورهای بيمارگرهای قارچی در حضور
شایانتوجهی کاهش

دروایۀ یاختههای مخمر بهطور
یافته بود .بهطوریکه ميزان جوانهزنی اسپورهای
 A. tubengensisو  P. crustosumدر تعامل با جدایۀ P4
به ترتيب 42درصد و 30/93درصد و در تعامل با
جدایۀ P5به ترتيب 44/33درصد و 43/33درصد بود.
فعالیت میکوپارازیتی مخمرهای آنتاگونیست

برهمکنش بین یاختههای مخمر و میسلیوم بیمارگرها.
مشاهدههای ميکروسکوپی نشان داد که دو جدایۀ مخمر


 P5و  P4توانایی اتصال به ميسليوم بيمارگرهای قارچی را
یاختههای مخمر به

دارند .بهطوریکه شمار بسيار زیادی از
ميسليومهای هر دو بيمارگر قارچی متصل شده بودند که
نشانگر توانایی باالی جدایههای مخمری در اتصال به
ميسليوم بيمارگرها است .بررسی ميکروسکوپی نشان داد
که غلظتهای 50درصد40 ،درصد و 30درصد آبميوۀ
انگور هيچ تأثيری در توانایی اتصال جدایههای مخمر به
ميسليومهای قارچی نداشته است .بنابراین غلظتهای
متفاوتی از مواد مغذی در توانایی اتصال یاختههای مخمر
تأثيری ندارد .اما مادۀ شيميایی سدیم دودسيل سولفات با
ميزان 0/5درصد باعث نداشتن اتصال هر دو جدایۀ مخمری
به ميسليومهای بيمارگرهای قارچی شده بود (جدول .)3
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جدول .3برهمکنش بين یاختههای مخمری و ميسليومهای بيمارگرهای قارچی در غلظتهای متفاوت آبميوه و مادۀ شيميایی
Table 3. Interaction between yeast cells and fungal hyphae under different concentrations of juice and chemical compound
Fungal pathogens
A. tubingensis
P. crustosum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Yeast

Nutrients and chemical
10% Grape juice agar
20% Grape juice agar
30% Grape juice agar
0.1% SDS
10% Grape juice agar
20% Grape juice agar
30% Grape juice agar
0.1% SDS

P4 strain

P5 strain

 ++اتصالهای بسيار قوی ) - ،(>1000 cells/unitنداشتن اتصال.(1 unit = 0.04mm2) ،
++ close attachments (>1000 cells/unit), − no attachment, (1 unit = 0.04mm2).

توان تولید مواد ضد قارچی در مخمرهای آنتاگونیست

با بررسی عامل آنتاگونيست و بيمارگرها در محيط کشت
 PDBتوسط بينوکلر مشاهده شد که ميسليومهای
بيمارگر در تماس با یاختههای مخمر در مقایسه با
تيمارهای شاهد بهشدت بدشکل و تخریب شدهاند .این
تخریب را میتوان به توليد مواد ضد قارچی توسط هر دو
جدایۀ مخمر نسبت داد.
توان تولید زهرابه در مخمرهای آنتاگونیست

مشاهد هها نشان داد که هر دو جدایۀ  P4و  P5توانایی
توليد زهرابه در شرایط اسيدی را دارند .بهطوریکه در
اطراف کلونیهای هر دو جدایۀ مخمر ،هالهای واضح و
سفيدرنگ در محيط کشت  MBAبا معرف متيلن بلو
مشاهده شد .این هالۀ شفاف اطراف کلونیهای مخمر در
کشتهای متقابل با بيمارگرهای قارچی ،بهصورت یک
ناحيۀ بازدارنده از رشد بيمارگرها هم مشاهده شد که
نشانگر توليد زهرابه توسط جدایههای مخمر در برابر
بيمارگرهای قارچی بود.
با توجه به نتایج مربوط به بررسی نقش دیگر
متابوليتهای بازدارنده در ميزان بازدارندگی از رشد

بيمارگرها ،بيشترین بازدارندگی از بيمارگرهای
 A. tubingensisو  P. crustosumمربوط به مخمر  P4در
مقایسه با جدایۀ  P5بود (جدول )2و در این آزمون افزون
بر نقش دیگر مواد بازدارنده در بازدارندگی از رشد
بيمارگرها ،هر دو جدایۀ آنتاگونيست وارد مرحلۀ رشدی
ميسليومی شدند و با اشغال فضای بيشتری از محيط،
ميزان باالیی از مواد غذایی را جذب کردند و از این راه
باعث کاهش رشد بيمارگرهای قارچی در مقایسه با
تيمارهای شاهد شدند.

بازدارندگی از رشد A. tubingensis

جدول .2ميزان
و  P. crustosumدر کشت دایرۀ متحدالمرکز
(در محيط کشت )PDA

Table 4. Inhibition of A. tubingensis and P. crustosum
growth in the concentric circle culture
Fungal pathogens
A. tubingensis
P. crustosum
84.41a
ab
84.58
a
64.58
b
66.66
b

yeast
P4 strain
P5 strain

–
به
 .aدرصد بازدارندگی از رشد بيمارگرها ،توسط رابطۀ 100
دست آمده است که در آن  :GIدرصد بازدارندگی از رشد  :Cقطر رشد
ميسليوم در تيمار شاهد و  :Tقطر رشد ميسليوم در بيمارگر است.
 .bحروف همسان در هر ستون نشانگر نبود اختالف آماری در سطح 5
درصد است .مقایسۀ ميانگين با روش دانکن انجام شده است.

formula

the

using

accounted

was

inhibition

%Growth

a.

–

=GI
100, where “GI” is the percentage growth inhibition, “ ” is
diameter of the mycelium growth of the control treated and “ ” is
diameter of the mycelium growth of pathogen.
b. Values followed by the same letter were not significantly different at
1% in each column, as determined by variance analysis followed by
Duncan’s test.

تولید آنزیمهای تجزیهکننده در مخمرها
ارزیابی فعالیت آنزیم بتا -9 ،1 -گلوکوناز

ارزیابی فعاليت آنزیم بتا -3 ،5-گلوکوناز دو جدایۀ مخمری
نشان داد که هر دو جدایۀ  P4و  P5توانایی رشد و توليد
آنزیم بتا -3 ،5 -گلوکوناز را در محيط کشت Lilly
همراهشده با دیوارۀ یاختهای بيمارگرهای قارچی

Barnett
 A. tubengensisو  P. crustosumرا دارند .بيشترین ميزان
توليد این آنزیم در جدایۀ  P4و  P5بهترتيب در دومين و
چهارمين روز نگهداری بوده است .نتایج آزمایش مربوطه
نشان داد که دیوارۀ قارچی  A. tubengensisمنبع کربنی
خوبی در توليد آنزیمهای تجزیهکننده توسط هر دو جدایۀ
مخمر بوده است (شکل.)4
ارزیابی فعالیت آنزیم اگزوکیتیناز

با توجه به شکل  ،3دو مخمر  P4و  P5توانایی رشد و
توليد آنزیم اگزوکيتيناز در محيط کشت Lilly Barnett
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همراهشده با دیوارۀ یاختهای از هر بيمارگر قارچی
 A. tubengensisو  P. crustosumرا دارند .بيشترین ميزان
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توليد این آنزیم در هر دو جدایۀ  P4و  P5در سومين روز
نگهداری و نهفتگی (انکوباسيون) بوده است (شکل .)3

چپ) در محيط کشتLilly Barnett

شکل  .4فعاليت آنزیم بتا -3 ،5 -گلوکوناز دو جدایۀ مخمری ( P4سمت راست) و ( P5سمت
همراهشده با  4 mg/mlدیوارۀ یاختهای از هر بيمارگر قارچی  A. tubengensisو P. crustosum


Figure 2. β-1,3-glucanase activitiy of P4 strain (Right) and P5 strain (Left) in Lilly–Barnett medium supplemented with 2
mg/ ml CWP of A. tubengensis and P. crustosum fungal pathogen

همراهشده

شکل  .3فعاليت آنزیم اگزوکيتيناز دو جدایۀ مخمری ( P4سمت راست) و ( P5سمت چپ) در محيط کشت Lilly Barnett
با  4 mg/mlدیوارۀ یاختهای از هر بيمارگر قارچی  A. tubengensisوP. crustosum
Figure 3. Exo-chitinase activities of P4 strain (Right) and P5 strain (Left) grown in Lilly–Barnett medium supplemented
with 2mg/ml CWP of A. tubengensis and P. crustosum fungal pathogen

توانایی جدایههای مخمر در کنترل بیمارگرهای
 A. tubingensisو  P. crustosumدر شرایط انباری

جدایهها در بافت سطحی ميوههای زخمی شده است
(شکل .)1

با توجه به شکل ،2ميزان بازدارندگی از رشد بيمارگرهای
قارچی  A. tubingensisو  P. crustosumتوسط جدایۀ P4
به ترتيب 29/59درصد و 94/92درصد و توسط جدایۀ ،P5
22/99درصد و 10/3درصد در خوشههای تيمارشده در
مقایسه با تيمارهای شاهد در شرایط انباری بود.
روند رشد جمعیت دو جدایۀ مخمری آنتاگونیست در
کلنیزاسیون بافت سطحی میوه

نتایج ناشی از بررسی روند رشد جمعيت دو جدایۀ مخمر
نشان داد که جمعيت هر دو مخمر آنتاگونيست در طول
مدت نگهداری خوشههای تيمارشده در شرایط انباری تا
روز هفتم ،در بافتهای زخمی افزایش یافته است و
پسازاین مدت بهمنظور به دست آوردن نتایج کنترلی بهتر
نياز به تکرار مایهزنی جدایههای مخمری است .روند افزایش
جمعيت مخمرهای آنتاگونيست نشانگر کلنيزاسيون

شکل  .2ميزان آلودگی خوشههای انگور به بيمارگرهای
قارچی  A. tubengensisو  ،P. crustosumتيمارشده با دو
جدایۀ مخمری  P4و .P5
(مقایسۀ ميانگين با آزمون دانکن انجام شده است .حروف همسان
نشانگر نبود اختالف معنیدار در سطح  5درصد است).
Figure 4. The infection bunches of grapes to the
A. tubengensis and P. crustosum were treated with P4
strain and P5 strain. The same letters were not significantly
different at 1%, as determined by variance analysis
followed by Duncan’s test.
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شکل  .1روند رشد جمعيت جدایههای مخمری در بافت
سطحی زخمی خوشههای انگور
Figure 5. Process of population growth of yeast strains
in wounds of grape bunches.

بحث
رقابت بر سر فضا و مواد مغذی یکی از سازوکارهای
کنترل زیستی در ریزجانداران آنتاگونيست عليه
بيمارگرهای پس از برداشت است ( Di-Francesco et al.
 .)2016مخمرها برای تنفس تخميری خود از قند
بهعنوان یک عامل مهم رشدی استفاده میکنند و به

همين دليل در محيطی با کمبود مواد قندی توانایی
رقابتی باالیی برای جذب آن نشان میدهند ( Mukhtar
 )et al. 2010برای اثبات این توانایی در جدایههای
آنتاگونيست ،آزمون کشت متقابل با ميزان پایين قند
دکستروز انجام شد .در این آزمون با توجه به ميزان
بازدارندگی از رشد بيمارگرها ،این احتمال را داد که دو
جدایۀ مخمر  P4و  P5برای کاهش رشد بيمارگرهای
 A. tubingensisو  P. crustosumدر فضای رقابتی
مشترک ،با وارد شدن به مرحلۀ ميسليومی ،از راه اشغال
فضای محيط کشت ميزان بيشتری از مواد غذایی را
جذب و از گسترش بيمارگرهای قارچی جلوگيری
کردند .بخشی از نتایج این بررسی مربوط به ميزان
بازدارندگی باال از رشد بيمارگر قارچی در محيط کشت
حاوی ميزان پایين قند با تحقيقاتی که توسط فيلونو و
همکاران صورت گرفته بود ،همخوانی داشت ( Filonow
 .)et al. 1998محققان در این تحقيق نشان
دادند که مخمرهای  Cryptococcus laurentiiو
هنگامیکه در محيطی با

Sporobolomyces roseus
ميزان پایين قند کشت داده شدند توانایی رقابتی باالیی
در بازدارندگی از رشد  Botrytis cinereaنشان دادند .در

گزارش راسپر و همکاران نشان داده شد که مخمر
 Saccharomyces cerevisiaeدر محيط غذایی حاوی
مقادیر پایين دکستروز توانایی بازدارندگی باالیی عليه
 B. cinereaداشته است ( .)Raspor et al. 2010برای
بررسی دقيق نقش وجود عامل محدود رشدی قند در
بازدارندگی از رشد بيمارگرها نتایج مربوطه با نتایج ناشی از
کشت متقابل در محيط کشت  PDAبا ميزان  40گرم قند
دکستروز مقایسه شدند .در نتایج مربوط به آزمون کشت
متقابل با ميزان  40گرم قند دکستروز هر دو جدایۀ مخمر
توانایی بازدارندگی از رشد بيمارگرها ،در مقایسه با
تيمارهای شاهد را داشتند .اما این ميزان درصد بازدارندگی
رشد بيمارگرها در مقایسه با نتایج آزمون مربوط به ميزان
پایين قند ،شایانتوجه نبود و نکته شایانتوجه در این
آزمون ،رشد جدایهها در مقایسه با آزمون کشت متقابل در
ميزان پایين دکستروز تنها بهصورت مخمری بود .در
تحقيقی در رابطه با کنترل Colletotrichum ،B. cinerea
 acutatumو  Penicillium expansumتوسط قارچ مخمر
مانند  Aureobasidium pullulansنشان داده شد که مخمر
آنتاگونيست در آزمون کشت متقابل در محيط کشت PDA
توانایی بازدارندگی باالیی از رشد بيمارگر قارچی را دارد
(.)Mari et al. 2012
نتایج آزمایشها نشان داد هنگامیکه عامل محدودی
در محيط غذایی وجود داشته باشد جدایهها توانایی رقابتی
باالیی از خود نشان میدهند .بر این مبنا احتمال توليد
سيدروفور در شرایط کمبود آهن بررسی شد .توليد
سيدروفور به دليل جذب ترکيب آهنی موردنياز
ریزجانداران در شرایط کمبود آهن در سازوکار کنترل
زیستی مخمرها نقش مهمی دارد ( Saravanakumar et al.
 .)2008با توجه به نتایج بهدستآمده ،هر دو جدایۀ مخمر
 P4و  P5در محيط کشت حاوی ميزان پایين آهن با توليد
سيدروفور از گسترش رشد بيمارگرها جلوگيری کردهاند.
یافتههای مربوط به توان توليد سيدروفور توسط هر
دو مخمر با گزارشی که توسط اسپادارو و همکاران اراﺋه
شده بود ،همسانی داشت .محققان نشان دادند که
 Metschnikowia pulcherrimaو  A. pullulansعليه
بيمارگرهای قارچی  Monilinia laxa ،B. cinereaو
 P. expansumتوان توليد سيدروفور را داشته و از این
روش باعث بازدارندگی از رشد قارچها شدهاند ( Spadaro
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 .)et al. 2011در بررسی دیگری ،نشان داده شد که
شماری از گونههای جنس مخمر  Rhodotorulaتوان
توليد سيدروفور عليه بيمارگر قارچی  P. expansumرا
داشته و موجب بازدارندگی از رشد قارچ شدهاند ( Sanz
.)Ferramola et al. 2013
مخمرهای آنتاگونيست برای انگلیکردن بيمارگرها
در آغاز بهطور محکم به ميسليومهای قارچی متصل شده
سپس توليد آنزیمهای تجزیهکننده بهمنظور تخریب و
تجزیۀ دیوارۀ یاختهای بيمارگرها میکنند ( Yeka
 .)Zhimo et al. 2014در این تحقيق برای اثبات این
سازوکار در جدایهها ،در آغاز برهمکنش بين یاختههای
مخمر و ميسليومهای بيمارگرها بهمنظور بررسی توانایی
اتصال یاختههای مخمر و انهدام ميسليومهای قارچی
ارزیابی شد .سپس به بررسی توليد آنزیمهای
تجزیهکننده در جدایهها پرداخته شد .نتایج بهدستآمده
از بررسی برهمکنش بين یاختههای مخمری  P4و  P5با
ميسليوم بيمارگرهای  A. tubingensisو P. crustosum
در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که هر دو جدایۀ
مخمری توانایی باالیی در اتصال به ریسههای قارچی را
دارند .درحالیکه مادۀ شيميایی سدیم دودسيل سولفات
بازدارندۀ برقراری اتصالها و برهمکنش بين یاختههای
مخمری و ميسليومهای بيمارگرها شد .نتایج مربوط به
وجود مادۀ شيميایی سدیم دودسيل سولفات (با سازوکار
عمل ،ایجاد پيوند و اتصال با پروتئينهای دیوارۀ
یاختهای) نشان داد ،درصورتیکه محل اتصال یاختههای
مخمر در ميسليومهای قارچی بلوکه شود یاختههای
مخمر توان اتصال به ميسليومهای قارچی را نخواهند
داشت .درنتيجه ،یاختههای مخمر برای انگلیکردن
ميسليومهای قارچی در آغاز به سطح خارجی ميسليوم
بيمارگرها متصل و سپس توليد آنزیمهای تجزیهکننده
میکنند .در بررسی دیگری ،نتایج همسانی در رابطه با

فعاليت قارچ انگلی مخمرها از راه اتصال به ميسليوم
بيمارگرها و توليد آنزیمهای تجزیهکنندۀ دیوارۀ یاختهای
قارچی گزارش شده بود ( .)Liu et al. 2013نتایج این
بررسی همچنين با یافتههای چان و تيان در رابطه با
کاربرد دو مخمر  P. membranaefaciensو Candida
 albidusعليه بيمارگرهای انباری سيب از جمله
 Penicillium expansum ،Monilinia fructicolaو
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 Rhizopus stoloniferهمخوانی داشت .در نتایج بررسی
آنان نشان داده شد که یاختههای مخمری در محيط
کشت  4+AWدرصد آبميوۀ سيب ،اتصاالت بسيار
محکمی به ميسليومهای بيمارگرها داشتهاند .پس از
اتصال بهمنظور انگلی کردن ميسليومهای بيمارگرها
توليد آنزیمهای تجزیهکننده کردهاند .در بخشی از این
بررسی نشان داده شد که مادۀ شيميایی سدیم دودسيل
سولفات از برقراری این اتصالها جلوگيری کرده بود
( .)Chan and Tian 2005در تحقيقی دیگر نشان داده
شد که مخمر آنتاگونيست  Pichia anomalaدر برابر
بيمارگر  A. flavusتوانایی توليد آنزیمهای تجزیهکننده
از جمله اگزوکيتيناز و گلوکاناز را داشته است ( Tayel et
.)al. 2013
در این تحقيق احتمال داده شد که افزون بر توليد
آنزیمهای تجزیهکننده توسط جدایههای مخمر ،مواد ضد
قارچی از جمله زهرابه و دیگر مواد بازدارنده در انگلیکردن
بيمارگرها میتوانند نقش داشته باشند .در ارزیابی مربوط به
توان توليد زهرابه توسط جدایههای مخمر نشان داده شد
که هر دو جدایۀ مخمری  P4و  P5در محيط کشت MBA
توان توليد زهرابه را در برابر قارچهای  A. tubingensisو
 P. crustosumدارند .نتایج این بررسی با بررسیهای
پورتس و همکاران همخوانی داشت (.)Portes et al. 2013
آنان نشان دادند که مخمر آنتاگونيست Kluyveromyces
 sp.در برابر بيمارگرهای ميوۀ سيب از جمله P. expansum
و  A. ochraceusتوليد زهرابه کرد ،که با توليد هالهای
شفاف و جلوگيریکننده از رشد قارچهای بيماریزا توسط
مخمر  Kluyveromyces sp.در محيط کشت  MBAهمراه
بود .در بررسی که توسط لوتز و همکاران صورت گرفته بود،
ثابت کردند که مخمر  Cryptoccocus albidusتوانایی
توليد زهرابه در برابر بيمارگرهای  P. expansumو
 B. cinereaرا دارد (.)Lutz et al. 2013
در بررسی آزمایشگاهی مربوط به نقش دیگر
بازدارندهها در ميزان بازدارندگی از رشد بيمارگرها توسط
مخمرهای آنتاگونيست به روش کشت دایرۀ متحدالمرکز
در مقایسه با تيمارهای شاهد که در آنها بهجای
جدایههای مخمر از آب مقطر سترون استفاده شده بود،

مشاهده شد که بيمارگرهای قارچی کمترین رشد را در
مقایسه با تيمارهای شاهد داشتند .در این آزمون دو
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 شمارش کلونی جدایهها در طول مدت انبارداری،مخمرها
توانایی جدایههای مخمری در کلنيزاسيون بافت زخمی
 در بررسی که توسط محققان انجام گرفته.ميوه را نشان داد
 نشان داده شده که مخمر آنتاگونيست،بود
 بافت سطحی ميزبان را در برابر بيمارگرM. pulcherrima
.)Parafati et al. 2015(  کلنيزه کردهB. cinerea قارچی
همچنين در تحقيقات دیگر کلنيزاسيون بافت زخمی
،M. pulcherrima ميزبان توسط مخمرهای
Issatchenkia
،Kluyveromyces thermotolerance
،)Bleve et al. 2006( Candida incommunis ،terricola
C. albidus ) وLiu et al. 2012( Candida oleophila
.) اثبات شده استLutz et al. 2013(
نتیجهگیری کلی

 برای کنترل زیستی مؤثر،با توجه به یافتههای این بررسی
پوسيدگی خوشۀ انگور میتوان از این دو جدایۀ مخمری
استفاده کرد و در این تحقيق هر دو جدایۀ مخمری در
کنترل زیستی بيمارگرها تفاوت معنیداری از یکدیگر در
شرایط آزمایشگاهی و انباری نشان ندادند و هر دو جدایه
.شایانتوجهی بيماری را کنترل کنند

توانستند در حد
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جدایۀ مخمر در رویارویی با بيمارگر قارچی وارد مرحلۀ
 مواد، با اشغال فضای بيشتری از محيط،ميسليومی شده
مغذی بيشتری جذب کرده و بدین روش جدایههای
. بازدارندۀ گسترش رشد بيمارگرها شدند،مخمر
بهطوریکه در تيمار شاهد دیگری که حاوی یک دیسک
از محيط کشت در مرکز بهجای کلونی بيمارگر قارچی
 در این. رشد ميسليومی نداشتند،بودند جدایههای مخمر
بررسی احتمال داده شد مواد بازدارنده هم میتوانند در
.کاهش رشد بيمارگرها نقش مهمی داشته باشند
مونتيليگر و همکاران نيز بازدارندگی از رشد بيمارگر
Bacillus  توسط باکتریهایRhizoctonia solani
 به روش کشت دایرۀB. lentimorbus  وsubtilis
 در.متحدالمرکز در نتایج بررسیهای خود نشان دادند
بررسی آنان کاهش رشد بيمارگرها به دليل توليد مواد
بازدارنده توسط باکتریهای آنتاگونيست گزارش شد
.)Montealegre et al. 2013(
مخمرهای آنتاگونيست افزون بر داشتن توان رقابتی باال
 در شرایط انباری هم توانستند با،در شرایط آزمایشگاهی
کلنيزاسيون سریع بافتهای زخمی ميوه توان رقابتی باالیی
 در بررسی مربوط به روند رشد جمعيت.را نشان دهند
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ABSTRACT
Bunch rot disease is one of the most important diseases of grapes caused by the storage rot fungi such as
Aspergillus tubingensis and Penicillium crustosum. In this study, some biocontrol mechanisms of two Pichia
membranaefaciens strains such as competitive potential, the siderophore and toxin production capacity, the
interactions between yeast cells and fungal hyphae and also the ability of lytic enzymes production against
fungal pathogens were investigated. The yeast strains showed higher competitive ability against the
pathogens on PDA medium supplied with 4 g of dextrose. The yeast strains could inhibit the growth of the
pathogens in dual culture test and also, had the siderophore and toxin production capacity. The results of the
assay on the interactions between yeast cells and fungal hyphae demonstrated that yeast cells had a high
capability of attaching to the pathogens hyphae. The ability of production of lytic enzymes was observed in
yeast strains as well. In storage condition, P4 strain decreased the infection level A. tubingensis and P.
crustosum in grapes by 49.16% and 62.64% respectively. This strain could also reduce the infection
percentage by 44.88% and 50.3% respectively. The results of this study suggest the biocontrol ability of yeast
strains against pathogens growth under both in vivo and in vitro conditions.
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