
  های گیاهی  کنترل بیولوژیک آفات و بیماری

 (93-55) 1935بهار و تابستان  ،1ۀ شمار، 5دورۀ 
 DOI: 10.22059/jbioc.2016.58604 

 E-mail: Modarresi@pgu.ac.ir      05713037990* تلفن: 

سیانوباکتریقارچیضدتأثیرافزایشمنظوربهBG11محیطکشتسازیینهبه

Cyanobacterium sp. PGU1علیهبرخیبیمارگرهایقارچیگیاهان


 جمالیفاطمه.4؛کیسمیآوخمهران.3؛*مدرسیمحمد.2؛گرجینجفیان مریم.1

 ، ایران)بوشهر( فارس یجخل دانشگاه دریایی، فنون و علوم ۀدانشکد دریا، بیوتکنولوژی ارشد کارشناسیسابق  دانشجوی. 1

 یران، بوشهر، افارس یجخلدانشگاه  یعیو منابع طب یکشاورز ۀگروه اصالح نباتات، دانشکد ،انیاراستاد .4و  2

 (یالن)گ خانکوچک یرزام کشاورزی جهاد عالی آموزش مرکز استادیار،. 3

 (11/12/1334تاریخ تصویب:  - 3/12/1333)تاریخ دریافت: 



 چکیده

بسیاری از  موردتوجهمیکروبی ضدهای ثانویه و ترکیبات علت تولید انواع متابولیتها بهسیانوباکتری

قارچی ضدبا هدف افزایش تأثیر  BG11سازی محیط کشت بهینه منظور به. این تحقیق اند قرارگرفتهمحققان 

 .Fusarium oxysporum f. sp ی گیاهیبیماریزاعلیه دو قارچ  Cyanobacterium sp. PGU1سیانوباکتری 

lycopersici  وRhizoctonia solani AG2-2-IIIB  .فارس  شده از آب خلیجسیانوباکتری جداسازیانجام شد

 .Cyanobacterium spبا عنوان  16S rRNAشناختی )مورفولوژیک( و تعیین توالی  با دو روش ریخت

PGU1 کشت یطمحسازی شناسایی شد. بهینهBG11 با تغییر میزان منابع نیتروژن و فسفات موجود در ،

و  04/0، 02/0و میزان  NaNO3ی گرم در لیتر برا 3و  7/1، 57/0محیط کشت، هرکدام در سه سطح، شامل 

ی بررسقارچی سیانوباکتری  ضدانجام شد و تأثیر این مقادیر بر فعالیت K2HPO4 گرم در لیتر برای  00/0

سازی  ینهبهاز کشت خالص سیانوباکتری، پیش و پس از  آمده دست بهقارچی عصارۀ متانولی ضدشد. تأثیر 

سازی محیط کشت، درصد جلوگیری از بهینهپس از . به روش اختالط عصاره در محیط کشت بررسی شد

از  AG2-2-IIIB  R. solaniدرصد و برای  43/05به  33/53از  F. oxysporum f. sp. lycopersici رشد

 درصد افزایش یافت.  22/30به  45/02

 

 محیط کشت. سیانوباکتری، ،قارچیضدسازی، ترکیبات بهینه :واژگانکلید

 

مقدمه

 درصد 50گیاهان بستگی دارد و امروزه حیات بشر به 

شود. می تأمیناز گیاهان نیز  انسان یازموردنمواد غذایی 

 تأمینبا توجه به اهمیت گیاهان و نقش مهمی که در 

دارند، کوشش برای افزایش تولید و حفظ  غذای انسان

 دها اهمیت باالیی دارآفات و بیماری ةاز حمل آنها

(Sharma et al. 2012). 

هایی بیماریبیماریزای گیاهی با ایجاد های  عامل

میری، پوسیدگی ریشه، پژمردگی و مرگ مانند بوته

شوند. گیاهچه، سبب کاهش محصول در گیاهان می

های شیمیایی از جمله کشکاربرد آفت متأسفانه

ها در این راستا، موجب مخاطرات کشقارچ

 های است. از جمله زیانی بسیاری شده طیمح ستیز

های شیمیایی در تولید محصوالت کشکاربرد آفت

بردن موجودهای غیرهدف و پیدایش ، از بینغذایی

، رو نیازاها است؛ کشهای بیماریزای مقاوم به آفت عامل

راهبرد کنترل زیستی )بیولوژیک( و جایگزینی 

های زیستی بدون خطر،  های شیمیایی با عاملکشآفت
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های جایگزین برای وشمطرح شده است و استفاده از ر

ها مانند کنترل زیستی امری مهم در کنترل بیمارگر

 Tantawy)آید شمار میها بهمدیریت تلفیقی بیمارگر

2011, Alwathnani and Perveen 2012 .) 

ها های مرتبط با کاربرد انواع سیانوباکتریدر پژوهش

، موارد زیادی از تأثیر آنتاگونیستی زیستی در کنترل

های ثانویة تولیدشده توسط این ریزموجودها ولیتمتاب

ها و سموم مختلف گزارش شده بیوتیک مانند انواع آنتی

در انواع ی آب-های سبزجلبکیا ها سیانوباکتریاست. 

های خاکی وجود های آب شیرین، دریا و محیطمحیط

ة بسیاری از های ثانویمتابولیتهای اخیر دارند. در سال

 استخراج شده هاسیانوباکترییژه و بهموجودات این ریز

ترکیب جدید شیمیایی از  هزارپانزدهبیش از است. 

که از جملة  دست آمده استه ها بجلبکریز  ۀتودزیست

تنوئیدها، ومانند کار یفرد ترکیبات منحصربه توانمی آنها

 ها،ها، پلیمرهای چرب، آنزیمها، اسیداکسیدانتآنتی

 Basha andمختلف را نام برد ) ترول و سمومها، اسپپتید

Bhatnagar 2012 از سوی دیگر، ترکیبات بسیاری با .)

، (تومورغده )ضدسرطان، ضدمیکروبی، ضدهای خاصیت

استخراج شده است  آنهای از قارچضدویروس و ضد

(Stensvik et al. 1998, Heidari et al. 2012.) همین  به

مناسبی برای  عنوان گزینةریزموجودها به دلیل، این 

 .اندسودمند شناخته شده زیستیمواد و استخراج کشف 

ها از سیانوباکتری توان اذعان داشت کهدر نتیجه می

 آنهاتوان از هستند که می زیستی مهمهای  عاملجمله 

های گیاهی، جانوری و بیمارگربرای کنترل بسیاری از 

ها و حتی مخمر هاها، باکتریانسانی مانند انواع قارچ

 (.Latysheva et al. 2012)د استفاده کر

مختلف نشان داده است که بروز بسیاری  هایبررسی

محصوالت گیاهی، با استفاده از گیاهان و ها در از بیماری

ها در سیانوباکتری ی ترکیبات موجودآنتاگونیست ویژگی

و جستجو برای درک  هابررسیانجام این  یابد.کاهش می

های از جنبه ،هاسیانوباکتری ۀعصار ۀبازدارند تأثیر

 . (Kulik 1995)دارد بسیاری اهمیت 

توسط  یدشدهتول زیستیاستفاده از ترکیبات فعال 

ی های برتریهای گیاهی ها در کنترل بیماریسیانوباکتری

 Abo-Shady et) داردهای شیمیایی کشنسبت به آفت

al. 2007قارچی سه ضد تأثیر ،ها(. در یکی از پژوهش

-Spirulina platensis ،Anabaena flosسیانوباکتری

aquae  وNostoc muscorum  ی بیماریزابر دو قارچ

 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciشامل گیاهی

 یریگ اندازهبرای بررسی شد. Rhizoctonia solani  و

قارچی از روش اختالط عصاره با محیط کشت ضد تأثیر

گیری نسبت به شاهد اندازه ها قارچاستفاده و رشد خطی 

ة جدای درقارچی ضد تأثیر. در این آزمایش بهترین شد

N. muscorum  درصد  8/94و  44/44که  شدمشاهده

 F. oxysporumو  R. solaniکاهش رشد را به ترتیب بر 

f. sp. lycopersici  اعمال کرد(Tantawy 2001). 

، قادر به تولید Anabaenaهای جنس سیانوباکتری

توان برای می آنهاکه از  هستندهای هیدرولیتیک آنزیم

ها . بسیاری از سیانوباکتریکردها استفاده کشتولید آفت

 ،.Oscillatoria sp.،sp.  Nostoc ،Calothrix sp جمله از

Phormidium sp.،   Fischerella sp. و Anabaena sp. 

های بیماریزای گیاهی  عامل زیستیینة کنترل زم درنیز 

های  یشآزما. در بسیاری از اند شدهی بررسبسیار 

ها از سیانوباکتری شده استخراجهای متابولیتمیکروبی، ضد

های استاندارد تأثیر بیوتیکها و آنتیکشدر مقایسه با قارچ

از خود نشان  مورد بررسیهای مارگربهتری روی انواع بی

 .(Tantawy 2011دادند )

انواع خاصی از توانایی تولید  هاسیانوباکتریاز برخی 

 هایهایی که از جنسزهرابه. نددار ها توکسین
Anabaena  وNostoc  کارایی باالیی استخراج شده است

ایجادشده  هایبیماری دیگرو  میریبوتهدر کنترل 

 مثال طور به ند؛ری گیاهی دابیماریزا های عاملتوسط 

 تأثیرNostoc  ةگوناز شده استخراج پپتیددپسی

 یفرنگ گوجهی بیماریزادر برابر قارچ ی باالیی آنتاگونیست

F. oxysporum f. sp. lycopersici  و  از خود نشان داده

دارو و عنوان استفاده به ةنیدرزم باالییپتانسیل 

بر  افزون .(Tantawy 2011) داردکشاورزی تحقیقات 

و  یکشفعالیت حشره یدر تحقیقات دیگر ،این

گزارش شده  هادر مورد این ریزموجودنیز  ینماتدکش

 قابلیتبنابراین بالفعل کردن  (؛Tong Tan  2007) است

امری مهم  بیمارگرهادر برابر انواع  هاموجودریزاین  ۀبالقو

شمار به ها یماریبو  اتمدیریتی مبارزه با آف نظامدر 

 (.Tong Tan  2007) آیدمی

یدشده تولهای متابولیتیر سودمند تأثبا توجه به 
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ی بیماریزاهای  ها در کنترل عاملتوسط سیانوباکتری

گیاهی، این پژوهش با هدف جداسازی سیانوباکتری از 

های مولکولی و فارس و شناسایی آن با روش آب خلیج

سازی  ینهبهبعد،  شناختی انجام شد. در مرحلة ریخت

 .Cyanobacterium spمحیط کشت سیانوباکتری 

PGU1 قارچی آن علیه دو ضدمنظور افزایش تأثیر  به

 .F. oxysporum f. spقارچ بیماریزای گیاهی

lycopersici  وی فرنگ گوجهعامل پژمردگی آوندی 

R. solani AG2-2-IIIB  عامل مرگ گیاهچة لوبیا

 طراحی و اجرا شد.

 

هاروشموادو
 های قارچی جدایه ۀتهی

 .F. oxysporum f. spی گیاهی شامل بیماریزاهای قارچ

lycopersici وR. solani AG2-2-IIIB   از بخش

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه  ۀدانشکد پزشکی گیاه

 ینیزم بیسروی محیط کشت  وبوشهر تهیه  فارس خلیج

 .شد افزونش (PDA)دکستروز آگار

 

 سیانوباکتری یساز خالصجداسازی و 

میکرولیتر از نمونة آب  19جداسازی سیانوباکتری،  منظور به

کشت داده شد.  BG11دریا در پلیت حاوی محیط کشت 

های حاوی نمونة آب دریا به مدت دو هفته در شرایط پلیت

لوکس و دمای  0000نور سفید نوری و دمایی مناسب )

C
 (.Zhang and Feng 2008نگهداری شد ) (°08

 شده دادههای کشت پلیتبرای تهیة کشت خالص، 

در زیر ، مناسب یطدر شرا نگهداری هفته سه تا دو از پس

های پدیدارشده هود المینار بررسی شدند. کلونی

دیگری به روش  پلیتیلة لوپ سترون برداشته و در وس به

ها در پلیت ای کشت داده شدند.کشت چهار منطقه

شرایط نوری و دمایی مناسب به مدت دو هفته نگهداری 

های کلونیتک ازآن پسشدند تا کشت خالص ایجاد شود. 

ایجادشده، در زیر میکروسکوپ نوری بررسی شدند. 

ها، پروکاریوت و مانند دیگر سیانوباکتری ازآنجاکه

 آنهاهایی که در ها  بدون هسته هستند، نمونهباکتری

 Mohammadiی شدند )بررسنشد  هسته مشاهده

2012 .) 

 سیانوباکتری ۀشناسایی جدای
 ریختی هایویژگی یۀبر پاجدایۀ سیانوباکتری  شناسایی

 و میکروسکوپی ، مشخصاتریختیشناسایی  برای

 هایتوجه به کلید با نظر های موردجدایه ماکروسکوپی

 ,Prescott 1962) شدها بررسی سیانوباکتری شناسایی

Anand et al. 1990 مانندی های ویژگی(. در این بررسی 

اندازه و  ها ویاختهای بودن، شکل و رشته ای یاختهتک

، داشتن یا نداشتن کلونیها دریاخته، آرایش آنهاابعاد 

ای تریکومی، منشعب یا ساده غالف لعابی، در انواع رشته

 مانند یافته تخصصهای یاخته، داشتن هابودن تریکوم

های گازی، داشتن یا هتروسیست، آکینت و واکوئل

 ،ماکروسکوپی های ویژگینداشتن حرکت لغزشی و از 

های جامد و مایع و رنگ آن در محیط کلونیشکل 

 .(Zarrini et al. 1390) ی شدبررس

 
 شناسایی مولکولی جدایۀ سیانوباکتری

ریبوزومی  RNAاز تعیین توالی  ،برای شناسایی مولکولی

S74  در آغازاستفاده شد. در این روش  DNAبه روش 

CTAB  شداستخراج (Graham et al. 1994.)  در مرحلة

با  PCRاز واکنش  16S rRNAژن  افزونش منظور بهبعد 

ها استفاده های اختصاصی سیانوباکتری(پرایمرآغازگر )

 90در حجم  PCR(. مخلوط واکنش 7)جدول  شد

، dNTPموالر یلیم x 7 ،0/0میکرولیتر شامل بافر

 ،MgCl2موالر میلی 9/0ها، از آغازگر یک پیکومول از هر70

واحد آنزیم  9/0سیانوباکتری و  ژنومی DNAنانوگرم  700

C دمای باPCR پلیمراز بود. واکنش در دستگاه تک
°54 

 ةبرنام با چرخه سی در و شد شروع دقیقه سه به مدت

Cدمایی 
C ثانیه، بیست به مدت °54

 بیست مدتبه  °90

Cثانیه و 
 با یتدرنهاثانیه دنبال شد و  نودبه مدت  °10

Cدمای  ای دردقیقه پنجیک زمان 
واکنش تکمیل  °10

درصد در  9/7روی ژل آگاروز  PCR . محصولشد

 سپس در دستگاه دستگاه الکتروفورز بارگذاری شد و

محصول  یساز خالص. شدبررسی  ی از ژلبردار عکس

PCR سط شرکت و تعیین توالی توMetabion  آلمان

 شده ثبتهای توالیبا  آمده دست به ؛ سپس توالیشدانجام 

ها تعیین انطباق داده شد تا بیشترین قرابت نمونه  NCBIدر

 شد ییشناسا موردنظریت سیانوباکتری درنهاشود و 

(Morin et al. 2010). 
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 مورد بررسیبرای شناسایی مولکولی سیانوباکتری  استفاده مورد. آغازگرهای 7جدول 
Table 1. Primers used for molecular detecting of studied cyanobacteria 

Primer name sequence Primer Reference 
Forward primer 5ʹ-CGGACGGGTGAGTAACGCGTGA-3ʹ Soltani et al. 2008 

Reveres primer 5ʹ-GACTACWGGGGTATCTAATCCCWTT-3ʹ Zarrini et al. 2011 

 

 تودۀ سیانوباکتریتهیۀ زیست

های آزمایش در لوله شده خالصهای سیانوباکتری در آغاز

 3900به مدت دو هفته در شرایط نور  cc00حجم  با

Cدمای و لوکس 
 .کشت شدند BG11در محیط  °09

های رشد لگاریتمی به ارلن ةها در مرحلسیانوباکتری

cc090  حاوی محیط کشت مایعBG11 در  و منتقل

C لوکس، دمای 0000شرایط نوری 
های ، دوره°09

ساعت تاریکی و با  هشتساعت روشنایی و  شانزده

دستگاه لرزای اتاقک رشد دور در دقیقه در  صدچرخش 

 . (Vonshak 1986شد )داده )شیکر انکوباتور( پرورش 

 

 قارچی عصارۀ متانولی سیانوباکتریضدتعیین فعالیت 

 ۀاز روش اختالط عصارقارچی ضدبرای تعیین فعالیت  

استفاده شد. در این روش  PDAمتانولی با محیط کشت 

حجمی  -درصد حجمی 700و  19، 90، 09های غلظت

 شد؛ها ریخته پلیتسی تهیه و درون سی 0در حجم 

 ةدرج 49اتوکالو شده به  PDAدمای محیط  ینکهازا پس

سی سی 00ها به حجم پلیتی ارسید، محتو سلسیوس

 رسانده شد.

قرص قارچی از کشت هفت روزه جدا و در مرکز  

سیانوباکتری قرار  ۀحاوی عصارPDA های محیط کشت

 0عصاره و حاوی  بدون PDA. محیط کشت گرفت

ها به پلیت. شد استفادههد سی متانول به عنوان شاسی

قرار گرفتند.  اتاقک رشددر  C0±09° روز در پنجمدت 

ها از روز اول تا روز پنجم ثبت شد و قارچقطری  رشد

متانولی سیانوباکتری  ۀکنندگی عصارجلوگیریدرصد 

 Alwathnani)شد نسبت به شاهد از فرمول زیر محاسبه 

and Perveen 2012 :) 
I = (C-T/C) ×100                                            

 

I کنندگیجلوگیری: درصد 

C شاهد پلیت: رشد قطری قارچ در 

T ۀهای تیمارشده با عصارپلیتقارچ در  قطری: رشد 

 سیانوباکتری

 BG11 کشت طیمحسازی بهینه

، با تغییر میزان منابع  BG11کشت یطمح سازی ینهبه

( در محیط K2HPO4( و فسفات )NaNO3نیتروژن )

 (. میزانZang and Feng 2006)شد کشت انجام 

NaNO3  وK2HPO4 ها برای کشت سیانوباکتری یازموردن

. استگرم در لیتر  04/0و  9/7به ترتیب  طورمعمول به

این ترکیبات نصف و دو برابر و  میزان، سازی ینهبه برای

ی سیانوباکترقارچی ضد فعالیتاین مقادیر بر تغییر  تأثیر

منبع نیتروژن و فسفات ترکیب . بدین منظور شد یبررس

گرم برای  3و  9/7، 19/0در سه سطح با مقادیر  هرکدام

NaNO3 گرم برای08/0و  04/0، 00/0 ریداو مق 

K2HPO4 در شرایط نوری  در سه تکرار تیمار عنوان نهبه

C لوکس و دمای 0000
. پس از آزمایش شد °09

 ۀلگاریتمی، تود (فازحالت )ها در برداشت سیانوباکتری

در آون خشک و در مجاورت متانول  آمده دست به

 آمده دست بههای عصاره تأثیر یتدرنهاگیری شد. عصاره

از روش اختالط عصاره با محیط کشت و در غلظت 

بیمارگر بررسی )حجم به حجم( بر رشد دو  درصد700

 ,Xiaobo et al. 2006, Azma et al. 2011)شد 

Kathiresan et al. 2006, Saha et al. 2003). 

 

 آماری لیوتحل هیتجز

کامل  ةفاکتوریل و در قالب طرح پای صورت به آزمایش

با  آمده دست بههای تصادفی، با سه تکرار اجرا شد. داده

ند. برای شدواریانس  ةتجزی SAS افزار نرماستفاده از 

نیز از آزمون چند  آمده دست بهمیانگین نتایج  ةمقایس

 .(Kim and Kim 2008)شد ای دانکن استفاده دامنه

 

نتایجوبحث

بررسی مشخصات ریختی میکروسکوپی و ماکروسکوپی 

های شناسایی معتبر و تطبیق آن با کلید موردنظرة جدای

یی بوده و تا هشتها دو، چهار و یا مشخص کرد کلونی

و با یک غالف طبقه داشتند  طبقهیا  هیال هیالظاهری 

مخاطی احاطه شده بودند. سیانوباکتری بدون هتروسیست 
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ی با ظاهری دیپلوکوک بود که ا اختهی تکو اکینت بوده و 

یی است. دوتاتقسیم  صورت بهۀ نوع افزونش آن دهند نشان

های شناسایی مشخص کرد های با کلید تطابق این ویژگی

 است Chrococculesاز راستة  موردنظرکه سیانوباکتری 

 (. 7)شکل 
 در مولکولی تجزیة هایروش اخیر یها در دهه

 ژن توالی بررسی پایة ها برشناسایی سیانوباکتری

 ، گسترش 16S rRNAۀسازند هایزیرواحد کدکنندۀ

 (.Fiore et al. 2000یافته است ) زیادی

 حفاظت شده است و 16S rRNAژن  ۀکدکنند ناحیة

 از پس را ژنوم از بخش این کدکنندۀ ژن توالی توانمی

یابی کرد و سپس با توالی PCR روش کمک به افزونش،

 توانژن، می جهانی هایبانک در توالی این واردکردن

شناسایی کرد. این روش توسط  توالی را آن دارای گونة

 ,Fiore et al. 2000) استبسیاری از محققان انجام شده 

Morin et al. 2010, Saha 2003.) 

باز( با استفاده از  470) 16S rRNAبخشی از توالی 

های مستقیم و معکوس افزونش و با استفاده از آغازگر

BLAST در بانک ژن جهانی  شده ثبتهای با توالی

از جنس  آمده دست به 16S rRNAمقایسه شد. توالی 

درصد( با 58، باالترین همولوژی )بیش از مورد بررسی

 نکهیاداشت. نظر به  Cyanobacterium IHBجنس 

فارس جدا شده بود، جدایة  جدایة سیانوباکتری از خلیج

 نامیده شد.  PGU1در این تحقیق  مورد بررسی

درخت تبارزایی )فیلوژنتیک( نزدیکی و مقایسة 

Cyanobacterium sp. PGU1 در این  مورداستفاده

مشاهده  0ی دیگر در شکل ها جنسپژوهش با برخی 

 شود. می

 

      
 40 × بزرگنمایی در Cyanobacterium sp. PGU1های سیانوباکتری جنس (؛ یاختهA. )7شکل

(B کلونی سیانوباکتری جنس )Cyanobacterium sp. PGU1 روی محیط کشت  شده کشتBG11 
Figure1. Cyanobacterium cells (Cyanobacterium sp. PGU1) in magnifying × 40 (A), cyanobacterium colonies of 

Cyanobacterium sp. PGU1 on BG11 medium 

 

 
شده با  یمترسهای موجود در بانک ژنی جهانی با برخی جنس Cyanobacterium sp. PGU1 تبارزایی سیانوباکتری درخت. 0شکل 

 Neighbor-Joiningتجزیه  پایة رب MEGA 5.2 افزار نرماستفاده از 
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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انوباکتری قارچی عصارۀ متانولی سی ضدبررسی تأثیر 

-AG 2-2 و  F. oxysporum f. sp. lycopersiciعلیة 

IIIB R. solani اره به ترتیب موجب نشان داد که عص

درصد کاهش رشد قطری در این  41/80و  33/15

ی آنتاگونیست خاصیتبیمارگرها شد. در تحقیقی که روی 

 و Phormidium autumnaleدو گونه سیانوباکتری 

Nostoc linckia  و سه قارچAspergillus ،Alternaria  و

Cladosporium قارچ علیه F. oxysporium f. sp. 

lycopersici  که در بین  شدمشخص صورت گرفت

های و در بین گونه Aspergillus، آنتاگونیستهای قارچ

 د رش ازیشترین بازدارندگی را ب Nostoc، سیانوباکتری

 F. oxysporum f. sp. lycopersici  ندنشان داداز خود .

 درصد بود که در تیمار با 53 رشد قارچ کاهش یشترینب

Nostoc sp.  ی مختلفآنتاگونیستبه دست آمد. درجات، 

و ترکیبات  هابیوتیک آنتیاحتمال دارد به دلیل تولید 

که  ها باشد آنتاگونیست یدشده توسطتول ۀ دیگرمهارکنند

 مواد متفاوت بودبا توجه به ماهیت، کیفیت و میزان این 

(Alwathnani and Perveen 2001).  بررسی تأثیر

 روی .Nostoc spهای از گونهدیگر یکی  ۀبازدارندگی عصار

F. oxysporum f. sp. lycopersici  بیماریزایو چند قارچ 

 ۀبا افزایش غلظت عصار نشان داد کهفرنگی گیاه گوجه

بیشترین و  یافتهمیزان آلودگی قارچی کاهش  سیانوباکتری،

کاهش رشد روی  درصد87میزان مهارکنندگی با 

.oxysporum f. sp. lycopersici F ۀعصار توسط Nostoc 

sp. به دست آم( دKim and Kim 2008). 

 سازی محیط کشت سیانوباکتریبهینه منظور به

PGU1  های قارچ آن علیهقارچی  ضد تأثیربرای افزایش

ی مورد آزمون، منابع نیتروژن و فسفات محیط بیماریزا

. منابع نیتروژن و فسفات داده شدتغییر  BG11کشت 

در تولید  مؤثرمحیط کشت سیانوباکتری از جمله منابع 

روند شمار میبه هاترکیبات زیستی در این ریزموجود

(Kathiresan 2002.) 

 
در مقادیر  بیماریزای گیاهی قارچی علیه دو قارچ ضدافزایش تأثیر  منظور به BG11سازی محیط کشت یانس بهینه. تجزیة وار0جدول 

 (K2HPO4( و فسفات )NaNO3مختلف منابع نیتروژن )
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) 

Source  

of variation 
Degree of  

freedom  
(df) 

Optimization of N and P sources for  

increasing antifungal activity of against  
F. oxysporum f. sp. lycopersici 

Optimization of N and P sources for  

increasing antifungal activity against 
AG2-2-IIIB  R. solani 

Treatment 9 45.31*** 80.52*** 

N 2 58.80*** 144.83*** 
P 2 84.86*** 138.37*** 
N × P 4 18.79** 

19.43** 

Error 18 3.56 4.82 

Coefficient of variation - 2.30 2.70 

  and *** are significant different at 0.01 and 0.001 respectively **.     درصد 7دار در سطح یک در هزار و   ترتیب تفاوت معنی *** و ** به

 

 
منظور افزایش  به BG11محیط کشت  (K2HPO4( یا )Pسازی منبع فسفات )به ترتیب مقایسة میانگین بهینه  Bو A. نمودار 3شکل 

 AG2-2-IIIB  R. solaniو  F. oxysporum f. sp. lycopersiciهای بیماریزای گیاهی قارچی علیه قارچ ضدتأثیر 
Figure 3. Mean comparison of optimization of phosphate sources (K2HPO4) 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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منظور افزایش  به BG11محیط کشت  (NaNO3( یا )Nسازی منبع نیتروژن ) به ترتیب مقایسة میانگین بهینه Bو  A. نمودار 4شکل 

 AG2-2-IIIB  R. solaniو  F. oxysporum f. sp. lycopersiciهای بیماریزای گیاهی قارچی علیه قارچ ضدتأثیر 
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) 
 

    
 های بیماریزای گیاهیقارچی علیه قارچ ضدمنظور افزایش تأثیر  سازی به به ترتیب اثرهای متقابل بهینه Bو  A. نمودار 9شکل 

F. oxysporum f. sp. lycopersici وAG2-2-IIIB   R. solani در مقادیر مختلف( منابع فسفاتK2HPO4( و نیتروژن )NaNO3) 

N.P-اثر 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) 
 

دار سطوح  انس گویای اختالف معنینتایج تجزیة واری

یگر د عبارت به(. 0)جدول ستآنهاو اثرهای متقابل  ها عامل

در سطح  آنهاسطح نیتروژن و فسفات و نیز اثرهای متقابل 

( که با توجه به 9تا  3ی ها شکلدار شد ) معنی 007/0

دار شدن اثرهای متقابل، از تفسیر اثرهای ساده به معنی

 تفسیر شد. آنهاتنهایی خودداری و اثرهای متقابل 

سازی منبع نیتروژن و فسفات محیط کشت در بهینه

 ضدبهترین شرایط برای افزایش تأثیر  ،PGU1سیانوباکتری 

و  R. solani AG2-2-IIIBقارچی علیه دو قارچ بیماریزای 

F. oxysporumf. sp. lycopersici  در تیمار عصارۀ

و  NaNO3از محیط کشت حاوی سه گرم  آمده دست به

درصد کاهش  43/81و  40/50، با K2HPO4گرم  00/0

سازی از بهینه آمده دست به(. نتایج 4)شکل  شد یجادارشد 

دهد که با کاهش محیط کشت سیانوباکتری نشان می

قارچی  ضدمیزان فسفات و افزایش میزان نیتروژن، تأثیر 

یابد افزایش می Cyanobacterium sp. PGU1سیانوباکتری 

 (.9)شکل 

روی تأثیر فسفات در  شده انجامدر یکی از تحقیقات 

 Oscilatoria تولید ترکیبات فعال زیستی در سیانوباکتری

sp. سفات در محیط که با کاهش میزان ف شد، مشخص

و میزان سمّیت کشت تولید ترکیبات فعال زیستی 

 .Samosorrn et alیابد )افزایش میتوسط سیانوباکتری 

کمترین درصد کاهش رشد دو در این پژوهش،  (.2007

 و AG2-2-IIIB R. solaniقارچ بیماریزای گیاهی 

F. oxysporum f. sp. lycopersici  و  91/14به ترتیب

گرم منبع نیتروژن و  9/7و  19/0درصد در مقادیر  3/13

گرم منبع فسفات در محیط کشت سیانوباکتری 04/0

داری نیز نداشتند. میانگین آمد که اختالف معنی دست به



 7359بهار و تابستان ، 7، شمارۀ 9های گیاهی، دورۀ  کنترل بیولوژیک آفات و بیماری 94

 

در سطوح مختلف نیتروژن و فسفات برای  مؤثرهتولید مواد 

AG2-2-IIIB R. solani  وF. oxysporum f. sp. 

lycopersici و  7/87یکسان بود و به ترتیب  به یکنزد

سازی  نتایج گویای بهینه درمجموعآمد.  به دست 3/87

یکسان بوده  به یکنزدبرای مبارزه با هر دو عامل بیماریزا 

است. تحقیقات دیگر گویای آن است که منبع فسفات و 

نیتروژن موجود در محیط کشت، دو منبع اهمیت در رشد، 

ثانویه در این ریزموجودها های متابولیتافزونش و تولید 

از این تحقیق  آمده دست بههای دارند که این امر با یافته

 Takagi et al. 2000, Golberg andهمخوانی داشت )

Chen 2006, Samosorn et al. 2007, Azarm and .

Mohajer 2010) . 
 

 
 نسبت به شاهد AG2-2-IIIB  R. solani علیه قارچ Cyanobacterium sp.PGU1 قارچی عصارۀ سیانوباکتری  ضد. افزایش تأثیر 4شکل

(A رشد قطری قارچ .)AG2-2-IIIB  R. solani در محیط کشت بدون عصارۀ سیانوباکتری Cyanobacterium sp.PGU1 

(B رشد قطری قارچ .)AG2-2-IIIB  R. solani در محیط کشت با عصارۀ سیانوباکتری Cyanobacterium sp.PGU1 
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 

 

 با توجه به افزایش درصد جلوگیری از رشد

F. oxysporum  f. sp. lycopersici  43/81به  33/15از 

درصد  40/50به  41/80از  AG2-2-IIIB  R. solaniدرصد و 

توان چنین استنباط کرد که در این پژوهش می

ای برای کنترل زیستی های بالقوه ها عاملسیانوباکتری

رو  ینازاروند. شمار میبهی گیاهی بیماریزاهای  عامل

برای افزایش تولید  آنهاسازی محیط کشت بهینه

در باال بردن خاصیت  قارچی تأثیر بسزایی ضدهای  متابولیت

خواهد داشت. با توجه به تأثیر مثبت  آنهاصارۀ میکربی ع ضد

در شرایط  Cyanobacterium sp.PGU1سیانوباکتری 

های ثانویة مؤثر توسط متابولیتآزمایشگاهی و نظر به تولید 

شود برای ارزیابی تأثیر این سیانوباکتری این جدایه، تأکید می

یق تحقهای گیاهی نیز در شرایط گلخانه بر کنترل بیماری

 نجام شود.اای  جانبه تر و همه قیقد
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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. 
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