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 چکیذُ

کٌترل . ، یکی از هْوتریي تیواریْای هخرب ترًج در سراسر دًیا است  Rhizoctonia solaniسَختگی غالف ترگ ترًج ًاضی از لارچ

سَختگی غالف ترگ ترًج ًیس یکی از . گیاّی تاضذ تَاًذ جایگسیي هٌاسثی ترای سوَم ضیویایی جْت کٌترل تیواریْایتیَلَشیک هی

  Streptomyces clavuligerusدر ایي تحمیك لاتلیت تیَکٌترلی  .ضَدتیواریْایی است کِ تا حذٍدی تَسط کٌترل تیَلَشیکی کٌترل هی

آگار ٍ  -ّای دیسکرٍشدر   تیوارگر  در تَلیذ هادُ ضذ لارچی علیِ clavuligerus.S . هَرد ارزیاتی لرار گرفت .R.solaniعلیِ 

. تاالیی از خَد ًطاى دادٍ کطت هتماتل تا تَلیذ هتاتَلیتْای ضذلارچی خارج سلَلی، فعالیت آًتاگًَیستی ًطت از چاّک در آگار 

ل هتیٍ حذالل غلظت تازدارًذُ از رضذ عصارُ خام در حالل دی. ّای لطثی لاتل حل تَددر حالل clavuligerus.S  هتاتَلیت فعال

 15 -33در آب همطر استریل در دهای اتاق  هاًذگاری هادُ هَثر در هحیط، در حالت هحلَل. تَد mg/ml 16562 سَلفَکسایذ ٍ هتاًَل

گراد فعال تَدُ ٍ هادُ فعال در عصارُ خطک تِ ترتیة یک درجِ ساًتی 133عصارُ خام تا دهای .هاُ تعییي ضذ 6حذٍد  گراددرجِ ساًتی

کاًذیذاّای هٌاسثی  .clavuligerus Sّای ضذ لارچی ّای هَلذ هتاتَلیتشى. گراد پایذاری دارددرجِ ساًتی 25ٍ  15ی ٍ سِ هاُ در دها

زای گیاّی در هحصَالت هْن ٍ سایر عَاهل هطاتِ تیواری R.solaniترای استفادُ در هٌْذسی شًتیک جْت افسایص سطح تحول علیِ 

 .تاضذزراعی هی

یت تیَکٌترلی، حذالل غلظت تازدارًذگی از رضذ، دهای غیرفعال کٌٌذُ هادُ هَثر، سَختگی غالف ترگ ترًج، لاتل :ٍاشگاى کلیذی 

 .ّای ضذ لارچیهتاتَلیت

 همذهِ

. سایی ٍ سیبى اقتصبدی در درخِ دٍم اّویت بؼذ اس بالست قزار داردّبیی است کِ اس ًظز بیوبریسَختگی غالف بزگ بزًح اس بیوبری

ّبی بْیٌِ کٌتزل کِ در راستبی اّذاف اس رٍش .است کن اّویت خَیص را اس دست دادُبیوبری کٌتزل ضیویبیی کندر هَرد ایي 

اخیز در سهیٌِ ػلَم صًتیکی،  دست آهذُ در دِّّبی ػلوی بِبب تَخِ بِ پیطزفت. ببضذکٌتزل بیَلَصیک هی، ببضذهی سیست هحیغی

ّبی آًتبگًَیست دٌّذُ هکبًیسنّبی فزهبىتز ًوَدى صىخذاسبسی ٍ فؼبل ٍ بیَسی ػبهل آًتیّبسبسی گیبّبى بب استفبدُ اس صىهقبٍم

                 در بیَکٌتزل استفبدُ ًوَد، ّبی هتزضحِ استخزاج ضذُبیَتیکّب ٍ آًتیآًشین اس سؼی ضذُ تبٍ  ر هفیذ ببضذتَاًذ بسیبهی

( Rizk et al., 2007 .) بیَتیک یب اًگل بَدى بزای ٌَاى یکی اس اػضبی اصلی فلَر هیکزٍبی خبک بب تَلیذ آًتیبِ ػ ّباکتیٌَهبیست

یي تحقیق دستیببی بِ هببرسُ ٍ ّذف ا (. El - Tarabily et al.¸ 2000)دارًذسا ّبی بیوبریّب ًقص هْوی را در کٌتزل قبرذقبرذ

 . ببضذهی ّبی ضذ قبرچیِ تَلیذ هتببَلیتغبلؼٍ ه S. clavuligerusبب  کٌتزل بیَلَصیکی سَختگی غالف بزگ بزًح
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 ّا هَاد ٍ رٍش

 ی فعالیت ضذ لارچ ٍ ارزیاتی S. clavuligerus ٍ لارچ عاهل تیواری  تْیِ ایسٍلِ -1

آٍری ضذ ٍ پس اس کطت در پتزی اس هشارع بزًح هٌبعق هختلف استبى هبسًذراى خوغ سَختگی غالف بزگّبیی اس بیوبری ًوًَِ

اس هزکش  .DSM 41826))  clavuligerus  S ایشٍلِ . ی اس قبرذ ػبهل بیوبری خذاسبسی ضذّبیخذایPDA  ٍ W.Aِ هحیظحبٍی 

استفبدُ   GYM mediumّبی صٌؼتی ایزاى خزیذاری ٍ خْت کطت ٍ تکثیز اس هحیظ کطت اختصبصی ّب ٍ ببکتزیکلکسیَى قبرذ

گیزی اًذاسُ قغز ًبحیِ هوبًؼت اس رضذقزار دادُ ٍ  قبرذکطت تبسُ دُ ٍ رٍی خذا ًوَرا قغؼِ ای اس پزگٌِ ّوزاُ بب هحیظ کطت . ضذ

     هتَالی  رٍس31در هحیظ آسهبیطگبُ  rpm 031رٍی ضیکز بب دٍرٍ  هبدُ ضذ قبرچی در هحیظ هبیغ تلقیحبزرسی غلظت  .ضذ

 .ضذ بزداری اًدبمًوًَِ

 غیر فعال کٌٌذُ هادُ هؤثر یتعییي دهاٍ یآل یّادر حالل یهادُ هؤثر ضذ لارچهیساى حاللیت تعییي  -2

قزار  rpm3111دقیقِ بب دٍر 01بِ هذت  َصیٍرتکس هخلَط ٍ در سبًتزیف ببِ ٍ ػصبرُ خبم اضبفگزم هیلی 51بِ  حالللیتز هیلی 2

ٍ هتیل سَلفَکسبیذ ید آسهبیص یّببِ لَلِ. بِ دسیکبتَر هٌتقل ضذّب لَلِ ٍ تبخیز Rotary evaporatorبب را  یهحلَل رٍی. ینداد

در آة را ػصبرُ خبم  mg/ml  25لَلِ غلظت 01در .ضذػلیِ قبرذ اًدبم ک اضبفِ ٍ آسهَى سیستی بِ رٍش چبّ( v.v:0.0)هتبًَل 

ٍ سزد  دادین دقیقِ قزار 01هذت بِ گزاددرخِ سبًتی 011تب  31ثببت اس  یدهببب  درٍى ظزف آةرا لَلِ ّب  ٍهقغز استزیل ریختِ 

 .دادینبِ رٍش چبّک اًدبم  یهحتَیبت لَلِ ّب، آسهَى سیست یزاب کزدُ ٍ

 هادُ هؤثر در هحیط  یپایذارٍ  تعییي حذالل غلظت تازدارًذُ از رضذ -3

 ٍ رسَةی دقیقِ هحلَل رٍی 01بِ هذت  rpm 2111بب دٍر  صَیسبًتزیفحل کزدُ ٍ بب  در آة هقغز راػصبرُ خبم  mg/ml 51غلظت 

سزی  7افشٍدُ ٍ ( v.v :0.0)هتیل سَلفَکسبیذ ٍ هتبًَل یلَلِ د بِ ّز .کزدینخطک  Rotary evaporatorبب ٍ کزدُاس ّن خذا  را

خْت  .فتزگاًدبم  بِ رٍش چبّک یٍ آسهَى سیست کزدُ تْیِ mg/ml 1.780ٍ  0.562، 3.025، 6.25، 02.5، 25، 51ی رقت هتَال

ی هزتبِ آسهَى سیست 2 ایّفتِ ٍ حل کزدُ در آة هقغز استزیل هَثز  هبدُاس  mg/ml  21غلظت هبدُ هؤثز در هحیظ یتؼییي پبیذار

 .ذم ضػلیِ قبرذ اًدب آگبر -دیسک

 ایهطالعات  گلخاًِ -4

، در  S. clavuligerus  سا ٍ در ردیف دٍم، گیبّبى تیوبر ضذُ بب سَسپبًسیَى اسپَربیوبری قبرذ پالتدر ردیف اٍل، گیبّبى بب 

ٍ در ردیف چْبرم  S. clavuligerus  بِ ّوزاُسا ّبی قبرذ بیوبریردیف سَم گیبّبى تیوبر ضذُ بب سَسپبًسیَى هخلَعی اس اسپَر

 .رٍس اثزات ببسدارًذگی ٍ هیشاى ایي اثز را هطبّذُ ٍ ثبت ًوَدین4پس اس گذضت . دّینگیبّبى ضبّذ را قزار هی

 ًتایج ٍتحث

فؼبلیت بیَکٌتزلی  آًتبگًَیست اًذاسُ گیزی قغز ًبحیِ هوبًؼت اس رضذ هؼیي ضذ ٍ آًتبگًَیست بیوبرگز ٍ رٍش کطت هتقببل بیيبب 

دّذ، هحتَیبت لَلِ آسهبیص حبٍی هحلَل رٍیی ّبی آلی ًطبى هیًتبیح هیشاى حاللیت هبدُ هَثز در حالل .رٍی بیوبرگز داردببالیی 

کلزٍفزم ٍ )  قغبیغیز آسهَى سیستی ّبلِ هوبًؼت اس رضذ ایدبد کزدًذ ٍلی در حاللدر ( آة هقغز ٍ هتبًَل ) ّبی قغبی در حالل

ّبی دریبیی ٍ بب خذاسبسی اکتیٌَهبیست 2119در سبل  .بذٍى اثز بَدُ ٍ در آسهَى سیستی ّبلِ هوبًؼت اس رضذ ایدبد ًکزد( ّگشاى 

         حذاقل غلظت ببسدارًذگی اس رضذ بیوبرگز ًحسَختگی غالف بزگ بزضبى رٍی ػبهل بیوبری هطبّذُ اثزات ببسدارًذگی

mg/ml 0.562 ببت ّیذرٍلیشات ٍ ّضن کٌٌذُ دیَارُ یتزک تزضح تَسظ قبرذسًی ایي اثز ببسدارًذگی اس رضذ ٍ خَاًِ. هؼیي ضذ
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ًیش بب قببلیت  Streptomyces aureofaciens  .(Ningthoujam et al,. 2009  )  گیزدّبی کیتیٌبس صَرت هیّب هبًٌذ آًشینقبرذ

       را داراست R. solani سًی اسپَربزًذگی دیَارُ سلَلی ٍ هیسیلیَم اثز ببسدارًذگی رٍی خَاًِ تَلیذ کیتیٌبس بب اس بیي

Taechowisan et  al., 1956 ).) ای ًیش ًطبى داد کِ ّبی گلخبًِبزرسیS. clavuligerus اثز قببل تَخْی در کٌتزل بیوبرگز ػبهل 

 .کبّذعَر قببل تَخْی هیسَختگی غالف بزگ بزًح داضتِ ٍ اس هیشاى ػالئن بیوبری بِ
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تیطتریي غلظت هادُ ضذ لارچی ٍ تازدارًذگی در رٍز چْارم هطاّذُ ضذ.

    

 
 رٍز هتَالی33در هحیط کطت هایع ٍ تررسی لطر ًاحیِ تازدارًذُ از رضذ در  R.solaniعلیِ  S.clavuligerusًتایج آزهَى زیستی . 1ًوَدار
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  Abstract 

Rice sheat blight, caused by Rhizoctonia solani, is one of the most destructive rice diseases 

worldwide. Biological control offers a friendly alternative to the use of chemical pesticides for 

controlling plant diseaes . Rice sheat blight is one of the plant diseases which have been 

controlled using a biological control approach.In this research, biocontrol ability of Streptomyces 

clavuligerus was investigated against R.solani. S. clavuligerus showed strong antagonistic activity 

against pathogen in Agar disk, Well- diffusion ad Dual culture methods by producing extra 

cellular antifungal metabolites.The active metabolite of S. clavuligerus was polar. Minimum 

Inhibitory Concentration ( MIC ) of the crude in DM solvent was determined as 1.562 mg/ml. 

Stability of the active crude in distilled water at room temperature (15 - 30°C) was about 6 

months. Thermal inactivation point (TIP) of active phase was 100°C and dry form persisted one 

month at 15°C and three months at 25°C respectively. Antifungal gene from S. clavuligerus is a 

useful candidate for genetic engineering of agriculturally important crops for increased tolerance 

against R. solani and similar phytopathogens. 

 

Keywords: Biocontrol ability, Minimum Inhibitory Concentration, Thermal inactivation 

point, Rice sheat blight, Antifungal metabolites.  
 

 

mailto:Elaheamini1389@gmail.com

