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 چکیذُ

بزای  کٌتزل بیَلَصیکی اًتخابی بزجستِ. است بزًجقارچی تزیي بیواری هْنبِ علت اًتطار جْاًی ٍ خسارت ساالًِ سیاد ،  بالست بزًج،

. ضَدّایی است کِ تا حذٍدی تَسط کٌتزل بیَلَصیکی کٌتزل هیاس بیواری بالست بزًج ًیش یکی. باضذّای گیاّی هختلف هیکٌتزل بیواری

در ضزایط آسهایطگاُ ٍ گلخاًِ   Pyricularia grisea علیِ  Saccharopolyspora erythraea در ایي تحقیق اثزات ضذ قارچی

ّای ٍ کطت هتقابل با تَلیذ هتابَلیتر آگار ٍ ًطت اس چاّک در آگا -ّای دیسکرٍشدر   S.erythraea. هَرد ارسیابی قزار گزفت

قطبی ٍ غیزقطبی قابل  در حالل  S.erythraeaهادُ فعال در عصارُ خطک . باالیی اس خَد ًطاى داد ضذقارچی هتزضحِ تَاى بیَکٌتزلی

 َکسایذ ٍ هتاًَلهتیل سَلف در حالل دیفعال حل بَدُ ٍ حذاقل غلظت باسدارًذُ اس رضذ با استفادُ اس حاللیت هادُ خطک عصارُ 

mg/ml 16562 درجِ ساًتیگزاد ، در حالت هحلَل در آب هقطز استزیل  15 – 33هاًذگاری هادُ هَثز در دهای هحیط . هطخص گزدیذ

ّای باالتز فعالیت باسدارًذگی علیِ قارچ گزاد فعال بَدُ ٍ در درجِ حزارتدرجِ ساًتی 03عصارُ خام تا دهای . هاُ تعییي ضذ 3حذٍد 

 .باضذعلیِ بیوارگز هَرد بزرسی هی .erythraea Sای ًیش هَیذ فعالیت بیَکٌتزلی باالی آسهایطات گلخاًِ. یابذر کاّص هیهذکَ

،  Streptomyces erythraeaّای ضذقارچی، هتابَلیتحذاقل غلظت باسدارًذُ اس رضذ، کٌتزل بیَلَصیک،  :ٍاصگاى کلیذی

Pyricularia grisea. 

 هقذهِ

دس طَلِ،  لبسذ .ببضذهی   Pyricularia  griseaهشحلِ غیش خٌسی بب  Magnaporthe  grisea بالست بشًح  یوبسیلبسذ ػبهل ب

بالست  سٍش هتذاٍل کٌتشل بیوبسی. کِ حبضیِ کطیذُ داسًذ ٍُخَد آهذ ّبی خبکستشی بِداًِ ٍ بشگ لکِ ،دم خَضِ غالف گشُ،

ّبی صیست هحیطی ٍ هطکالت التصبدی ًبضی اص کبسبشد سوَم ضیویبیی، ایي یػالٍُ بش آلَدگ. استفبدُ اص سوَم ضیویبیی است

ّبی بیَکٌتشلی، تَسؼِ سیستن. بِ طَس کبهل کٌتشل ًطذُ ٍ بِ صَست یکی اص هطکالت ػوذُ دس هضاسع بشًح ایشاى هطشح است بیوبسی

           دَضبی ضیویبیی هحسَة هیّهَثش خْت کبّص آلَدگی هحیط صیست ٍ خطش ایدبد همبٍهت ًبضی اص لبسذ کص ٍضیس

(Rizk et al., 2007). ّب بِ ٍیظُگیبّی بب استفبدُ اص هیکشٍاسگبًیسن ّبیّبی صیبدی اص کٌتشل بیَلَطیکی بیوبسیگضاسش 

تَاى بِ لِ هیخواص آى تی ّستٌذ؛ّبی صیستشیي هٌببغ تَلیذ فشآٍسدُیکی اص خبرة ّباکتیٌَهبیست .بِ چبپ سسیذُ است ّباکتیٌَهبیست

تحمیك، اسصیببی  ّذف اص ایي.ّب اضبسُ ًوَدّب، هوبًؼت کٌٌذُ آًضینّب، ػَاهل تحشیک کٌٌذُ سضذ گیبّی، سیذسٍفَس، آًضینبیَتیکآًتی

 .ببضذهی بیوبسی بالست هضاسع بشًحاستفبدُ اص آى دس کٌتشل بیَلَطیک  خْت S. erythraeaبیَکٌتشلی  فؼبلیت
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 ّا هَاد ٍ رٍش

 ی فعالیت ضذ قارچ ٍ ارسیابی S. erythraea  ٍقارچ عاهل بیواری  ِ ایشٍلِتْی -1

آٍسی ضذ ٍ پس اص کطت دس ّبیی اص بیوبسی بالست بشگ ٍ گشدى خَضِ اص هضاسع بشًح هٌبطك هختلف استبى هبصًذساى خوغًوًَِ

        ((DSM 40517 ایضٍلِ . صی ضذّبیی اص لبسذ ػبهل بالست خذاسبپتشی حبٍی کبغز صبفی هشطَة بِ سٍش تک ّبگ خذایِ

S. erythraea ّبی صٌؼتی ایشاى خشیذاسی ٍ خْت کطت ٍ تکثیش اص هحیط کطت اختصبصی ّب ٍ ببکتشیاص هشکض کلکسیَى لبسذ

GYM Streptomyces Medium  لشاس  لبسذکطت تبصُ خذا ًوَدُ ٍ سٍی سا لطؼِ ای اص پشگٌِ ّوشاُ بب هحیط کطت . استفبدُ ضذ

 GYMدس هحیط هبیغ  ، S.erythraea، هبدُ ضذ لبسچیبشسسی غلظت  خْت .گیشی ضذاًذاصُ لطش ًبحیِ هوبًؼت اص سضذٍ  دادُ

 .ضذ بشداسی اًدبمهتَالی ًوًَِ سٍص31دس هحیط آصهبیطگبُ  rpm 131سٍی ضیکش بب دٍسٍ  تلمیح

 یز فعال کٌٌذُ هادُ هؤثزغ یتعییي دهاٍی آل یّادر حالل یهادُ هؤثز ضذ قارچهیشاى حاللیت تعییي  -2

 rpm3111دلیمِ بب دٍس 11بِ هذت  َط یتَسط ٍستکس هخلَط ٍ دس سبًتشیفِ ٍ ػصبسُ خبم اضبفگشم هیلی 51بِ  حالللیتش هیلی 2

لَلِ آصهبیص اخیش ٍ لَلِ آصهبیص حبٍی سسَة حبصل اص . کشدینتبخیش Rotary evaporatorبب سا  یهحلَل سٍی. لشاس دادُ ضذ

اضبفِ ٍ آصهَى ( v.v:1.1)هتبًَل ٍ هتیل سَلفَکسبیذ ید آصهبیص یّببِ لَلِ. خبسج ضَد حاللتب بِ دسیکبتَس هٌتمل ضذ  َطیسبًتشیف

سا لَلِ ّب  ٍدس آة همطش استشیل سیختِ سا ػصبسُ خبم  mg/ml  25لَلِ غلظت 11دس .ضذػلیِ لبسذ اًدبم ک صیستی بِ سٍش چبّ

ٍ بالفبصلِ سشد  دادین دلیمِ لشاس 11هذت بِ ( گشاددسخِ سبًتی 111تب  31ثببت اص  یدهب)  حشاست لببل تٌظین بب دسٍى ظشف آة

 .دادینبِ سٍش چبّک اًدبم  یهحتَیبت لَلِ ّب، آصهَى صیست یبشا کشدُ ٍ

 هادُ هؤثز در هحیط  یپایذارٍ  تعییي حذاقل غلظت باسدارًذُ اس رضذ -3

 ٍ سسَةی دلیمِ هحلَل سٍی 11بِ هذت  rpm 2111بب دٍس  طَیسبًتشیفکشدُ ٍ بب حل  دس آة همطش ساػصبسُ خبم  mg/ml 51غلظت 

سشی  7افضٍدُ ٍ ( v.v :1.1)هتیل سَلفَکسبیذ ٍ هتبًَل یلَلِ د بِ ّش .کشدینخطک  Rotary evaporatorبب ٍ کشدُاص ّن خذا  سا

 .فتشگاًدبم  بِ سٍش چبّک یٍ آصهَى صیست کشدُ اص آى تْیِ mg/ml 1.781ٍ  1.562، 3.125، 6.25، 12.5، 25، 51ی سلت هتَال
هشتبِ آصهَى  2 ایٍ ّفتِحل کشدُ دس آة همطش استشیل هبدُ هَثش اص  mg/ml  21غلظت هبدُ هؤثش دس هحیط یتؼییي پبیذاسخْت 

 .ذم ضػلیِ لبسذ اًدب آگبس -دیسکی صیست

 ایگلخاًِهطالعات  -4

      صا ٍ دس سدیف دٍم، گیبّبى تیوبس ضذُ بب سَسپبًسیَى اسپَسبیوبسی دس سدیف اٍل، گیبّبى تیوبسضذُ بب سَسپبًسیَى اسپَس لبسذ

S. erythraea بِ ّوشاُصا ّبی لبسذ بیوبسی، دس سدیف سَم گیبّبى تیوبس ضذُ بب سَسپبًسیَى هخلَطی اص اسپَس  S. erythraea   ٍ

 .سٍص اثشات ببصداسًذگی ٍ هیضاى ایي اثش سا هطبّذُ ٍ ثبت ًوَدین4پس اص گزضت . دّینیبّبى ضبّذ سا لشاس هیدس سدیف چْبسم گ

 

 ًتایج ٍبحث

فؼبلیت بیَکٌتشلی  آًتبگًَیست ٍ اًذاصُ گیشی لطش ًبحیِ هوبًؼت اص سضذ هؼیي ضذ  S. erythraeaبیوبسگش سٍش کطت هتمببل بیيبب 

دّذ، هحتَیبت لَلِ آصهبیص حبٍی هحلَل سٍیی ّبی آلی ًطبى هیتبیح هیضاى حاللیت هبدُ هَثش دس حاللً. سٍی بیوبسگش داسدببالیی 

. سضذ ایدبد کشدًذ دس آصهَى صیستی ّبلِ هوبًؼت اص( کلشٍفشم ٍ ّگضاى )  غیشلطبی حاللٍ ( آة همطش ٍ هتبًَل) ّبی لطبی دس حالل

هبدُ هَثش  ضذ اکتیٌَهبیست بَهی خبکضی ٍ دسیبصی ػلیِ ػبهل بیوبسی بالست بشسسیایضٍلِ  161فؼبلیت آًتبگًَیستیًیض  تحمیمیدس 
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بب اًدبم آصهَى صیستی بِ سٍش چبّک حذالل  .(  Kathiresan et al,. 2005) لٌذهحلَ لطبی ٍ غیش لطبیّبی ْب ًیض دس حاللآً

فؼبلیت . هبُ اسصیببی ضذ 3آة همطش دس دهبی اتبق  پبیذاسی هبدُ هَثش دس ٍ mg/ml1.562 غلظت ببصداسًذُ اص سضذ ػلیِ بیوبسگش 

داسای  ًیض sindeneusis Streptomyces .کٌذگشاد کبّص پیذا هیدسخِ سبًتی 91دس دهبی ببالتش اص S. erythraeaصیستی هبدُ هَثش 

هبُ پبیذاسی ػلیِ  3بی اتبق دس ده ٍ هبدُ هَثش آى ببضذهی mg/ml1.562هیضاى بِ بالست ػبهلحذالل غلظت ببصداسًذُ اص سضذ سٍی 

اثش لببل تَخْی دس کٌتشل ػبهل  S. erythraea ،ًطبى داد ایّبی گلخبًِبشسسی .Ebrahim zarandi et al., 2009 )) بیوبسگش داسد

 .کبّذطَس لببل تَخْی هیبالست داضتِ ٍ اص هیضاى ػالئن بیوبسی بِ

 
 رٍس هتَالی33در هحیط کطت هایع ٍ بزرسی قطز ًاحیِ باسدارًذُ اس رضذ در  P. griseaعلیِ  S. erythraeaى سیستی ًتایج آسهَ. 1ًوَدار

 ًتیجِ گیزی کلی
 بالستخصًص کىترل بیًلًژیکی بیماری َای گیاَی بٍسالم ي غیر شیمیایی مبارزٌ با بیماری َدف از اوجام ایه تحقیق دستیابی بٍ ريش

 .دبً َای ضد قارچی آني مطالعٍ تًلید متابًلیت S. eryhthraea  آوتاگًویست از باکتری بروج با استفادٌ
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Abstract 

Rice blast, is the most important disease of rice because of its world-wide distribution and the 

resulting severe yield loss. Biological control has also become a prominent option for controlling 

various plant diseases. Rice blast is a plant disease  which have been controlled by biological 

control approachs. In this research, antifungal effects of Saccharopolyspora erythraea was 

investigated against Pyricularia grisea  in vitro and greenhouse. S. erythraea 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. erythraea was polar and 

nonpolar. 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 3 months. Thermal inactivation point (TIP) of active crude extracts was determined at 90°C 

with a decrease in its biological activity in higher temperatures. Pot and greenhouse tests showed 

high biocontrol properties against treated pathogen too. 
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