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بر روي بيماري   Pichia guilliermondii M63بررسي اثر كنترل كنندگي مخمر آنتاگونيست

در تامسون روي ميوه پرتقال   Penicillium italicumكپك آبي با عامل پس از برداشت 
  درجه سانتي گراد 5 و 20دماي 
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  چكيده
 Penicillium(يكي از خسارات عمده مركبات در دنيا شيوع و گسترش فزاينده پوسيدگي پس از برداشت مي باشد كه توسط كپك آبي

italicum (تاثير جدايه ي آنتاگونيست. بوجود مي آيد Pichia guilliermondii M63  در كنترل رشد ميسليومي در آزمون كشت
انجام گرفت كه مساحت پرگنه ها بطور معني داري  PDAمتقابل، آزمون متابوليت فرار و آزمون تركيبات غير فرار در روي محيط كشت

قال براي دوره انبار، چهار طرف ميوه ها با بيماري كپك آبي بر روي پرتبيولوژيك در بررسي اثر جدايه ي مخمر در كنترل . كاهش يافت
 24از جدايه  هاي مخمر و سپس بعد از گذشت  cells/ mL 108×1 از سوسپانسيون lµ40زخمي شدند و  mm3سوراخهايي به عمق 

C  5و C 20ْقارچ عامل بيماري تلقيح شد و سپس ميوه ها در دو دماي cells/ mL 105×1 از سوسپانسيون با غلظت lµ20ساعت  قرار  ْ
  . در هر دو دما مساحت لكه هاي ايجاد شده  بطور معني داري كاهش يافت .گرفتند

 ، پرتقال و كنترل بيولوژيكM63 Pichia guilliermondii ،Penicillium italicum :واژگان كليدي

  
  مقدمه

ين محصول به انبارداري امري اجتناب ناپذير نظر به استفاده از پرتقال در تمام سال نياز ا. پرتقال دومين ميوه پرمصرف در دنياست 
ارزيابي شده % 10- 40با وجود امكانات و تجهيزات پيشرفته انبارداري خسارات بعد از برداشت ميوه ها و سبزيجات در حدود . است
قارچ  مهمترين  قارچ هايي كه در انبار به پرتقال خسارت مي زننديكي از ). Wilson & Wisniewski, 1994(است

Penicillium italicum Wahmer.  از موثرترين راه ها  .استد كه به دليل داشتن توكسين حائز اهميت مي باشعامل كپك آبي
ولي با توجه به براي كنترل بيماري هاي بعد از برداشت استفاده از قارچ كش ها از جمله تيابندازول و سديم اورتوفنيل فنات است، 

مله فقدان خاصيت انتخابي كافي، تاثير سوء روي موجودات غير هدف، تهديد سالمتي انسان و اثرات سوء مبارزه شيميايي از ج
ط زيست، نابودي دشمنان طبيعي و ايجاد نژادهاي مقاوم عامل بيماريزا، نياز به يك روش جايگزين مبارزه شيميايي يجانوران و مح

 ).Janisiewicz et al.,2001(كامال مشخص مي شود
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  هامواد و روش 

 Penicillium به عنوان آنتاگونيست و يك جدايه از قارچ  M63 Pichia guilliermondiiجدايه مخمر :  عامل بيماري و آنتاگونيست

italicum دريافت شد) پرديس ابوريحان(به عنوان عامل بيمارگراز آزمايشگاه بيماري شناسي دانشگاه تهران.  
به اين .تهيه شد PDAروزه روي محيط كشت 10تا 7سيون قارچ عامل بيماري از كشتسوسپان: تهيه سوسپانسيون قارچ عامل بيماري

حجم %(05/0ميلي ليتر آب مقط استريل حاوي  10ترتيب كه با يك لوپ مقداري از اسپور قارچ عامل بيماري برداشته شد و سپس در 
يدي در هر ميلي ليتر با استفاده از الم كن 105از سوسپانسيون حاصل جهت تهيه غلظت . غوطه ور گرديد 20تويين ) به حجم

  . هماسيتومتر و افزودن آب مقطر استريل استفاده شد
سپس روي . يك لوپ از سلول هاي مخمر افزوده شد NYDBميلي ليتر  از محيط كشت  50 به ابتدا: تهيه سوسپانسيون آنتاگونيست

پس از آن با استفاده از الم ). El Ghaouth et al., 1998. (رفتعت در دماي اتاق قرار گسا 48دور در دقيقه به مدت  200شيكر با 
  .تهيه گرديد) در ميلي ليتر كنيدي 108(هماسيتومتر سوسپانسيون آنتاگونيست در غلظت مورد نظر 

رتقال ها پس از شستشوي پرتقال ها با آب، پ. پرتقال هاي مورد استفاده در اين بررسي پرتقال هاي رقم تامسون ناول بودند: پرتقال
سپس بر . شسته شدند% 95ثانيه در اتانول  30تجاري قرار داده و سپس به مدت % 1/0دقيقه در محلول هيپوكلريد سديم  1به مدت 

 .زده شد mm4عمق  و mm 3به قطر چاهك به فواصل مساوي با ميخ استريل 4روي هر پرتقال 

  
در  در كنترل بيماري كپك آبي پرتقال Pichia guilliermondii M63بررسي اثر آنتاگونيستي و جمعيت مخمر آنتاگونيست 

 :درجه سانتي گراد 5و  20شرايط دمايي 

 24پس از س. به هر چاهك از پرتقال مايه زني شد سلول در ميلي ليتر1×108ميكروليتر از سوسپانسيون مخمر با غلظت  40ابتدا  
وسپس . ندهاي تيمار شده با سوسپانسيون مخمري ، مايه زني شدوراخميكروليتر از سوسپانسيون اسپور قارچي به داخل س 20ساعت 
اندازه  .چاهك هاي مايه كوبي نشده، با آب مقطر استريل تيمار شدند . شدند دماي مشخص انتقال دادهبا ها به انكوباتورهاي پرتقال 

ها به كمك اسكالپل از محل چاهك. كمي تغيير انجام شد با 2001و همكاران در سال  Nunesطبق روش   گيري جمعيت مخمر
 10- 6   آب مقطر استريل قرار داده شد سپس از اين سوسپانسيون تا رقتليتر ميلي  9گرم بيرون آورده شد و در 1قطعاتي به وزن 

پرتقال ها به مدت  .شدهاي مخمر شمارش ساعت تعداد پرگنه 48شد، و پس از ريخته PDAبر روي محيط  آناز  µL200 و.تهيه شد
نيز به  C°5در دماي . روز يكبار قطر لكه ها وجمعيت مخمر اندازه گيري شد 5نگهداري شدند و هر  C°1±20 روز در دماي 15

 .روز يكبار قطر لكه ها و جمعيت مخمراندازه گيري شد 10روز و هر  30مدت 

  
  نتايج و بحث

 Pichia guilliermondii جدايه مخمر :C ˚1±20و  C°5قال در شرايط دمايي ي مخمر بر روي كپك آبي پرتاثر آنتاگونيستي جدايه 

M63  در . درجه سانتي گراد موفق عمل نمود20و  5در كنترل كپك آبي در دماي انبارC°5  مساحت لكه پوسيدگي در پرتقال هاي
ميلي متر مربع   31/4با عامل بيمارگرروز مايه زني  30بعد از گذشت  Pichia guilliermondii M63تيمار شده با آنتاگونيست 
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 M63 مساحت لكه پوسيدگي در پرتقال هاي تيمار شده با آنتاگونيست C°1±20در . ميلي متر مربع درشاهد بود39/24در مقايسه با 

  .ميلي متر مربع درشاهد بود33/20ميلي متر مربع در مقايسه با  02/6روز مايه زني با عامل بيمارگر 15بعد از 
  C ˚1±20و  C°5دمايي  شرايط هاي مايه زني شده در پرتقالت جمعيت مخمر آنتاگونيست در تغييرا

  
تعداد روزهاي  x لگاريتم تعداد مخمر ها و   y(درجه سانتي گراد 20در دماي   Bدرجه سانتي گراد و منحني  5در دماي    Pichia guilliermondii M63مربوط به جمعيت مخمر Aمنحني 

 )مي باشد C20˚و ºC5ه زني  در دماي پس از ماي

  

 درجه 5در . سانتيگراد در شكل آمده است درجه 20و   5در دماي   Pichia guilliermondii M63معادله جمعيت مخمر 
درجه جمعيت  20و در  جمعيت مخمر تا روز بيستم افزايش پيدا كرد و سپس سير نزولي را در طي روزهاي نمونه برداري طي نمود

  .دهم افزايش و سپس سير نزولي را طي نمود تا روز

نتايج آزمايش هاي انباري نشان داد كه اين جدايه آنتاگونيست توانايي كاهش شدت پوسيدگي و جلوگيري از رشد و توسعه 
كنترل قارچ  درجه سانتي گراد قادر به 5و هم  20مخمر مورد استفاده در اين تحقيق هم در دماي . مي باشدقارچ عامل بيماري را دارا 

توانايي تطبيق اين مخمرها با دامنه وسيعي از دما، باعث مي شود كه آنها بتوانند در مكانهاي مختلفي اعم از . عامل بيماري بوده اند
استفاده از مخمرها يك تكنولوژي جديد براي كنترل . سردخانه، درحمل و نقل و نيز در مغازه ها، دوام داشته و قابل استفاده باشند

ماري هاي پس از برداشت مي باشد و در طوالني مدت مي توان انتظار داشت كه اين مواد بيولوژيكي سطح كنترل قابل مقايسه اي بي
در نتيجه از اين مخمرها مي توان در محيط زيست استفاده كرد و عالوه بر كم . ورندآرا با سطح كنترل قارچ كشهاي شيميايي بوجود 

اين منحني هاي رشد ثابت مي كند كه كه .  .وي انسان از مقاومت قارچ ها در برابر اين عوامل كاستكردن خسارت قارچ كشها بر ر
درجه سانتي گراد  5روز در دماي  30حتي بعد از . جدايه آنتاگونيست مي تواند در زخم هاي پرتقال رشد كند و آنها را كلونيزه كند

احتماال اين آنتاگونيست ظرفيت بااليي . خل زخم ها مايه زني شده بود بيشتر بودتعداد سلول هاي زنده نسبت به آنچه در ابتدا به دا
 .براي كلونيزه كردن زخم ها دارد و مي تواند آنتاگونيست موثري در جهت كنترل بيماري هاي پس از برداشت باشد

  
  نتيجه گيري كلي

در نتيجه از  .لي بر عليه بيماري كپك آبي پرتقال مي باشدنتايج اين بررسي نشان مي دهد كه اين جدايه مخمري داراي توان بيوكنتر
اين مخمرها مي توان در محيط زيست استفاده كرد و عالوه بر كم كردن خسارت قارچ كشها بر روي انسان از مقاومت قارچ ها در 

  .برابر اين عوامل كاست
  

A B 
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