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چكیده
مقدمه :از وضلوعهت هل در زیسل فملهور

یکروبل  ،برقلرار پیونلد یله سلوی هله سلود مد غربله شلد در

آز هیشگه به عرص صمع و صرف کممد اس  .از این رو در توسع عوا ل سود مد چو عوا ل کمدلر زیسلد
یکروبل  ،طهلع ل بهیمل سللهز شللرای تغری ل ا و فی یولللو یک بللرا تکثیللر انبللو و اندخلله حه للل مهس ل بللرا
فر والسیو نههی ضرور اس  .در پژوهش حهضر ،کوشش شد ته بهدرین شرای رشد و فر والسلیو مهسل بلرا

سوی کمدر زیسد اسدرپدو هیسس رایموسو

( )C-2012ارای شود.

موا و روش ا :برا بهیم سهز شرای رشد سوی  ،C-2012توا رشد بر رو

مهبع کربن ،انواع

ی غلرای ،

اثر د ه ،اسیدید اولی و کارید سدی ارزیهب شد .همچمین ،اثر انواع حه ل و اف ودن هه در فر والسیو نهلهی و یل ا
هندگهر جمعی

یکروب بررس شد.

نتایج :بررس اثر مهبع کربم نشه داد گاوک  ،فروکدوز و هنیدو از مهبع کربم
اسیدید اولی و د ه برا این سوی ب ترتی

مهسل

 7و  12درجل سلهند گلراد اسل  .بهدلرین

بلرا رشلد بلود و بهدلرین
لی غلرای حلهو گالوک ،

عصهر خمر و عصهر جو بود .بررس اثر کارید سدی نشه داد ک به اف ایش غاظ از ص ر ته  300یا والر یل ا
جمعی

یکروب اف ایش و پس از آ جمعی

بهد ارزیهب شد؛ در حهل ک پا ر هیدرو
جمعی بهکدر در نمون حهو نم

این سوی اهمی

شرای بهیم نگهدار را نداش  .بررس  30هه زند لهن نشله داد
0

 100برابر ( )2×50 cfu/gبیش از نمون فهقد آ در ه پهیهن بود.

بحث و نتیجهگیری :اسد هد از مهبع کربم
داشد و

کهسد شد .بر پهی ندهیج ب دس

آ د بهدلرین حه لل یکروبل  ،هسل

هنمد گاوک در د ه  12درج سهند گراد و اسلیدید اولیل  7در رشلد

تواند در تهی فر و نههی به جمعی اید آ ؤثر بهشد .توا تولید دهبولیل هله فلرار و

هیع در حضور کارید سدی و کمدر بیمهرگرهه قهرچ توس اسدرپدو هیسس رایموسو

نشه ل دهلد ایلن سلوی

دارا پدهنسیل بهالی برا بهر بردار ه در مهطق نر ه و ه دارا تمش شور اس  .هنلدگهر بلهال ( 3سله ) در
فر والسیو نههی از دید اقدصهد برا تولیدکممدگه عوا ل بیوکمدر و کشهورزا بسیهر ه اس .
واژه ای کلیدی :اسدرپدو هیسس ،کمدر زیسد  ،لیوفیای اسیو  ،فر والسیو  ،هندگهر
* نویسمد سؤو کهتبهت
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فصامه عام  -پژوهش زیس شمهس

مقدمه.
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تلللود زیسلللد در خلللال تثبیللل  ،خشللل

به وجلود طهلعلهت دعلدد در ز یمل وفقیل
زیسد بیمهرگرهه گیهه  ،تمهه تعداد عدود

کمدلر

رطو سهز

صو

ی کش

تجهر در بهزار وجود اس  .اف و بلر ایلن ،بیشلدر ایلن
صوالت برا کمدر بیمهر هه گیههه گاخهنل ا و

خش

جدد آ بهیلد در نظلر گرفدل شلود .نلوع
و سن آ در اثربخشل  ،پهیلدار و ت ملل

شلدگ بسلیهر از عوا لل کمدلر زیسلد
1

تمهه تعداد انگش شمهر برا اسد هد در رع عرف
شد اند ( 5و  .)1کوشش زیهد برا توسلع گونل هله

عوا ل کمدر زیسد دارند (.)2

فعهلی

بر رو این بهکدر هه چمد عماکرد بود آ هه

بر عایل بیمهرگرهله گونلهگو گیلهه کل بل کلههش
گیه در طو دور رشد مجر ل شلوند ،اسل .

سال

ویژگ هه آندهگونیسد ی

سوی بو

اسدرپدو هیسس

رایموسللو ( 5)C-2012بللر عای ل رای وکدونیلله سللوالن
( 1AG-4عه للل ایجللهد للر

گیههچلل چغمدرقمللد) در

شرای آز هیشگه  ،گاخهن و رع بررسل شلد اسل .
ندهیج نشه داد اس ک تیمهر برر به این جدایل بلهکدر
عالو بر کمدر بیمهر

ر

گیههچل رای وکدونیلهی و

کههش پوسیدگ هه قهرچ  ،وج

اف ایش جوان زن

و عماکرد گیه در گاخهن و رع

شود ( 0و .)7

عالو بر کهرای  ،عه لل کمدلر زیسلد بهیلد قهبایل

زیلهد در فر والسلیو کودهله و

ترکیبلللهت شلللیمیهی و یللله زیسلللد فعللله خدا ل ل

اسدرپدو هیسس ب عموا عوا ل کمدر کممد بیمهر هله
قهرچ انجه شد اس

توانمد فر والسیو را در

(اف ودن هه) وجود دارند ک

برا اهداف ورد نظر تغییر دهملد .اف ودنل هله
چو قهرچکش هه

فر و نههی را به هدف کمدر بیمهرگرهله بلهال ببلرد .ا له
نکد بسیهر ه در ز یم اف ودن هه در فر والسلیو هله
یکروب  ،ارزیهب سمی چمین ترکیبهت بلر رو عه لل
کمدلللر زیسلللد اسل ل

( 5و  .)1در فر والسلللیو هللله

یکروب از حه لهه گونهگون چو کهئولن ،0تهل
خهک ،هس و برر اسد هد

(سوپر جهذ ) 1نی در کشهورز اسلد هد هله

هیدرو

گونهگون دارند .هیدرو
بعد

مهس هسدمد ک

هه پایمرهلهی بله سلهخدهر سل
توانملد بل یل ا زیلهد آ و

فرآورد هه زیسد را در خلود نگهلدار کمملد .هملین

تلله بدللوا آ را در حجل انبللو تولیللد و در سللط وسللیع

عرص هه گونلهگون چلو کشلهورز  ،صلمع

فر والسیو

صو نههی تولید شلد نقطل اوج دانلش

در فمللهور تولیللد کودهلله و عوا للل کمدللر زیسللد ب ل
حسلله

ل آیللد .بمللهبراین ،بقلله

صو نههی اهمی

یکروارگهنیسل هلله در

ویژ ا دارد ( .)5در فر والسیو ،

انواع د هوت از اج ا فعه اسد هد

شلود .در رحال

تهی تود فر ول شد یکروب  ،س ورد ح ل توانلهی

،7

شود .واد پایملر  2چلو

تبدیل ب یک از فر والسیو هله  3رایلج را داشلد بهشلد
اسللد هد کلللرد .پلللس از بهیملل سلللهز

همل

تواند از طریق هل اف ایل  ،کلهرای

ویژگلل هیللدرو هلله سللب

لللی کشلل ،

لؤثر

اسلل  .شلللرای تخمیلللر 4و راحلللل پلللس از آ هنملللد
لیوفیای اسیو اهمی

( .)1 -3یک از عا هه اصلا

کلللرد و

بهللر بللردار آ هلله در
غلرا و

پ شللک شللد اس ل  .از ایللن للواد ل تللوا ب ل عمللوا
حه لهه زیسد بهر گرف

(.)50

ندللهیج پللژوهش حهضللر بهدللرین شللرای غللرای و
فی یولو ی
مهسل ل

برا رشد ،حه لل مهسل

و اف ودنل هله

بلللرا نگهلللدار باملللد لللدت سلللوی بلللو

اسدرپدو هیسس رایموسو

( )C-2012در انبهر را عرفل

کمد .همچمین ،در این طهلعل قهبایل کمدلر زیسلد

طهلع شرای بهیم رشد و طراح فر والسیو برا اف ایش هندگهر  Streptomyces rimosus strain C-2012ب عموا ...

سوی  C-2012پس از فر والسیو نههی ارزیهب شد تله
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 .بررسی اثر محیط غراایی برر رشرد سرویه :C-2012

لهیع شله ل:

لی غلرای

از کللهرای فر والسللیو نهللهی در طللو ز لله اطمیملله

رشد بهکدر در چهلهر نلوع

حهصل شود.

 NB ،PDB ،GYMو  LBبررس شد .ارللن هله تاقلی
شللد بلله بللهکدر ب ل للدت چهللهر روز داخللل انکوبللهتور

موا و روش ا.

د رک به د له  12درجل سلهند گلراد بله  510دور در

سویه باکتریایی :سوی بهکدریهی

ورد اسد هد  ،سلوی

اسدرپدو هیسلس رایموسلو

( ،)C-2012از خلهک

بو

واقع در کر ه جداسهز و شمهسهی شد.

رع گمد

دقیق نگهدار شدند .ب مظور ارزیهب تعداد بلهکدر از
رو

شمهر

فی یولو

(کارید سلدی  0/1درصلد) تهیل و جمعیل

این سوی پس از تأیید توا بیوکمدرل ( )7بلرا طراحل

یکروب

فر والسیو به هنلدگهر بلهال در ایلن بررسل  ،ارزیلهب

شد (.)53

در

بهکدریلهی  ،یل

وجود در ی

یا لیدر

هسلب

ی کشل

 .بررسی اثر ما ،اسیدیته اولیره و کلریرد سردی برر

شد .الز ب یهدآور اس ک در آز و هه انجه شد
ی هه کش

کالون  57سلر رقل

یکروبل در سلر

لهیع بلرا بررسل جمعیل

سلوی

رشد و جمعیت باکتری :رشد بلهکدر در

یال لیدللر از بلهکدر بلله جمعیل

اولیل

هیع به اسیدید اولی  7 ،0 ،1و  2و در س د ه  37 ،12و

 5×507 cfu/mlبرا تاقی در  10یا لیدر

ی کشل

 40درج سهند گراد بررس شد ( .)53پس از تعیین د له
و اسللیدید اولی ل بهیم ل  ،بللهکدر در

هیع اسد هد شد.
 .بررسی توان رشرد سرویه  C-2012برر روی منراب

لی

GYM

حهو غاظ هه

للی  GYMللهیع

دوال کارید سدی (صل ر،500 ،10 ،

کربن :در این طهلعل  ،قملدهه فروکدلوز ،50رافیملوز،55

 300 ،100و  400یا والر) کش شد .ارلن هه تاقی

للهنیدو  ،51سللهکهرز ،53گاللوک  54و زایاللوز 51بلله غاظ ل

شد به بهکدر ب دت  4روز داخل انکوبلهتور بله د له

للی کش ل

 12درجل سللهند گللراد بلله دور  510در دقیقل نگهللدار

نهللهی  5درصللد ب ل عمللوا مبللع کللربن

حداقل( 50آ آگهر حهو عمهصر علدن ) اضلهف شلد
ی کش

( 55و .)51

حلداقل بلدو قملد بل عملوا

ی کش

شههد م

و

شههد ثب

در نظر گرفد شد .پای هه کش

شدند .برا

تو ه زیستی باکتری :از سوسپهنسیو هه

لللدت  7روز در انکوبلللهتور  12درجل ل سلللهند گلللراد
نگهدار شد .برا نمهیش رشد یه عد رشد بهکدر از

تصویربردار

چهللهر دا م ل ( ++همهنمللد یلله بیشللدر از شللههد ثب ل )+ ،

شد (.)54

51

یکروبل بل

آ د از آز و پیشلین ،ال یکروسلکوپ تهیل و
یکروسکوپ بلرا بررسل بیشلدر انجله

ول کم کمدر از شلههد ثبل )،

 .بررسی اثر کلرید سدی برر تولیرد متابولیرت رای

و لل بل طلور عمل دار

فرار ضرد رارچی 100 :یکرولیدلر از سوسپهنسلیو بله

( -+کم بیشدر از شههد م

کمدر از شههد ثب ) و ( -همهنمد شههد م ل ) اسلد هد
شد.

انجه شد.

 .بررسی میكروسكوپی اثر کلرید سدی بر میسلیو و

دس

(بیشدر از شههد م

 52تهی و شمهر

سر فی یولو ی

غم حهو گاوک ب عموا
شد بل

هسب جمعی

بهکدر نیل سلر رقل

در

غاظ  5×507بهکدر در هر یا لیدر سر فی یولو
رو

ی کش

 GYMآگلهردار حلهو غاظل هله

بر
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ص ر 100 ،500 ،و  300یا والر کاریلد سلدی پخلش
در د لله  12درجل

شلد .پایل هلله بل لدت  14سللهع

سلهند گلراد نگهلدار شلد (در تیملهر شلههد آ
سدرو تاقی شلد) .سلپس ،یل
حهشی کش
وس پای

حاقل  1یال

قطللر
دلر از

 7روز سلوی هله قلهر هله بیملهرگر در
لی کشل  PDAتاقلی شلد .دو

حلهو

پای حهو قهر و بهکدر بر رو یکدیگر قرار داد و

باکتری :غاظ هه

نگهللدار و درصللد بللهزدار از رشللد یسللایو

قللهر

سوالن  ،15فوزاریو سوالن  11و فیدوفدورا 13بودند (.)51
 .بررسی اثر کلرید سدی برر تولیرد متابولیرت رای

مای ضد ارچی :در این آز و سوی  C-2012در وس
پدر دیش حلهو

للی کش ل

 100 ،500و  300یا ل للوالر کاریللد سللدی ) ب ل شللکل
نقط ا کش شد .ی

1

قطر سدرو تاقی شلد .کشل هله

5×507

یا لیدر سوسپهنسیو سوی  C-2012بله غاظل
بهکدر در هر یا لیدر در سر فی یولو

سدرو ب هر

ارلن اضهف شد .کش هه یهد شد بل لدت  4روز در
د ه  12درج سهند گراد نگهدار شدند (.)53
 .بررسرری جررا

رری متابولیررت ررای

و بررازپ

تولیدی باکتری به پلی مر یدروژل :ی
بل للدت یل
رو ی

سللهع

گر پال لر

بهکدر اضلهف شلد و

در د لله اتلله بللر رو شللیکر

به شدت  70دور در دقیق قرار گرف  .پلس از

این رحا  ،دان هه پا

ر سوپر جهذ از خاوط بلهال
گسدرد و خشل

شدند .ب مظور بررسل بلهز پلس دهل
جرب  ،پا

رهه در  1یا لیدر آ

هله

دهبولیل

قطر اسدریل شسلد

شدند.

روز قلهر بیمللهرگر در دو طللرف پایل تاقللی شللد .در
پای شههد نی آ

 GYMللهیع اف ل ود شللد .سللپس ،ی ل

جداشد و بر رو فویل آلو یمیو

لی ( PDAبله غاظل هله صل ر،
قرص  1یال دلر از کشل

خداف پا

سوپرجهذ ب هیع روی کش

بیمللهرگر هسللب شللد .قللهر هلله بیمللهرگر رای وکدونیلله

ر سوپر جهذ (ص ر،

 5000 ،500 ،10 ،50 ،1و  1000یا گلر در لیدلر) بل

به اسد هد از نوار پهرافیا  ،م ر یهن پای هه سدود شد.
پای هه ب دت  1روز در د له  12درجل سلهند گلراد

یکروارگهنیس هه ،سه چههر  ،شمهر  ،51پهیی 5314

 .پوشش

ی باکتری بر سطح پلی مرر یردروژل:

لی

قهدیر ص ر 50 ،1 ،و  10یا گر از پا لر بل

یهد شد ب دت  1روز در د ه  12درجل سلهند گلراد

کش

نگهدار شدند (.)50

ارلن هه ب دت  1روز در د ه  12درجل سلهند گلراد

 .بررسی اثر کاربر

مزمان رارچكش ویتراواک

بر سرویه  :C-2012قلدار  4 ،3 ،1 ،5و  1گلر در لیدلر از
پودر ویدهواکس ب

نگهللدار شللدند .از سللهندری یو  11بللرا رسللو تللود
زیسد حهصل اسد هد شد .تود زیسد ب همرا پا

 GYMآگهردار (پس از

ب دت  42سهع

وکیو شد .در نههی  ،پال

اتوکالو) اف ود شد 500 .یکرولیدر از سوسپهنسیو تلهز

گرانو هه خش

آغشد ب بهکدر تبدیل شدند.

کش

ی کش

 GYMهیع اف ود شلد .پلس از تاقلی بلهکدر

سوی یکروب به اسد هد از پیپ

پای حهو

پهسلدور بلر رو

ی دارا قهر کش پخش شد .کش هله

در د لله  12درجلل بلل للدت  71سللهع

نگهللدار و

سپس ،ندهیج بررس شد (.)53
 .بررسی اثر پلی مر یدروژل (به عنوان حامل) برر

ر

رهله بل

 .بررسی اثرر لیروفیلیز برر جمعیرت سرویه :C-2012

رسو حهصلل از سلهندری یو بلهکدر کشل
لی

شلد در

للهیع  GYMبلله اسلد هد از ازت للهیع مجمللد و

سللپس ،ب ل للدت  3و  0سللهع

بلله فشللهر  0/2اتمس ل ر

لیوفیای (دسدگه لیوفیای اسیو  ،Operonکلر جملوب )
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شد .ی

له در

د ه اته نگهدار شلد .پلس از ایلن لدت جمعیل
بلللهکدر

نتایج.

گر از تود آبگیر شد بله  500گلر هسل

اسیدشو شد خالوط شلد و بل لدت یل

وجلللود در هلللر گلللر خالللوط حهصلللل

(فر والسیو اولی ) در سر فی یولو ی
همچمین ،اثر اف ود  300یا
و اسللد هد از دو رو

ب دس

والر نم

ب بسدر هس

خاللوطسللهز (همل

آسللیه برق ل ) بللر رو جمعی ل
فر والسیو اولی پس از ی

آ د.
دسللد و

وجللود در

بللهکدر

یل ا جمعیل

 30ه در سر فی یولو ی

بهدرین رو ) در بلهز ز لهن
هسب شد (.)57

تحلیل آماری :آز و هه بهال در قهل

رایموسوس سویه

 C-2012بر روی انواع منب کرربن :ندلهیج نشله داد کل
ی ا رشلد سلوی  C-2012بلر رو

لی هله حلهو

گاوک  ،فروکدوز و هنیدو در دا م  ++بلود و در سلهیر
قمدهه بهکدر ندوانس رشد کمد .همچمین ،در پای هله
دارا رشد ثبل

توانسل همهنملد

لی شلههد ثبل

اسپور تولید کمد (شکل .)5
 .بررسی اثر محیط غاایی برر رشرد استرپتومایسر

رایموسوس سرویه  :C-2012ندلهیج ایلن طهلعل نشله داد

بلهکدر زنلد وجلود در فر والسللیو

اولی (تهی شد بر اسه

ی کش

 GYMحهو گاوک (برگ ید شد از بین

قمدهه ارزیهب شد بر اسه

تأثیر بر رو رشد و ی ا

دسدرسل در صللمع ) ،عصللهر خمللر و عصللهر جللو در

طرح که ال

تصهدف و در س تکرار اجرا شد .بلرا ت ایلل آ لهر
داد هه ب دس

 .بررسی توان رشد استرپتومایس

ه بررس شد (.)57

 .بررسی زنده مانی سویه  C-2012ر طرول زمران:
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آ د از نر اف ار  SPSSاسد هد شلد.

همچمین ،یهنگینهه به اسد هد از آز لو چملد دا مل ا

قهیس ل بلله سللهیر

للی هلله کش ل توانس ل جمعی ل

بیشلللدر از بلللهکدر ( )5×502 cfu/mlرا تولیلللد کمل لد.
لللی توانسللل

همچملللین ،سلللوی  C-2012در ایلللن

اسللپورده خللود را ح ل کم لد در صللورت ک ل در دو

دانکن در سط احدمه  5درصد قهیس شد.

ی  LBو  PDAاین ویژگ دید نشد .البد در

ی

 Nutrient Brothنی ویژگل اسلپورده دیلد شلد ا له
ندوانس جمعی

بهالی نسلب

بل

لی  GYMفلراه

کمد (جدو .)5

شکل  -5توا رشد سوی اسدرپدو هیسس رایموسو
جD-Glucose :؛ دD-Mannitol :؛ :

 C-2012بر رو انواع مبع کربن .الف:
ی حداقل (شههد م

ی غم (شههد ثب ) ؛ D-Fructose :؛

) ؛ وRaffinose :؛ زSucrose :؛حXylose :
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فصامه عام  -پژوهش زیس شمهس

جدو  -5ویژگ هه رشد ،اسپورده و رنگ یسایو هه رویش و هوای سوی اسدرپدو هیسس رایموسو
کش
ی ا رشد ( )cfu/mlپس از  4روز

ی کش

2

5×50

GYM

1

0×50

LB
PDA

7

Nutrient Broth

0

5/1×50
3/7×50

خداف
رنگ یسایو

اسپورده
+
-

س ید

زرد پررنگ

-

-

زرد پررنگ

+

-

س ید دمهیل ب سب

س ید
0.20

A

A

رشد و جمعیت باکتری :ندهیج پلژوهش حهضلر نشله داد

B
C

BC

BC

 7و  12درجلل سللهند گللراد اسلل  .بلله افلل ایش

اسیدید از دا م  1ته  7جمعی

0.16

0.12

یکروب افل ایش یهفدل و

پس از آ کههش یهف  .همچمین ،به اف ایش د ه از ی ا

0.08

جمعی کهسد شد و در د ه  40درج سهند گراد هلی
رشد دید نشد (جدو .)1

0.04
400

200

300

غاظ

جدو  -1اثر د ه و اسیدید اولی

ی غرای بر جمعی

( )cfu/mlاسدرپدو هیسس رایموسو
اسیدید

سوی

C-2012

د ه  12درج

د ه  37درج

سهند گراد

سهند گراد

1×501

5×501

0

1

1

2×50

1×50

3/3×50

5×50

2

4/1×500

3/7×500

50

کارید سدی ( یا

والر)

شکل  -1اثر غاظ هه ص ر ته  400یا والر کارید سدی بر

رشد ساو در یا لیدر سوی اسدرپدو هیسس رایموسو

C-2012
250

A

A
B

220

C

CD

D

7

190

160

ندهیج بررس

اثر کارید سدی بلر جمعیل

نشه داد ک بهدرین غاظ
اس

ب طور کل از غاظل

ی ا جمعی

یکروبل

130

کارید سدی  300یا لوالر
صل ر تله  300یال لوالر

یکروب اف ایش یهفد و پس از آ یل ا

جمعی کهسد شد (شکلهه  1و .)3

( یا گر )

7

7

100

0

وز خش

0

واحد تشکیل کاون ()*500

ترتیلل

یسایو هوای

زرد پررنگ

 .بررسی اثر ما ،اسیدیته اولیره و کلریرد سردی برر

ک اسیدید اولی و د ه رشلد بهیمل بلرا ایلن سلوی بل

 C-2012بر رو

ی هه

100
400

300

200

غاظ

100

کارید سدی ( یا

0

50

والر)

شکل  -3اثر غاظ هه ص ر ته  400یا والر کارید سدی بر
وز خش

تود زیسد اسدرپدو هیسس رایموسو
C-2012

سوی

طهلع شرای بهیم رشد و طراح فر والسیو برا اف ایش هندگهر  Streptomyces rimosus strain C-2012ب عموا ...

 .بررسی میكروسكوپی اثر کلرید سدی بر میسلیو و

تو ه زیسرتی براکتری :ندلهیج رنلگ آ یل
یساسو
نملل

بهکدر در

نشللله داد کلل نملل

 .بررسی اثر کلرید سدی بر تولید متابولیت ای فرار

گلر تلود

ی حهو غاظل هله

ضد ارچی :ندهیج ایلن آز لو نشله داد کل در تمله
وارد به افل ایش یل ا شلور  ،اثلر بهزدارنلدگ سلوی

دلوال

وجلل کلللههش طلللو

یسللایو هلله بللهکدر و کوتلله و کا لل
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 C-2012بر قلهر هله بیملهرگر گیلهه افل ایش یهفل .
همچمین ،شخص شد نمل

شللد آ هلله

شود (شکل .)4

اثلر بهزدارنلدگ بلر تولیلد

دهبولی هه فرار ندارد (جدو .)3

شکل  -4اثر نم

بر یسایو هه اسدرپدو هیسس رایموسو
:

جدو  -3تولید و اثر بهزدارندگ

سوی  .C-2012الف:

ی حهو  300یا والر نم

 :یسیایو هه کوته و غیر مشع

دهبولی هه فرار ضد قهرچ در غاظ هه
سوی

ی فهقد نم

خداف کارید سدی توس سوی اسدرپدو هیسس رایموسو

C-2012

درصد بهزدارندگ رشد در غاظ هه

بیمهرگر قهرچ

 :یسیایو هه بامد و مشع ؛

خداف کارید سدی

ص ر یا والر

 500یا والر

 100یا والر

 300یا والر

R. solani

33 c

37 c

47 b

04 a

F. solani

11 c

17 c

41 b

05 a

Phytophthora sp .

10 c

10 b

45 a

43 a

جدو  -4تولید و اثر بهزدارندگ

دهبولی هه

هیع ضد قهرچ در غاظ هه
سوی

بیمهرگر قهرچ

خداف کارید سدی توس سوی اسدرپدو هیسس رایموسو

C-2012

درصد بهزدارندگ رشد در غاظ هه

خداف کارید سدی

ص ر یا والر

 500یا والر

 100یا والر

 300یا والر

R. solani

41 b

00 a

13 c

12 c

F. solani

13 b

70 a

15 c

15 c

Phytophthora sp .

10 d

07 c

71 a

70 b

فصامه عام  -پژوهش زیس شمهس
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 .بررسی اثر کلرید سدی برر تولیرد متابولیرت رای

مررای ضررد ررارچی :ندللهیج نشلله داد ک ل در تقهبللل بلله
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طللور که للل رخ داد و دوبللهر بهفل

اندهه آز و شههد شد .این وضوع نشه دهمد توا

 Rhizoctonia solaniو  Fusarium solaniبله افل ایش

مهس

یل ا شلور  ،تلوا بیلوکمدرل سلوی  C-2012کللههش

سوپر جهذ اس .

یهف  .ا له در تقهبلل بله  .Phytophthora sp.بله افل ایش
ی ا شور  ،توا بیوکمدرل آ اف ایش یهفل

بهزپس بده

 .پوشش

دهبولی هه جر شد در پا لر

ی باکتری بر سرطح پلریمرر یردروژل:

شکل نههی پا

(جلدو

روشللن پال للر در

ر سوپر جهذ پس از اسلدقرار بلهکدر

بر آ دچهر تغییر شد و توا جر و نگهلدار آ (بله

.)4
 .بررسی اثر کاربر

سویه استرپتومایس

مزمان ارچكش ویتاواک

برر

رایموسوس  :C-2012بررس هه نشه

داد ک ل سللوی  C-2012قللهدر ب ل رشللد در هللی ی ل

از

 .بررسی اثر پلی مر یدروژل (به عنوان حامرل) برر

باکتری :ندلهیج نشله دادنلد کل سلوی  C-2012در همل
لر سلوپر جلهذ

رشلد کلرد (cfu/ml

 )5/1×502و ت هوت جمعیدل بله غاظل

صل ر بل عملوا

 .بررسی جا

ی متابولیت ای تولیدی

باکتری به پلی مرر یردروژل :ندلهیج نشله داد کل طل
انبسهط و اندقبهض پا
دهبولی هه

ر در این آز و بهزپس ده آرا

هیع یکروب بر سط فویلل آلو یمیلو بل

شکل  -1پوششده بهکدر بر رو پا ر هیدرو  .الف :هیدرو
اس ؛  :هیدرو

برا دسدیهب ب فر و نههی اندخه و سهیر آز لهیشهله
 .بررسی اثر لیوفیلیز بر جمعیت سویه استرپتومایس

رایموسوس  :C-2012ندهیج نشه داد ک آ گیر که لل
در ی ا هندگهر جمعی

یکروب اثر دارد و افل ایش

طو آبگیر ب هندگهر جمعی کم

کمد .یل

لله پللس از نگهللدار فر والسللیو اولیلل  ،جمعیلل

شههد از خود نشه نداد.
و بازپ

در ترکی

فر والسیو از آ اسد هد نشلد و بسلدر هسل

بر رو آ انجه شد (شکل .)1

غاظ هه ویدهواکس نیس .

غاظ هه پال

ظرفی قبل از اسدقرار بهکدر ) را از دس داد .بملهبراین،

یکروب در نمون ههی کل  3و  0سلهع

لیلوفیای شلد

بود ب ترتیل  3×507 cfu/gو  1×501cfu/gبلود (شلکل
 .)0جمعی

بهکدر بالفهصلا پلس از تهیل فر والسلیو

(روز او )  1×501cfu/gبود.

پیش از پوشش به بهکدر ک دارا رنگ س ید به دان بمد ی

پس از پوشش به بهکدر و تغییر رنگ و انداز پا ر بر اثر پوشش به ساو هه بهکدر

دس

557

طهلع شرای بهیم رشد و طراح فر والسیو برا اف ایش هندگهر  Streptomyces rimosus strain C-2012ب عموا ...

اسد هد از نمون آ گیر شد (لیوفیای ) و خالوط

 .بررسی زنده مانی سرویه  C-2012ر طرول زمران:

یکروبلل در

بهکدر در فر والسلیو اولیل نشله داد

کللرد آ بلله آسللیه برقلل  ،جمعیلل

بررس جمعی

فر والسیو نههی را در قهیس به نمون آبگیر نشلد و
خاللوط شللد بلله هم ل

ک تعداد بهکدر زنلد وجلود در نمونل بله طلو ز له
کههش

دسللد اف ل ایش داد و وجلل

هندگهر بیشدر بهکدر در طو ز ه شد( .جدو .)1

فهصا هر ی

جمعی اسدرپدو هیسس رایموسو
نوع تیمهر تود زیسد

جمعی

آبگیر نشد –هم

C-2012

()cfu/g

از س ل سلله در حللدود  2×50 cfu/gو در فر والسللیو

0×50

بدو نمل

1×500

آبگیر شد – آسیه برق

در حلدود  4×504 cfu/gبلود .همچملین ،در

نمون هه بدو نم

0

3/1×50

آلودگ هه قلهرچ و بهکدریلهی

نهخواسد شههد شد (جدو .)7

جدو  -0زند هن جمعی ( )cfu/gاسدرپدو هیسس رایموسو

سوی  C-2012در طو ز ه

ه نخس

ه دو

ه سو

ه چههر

ه پمج

ه شش

7× 507

0× 507

4× 507

3/1× 507

1/3× 507

5/2× 507

جدو  -7اثر کارید سدی اف ود شد ب فر والسیو بر ی ا زند هن جمعی ( )cfu/gسوی اسدرپدو هیسس رایموسو
5

زه (ه)
1

1
1

پلس

0

1

دسد

بلهکدر

در فر والسیو نههی حهو  300یا والر نمل

5/3×50

آبگیر نشد -آسیه برق
آبگیر شد –هم

فرموالسیون نهایی :ندهیج نشه داد کل جمعیل

1

دسد

ه ی

بهر تکرار شد (جدو .)0

 .اثر کلرید سدی برر زنردهمرانی سرویه  C-2012ر

جدو  -1اثر آسیه برق و آبگیر تود زیسد بر هندگهر
سوی

یهبد .ایلن جمعیل

سلمج بل لدت  0له بله

3

1

4
1

فهقد نم

3×50

1/7×50

1

1/5×50

1

5/1×50

5×50

حهو نم

40×501

30×501

35×501

14×501

57×501

0
7

52
0

C-2012

14
0

30

1×50

3×50

5/1×50

4

4×50

50×501

0/1×502

11×500

2×500

شکل  -0نمه ظههر تود یکروب در اثر دسدگه لیوفیای
الف) تود زیسد پیش از آبگیر (لیوفیای ) )  3سهع
نمون هه الف و

بر خالف نمون ج ،ب عا وجود رطوب

پس از لیوفیای (عد آبگیر که ل) ج)  0سهع پس از لیوفیای (آبگیر که ل).
در دن تود یکروب  ،هموز دارا فعهلی زیسد بود و برا فر والسیو مهس
نیسدمد.

فصامه عام  -پژوهش زیس شمهس

552

بحث و نتیجهگیری.
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قدار رشد بود .همچمین ،شخص شلد بهدلرین رشلد در

اسدرپدو هیسس از یکروارگهنیس هه بسیهر بله ارز
در عرص هه گونهگو زندگ بشر از جما کشلهورز

اسیدید  7انجه

شود .ندلهیج طهلعل اثلر ملهبع کربمل

نشه داد ک فروکدوز ،گاوک و هنیدو از ملهبع کربمل

و پ شک ب شلمهر ل آیملد .ایلن بلهکدر هله در عرصل

مهس

کشهورز به عموا بهکدر هه کاونی کممد ری وس ر،

در رشد ایلن سلوی اهمیل داشلد و ل توانلد در تولیلد

عوا ل کمدر قهر هه بیملهر زا گیلهه و همچملین،

اید آ ؤثر بهشلد .در

ت ری ل

ل شللوند (.)52

کممللد رشللد گیهه له عرف ل

بررسلل ویژگلل هلله عوا للل کمدللر زیسللد  ،طهلعلل
زند هن و ح

ویژگ هه زیسد این گرو یکروب

از عوا ل هل در ز یمل توسلع آ هله بلرا اسلد هد در
پهتو هه ب شمهر

دیری

آید .این وضوع در تولیلد

انبللو و فر والسللیو اهمیلل

ویللژ ا دارد ( .)1بیشللدر

بررس هه انجه شد بر رو کلهربرد عوا لل بیلوکمدر

فر و نههی و رسید ب جمعی

بررس اثر اف ودن کارید سدی ب کشل
بهیم ل سللهز رشللد یکروب ل

غلرای بلرا

شللخص شللد ایللن سللوی

اسدرپدو هیسلللس تلللوا زیسلللد خلللود هنملللد تولیلللد
دهبولی هه ثهنوی گونهگو ب ویژ دهبولی هه
در کمدر زیسد را ح

لؤثر

نمود و همهنملد شلرای نر له

توانهی کمدر بیمهرگرهه گیهه را دارد.
پهیللدار کودهلله و عوا للل کمدللر زیسللد  ،در ط ل

و ایلن نلوع از

انبهردار و پس از اسد هد یک از شکالت اس ک بر

رعلل عمالل بهشللد.

سر را تولید قرار دارد .در ایرا بررس چملدان در ایلن

ب شکل سوسپهنسلیو سلاول بلود اسل
کللهربرد نملل توانللد در شللرای

برا رشد این سوی هسدمد .اسد هد از ایلن ملهبع

فمهور ا کل ندوانلد در رعل کلهربر داشلد بهشلد نیل

ز یم انجه نشد اسل  .بیشلدر بررسل هله انجله شلد

نم تواند سب توسع عما عوا ل بیوکمدر در صلمع

ربوط ب سهئل آز هیشگهه سوی هه بیلوکمدرل بلود

شود ( .)51در این طهلعل  ،شلرای بهیمل رشلد و فر لو
نههی قهبل اسلد هد در شلرای
زنللد للهن بللهال ی ل

رایموسو

از اسدرپدو هیسللس

سللوی بللو

به نه  )57( C-2012گ ار

طهلعهت گونهگو نشه
بهیم کش

ی

دغیرهه

شد اس .

دهمد دسدیهب بل شلرای

و بهزار دارد .برا ایلن مظلور بهیلد

ؤثر در این فرآیمد شه ل :اندخه نلوع
مهس

توسع کش

به عه لهله غلرای

مهسل

لی

و طراحل و

به تراک سلاول بلهال بله ح ل فی یوللو

ساو ارزیهب شوند ( .)11 -10بررسل هله نشله داد کل
سوی  C-2012در خاوط گاوک  ،عصلهر خملر و جلو
ب ترتی

اس ته فر والسیو مهس

( 5و  .)7طهلع در ز یم اف ودن هلهی کل بدوانلد ز یمل
پهیلللدار عوا لللل بیلللوکمدرل را فلللراه کمللد کملل
شهیسد ا در توسع آ هه خواهد داش  .در ایلن رابطل ،

سوی یکروب نقش بهالی در وفقیل

آ در عرص صمع
کش

رعل و همچملین دارا

به پهیدار و هنلدگهر بلهال

ب ی ا  4 ،4و  50گر در لیدر دارا بلهالترین

نقش فر والسیو کاید اس
ب فر والسیو نههی

( .)1اف ود کارید سدی

وج ح ل جمعیل

بلهکدر در

دود  11( 500 cfu/gیایو ساو در هر گر ) ته سل
سه پس از تولید شد .این ندهیج نشه
کارید سدی وج ح
بیشدر در قهیس به

جمعیل

دهد ک اف ود
بل یل ا  100برابلر

ی بلدو کاریلد سلدی ل شلود.

همچمین ،کارید سلدی وجلود در فر والسلیو وجل
کههش آللودگ هله

ربلوط بل اسلپورهه و یهخدل هله

خهرج سهپروفید شلد .از آنجله کل ایلن بلهکدر یل

طهلع شرای بهیم رشد و طراح فر والسیو برا اف ایش هندگهر  Streptomyces rimosus strain C-2012ب عموا ...

اسدرپدو هیسللس ههلوفیللل (نملل

دوسلل

اسلل  ،افلل ود کاریلللد سلللدی بلل
فر والسیو نههی ن تمهه جمعی

الیلل ) ()57
و

لللی کشلل

آ را ب طور عمهدار

در پهیه بهید اشهر کرد در بهیم سهز شرای غرای

اسدرپدو هیسس رایموسو

سوی  ،C-2012قملد گالوک

ب همرا د ه رشد  12درج سهند گلراد و اسلیدید 7

افلل ایش داد ،باکلل بلله اثللر م لل بللر زنللد للهن سللهیر

در رشد این سوی از دغیرهه

صللو را افلل ایش داد.

اف ود کارید سدی به غاظ

یکروارگهنیسلل هلله خاللوص
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هل بل شلمهر ل رونلد.
 300یا والر بل

لی

بررس هه دیگر نی نشله ل دهملد یلهفدن لهد ا کل

کش

بدواند بلر رو پهیلدار و افل ایش ویژگل هله زیسلد

هم دارد .همچمین ،تلوا تولیلد دهبولیل هله فلرار و

یکروب

جمعی

بهشد حیهت اس

وجود در فر والسیو اثر ثب
(.)51

نه سهعد اسپور تولید
رشد هه

یسایو

یسایو دار بود و در شلرای

یطل

قلهو انلد ،علالو بلر اسلپور

آ هه نی

نشه ل دهلد

این سوی را ل تلوا هل در ملهطق نر له و هل دارا

کمد .از آنجه ک این بلهکدر هله

ب تمش هه

للهیع در حضللور کاریللد سللدی و کمدللر بیمهرگرهلله

قهرچ توس اسدرپدو هیسس رایموسو

اسدرپدو هیسس بهکدر
نسب

داشد

نی در فلراه کلرد تلراک بلهال سلاول نقلش

تواند شرای نه سلهعد را

تللمش شللور اسللد هد کللرد .هنللدگهر بللهال ( 3سلله ) و
غیرسوسپهنسیون بود فر والسیو نههی ب دس

در این بررسل از دیلد اقدصلهد بلرا تولیلد کمملدگه

تلله للدتهلله ت مللل کمللد ( .)57آسللیه کللرد نمونلل

عوا ل بیوکمدر و کشهورزا بسیهر ه اس

آ گیر شد همرا بله هسل بلهد (حه لل یکروبل )

ز یم توسع کمدر زیسد را فراه کمد.

رشد هه

یسایو

شکسد و جمعی

را ته حد ا که ب قطعهت کوچ

برد .این در حلهل اسل
هم

شلللرای نگهلللدار فر والسلللیو در ح للل جمعیللل
تواند در ی ا اثرگلرار

و حدلل بهزارپسللمد آ نقللش کایللد داشللد بهشللد.
بررس هه نشه

دهمد خش

کلرد هملرا بله انجملهد

سریع (لیوفیای کرد ) یک از بهدلرین انلواع رو هله در
نگهللدار جمعیل

یکروب ل بل شللمهر ل آیللد .پللودر

حهصل از این فرآیمد قهبای

نگهلدار بیشلدر داشلد و

حمللل و نقللل آ نیل ایمللنتللر اسل

( 51و  .)13در ایللن

طهلعلل نیلل لیللوفیای کللرد تللود یکروبلل توانسلل
زند هن سوی ورد طهلع را ب ی ا زیهد در حه لل
هس بهد اف ایش دهد.
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Abstract
Introduction: An important issue in microbial biotechnology is linkage between screened
beneficial strains in laboratory and industry. Therefore, to develop beneficial microbial
biocontrol agents; optimization of nutritional and physiological condition for high level
production and selection of carrier for final formulation are necessary. In this research we tried
to find the best growth condition and suitable formulation for biocontrol Streptomyces rimosus
strain C-2012.
Materials and methods: For optimization of growth condition of strain C-2012, utilization of
carbon sources, growth in different media, effect of temperature, pH and NaCl were
investigated. Then the effect of different carriers and additives in final formulation and shelf life
of microbial community were studied.
Results: Study on utilization of carbon sources showed that glucose, fructose and mannitole
were suitable carbon sources for growth and the best initial pH and temperature were 7 and
28°C, respectively. Results showed that the culture medium containing glucose, yeast extract
and malt extract was the best medium. Investigation on NaCl effect showed that from 0 up to
300 mM sodium chloride could increase microbial community and salinity more than this range
decreased microbial community. Based on the results we found that sand is suitable as microbial
carrier comparing hydrogel polymers. Viability test during 36 months showed that formulation
with NaCl content could keep 200 times (8*106 cfu/g) more than samples without salinity at last
month.
Discussion and conclusion: Using suitable carbon sources such as glucose at 28 °C and pH at 7
are important items in optimum growth and preparing final formulation with good level of
microbial community. Capability in secondary volatile and liquid metabolites production and
fungal pathogen control by Streptomyces rimosus in the presence of NaCl showed that this
strain has high potentiality to apply in both normal and saline area. Long shelf life (3 years)
without any saprophytic contamination of this strain in final formulation is important in industry
and it can prepare a lucrative business.
Key words: Streptomyces, Biocontrol, Lyophilisation, Formulation, Shelf life
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