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Abstract
Introduction: Different Bacillus subtilis products of secondary metabolits include iturin
lipopeptids, that may control plant disease effectively. The aim of this study was to investigate
the antifungal activity of Indigenous strains Bacillus subtilis against plant pathogenic fungi
Pythium ultimum and Fusarium solani.
Materials and methods: Seven soil samples were collected and B. subtilis were isolated from
each soil sample. The isolates were screened by antifungal activity. Best strains were identified
by 16srDNA sequence. The culture conditions were optimized for the best production of
antifungal metabolites. The bacterial metabolites were then obtained from 4 days grown
isolates, purified and were confirmed iturin existence by chromatography method. The iturin A
(Sigma) was used as standards.
Results: Totaly, 91 strains were isolated from soil samples, 23 spp were confirmed as B. subtilis
by morphological and biochemical features. In subsequent experiments, two strains 48 and 83
showed the greatest activity against the Pythium ultimum and Fusarium solani respectively.
16srDNA sequence analyses for selected isolates confirmed 100% similarity to B. subtilis. Then
nutrient broth with carbon and nitrogen sources glucose, yeast extract, neutral pH and 30 ⁰c
incubation temperature were optimized for best production. The HPLC results showed the best
productivity of iturin A for two isolates B. subtilis by comparing peaks and retention times
between iturin A (Sigma) and native strains.
Discussion and conclusion: Iranian native strains also have the ability to produce antifungal
metabolites. Therefore, this strain can be a good candidate for biological control of plant
pathogenic fungi and an alternative for chemical fungicides.
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چكی ه
بعجه لیگش نلقهبار لکم ا لبر هایلهلهیللنرلهه للگسطاتل للتولرلدلل هبولرل لهلهیلل
مق مه:لسوتعلههیلبهسراوسلسوب رارسل ل
ثهسوتعلبعلوتژ للرپوپپ ردههیلناو لگت واتن،ل ه لگسد.لهدفلگسلگتنلپژوهش،لبااس لفعهلرل للضلدقها ل لسلولتعلهلهیللبلو ل ل
قهاچههیلبر هایلسگیلنرهه لپر رو گول ر و لولفوسگاتو سوالس لگس ل.
بهسراوسسوب رارسلمارعل ل
ل
مواد و روشها:لسوتعلههیلبهسراوسلسلوب رارسللگسل7لس وسلعلاله لپلها لهلهیللجمگا ل لتهلاگ،لجدگسلهسیللولفعهلرل لل
ضدقها

لگتنلسوتعلههلط لاو ل ههکلن:گایلبااس لشد.لبه اتنلسوتعلههیلبهک اتهت لبهلاو ل16SrDNAلشمهسهت ل

شدسد.ل رطلسوتاتم لباگثلگسسظال مهبعلکابنلولسر لاوژ،،للpHلولی لهلیل مهسل لاشلدلجهل للتولرلدللبرشل اتنلل هبولرل لل
ضدقها

لتوسطلسوتعلههیلبو ل م خ لبهرمعلشد.لسپسلگتنل هبولر لههلگسلکش ل1اوسۀلسوتعلههیلذکاشد ،لتخارصل

ولوجویلآس لبروترکلگت واتنلAلبهلگس هی لگسلاو لکاو هتوناگف لتأتردلشد .ل
نتایج :گسل ج وعل32لسلولتۀلبهک اتلهت للجدگشلد للگسلس وسلعلهلهلیلاله ،ل19لسلولتعل طلهب لاصوص لرهتل افولوژتلکللول
بروشر رهت لبعلمموگ،لبهسراوسلسوب رارسلتعررنلهوت لشدسد.لیالآس لهلتشلهلهیللبعلدلی،ل1لسلولتۀل10لول09لبلعلتاترل للمارلعلل
قهاچلههیلپر رو گول ر و لولفوسگاتو سوالس لبرش اتنلفعهلر لاگلسشه،لیگیسدکعلس هتجلحهصل لگسلتطبلرل للتلوگل لسلولتعلهلهیلل
م خ ،ل211یاصدلشبهه لاگلبعلنوسۀلبهسراوسلسوب رارسلتأتردلکای.لسپسلسوتعلههیل م خ لیال رطلسوتاتم لبلاگثل
بهل مبعلکابنلناوکز،ل مبعلسر اوژ،لمصهاۀل خ ا،لpHلامث لولی هیلنا هن:گایل91لیاجعلسهس رگاگی،لبرشل اتنللفعهلرل لل
ضدقها

لاگلگسلاویلباوسلیگیسد.لس هتجلHPLCلسرزلگسطات ل طهبق لس ه،لظهوالپرکلگت واتنلAلگس هسدگایلیالسوتعلههیل

کممد .ل
بو لسشه،لیگیلکعلهال1لسوتعلتوگس مدلیال دویۀلس هس ل شهبعلبهلسوتۀلگس هسدگای،لگت واتنلAلاگلتولردل ل
ب ث و نتیجهگیری:لسوتعلههیلبو لگتاگ،لسرزلتوگسهت لتولردل هبولر لهلهیللضلدقها ل لاگلیگاسلد.لگسلگلتلنللجهل لگلتلنلل
سوتعلههل لتوگسمدلکهسدتدگیل مهسب لجه لکم ا لست

لقهاچلههیلبر هایلسگیلنرهه لولجهتگزتم لباگیلقهاچلکشلههیل

شر رهت لبهشمد .ل
واژههای کلی ی:لکم ا لست
* سوت مدۀل ئو ل وهتبهت ل

بهسراوسسوب رارس،لگت واتن،لپر رو گول ر و ،لفوسگاتو سوالس
ل
،ل
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فصامه علما

1ل ل

مق مه .ل

-لپژوهش لست

ست

بر لللهایلهلللهیلنرلللهه لگتجهیشلللد لتوسلللطلموگ ل ل ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،12لبههال2931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

لگمضهیلجمسلبهسراوس9لبعلیلر لیگشل نلل زگتلهت للگسل
لیالشاگتطلیشلوگاللس لب لل

قبر لتشور لگسدوسپوالول قهو

بر هایلسگیل وجویلیالاه ،لگسل شوالتلم د لیالتولردل

بللعلسللهتالموگ ل لکم للا لست ل ل ه ل له ل مدل(.)5لجللمسل

صوالتلکشهواسیلبعلشل هال ل لآتملدلل(.)2لقلهاچلهلهلیل

بهسراوسلشه لبلهک الیلهلهیلل رالعلگیلشلو ،لنلا ل ثبل ،ل

پر رو گول ر و 2لولفوسگاتلو لسلوالسل 1لگس لج العلشلهلتعلتلاتنلل

هوگسیلولگکثاگًلسهپاوفر لبوی لکعل لتوگسمدل هبولر لهلهیلل

قهاچلههیل ؤثالیالگتجهیلبر هایلیالنرههله،لله ل مدل.لقلهاچل

ثهسوتعلبهلطرفلوسرع لگسلفعهلرل لهلهیللآس ل لبرلوترو للمارلعلل

پر رو گول ر و لگسل ع و لتاتنلقهاچلههیلجدگسهسیلشلد للیال

قهاچلههیلبر لهایلسگیلنرلهه للتولرلدللکمملدلل(1لو.)7لتولرلدلل

گسل اگلره،لباستل ،ل للرن،لکللا لولب للرهایلگسل مللهط لجهلله،،ل

لگسلج العل

طرفلوس لرع لگسلآس ل لبروترلکلهلهیللضلدلقها
1

5

1

مه ل اگلنرههچعلولبر لهایلهلهیللاتشلعلگیلیالنرههلهس لل

اهسوگی لههیللرپوپپ ردیلگت واتن ،لسوافهک رن لولفمجر رن ل

گسج اعلکا ،لهوتج،لارها،لاابز لولنملد لگسل ل.لبر لهایلل

تعهللهیلکم للا لست ل لبهسللراوسلسللوب رارس7ل
توسللطلسللو ل

اگلنرههچعلبهلپوسردن لطوقعلولاتشلۀل لنرههچلعل له لاگ ل

لتوگسدلسقشلکاردیلیالساکوبلبر هایلههیلنرهه لگت لهلل

لپوس لرد لشلد للت ل للوس،لگسلدگ لل

کمدلستاگلگتنلآس لبروترکلههلیگاگیل زگتهت لس ب لبعلیتگلالل

هوگت لنرههچعلاگلسخوگهلدللیگشل للولیاس رجلعل لنرههچلعل لبلعل

آف لکشلهلهلگسلج العلسل لر لکل ،لتجزلتلعللست ل للبلهاللول

س رنل لگف دلول ل لپوسلدلل(.)1لقلهاچللفوسگاتلو لسلوالس للگسل

اصوصرهتل همدلولسهسنهالبلهل لرطلست ل لله ل مدللول

قهاچلههیلجدگسهسیلشد لیالآاژگس رنلولسهتال مهط لجهله،ل

بللعلاللوب ل ل لتوگسمللدلگسلاشللدلولتوثرللالقللهاچلهللهلولباا ل ل

مه لبر هایلههیلپوسردن لولاش لوردن لنرههله،للگسل لل

یهلللهیلبر لللهایلسگل هسعل ل لکمملللدل(0لول3لول.)21ل
بلللهک ا ل

کعلیالب رهایلگسل صوالتلساگم لگسلج اعللوبره،لارلهاللول

ه ل لتللاتنلمضللولاللهسوگی لگت للواتن،لگت للواتنAلشلله ل7ل

سل لر لس رمل ل لشل لراتنلگسطاتل ل لپژ اینل ل لبلللعل رلللزگ،ل

αآ رموگسردل ص لبلعلβآ رملوف لگسلردللگسل للکلعلفعهلرل لل

گسبللرنافلل نل صللو ل لل لشللوی.ل
ل
یااواِتللوجه لسللب ل

س ر لقها

لقویلمارعلموگ لبر لهایلسگیل خ الفلیگایل

سوتعلههیلفوسگاتو سوالس لبعلقدایلفاگوگس لشه،لیالاله ل

(.)22لگتنلآس لبروترکلبهل ولوو لگسل او لششلهلیلسلاول ل

ول للوگیلنرللهه لفهسللدلستللهیلگس ل لکللعلتجزتللعلکممللد لسرللزل

قهاچلههیلبر هایلسگلوگکلمشلولس وذپل:لتایلششلهلسلاو لاگل

وبل لشوسدل(.)9لقهاچلکشلههیلشر رهت لباگیل دتل

تغررللالیگی لولولگسلهللدگت لتللوس لجاللونرایل لل لکمللدلول

طللوالس لبللعلممللوگ،لموگ ل لقدات مللدلجهل لکللههشلبللاوسل

یاسههت لسب ل اگلساو لهدفل لشویل(.)21لگسگتلنلاول

لگس ل هی ل ل لشللدسد لگ للهلبللعلیالت ل ل

لسلولتعلهلهیلل

گس لبلعطوایلکعلق ل

بر للهایلهللهیلقللها

یالگتنلپژوهشلبع لبااس لفعهلرل ل لضلدلقها

پاهزتمعلبوی،،لگتجهیلآلوین لیال رطلست ل للول قهو ل ل

قللهاچهللهیل
ل
بهسللراوسسللوب رارسلیالگتللاگ،لمارللعل
ل
بللو ل

موگ لبر هایلسگلس ب لبعلآ،لهه،لگسل هی لگسل لوگیلش لر رهت ل

بر لللهایلسگیلنرلللهه لپر رلللو گول ر لللو لATCC20692لول

کلللههشلتهف لللعلگسل ل .لکم لللا لست ل ل لبلللهلگسل ل هی لگسل

فوسگاتللو سللوالس لATCC1460لولگس خللهبلبه للاتنلسللوتۀل

رواوگانهسر لههلگسلباوسلبر هایلهلهیللنرلهه للجالونلرایل

ولدلآس لبروترکلگسجه لشد لگس .له چمرنلشاگتطلتولرلدلل

لکمدلولجهتگزتنل مهسلبل لبلاگلیلاو لهلهلیلش لر رهت لبلعل

آس لبروترکلباگیلسوتعلههیل م خل لگسلسظلال مبلعلکلابن،ل

ح هبل لآتدل(.)1لگسل ره،لبلهک الیلهلهیلل لؤثالیالکم لا ل

رمعسهسیلشد .ل
مبعلسر اوژ،،لگسردت علولی هلبه ل

کم ا لست

قهاچههیلپر رو لگول ر و لولفوسگاتو لسوالس لتوسطلسوتلعههیلبو لبهسراوسلسوب رارس ل
ل ل

لمواد و روشها.ل ل

9ل

گسلسر اگت،لهرداولرزلل للرن،لحاکل ،لگحلرلهیللسر لاگتللول

تعهلهیلل
ج اسازی و شناسایی باسیلوسسوبتیلیس :سلول ل
بهسراوسلگس هی لشد لیالگتنلپلژوهشلگسل7لس وسلعلاله ل

تخ رالقمدههیلناوکز،لآاگبرموس،ل هسر و لولنزتاوسلگسجله ل
شد .ل

پها لههیلجمگا لتهاگ،ل( ر گا،لطهلقهس ،لشره،،لسلااعل

سویه های قارچی :سوتعلههیلقلها ل لپر رلو لگول ر لو لل

حصلها،لپایلت له،،لل مللهط لجمگا ل لبوسل ه،لسهلجلگلبالشللع،ل

ATCC20692لولفوسگاتللو سللوالس  ATCC1460کللعلگسل

مهط لجمگا لبوس ه،لن گو)لجدگسهسیلشلدسد،للبلعللگتلنلل

بهسکل رواوب ل لسلهس ه،للپلژوهشلهلهلیلما ل لولصلمعل ل

بللعفهصللاۀل2ل للالگسلاتشللعلولگسلم لل ل9لتللهل
طاتلل لکللعل ل

گتاگ،لتهرعلشدسد،لبعلتاتر لیال لرطلهلهیللکشل لکلوا،ل

لشاگتطلگس ات لس وسلعلبلایگالیل

ر لآنها21ل(شه ل1لنا لباللر الکوا،ل ر لول25لنا لبال

21سهس ل ایلاه لت

22

گسجه لناف ل()29لولسلپسلس وسلعلهلهلسلالتعهًلیالی لهلیل1ل

لر الآنها)لولسهباوسلیک اوسلآنها ل(شله ل5لنلا لبلال

یاجعلسلهسلرگاگیلجهل لآس لهلتشلبلعلآس هلتشلگه لل م قل ل

لر الپپ و،لکهسئرن،ل5لنا لباللر الپپ و،لنوش ،ل11لنلا ل

شدسد.لیالگب دگلس وسعلههیل وایسظالط لاو لشم ل لسلهسیلل

باللر الیی-ناوکزلول25لنا لباللر لاللآنلها)لکلعللپلسللگسل

حاگات لبعل دتل21لیقرقعلیال01لیاجعلسلهسلرگاگیلجهل لل

تهرع،لیالگتوکالولبهلی هیل212لیاجعلسلهسلرگاگیلبلعل لدتلل

ح ظلگسپواههلولح:فلساو لهلهلیلاوتشل للتر لهاللشلدسدلل

25لیقرقعلگس ات لشد لبویسد،کشل للیگی لشلدسدلولسلپسل

(.)21لسللپسلگسلاو لتهر لۀلاق ل لگس ل هی لشللدلبللعلگلتللنل

یالگسووبهتوالبهلی هیل 15لیاجلعلسلهسلرگاگی لنا هنل:گالیل

صواتلکلعلطل للاو لپواپارل ل0لاقل لهلهلیل لوگل لگسل

شدسد .ل

س وسعلهلهلیالآبل قطلالگسل الت لتهرلعللشلدللولگسلاقل ل1/2ل

.بررساای فعالیاات ضاا قارچی سااویههااای بااومی

اق لههیل وگل لتهل21/21لگسلهالس وسعلاه لتهرلعللشلدلول

باسیلوس ساوبتیلیس :جهل للبااسل للفعهلرل للضلدقها لل

رزگ،ل2ل را للر الگسلهالتکلگسلگتنلاق لههلیالیگا لپار ل

سوتعلههیلبهسراوسلسوب رارسلبعلیس لآ د لگسلس وسلعلهلهلیل

گسلل ات لاتخ للعلشللدلولسللپسل للرطلکشلل لسوتاتملل ل

اه

لمارع لقهاچلههیلپر رو گول ر و لولفوسگاتلو لسلوالس لل

آنها(3شه ل5لنا لباللر الپپ و،،ل9لنا لبلالللر لاللمصلهاۀلل

گسلاو ل ههللکلنلل:گایلگسل هی لشللد.لیالگتللنلاو لگسل

نوش لول25لنا لباللر الآنها)لگتوکالولشدلولیالشاگتطل

کش ل71سهم علهالقهاچ،لبعلطوالجدگنهسع،ل طهب لبهلشههدل

رطهللهلبللعل للدتل11ل
گسل ات لاویلآسهللهلاتخ للعلشللدلول ل ل

سر ل کلفهالملدلل(CFU/mlل×210ل)2/5لیال لرطلسلهباوسل

سهم لیالی هیل97لیاجعلسهس رگاگیلنا هنل:گالیلشلدسدل

یک اوسلباگث ،21لسوسپهس رو ،لتهرعلشد،لبعلگتنلصلواتلل

(.)25لسللپسلگسلکام ل لهللهیل شللهبعلبهسللراوسلسللوب رارسل

کعلیالگب دگلباگیلشههد،لتلکللگسل هسدگایلس لر ل لکلفهالملدلل

باگسهسلاصوصرهتل افولوژتو ل(اسگ،لشو لظلههالیل

تهرعلشدلبعلگتنل مظوال1/5ل رال للر لاللکالاوالبلهالت لاگلبلعل

کام لولقوگ )لط لکش ل1ل مطقعلگیلیال لرطلسوتاتمل لل

33/5ل را ل للر للالگسردسللول واتکلگضللهفعلکللایلولجلل:بل

آنللهالکش ل لاللهلصلتهرللعلشللدلولبللعل مظللوالجدگسللهسیل

سوایلگتنل او لباگبالبهل2لاوگسد لشد.لسپسل قدگایلگسل

تعهلهیللبهسلراوسلسلوب رارسل،لبااس ل لهلهیلل
گس صهایلسلول ل

کام لاشدکای لاوی لپار ل71سلهم عللقلها ل لیال 9لتله ل5ل

رواوسووپ ل(اسگلآ رلزیللنلا لول هالش لر لنلاتنل)لول

را للر السا لفرزتولوژیلگس ات لح لشدلولکدواتلآ،ل

لههیلکهتهالس،لگسل هی ل

اگلبللهلس لر ل للکلفهالمللدلتمظ لر لشللدل( طللهب لبللهلگس ل هسدگایل

بااس لههیلبروشر رهت لشه لت

1ل ل

فصامه علما

-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ل،لش ها ،12لبههال2931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

سر ل کلفهالملدللسوسپهس لرو،لل رواوبل للتهرلعلشلد للبلهللگتلنلل

وگکلمشلPCRلبللهلحجل لسهللهت ل15ل رواولر للالشلله

او لبهتللدلکللدوات ل عللهی لCFU/mlل×210ل2/5کام ل ل

رواولر البهفال(،)21xل9/5ل را ل و ل،MgCl2ل111ل رولاولل

لبعلتلکلل

لللو ل،dNTPsل2/15لوگحلللدلآسلللزلت لگسل Taq DNA

پار ل م ق لولبعلک کلسوگپلگس ات لکش ل اگک لیگی ل

،Polymeraseل1/1ل رواو و لگسلهالآشهسنا،ل2ل رواولر ال

شللد.لسللپسل51ل رواولر للالگسلسوسپهس للرو،ل11سللهم عل

گسلس وسعلDNAلول2ل رواولر لاللآبل قطلاللییلتلوسرز للگسجله ل

جدگتللعلهللهیلبهک اتللهت لتهرللعلشللد لیال لرطلسوتاتم ل ل

شد.لوگکمشلPCRلبهلشاگتطلی هت لوگساش لشد،لگب لدگت لل

باگث29ل عهی لشههدلسر ل کلفهالمد،لبلعلطلواللجدگنهسلعللیال

یالی هیل35لیاجعلسهس رگاگیلبلعل لدتلل5لیقرقلعللولیالگیگ لعلل

یگا لهال ههکلاتخ لعللشلد.لپالرل لهلهللیالگسووبلهتوالبلهل

91ل ااعلشه لوگساش لیالی لهیلل35لیاجلعللسلهس رگاگیلل

بللع للدتل71لسللهم ل
ی للهیل11-15لیاجللعلسللهسلرگاگیل ل

بعل دتل1/5لیقرقع،لگتصله للیالی لهیلل51لیاجلعللسلهس رگاگیلل

نا هن:گایلشدسدل( .)27لباگی لهالآس هتشل 9لبلهالتولاگال

بعل دتل 91لثهسرع،لطوت لشد،لیالی هیل71لیاجعلسلهس رگاگیلل

یالسظالناف علشد.لبعلمموگ،لشههدلمد ِلاشدل51ل رواولر لالل

بعل دتل31لثهسرعلولطوتل لشلد،للسهلهت للیالی لهیلل71لیاجلعلل

رطلسوتاتم لباگثلگس ات لیالتکل ههکلاتخ علشد.ل

سهس رگاگیلبعل دتل21لیقرقعلگسجله لشلد.ل صلو لPCRلبلهل

یاسههت ل لقطللالههلللعلهللهیلمللد ِلاشللدلقللهاچلیالگطللاگفل

گس هی لگسلگلو اوفواسلیالژ لآنلهاولسل1/0یاصلدلبااس ل ل

ههکلههلولسرزل رهسگرنلقطالههلعلههلبهلگس هی لگسلاطلکشل

شد.ل صو  PCRجه لتعررنلتوگل لبعل اکزل ا لذالهتالل

آس لبروناگ لگسلدگس لنرلایللشلدل.لآسلهلرزللآ لهایللیگی لهلهلیل

ژس رو لگتاگ،لفاس هی لشد.لجه لتأتردلشمهسهت لبهک ایلهه،ل

ج علآوایلشد لبهلگس هی لگسلآسهلرزلوگاتهسسلتلکلطافلعل21ل

توگل لههیلحهصاعلبهلگس هی لگسلسا لگفزگالبالسل ل25لبلهللتلوگل ل

گسجه لشدلکعلبعل مظوالبااس لوجویلگال الفل عملهیگالیال

سوکائوتردیل وجویلیالبهسکلگطالملهتللژسل ،للتطبرل للیگی ل

رهسگرنل قهیتالناو لههیل وایلآس هتشلگس  .ل

شد .ل

یگش علبهشد)ل(.)21لسپسلهالسوسپهس رو،لقها

ل1/5ل

.شناسایی مولكولی سویه های باسیلوس ساوبتیلیس باا

.ب ینهسازی پارامترهای م یطی ج ت تعیاین ب تارین

بیشترین میااا فعالیات ضا قارچی :شمهسلهت للتو رال لل

فعالیت ض قارچی ساویههاای منتخا  :پلسللگسلسلمجشل

سوتعلههیل م خ لبلهلتوثلرلاللولتعرلرنللتلوگل لژ،ل16srRNAل

فعهلر لضدقها

لسوتعلههیلبهسلراوسلسلوب رارسل،لیالگتلنلل

یهللهلاویل لرطل
گسجلله لشللد.لبللعلگتللنل مظللوالگب للدگلبللهک ا ل

احاع،لتأثرالموگ لولپهاگ اههیل رط لولگکولوژتو لبال

سوتاتمل لآنللهالکشل ل مل لیگی لشللدسدلولبللعل للدتل11ل

رزگ،لفعهلر لضدقها

لسوتعلههیلبانزتلد للبااسل للشلدل.ل

سهم لیالی هیل97لیاجعلسلهسلرگاگیلنا هنل:گالیلشلدسدل.ل

یاله ۀل اگح لفوق،لبعلمملوگ،للشلههدللیالتلکلل ههلکلل51ل

سپسلبهلگس هی لگسلکر لگس خاگجل( DNAشاک لسرمهژ،،ل

رواولر السوسپهس رو،لبهک ایلبدو،لتغررالشلاگتطلل لرطلل

گتلللاگ)،لDNAلژسلللو لگسلل خاگجلشلللدلولبلللهلگسلل هی لگسل

کش لگس هی لشدلولبلاگلیلهلالآس لهلتشل9لتولاگالیالسظلالل

آشهسناههی ل

ناف علشلدل.لیگی لهلهلی لج لعلآوایلشلد للیالگتلنلل احالعللبلهلل

ل27F: 5- AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3لو ل

گس هی لگسلآس و،لیگ مۀل مدنهسعلیگسون21لت ار لشدسدلکلعل

ل،1492R: 5- GGTTACCTTGTTACGACTT_3ل

تللکلشللروۀل للدگو لبللاگلیل قهت للۀلت لله لج لل لهللهیل

باگیلگسجه لوگکمشلسسجرا لگی لپار اگس لگسل هی لشلدلل(.)20ل

رهسگرنههس  .ل
ل

کم ا لست

قهاچههیلپر رو لگول ر و لولفوسگاتو لسوالس لتوسطلسوتلعههیلبو لبهسراوسلسوب رارس ل
ل ل

5ل

بع مظوالبااس لتأثرا ل مبعلکابنلگسل
گلف-ل مبعلکابن ل ل

جدگتعلههیل م خل ،ل لرطلهلهللیال9لی لهلیل،15ل91لول97ل

سعلقمدلناوکزل( موسلهکهالتد)،لالک لوسل(یلیلسلهکهاتدل)لول

یاجعلسهس رگاگیلنا هن:گایلشدسد.لپلسلگسل لدتلس له،لل

سشهس ع ل(پا لسهکهاتد)لگس هی لشدلکع لجلهلتگزتن لمصلهالۀل

11لسهم ،ل رزگ،لفعهلر لضلدقها ل لبااسل للشلدلل(23لول

نوش ل( مبعلکلالبنلیال لرطلسوتاتمل للبلاگث)لشلدسد.ل

 .)11ل

پسلگسلکش لسلولتعلهلهیلل م خل لیالگلتلنلل لرطلهله،للیال

.تخلیص متابولیات هاای ضا قارچی از ساویه هاای

بلللع لللدتل11لسلللهم ل
ی لللهیل91لیاجلللعلسلللهسلرگاگیل ل

یهللهیل م خ ل لیالیگا ل ل
باساایلوسسااوبتیلیس :بللهک ا ل

نا هنلل:گالیلشللدسدل.لپللسللگسلآ،لبللهللگسلل هی لگسلاو ل

گالنل هتاههیل 2للر ای لحهویل 151ل را للر ا ل رط لکشل ل

ههللکلنلل:گایلولگسللدگس لنرللایلقطللالههل لۀلمللد ِلاشللدل

بهرمع،لکش لولبعل مظوالتولردل هبولر لثهسوتلعللبلعل لدتلل1ل

گتجهیشد لبهلگس هی لگسلاطلکشلآس ل لبرلوناگ للولآس لو،لل

اوسلیالگسووبهتوا لشروایگا ل(شلاک لژگ لتجهرلزل 27ل لد ل

آسهلرزیلیگ مۀلیگسونلتأثرالگتنل وگیلیالاوسدل رلزگ،للتولرلدلل

)gtsl90لبللهلی للهیل91لیاجللعلسللهس رگاگیلولیوالنایش ل ل

لگت واتنلبااس لشد .ل

عهی ل 211لیوالیالیقرقعل(rpm/minل(211لنا هنل:گالیل

هبولر لضدقها

ب-ل مبعلسر اوژ ،لیالگتنل احاعلتأثرال ملهبعللسر لاوژ،لل

شدسد.لسپسل رطلههلیالیس گه لسهس ات روژلتخچه لیگال(ل

خ افلشه لگستلآل ل(مصلهالۀل خ لا)لولگستل علدسل ل

بع لدتل15لیقرقلعللیال
شاک له رک)20لبهلیوا× gل0111ل ل

(سر اگتلآ وسرو )لگاستهب لشد.لگتنل لوگیللجلهتگزتنللپپ لو،ل

ی هیل 5لیاجعلسهس رگاگی لسلهس الت روژ لشلدسد.لل لهلتعلاوتل لل

شدسدلکعلبعلمموگ،ل مبعلگصا لسر اوژ،لیال رطلسوتاتمل لل

فهقدلساو لههیلبهک ایلبهلگسردکااتداتکلبع  pHعلهی لل

باگثلتاق ل لشوی.لسوسپهس رو،لبلهک ایللهلهللطبل للاو ل

1لاسهسد لشدلولاسوبلشلو لناف لعلل جلدیگًللبلهلیوالل×gل

ذکاشد لیالبمدلگلفلتهرعلولپسلگسلنا هن:گای،لفعهلرل لل

بلللع لللدتل25لیقرقلللعلیال1لیاجلللعلسلللهسلرگاگیل
21111ل ل

لآسههلبااس لشد.لسپسلبه اتنل مبعلسر اوژ،لبهل

سهس ات روژلشد.لاسلوبللگتجهیشلد ل لیال1لتلهلل 9ل رال ل للر لالل

ضدقها

توجعلبعل رهسگرنلقطالههلۀلمد ِلاشدلقهاچلتعررنلشد .ل

هسو لح لولیالی هیل1لیاجعلسهس رگاگیلولیوالنلای ل ل

ج-لگسلللردت ع لبلللهلگسللل هی لگسلگسلللردکااتداتکلول

×gل11111لباگی ل دتلس ه،ل 21لیقرقلعل لسلهس الت روژلشلدللول

رطهللهیلکش ل لسوتاتم ل لبللاگثل
هرداوک ردسللدت ل ل ل

یاسههتلل ل للهتعلاوتلل لحهصللاعلحللهولیل هبولرلل لهللهیل

حهویل مهس لتاتنل مهبعلکابنلولسر اوژ،لبهلpHلگسردیلول

ضدقها

لبعلصواتلمصهاۀل هسول لبایگش علولیالی لهلیل

قارلللهت لتهرلللعلشلللد.لپلللسلگسلکشللل لولنا هنللل:گالیل

1لیاجعلسهس رگاگیلسگهدگایلشد ( .)5ل

سوسپهس لرو،لجدگتللعلهللهیل م خ ل لیالی للهیل91لیاجللعل

.آنالیا متابولیت های ض قارچی با استفاده از :HPLC

سهس رگاگی لطب لاو لذکاشد لیال اگحل للقبال ،للفعهلرل لل

رزگ،لlµل11لگسلمصها لهلهلیل لهسلول لسلولتعلهلهیلل م خل ل

ضدقها

لآسههلبااس لولبهله ل قهت علشد .ل

بعلیس لآ د لگسل احاۀلقب لبعلیسل گه لکاو لهتوناگفل لبلهل

ی-ی للله ل ل لرطلکشل ل لسوتاتمل ل لبلللاگثلحلللهویل

شاگتط لستا لتزات لشد لس و،ل20ل C-لبلعلمملوگ،للفلهسللثهبل لل

مهسللل لتلللاتنل ملللهبعلکلللابنلولسلر لللاوژ،لوله چملللرنل

(1mmل×151mmل)لول خاوطلگس وسر ات لولآبلبهلس ب ل

مهس لتاتنل رزگ،لگس لردت عل(طبل لس لهلتجلحهصلاع،ل)pH 7ل

91 71لبعلمموگ،لفهسل

ا ،لسام ل2ل را للر الیالیقرقعل

سلللها علشلللدلولپلللسلگسلتهرلللعلولکشل ل لسوسپهس ل لرو،ل

ول دتلس ه،ل11لیقرقع،لطو ل وجلیسل گه لسلرلزللاویل111ل

