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  چکیده

در . هاي آنتاگونیست داردفعالیت ضدقارچی میکروارگانیسم ع کربن و ازت اثر قابل توجهی روي رشد واز نظر مناب به ویژههاي کشت محیط ترکیب
فعالیت  و  Bacillus subtilisازت و نسبت آنها متفاوت بودند روي میزان رشد باکتري نظر منابع کربن، نوع محیط کشت مایع که از 40 این بررسی اثر
زمینی،  سیب  عصاره نشاسته گلوکز، مالس، :منابع کربن شامل. مورد بررسی قرار گرفت Pythium aphanidermatumآن در کاهش رشد  ضدقارچی

 با شمارش تعداد باکتري توسط الم هموسیتومترساعت  48از  بعد باکتري میزان رشد .پپتون، عصاره مخمر و سویا بود :و ازت شامل ،سبوس برنج و گندم
 2گیري رشد کلنی پیتیوم روي آب و آگار با اندازه Pythium aphanidermatumروي  حاوي باکتريهاي کشت اثر ضد قارچی محیط. تعیین گردید

تکرار اجرا  3 محیط کشت و 40تیمار مربوط به 40 تصادفی با طرح کامالً به صورتآزمایش . تعیین گردیددر مقایسه با شاهد که فاقد باکتري بود درصد 
 از ایـن نظـر   .هاي مختلـف وجـود دارد  نظر میزان رشد باکتري در محیط درصد از 1داري در سطح داد که اختالف معنی نشان به دست آمده نتایج .شد

لیتر به عنوان هر میلی در سلول باکتري 27/2×109 و 46/2×109بدون سولفات منگنز به ترتیب با  و سویا همراه - زمینیهاي کشت عصاره سیبمحیط
درصد  59/82 و 74/90ها، به ترتیب بامذکور نیز همین محیط علیه قارچ از نظر فعالیت ضدقارچی. رشد باکتري شناسائی شدنداز نظر  هابهترین محیط

 40در بـین   توان نتیجه گرفت کهمیبه این ترتیب . از خود نشان دادند مذکور نسبت به شاهد، بیشترین فعالیت ضدقارچی را قارچ کلنیکاهش در رشد 
ترین محیط کشت براي حصـول بهتـرین   مناسب سویا همراه یا بدون سولفات منگنز - یزمینهاي کشت عصاره سیبمحیط ،رسی شدهمحیط کشت بر

   .باشدمی .aphanidermatum P  علیه B. subtilisمیزان رشد و همچنین بیشترین فعالیت ضد قارچی 
  

ـ آنتاگونیستی، کنتـرل بیولـوژیکی،   فعالیت : کلیدي هاي واژه  Bacillus subtilis، aphanidermatumکشـت،   محـیط  ع کـربن و ازت، بامن
Pythium   

  
     1  مقدمه

هاي آنتاگونیست هاي اخیر بحث استفاده از میکروارگانیسمدر سال
هاي قارچی و باکتریایی گیاهان مـورد توجـه قـرار    در کنترل بیماري

هـاي  طپس از تکثیر در محی هااین میکروارگانیسم .)16( گرفته است
هـاي تولیـد شـده در فراینـد رشـد،      یا بدون متابولیت کشت، همراه و

 ه ویژهکشت ب ترکیب محیط. گیرندفرموله شده و مورد استفاده قرار می
همـراه یکـدیگر    هـاي آنهـا  در مواردي که میکروارگانیسم و متابولیت

زیرا در این صورت نیاز به . است از حساسیت بیشتري برخوردارباشند 
م بـراي رشـد و   أطور تـو ه کشتی است که بهترین شرایط را بمحیط 

هاي اخیر بسیاري در سال .فعالیت ضد قارچی آنتاگونیست فراهم آورد

                                                        
گروه  استاد، استاد و مربی د،کارشناسی ارشسابق دانشجوي  به ترتیب -4و 3، 2، 1

 مشهد  یکده کشاورزي، دانشگاه فردوسدانش ،گیاهپزشکی
  ) Email: f.safariasl@gmail.com         :       نویسنده مسئول -(* 

در میـان   ).35( شـوند از محصوالت بیولوژیک به روش فوق تهیه می
به دلیل تولید  .Bacillus sppهاي عوامل بیوکنترل باکتریایی، گونه

ــ    ، Iturinهـاي متعـددي نظیــر   بیوتیـک یاسـپور مقـاوم و ترشـح آنت
Fengymycin ،Surfactin ،Mycobacilin ،Bacilysin ،
Chlorotetain  وRhizocticin  و همچنین توانایی القاي مقاومت

هاي رشدي داراي موقعیت مناسبی جهت در گیاه و تولید فیتوهورمون
ال در حـ  ).30و23، 19، 17( باشندکنترل عوامل بیماریزاي خاکزاد می

ـ استرین حاضر صـورت تجـاري تولیـد و    ه هاي مختلف این باکتري ب
در سال . گیرندها مورد استفاده قرار میجهت کنترل بسیاري از بیماري

 B. subtilis محصول بیولوژیک کـه براسـاس    19لیستی از  2005
بعضی از این محصوالت که براي کنتـرل  . اند معرفی گردیدتهیه شده

  :اند عبارتند ازها توصیه شدهيطیف وسیعی از بیمار
Impression, Cillus, Serenad, Subtilex, Histic 

Yodia, Companion )15( . 
صورت انبـوه و در حجـم زیـاد،    ه جهت تکثیر عوامل بیوکنترل ب
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اي باشد که بـا حـداقل هزینـه اقتصـادي،     محیط کشت باید به گونه
یـوتیکی بـا کیفیـت    بهاي آنتیحداکثر میزان رشد سلولی، و متابولیت

ها در محیط کشت از منابع کربن، ازت و نسبت آن. باالیی تولید شود
روند که روي شرایط محیط کشت شمار میه جمله مهمترین عواملی ب

  ).19و  17، 5، 2( باشنداثرگذار می
 Dry(عصاره مخمر، مخمر خشک آبجـو   )4( کاستا و همکاران

Beer Yeast(س چغندرقند را بـه ترتیـب   ، پودر سویا، ساکارز و مال
ــوه      ــر انب ــت تکثی ــربن جه ــابع ازت و ک ــرین من  Pantoeaبهت

agglomerans CPA-2       معرفـی کردنـد، بیشـترین میـزان رشـد
 لیتـر سلول باکتري در هر میلـی  4×109و  2×109سلولی در این منابع 

)cfu (در محـیط  . گزارش شده استNYDB (Nutrient Yeast 
Extract Dextrose Broth)  میزان رشد سلولیB. subtilis B-

هاي بررسی شده بوده و نسبت به سایر محیط cfu109×2به میزان  3
در تحقیـق، بیشــترین رشــد را دارا بــوده اســت و نیــز حــداکثر هالــه  

 Monilinia fructicolaرا در برابر ) فعالیت ضد قارچی( بازدارندگی
گلـوکز،  ). 27( اي هلو از خود نشـان داده اسـت  عامل پوسیدگی قهوه

فروکتوز، ساکاروز، تریپتون و عصاره مخمر نیز بهترین منابع کربن و 
نشاسته، ). 16( اندمعرفی شده B. circulansازت براي رشد سلولی 

پپتون، آمونیوم فسفات هیدروژن به عنوان منابع کربن و ازت مناسب 
شـناخته   B. licheniformis SPT27براي تولید آنزیم آمـیالز در  

کربن به ازت بـه عنـوان نسـبت     1:1اند، براي این منظور نسبت شده
گلیسرول را به ) 4( باهاچرا و همکاران). 6( مطلوب پیشنهاد شده است

بیــوتیکی در  عنـوان منبـع کربنــی مناسـب در تولیـد ترکیبــات آنتـی     
Streptomyces hygroscopicus  از این رو در . اند معرفی نموده

هاي مختلـف در   تلف کربن و ازت با نسبتاین تحقیق تاثیر منابع مخ
 .Pعلیـه   B. subtilis BSمیـزان رشـد و فعالیـت ضـد قـارچی      

aphanidermatum  و پوسیدگی ریشـه و  که عامل مرگ گیاهچه
 به منظور استفاده در تولید انبـوه  طوقه بسیاري از گیاهان زراعی است

  .ه استمورد بررسی قرار گرفت
  

  هامواد و روش
  هاي مورد استفاده استرینتهیه 

کلکسیون آزمایشگاه از   Bacillus subtilisتائید شده  استرین
در  اسـترین این . ، دانشگاه فردوسی مشهد دریافت گردیدگیاهپزشکی

کار  هحال حاضر در تولید سوبتیلین که یک محصول بیولوژیک است ب
) NA( هاي آزمایش حاوي آگار مغـذي باکتري مزبور در لوله. رودمی
و به صورت سوسپانسیون در آب مقطـر   گراد درجه سانتی 4دماي در 

از  P. aphanidermathumقـارچ  . نگهداري شـد ) طوالنی مدت(
بانک ژن بیماري شناسی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه گردید 

  .کشت و نگهداري گردید CMAو PDA هاي و در محیط

 آماده سازي محیط کشت 
ازت بـه   منـابع مختلـف کـربن و    محیط کشت با اسـتفاده از  40
جدول ( تهیه شدند 2/7تا  pH 7هاي متفاوت به صورت مایع با نسبت

هـاي  محیط پایه که در برگیرنده عناصر معدنی براي تمام محیط). 1
به آنها اشاره  1ي که در جدول دجز موار هب(  بود طور یکسانه کشت ب
 گـرم  لیمی K2HPO4 ،10گرم  NaCl ،1گرم  3داراي  )شده است
MnSo4 )و  )هابیوتیک در میکروارگانیسمعنوان محرك تولید آنتیه ب

تولیدي شرکت تولیدات شـیمیایی و کشـاورزي   ( یک گرم کود میکرو
گیاهان، این کود حاوي غالب عناصر مـاکرو و   گیاه جهت مصرف در

هاي به منظور تهیه عصاره. بود )باشدصورت قابل جذب میه میکرو ب
 250و  50، 40، 100زمینی به ترتیب رنج ،گندم و سیبسویا، سبوس ب

دقیقه جوشـانده و پـس ازعبـور از     45تا  30گرم از هر کدام به مدت 
  .پارچه ململ حجم عصاره آنها با آب مقطر به یک لیتر رسانده شد

  
  هاي کشتتعیین جمعیت باکتري در محیط

 500لن غذایی در یک ار ا هر محیط لیتر میلی 100براي این منظور
دقیقه استریل  15گراد به مدت  درجه سانتی 121لیتري تهیه و در  میلی

 24از سوسپانسـیون   لیتـر میکرو 100گردید، هر محیط غذایی توسط 
 48ها به مـدت  ارلن. تلقیح گردید cfu106×1/2ساعته باکتري حاوي 

تـا   29 و دماي دور در دقیقه 150با تکان دهنده ساعت در انکوباتور 
 48تعیین جمعیت باکتري بعد از . گراد قرار داده شدند جه سانتیدر 30

بـه منظـور مقایسـه     .صورت گرفت ساعت به کمک الم هموسیتومتر
تیمار مربوط بـه   40تصادفی با  آزمایش در قالب طرح کامالً جمعیت،

  .شد تکرار اجرا 3محیط کشت و  40
  

 .Bاثر ترکیـب محـیط کشـت روي فعالیـت ضـد قـارچی       

subtilis  BS  علیهP. aphanidermatum 
حاوي باکتري و کشت  از هر محیط لیترمیلی 10براي این منظور 

در ) گـرم در لیتـر   24( غلـیظ آب آگـار   لیتـر میلـی  10و هـا  متابولیت
سانتیمتري استریل کامالً با هم مخلـوط شـدند،    9هاي پتري  تشتک

پتـري توسـط   پس از سرد شدن و بستن محیط، محتویات هر تشتک
پـس از   پوشـش داده شـد،   )گرم در لیتر 12(یک الیه نازك آب آگار 

 .Pمیلیمتـري از کشـت دو روزه    5، یک دیسـک  ساعت 48 گذشت
aphanidermathum محیط روي CMA پتـري  در مرکز تشتک 

 شـاهد  نسـبت بـه  ، نسبت رشد کلنی قـارچ در تیمارهـا   قرار داده شد
 .Bرچی بـه عنـوان فعالیـت ضـدقا    ) محیط کشـت بـدون بـاکتري   (

subtilis اسـتفاده قـرار گرفـت    هاي کشت مختلف مـورد در محیط .
). 34و 22(شـد درصد کاهش قطر کلنی قارچ از رابطـه زیـر محاسـبه    

 3و ) کشت محیط(  تیمار 40آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با 
  .تکرار اجرا گردید



  55      ...ازت بر رشد تاثیر منابع کربن و

  
  Bacillus subtilis BSکشت جهت تکثیر هاي ازت مورد استفاده در تهیه محیط منابع کربن و - )1جدول (

  )میزان مصرف در لیتر(منابع   عالمت اختصاري  کد محیط
  ازت  کربن

 NB g 8)( محیط آماده آگار مغذي مایع  شاهد  1
2  GS1PY گلوکزg25   عصاره سویاml15 پپتون ،g5مخمر ،g6  
3  M1S3N1Y مالسg10نشاسته ،g5،  عصاره سویاml50مخمر ،g6  
4  M1S4N1 سمالg10نشاسته ،g5،  عصاره سویاml100  
5  PDBY زمینی، دکستروزعصاره سیبg20  مخمرg6 
6  PDBPS2 زمینی، دکستروزعصاره سیبg20  پپتونg5عصاره سویا ،ml30  
7  R1M2N1 عصاره سبوس برنجml1000مالس ،g25 ،نشاستهg5    

8***  TSB  محیط آماده تریپتون سویا  
9**  W1M2N1 عصاره سبوس گندمml1000مالس ،g25 ،نشاستهg5    

10  W2M2N1Y عصاره سبوس گندمml500مالس ،g25 ،نشاستهg5  مخمرg6  
11  GS1  گلوکز g25   عصاره سویاml 15  
12  GS2  گلوکزg25   عصاره سویاml30  
13  M1S3N1P  مالسg10  عصاره سویاml50 نشاسته ،g5 پپتون ،g 5  
14  M1S4N2  مالسg10  عصاره سویاml100 نشاسته ،g 10  
15  WhM2N1  تفاله سبوس گندمg 50 مالس ،g 25    
16  PDBS2 زمینی، دکتروزعصاره سیبg20   عصاره سویاml 30  
17  R1M2N1Y عصاره سبوس برنجml1000 مالس ،g 25 ،نشاستهg5   مخمرg 6  

18***  TSBD  دکستروزg 20  محیط آماده تریپتون سویا  
19  W1M2N1Y عصاره سبوس گندمml1000 مالس ،g ،25  نشاستهg   مخمرg 6  
20  WhM2  تفاله سبوس گندمg 50 مالس ،g 25    
21  GS1Y  گلوکزg 25   سویاml 15 مخمر ،g 6   
22  M1Y  مالسg 25    مخمرg 6   
23  M1S3N1PY  مالسg 25نشاسته ،g5  عصاره سویاml50پپتون ، ،g5مخمر ،g 6  
24  N2S2 شاستهg 10   عصاره سویاml 30  
25  PDBP زمینی، دکستروزسیب عصارهg20   پپتونg5  

26***  PSB عصاره سویا   زمینیعصاره سیبml 15  
27  R2M2N1 عصاره سبوس برنجml500 مالس ،g25 ،نشاستهg5     
28*  TSBZ محیط آماده تریپتون سویا    

29  W2M2N1 عصاره سبوس گندمml500 مالس ،g 25 ،نشاستهg5    
30  PDBPY زمینی، دکستروزعصاره سیبg20   پپتونg5 مخمر ،g 6  
31  GS1P  گلوکزg 25    عصاره سویاml 15 پپتون ،g 5  
32  M1S3N1  مالسg 25 نشاسته ،g 5   عصاره سویاml 50 ،  
33  M1S3N2  مالسg 25 نشاسته ،g 10   عصاره سویاml 50  
34  PDB زمینی، دکتروزعصاره سیبg20    
35  PDBPYS2 زمینی، دکتروزعصاره سیبg20  پپتونg 5،  مخمرg 6 عصاره سویا ،ml 30  
36*  PSBZ عصاره سویا   زمینیعصاره سیبml 15  

37  R2M2N1Y عصاره سبوس برنجml500 مالس ،g 25 نشاسته ،g 5   مخمرg 6  
38  W1M2N1 عصاره سبوس گندمml1000 مالس ،g 25 نشاسته ،g 5    

39**  W2M2N1 عصاره سبوس گندمml500 مالس ،g 25 نشاسته ،g 5    
40  PDBYS2 زمینی، دکستروزعصاره سیبg20   مخمرg 6 عصاره سویا ،ml 30  

 سولفات منگنز *** بدون سولفات منگنز، بدون کود میکرو و **بدون کود میکرو،  *
  

قطر کلنی قارچ / قطر کلنی قارچ در تشتک پتري شاهد( [ × 100
  درصد کاهش قطر کلنی قارچ =  ]1-)در تشتک پتري تیمار

  
 ريمحاسبات آما

و  MINITAB13نـرم افـزار    2ها بوسیله تجزیه و تحلیل داده
MSTATC .ها با استفاده از آزمـون  و مقایسه میانگین تیمارLSD 

  .درصد صورت گرفت 5و  1در سطح 
  
  و بحث نتایج

  اثر ترکیب محیط کشت روي جمعیت باکتري
هاي غـذایی  ، در میان محیطFبا توجه به نتایج حاصل از آزمون 

. مشـاهده گردیـد   یـک درصـد  داري در سـطح  ختالف معنیمختلف ا
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 بدون سـولفات منگنـز   یا زمینی سویا همرا وهاي عصاره سیبمحیط
، )30کـد ( پپتـون مخمـر   زمینی دکستروز، عصاره سیب)26و  36کد(

زمینـی  ، عصاره سیب)40کد( زمینی دکستروز مخمر سویاعصاره سیب
 س نشاسته و مخمـر و عصاره سبوس برنج مال) 5کد(دکستروز مخمر

ــا) 37کــد( ــه ترتیــب ب ، 95/1×109، 2×109، 27/2×109، 46/2×109ب
لیتر بیشترین میزان سلول باکتري در هر میلی 86/1×109و 90/1×109

محیط برتر از نظر رشـد بـاکتري    6رشد را فراهم نمودند و به عنوان 
  ).1شکل (شناخته شدند

  
 B. subtilisاثر ترکیب محیط کشت روي فعالیت ضد قارچی

BS  علیهP . aphanidermatum  
نشـان داد کـه فعالیـت ضـد قـارچی       Fنتایج حاصـل از آزمـون   

 .Pهاي کشـت مختلـف علیـه    در محیط  B. subtilis BSاسترین
aphanidermathum یـک درصـد  مقایسه با شاهد در سـطح   در 

در تیمارهـاي حـاوي   ). 2شکل ( دهد داري را نشان میاختالف معنی
زمینی سـویا همـراه و بـدون سـولفات     عصاره سیب کشت هايمحیط
گلوکز سـویا مخمـر   )  21کد (، گلوکز سویا مخمر)26و  36کد( منگنز
و  28کد (و تریپتون سویا همراه و بدون سولفات منگنز) 2کد ( پپتون

ــا  ) 8 ــب ب ــه ترتی  14/78و 89/78، 63/79، 22/82، 59/82، 74/90ب
نسـبت بـه    aphanidermathum. .Pدرصد کاهش در رشد کلنی 

  . شاهد بیشترین فعالیت ضد قارچی را نشان دادند
  

  بحث
 40هاي به عمل آمده در این تحقیق از میـان  با توجه به بررسی

غذایی بررسی شده، محیط سیب زمینی سـویا همـراه و بـدون     محیط
با نسبت کـربن بـه    ،)26و  36کد  PSBو   PSBZ( سولفات منگنز

ان رشد سلولی و هم از نظر فعالیت ضـد  هم از نظر میز،  1به  5ازت،
نتـایج   P. aphanidermatum علیـه   B. subtilis BS قـارچی 

زمینی تاثیر سیب .کشت نشان داد هايمحیط سایر بهتري را نسبت به
تـوان بـه نـوع    قـارچی را مـی   در میزان رشد سـلولی و فعالیـت ضـد   

 زمینـی و همچنـین انـواع   هاي موجود در ترکیـب سـیب  کربوهیدارت
آن نسـبت  هاي ریزمغذي ه ویژهمختلف ب ها و عناصر معدنیویتامین
 ماده خشک درصد 20درصد آب و  80 زمینیزیرا در ترکیب سیب ،داد

ــود دارد ــدود    وج ــامل ح ــک ش ــاده خش ــزاء م ــه اج ــد  9/16ک درص
کربوهیدرات، یک درصد پروتئین، یـک درصـد لیپیـد و یـک درصـد      

محلـول در آب   هـاي یتامینباشد و یکی از منـابع عـالی و  خاکستر می
و مقداري مواد معدنی بویژه  B ،Cهاي گروه شامل تعدادي از ویتامین

صـاره  ع) 3( شـود پتاسیم، فسفر، منگنز، کلسیم و سدیم محسوب می
درصـد   53پـروتئین و   درصـد 27 نیز حاوي )Soy Meal( پودر سویا

ودر نیز مصرف پ) 4( کاستا و همکاران). 22و  6( باشدکربوهیدرات می

هاي کربن در ها و پپتید و هیدراتسویا را به جهت دارا بودن آمینواسید
 P. agglomeransافزایش رشـد سـلولی و فعالیـت ضـد قـارچی      

CPA-2   علیهPenicilium italicum  وP. digitatum   مـؤثر
ترکیــب تجــاري ( محــیط حــاوي عصــاره پــروتئین ســویا. دانســتند

Samprosoy 90NB ( تولیـــد Culvulanic acid  در
Streptomyces clavuligerus  برابر 2را به )mg/l920 (  حـالتی
 رسـانده اسـت  ) mg/l350-300( که از پودر سویا استفاده شـده بـود  

 .Bنیـز روي رشـد و فعالیـت ضـد میکربـی       سـولفات منگنـز  . )12(
subtilis BS که تیمارهاي حاوي ایـن   طوري هاثر مثبت نشان داد، ب

و  aبیـوتیکی در گـروه   نتـی آماده معدنی ازنظر میزان رشد و فعالیت 
منگنز نیز در سولفات. قرار گرفتند bکه فاقد آن بودند در گروه  ییآنها

بیوتیک و افزایش جمعیت عنوان محرك تولید آنتیه بکارهاي دیگران 
این ترکیب  ).DSMZسایت ( شده استها معرفی در میکروارگانیسم

نقـش   مزبـور  اسـترین از جملـه   ها باکتري یاحتماال در فعالیت آنزیم
داراي آنـزیم آمـیالز    هـا باسـیلوس اکثـر  از طرفی . کندمهمی ایفا می

ان منبع کربن عنوه و بتجزیه  زمینی راند نشاسته سیبد و قادرنباش می
ــد   ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــوع  ). 29( م ــن موض ــورد درای  .B م
licheniformis SPT 27 میزان رشد سلولی . )6( اثبات شده است

جز محیط  هبسیب زمینی بودند عصاره  حاوي هایی کهسایر محیط در
لیتر بوده است، ایـن نتیجـه   سلول در هر میلی 11/1×109بیش از  16

 حـالی  درباشد، بیانگر تاثیر مفید این عصاره در میزان رشد سلولی می
  مورد استرینت ضد قارچی که این وضعیت در مورد فعالی

توان به ترکیبـاتی دیگـري   این تفاوت را می. صادق نبوداستفاده 
این  .زمینی مورد استفاده قرار گرفتندسیب نسبت داد که همراه عصاره

زمینی حاوي دکستروز به عنوان منبع ها عالوه بر عصاره سیبمحیط
، در نتیجه اندبه عنوان منبع ازت بوده و مخمر و سویا ،کربن و پپتون

زمینـی   ی سـیب یهاي غـذا  نسبت کربن به ازت آنها نسبت به محیط
تـوان  در ایـن مـورد مـی   . متفاوت بوده اسـت ) 26و 36هاي کد( سویا

سویا با نسبت کربن به ازت زمینی ی سیبیپذیرفت که تنها محیط غذا
ی براي رشد بهینه و حداکثر فعالیـت  یترین محیط غذامناسب 1به  5

  .باشدمی B. subtilis BS استرینضد قارچی 
از  21از نظر میزان رشد سلولی و محـیط   نیز 5و  40هاي محیط

هـا  در ایـن محـیط  . خوبی نشـان دادنـد   نظر فعالیت ضدقارچی نتایج
گـرم در لیتـر    6عصاره مخمر به عنوان تنها منبـع ازت بـه میـزان    از

 ،)5( کـاران کاسـتا و هم  تحقیقات با نتایجاین نتیجه نیز . استفاده شد
عصاره . مطابقت دارد) 21( لونا و همکاران و) 16( خادمی و همکاران

 Pantoea agglomerans CPA-2مخمر در افزایش رشد سلولی 
 .Pو  Penicilium italicumو افزایش فعالیت ضـدقارچی علیـه   

digitatum  بازدارندگی از رشد آنها مؤثر  درصد 66و  77به ترتیب با
  ).5( استبوده 
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محیط کشت

در صـد کـاهش قطـر کلونـی قـارچ     

  
 از انـد نیـز  نیز که داراي تریپتون و سویا بوده 28و  8هاي محیط

 هـاي بررسـی  نظر فعالیت ضدقارچی خوب عمل نمودنـد و بـا نتـایج   
تریپتون و عصاره این محققین  )16( داردخادمی و همکاران مطابقت 

 Bacillusمخمـر را بهتـرین منبـع ازت در افـزایش رشـد سـلولی       
circulans MAS2 رشد ) 21(لونا و همکاران  .)16( رفی نمودندمع

در محیط کشت حاوي عصاره مخمر نسبت  B. subtilis R14بهتر 



  59      ...ازت بر رشد تاثیر منابع کربن و

را غنـی بـودن    نشـان داده و علـت آن   کشت حاوي اوره را به محیط
هـاي رشـدي   ها و سایر فـاکتور ویتامین ،هاعصاره مخمر از آمینواسید

عداد زیادي آمینواسـید،  ت دلیل دارا بودن هب عصاره مخمر. بیان نمودند
رشـد  باعث افزایش هاي محلول در آب و کربوهیدرات پپتید، ویتامین

این ترکیبات  ،)26( شودمیبیوتیکی هاي آنتیسلولی و تولید متابولیت
). 30( روندشمار می هبها سوبستراي بسیار مناسبی براي میکروارگانیسم

اقتصادي مقرون به هاي تجاري از نظر مصرف عصاره مخمر در فرایند
 )گـرم در لیتـر   6تـا   5( چون با غلظـت انـدك  ولی باشد، صرفه نمی

، شـود هـا باعـث مـی   را در میکروارگانسـم قابل تـوجهی  رشد افزایش 
به  نیزپپتون و تریپتون  .)21و 5( شودن استفاده میآدرغالب موارد از 

زت هاي آمینه ضروري به عنوان بهترین منـابع ا دلیل دارا بودن اسید
 B. licheniformis SPT 27به ترتیب در تولید آنـزیم آمـیالز در   

معرفـی  ) 16( B. circulans MAS2و افزایش رشد سلولی در ) 6(
گلوکز بوده و منبع  21و  12، 11، 2هاي  اند، منبع کربن در محیطشده

پپتون و مخمر بوده  21و  2سویا و در محیط  12و  11ازت در محیط 
ر از نظر فعالیت ضد قارچی خوب عمل نمودند، در دو محیط اخی ،است

میزان رشد سلولی و فعالیت ضـد   از نظر 12و  11حالی که دو محیط 
توان به کمبـود سـایر   اند، این امر را میقارچی کمترین تاثیر را داشته

 12و  11هـاي  مانند پپتون و مخمر در محـیط  ترکیبات موثر در رشد
توان به اهمیت و تـاثیر مخمـر و   یج میبا توجه به این نتا. نسبت داد

نتـایج   .پـی بـرد   B. subtilisاسـترین  قارچی  پپتون در فعالیت ضد
حاصل از نظر تاثیر گلوکز در فعالیـت ضـد قـارچی بـا نتـایج گـالو و       

) 7( و البنـا ) 30( ، اسـلینینگر و همکـاران  )13( ، هویک)11( همکاران
هـاي  سـنتز متابولیـت  کـه  نشان دادند  و همکاران گالو. دارد مطابقت

کـه خـود    Phenoxazinoneو آنـزیم  Actinomycin ثانویه نظیر 
باشـند در حضـور گلـوکز در    هـا مـؤثر مـی   بیوتیـک در بیوسنتز آنتـی 

گلوکز را بـه عنـوان   ) 13( هویک). 11( یابندکشت افزایش می محیط
 Bacillusدر  Bacitracinبیوتیـک  افزایش دهنده بیوسـنتز آنتـی  

licheniformis در ) 30( اسلینینگر و همکـاران . معرفی نموده است
انـد کـه   ثابـت کـرده   Pseudomonas fluorescens 2-79مورد 

بیوتیک فنازین وجود گلوکز در محیط کشت باعث افزایش تولید آنتی
و  Corynebacterium kutscheriکهبیان کرد ) 7( البنا. گرددمی

C. xerosis کتوز و گلوکز قـادر  هاي حاوي گاالبه ترتیب در محیط
در حـالی کـه در    باشـند،  می بیوتیکیبه تولید بیشترین ترکیبات آنتی

هاي حاوي ریبوز و الکتوز کمترین فعالیت ضد میکروبـی را از  محیط
گلـوکز منبـع   مشخص شـد کـه   در این تحقیق نیز  .خود نشان دادند

  .باشدمی بیوتیکیهاي آنتیافزایش تولید متابولیت ی برايمناسب
مـورد اسـتفاده در   الس چغندرقند به عنوان تنهـا منبـع کـربن    م
اثر متوسطی روي میزان رشد سلولی و فعالیت ضد ی یهاي غذامحیط
از خود نشان داد، با وجود اینکه مـالس   B. subtilis استرین قارچی
و سـاکارز و سـایر قنـدهاي کتـوز و رافینـوز       درصد 50تا  47حاوي 

پروتئین  همچنین و) به میزان خیلی کم( فروکتوز و گلوکز ،گاالکتینول
این غلظت باالي ساکارز قـادر   و باشدو عناصر معدنی و ویتامین می

حاوي  ولی چون مالساست به تنهایی بیومس باالیی را ایجاد نماید، 
 pHقـادر اسـت    همچنین باشد ورشد می ازبازدارنده بعضی ترکیبات 

ـ محیط را اسیدي نماید،  عصـاره سـیب زمینـی و     راثر آن نسبت به اث
تربوده آن ضعیفو فعالیت ضدقارچی باکتري یزان رشد مروي گلوکز 
هاي حاوي سبوس برنج و گندم با وجود دارا بـودن  محیط. )14( است

روي رشـد و   کربوهیدرات و ازت، در هـیچ یـک از مـوارد اثـر خـوبی     
بـه  تـوان  را مـی  ایـن امـر  نشان ندادنـد،   فعالیت ضد قارچی باکتري

  .آنها نسبت داد اسب بودن نوع و نسبت منابع کربن و ازتنامن
مصرف نیز نشان داده است که  )27 و 7( پوسی والبنا هاي بررسی

 ،ml/l 15عصـاره پـودر سـویا     ،6تا  g/l 5مناسب پپتون و تریپتون 
تـرین  مناسب g/l 250زمینی نیز و عصاره سیب 25تا  g/l 20گلوکز 

 Corynebacterium و  B. subtilisترکیب محیط غذایی براي 
spp. حقیق هماهنگی داردتدست آمده در این  هو با نتایج ب ،باشدمی.  

توان نتیجه گرفت که میزان رشـد و فعالیـت ضـد    در مجموع می
ترکیب محیط  تحت تاثیر به میزان زیاديB. subtilis BS قارچی 
مسلم  .)17( باشدنظر نوع و نسبت کربن و ازت می از ه ویژهی، بیغذا

 دیگـر  اسـترین بـه  اسـترینی   ی بهینـه از یاست که ترکیب محیط غذا
هاي اقتصادي، مورد، با توجه به جنبه هر و الزم است در متفاوت است

ترین تا مناسب صورت پذیرد استرین مطالعات دقیقی روي نیازهاي هر
مشـخص  نظر  مورد استرین ترین ترکیب براي تکثیر انبوهو اقتصادي
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