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 خالصه

دی استیل فلوروگلوسینول بر روی بذور چند گیاه زراعی و همچنین خاصیت  ۴، ۲بیوتیک آنتیدر این بررسی اثر 

نتایج این . شوند مورد بررسی قرار گرفتبذرها می پوسیدگی که معموال منجر به بازدارندگی آن نسبت به عوامل قارچی

های تاکسونومیکی مختلف و های بیمارگر گیاهی از گروهتمام قارچبیوتیک نسبت به پژوهش نشان داد که این آنتی

بر  بیوتیکاثر این آنتی خاصیت بازدارندگی دارد. از سویی دیگر بررسی Phytophthora drechsleriهمچنین اامیست 

انه زنی بذور را بگیرد تواند به شدت جلوی جوهای باال میبیوتیک در غلظتروی بذر چند گیاه زراعی نشان داد که این آنتی

این خاصیت بازدارنده در مورد بذر گوجه فرنگی بسیار شدیدتر بود. با این . رسد که خاصیت گیاهسوزی داردو به نظر می

لیتر رخ داد، میکروگرم بر میلی ۰۵وجود، با توجه به این که در اکثر موارد این خاصیت بازدارندگی در دزهای باالتر از 

  تواند برای مقابله با بیماریهای بذرزاد قابل استفاده باشد.بیوتیک میتیبنابراین این آن
 

 ، بیمارگرهای قارچی، پوسیدگی بذرDAPG: آنتی بیوتیک، کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

 

باکتریهای متعلق به جنس  و مؤثر در کنترل بیولوژیک ، های افزایش دهنده رشد گیاهاز بین ریزوباکتر

Pseudomonas های غیر سسودومونا از اگر چه برخی ،ای برخوردار هستندهای فلورسنت ازاهمیت ویژهسبخصوص سودومونا

از ریشه تعداد زیادی از گیاهان جدا  این باکتری ها.   ]۳۱،۳۱[ آنتاگونیستی قابل مالحظه ای دارند صفلورسنت نیز خوا

از مهمترین یکی  ]۵، ۳۱[تولید ترکیبات آنتی بیوتیک  ند.شده و به عنوان عوامل بیوکنترل مورد مطالعه قرار گرفته ا

بیوتیک ها به مکانیسم های مؤثر در کنترل بیولوژیکی عوامل بیماریزای گیاهی توسط این باکتریها به شمار می روند.  آنتی

به ها توسط میکروبباشند که ( میکیلو دالتون 5.۵کمتر از )ترکیبات آلی با وزن مولکولی کم  از طور کلی گروه ناهمگن

در . کندهای دیگرآسیب وارد میشوند که به رشد یا فعالیت متابولیک میکروارگانیسمهای ثانویه تولید میمتابولیتعنوان 

استیل فلوروگلوسینول بعنوان یک عامل  دی -4و5ترکیب  ،نتی بیوتیکهای شناخته شده سودوموناسهای فلورسنتآ بین

ی خواص ضد آنتی بیوتیک عالوه بر خاصیت ضد قارچی، دارااین . ]۳۵، ۳4[ شناخته شده استمؤثر در کنترل بیولوژیکی 

 (DAPG)روگلوسینول ودی استیل فل -4و5. ]۱[ ، ضد نماتدی، علف کشی و گیاهسوزی نیز می باشدباکتریایی، ضد ویروسی
یک مولکول پلی کتیدی می باشد که از سنتز سه مولکول استیل کوآنزیم آ با یک مولکول مالونیل کوآنزیم آ حاصل می 
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 شود که ابتدا پیش ماده آن، مونواستیل فلوروگلوسینول، تولید شده و سپس به دی استیل فلوروگلوسینول تبدیل می گردد

 مشاهده شده است.بیماری های گیاهی  تاثیر این آنتی بیوتیک در کنترل بسیاری از .]۱[

های گیاهی مورد استفاده قرار هنوز هم به صورت تجاری در کنترل بیماری DAPGبیوتیک در حال حاضر آنتی

تجاری سازی  قبل از. ]۱، ۷[ به صورت تجاری درآمده استنگرفته است و تنها بعضی از عوامل میکروبی تولید کننده آن 

که دامنه اثر این متابولیت نسبت به عوامل میکروبی مختلف و خصوصیات گیاهسوزی آن نسبت به  استاین متابولیت نیاز 

بیوتیک نسبت به عوامل مختلف گیاهان مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر خاصیت بازدارندگی این آنتی

وانه زنی بذر چند گیاه زراعی نیز مورد بررسی پوسیدگی بذر گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر این اثر آن بر روی ج

های بیوتیک علیه بیماریتوانند در به کار گیری دز مناسب از این آنتیاطالعات حاصل از این پژوهش می قرار گرفت.

 قارچی بذرهای گیاهان مورد استفاده قرار گیرند. 

 

 

 هامواد و روش. 2

 

 هاو قارچ و بذرها یکبیوتتهیه آنتی 5-1

 

خریداری  Toronto Research Chemicalsدی استیل فلوروگلوسینول به صورت خالص از شرکت  5،4آنتی بیوتیک 

های شرکتاز ( Rio Grandeفرنگی )رقم  گوجهو  (رقم پیشتاز)گندم )رقم قمری(، کلم ،Agroseedرقم خیار بذور  .شده

های مورد استفاده در این پژوهش از کلکسیون عوامل میکروبی آزمایشگاه بیماری قارچ. شدند خدمات کشاورزی خریداری

 شناسی گیاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تهیه گردیدند. 

 

 بیوتیک نسبت به عوامل قارچیبررسی خاصیت بازدارندگی آنتی 5-2

 

هایی که رشد میسلیومی مورد قارچاین بررسی بسته به نوع قارچ مورد بررسی به دو روش به انجام رسید. در 

-ها مختلف آنتیقرار داده شد و دیسک های کاغذی آغشته به غلظت PDAداشتند دیسکی از قارچ در وسط محیط کشت 

های پتری قرار داده شدند. کاغذ صافی آغشته به آب مقطر به عنوان شاهد مورد استفاده قرار حاشیه تشتکبیوتیک در سه 

های تولید ها اندازه گیری شد. در مورد قارچها قطر هاله ایجاد شده در اطراف کاغذ صافیکردن قارچگرفت. بعد از رشد 

 PDAکننده اسپور از روش اختالط اسپور در محیط کشت استفاده شد. برای این منظور بعد از اتوکالو کردن محیط کشت 

های مورد بررسی به داخل محیط از اسپورهای قارچدرجه سانتی گراد رسید، مقداری  ۰۵و زمانی که دمای آن به حدود 

ها های پتری ریخته شد و بعد از بسته شدن محیطریخته شد و با به همزدن یکنواخت گردید. سپس محیط به داخل تشتک

های کشت قرار داده شدند. هاله شفاف ایجاد شده دیسک های آغشته به غلظت های مختلف آنتی بیوتیک بر روی محیط

باشد و قطر هاله ایجاد بیوتیک میها نشان دهنده بازدارندگی آنتیهای کاغذی بعد از رشد کردن قارچاف دیسکدر اطر

 شده اندازه گیری شد. 

 

 روتست جوانه زنی بذ ۲-3
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مرطوب در  یکاغذ صاف بر روی روبذ یها بر جوانه زن کیوتیب یاثر آنت یبررستست های آزمایشگاهی به منظور 

سه بار با  و سترونبه مدت یک دقیقه  ٪ ۰ مایع سفید کنندهبذرها در  .انجام شدسانتی متری  1۵های پتری داخل تشتک

 سانتی متری 1۵ های پتریتشتکدر  یسانتی متر 9 هایکاغذ صافیبذرها بر روی . شدندست و شو آب مقطر استریل ش

، ۰۵، ۰۵، 1۵، ۵)های مختلف بیوتیک با غلظتمحلول آنتیلیتر میلی ۰بیوتیک استریل قرار داده شدند. برای اعمال آنتی

درجه سانتی گراد و  ۲۰در شرایط  هاتشتک ر داخل هر تشتک ریخته شد.لیتر( دمیکروگرم بر هر میلی ۰۵۵و  ۰۵۵، 1۵۵

ارزیابی  روز ۰-۴جوانه زنی با استفاده از اندازه گیری طول ریشه بعد از  .درصد و در تاریکی نگهداری شدند 0۵رطوبت 

بذر مورد  1۰بیوتیک سه تشتک پتری به عنوان تکرار در نظر گرفته شد و در هر تشتک برای هر گیاه و غلظت آنتی شد.

 آزمایش در قالب بلوکها کامال تصادفی به انجام رسید. .استفاده قرار گرفت

 

 آماری محاسبات ۲-۲

نرم (  و با استفاده از  > Fisher, P/۵۰) دار معنی تفاوت حداقل روش بهتجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات 

 .به انجام رسید Minitabافزار 
 

 

 نتایج و بحث. 3

 

های بیمارگر گیاهی از بیوتیک دی استیل فلوروگلوسینول نسبت به تمام قارچنتایج این پژوهش نشان داد که آنتی

خاصیت  ،Phytophthora drechsleriو همچنین اامیست که مورد بررسی قرار گرفتند های تاکسونومیکی مختلف گروه

بیوتیک میزان بازدارندگی آن کاهش غلظت آنتییک مورد با (. در تمامی عوامل مورد بررسی بجز ۳بازدارندگی دارد )جدول 

لیتر میکروگرم بر میلی ۳۱۱میزان بازدارندگی در غلظت  Alternaria chlamydosporaدر مورد قارچ  نیز کاهش پیدا کرد.

لیتر میکروگرم بر میلی ۱۱۱لیتر بود و بیشترین بازدارندگی هم مربوط به غلظت میکروگرم بر میلی 5۱۱بیشتر از غلظت 

ی مشاهده شد لیتر بازدارندگی جزئمیکروگرم بر میلی ۱۱۱تنها در غلظت  Rhizopus stoloniferaبود. در مورد زیگومیست 

و  Bipolaris sorokinianaهای هیچگونه بازدارندگی مشاهده نشد. در مورد قارچ ۳۱۱و  5۱۱های و در غلظت
Paecilomyces variotii  این نتایج تایید کننده لیتر بازدارندگی مشاهده نشد. میکروگرم بر میلی ۳۱۱نیز در غلظت

 . ]۷[ بیوتیک را گزارش کرده بودندآنتی های پیشین است که وسیع الطیف بودن اینپژوهش
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 های مختلف بیمارگر گیاهیبر روی قارچ فلوروگلوسینولهای مختلف آنتی بیوتیک دی استیل . اثر غلظت۳جدول 

  *میکروگرم ۳۱۱ میکروگرم 5۱۱ میکروگرم ۱۱۱

++ ++ + Penicillium expansum 

+++ + ++ Alternaria chlamydospora 

++ + + A. atlernata 

++ ++ + A. fumigatum 

++ + + A. tenuissima 

++ ++ + Botrytis cinerea 

+++ ++ ++ Trichoderma roseum 

++ + + Myrothecium sp.  

++ + + Aspergillus niger 

+++ ++ + Stigmina carpophila 

+++ ++ ++ Curvularia spicifera 

++ + - Bipolaris sorokiniana 

+ - - Rhizopus stolonifer 

++ + + Cladosporium cladosporioides 

+ + + C. herbarum 

++ ++ + C. gossypii 

+++ ++ + C. tenuissimum 

+ + - Paecilomyces variotii 

+++ ++ ++ Cytospora 

++ + + Niigrospora oryzae 

++ + + Rhizoctonia solani 

++ + + Phytophthora drechsleri 

++ + + Fusarium prolireratum 

ها با روش *این مقادیر بر روی کاغذهای صافی نیم سانتی متری اعمال و بر روی محیط کشت قرار داده شد. به غیر از سه مورد آخری بقیه قارچ

، +++: 4/۳تا  ۷/۱متر، ++: قطر بازدارندگی بین سانتی ۷/۱قطر بازدارندگی کمتر از  اختالط اسپور در محیط کشت مورد بررسی قرار گرفتند. +

 عدم بازدارندگی -متر، سانتی 5تا  4/۳قطر بازدارندگی بین 

 

 

بیوتیک در ها بر روی بذر چند گیاه زراعی نشان داد که این آنتیبیوتیکهای اثر این آنتیاز سویی دیگر بررسی

رسد که خاصیت گیاهسوزی دارد )شکل تواند به شدت جلوی جوانه زنی بذور را بگیرد و به نظر میهای باال میغلظت

لیتر قادر به جوانه زنی میکروگرم بر میلی ۳۱۱های باالی (. هیچکدام از بذرهای مورد بررسی در این پژوهش در غلظت۳

نگی بسیار شدیدتر بود به طوری که حتی غلظت بیوتیک نسبت به بذور گوجه فرنبودند. خاصیت بازدارندگی این آنتی

لیتر به طور کامل از جوانه زنی بذور این گیاه جلوگیری کرد. واکنش بذرهای گیاه خیار نسبت به میکروگرم بر میلی ۵۱

لیتر اثر مثبت در جوانه زنی میکروگرم بر میلی ۵۱بیوتیک جالب بود به طوری که به نظر میرسد که تا غلظت این آنتی

های سایر محققان است که نشان این مشاهدات مطابق با یافته دار نبود.زنی معنیبذور داشت. هر چند این افزایش جوانه

و اثر دوگانه بر روی بذر  ]4، ۸، ۳[ تواند متفاوت باشدمی مختلف یاهیگ هایگونه ها در کیوتیب یاثرات آنتاند داده

، ۹[ زنی و در دزهای باال اثر بازدارنده در جوانه زنی دارندباعث بهبود جوانه گیاهان دارند به طوری که در دزهای پایین

باعث   بیوتیکاین آنتیبیوتیک تتراسایکلین به انجام رسیده بود مشخص شده بود که در تحقیق که بر روی آنتی. ]۳۳

 .]۳[ ی  می شودتیچ ایلوب زنیجوانهکاهش و  تربچه زنیجوانه بازده شیافزا
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توان بیوتیک را میتوان چنین نتیجه گرفت که در بسیاری از گیاهان این آنتیمی ۳مقایسه نتایج ارائه شده در شکل  با

اند بر ارائه شده ۳هایی که در جدول لیتر مورد استفاده قرار داد. غلظتمیکروگرم بر میلی ۳۱۱تا  ۵۱های بین در غلظت

بیوتیک به داخل روی دیسک کاغذی است. با توجه به اینکه بعد از نشر آنتیبیوتیک اعمال شده بر اساس مقدار آنتی

های زیر بیوتیک در غلظتتوان نتیجه گرفت که این آنتیشود، بنابراین میمحیط کشت غلظت آن تا سه برابر کمتر می

 (۳ل ، شک۳مورد بررسی است )جدول های لیتر نیز قادربه بازداری از قارچمیکروگرم بر میلی ۳۱۱

 

 

( گوجه B( خیار )A. اثر غلظت های مختلف آنتی بیوتیک دی استیل فلوروگلوسینول بر روی جوانه زنی بذور گیاهان گندم )1شکل 

(. آزمایش بر روی کاغذهای صافی استریل آغشته به غلظت های مختلف آنتی بیوتیک استریل در تشتک ها D( و کلم )Cفرنگی )

 پتری به انجام رسید.
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ABSTRACT 
In this survey, the effect of antibiotic 2,4-Diacetylphloroglucinol on germination of several argonomic plants 

and their inhibitory effect against fungal agents that are usual causal agent of seed rot, has been investigated. 

Results of this study showed that this antibiotic is inhibitory against all of the plant fungal pathogens from 

different taxonomic groups and also oomycete Phytophthora drechsleri. On the other hand, investigation of 

the effect of this antibiotic on several agronomic plants seeds showed that it can strongly inhibit the seed 

germination at high concentrations and apparently it has phytotoxic effect. This inhibition was even more 

strong in the case of tomato seeds. However, since in most cases this inhibitory effect was observed at 

concentrations higher than 50 micrograms per milliliter, therefore this antibiotic can be used for control of 

seed-born diseases.  
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