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 مقدمه:
 خطرناک یها یماریب شیافزا ریاخ یدر سال ها

اثرات مضر  ون،یمیاتوا یها یماریسرطان ها، ب رینظ

ظهور  نیو همچن ستیز طیو مح وانیداروها بر انسان، ح

مشکالت  نیتر مقاوم به داروها از مهم یها کروبیم

رو توجه  نیبوده است. از ا یدرمان عفونت ها در پزشک

همانند نقش انواع  یعیمنابع طب یمحققان به بررس

 کیولوژیب یکنترل و درمان ها یها برا سمیکروارگانیم

 یها سمیکروارگانیم نیب نیمعطوف گشته است. در ا

 باتیترک دیوجود دارند که با تول ییایو در یخاکز

مطرح بوده و ارزش  یستیز یعنوان فعال هابه  یعیطب

 ثابت شده  یو داروساز یستیآن ها در علوم ز

 یکه در سال ها یمهاجم ی(. ازجمله قارچ ها1،2است )

 توان به  یم ،سبب انواع عفونت ها شده اند ریاخ

اشاره کرد. اسپور  موکورو  لوسیآسپرژ یجنس ها

ارد و به حد وفور وجود د عتیدر طب لوسیآسپرژقارچ 

 ها  یها، نان، مرکبات، سبز ینیریها، ش وهیم یبر رو

ن قارچ را یشود. ا یم دهید یبه خصوص گوجه فرنگ

نباتات، پوست و مخاط  یآب، خاک، رو توان در یم

 چکیده:
هستند.  یچقار یبا توان مهار عفونت ها یچضد قار یها تياز متابول یمنبع لوسيباس یگونه ها زمينه و هدف:

پاتوژن از اصفهان با استفاده از  یرشد قارچ ها یمهارکننده  یباکتر ییو شناسا یمطالعه، جداساز نیهدف از ا
 بود. یروش مولکول

و  هينمونه )خاک، هوا و سطوح( از شهر اصفهان ته 150تعداد  ،یمقطع -یفيمطالعه توص نیدر ا :یبررس روش
، جرینا لوسیآسپرژ یآگار بر رشد قارچ ها نتیکشت نوتر طيمح یبر رو افتهیرشد  یها یباکتر یمهار ريثأت

و جهت  ینشاکار شمهار رشد قارچ با رو یفيک یشد. بررس یبررس سيماليموکور هو  فالووس لوسیآسپرژ
 یبه صورت کشت خط تريلکروياسپور بر م 104 یحاو یقارچ ونيسوسپانس حيمهار رشد قارچ ها تلق یکم یبررس

ها(  یمک فارلند باکتر 5/0 ونيسوسپانس حيتلق از مرکز )محل یمتر یسانت 3و  5/2، 2، 5/1، 1، 5/0در فواصل 
با  یمهار یباکتر ییو شناسا یساعت نگهدار 96به مدت  رادگ یدرجه سانت 30 یانجام شد. نمونه ها در دما

 انجام گرفت. یو روش مولکول ییايميوشيب یتست ها
 سيماليموکور هو فالووس  سلویآسپرژ، جرینا لوسیآسپرژ یها بر رشد قارچ ها یباکتر یمهار ريثأت ها: افتهی

با  ی، باکترPCR -یو روش کلن ییايميوشيب یها تست جیمتر مشاهده شد. بر اساس نتا یسانت 3تا  5/0در فواصل 
 شد. ییشناسا HNSQJYH170 یه یسو آتروفئوس لوسيباسمذکور  ینسبت به قارچ ها یاثر مهار نیشتريب
 کيوتيب یآنت ديتول یاصفهان قابل استفاده برا یبوم HNSQJYH170 ی هیسو آتروفئوس لوسيباس :یريگ جهينت

 است. کیولوژيو مصارف کنترل ب
 
PCR. D یکلن ،یضد قارچ تيپاتوژن، فعال ی، قارچ هاآتروفئوس لوسيباس های کليدی: اژهو
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 در لوسیآسپرژ یکرد. گونه ها دایپ واناتیانسان و ح

 و یجلد ،یجلد ریز ،یدرون یعفونت ها جادیا

 دارند.  یش اساسگوش، چشم و ناخن نق عاتیضا

 یحاصله از گونه ها کیتوکس یبه عالوه فرآورده ها

 کیآلرژ یواکنش ها جادیغالباً منجر به ا زیقارچ ن نیا

 عتیبه حد وفور در طب زین موکورگردد. اسپور قارچ  یم

 نیشود. ا یم افتیها(  وهیتمام م ی)هوا، خاک و رو

 جادیا ،نییاپ یعیتواند در افراد با مقاومت طب یقارچ م

 نینموده، همچن ییو احشا یمغز ،یویر ،یجلد یماریب

  واناتیکند. در ضمن در ح یآلرژ ای تیحساس جادیا

(. 3-5شود ) یم نیبه خصوص گاوها باعث سقط جن

با  یضد قارچ یداروها رینظ کیسنتت ییایمیش باتیترک

 ریغ یها سمیارگان بر ریثأت ک،یولوژیب ستمیبر س ریثأت

 جادیرا ا یمشکالت ستمیل در اکوساختال جادیهدف و ا

که  عتیار طبددوست یلذا قارچ کش ها ؛کنند یم

 تیدارند اهم ستمیو اکوس انانس یرا برا بیحداقل آس

حشرات و  خاک، آب، ینمونه ها یدارند و غربالگر

 .(6آن هاست ) ییشناسا یقدم برا نیاول اهانیگ

 باتیترک افتنیتوجه محققان به  امروزه

رشد قارچ ها معطوف شده است که در  یمهارکننده 

 ژهیمختلف به و یها سمیکروارگانیم ریثأت نیب نیا

مانند  یازیو در یهواز ،یخاکز یها یباکتر

ها، سودوموناس ها،  سسیها، استرپتوما سسینومایاکت

رشد قارچ ها و  یها بر رو لوسیها و الکتوباس لوسیباس

 آن ها با خواص  ی کننده دیتول یها تیمتابول

 (. 7-11هستند ) تیشان، حائز اهم یکروبیضد م

 یگرم مثبت و هواز یها یباکتر لوسیباس یگونه ها

 لوسیباس ،سیلیسوبت لوسیباسمانند  یهستند که برخ
  زا یماریانسان ب یبرا سیآنتراس لوسیباسو  سرئوس

 باتیترک دیقادر به تول سیلیسوبت لوسیباسباشند.  یم

و  نیلیکوسوبتیما ن،یپاستاتیلپ ن،یسیلومای، باسA نیتوریا

 هیبر عل یمهار تیخاص یباشد که دارا یم نیسیفنجا

 (.12،13هستند ) لوسیآسپرژ یها گونه رینظ ییقارچ ها

 نهیآم دیاس دیبا تول سرئوس لوسیباسعالوه بر آن 

را  لوسیآسپرژ یمهار گونه ها ییتوانا نیلیباس یآزوکس

 لوسیباستوسط  زین A نیسیترمایزوئ کیوتیب یدارد. آنت
در  ،یضد قارچ تیشود و با خاص یم دیتول سرئوس

 کیوتیب یآنت نیموثر است. ا یاهیگ یها یماریکنترل ب

(. 14،15کند ) یم زیبردن حشرات ن نیکمک به از ب

 یستیآنتاگون تیبا فعال سودوموناس هااز  ییگونه ها

 نیتریرولنیپ لیاز قب یضد قارچ یها تیمتابول دیو تول ودخ

ها و  ستیها، آسکوم تیبه مهار رشد درماتوف قادر

و  یجداساز نیبنابرا ؛(16ها هستند ) ستیومیدیباز

  یدیتول یها تیها و استخراج متابول یباکتر ییشناسا

 کیولوژیکارآمد جهت کنترل ب اریبس یآن ها از ابزارها

شود. الزم به ذکر است اساس  یمقارچ ها محسوب 

موارد شناخته شده و  یرایدر بس باتیترک نیا ییایمیش

ها ممکن  یباکتر نیهنوز ناشناخته است. ا یدر موارد

دهند و  قیخود را تطب گرید یها طیاست نتوانند با مح

 تی(. موقع15نکنند ) جادیفوق را ا باتیلذا ترک

رشد  کلیو س تهیخاک، گونه، وار باتیو ترک ییایجغراف

 باتیاز ترک یعیوس فیبا ط یمنبع افتنیشانس  یباکتر

خاص است را  ستمیاکوس یکه مناسب برا یضد قارچ

 افتنیمطالعه با هدف  نیلذا ا ؛(14دهد ) یم شیافزا

 فعال  یضد قارچ یها تیمتابول دیبا توان تول یباکتر

، PTCC 5010 جرینا لوسیآسپرژ یقارچ ها هیعل بر

 سیمالیموکور هو  PTCC 5006 فالووس لوسیآسپرژ
PTCC 5292 حداکثر  یدارا یو باکتر از اصفهان انجام

 یو مولکول ییایمیوشیب یبا روش ها یمهار تیفعال

 .شد ییشناسا
 

 ی:بررس روش
باشد.  یم یمقطع -یفیمطالعه از نوع توص نیا

 یدارا یها یباکتر ییبه منظور شناسا قیتحق نیدر ا

طور ه نمونه ب 150تعداد  یضد قارچ یها تیمتابول

 د.ش هیاز خاک، هوا و سطوح ته یمساو

نمونه خاک از مناطق مختلف شهر  50 تعداد

به  لیاستر لونینا سهیو در ک یاصفهان نمونه بردار

گرم از هر نمونه خاک  1/0سپس  ؛دیمنتقل گرد شگاهیآزما

 تریل یلیم 5/0درب دار همراه با  یها وبیکروتیدر م
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. دیورتکس گرد هیثان 30به مدت %،Nacl  9محلول

 قهیدر دق 2500دور با هیثان 30ها به مدت  وبیکروتیم

هر  ونیاز سوسپانس تریل یلیم 1سپس  ؛شدند وژیفیسانتر

آگار  نتیکشت نوتر طیمح ینمونه خاک را بر رو

گراد به  یدرجه سانت 25 یکشت داده و نمونه ها در دما

 یشدند. با توجه به اثر مهار یساعت نگهدار 48مدت 

 یرورشد کرده بر  یقارچ ها یها بر برخ یباکتر یبرخ

انتخاب و هر کدام  یاثر مهار یدارا یها یها، کلن تیپل

کشت  طیمح یحاو یگرید یها تیپل جداگانه به

عمل تا به دست  نیآگار انتقال داده شدند. ا نتینوتر

 کرد. دایخالص ادامه پ یها یآوردن کلن

 طیمح یحاو تیپل 50، هوا یمورد نمونه ها در

 یعرض هواساعت در م 2آگار به مدت  نتیکشت نوتر

 ها بسته شد.  تیآزاد قرار داده شد و سپس درب پل

با استفاده از  زیسطوح مختلف ن یدر مورد نمونه ها

 شگاهیآزما یو مرطوب از سطح قفسه ها لیسواپ استر

 تیپل 50 یوکرده و بر ر یرینمونه گ یطب صیتشخ

آگار کشت داده شدند. در  نتیکشت نوتر طیمح یحاو

ساعت در  48کشت به مدت  یها طیتمام موارد مح

 شدند. یگراد نگهدار یدرجه سانت 25 یدما

کشت  طیمح یبر رو افتهیرشد  یها یکلن

 یگرید یها تیآگار هر کدام جداگانه به پل نتینوتر

عمل  نیآگار انتقال داده شدند و ا نتینوتر طیمح یحاو

 ؛کرد دایخالص ادامه پ یها یتا به دست آوردن کلن

 کیپتیتر طیمح تریل یلیم 2ر خالص د یسپس هر کلن

 (.6وارد شد ) لیبراث استر یسو

، PTCC 5010 جرینا لوسیآسپرژ یها قارچ

 سیمالیموکور هو  PTCC 5006 فالووس لوسیآسپرژ
PTCC 5292 یمرکز پژوهش ها یکروبیم ونیاز کلکس 

 یشدند. پودرها یداریخر رانیا یو صنعت یعلم

کشت  طیمح یو بر رو یشده فعال ساز یداریخر

روز در  10سابارو دکستروز آگار کشت و به مدت 

منظور  به شدند. یگراد نگهدار یسانت رجهد 28 یدما

 5به  (%1/0) 80 نییقارچ، تو یاز اسپرها ونیسوسپانس هیته

 طیاضافه و سپس در سطح مح لیآب مقطر استر تریل یلیم

به  لیشد و توسط لوپ استر ختهیقارچ ها ر یکشت حاو

 ومیسلیضربه وارد شد تا اسپورها از م یکلن به سطح یآرام

به کمک  یقارچ جدا شوند. شمارش اسپور قارچ یها

 (.6و الم نئوبار انجام گرفت ) کروسکوپیم

جدا شده،  یها یباکتر هیاول یالگربغر منظور به

 یاز قارچ ها کیهر  ونیسوسپانس از تریکرولیم 2

موکور و  فالووس لوسیآسپرژ ،جرینا لوسیآسپرژ
 ی( به صورت نقطه اتریلکرویاسپور بر م 104) سیمالیه

 تیپل گرید یگوشه  4قرار داده شد و در  تیدر مرکز پل

جدا  ییایباکتر یها ونهنم ونیاز سوسپانس تریکرولیم 10

مک فارلند  5/0شده از خاک، هوا و سطوح با کدورت 

 گراد  یدرجه سانت 28 یها در دما تیشدند. پل حیتلق

 نیشتریب یدارا یشدند. کلن ینگهدار روز 3-5به مدت 

 .(6،17شد ) یجداساز یاثر مهار

در  یمهار یلوپ از باکتر کیمقدار  نیهمچن

کشت سابارود دکستروز آگار  طیمح یحاو تیمرکز پل

 به اندازه  تیگوشه پل 4کشت داده شد و سپس در 

 جرینا لوسیآسپرژ یاز قارچ ها کیآنس از هر  کی

PTCC 5010 ،فالووس لوسیآسپرژ PTCC 5006  و

 یبه صورت نشاکار PTCC 5292 سیمالیموکور ه

 تیپل کیها  تیپل نیاز ا کیهر  یکشت داده شدند. برا

مورد نظر  یدر نظر گرفته شد که فاقد باکتر زیشاهد ن

 گراد  یدرجه سانت 30 یها در دما تیسپس پل ؛بود

 (.16،18شدند ) یساعت نگهدار 96به مدت 

 تریکرولیم 20 اران مقدارو همک Huaروش  طبق

مک  5/0مورد نظر با کدورت  یباکتر ونیاز سوسپانس

 یحاو تیدر مرکز پل میخط مستق کیفارلند به صورت 

؛ کشت سابارود دکستروز آگار کشت داده شد طیمح

 یقارچ ها ونیاز سوسپانس تریکرولیم 20سپس 

 وسفالو لوسیآسپرژ، PTCC 5010 جرینا لوسیآسپرژ

PTCC 5006  سیمالیوکور همو PTCC 5292 یحاو 

( 5/1و  2(، )5/0و  1در فواصل ) تریلکرویاسپور بر م 104

مورد نظر کشت داده  یاز باکتر یمتر ی( سانت5/2و  3و )

 یگراد نگهدار یدرجه سانت 30 یها در دما تیشد. پل

 (.17شدند )
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جدا و جهت  یاثر مهار نیشتریبا ب یباکتر

کاتاالز،  لیاز قب ییایمیوشیب یآن از تست ها ییشناسا

 زی، همولMR ،VPتحرک،  ن،یژالت زیدرولیه ترات،یس

 (.19از گلوکز استفاده شد ) دیاس دیبتا و تول

همچنین شناسایی مولکولی باکتری به روش 

ریبوتایپینگ انجام گرفت. در این روش جهت تکثیر ژن 

، از یک کلنی رشد کرده بر 16S-rRNAکد کننده 

ینت آگار نمونه برداری و جهت کشت نوتر روی محیط

به عنوان الگو بکار گرفته شد.  PCR-انجام کلنی

پلیمراز،  Taqدر حضور یک واحد آنزیم  PCRواکنش 

یونیورسال با غلظت نهایی  پرایمرهای جلوبر و معکوس

0.4µM  ،از هرکدامdNTP  200با غلظت نهایی µM ،

MgCl2  1.5با غلظت نهاییmM  1و غلظتX  بافرPCR 

ل هینه سازی شد. توالی پرایمرهای یونیورساب
ORBU1(5'-AGGAGGTGATCCAACCGCA-3') 

OFBU1(5'-AACTGGAGGAAGGTGGGGAT-3') 
مرحله  3طی  PCRبود. مراحل زمانی جهت انجام 

صورت گرفت. مرحله ی اول بصورت یک سیکل به 

درجه سانتی گراد، مرحله ی دوم  94دقیقه در  5مدت 

درجه  94ثانیه در  45مدت  سیکل به 35به تعداد 

 سانتی گراد و درجه  58ثانیه در  45سانتی گراد، 

 درجه سانتی گراد و مرحله ی سوم  72ثانیه در  45

درجه  72دقیقه در  5صورت یک سیکل به مدت ه ب

سانتی گراد انجام گرفت. پس از بررسی کیفیت 

درصد، محصول مورد  1در ژل آگارز  PCRمحصول 

مورد  BLASTبه کمک سرورنظر تعیین توالی و 

 (.6) ارزیابی و شناسایی قرار گرفت

 
 :ها افتهی

 10خاک، هوا و سطوح،  ینمونه ها 150 نیب از

 نیشدند که از ب یجداساز یبا اثر مهار  یمورد باکتر

 نسبت به  یقدرت مهار نیشتریبا ب یآن ها، باکتر

فالووس و  لوسیآسپرژ جر،ینا لوسیآسپرژ یقارچ ها

کشت  طیمح یرشد کرده بر رو سیمالیموکور ه

 دکستروز آگار انتخاب شد. رووساب

 یقارچ ها یکلن یمهار رشد شعاع ،یفیک یبررس در

 سیمالیفالووس و موکور ه لوسیآسپرژ جر،ینا لوسیآسپرژ

در مهار  یباکتر ییتوانا دهندهمورد نظر نشان  یتوسط باکتر

 (.1ماره تصویر شمذکور بود ) یقارچ ها

 

 )ج(               )ب(                                      )الف(                                    

درجه  30ساعت در دمای  96ثير مهاری باکتری جداسازی شده بر رشد قارچ های پاتوژن پس از أت :1 تصویر شماره

 ، آسپرژیلوس فالووس، ب. قارچ ور هيماليسموکالف. قارچ  )سمت راست(، شاهد)سمت چپ(، سانتی گراد

 .آسپرژیلوس نایجر ج. قارچ
 

از مرکز و فاصله  یرشد باکتر زانیمربوط به م جینتا

در  ی( به روش کشت خطیمهار هیاز هم )ناح یقارچ و باکتر

  یمتر ی( سانت5/2و  3(، )5/1و  2) (،5/0و  1) فواصل

مختلف  یدر زمان ها 3و  2، 1 یول هاادر جد بیبه ترت

توجه به کند رشد بودن قارچ ها، پس از  با شود. یمشاهده م

اما  ،مشخص نشد یقابل مالحظه ا جیساعت نتا 24گذشت 
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مورد نظر پس از گذشت  یباکتر یمهار تیفعال جینتا ی سهیمقا

 یمذکور نشان دهنده  تیساپروف یساعت نسبت به قارچ ها 96

 ،جرینا لوسیآسپرژ یابر قارچ ه یباکتر یقدرت مهار

 5/0در تمام فواصل از  سیمالیموکور هو  ووسفال لوسیآسپرژ

 یریحاصل از اندازه گ جیستون نتا ی سهیمقامتر بود.  یسانت 3تا 

رشد قارچ ها در عدم  جینسبت به ستون نتا یمهار ی هیناح

به وضوح مهار رشد قارچ ها در تمام فواصل  ،یحضور باکتر

 (.1-3 شماره ولادهد )جد یرا نشان ممتر  یسانت 3-5/0

 

 سانتی متری )از راست به چپ( 5/0و  1اثر مهاری باکتری بر روی رشد قارچ ها در فواصل  :1جدول شماره 

زمان  قارچ های پاتوژن
 )ساعت(

رشد باکتری از مرکز 
 (ميلی متر)

 فاصله ی بين قارچ و باکتری
 (ميلی متر) )ناحيه مهاری(

اهد و فاصله ی بين قارچ ش
 (ميلی متر) مرکز

 .تشخيص داده نشد د.تشخيص داده نش داده نشد.تشخيص  24 آسپرژیلوس نایجر
48 5 2 3 1 1 0 
72 5 2 3 1 1 0 
96 5 2 3 1 0 0 

 .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد 24 آسپرژیلوس فالووس

48 5 3 3 1 5 0 
72 5 3 3 1 4 0 
96 5 3 3 1 2 0 

 .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد 24 موکور هيماليس

 .پليت را پوشاند کامالً 1 2 2 4 48

 .پليت را پوشاند کامالً 1 2 2 4 72

 .پليت را پوشاند کامالً 1 2 2 4 96

 

 ری )از راست به چپ(سانتی مت 5/1و  2اثر مهاری باکتری بر روی رشد قارچ ها در فواصل : 2جدول شماره 

زمان  قارچ های پاتوژن
 )ساعت(

رشد باکتری از مرکز 
 (ميلی متر)

 فاصله ی بين قارچ و باکتری
 (ميلی متر) )ناحيه مهاری(

فاصله ی بين قارچ شاهد 
 (ميلی متر) و مرکز

 .تشخيص داده نشد د.تشخيص داده نش داده نشد.تشخيص  24 آسپرژیلوس نایجر
48 6 4 7 5 7 3 
72 6 4 7 5 2 1 
96 6 4 7 5 1 0 

 .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد 24 آسپرژیلوس فالووس

48 8 7 7 5 13 7 
72 8 7 7 5 9 3 
96 8 7 7 5 5 0 

 .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد 24 موکور هيماليس

 .پليت را پوشاند کامالً 5 7 4 6 48

 .پليت را پوشاند کامالً 5 7 4 6 72

 .پليت را پوشاند کامالً 5 7 4 6 96

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 9
:0

0 
+

04
30

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ay

 2
9t

h 
20

18

http://journal.skums.ac.ir/article-1-2510-en.html


 ن نقدی فر و همکارانشیری                                                    پاتوژن یرشد قارچ ها یمهارکننده  یباکترجداسازی و شناسایی 

88 

 سانتی متری )از راست به چپ( 5/2و  3اثر مهاری باکتری بر روی رشد قارچ ها در فواصل  :3جدول شماره

زمان  قارچ های پاتوژن

 )ساعت(

رشد باکتری از مرکز 

 (ميلی متر)

 فاصله ی بين قارچ و باکتری

 (ميلی متر) هاری()ناحيه م

فاصله ی بين قارچ شاهد 

 (ميلی متر) و مرکز

 .تشخيص داده نشد د.تشخيص داده نش داده نشد.تشخيص  24 آسپرژیلوس نایجر

48 6 5 11 9 15 13 

72 6 5 11 9 5 1 

96 6 5 11 9 2 0 

 .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد 24 آسپرژیلوس فالووس

48 5 4 20 13 22 17 

72 5 4 18 12 15 12 

96 5 4 18 12 12 7 

 .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد .تشخيص داده نشد 24 موکور هيماليس

 .پليت را پوشاند کامالً 6 7 4 5 48

 .پليت را پوشاند کامالً 6 7 4 5 72

 .پليت را پوشاند کامالً 6 7 4 5 96

 

 یباکتر یم شده براانجا ییایمیوشیب یها تست

+، کاتاالز +،  تراتیمورد نظر شامل س یمهار

 زی+، همولMR - ،VP+، تحرک +، نیژالت زیدرولیه

 .+ بود از گلوکز دیاس دیبتا + و تول

 ی، باکترPCR -یکلن یانجام روش مولکول با

 آتروفئوس لوسیباس ،یکینزد نیشتریمورد نظر با ب

 شد. ییشناسا HNSQJYH170 ی هیسو

 

 :بحث
 ،یستیز ی هیتجز ر،یها در تخم سمیکروارگانیم از

 استفاده  یاهیگ یها یماریکنترل حشرات و کنترل ب

 ییها کیوتیب یها قادرند آنت سمیکروارگانیشود. م یم

ها و قارچ ها را  یکنند که قدرت مهار باکتر دیتول

 شتریب ،یپزشک یوتکنولوژیب شرفتیدارند. امروزه با پ

 راتییتغ جهیدر نت دجومو یها کیوتیب یآنت

 حاصل یعیطب یها کیوتیب یآنت یبر رو یساختمان

 .(14،20شده اند )

وابسته به  کامالً کنترلویب باتیترک دیتول

 کیولوژیزیف اتیمکان و خصوص رینظ ییپارامترها

رشد آن(،  کلیو س تهیگونه، وار ری)نظ سمیارگان

لذا ؛ خاک است باتیو ترک ییایجغراف تیموقع

متفاوت  ییایها از مناطق جغراف یباکتر یجداساز

از  یعیوس فیبا ط یمنبع افتنیممکن است شانس 

 .(6دهد ) شیرا افزا یضد قارچ باتیترک
 

 یمهارکننده  یها یباکتر یغربالگر قیتحق نیا در

 شده از خاک، هوا و سطوح مختلف  یجداساز

 جرینا لوسیآسپرژ تیساپروف ینسبت به رشد قارچ ها

PTCC 5010، فالووس لوسیسپرژآ PTCC 5006  و

 یباکتر افتنیبا هدف  PTCC 5292 سیمالیموکور ه

فعال انجام  یضد قارچ یها تیمتابول دیبا توان تول

 یبر قارچ ها یاثر مهار نیشتریبا ب یباکتر شد.

 یمولکول و ییایمیوشیب یمذکور به کمک تست ها

 HNSQJYH170 ی هیسو آتروفئوس لوسیباس

 داده شد. صیتشخ
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انجام شده توسط محققان نشان داده  قاتیحقت

سودوموناس،  لوس،یالکتوباس ،لوسیباس یکه جنس ها

نقش  ومیو آگروباکتر ستینومیاکت سس،یاسترپتوما

دارو دارند که به  دیو تول یستیدر کنترل ز یموثر

 یها تیمتابول ی دکنندهیتول یاصل یعنوان جنس ها

مطالعه  نیشوند. در ا یدر نظر گرفته م یضد قارچ

شده از خاک به  یجداساز ییایگروه باکتر نیشتریب

 .(21تعلق داشت ) لوسیباسجنس 

 لوسیباس یباکتر یمهار تیفعال قیتحق نیا در
 ینسبت به قارچ ها HNSQJYH170 ی هیسو آتروفئوس

موکور و  فالووس لوسیآسپرژ ،جرینا لوسیآسپرژ
ساعت مشخص نشد که  24پس از گذشت  سیمالیه

و قارچ بوده  یکشت همزمان باکتر لیبه دل احتماالً

 ار تیمتابول دیتول یبرا یفرصت کاف یاست و باکتر

پس از گذشت  یکه اثر مهار یدر حال؛ نداشته است

و  یریساعت قابل اندازه گ 96 و 72، 48 یزمان ها

 ی هیسو آتروفئوس لوسیباس یبود. باکتر یبررس

HNSQJYH170 در تمام  ،شده قادر بود یجداساز

مذکور را مهار کند.  یقارچ ها ،یفواصل مورد بررس

 لوسیباس یباکتر ییتوانا لیبه دل مهار احتماالً نیا
 دیدر تول HNSQJYH170 ی هیسو آتروفئوس

 یطوره ب ،ساعت بوده 48پس از گذشت  تیمتابول

به وضوح  یمهار ی هیزمان ناح نیپس از ا که

 .بود یریمشخص و قابل اندازه گ

موجود در  یها یکسوباکتریم یبررس محققان در

 یرا جداساز A زورازولیبه نام د یبیترک ،خاک

و  جرینا لوسیآسپرژکردند که قادر به مهار رشد 

 یحاضر باکتر قی. در تحق(22) بود سیمالیموکور ه

تعلق  لوسیباسشده از خاک به جنس  یجداساز

بر مهار رشد  عالوهقادر بود  یباکتر نیداشت و ا

 لوسیآسپرژ ،سیمالیموکور هو  رجینا لوسیآسپرژ
 به  زین محققان دیگریمهار کند.  زیرا ن فالووس

که قادر  افتندیدست  لوسیپام لوسیباساز  ییها تیمتابول

 ییتوانا یول ،بودند جرینا لوسیآسپرژبه مهار رشد 

 نی. در ا(2) را نداشتند فالووس لوسیآسپرژمهار 

شد که  یجداساز آتروفئوس لوسیباس یباکتر قیتحق

شده توسط  یجداساز لوسیپام لوسیباسبر خالف 

Munimbazi و Bullerman  از  کیقادر به مهار هر 

و  فالووس لوسیآسپرژ ،جرینا لوسیآسپرژقارچ  3

و همکاران  Narayana نیهمچن ؛بود سیمالیموکور ه

را از خاک سرخ  دوفالووسیآلب سسیاسترپتوما

 دیتولقادر به  یباکتر نیکردند که ا یجداساز

 دیاس کیونیپروپ لیفن -3به نام  یضد قارچ یبیترک

 فالووس لوسیآسپرژبر رشد قارچ  یبود که اثر مهار

از  یو همکاران با جداساز Narayana. (11) نشان داد

 دوفالووسیآلب سسیاسترپتوما یخاک سرخ به بررس
 یحاضر نمونه بردار قیکه در تحق یلدر حا ؛پرداختند

مختلف از مناطق  ی. خاک هاانجام گرفت یتر عیوس

 نیهمچن ؛شد یو بررس هیمختلف شهر اصفهان ته

 .انجام گرفت زیاز هوا و سطوح گوناگون ن ینمونه بردار

بود.  لوسیباسشده متعلق به جنس  یجداساز یجنس ها

از خاک  نمونه 148 یو همکاران با بررس انیرنجبر

را  یمهار یباکتر یمناطق مختلف تهران، تعداد

کردند که اکثر آن ها متعلق به جنس  یجداساز

 لوسیآسپرژقارچ  هیعل یبودند و اثر مهار لوسیباس
و همکاران با  Svanstrom. (6) را نشان دادند جرینا

با  یباتیبه ترک دیاس کیالکت یها یباکتر یکار بر رو

 نیا یکه از جمله  افتندیدست  یخواص ضد قارچ

 یمهار تیبود که خاص دیاس کیالکت لیفن باتیترک

. (23) نشان داده شد جرینا لوسیآسپرژآن بر قارچ 

 لوسیباساز  یگونه ا یو همکاران با جداساز یمشاف

 یاز خاک پارک ها و مناطق سرسبز کرمان به بررس

و  جرینا لوسیآسپرژ یآن بر قارچ ها ریثأت

قطر  نییبا روش چاهک و تع فالووس لوسیآسپرژ

ست یدر حال نی. ا(24) عدم رشد، پرداختند یهاله 

 یقارچ ها یحاضر عالوه بر بررس قیکه در تحق

 یفالووس، اثر مهار لوسیو آسپرژ جرینا لوسیآسپرژ

 سیمالیموکور هشده از خاک بر  یجداساز لوسیباس
 یپور و همکاران با جداساز یمیاهگزارش شد. ابر زین

 ینفت یآلوده  یاز خاک ها سیفورم یکنیل لوسیباس
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 کیبه عنوان  یپروتئاز باکترنمودند  انیاهواز، ب

 قابل استفاده  یمیسنتز آنز یبرا کیوکاتالیب

با توانایی  یباکتر کیحاضر  قیدر تحق .(25) است

، از خاک اصفهان جدا شد مهار قارچ های ساپروفیت

 آن یقارچ ضد یها تیمتابول صیتشخامید است با 

تهیه آنتی بیوتیک جهت درمان  به یانیکمک شا بتوان

 طیمحزیست پاالیی  همچنین یانسان ایعفونت ه

با  Ogunbanwo و Omowumi نمود.زیست 

 یها هیاز خاک و ادو لوسیباس یگونه ها یجداساز

به  ،یکیولوژیعامل در کنترل ب کیمختلف به عنوان 

 آن ها  یاثر ضد قارچ یبررس

و  جرینا لوسیآسپرژ لیاز قب ییقارچ ها یبر رو

 دیتول زانی. البته م(26) پرداختند فالووس لوسیآسپرژ

 دیها تول یکه توسط باکتر ییها کیوتیب یو نوع آنت

منابع کربن،  لیاز قب ییفاکتورها ریثأتحت ت ،شده

که  یگرید قاتیبود. از جمله تحق رهیو غ تروژنین

 ،انجام گرفت رانیو همکاران در ا نیتوسط ام

از خاک بود که در  لوسیباس یگونه ها یجداساز

 یجداساز یها لوسیباس یمهار تیلمطالعه فعا نیا

گرم مثبت و گرم  یها سمیارگان یبعض یشده بر رو

 یحاضر باکتر قی. در تحق(27) نشان داده شد یمنف

 یاصفهان با قدرت مهار یبوم آتروفئوس لوسیباس

 ،جرینا لوسیآسپرژ یقارچ ها هیقابل توجه عل

 ییشناسا سیمالیه رموکوو  فالووس لوسیآسپرژ

 هیبر عل هیسو نیا ریثأتر ت عیوسبه دامنه شد. با توجه 

آن  شتریب یقدرت مهار نیپاتوژن همچن یقارچ ها

 باتیمشابه امکان وجود ترک ینسبت به گزارش ها

 هیسو نیدر ا دیجد ایو  شتریب زانیبه م یضد قارچ

مطالعه  نیجدا شده در ا یباکتر نیبنابر ا ؛وجود دارد

 فعال  باتیترک یارزشمند حاو یعیمنبع طب کی

در  ندهیآ قاتیباشد. تحق یپاتوژن م یقارچ ها هیبر عل

 نیا یضد قارچ یها تیمتابول صیارتباط با تشخ

 عمل آن ها مد نظر خواهد بود. سمیو مکان یباکتر

 

 ی:ریگ جهینت
 لوسیباس یباکتر یمهار تیفعال قیتحق نیا در
 ینسبت به قارچ ها HNSQJYH170 ی هیسو آتروفئوس

موکور و  فالووس لوسیآسپرژ ،رجینا لوسیآسپرژ
از خاک  یباکتر نیبار ثابت شد. ا نیاول یبرا سیمالیه

 جیراستا بر اساس نتا نیشد که در ا یاصفهان جداساز

 فوق الذکر به عنوان  یعوامل قارچ هیبر عل ریچشمگ

 یقارچ ضد باتیترک یارزشمند حاو یعیمنبع طب کی

 باتیترک رینظ ییها تیمتابول باشد. احتماالً یممطرح 

، A نیتوریا لیاز قب ها لوسیباسشده توسط  دیتول

 ن،یسی، فونجA نیسیترمایزوئ ن،ی، باسرئوتA نیسیزوکتیر

 یها عامل مهار رشد قارچ ها میو آنز نیسورفکت

قدرت مهار  زانیباشند. بر اساس م یمذکور م تیپروفسا

و  شتریب زانیمشابه به م یضد قارچ باتیامکان وجود ترک

 نیاوجود دارد.  هیسو نیدر ا دیجد یها تیبولمتا ای

 نیهمچن ،ییپاال ستید به عنوان زنتوان یها م تیمتابول

 .استفاده شوند کیوتیب یآنت

 

 ی:و قدردان تشکر
 یقاتیتحق شگاهیپرسنل آزما هیاز کل لهینوسیبد

واحد فالورجان که امکانات الزم  یدانشگاه آزاد اسالم

و تشکر  ریهم نمودند، تقدمطالعه را فرا نیا یجهت اجرا

مقاله مستخرج از  نی. الزم به ذکر است ادیآ یبه عمل م

مصوب دانشگاه  17230507912017نامه شماره  انیپا

 باشد. یفالورجان م دواح یآزاد اسالم
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Background and aims: Bacillus spp. are sources of antifungal metabolites with the potential use 

of preventing fungal infection. This study was aimed to identify and isolate inhibitory bacterium 

against pathogenic fungi in Isfahan using molecular method. 

Methods: In this cross-section descriptive, 150 samples (soil, air, and surface) from different 

parts of Isfahan were prepared and investigated the effect of inhibitory bacteria grown on nutrient 

agar medium on the growth of Aspergillus niger, Aspergillus flavus and Mucor hiemali. 

Qualitative investigation of fungal growth  inhibition was done by inoculation methods, and 

quantitative evaluation was conducted using linear culturing in distance of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and 

3 cm of fungal suspension (10
4
 spore/µl) from the center of plates (bacterial inoculation,  

0.5 Macfarland). Samples were incubated in 30
 ͦ
C for 96 hours and identification of the inhibitory 

bacterium was done according to biochemical tests and molecular method of colony-PCR. 

Results: The effect of inhibitory bacteria against Aspergillus niger, Aspergillus flavus and Mucor 

hiemali was from 0.5 to 3 cm. According to biochemical tests and colony-PCR, the bacterium 

with the most inhibitory effect was Bacillus atrophaeus strain HNSQJYH170. 

Conclusion: Bacillus atrophaeus strain HNSQJYH170 is endemic in Isfahan and can be used in 

antibiotic production and biological control. 
 
Keywords: Bacillus atrophaeus, Pathogenic Fungi, Antifungal activity, Colony-PCR. 
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