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 های گیاهیعوامل کنترل بیولوژیک در کنترل بیماری
Biological control agents in plant disease control 

 

یک از این نقاط اثر، شامل چندین مکانیسم اثر باشد و هیچتواند های گیاهی با استفاده از یک عامل بیولوژیک، میکنترل بیولوژیک بیماری

 ان هستند.های پس از برداشت، یکساز هم مجزا نیستند و برای عوامل کنترل بیولوژیک فعال در فیلوسفر، اسپرموسفر، ریزوسفر و محیط

حرک رشد لیتیک خارج سلولی، مقاومت القایی، م هایها، پارازیتیسم و تولید آنزیمبیوتیکهای اثر شامل رقابت، تولید آنتیاین مکانیسم

 باشد.گیاه و پرآزاری می

 هابیوتیکتولید آنتی

ها میکروارگانیسم ها، به عنوان یک مکانیسم اثر مهم شناخته شده است.های بازدارنده توسط میکروارگانیسمها و متابولیتبیوتیکتولید آنتی

نقش داشته  یستیز توانند درکنترلها فقط در صورتی میکنند و این متابولیتدوره رشد خود تولید میهایی را در طول معموال چنین متابولیت

استیل فلوروگلوسین، سیانید دی -4،2، ترکیباتی مانند آمفیسین، اساسنیبراباشند که در مقابل یک میکروارگانیسم دیگر، تولید شده باشند. 

های مختلف باکتری ساکاریدهای حلقوی تولید شده توسط گونه، فنازین، پیولوتئورین، پیرولنیترین، تروپولون و پلیAهیدروژن، اوومایسین 

Pseudomona  و گرامیسیدینS اولیگوکایسین ،A کانوسامین، ایتورین، زویترمایسین ،A های مختلف و زانتوباسین تولید شده توسط گونه

 (.1)شکل  ها، نقش دارنداند که در کنترل بیولوژیک بیماریشناخته شده Stenotrophomonasو  Bacillus ،Streptomycesهای باکتری

 
 در محیط کشت آزمایشگاهی .Pseudomonas ppهای مختلف باکتری بیوتیک توسط گونه. تولید آنتی1شکل 

های اصلی سیگنال، لکننده، فاکتورهای سیگما و مولکوهای تنظیمهای باکتریایی بررسی شده و ژنبیوتیکمکانیسم تنظیم بسیاری از این آنتی

اسیل هوموسرین الکتون است که و مشتقات ان GacA/GacS ،GrrA/Grrs ،RpoD ،RpoN ،RpoS، prsAها شامل اند. این ژنشناسایی شده

 کنند.عمل می شونده میخودتنظهای ستمبه مانند سی

ها تحت تاثیر عوامل دیگری از جمله مواد غذایی در دسترس، نوع و سن گیاه، شرایط محیطی، حضور سایر بیوتیکهمچنین، تولید آنتی

یف تولید دهی پیچیده بوده و بنابراین طو عامل بیماری، قرار دارند و همه آنها شامل مسیرهای سیگنال زیستی های عامل کنترلمیکروارگانیسم

های عوامل بیولوژیک، بسته به شرایط ممکن است متفاوت باشد. جالب توجه است که تداخل در این بیوتیک توسط هر یک از سویهآنتی

 گیاهپزشکی
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ترل تواند روش جدیدی برای کنترل بیمارگرهای گیاهی توسط برخی از عوامل کنها میتیکبیودهی در کنترل تولید آنتیفرآیندهای سیگنال

 بیولوژیک باشد که نیازمند مطالعات بیشتر است.

اند تا امکان افزایش سازی و دستکاری شدهها، شبیههای مختلف تولید شده توسط باکتریبیوتیکهای ژنی مسئول در تولید آنتیامروزه خوشه

 Pseudomonasهای ژنومی کامل مانند توالی ژنوم باکتری سویه با در دسترس بودن توالیها بررسی نمایند. بیوکنترل را در سایر سویه فعالیت

fluorescens Pf-5 ،وجود ند، های اثر هستها و سایر مکانیسمبیوتیکهای ژنی اضافی و جدید که مسئول تولید آنتیاحتمال ردیابی خوشه

 های ژنی، پیشرفت کمتریهای دستکاری مولکولی در آنها به خصوص برای ایجاد تک جهشها که روشضعیت در مورد قارچاین و دارد. 

 Pseudozyma flocculosa. با این حال، فلوکولوسین تولید شده توسط قارچ گونه باشدمیتر است، دارای مجهوالت بیشتری داشته و پیچیده

ها نقش یولوژیک بیماریل بهای قارچ تریکودرما، به وضوح مشخص شده است که در کنترو یا گلوتوکسین و پپتیبولز تولید شده توسط گونه

 دارند.

 
 Trichoderma virens. گونه 4شکل 

 کوپارازیتیسم و یا هر دو، کمتر موثربیوتیک و یا میکه در تولید آنتی( 4)شکل  Trichoderma virensهای فرابنفش گونه برای مثال، موتانت

ی، سایر دهد که در چنین سیستمهای والدینی موثر بودند و این نشان میهستند، در کنترل عامل بیماری مرگ گیاهچه پنبه، به اندازه سویه

 هستند.تر های بیوکنترل مانند مقاومت القا شده در گیاه میزبان، در کنترل بیولوژیک عامل بیماری مهممکانیسم

 .Mو  Muscador albusها، اسیدها و لیپیدها توسط دو گونه ها، استرها، کتوندر مثالی دیگر، تولید ترکیبات فرار بازدارنده شامل الکل

roseus یهای گیاهچه در چغندرقند و بادمجان باشند و استفاده از این عوامل بیوکنترل به عنوان سموم قارچممکن است مسئول کنترل بیماری 

 تواند مورد بررسی قرار گیرد.(، میMycofumigantsتدخینی )
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