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مطالعهی پتانسیل استرینهای  Pseudomonas fluorescensدر مهار
زیستی  Rhizoctonia solaniو کلونیزاسیون ریزوسفر لوبیا
نسیم جلودارنژادیان* ،حدیث شهبازی
گروه گیاهپزشکی ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرگان ،محالت ،ایران

چکیده
یکی از مهمترین بیماریهای لوبیا ،بیماری بوتهمیری ناشی از  Rhizoctonia solaniاست که
کنترلشیمیایی آن بهدلیل خاکزاد بودن و دامنهی میزبانی باال ناکاراست .کاربرد عوامل بیوکنترل
باکتریایی از راهکارهای امیدبخش در کنترل این بیماری است .در این تحقیق توانایی آنتاگونیستی
هشت جدایهی  Pseudomonas fluorescensعلیه  R. solaniبررسی و جدایهی  P13که در کنترل
بیمارگر موفقتر بود جهت مطالعهی الگوی کلونیزاسیون ریشهی لوبیا مورد استفاده قرار گرفت .در این
پژوهش توانایی بیوکنترل جدایههایباکتری در مقابل جدایهی  R. solaniبا قدرت بیماریزایی باالتر که
از مزارع لوبیایآلوده در شهرستان خمین جمعآوری شده بود ،توسط آزمونهای کشتمتقابل،
چهارنقطهای ،تولید ترکیباتفرار و غیرفرار بررسی و جدایهی P13با بیشترین تاثیر در بازدارندگی از
رشد بیمارگر برای ادامه ی پژوهش انتخاب شد .پس از آن جمعیت باکتری در  45،30،15روز پس از
کاشت در اندوریزوسفر و اکتوریزوسفر ریشهی لوبیا اندازهگیری و تاثیر آن در میزان شدت بیماریزایی
بیمارگر ،ارتفاع بوته ،وزنخشک و تر گیاه اندازهگیری شد .پس از کاهش جمعیت اولیهی باکتری در
ریزوسفر در روز پانزدهم ،جمعیت باکتری در روزهای سیام و چهلوپنجم در اندوریزوسفردر حال
کاهش و در اکتوریزوسفر رشد صعودی داشت .در روز چهلوپنجم در اندوریزوسفر و اکتوریزوسفر
بهترتیب در خاک سالم  3/2×105و  (cfu/g fresh root) 1/1×107و در خاک آلوده به بیمارگر،
 2/8×105و  )cfu/g fresh root) 1/06×106سلول باکتری در وزنتر ریشه بازیابی شد .جمعیت باالیی
از جدایهی  P13در روز چهل و پنجم از اندوریزوسفر و اکتوریزوسفر لوبیا باعث کاهش معنیدار شدت
بیماری و افزایش پارامترهای رشدی گیاه شد .نتایج نشان داد جدایهی P. fluorescens P13میتواند
بهصورت معنی دار ،از رشد  R. solaniجلوگیری کند.
واژههای کلیدی  :بوتهمیری ،کنترلبیولوژیک ،اندوریزوسفر ،اکتوریزوسفر
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مقدمه
از بیماریهای لوبیا میتوان به پوسیدگی فوزاریومی ریشهی لوبیا ناشی از ،Fusarium solani
زردی فوزاریومی ناشی از  ،Fusarium oxysporumپوسیدگی ریشهی لوبیا ناشی از
 ،Rhizoctonia solaniسوختگی باکتریایی معمولی لوبیا ناشی از Xanthomonas axonopodis
 ، pv. phaseoliویروس موزاییک معمولی لوبیا ،ویروس موزاییک زردی لوبیا و ویروس موزاییک
خیار اشاره نمود ( .(Behdad, 2006در این میان پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه ناشی از R.
 solaniیکی از شایعترین و مهمترین بیماریهای آن است .براساس گزارشهای موجود،
جنس  3 ،Rhizoctoniaدرصد کل بیماریهای گیاهی دنیا را تشکیل میدهد .(Behdad,
) 2006این بیمارگر میتواند خسارات جدی به محصوالت کشاورزی از قبیل پنبه ،لوبیا و سیب
زمینی وارد کند که موجب پوسیدگی ریشه ،طوقه و سوختگی در اندامهای هوایی گیاه میشود
( .)Azad Disfani et al., 2011بررسیهای فراوانی مبنی بر کاربرد باکتریهای مفید در کاهش
شدت بیماریهای قارچی در لوبیا انجام شده است .باکتریهای تحریککنندهی
رشدگیاه ) )Plant Growth Promoting Rhizobacteria( (PGPRبه گروهی از باکتریها
اطالق میشود که بر اساس ترشحات ریشهی گیاهان با آنها سازگارمیشوند و به این ترتیب از
سایر باکتریها که نمیتوانند کلونیزاسیون مؤثری را بر ریشه داشته باشند جدا
میشوند ) .)Bakker et al., 2007در سالهای اخیر موضوع کنترلبیولوژیک عوامل بیماریزای
گیاهی با استفاده از میکروارگانیسمهای فلورسنت از قبیل  Pseudomonas fluorescensدر
کنترل بیماریهای قارچی و باکتریایی ریشهی گیاهان زراعی مطرح شده است .میکروارگانیسم-
هایی که در ناحیهی ریزوسفر ( )rhizospherگیاهان زندگی میکنند گزینهی مناسبی برای
استفاده در روشهای کنترل بیولوژیک هستند زیرا ریزوسفر اولین پل دفاعی ریشه علیه
بیمارگرهای خاکزی است ) .(Weller, 1988باکتریهای کلونیزهکنندهی ریشه نقش برجستهای
در ناحیهی ریزوسفر دارند ( .)Schippers,1987باکتری  P. fluorescensیکی از مهمترین
باکتریهای کنترل بیولوژیک خاک است که با تولید آنتی بیوتیکهای مختلف مانند
2,4 D- acetyl
آنتیبیوتیکهای  2و  4دی استیل فلوروگلوسینول )(DAPG
 ،(Shanahan et al., 1992) ، (Keel et al, 1992) pheloroglosinolفنازین ((Phenasin
) ، )Mazzola et al., 1992) ،)Brisbane et al., 1987پیرولنیترین ((Pyrrolnitrin
( ، (Chancey et al, 2002پایولوتئورین ) (Howell & Stipanovic, 1980) )Pyoluteorinو
ترکیباتی مانند سیانید هیدروژن ( ،)HCNسبب حفاظت گیاهان در برابر عوامل مختلف
قارچیمیشود P. fluorescens .با تولید سیدروفور( )Siderophoreاقدام به جذب آهن
میکنند) .(Pierson et al, 1995سیدروفورها ترکیبات خارج سلولی با وزن مولکولی پایین
هستند که در شرایط دسترسی کمبود آهن توسط باکتریها تولید شده و میتوانند آهن را به
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فرم  Fe+3کالته کرده و به داخل سلول باکتری منتقل کنند).(Neilands & Nakamura,1991

در دهههای اخیر مطالعات زیادی بر روی مکانیسمهای کنترل بیولوژیک صورت گرفته که نشان
میدهد یکی از اصلیترین دالیل موفقیت برخی عوامل بیوکنترل ،کلونیزاسیون موثر و بلند
مدت ریشه است که منجر به افزایش رقابت ریزوسفری شده و اثرات بیوکنترلی عوامل کنترل
بیولوژیک اعم از اثرات مستقیم آنها بر روی بیمارگر و یا اثرات غیرمستقیم آنها تحت تاثیر
تبادل سیگنال میان ریشه و عامل بیوکنترل است که منجر به القای مقاومت و تحریک سیستم
دفاعی گیاه میگردد ( .(Weller, 1988در پژوهشی  257جدایهی باکتری از ریزوسفر و ریشهی
کلزای سالم و آلوده به قارچ  R. solaniدر استانهای گلستان ،مازندران ،گیالن و تهران جدا
شد .نتایج نشان داد  60جدایه ،دارای خاصیت آنتاگونیستی میباشد .در نهایت از میان
جدایهها ،جدایهی  P3بهترین تأثیر را در جلوگیری از رشد قارچ در شرایط آزمایشگاهی و
همچنین در شرایط گلخانه نشان داد (Sarani et al. 2007) .در پژوهشی دیگر به منظور
بررسی تاثیر تعدادی از جدایههای باکتریایی آنتاگونیست علیه  R. solaniروی برنج در استان
گیالن 8 ،جدایه از باکتری  P. fluorescensکه در مقابل قارچ مذکور خاصیت آنتاگونیستی
داشت را مورد استفاده قرار دادند .نتایج نشان داد که کلیه جدایهها در ممانعت از جوانهزنی و
لیزشدن اسکلروتهای قارچ موثر هستند ) .(Kazemzadeh et al., 2012بهدلیل استفادهی
بیش از حد سموم و مشکالت عدیدهای که برای خاک و انسان ایجاد میکنند و بی نتیجه
ماندن مبارزات شیمیایی علیه قارچهای خاکزی و پلیفاژ مانند  ،R. solaniاز اینرو لزوم کاربرد
روشهای کنترل بیولوژیک بهچشم میخورد .هدف از این تحقیق جداسازی مؤثرترین جدایهی
باکتری  Pseudomonas fluorescensو بررسی مکانیسمهای آنتاگونیستی و نیز مطالعهی
توانایی بیوکنترل مؤثرترین جدایه علیه  Rhizoctonia solaniدر شرایط آزمایشگاه و گلخانه
بود ،همچنین بررسی تأثیراین جدایه از لحاظ فعالیت تحریک کنندگی رشد گیاهی و
شاخصهای رشدی از جمله وزن تر ،وزن خشک ،ارتفاع بوته و میزان کلونیزاسیون اکتوریزوسفر
و اندوریزوسفر ریشهی لوبیا توسط این باکتری بیوکنترل در شرایط گلخانهای ارزیابی شد.
مواد و روشها
میکروارگانیسم مورد استفاده
تهیهی جدایهی Pseudomonas fluorescens

هشت جدایهی  P. fluorescensبه

نامهای ,UTPf110 ,UTPf106 ,UTPf105 ,UTPf104

 UTPf127, P13 ,UTPf125 ,UTPf120از کلکسیون کنترل بیولوژیک دانشگاه تهران دریافت
و در آزمونهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت.

جلودارنژادیان و شهبازی  :مطالعهی پتانسیل استرینهای  Pseudomonas fluorescensدر مهار زیستی ...

88

تهیهی بیمارگر

در بازدیدهایی که در تابستان  1394از مزارع آلودهی لوبیا در شهرستان خمین به عمل آمد ،با
مشاهدهی عالئم بیماری در هر مزرعه نمونهبرداری صورت گرفت .به منظور جداسازی بیمارگر،
از قسمتهای مختلف بوتهی آلودهی لوبیا از جمله ساقه ،طوقه ،ریشهی اصلی و ریشههای
فرعی که عالئم شانکر و پوسیدگی را داشتند ،نمونههایی به طول  4-6میلیمتر از محل بین
بافت سالم و آلوده تهیه گردید .سپس این قطعات گیاهی به مدت  1/5تا  2دقیقه در محلول
هیپوکلریدسدیم  0/5درصد ضدعفونی و سپس در سه مرحله به ترتیب به مدت  2 ،1و  3دقیقه
با آب مقطر سترون شسته شدند .برای خالص سازی  R. solaniاز روش نوک ریسه یا کشت
انتهایی ریسه ( )Hyphal tipدر محیط کشت ) (WAآب-آگار استفاده شد و سپس با انتقال به
محیط کشت ( PDAسیبزمینی ،دکستروز ،آگار) ،کشتخالص آن تهیه شد( Nelson et
 ،)al.,1983; Booth, 1971آزمون اثبات بیماریزایی جدایههای قارچی انجام شد .تقریباً دو هفته
پس از جوانهزنی بذرهای لوبیای رقم محلی خمین ،پژمردگی تدریجی اندامهای هوایی کامالً
قابل مشاهده بود ،همچنین چهار هفته پس از مایهزنی ،میکرواسکلروتها در ناحیهی طوقه
مشاهده شدند ،در روز سیام بر اساس جدول شدت بیماریزایی(جدول  )1با استفاده از
رتبهبندی (شاخص  5درجه) ( ،)Assunção et al., 2011شدت بیمایزایی جدایهها ارزیابی
شده و جدایهای که شدت بیماریزایی بیشتری داشت برای ادامهی آزمایشات انتخاب شد .در
پایان ،بوتهی آلوده به آزمایشگاه منتقل و بافتهای آلوده مجددا روی محیط  PDAکشت و
سپس خالصسازی شدند .شناسایی عامل بیماری بر اساس کلید پارمتر و وایتنی انجام
شد). (Parmeter, 1970
آزمونهای بیوکنترل برای بررسی کارایی جدایههای  Pseudomonas fluorescensعلیه

R.

 solaniدر شرایط آزمایشگاهی

آزمون کشت چهار نقطهای  :به این منظور  20میکرولیتر سوسپانسیون باکتری با غلظت 108
واحد تشکیل دهنده کلونی در میلیلیتر(( (cfu/mlاین غلظت با استفاده از دستگاه
اسپکتوفتومتر در طول موج  720نانومتر بهدست آمد) ،در چهار نقطه به فاصله  3سانتیمتر از
مرکز تشتک پتری حاوی )( PDA (Potato Dextrose Agar) + NA (Nutrient Agarبه
نسبت  )1:1کشت داده شد .سپس قرصی به قطر  0/5سانتیمتر حاوی کشت  5روزهی قارچ در
مرکز آن قرار داده شد .تشتکهای پتری به مدت  3روز در دمای  26 Cدر داخل انکوباتور
نگهداری شدند .سپس فاصله بین پرگنهی قارچ عامل بیماری و باکتریهای آنتاگونیست اندازه-
گیری شده و میزان بازدارندگی از رشد میسلیومی تعیین شد(.)Expert & Digat, 1995
آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی در  4تکرار انجام شد.
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آزمون کشت متقابل :ابتدا هر کدام از تشتکهای پتری  9سانتیمتری با ماژیک به دو قسمت
مساوی تقسیم شد .سپس درون هر تشتک پتری به میزان  15میلی لیتر محیط کشت PDA +
( NAبه نسبت  )1:1ریخته شد .پس از جامد شدن محیط ابتدا در یک نیمه از تشتک پتری ،به
کمک سمپلر  50میکرولیتر از سوسپانسیون  108واحد تشکیل دهنده کلونی در میلیلیتر
( (cfu/mlاز باکتری رشدیافته به مدت یک روز در محیط کشت مایع نوترینت براث)، (NB
پخش شد .بعد از گذشت  24ساعت در فاصلهی یک سانتیمتری از لبه نیمه دیگر تشتک پتری
قرصی از محیط کشت قارچ جوان قرار داده شد .در تشتک شاهد به جای سوسپانسیون باکتری،
از آب مقطر سترون استفاده شد .تشتکهای پتری به مدت  5روز در دمای  26 Cداخل
انکوباتور قرار داده شدند .پس از اینکه در تیمار شاهد قارچ به خط وسط تشتک پتری رسید،
میزان رشد شعاعی جدایهی قارچ اندازهگیری و سپس مساحت پرگنهی قارچی محاسبه شد.
) .(Dennis & Webster, 1971در نهایت درصد کاهش رشد میسلیوم قارچ با استفاده از فرمول
زیر بهدست آمد).(Etebarian, 2005
n = (a – b) / a × 100
 : nدرصد بازدارندگی رشد عامل بیماری : a ،مساحت پرگنهی عامل بیماری در تشتک پتری

شاهد : b ،مساحت پرگنهی عامل بیماری در تشتک پتری بیمار

بررسی اثر ضد قارچی ترکیبات فرار باکتری علیه بیمارگر
 100میکرولیتر از سوسپانسیون  108واحد تشکیل دهنده کلونی در میلیلیتر ( ،)cfu/mlروی
محیط کشت آگار مغذی پخش گردید .همزمان یک قرص میسلیومی از کشت  5روزهی قارچ
روی محیط کشت  PDAکشت داده شد .آنگاه دو تشتک پتری حاوی باکتری و قارچ در زیر
هود و شرایط سترون بهطوری که تشتک حاوی قارچ در باال قرار گرفت ،مقابل هم قرار گرفته و
بهوسیلهی نوار پارافیلم کامال مسدود شد .در تیمار شاهد از  100میکرولیتر آب مقطر سترون
به جای سوسپانسیون باکتری استفاده شد .تشتکها به مدت  7روز در دمای  26 Cدر داخل
انکوباتور نگهداری شدند .درصد کاهش رشد کلونی بیمارگر نسبت به شاهد که فاقد باکتری بود
به عنوان معیاری جهت ارزیابی اثر ضدمیکروبی ترکیبات فرار مورد استفاده قرار گرفت
(.)Fiddaman & Rossall, 1993
( ×100قطر پرگنه در پتری شاهد /قطر پرگنه در پتری تیمار)–  = 1درصد کاهش رشد پرگنه نسبت به شاهد

بررسی اثر ضد قارچی ترکیبات غیر فرار باکتری علیه بیمارگر

این آزمون به روش کراس و لوپر انجام شد ( 100 .)Kraus & Loper, 1990میکرولیتر از
سوسپانسیون باکتری با جمعیت  108واحد تشکیل دهنده کلونی در میلیلیتر ( (cfu/mlروی
محیط) PDA+NAبه نسبت  )1:1پخش شد و پس از  72ساعت رشد در دمای  27درجه
سلسیوس ،توسط میله شیشهای باکتریها از سطح محیط جدا شدند و با استفاده از پنبه
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سترون سطح محیط کشت بهخوبی پاک شدند .تشتکهای پتری بهصورت وارونه به مدت 30
دقیقه در معرض کلروفرم زیر جریان هوای هود قرار گرفتند .سپس به مدت  1/5ساعت در
پتریها بهصورت نیمه باز قرار گرفت تا کلروفرم کامال تبخیر شود .آنگاه یک دیسک 0/5
سانتیمتری از کشت  5روزهی قارچ در مرکز پتری قرار داده شد .تشتکها در دمای  26 Cبه
مدت  7روز نگهداری و اندازهگیری زمانی انجام شد که پرگنهی قارچ بیمارگر در تشتک پتری
شاهد به انتهای پتری رسید .تیمار شاهد فاقد باکتری و کلروفرم در نظر گرفته شد .درصد
کاهش رشد کلونی بیمارگر نسبت به شاهد ،که فاقد باکتری بود ،به عنوان معیاری جهت
ارزیابی اثر ضد قارچی ترکیبات غیر فرار باکتری مورد استفاده قرار گرفت این درصد بر اساس
رابطه زیر تعیین شد:
( ×100قطر کلونی در پرگنه شاهد /قطر پرگنه در پتری تیمار)–  = 1درصد کاهش رشد پرگنه نسبت به شاهد

تهیهی جهش یافتهی باکتری

به منظور بررسی توانایی کلونیزاسیون ریشه توسط باکتریهای بیوکنترل ،جهش یافتهی مقاوم
به آنتیبیوتیک کلرامفنیکل ( )100µ mL-در محیط کشت  KBتهیه شد .کلونیهای بهدست
آمده ،دوباره روی محیط  KB+بدون آنتیبیوتیک کشت داده شد.جدایههایی که فنوتیپ مشابه
با جدایهی وحشی و سرعت رشد باالتر روی این محیطکشت را داشتند برای آزمایشات گلخانه-
ای انتخاب شدند.
تهیهی زادمایهی قارچ روی دانه گندم

ابتدا بذور گندم به مدت  20ساعت در آب خیسانده شد.پس از آن  160گرم از بذر خیسانده
شده ،در ارلن یک لیتری ریخته و در دو روز متوالی در دمای  121 Cو فشار  1/5اتمسفر به
مدت یک ساعت درون اتوکالو سترون شد .سپس محتویات فالسکها بهصورت یک الیه بذر به
پتری انتقال یافته و با  R. solaniمایهزنی شده و به مدت سه هفته در دمای  26 Cدر
انکوباتور نگهداری شدند .پس از گذشت این مدت زمان پتریها با در باز به مدت  5ساعت در
محیط سترون زیر هود المینار درمعرض جریان هوای فن و حرارت چراغ مطالعه خشک شدند.
سپس محتویات درون پتریها آسیاب شده و پودر حاصل در کاغذ صافی سترون در محیط
خشک و به دور از رطوبت نگهداری شدند ).(Weller & Cook,1983
مطالعات گلخانهای
تیمار بذر لوبیا

مطالعات گلخانهای از بذور رقم محلی خمین که به این بیمارگر حساس است ،استفاده شد .ابتدا
بذوردرون هیپوکلرید سدیم  %5به مدت  3دقیقه غوطهور و سپس در سه مرحله به ترتیب به
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مدت  2 ،1و  3دقیقه با آب مقطرسترون شسته شدند .بهمنظور جوانه زنی بذرها 10 ،گرم بذر
روی کاغذ صافی سترون مرطوب قرار گرفت .تشتکها به مدت  72ساعت در دمای 26 C
نگهداری شدند .بذور جوانه زده با سوسپانسیون  108کلونی در میلیلیتر ( (cfu/mlجدایهی
 Pseudomonas fluorescens P13مقاوم به آنتیبیوتیک ،مایهزنی شدند .مخلوطی ازخاک
مزرعه و شن و خاک برگ به نسبت وزنی  1:1:1تهیه شده و در سه روز متوالی به مدت یک
ساعت در دمای  121 Cاتوکالو شده و در گلدانهای پالستیکی با قطر دهانهی  20سانتیمتر
ریخته شد .زادمایهی  R. solaniبه نسبت  2درصد وزنی بهطور یکنواخت با خاک مخلوط و
داخل گلدانهای پالستیکی با دهانهی  20سانتیمتری ریخته شد .در نیمی از گلدانها از خاک
سترون بدون زادمایهی قارچ بهعنوان شاهد استفاده شد .پنج بذر مایهزنی شدهی لوبیا در سطح
خاک قرار گرفت و بهوسیلهی دو سانتیمتر خاک سترون پوشانده شد .گلدانهای شاهد حاوی
بذوری بودند که با سوسپانسیون باکتری مایهزنی نشده بودند .گیاهان در دمای  24 Cبا 16
ساعت روشنایی در گلخانه نگهداری شدند.گیاهان در دمای  24 Cبا  16ساعت روشنایی در
گلخانه نگهداری شدند .آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با  4تکرار برای هر تیمار انجام شد
). (Maghsoudlou et al., 2007

بررسی کلونیزاسیون اکتوریزوسفر لوبیا توسط باکتریهای بیوکنترل

به منظور اندازهگیری جمعیت  Pseudomonas fluorescensدر اندوریزوسفر ریشهی لوبیا،
گیاهچهها در  45،30،15روز پس از کاشت جمعآوری شدند .یک گرم از ریشه و خاک
فراریشهای به لولههای آزمایش حاوی  10میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم 0/1 -موالر سترون
منتقل و به کمک دستگاه ورتکس مخلوط شد .در ادامه سری رقت تهیه و رقتهای مناسب
روی محیطکشت انتخابی  KB+کشت داده شد .برای هر رقت  4تکرار(هر تکرار شامل  5گیاه)
در نظر گرفته شد .پتری ها در دمای  27 Cبه مدت  48ساعت نگهداری شدند .پس از آن
کلونیها شمارش شده و تعداد باکتری در گرم وزن تر ریشه برآورد شد ( Mazzolla et al.,
.)1992
بررسی کلونیزاسیون اندوریزوسفر لوبیا توسط باکتریهای بیوکنترل
بهمنظور اندازهگیری جمعیت  Pseudomonas fluorescensدر اندوریزوسفر ریشهی لوبیا،
گیاهچهها در  45،30،15روز پس از کاشت جمعآوری شدند .گیاهچههای لوبیا از گلدان خارج
شده و ریشهی آنها پس از شستشو با آب جاری ،به مدت  5دقیقه در اتانول  %70و یک دقیقه
با هیپوکلرید سدیم  %1و توئین  )%0/01( 20غوطهور شده و سپس سه مرتبه با آب مقطر
سترون شستشو داده شد .یک گرم از ریشهها در هاون چینی سترون حاوی یک میلیلیتر بافر
فسفات پتاسیم0/1موالر به مدت یک دقیقه خرد شدند .از این سوسپانسیون سری رقت تهیه و
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رقتهای مناسب در محیط کشت انتخابی کشت داده شد ،پس از آن کلونیها شمارش شده و
تعداد باکتری در گرم وزن تر ریشه برآورد شد).(Compant et al., 2005
ارزیابی شدت بیماری

مطالعات اندازهگیری بر اساس درجه بندی ( )Indexingشدت بیماری از مقیاس  0تا 4
(شاخص  5درجه) به شرح زیراست (جدول: (Assunção et al., 2011) ،)1
جدول -1ارزیابی شدت بیماری ،مقیاس بین  0تا  4است.
Table 1. Evaluation of pathogenicity, score scale ranging from 0 to 4
Symptom
No symptoms
Hypocotyl with small lesions
Hypocotyl with big lesions, without constriction
Completely constricted hypocotyl, showing
damping-off
Non-germinated seeds and/or non-emerged
seedlings

Degree
0
1
2
3
4

بررسی اثرات متقابل بیمارگر و جدایههای باکتری در فاکتورهای رشدی گیاه

به منظور بررسی اثرات متقابل بیمارگر و جدایههای باکتری در فاکتورهای رشدی گیاه مانند
وزن خشک و تر ،ارتفاع گیاه اندازهگیری و با تیمار شاهد مقایسه شد .اندازهگیری در سه دورهی
زمانی  45،30،15روز پس از کاشت انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری

تمامی آزمایشات در چهار تکرار انجام شد .مطالعات گلخانهای بر اساس طرح فاکتوریل در قالب
طرح کامالً تصادفی و آزمونهای بیوکنترل درون تشتک پتری و آزمونهای بیماریزایی در
آزمایشگاه در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد ،همچنین برای مقایسهی میانگینها از آزمون
 LSDدر سطح  1و  5درصد استفاده شد .کلیهی تجزیههای آماری و محاسبات با استفاده از
نرمافزار  SASنسخه 9/2انجام شد و ترسیم نمودارها با نرمافزار  Microsoft Excel 2013انجام
شد.
نتایج
آزمونهای بیوکنترل برای بررسی کارایی جدایههای  P. fluorescensعلیه  R. solaniدر
شرایط آزمایشگاهی
دراین پژوهش توانایی بیوکنترلی هشت جدایهی  P. fluorescensبه نامهای ,UTPf104

 UTPf127, P13 ,UTPf125 ,UTPf120 ,UTPf110 ,UTPf106 ,UTPf105در برابر عامل
بیماری پوسیدگی طوقه و ریشهی لوبیا  R. solaniدرون تشتک پتری در آزمون کشت
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چهارنقطهای مورد بررسی قرار گرفت .جدایهی  P13با ایجاد هالهی بازدارنده به اندازهی 2/8
سانتیمتر بیشترین میزان بازدارندگی از رشد پرگنهی بیمارگر را سبب شد .در پایان این آزمون
چهار جدایهی  UTPf110 ,UTPf105 ,UTPf127و  P13که قدرت بیوکنترل باالتری داشتند
برای ادامه آزمایشات انتخاب شدند (شکل.)1

شکل  -1تاثیرجدایههای آنتاگونیست بر بازدارندگی از رشد قارچ  R. solaniدر آزمون
کشت چهار نقطهای .هر ستون در نمودار میانگین  4تکرار است .اعدادی که با حروف
یکسان نشان داده شدهاند ،در آزمون  ) P≤0.01( LSDبا یکدیگر تفاوت معنیدار ندارند.
Figure 1. Effect of antagonist strains on growth inhibition of R. solani. Each
column is the average of 4 replicates. Treatments with the same letters do not
differ significantly (P<0.01) according to LSD test.

آزمونهای بیوکنترل کشت متقابل ،ترکیبات فرار و ترکیبات غیر فرار انجام شد .در آزمونهاای
کشت متقابل و ترکیبات فرار ،بین تیمارها تفااوت معنایداری در ساطح  %1مشااهده شاد .در
آزمون ترکیبات غیرفرار بین تیمارها تفاوت معنیداری در سطح  %5مشاهده شد (جدول  .)1در
آزمون کشت متقابل جدایهی  P13با  %61/5بیشترین درصد بازدارندگی از رشد را نسبت باه 3
تیمار دیگر نشان داده و بنابراین در کنترل  R. Solaniموفاقتر باود .در آزماون ترکیباات فارار
جدایه  ، UTPf105با  50/5 ٪بیشترین درصد بازدارندگی از رشد را بهخود اختصاص داده و در
کنترل قارچ عامل بیماری موفقتر بود .در آزماون ترکیباات غیرفارار جدایاهی UTPf127باا %
 40/5باالترین میزان بازدارندگی از رشد قارچ را به خود اختصاص داد (جدول  .)2هر چناد هار
چهار جدایهی ماورد بررسای از قادرت بیاوکنترل بااالیی برخاوردار بودناد ،اماا چاون میازان
بازدارندگی جدایهی  P13بیش از سایرین بود ،بنابراین در شرایط آزمایشگاهی جدایهی ماذکور
برای ادامهی تحقیق و مطالعات گلخانهای انتخاب گردید.
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جدول  -2مقایسه میانگین بازدارندگی از رشد قارچ توسط آنتاگونیست های منتخب
Table 2. Comparison of means to inhibit fungal growth by selected antagonists
Biocontrol test
The percent of antifungal
activity of volatile
metabolites of the
bacterial strains
42/75b

61/5a

P13

34c

50/5a

51/25b

UTPf105

40/5a

39/25c

39/5c

UTPf127

20d

30d

42c

UTPf110

The percent of fungal growth
inhibition by bacterial in nonvolatile compounds
37/5b

The percent of the
growth inhibition in
dual culture test

Biocontrol bacteria

هر عدد در جدول میانگین  4تکرار است .اعدادی که با حروف یکسان نشان داده شده اند ،در آزمون های کشت متقابل و ترکیبات
فرار ،آزمون  ) P≤0.01( LSDبا یکدیگر تفاوت معنیدار ندارند و در آزمون ترکیبات غیرفرار ،آزمون  ) P≤0.05( LSDبا یکدیگر تفاوت
معنیدار ندارند.
Each number is the average of 4 replicates. Treatments with the same letters do not differ significantly (P<0.01) in dual
culture tests and volatile compounds and (P≤0.05) in non-volatile test compounds according to LSD test.

مطالعات گلخانهای
بررسی الگوی کلونیزاسیون اکتوریزوسفرریشهی لوبیا توسط جدایهی باکتری بیووکنترل

P.

 fluorescens P13در خاک سالم و آلوده به زادمایهی R. solani

بذور جوانه زدهی لوبیای رقم محلی خمین پیش از کشت با سوسپانسیون  108واحد تشکیل
دهنده کلونی در میلیلیتر ( (cfu/mlباکتری  P13مقاوم به آنتیبیوتیک ،مایهزنی شدند سپس
جمعیت این جدایه باکتری در اکتوریزوسفر 45،30،15روز پس ازکاشت بذرهای لوبیا درگلخانه
انجام شد .با توجه به نتایج مقایسهی میانگینها بیشترین جمعیت باکتری P13اکتوریزوسفر در
روز چهل و پنجم ارزیابی شد .جمعیت باکتری  P13در خاک سالم و آلوده به ترتیب در روز
پانزدهم  6/35×106و  6/85×106سلول باکتری در هر گرم ریشه ارزیابی شد که نسبت به
جمعیت اولیهی مایه زنی شده بهطور چشمگیری کاهش یافت اما پس از آن در روزهای سیام و
چهل و پنجم جمعیت باکتری  P13در خاک سالم و در خاک آلوده به زادمایهی قارچ R.solani
روند صعودی داشت و میانگین تعداد کلونیها پس از روز پانزدهم افزایش یافت (جدول  .)3هر
چند که در روزهای نمونه برداری شده ،اختالف معنیداری میان جمعیت باکتری در خاک
آلوده و سالم دیده نشد اما در روز پانزدهم جمعیت باکتری در خاک آلوده بیشتر از خاک سالم
بود و در روزهای سیام و چهل و پنجم جمعیت باکتری در خاک سالم بیشتر از خاک آلوده
اندازهگیری شد .به طوری که در روز چهل و پنجم جمعیت باکتری در خاک سالم  1/1×107و
در خاک آلوده  10/6×106سلول باکتری در هر گرم ریشه بود (جدول  .)3در مورد تیمار شاهد
و قارچ  R. solaniطی سه دورهی زمانی ذکرشده همانطور که قابل انتظار بود هیچگونه کلونی
باکتری تشکیل نشد.
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جدول  -3تراکم جمعیت (سلول باکتری در گرم وزن تر ریشه) جدایهی  P13سودموناس فلورسنت در
اکتوریزوسفر لوبیا در خاک سالم و آلوده به بیمارگر طی سه دوره رشدی (هر دوره رشدی  15روز است)
Table 3. Population density( cfu/g fresh root) Pseudomonas fluorescens P13 in ectorhizospher of
beans on healthy soil and contaminated with the pathogen, During three periods of growth (each
)period is 15 days
Day
45thday (cfu/g fresh
)root

30thday (cfu/g
)fresh root

15thday (cfu/g
)fresh root

The initial
population
inoculated (cfu/g
)fresh root

1/1×107b

8/7×106cd

6/35×106d

1×108a

10/6×106b

8/5×106c

6/85×106d

1×108a

Treatment

P. fluorescens
P13
P. fluorescens
P13 + R. solani

هر عدد در جدول میانگین  4تکرار است.اعدادی که با حروف یکسان نشان داده شدهاند در آزمون  ) P≤0.01( LSDبا یکدیگر تفاوت
معنیداری ندارند.
Each number is average of 4 replicants. Treatments with the same letters do not differ significantly (p<0.01) according to
LSD test.

بررسی الگوی کلونیزاسیون اندوریزوسفرریشهی لوبیا توسط جدایهی باکتریبیوکنترل
 P. fluorescens P13در خاک سالم و آلوده به زادمایهی R. solani

در این آزمایش تعداد کلونیهای باکتری در سه فاصلهی زمانی در روزهای  45 ، 30،15روز
پس ازکاشت بذرهای لوبیا در گلخانه مورد شمارش قرار گرفت .نتایج تجزیه واریانس نشان داد
که در بررسی کلونیهای اندوریزوسفر تفاوت معنیداری در سطح  %1بین تیمارها وجود دارد .با
توجه به نتایج مقایسهی میانگینها جمعیت باکتری در اندوریزوسفر لوبیا در خاک سالم و آلوده
در طول سه دورهی  15روزه رشد نزولی داشت به طوری که در روز چهل و پنجم به کمترین
میزان خود رسید (جدول  .)4جمعیت باکتری در این زمان در خاک سالم  3/2×105و در خاک
آلوده به زادمایه قارچ 2/8×105بود که جمعیت قابل توجهی ارزیابی شد .هر چند جمعیت
باکتری کاهش یافت اما جمعیت قابل مالحظه و مناسبی در روز چهل و پنجم بازیابی شد
(جدول  .)4در مورد تیمار شاهد و قارچ  R. solaniهمانطور که انتظار میرفت در طی سه
بازهی زمانی ذکرشده ،کلونی باکتری تشکیل نشد.
ارزیابی قدرت بیوکنترل جدایهی  P. fluorescens P13در مقابل قارچ  R. solaniدر شرایط
گلخانهای

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در بررسی ارزیابی قدرت بیوکنترل تفاوت معنیداری در
سطح  %1بین تیمارها وجود دارد .در گیاهان شاهد لوبیای چیتی رقم محلی خمین که با آب
مقطر سترون و گیاهانی که تنها با باکتری بیوکنترل مایهزنی شده بودند هیچگونه عالئم
بیماری مشاهده نشد .یک هفته پس از مایهزنی ،اولین عالئم بیماری در گیاهان تیمار ظاهر شد.
این عالئم ابتدا به صورت پژمردگی تدریجی ،سیاه شدن طوقه و ریشه مشاهده شد .با گذشت
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زمان عالئم بیشتری از بیماری در گیاه مشاهده شد به طوری که چهل و پنج روز بعد از مایه
زنی ،در گیاهان تیمارشده با  R. solaniمیانگین شدت بیماری چهار بود ،بدین معنی که در
بعضی از گلدانها هیچ بذری جوانه نزد (شکل .)2درگیاهانی که با جدایهیP. P13
 fluorescensهمراه با زادمایهی  R. solaniتیمار شده بودند ،اولین عالئم  10روز پس از مایه
زنی بهصورت ضعیفتر از گیاهانی که به تنهایی با  R. solaniتیمار شده بودند ظاهر شد .عالئم
بهصورت پژمردگی و رنگپریدگی و ایجاد ضایعات کوچک در پایین طوقه مشاهده شد .شدت
بیماری در این تیمارها در روز چهل و پنجم ،درجهی  2ارزیابی شد که معادل  %25آلودگی در
ناحیه طوقه و ریشه و ایجاد ضایعات بزرگ روی محور زیر لپه بود (شکل .)2این نتایج نشان داد
که جدایهی P. fluorescens P13قادر به کاهش معنیدار شدت بیماری پوسیدگی
رایزوکتونیایی لوبیا در شرایط گلخانه است.
اثرات متقابل بیمارگر و جدایههای باکتری در فاکتورهای رشدی گیاه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در بررسی وزن تر گیاه تفاوت معنیداری در سطح %1بین
تیمارها وجود دارد .مقایسهی میانگینهای شاخص های رشدی نشان داد بیشترین وزن تر
اندامهای هوایی و ریشهی گیاهچهها ،مربوط به تیمار شاهد در روز چهل و پنجم بود که معادل
 26/72گرم ارزیابی شد .این افزایش بهصورت معنیداری در طول سه دوره قابل مشاهده بود.
کمترین وزن تر مربوط به تیمار با  R. solaniبود .همچنین جدایهی P13در روز چهل و پنجم
باعث افزایش وزن ترگیاهچهی لوبیا شد (جدول .)4نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در
بررسی وزن خشک گیاه تفاوت معنیداری در سطح %5بین تیمارها وجود دارد .بیشترین وزن
خشک اندامهای هوایی و ریشهی گیاهچهها نیز مربوط به تیمار شاهد در روز چهل و پنجم
معادل  3/3گرم بود و افزایش وزن خشک به صورت معنیداری در طول سه دوره قابل مشاهده
بود و تیمار قارچ  R. solaniکمترین وزن خشک را به خود اختصاص داد .همچنین جدایهی
 P13در روز چهل و پنجم باعث افزایش وزن خشک گیاهچهی لوبیا شد که افزایش به صورت
معنیداری در طول سه دوره قابل مشاهده بود .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در بررسی
ارتفاع بوتهی لوبیا تفاوت معنیداری در سطح %1بین تیمارها وجود داشت ،بهطوری که
بیشترین ارتفاع گیاهچهها در روز چهل و پنجم در تیمار شاهد با ارتفاع  87سانتی متر اندازه-
گیری شد .در تمامی تیمارها ارتفاع بوته بهصورت معنیداری (در سطح  )%1با گذشت زمان
افزایش یافت .کمترین ارتفاع مربوط به تیمار قارچ  R. solaniبود .حضور P. fluorescens P13
در خاک سالم و آلوده به زادمایه بیمارگر باعث افزایش ارتفاع بوتهها نسبت به تیمار فاقد آن
(حضور  R. solaniبه تنهایی) شد .گیاهچه هایی که تنها با زادمایه  R. solaniتیمار شده بودند
در هر سه دورهی  45، 30، 15روز پس از کاشت ،نسبت به بقیهی تیمارها ارتفاع کمتری
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13 داشتند بهطوری که کمترین ارتفاع گیاهچهها در روز پانزدهم در این تیمار با ارتفاع
.)5سانتیمتراندازهگیری شد (جدول
 سودموناس فلورسنت موردP13 تراکم جمعیت (سلول باکتری در گرم وزن تر ریشه) جدایهی-4 جدول
) روز است15 مطالعه طی سه دوره رشدی در اندوریزوسفر لوبیا (هر دوره رشدی
Table 4. Population density( cfu/g fresh root ) Pseudomonas fluorescens P13 in endorhizospher of
beans on healthy soil and contaminated with the pathogen, During three periods of growth (each
period is 15 days)
Day
Treatment

P. fluorescens P13
P. fluorescens P13
+ R. solani

The initial
population
inoculated (cfu/g
fresh root)
1×108a
1×108a

15thday (cfu/g fresh
root)

30thday (cfu/g
fresh root)

45thday (cfu/g
fresh root)

1/61×106b

0/8×106c

3/2×105de

1/52×106b

6/9×105cd

2/8×105e

 ) با یکدیگر تفاوتP≤0.01( LSD اعدادی که با حروف یکسان نشان داده شدهاند در آزمون. تکرار است4 هر عدد در جدول میانگین
.معنیداری ندارند
Each number is average of 4 replicants. Treatments with the same letters do not differ significantly (p<0.01) according to
LSD test.

R.

 در کاهش شدت بیماریزایی قارچP. fluorescens P13  ارزیابی قدرت بیوکنترل جدایهی-2 شکل

. تکرار است4  هر نقطه در نمودار خطی میانگین.) درجهای5 در شرایط گلخانه (با استفاده از شاخصsolani
. ) با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارندP≤0.01( LSD نقاطی که با حروف یکسان نشان داده شدهاند در آزمون
Figure 2. Evaluation of biocontrol ability of P. fluorescens P13 in reducing of disease severity of
R. solani in greenhouse (with 5 degree index). Each number is average of 4 replicants. Treatments
with the same letters do not differ significantly (p<0.01) according to LSD test.
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جدول  -5تأثیر کابرد جدایهی  P. fluorescens P13بر روی فاکتورهای رشدی لوبیا مانند وزن خشک ،وزن
تر ،تعداد گرههای ریشه و ارتفاع بوته در خاک سالم و آلوده به  R. solaniدر شرایط گلخانه
Table 5. Effect of P. fluorescens P13 on growth factors of beans such as Fresh weight and dry
weight, number of root nodule and plant height in healthy soil and contaminated with R. solani in
the greenhouse conditions.
)Dry weight (gr

)Plant height (cm

Growth index

)fresh weight (gr

45

30

15

45

30

15

45

30

15

Day

87a

67c

2727/5g

3/3a

2/64c

0/68g

26/72a

22/34c

5/35h

Treatment

Control

45e

37f

14h

1/47e

1/15f

0/63g

15/64e

11/6g

4/66i

R. solani

73b

58d

16h

2/97b

1/45e

0/41h

18/43d

15/92e

3/84i

72b

58b

18h

3/17a

1/84d

0/53gh

25/6b

12/2f

4/8i

P. fluorescen P13
R. solani + P. fluorescen
P13

هر عدد در جدول میانگین  4تکرار است .اعدادی که با حروف یکسان نشان داده شدهاند ،در بررسی وزن تر و ارتفاع در آزمون
( )P≤0.01با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند و در بررسی وزن خشک در آزمون  ) P≤0.05( LSDبا یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند.

LSD

Each number is the average of 4 replicates. Treatments with the same letters do not differ significantly (P<0.01) in study of
fresh weight and plant height and (P≤0.05) in dry weight according to LSD test.

بحث
بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشهی لوبیا از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماریهای
ریشه و محور زیر لپهی (هیپوکوتیل) لوبیا است که همه ساله خسارت زیادی را به لوبیا
کاریهای شهرستان خمین در استان مرکزی وارد میکند .کنترلشیمیایی این بیمارگر بهدلیل
خاکزاد بودن و دامنهی میزبانی باال بسیار مشکل است .کاربرد عوامل بیوکنترل باکتریایی از
راهکارهای بسیار مفید در کنترل این بیماری است ) .(Rajabi, 2009عامل بیماری از پا
افتادگی و شانکر طوقهی لوبیا یا بوتهمیری ،قارچ  Rhizoctonia solaniاست ( Behdad,
 .)2006میسلیوم قارچ مذکور ،دارای قطری معادل  8الی  12میکرومتر و به رنگ قهوهای روشن
تا تیره است ) .(Sneh et al., 1991با مشاهدهی عالئم بیماری در مزارع آلودهی لوبیا در
شهرستان خمین نمونهبرداری صورت گرفت R. solani .از بافتهای آلوده جداسازی و بهمنظور
شناسایی دقیق آن از کلیدهای موجود استفاده شد ( .)Parmeter, 1970در آزمون اثبات
بیماریزایی دو هفته پس از جوانهزنی بذر ،پژمردگی تدریجی اندامهای هوایی در تیمارها
مشاهده شد .بوتههای آلوده به آزمایشگاه منتقل و مجددا ،اقدام به جداسازی و خالص سازی
عامل بیماریزا روی محیط  PDAگردید .از میان جدایههای باکتری مورد استفاده چهار
جدایهی  UTPf127 ,UTPf105 ,UTPf110 ,P13که نسبت به بقیهی جدایهها رشد R. solani
را به میزان بیشتری روی محیط کشت  PDAمهار کردند ،انتخاب شدند .این جدایهها دارای
هالهی بازدارندگی بین  0/2تا  2/8سانتیمتر بودند که جدایهی  P13با هالهی بازدارندگی 2/8
سانتیمتر ،مؤثرترین جدایه تشخیص داده شد Abdollahipuor et al. (2015) .در پژوهشی
نشان دادند که جدایههای  P73و  P173از  P. fluorescensدر بازدارندگی از رشد R. solani
بیشترین تاثیر را داشته و تا حد مناسبی می توانند از رشد  R. solaniجلوگیری کنند .تولید
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ترکیبات فرار توسط جدایه های  P. fluorescensیکی از مکانیسم های مهم کنترل بیماری
های قارچی است ) .(Kraus & Loper, 1992; Laville et al., 1998از جمله ترکیبات
فرارشایعی که توسط باکتری های بیوکنترل تولید می شود می توان به سیانید هیدروژن اشاره
کرد که تولید آن توسط جدایه های  P. fluorescensبه اثبات رسیده است ( & Castric
 .)Castric,1983سیانید هیدروژن تولید شده سیستم تنفسی قارچ ها را مختل میکند و باعث
توقف رشد آنها میشود (.)Castric, 1977
در پژوهشی دیگر ) (Castric & Castric, 1983مشخص کرد که  P. fluorescensدر محیط
کشت آگارمغذی) (NAتوانست ترکیبات فرار ضد قارچی را تولید کند .باکتری رشد یافته در
محیط کشت آگارمغذی) (NAاز رشد میسلیومی  Phytophthora drechsleriجلوگیری کند.
آنتی بیوتیکهای کلیدی تولید شده توسط  P. fluorescensاز قبیل  2و  4دی استیل
فلوروگلوسینول ) ،)2-4, D- acetyl pheloroglosinolفنازین (،(Phenasinپیرولنیترین
) ،(Pyrrolnitrinپایولوتئورین ) ،)Pyoluteorinبهعنوان یکی از متابولیتهای مؤثر ضدمیکروبی
تولیدی توسط این باکتریها مطرح شده و نقش این آنتی بیوتیکها در کنترل قارچهای عامل
پوسیدگی ریشه و طوقه و مرگ گیاهچه به اثبات رسیده است) .)Madloo et al., 2013این
آنتی بیوتیکها روی فعالیت طیف وسیعی از پروکاریوتها و یوکاریوتها اثر بازدارندگی دارند
) .(Bloemberg & Lugtenberg, 2003همچنین ) Bagheri et al. (2015نشان دادند
جدایهی P. fluorescens UTPf5با تولید آنتیبیوتیک به میزان  %87از رشد قارچ R. solani
جلوگیری میکند .یافتههای بیان شده در آزمونهای بیوکنترل در شرایط آزمایشگاهی با نتایج
بهدست آمده در پژوهش حاضر مطابقت دارد .بهطورکلی با در نظر گرفتن تمامی آزمونهای
بیوکنترل انجام شده در شرایط آزمایشگاهی ،جدایهی P13عملکرد بهتری نسبت به بقیهی
جدایهها داشت ،بنابراین برای مطالعات گلخانهای انتخاب شد .آزمونهای بیوکنترل در شرایط
آزمایشگاهی نمی توانند معیار مطمئنی برای ارزیابی قابلیت بیوکنترلی آن ها در شرایط طبیعی
باشند .در این گونه موارد بهتر است کارایی جدایهی برتر در شرایط گلخانهای ارزیابی شود تا
بتوان با اطمینان بیشتری نسبت به کاربرد آن ها اقدام کرد ) .(Fravel, 1988شدت بیماری بر
اساس شاخص پنج درجه (مقیاس صفر تا چهار) ارزیابی شد ( .)Assunção et al., 2011با
بررسی ارزیابی شدت بیماری مشخص شد که شدت بیماری در گیاه تیمارشده با جدایهی P13
در خاک سالم و آلوده به بیمارگر  .R. solaniدر روز چهل و پنجم دو بود و  %25آلودگی در
ناحیه طوقه و ریشه ایجاد شد و فقط ضایعات بزرگ روی محور زیر لپه مشاهده شد ،این امر
نشان دهندهی این بود که جدایه ی  P. fluorescens P13به عنوان باکتری آنتاگونیست در
شرایط گلخانه موجب کاهش معنیدار پوسیدگی رایزوکتونیایی طوقه و ریشه ی لوبیا در سطح
 %1شد Ghafelebashi et al. (2014) .نشان دادند که کاربرد استرین P. fluorescens
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 UTPf68باعث کاهش شدت بیماری در لوبیای آلوده به  R. solaniپس از یک هفته رشد در
خاک طبیعی گردید.این یافته با نتیجهی بهدست آمده در پژوهش حاضر مطابقت دارد .توانایی
یک باکتری در کلونیزاسیون ریشه شرط الزم برای فعالیت کنترل بیولوژیک علیه قارچهای
بیمارگر بهشمار میرود ) .)Hajmalek Zanjani et al., 2011ریشهی گیاهان ظرفیت معینی را
از نظر میزان کلونیزاسیون دارند ) .(Vincent et al., 1991سودوموناسهای فلورسنت ریشه را
با جمعیت  105تا  106سلول باکتری در هر گرم ریشه کلونیزه میکنند و جمعیتهای کمتر از
این مقدار نمیتوانند تاثیر مثبتی روی گیاه و بیوکنترل داشته باشند ).(Weller et al., 2002
در مطالعات گلخانهای ،بررسی میزان کلونیزاسیون جدایهی  P13نشان داد که این جدایه قادر
به کلونیزاسیون ریشه بوده و تفاوت معنیداری در سطح  %1میان جمعیت آن در روزهای
مختلف نمونهبرداری در خاک سالم و آلوده به زادمایهی  R. solaniوجود داشت .بررسی میزان
کلونیزاسیون جدایهی  P13در اندوریزوسفر در شرایط گلخانهای در شرایطی صورت گرفت که
جمعیت اولیه ی مایه زنی شده با  108واحد تشکیل دهنده کلونی در میلیلیتر ( (cfu/mlاین
باکتری انجام شد .با گذشت زمان در روز پانزدهم جمعیت باکتری بیوکنترل در خاک سالم و
آلوده به ترتیب در  1/61×106و  1/52×106سلول باکتری در هر گرم ریشه ارزیابی شد که
نسبت به جمعیت اولیه ی مایه زنی شده بهطور چشمگیری کاهش نشان داد .به نظر میرسد
این کاهش جمعیت به دلیل از بین رفتن تعدادی از سلولهای باکتری یا ناتوانی آنها در
چسبندگی و استقرار روی بذر باشد .این روند همچنین در روزهای سیام و چهل و پنجم ادامه
یافت بهطوری که در روز چهل و پنجم در خاک سالم و آلوده به ترتیب در  3/2×105و2/8×105
سلول باکتری در هر گرم ریشه بازیابی شد که نسبت به جمعیت پانزدهم وسیام روند نزولی
کامال مشخص است Ghafelebashi et al. (2014).بیان کردند که بعد از گذشت  21روز میزان
جمعیت باکتری کلونیزه کننده در اندوریزوسفر ریشهی خیار سیر نزولی را نشان می دهد و
9

8

ازسطح جمعیت  5/42× 10در انتهای هفتهی دوم به  2/11×10تقلیل می یابد که با نتایج
بهدست آمده در تحقیق حاضر مطابقت دارد .در بررسی میزان کلونیزاسیون جدایهی  P13در
اکتوریزوسفر ریشهی لوبیا در شرایط گلخانهای ،جمعیت اولیه ی مایه زنی شده با  108واحد
تشکیل دهنده کلونی در میلیلیتر ( (c/mlبود که با گذشت زمان در روز پانزدهم جمعیت
باکتری بیوکنترل در خاک سالم و آلوده به ترتیب در 6/35×106و  6/85 ×106سلول باکتری در
هر گرم ریشه بازیابی شد که نسبت به جمعیت اولیه ی مایه زنی شده بهطور چشمگیری
کاهش یافت ،اما پس از آن در روزهای سیام و چهل و پنجم جمعیت باکتری  P13در خاک
سالم و در خاک آلوده به زادمایهی  R. solaniروند صعودی داشت به طوری که در روز چهل و
پنجم در خاک سالم و آلوده به ترتیب در  1/1×107و 1/06×107باکتری در هر گرم ریشه
بازیابی شد .افزایش میانگین تعداد کلونیها از روز پانزدهم تا روز سیام و چهل و پنجم
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بهصورت مشهودی قابل مشاهده بود .جمعیت اولیهی مستقرشده روی ریشه و تعدادکلونیهای
تشکیل شده با گذشت زمان در اکتوریزوسفرافزایش یافته و باکتری در روزهای سیام و چهل و
پنجم نه تنها قادر به حفظ جمعیت خود بود بلکه با توانایی کلونیزاسیون باال توانست جمعیت
خود را در اکتوریزوسفر لوبیا نسبت به روز پانزدهم افزایش دهد.
همچنین ) Shahbazi et al. (2015بیان کردند که بعد از گذشت  42روز از کاشت گیاهچهی
گندم میزان جمعیت باکتری کلونیزه کننده در اکتوریزوسفرریشهی گندم کاهش مییابد که
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر مطابقت ندارد .این تغییرات در جمعیت باکتری
بیوکنترل در اکتو و اندوریزوسفر لوبیا میتواند بهدلیل حضور باکتریهای ریشهی لوبیا باشد.
وجود این باکتریها در ریشه با ایجاد یک برهمکنش با باکتری آنتاگونیست و یا تغییر در
ترکیبات ترشحی ریشهی الگوی کلونیزاسیون باکتری بیوکنترل را تغییر میدهد ،بهطوری که
سبب استقرار و افزایش جمعیت باکتری بیوکنترل در اکتوریزوسفر شده و از طرفی درون ریشه
با بروز رقابت سبب کاهش جمعیت باکتری در اندوریزوسفر می شود ( Hajmalek Zanjani et
 .)al., 2011هر چند در تمامی روزهای اندازهگیری شده جمعیت باکتری در اندوریزوسفر و
اکتوریزوسفر خاک آلوده به بیمارگر کمتر از خاک سالم بود اما در تمامی تیمارها باکتری با
جمعیت مناسبی تا روزچهل و پنجم ردیابی شد .در این تحقیق جدایهیP. fluorescens P13
خاصیت تحریک رشد گیاه ( )PGPRرا دارا بود که عالوه بر قدرت آنتاگونیستی در افزایش تمام
پارامترهای رشدی گیاه از جمله وزن خشک و تر گیاه و ارتفاع اندامهای هوایی مؤثر بود .نتایج
بهدست آمده در مورد شاخصهای رشدی در این پژوهش ،یافتههای مطالعات قبلی را تایید
مینماید .بررسیهای انجام شده توسط محققان نشان داده است که  P. fluorescensاز طریق
مکانیسمهای مختلفی مانند رقابت تغذیهای و مکانی  ،کلونیزاسیون ریشه  ،تولید آنتیبیوتیک،
ایجاد مقاومت القایی در گیاه میزبان ،تولید سیدوفور سبب افزایش جذب آب و موادغذایی و
مقاومت در برابر تنشهای محیطی و در نهایت افزایش و تحریک رشد گیاه میشود (Weller et
) .al., 1983طبق پژوهشی تیمار بذر با  P. fluorescensباعث کاهش شدت بیماری پوسیدگی
ریشه و افزایش عملکرد میگردد ) .(Da Luz, 1994باکتری  R. solaniسبب کاهش وزن تر
گیاهچههای لوبیا نسبت به شاهد می شود و حضور  P. fluorescensمیزان رشد و نهایتا وزن
تر گیاهچه را افزایش می دهد ( Thomashow & Weller, 1996; Weller et al,. 2002; De
 .)La Fuente et al., 2004درپژوهشی دیگر مشخص شد تیمارهای آلوده به

Fusarium

 culmorumو تیمار قارچ بههمراه  P. fluorescensکمترین وزن خشک را داشتند
) .(Hajimashaalah et al., 2013همچنین در پژوهشی دیگر نشان داده شدکه حضور P.
 fluorescensسبب افزایش  %80رشد گیاهچههای بیمار نسبت به تیمارهای آلوده به قارچ می-
گردد ( Thomashow & Weller, 1996; Weller et al,. 2002; De La Fuente et al.,
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 .)2004به طور کلی احتماال یکی از مهمترین مکانیسمهای مؤثر در بیوکنترل قارچ بیمارگر
مذکور ،قدرت باالی بیوکنترل جدایهی  P13در کلونیزاسیون موفق اندو و اکتوریزوسفر است.
با توجه به نتایج بهدست آمده ،جدایهی باکتریایی  P. fluorescens P13هم در شرایط
آزمایشگاهی و هم در شرایط گلخانهای به میزان موثری قادر به کنترل قارچ  R. solaniبود،
بهطوریکه تا روز سیام هیچگونه عالئمی از بیماری مشاهده نشد و در روز سیام میزان شدت
بیماری درجهی 1و در روز چهل و پنجم میزان شدت بیماری درجه 2ارزیابی شدکه با اختالف
معنیداری سبب کاهش شدت بیماری نسبت به تیمار شاهد بیمار شد P13 .به دلیل دارا بودن
قدرت کلونیزاسیون باال در اندو و اکتوریزوسفر تا روز چهل و پنجم ،در شرایطی که قارچ
بیمارگر سبب کاهش وزنتر ،خشک و ارتفاع بوتههادر گیاهچهی لوبیا شد ،عالوه بر کاهش
شدت بیماریزایی بیمارگر با ویژگی محرک رشد ،سبب افزایش وزن تر و خشک و ارتفاع بوته
شده و جبران خسارت بیمارگر را به دنبال داشت .با توجه به ویژگیهای برتر بیوکنترلی
جدایهی  P13در مطالعات قبلی و کنترل  R. solaniتوسط این جدایه و عمل کردن این
باکتری به عنوان یک محرک رشد پیشنهاد میگردد مکانیسمهای بیوکنترل جدایهی باکتری
مذکور مورد بررسی بیشترقرار گیرد و در صورت مناسب بودن نتایج آزمایشات گلخانه ای،
فرموله کردن باکتریهای آنتاگونیست و تجاری سازی آن اعمال شود.
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