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  Pseudomonas fluorescensآللوپاتیک  ایه باکتری اثر بررسی
 فرنگی انگل گل جالیز روی گوجهدر کنترل  .Fusarium sppآنتاگونیست  و قارچ
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 چکیده

توتون و  فرنگی، خیار، خربزه،  ای مانند گوجه لپهز انگل ریشه بسیاری از گیاهان دوگل جالی
گسترش کشور به خصوص شمال غرب  ،کاری انگل در بیشتر مناطق گوجه این. باشد غیره می

های آنتاگونیست قارچی  جدایه. بروز کرده است مشکل عمدهو به صورت یک  داشته
Fusarium spp. و باکتریایی Pseudomonas fluorescens در  به عنوان عوامل بیولوژیک موثر

 0331 زراعی  در سال در این راستا. هستند  کنترل بیولوژیک این علف هرز شناخته شده
 و کرج، هشتگرد های استان البرز از جمله کاری شهرستان برداری از مناطق عمده گوجه نمونه

این دو عامل های  و شناسایی جدایهسازی  خالص ،پس از جداسازی .انجام شد نظرآباد
 ،شد انجامفرنگی  جالیز در محصول گوجه گل کنترل خانه رویدر گل ری آنها، غربالگبیولوژیک

رچ فوزاریوم قا جدایه 63در این تحقیق . خاب شوندهای بعدی انت تا بهترین آنها برای آزمایش
سودوموناس  باکتری جدایه 01 وّ F. solani جدایه F. oxysporum ،43 جدایه 26شامل 
 جدایه 5فرنگی  جالیز گوجه ها در گلخانه روی گلدایهج با غربال این .شدند یجداساز
 PfX8و PfN2 ، PfN4 باکتری جدایه 3و  Fso145 و Fso84 ،Fso106 ،Fox116 ،Fox135قارچی

های تکمیلی  برای تست ،داشتند درصد بازدارندگی از رشد گل جالیز 33تا  65که حدود 
به نیز توانستند Fso68 - PfX9وFox104- PfX7 باکتریاییهای قارچی و  تلفیق. انتخاب شدند

 .از رشد این انگل جلوگیری کنند خوبی
 

 ، کنترل بیولوژیک، .Pseudomonas fluorescens ،Fusarium spp :کلیدی هایواژه
 .فرنگی گل جالیز، گوجه                            

 

  مقدمه

برابرشدن   امروزه مشكل تامین مواد غذائی با دو

لذا . تر شده است سال گذشته جدي 30جمعیت ظرف 

بشر براي تامین مواد غذايی مورد نیاز اين جمعیت نیاز 

ها يكی از راه .به افزايش تولید محصوالت زراعی دارد

اشی از ــارت نــاهش خســبراي افزايش تولید، ك

فرنگی  وجهگ .(Shaw 1985) باشد هاي هرز می علف

(Lycopersicon esculentum L.)  يكساله و از گیاهی

يكی از و  است( Solanaceae)خانواده بادنجانیان 

تواند نقش بسزايی در  می كهمحصوالت كشاورزي است 

 Mazaheri-tehrani et) كشور داشته باشدرشد اقتصادي 

al. 2007.) ملكرد در يكی از داليل عمده پايین بودن ع
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هاي هرز و  وجود علف موضوعواحد سطح در كشور ما 

 Orobanche) گل جالیز .شدبامیل گل جالیز بويژه انگ

spp.) باشد كه حضورش  هاي هرز انگل می يكی از علف

میلیون هكتار از اراضی  21كشور جهان و  00در بیش از 

كشاورزي دنیا به اثبات رسیده و به عنوان يكی از عوامل 

كننده كشت برخی گیاهان زراعی در بسیاري از  محدود

گل جالیز انگل ريشه بسیاري . شدبا نقاط دنیا مطرح می

فرنگی، خیار، خربزه،  اي مانند گوجه لپه  از گیاهان دو

شدت آلودگی اين انگل به . باشد توتون و غیره می

اي است كه در برخی موارد زارعین زمین مورد  گونه

كنترل (. Minbashimoeini 2004)كنند  میكشت را رها 

زيرا گل جالیز  ،العاده مشكل است اين گیاه انگلی فوق

بیشتر سیكل  ،ا ريشه میزبان پیوند برقرار كردهدقیقاً ب

 .Dhanapal et al)ند نارگذ ن میرا زير زمی خود  زندگی

1996, Valderrama et al. 2004 .)راي مبارزه با گل ب

 زارعی، شیمیايی، هاي مكانیكی، توان به روش جالیز می

 نمود هاي موجود عمل بیولوژيكی و تلفیقی از روش

(Minbashimoeini 2004 .) كنترل شیمیايی اين علف

هاي انتخابی نتايج  كش وجود علف هرز انگل به علت عدم

 .Forouzesh et al) است اشتهبخشی در پی ند رضايت

خاكزي كه  بیمارگرهايدر حال حاضر استفاده از  (.2007

بتوانند بذر يا گیاهچه انگل گل جالیز را پیش از وارد 

از . مطرح استدر جهان  ،ارت از بین ببرندنمودن خس

فوزاريوم  هاي جدايهوناگون هاي گ میان میكروارگانیسم

( Vurro 2002)كنند  هاي گوناگون می كه تولید توكسین

ر د. اند مورد پژوهش قرار گرفته بیمارگرهابیش از ساير 

، مجارستان كشورهاي گوناگون مانند ايتالیا، يونان، آلمان

اي براي  هاي نسبتا گسترده پژوهشالی اشغو فلسطین 

مد در كنترل گل جالیز انجام آرهاي كا جدايهدستیابی به 

 Boari and Abouzeid 2002, Abouzeid et)ه است دش

al. 2004 .) 

ساكن در محیط  2آور هاي زيان كاربرد باكتري

امروزه توجه بسیاري از محققین را به خود  نیز رايزوسفر

ها پتانسیل  آنجايی كه اين باكترياز  .جلب نموده است

هاي هرز دارند، به عنوان  خوبی در جلوگیري از رشد علف

از جمله . شوند عوامل كنترل بیولوژيک در نظر گرفته می

                                                                                  
1. Deleterious Rhizobacteria 

استرين  ،Pseudomonas fluorescens باكترياينها 

strain Bf7-9  نه تنها باعث كاهش رشد گل كه است

 10به میزان  O. foetida و O. crenataهاي گونه جالیز

زايش رشد و وزن بلكه سبب افشود،  میدرصد  61تا 

 .Nadjia et al) گردد نیز می میزبان گل جالیزخشک 

 P. fluorescensاي ــــه ريــاكتـــــب (.2007

QUBC3،  P. aeruginosa QUBC1وBacillus 

subtilis QUBC18 زنی هر  رشد و جوانه يتوانند جلو می

به را  O. aegyptiaca و O. cernua زدو گونه گل جالی

 Barghouthi and Salman) بگیرند  داري طور معنی

2010.) 

فرنگی و پراكنش زياد  با توجه به وسعت كشت گوجه

اين انگل خطرناک در كشور و خسارت باالي آن در 

فرنگی و به منظور افزايش عملكرد در واحد  جهمیزبان گو

ف كاهش خسارت با هد پژوهشاين  ،سطح اين محصول

هاي آنتاگونیست  انگل گل جالیز از طريق يافتن جدايه

 .Pباكتريايی و  F. oxysporum ،F. solani قارچی

fluorescens مل بیولوژيک موثر در كنترلوابه عنوان ع 

 .صورت گرفتبیولوژيک اين علف هرز 
 

 ها مواد و روش
  .Fusarium sppقارچ آنتاگونیست

 آلوده از منطقهبرداری گل جالیز  نمونه

ي جمعیت قارچ عامل بیماري آور به منظور جمع

برداري از  نمونه 2390زراعی   ، در سالجالیز روي گل

ان البرز از هاي است كاري شهرستان مناطق عمده گوجه

 كرج، هشتگرد، نظرآباد و همچنین خنجین اراک جمله

در هر مزرعه با توجه به سطح زير كشت آن و . انجام شد

گل جالیز، به طور متوسط يک تا هفت نمونه به  فراوانی

حدوداً يک )هاي مختلف مزرعه طور تصادفی از قسمت

با عالئم ظاهري ( متري 20-200نمونه از هر محدوده 

و طوقه، پژمردگی و توقف  ههاي نكروتیک روي ساق لكه

، از خاک پس از خروج بوته گل جالیز .شد رشد انتخاب

هايی كه تغییر  ، بوتهشه گیاهبرشی طولی در ري ايجادبا 

طوقه و ساقه آنها ديده  اي تا قرمز در آوند رنگ از قهوه

قبیل  ها ازنمونهمشخصات  .دندشري آو جمع ،شد می

برداري و نام مزرعه ثبت  برداري، محل نمونه تاريخ نمونه

به  وگذاشته  كاغذيهاي  كیسهها در داخل نمونه .گرديد
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گرا  وري زيستی طبیعتآ نشركت ف یآزمايشگاه تحقیقات

 .منتقل شدند

  .Fusarium sppقارچجداسازی 

قارچ عامل بیماري گل  هايگونه به منظور جداسازي

 (Nash & Snyder 1962)نش و اشنايدر از روش  جالیز

و هاي هوايی ناحیه ريشه  پس از قطع اندام .استفاده شد

كه تغییر تا قسمتی  -طوقه و بخشی از ساقه علف هرز

دقیقه در  22-10به مدت  -شد آوندي مشاهده می رنگ

معرض جريان ماليم آب شیر قرار گرفت تا بصورت 

سترون سپس در زير هود . سطحی كامالً شسته شوند

متر از  قطعات كوچكی به اندازه حدوداً پنج در پنج میلی

لول با مح قطعات. گرديدنواحی مشكوک به آلودگی جدا 

حاوي يک ، شده یقرق( كلراكس)هیپوكلريت سديم 

به مدت دو تا سه دقیقه و سه بار  ،درصد كلر فعال

ضدعفونی سترون شستشوي سطحی با آب مقطر 

توسط كاغذ صافی  سطح بافت گیاه سپس. گرديدند

هاي پتري هشت  خشک شده و به تشتکسترون 

منتقل  (2-جدول) متري حاوي محیط غذايی سانتی

ا فاصله از بدر هر تشتک سه تا چهار قطعه  ده وگردي

 . يكديگر قرار داده شد
 

 Peptone PCNB Agar (PPA) تركیب محیط نش و اشنايدر يا -2شماره  جدول
 میزان مصرف                                                                                                                                                         اجزای محیط کشت          

 گرم 11                                                                                                                                                                  پپتون                          

 گرم  1                                                                                                                                                                      پتاسیم فسفات          

 گرم  1/0                                                                                                      منیزیم سولفات                                                                      

 گرم  00                                                                                                                    آگار                                                                            

 گرم  1                                                                                                                                             (                PCNB)پنتاکلرونیتروبنزن

 پی پی ام  900                                                                                                                                                              سین سولفاتاسترپتومای

 لیتر  1                                                                                                                                                                                           آب مقطر

 

هاي پتري به مدت چهار تا پنج روز در  تشتک 

 .شدند نگهداري سلسیوسدرجه  12انكوباتور با دماي 

هاگ تکسازي به روش خالص ،پس از رشد كلنی قارچ

 PDA محیط كشت ها بههاگ قارچتک صورت گرفت و

براي نگهداري طوالنی  .و در انكوباتور قرار گرفتند منتقل

شد استفاده  سترون بادي از ماسه هاي قارچیجدايهمدت 

(Fisher et al. 1982). هاي  بدين منظور، میكروتیوب

ي، باد ماسه حاويچهارم حجم آنها  سه ،ريلیت میلی 2/2

اتمسفر و  2/2دو روز متوالی در اتوكالو با فشار  براي

دقیقه  30هر بار به مدت  و سلسیوسدرجه  212دماي 

از كشت خالص قارچ  انگاه. دسترون گرديدن

میكرولیتر  200-100 و سوسپانسیون اسپور تهیه كرده

قرار ها  داخل میكروتیوب (sampler)با میكروپیپت 

روز  20ده و پس از ش با پارافیلم مسدود درب آنها. گرفت

با دماي چهار درجه   نگهداري در دماي اتاق به يخچال

 .منتقل شدند سلسیوس

 های مختلف جنس فوزاریومتشخیص گونه

جنس  هاي مختلفتشخیص و شناسايی گونه

فوزاريوم با استفاده از كلید شناسايی متخصصین 

 Leslie and Summerell 2006, Saremi)فوزاريوم 

 CLAو  PPA ،PDAهاي محیط كشتربرد با كا (2005

 .انجام شد

هاي ماكروسكوپی نظیر در اين بررسی، ويژگی 

هاي رشد كلنی، وجود يا عدم وجود ريسهسرعت و نحوه 

ارچ مثل اندازه و هوايی نیز خصوصیات میكروسكوپی ق

هاي تشكیل شده در اسپوردوشیوم شكل ماكروكنیدي

چگونگی تولید  همچنین شكل و. مورد برسی قرار گرفت

شكل  میكروكنیدي، سلول انتهايی و پايه ماكروكنیدي،

چگونگی فیالید، وجود يا فقدان كالمیدوسپور و نیز 

هاي فوزاريوم مورد توجه تشكیل آن در شناسايی گونه

 .بودند

با تمرکز بر گل جالیز های  جداسازی ریزوباکتری

 ها سودوموناس

فرنگی به ههاي گوج هاي فراريشه شامل ريشه نمونه

هاي چسبیده به آن، و نیز قسمت پايینی  همراه خاک

هاي  فرنگی شهره و ريشه گل جالیز از مزارع گوجهساق

آوري  نظرآباد، هشتگرد و نیز مهرشهر استان البرز جمع

نفرد به هاي تمیز و به صورت م ها در كیسه نمونه. گرديد

 0جداسازي در دماي تا مرحله  آزمايشگاه آورده شد و

 . يخچال نگهداري شدند سلسیوسدرجه 
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و نیز  هاي محیط فراريشهبراي استخراج باكتري

هاي ريشه تكان داده شدند تا  گل جالیز نمونه سطح

سپس زير . هاي چسبیده به آن جدا شده و بريزد خاک

ها به قطعاتی به  نمونه. جريان ماليم آب شسته شدند

از آن در گرم  2متر خرد شدند و  سانتی 3تا  1 طول

 10ريخته و  سترونمیلی لیتر آب مقطر  92داخل 

در دقیقه درون شیكر انكوباتور دور  200دقیقه با شدت 

بر  20-1و  20-2از سوسپانسیون سري رقت . قرار گرفتند

پخش  King’s B Agar (KBA)روي محیط كشت 

ها از  براي جلوگیري از ايجاد آلودگی قارچ. گرديد

در محیط  ppm 220با غلظت كش سیكلوهگزامید قارچ

 .كشت استفاده گرديد

نسوج هاي مستقر در  جهت جداسازي باكتري

ها جدا شده و به قطعات  گل جالیز اين قسمت داخلی

تر خرد شدند و پس از ضدعفونی سطحی با  ريز

در  سترونسديم و شستشو با آب مقطر  هیپوكلريت

 سپس يک. دندشله  سترونلیتر آب مقطر میلی 2داخل 

 KB لوپ از اين سوسپانسیون بر روي محیط كشت

 .پخش گرديدند

پنج هاي حاوي ها از لولهجهت نگهداري باكتري

سترون موالر  2/0منیزيوم  لیتر محلول سولفات میلی

مقداري از باكتري رشد يافته روي محیط . استفاده شد

ها منتقل و در  به طور جداگانه درون لوله NAكشت 

 . ندشديخچال نگهداري  سسلسیودرجه  0دماي 

براي تهیه زادمايه باكتري يک حلقه كوچک از كشت 

ساعته باكتري روي محیط آگار مغذي به  00

 0مغذيلیتر محیط مايع  میلی 20هاي حاوي  فالسک

شیكر ساعت روي دستگاه  31به مدت  منتقل شده و

 .در دماي اتاق قرار گرفت( دور در دقیقه 100) انكوباتور

 فرنگی میزبان گوجه یها بر گل جالیز رو اثر جدایه

نسبتا فقیر  ستفاده در اين آزمايش بايدخاک مورد ا

باشد تا اينكه احتمال آلودگی میزبان به انگل تسهیل و 

شامل تركیب خاک مورد استفاده در گلخانه . تسريع شود

                                                                                  
1. Exorhizosphere 

2. Rhizoplane 

3. Endorhizosphere 

4. Nutrient Broth (NB) 

درصد  10، (مترمیلی 2سايز دانه )درصد پرلیت  00

 . درصد خاک رسی بود 00ماسه و 

جدايه  19ها از بین  به دلیل باال بودن تعداد جدايه

و و نوع اسپورهاي تولیدي  پرگنهقارچی با توجه به شكل 

 10حدود ، هاي احتماال مشابه جدايه كنار گذاشتن

اي بر روي گل جالیز انتخاب  جدايه براي تست گلخانه

استفاده شده در جدايه باكتري  2 (.3جدول ) شدند

 Pfx6 ،Pfx8 ،Pfx10 ،Pfn2اي شامل همرحله تست گلخان

ورد استفاده در تلفیق باكتري و قارچ م 2. بودندPfn4 و 

-Fox16-PfN1 ،Fso66شامل اي مرحله تست گلخانه

PfN5 ،Fso84-PfX2 ،Fox104-PfX7 ،Fso68- PfX9 
نوع تركیب  انتخاب اين پنج جدايه باكتري و نیز. دندبو

 .صورت پذيرفت به صورت كامال تصادفیباكتري  باقارچ 

مثبت كه فاقد تیمار يک تیمار شاهد در اين مرحله 

باكتري، قارچ و گل جالیز بود، و يک تیمار شاهد منفی 

جهت مقايسه با و قارچ آنتاگونیست فاقد باكتري 

يه قارچ اجد 10 اين .تیمارهاي ديگر استفاده شد

تیمار تلفیقی قارچ و  2جدايه باكتري و  2، فوزاريوم

 31همراه تیمارهاي شاهد در مجموع در قالب  باكتري به

براي هر . تیمار در اين آزمون مورد استفاده قرار گرفتند

در نتیجه . گلدان تكرار شد 0بوته میزبان در  0جدايه 

كیلويی به همراه زير گلدانی  2/1گلدان پالستیكی  200

 .مناسب جهت آبیاري از زير گلدان استفاده شد

لیتر از سوسپانسیون  میلی 00 ،زنی قارچبراي مايه

براي هر لیتر  در میلیاسپور  206اسپور قارچ با غلظت 

هاي مورد استفاده  باكتريدر مورد  .گلدان استفاده شد

 باكتري سوسپانسیونلیتر  میلی 00از یز در اين مرحله ن

. لیتر استفاده شد در میلی كلنی 200 با جمعیت حدود

الیز براي هر گلدان گرم بذر گل ج 02/0همچنین میزان 

ها نشاء فرنگی قبال در گلدانهاي گوجهبوته .دش تلقیح

 11دماي گلخانه در طول آزمايش حدود . شده بودند

جهت . درجه اعمال شد 1تا  2با خطاي  سلسیوس درجه

اوايل  اسپورها از اطراف ريشه آبیاريكاهش شستشوي 

 دررطوبت گلخانه . گرفتیمانجام  گلدانی يرز صورتبه 

 .شدصد تنظیم در 00تا  00حدود 

برداري،  هاي مربوط به آزمايش پس از يادداشت داده

تجزيه واريانس شده و میانگین تیمارها  SASافزار  با نرم
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رسم نمودار . اي دانكن مقايسه شدند دامنه با آزمون چند

 .انجام شد Excelافزار  نیز با نرم

 نتایج 
 وی گل جالیزقارچ و باکتری از رنتایج جداسازی 

 11شامل  فوزاريوم جدايه قارچ 19در اين پژوهش 

 20و  F. solaniّ جدايه F. oxysporum ،03جدايه 

سازي  جدايه باكتري سودوموناس جداسازي و خالص

در شرايط هاي بعدي  و براي انجام آزمايش شدند

جدايه  20از بین . نگهداري مخصوص قرار گرفتند

جدايه از ناحیه خارجی  2باكتري سودوموناس جداشده 

نامگذاري شدند و  PfXفراريشه جدا شدند كه با حروف 

سفر جدا گرديدند كه با حرف وجدايه از قسمت اندوريز 2

PfN قارچ هاي باكتري و  فهرست جدايه. نامگذاري شدند

شده آورده  3 و 1هاي دست آمده به ترتیب در جدولهب

 .است

 بدست آمده از گل جالیزP.fluorescens  هاي باكتري جدايه -1شماره جدول

 رديف نام جدايه

Pfx2 1 

Pfx6 2 

Pfx7 3 

Pfx8 4 

Pfx9 5 

Pfx10 6 

Pfn1 7 

Pfn2 8 

Pfn4 9 

Pfn5 10 

  

 F. solani ّ(Fso)و  F. oxysporum (Fox)شامل  بدست آمده فوزاريوم هاي جدايه  -3 شماره جدول                     
 ردیف محل نمونه برداری نام جدایه ردیف ونه برداریمحل نم نام جدایه

Fso99 36 هشتگرد Fso5* 1 (اراک) خنجین 

Fso102* 37 هشتگرد Fso6* 2 (اراک) خنجین 

Fox103 38 هشتگرد Fox10 3 (اراک) خنجین 

Fox104* 39 هشتگرد Fox11 4 (اراک) خنجین 

Fso106* 40 هشتگرد Fox12 5 (اراک) خنجین 

Fso108 41 (جاده بادامک)آبادنظر Fso16* 6 مهر شهر كرج 

Fox109 42 (جاده بادامک)نظرآباد Fso17 7 مهر شهر كرج 

Fso111 43 (جاده بادامک)نظرآباد Fso28* 8 مهر شهر كرج 

Fso112* 44 (جاده بادامک)نظرآباد Fox30 9 مهر شهر كرج 

Fox113 45 (جاده بادامک)نظرآباد Fso31* 10 مهر شهر كرج 

Fox114 46 (جاده بادامک)نظرآباد Fso44 11 بختیار كرج 

Fox115 47 (جاده بادامک)نظرآباد Fso51 12 بختیار كرج 

Fox116* 48 (جاده بادامک)نظرآباد Fso55 13 حسین آباد كرج 

Fso117 49 (جاده بادامک)نظرآباد Fox58 14 حسین آباد كرج 

Fso118* 50 (جاده بادامک)نظرآباد Fso61 15 ردهشتگ 

Fox121* 51 (جاده بادامک)نظرآباد Fso63 16 هشتگرد 

Fso122 52 (جاده بادامک)نظرآباد Fso66* 17 هشتگرد 

Fox123 53 (جاده بادامک)نظرآباد Fox67 18 هشتگرد 

Fso124 54 (جاده بادامک)نظرآباد Fso68* 19 هشتگرد 

Fso125* 55 (جاده بادامک)نظرآباد Fso71 20 هشتگرد 

Fox127 56 (جاده بادامک)نظرآباد Fso74 21 هشتگرد 
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 از گل جالیز بدست آمده جنس فوزاريوم هاي جدايه -3شماره جدولادامه 

Fox129 57 (جاده بادامک) نظرآباد Fox75 22 هشتگرد 

Fso131* 
(جاده بادامک) نظرآباد  

58 Fso78* 23 هشتگرد 

Fso132 
(جاده بادامک) نظرآباد  

59 Fso79 24 هشتگرد 

Fso133 
(جاده بادامک) نظرآباد  

60 Fso80* 25 هشتگرد 

Fox134 
(جاده بادامک) نظرآباد  

61 Fso81 26 هشتگرد 

Fox135* 
(جاده بادامک) نظرآباد  

62 Fso84* 27 هشتگرد 

Fso136 
(جاده بادامک) نظرآباد  

63 Fox86 28 هشتگرد 

Fox138 
(جاده بادامک) نظرآباد  

64 Fso88 29 هشتگرد 

Fox139* 
(جاده بادامک) نظرآباد  

65 Fso90 30 هشتگرد 

Fso141 
(جاده بادامک) نظرآباد  

66 Fox91 31 هشتگرد 

Fso142 
(جاده بادامک) نظرآباد  

67 Fso92 32 هشتگرد 

Fox143* 
(جاده بادامک) نظرآباد  

68 Fso95 33 هشتگرد 

Fso145* 
(جاده بادامک) نظرآباد  

69 Fso97* 34 هشتگرد 

   Fox98 35 دهشتگر 

 جدايه هاي مورد استفاده در تست گلخانه اي*

 

 فوزاریومشناسایی گونه های 
 Fusarium oxysporum 

متوسط قطر كلنی قارچ پس از سه روز در حرارت 

سانتیمتر  PDA ،0-2/1و در محیط  سلسیوسدرجه  12

پس از تولید میسیلیوم  PDAكلنی قارچ در محیط  .بود

رنگ و يا هاي كماي سفید به تدريج رنگدانههوايی پنبه

صورتی متمايل به قرمز در داخل آگار ايجاد نموده و 

برخی . ورتی تا قرمز در آمدسطح زيرين كلنی به رنگ ص

 .رنگ بودندها نیز اساسا بیجدايه

زنجیري در سرهاي ها به صورت غیرمیكروكنیدي 

و ساده  و روي منوفیالیدهاي كوتاه (False Head)كاذب 

و بر  CLAها در روي محیط ماكروكنیدي. تشكیل شدند

. ی رنگ تولید گرديدندهاي نارنجپوردوشیومروي اس

، داسی شكل و اغلب داراي ها اندكی خمیدهماكروكنیدي

انتهايی باريک و سلول سلول  ديواره عرضی بوده و 1-3

 20-10كالمیدوسپورها پس از . اي شكل بودپايه پاشنه

راوانی تشكیل شده و اغلب كروي و مجتمع روز به ف

مشخصات اين گونه با توضیحات ارائه شده توسط . بودند

در مورد ( 1002)و صارمی  (1001)لزالي و سامرل 

 .مطابقت داشت F. oxysporumمعرفی گونه 
Fusarium solani 

متوسط قطر كلنی قارچ پس از سه روز در حرارت 

سانتیمتر  PDA ،3-1و در محیط  سلسیوسدرجه  12

سفید شیري رنگ بوده  PDAكلنی قارچ در محیط  .بود

. ر متراكم تولید كردرنگ و غیو میسیلیوم هوايی سفید

ها به صورت نقاط سفید كرم رنک و به اسپوردوشیوم

. تشكیل شدند CLAفراوانی بر روي محیط 

ديواره  3-0شكل و اغلب داراي ها دوكیماكروكنیدي

ها بیضی شكل يا تخم مرغی، یديمیكروكن. عرضی بودند

يک يا دو سلولی و بر روي كنیديوفورهاي ساده و طويل 

-تر از نمونهمیكروكنیديوفورها طويل. ده بودندتشكیل ش

بوده و كنیديوفورها  F. oxysporumهاي مشابه در  گونه 

كالمیدوسپورها به اشكال بیضوي تا . منوفیالید بودند

رت انتهايی يا بین هیفی وكروي منفرد يا دوتايی و به ص

مشخصات اين گونه با توصیف ذكر . گرديدتشكیل می

در مورد معرفی  (1001)شده توسط لزالي و سامرل 

 .مطابقت داشت F. solaniگونه 

چ و باکتری روی گل جالیز های قار جدایهبررسی نتایج 

 گلخانهدر 

باكتريايی و  ين جدايهاين مرحله از پژوهش چند در

نتايج  .شدند تر انتخاب هاي تكمیلی تستقارچی جهت 

، Fso84هاي قارچی  حاصل نشان دادند كه جدايه

Fso106 ،Fox116 ،Fox135 و Fso145  داراي اثرات

 هاي جدايه. گل جالیز در گلخانه هستندبهتري روي 

PfN2 ، PfN4 وPfX8 نیز در اين  باكتري سودوموناس

همچنین . هاي ديگر غربال شدند مرحله از بین باكتري

هاي  جدايهیق مشخص كرد كه تلفیقی از نتايج اين تحق

Fox104- PfX7 وFso68 - PfX9  اثر خوبی در كنترل
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سه نوع تیمار غربال شده  .(2شكل ) دنهرز دار علفاين 

از  درصد بازدارندگی از رشد گل جالیز 63 تا 12حدود 

بندي  از آنجايی كه اين تیمارها در گروه. خود نشان دادند

هاي  ري در يک گروه قرار گرفتند، لذا براي تستآما

به . اي همه اين تیمارها انتخاب شدند تكمیلی و مزرعه

تیمار قارچی  2تیمار آزمايش شده  30بیان ديگر از بین 

تیمار تلفیقی براي  1و  باكتري سودوموناسسه تیمار 

 . تست نهايی انتخاب شدند

 
 . فرنگی ز تیمارها شامل قارچ، باكتري و تلفیق اين دو روي انگل گل جالیز در گوجهدرصد بازدارندگی تعدادي ا -2شكل شماره

 آنتاگونیست داراي گل جالیز و بدون هیچ تیمار :شاهد منفی ;بدون آنتاگونیست و گل جالیز :شاهد مثبت

 
 بحث

ترين از خطرناک (.Orobanche spp) گل جالیز

ره باعث كه هموا باشدعلفهاي هرز مزارع جالیزي می

 ه خیار،ــمحصوالت از جمل یـكاهش كمی و كیف

پراكنش گل  .گرددمحصوالت می فرنگی و سايرگوجه

میلیون هكتار  21 جهان و كشور 00بیشتر از  جالیز در

 Saremi) اراضی كشاورزي دنیا به اثبات رسیده است

and Zand 2003, Ghanam et al. 2007) حقیقت  در

كننده كشت ز عوامل محدودیاه به عنوان يكی ااين گ

 .باشدنقاط مطرح میاز بسیاري  برخی گیاهان زراعی در

نگل در بعضی مناطق ايران به شدت آلودگی اين ا 

مورد را  اي است كه تولید كنندگان ارضی خودگونه

با توجه به اينكه . دهدكشت گیاهان جالیزي قرار نمی

آن بايد بوده براي كنترل  دامنه میزبانی گل جالیز وسیع

از طرفی . هاي متنوعی مورد ارزيابی قرار گیردمیزبان

ايست كه مشاهده آن در ه گونهچرخه زندگی گل جالیز ب

عمده آن به گیاه میزبان  سطح خاک بعد از خسارت

لذا كنترل آن بسیار ضروري و با يک . گیردصورت می

 .Thomas et al) روش مناسب بايد بايد انجام شود

1998, Mehrabi and Alizadeh 2000, Boari and 

Vurro 2004.)  
هاي كنترل گل جالیز استفاده از يكی از بهترين راه

روش كنترل بیولوژيكی بوده است كه نه تنها اثرات 

منفی بر محیط زيست ندارد بلكه در كنترل آن تاثیر 

عموما استفاده از قارچ براي . بیشتري خواهد داشت

ن مورد توجه قرار گرفته كنترل گل جالیز توسط محققی

 Linke et al. 1992, Butt et al. 2001, Evans et) است

al. 2001, Muller et al. 2002 .) محققین در ايران نیز

را مطرح   Fusarium solaniدر گذشته استفاده از گونه 

هاي استفاده از گونه (.Mazaheri et al. 1991) اندكرده

در مزارع  Fusarium oxysporumگونه فوزاريوم بويژه 

كشت گیاهان جالیزي تاثیر بیشتري روي كنترل گل 

 Zonno and Vurro 2002, Ghanam) استجالیز داشته 

et al. 2007.)  محققین در دنیا در تالش هستند تا با پیدا

كردن گونه اختصاصی به عنوان عامل بیماري گل جالیز، 

 Thomas) اين علف هرز را بصورت مناسب كنترل نمايند

et al. 1998)  با بررسی اولیه روي گونهFusarium 
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oxysporum f.sp. orthoceras  موضوع كنترل بیولوژيک

گل جالیز با قارچ اختصاصی به عنوان يک عامل بیماري 

 Bedi 1994, Thomas) موثر و مفید در دست اقدام است

et al. 1999, Shabana et al. 2003). 

ی سموم و نیز تاثیر براي كاهش اثرات زيست محیط

هاي از قارچ بهتر جهت مقابله با اين عوامل استفاده

اين تحقیق در نظر . گر رواج بیشتري يافته استكنترل

ک گل جالیز كه با دارد براي مقابله با علف هرز خطرنا

شیمیايی و زراعی قابل كنترل  هاياستفاده از روش

-از قارچ بیولوژيک مانند استفاده هايباشد، از روشنمی

شود كه گل بسیار ديده می .گر بهره گیردهاي كنترل

هاي قارچی پژمرده و بیمار  به بیماريجالیز در اثر ابتال

ها از جمله اي از قارچدر مجارستان مجموعه. گرددمی

Fusarium oxysporum  90را به كار برده و بیش از 

فرنگی كنترل را در گوجه Orobanche ramoseدرصد 

همچنین در بلغارستان آزمايشات موفقیت . است كرده

 .Fusarium oxysporum f.spآمیزي با استفاده از 

orthoceras  براي كنترل گونهO. cernua   روي

در ( .Shabana et al. 2003) آفتابگردان انجام شده است

هاي غذايی مختلفی متشكل از از محیط هااين آزمايش

    ک استفاده شد و ، ذرت، جو، كاه، گندم و خاآرد

 گونه آلودگی روي خود محصول مشاهده نشده استهیچ

(Butt et al. 2001 .)با استفاده از قارچ Fusarium 

solani فرنگی نیز گل جالیز گونه  در مزرعه گوجهO. 

ramose درصد كنترل شده است  90 تا(Morris 1991  .)

 .Fگونه عمده عامل بیماري پژمردگی جالیز 

oxysporum   در مزرعه توتون نیز براي كنترلO. 

aegyptiaca  درصد  62بكار رفته است و توانسته تا

درصد محصول را افزايش داده  00جالیز را كاهش و 

میزبان گل جالیز با  ءآغشته نمودن بذر يا نشا  .است

زادمايه عامل بیماري قبل از كشت آنها در مزارع به 

الیز و حساسیت يا منظور ارزيابی میزان آلودگی گل ج

اصوال تولید . مقاومت میزبان كمک شايانی خواهد نمود

انبوه فرم اختصاصی و استفاده گسترده آن نه تنها 

خسارتی براي میزبان و ساير محصوالت كشاورزي 

نخواهد داشت بلكه به حفظ سالمت محیط زيست و 

مک شايانی خواهد كاهش استفاده از سموم گیاهی نیز ك

هاي بیشتر ضرورت داشته و توسعه رسیلذا بر. نمود

اصوال . اهد نمودنتايج و كاربرد آن تاثیر بسزايی خو

در كنترل بیولوژيک آنتاگونیست هاي استفاده از قارچ

عالوه بر كمک به محیط زيست از نظر اقتصادي نیز از 

براي كشور و تولید مصرف مواد شیمیايی و سموم 

هاي به عمل آمده بررسی. تر خواهد بودكنندگان مناسب

در اكثر مناطق كشود حاكی از آن است كه اقدامات 

اي اعم از مبارزه شیمیايی، زراعی و مكانیكی براي بارزهم

كنترل اين علف هرز تاثیر مطلوبی نداشته است و لذا 

در اين  .روش كنترل بیولوژيک بیشتر مورد توجه است

 .Fهايی از قارچ فوزاريوم شامل تحقیق نیز گونه

oxysporum  وF. solani  براي كنترل گل جالیز

جداسازي و برروي انگل گل جالیز بررسی شدند كه 

طبیعتا تحقیقات بیشتر در . نتیجه خوبی را بدست داد

هاي متعدد براي آزمايش اطق مختلف و روي میزبانمن

  .زايی، مورد نیاز استبیماري

-در صورت موفقیت در يافتن يک جدايه كارا و بی 

سازي توان نسبت به تجارير در مراحل بعدي میخط

يک محصول بیوكنترل علیه انگل خطرناک گل جالیز 

امري كه از اهداف نهايی اين تحقیق بوده . اقدام كرد

 .است
 گیری کلی نتیجه

جدايه  سهمهمترين دستاورد اين تحقیق جداسازي 

روي  F. solaniو دو جدايه  F. oxysporumموثر قارچ 

در  ها بايد اين جدايه .بود اک گل جالیزانگل خطرن

. دناي مورد ارزيابی و تايید نهايی قرار گیر آزمايش مزرعه

ها روي گل  در صورت تايید اثر آنتاگونیستی اين جدايه

جالیز مطالعات در خصوص تولید تجاري آن بايستی 

 .صورت پذيرد

 سپاسگزاری

نیا مديرعامل شركت  از جناب آقاي مهندس عسگري

تمام گرا به خاطر  زيستی طبیعت وريآفن

از جناب آقاي دكتر احمدزاده عضو   وهايشان  حمايت

هیئت علمی گروه گیاهپزشكی دانشگاه تهران به واسطه 

كمال تشكر نظرات ارزشمندشان در اجراي اين پژوهش 

شركت كارشناسان از  همچنین .نمايیممیو قدردانی را 

كامران ان آقايگرا بخصوص  فناوري زيستی طبیعت

 واسطهرضايی به كیانوش فرضی و مهدي حقیقی، 

 .نمايیمهايشان در اجراي اين پژوهش تشكر میمساعدت
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Abstract 

 

Broomrape (Orobanchespp.) is one of the most serious weed pathogen on many dicotyledonous plants 

such as tomato, cucumber, melon, tobacco and others. This weed parasite caused serious problem in tomato 

cultivation fields, especially in North West Iran. Some isolates of Fusarium spp. and Pseudomonas 

fluorescens are known as effective biological agents in biocontrol of this weed. In order to find the pathogens 

from broomrape, infected bromrapes were sampled from different tomato cultivation areas of Alborz 

province including Karaj, Hashtgerd and Nazarabad during 2011. All isolated pathogens were cultured and 

identified according to key references. The effect of antagonists was evaluated against tomato broomrape in 

greenhouse condition and the best isolates were selected for subsequent experiments. Finally, 69isolates of 

the fungus including 26 isolates of F. oxysporum, 43 isolates of F. solani and then 10 bacteria contain 

Pseudomonas spp. were isolated. Only five isolates of Fusarium spp. including Fso84, Fso106, Fox116, 

Fox135, Fso145and 3isolates of P. fluorescens including PfN2, PfN4 and PfX8 were experienced on tomato 

plant in greenhouse condition. Results showed these isolates inhibited the broomrape weed growth about 65

to 73%. The combinations of fungal and bacterial Isolates including Fox104-PfX7and Fso68-PfX showed 

also a good percentage of inhibition on broomrape growth. 
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