نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
دوره ،3شماره  ،2پاییز و زمستان )901-991( 9313

بررسی ویژگیهای زیستی باکتری  Pseudomonas fluorescens UTPF68و
ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه  Phytophthora drechsleriروی خیار
 .1سمیه سادات قافلهباشی؛  .2فاطمه جمالی؛  .3مسعود احمدزاده

*

 1و  .3دانشآموختة کارشناسی ارشد و استاد ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکدة علوم و مهندسی کشاورزی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .2استادیار ،گروه اصالح نباتات ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر
(تاریخ دریافت - 1333/7/5 :تاریخ تصویب)1331/2/2 :

چکیده
در این تحقیق از باکتری  ،Pseudomonas fluorescens UTPF68عامل کنترل بیولوژیک ،علیه
 Phytophthora drechsleriاستفاده شد .ترکیبات فرّار سویة  UTPF68در سه محیط کشت  NAG ،NAو
 PDAبهترتیب  41/11درصد 43/55 ،درصد و  77/33درصد بازدارندگی از رشد میسلیومی
 P. drechsleriرا در برداشت .نتایج نشان داد که متابولیتهای خارجسلولی تولیدشده توسط سویة
 UTPF68در محیط کشت  PDAبهطور کامل از رشد  P. drechsleriممانعت و در محیط کشت  CMAبه
میزان  33/3درصد از رشد بیمارگر جلوگیری کرد .سلول و عصارة سویة  UTPF68در سه غلظت 11
درصد 25 ،درصد و  51درصد ،درون محیط مایع ،بهطور کامل از رشد  P. drechsleriجلوگیری کرد.
همچنین ،این باکتری توانست هر سه آنتیبیوتیک  MAPG ،DAPGو  Pltرا در محیط کشت  KBGتولید
کند .نتایج نشان داد که این باکتری میتواند هر دو شرایط  in vitroو  in vivoرا به کنترل

P. drechsleri

درآورد؛ بهطوری که ،کاربرد غلظت  114سلول در هر میلیلیتر از این باکتری در خاک ،خسارت ناشی از
این بیمارگر را تا  71درصد کاهش داد .مایهزنی این باکتری با خاک در حضور و نبود بیمارگر باعث بهبود
فاکتورهای رشدی گیاه تحت شرایط گلخانه شد .بهطوری که از این لحاظ با شاهد سالم تفاوت معنیداری
نشان داد .بررسی کلنیزاسیون ریشة خیار نشان داد که این باکتری بعد از گذشت دو هفته ،توانست منطقة
ریزوسفر با جمعیت  2/3×113در گرم ریشه را کلنیزه کند.
کلیدواژگان :آنتیبیوتیک ،عصارة سلولی ،کلنیزاسیون ،کنترل بیولوژیک ،متابولیتهای خارجسلولی.
مقدمه
عوامل بیوکنترل مناسب بهمنظور کنترل عوامل
بیماریزای هوازاد و خاکزاد باید بتوانند در منطقة
ریزوسفر و فیلوسفر حضور و بقا داشته باشند .از میان
انواع عوامل بیوکنترل ،سودوموناسهای فلورسنت
بهخوبی میتوانند در مناطق ریزوسفر و در فیلوسفر بقا
یابند (.)Rabindran and Vidhysaekaran 1996
* تلفن650-75552223 :

در این پژوهش از سویة بیوکنترل
 UTPF68بهعنوان یکی از باکتریهای پروبیوتیک گیاهی
استفاده شد .این سویه بهواسطة داشتن خصوصیات
تحریککنندگی رشد گیاه ،مانند تولید هورمون اکسین،
سالیسیلیک اسید ،سیدروفور ،پروتئاز و نداشتن
خصوصیات زیانآور 2برای گیاه مانند سلوالز و پکتیناز،
بهعنوان یک باکتری مؤثر در تحریک رشد گیاه به همراه
P. fluorescens

E-mail: ahmadz@ut.ac.ir
1. Deleterious
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( Ahmadzadeh and

توانایی کاهش بیماری مطرح است
 .)Ghasemi 2012تحقیقات نشان داده است که این
سویه در سطﺢ گلﺨانه میتواند بیمارگر Sclerotinia
 sclerotiumدر گیاه کلزا و بیمارگر Rhizoctonia solani
در گیاه لوبیا را کنترل کند ( Ahmadzadeh and
.)Ghasemi 2012
بیماری بوتهمیری جالیز یکی از بیماریهای مهم
گیاهان جالیزی است که هرساله خسارتهای
جبرانناپذیری به محصوالت در مزرعه و همچنین ،به
محصول خیار درختی در گلﺨانهها وارد میکند.
اولینبار عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشة خیار
) (Phytophthora drechsleriرا توکر جداسازی ،شناسایی
و نامگذاری کرد و خصوصیات آن را شرح داد ( Tucker
 .)1931در ایران ،اولینبار این بیماری را شریف ،در اصفهان،
از روی خربزه گزارش کرد ( Ershad and Mostofipour
 .)1969ولی بررسی جدی دربارة این بیماری از سال 2735
شروع شد ( )Ershad and Mostofipour 1969این بیماری
در نقاط مﺨتلف ایران مانند خوزستان ،فارس ،کرمان ،یزد،
اصفهان ،تهران ،مرکزی ،قزوین ،مازندران و آذربایجان شیوع
دارد (.)Alavi 1973
 P. drechsleriدر تمام مراحل رشد گیاه میزبان
میتواند به آن حمله کند .عامل بیماری ،بهدلیل
خاكزادبودن ،ابتدا به ریشه و طوقة گیاه حمله میکند و در
صورت مناسب بودن شرایط محیطی ،گیاه میزبان در مدت
کوتاهی پژمرده میشود و سپس ،از بین میرود ( Alavi
 .)1973در مرحلة گیاهچه ،محل حملة قارچ باریک و نرم و
باعث پژمردهشدن و افتادن گیاه میشود ( Hwang and
 .)Beneson 2005بنابراین ،استفاده از عامل بیوکنترل
مناسب علیه این بیماری ضروری به نظر میرسد .هدف از
این تحقیق بررسی برخی ویژگیهای زیستی سویة
 P. fluorescens UTPF68و میزان تأثیر آن علیه
 P. drechsleriدر شرایط آزمایشگاه و گلﺨانه است.
مواد و روشها
میکروارگانیسمهای مورد استفاده
تهیة جدایة P. drechsleri

در این بررسی از  P. drechsleriاستفاده شد که از
طوقههای گیاه خیار جداسازی شده بود .این جدایه از

مرکز تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهیه شد .بعد از انتقال
به آزمایشگاه ،مجدد آزمون بیماریزایی روی گیاه خیار در
گلﺨانه انجام شد (.)Ghafelebashi 2012
تهیة باکتری آنتاگونیست

باکتری  P. fluorescens UTPF68از کلکسیون باکتریهای
آنتاگونیست بﺨش بیماریشناسی گیاهی ،گروه گیاهپزشکی
دانشگاه تهران ،تهیه شد.
بررسی برخی خصوصیات آنتاگونیستی باکتری
تأثیر باکتری  P. fluorescens UTPF68در بازدارندگی
از رشد بیمارگر درون تشتک پتری

بررسی قدرت بازدارندگی از رشد بیمارگر ()P. drechsleri
در شرایط آزمایشگاه از روش (1989) Hagedron et al.
استفاده شد .به این صورت که باکتری بهصورت نقطهای
روی محیط کشت  PDA+NAو به فاصلة  6/2سانتیمتر
از لبة تشتک پتری کشت داده شد .همچنین ،محیط
کشتهای  PDA+NAحاوی و بدون عامل آنتاگونیست
بهعنوان تشتک پتری شاهد در نظر گرفته شد34 .
ساعت بعد ،قرصی به قطر  6/2سانتیمتر از محیط کشت
حاوی  P. drechsleriمورد نظر در وسط تشتک پتری
قرار گرفت .تشتکهای پتری بهمدت یک هفته ،در دمای
 53درجة سلسیوس نگهداری شدند .وجود هالة
بازدارندگی بهعنوان واکنش مثبت بازداری از رشد
بیمارگر تلقی شد .برای مقایسة قدرت بازدارندگی ،فاصلة
کلونی باکتری تا میسلیوم بیمارگر اندازهگیری شد.
آزمایش در چهار تکرار انجام شد.
تأثیر ترکیبات فرّار ضد قارچی باکتری علیه بیمارگر

 566میکرولیتر از سوسپانسیون  264 CFU/mlاز سویة
باکتری با میلة شیشهای در سطﺢ محیط کشت ،NAG
 NAو  PDAپﺨش شد و تشتکهای پتری بهمدت 35
ساعت در دمای  53درجة سلسیوس نگهداری شدند.
سپس ،قرصهایی به قطر  2میلیمتر از حاشیة کشت
پنج روزة فیتوفترا در مرکز تشتکهای پتری حاوی
 CMAکشت شدند .آنگاه ،در کنار شعله با رعایت شرایط
سترون ،تشتکهای پتری حاوی  P. dreshsleriبهطور
وارونه روی تشتکهای پتری حاوی جدایههای آنتاگونیست

قافلهباشی و همکاران :بررسی ویژگیهای زیستی باکتری  Pseudomonas fluorescens UTPF68و ...

قرار داده شدند و لبة تشتکهای پتری روی هم قرار گرفته
و با نوار پارافیلم کامالً مسدود شدند .تشتکهای پتری
در دمای  53درجة سلسیوس و بهمدت یک هفته
نگهداری شدند .در تشتک پتری شاهد  CMAحاوی
فیتوفتورا در مقابل تشتک پتری حاوی محیط کشت
 NA ،NAGو  PDAبدون آنتاگونیست قرار داده شد
( .)Kraus and Loper 1992این آزمایش در قالب طرح
کامالً تصادفی شامل سه تیمار در سه تکرار برای هر نوع
محیط کشت اجرا شد .دادههای بهدستآمده از آزمایش
(قطر رشد کلونی) تجزیه و تحلیل آماری شدند.
B 100  C

 B  A

 :Aقطر رشد پرگنة تیمار
 :Bقطر رشد پرگنة شاهد
 :Cدرصد بازداری از رشد بیمارگر
تأثیر متابولیتهای خارج سلولی باکتری P. fluorescens

 UTPF68روی بیمارگر

این آزمون مطابق روش کراس و لوپر انجام شد .به این
ترتیب که  266میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری و آب
مقطر سترون بهعنوان شاهد به محیط کشت اضافه و با
میلة شیشهای در سطﺢ محیط کشت  PDAو CMA
پﺨش شد و بهمدت  35ساعت در دمای  53درجة
سلسیوس نگهداری شدند .سپس ،با استفاده از میلة
شیشهای و آب مقطر سترون ،باکتری از سطﺢ محیط
کشت شسته شد و تشتکهای پتری بهطور وارونه 76
دقیقه در معرض بﺨار کلروفرم قرار گرفتند .سپس ،یک
قرص به قطر  2میلیمتر از حاشیة کشت پنج روزة
بیمارگر با رعایت شرایط سترون ،در مرکز هر تشتک
پتری کشت داده شد .تشتکهای پتری در دمای 53
درجة سلسیوس نگهداری شدند و قطر رشد کلونی پس
از رسیدن میسلیوم فیتوفتورای شاهد به انتهای تشتک
پتری اندازهگیری شد ( .)Kraus and Loper 1992این
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی شامل چهار تیمار
در سه تکرار انجام شد (دو تیمار شامل آب مقطر و قارچ
در دو محیط کشت  PDAو  CMAو دو تیمار دیگر
شامل سوسپانسیون باکتری در دو محیط کشت  PDAو
 )CMAو دادههای بهدستآمده از آزمایش (قطر رشد
کلونی) تجزیه و تحلیل آماری شدند.

B 100  C
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 B  A

 :Aقطر رشد پرگنة تیمار
 :Bقطر رشد پرگنة شاهد
 :Cدرصد بازداری از رشد بیمارگر
تأثیر سلول باکتری در جلوگیری از رشد میسلیومی
 P. drechsleriدر محیط مایع

درون ارلنهای  266میلیلیتری 26 ،میلیلیتر از محیط
کشت  PDBریﺨته شد .پس از سترونشدن ارلنها،
 266میکرولیتر از کشت  53ساعتة باکتری درون محیط
 ،TSBدرون ارلنها ریﺨته شد و همزمان پنج دیسک 2
میلیمتری از حاشیة کلونی چهار روزة فیتوفتورای
رشدیافته روی محیط  ،CMAدرون ارلنها ریﺨته شد.
برای این آزمایش دو شاهد در نظر گرفته شد .یک شاهد
فیتوفتورا که حاوی  266میکرولیتر محیط  TSBسترون
بدون باکتری و پنج دیسک  2میلیمتری از حاشیة
کلونی چهار روزة فیتوفتورای رشدیافته روی محیط
 CMAبود ،درون ارلنها ریﺨته شد و شاهد دیگر که
 266میکرولیتر از محیط  TSBسترون بدون باکتری و
پنج دیسک  2میلیمتری از محیط کشت  CMAبدون
بیمارگر در ارلن ریﺨته شد .سپس ،ارلنها درون شیکر
با دور  526دور در دقیقه بهمدت یک هفته قرار داده
شد .بعد از گذشت یک هفته ،وزن خشک میسلیومی
فیتوفتورا اندازهگیری شد .به این صورت که ابتدا ،کاغذ
صافی واتمن شمارة  ،3/2روی ترازوی حساس وزن شد و
سپس ،کاغذ صافی درون قیف روی پمپ خأل قرار گرفت
و محیط حاوی فیتوفتورا روی آن ریﺨته شد؛ پس از
جداشدن محیط از میسلیوم فیتوفتورا ،کاغذ صافی
حاوی میسلیوم فیتوفتورا بهمدت یک شبانهروز در دمای
اتاق قرار گرفت تا خشک شود .سپس ،با ترازوی حساس
وزن شد .برای شاهدها هم از روش مذکور استفاده شد.
= وزن خشک میسلیوم
وزن کاغذ صافی ـ کاغذ همراه با میسلیوم
تأثیر عصارة باکتری در جلوگیری از رشد میسلیومی P.

 drechsleriدر محیط مایع

یک لوپ از باکتری تازه کشتشده روی  KBدرون
محیط کشت  TSBریﺨته شد و بهمدت  35ساعت روی
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شیکر با دور  526دور در دقیقه قرار داده شد ،بعد از
گذشت  35ساعت 46 ،میلیلیتر از محیط کشت حاوی
باکتری درون  5فالکون (در هر فالکون  36میلیلیتر)
ریﺨته شد و درون سانتریفیوژ با دمای  52درجة
سلسیوس و  2666دور در دقیقه بهمدت  22دقیقه قرار
گرفت .فاز رویی برداشته و از فیلتر  6/5میکرومتر عبور
داده شد .برای این منظور ،از سه غلظت عصارة باکتری
 26درصد 52 ،درصد و  26درصد استفاده شد .سپس،
درون ارلنهای  266میلیلیتری حاوی  26میلیلیتر از
محیط کشت  PDBریﺨته شد و همزمان پنج دیسک 2
میلیمتری از حاشیة کلونی چهار روزة فیتوفتورای
رشدیافته روی محیط  ،CMAدرون ارلنها ریﺨته شد.
برای شاهد فقط محیط  TSBسترون بدون باکتری در
سه غلظت  26درصد 52 ،درصد و  26درصد در نظر
گرفته شد و پنج دیسک  2میلیمتری از حاشیة کلونی
چهار روزة فیتوفتورای رشدیافته روی محیط ،CMA
درون ارلنها ریﺨته شد و شاهد دیگر که تنها محیط
 TSBسترون بدون باکتری در سه غلظت  26درصد52 ،
درصد و  26درصد و پنج دیسک  2میلیمتری از محیط
کشت  CMAبدون بیمارگر در ارلن ریﺨته شد .سپس،
ارلنها درون شیکر با دور  526دور در دقیقه بهمدت یک
هفته قرار داده شدند .بعد از گذشت یک هفته ،وزن خشک
میسلیومی فیتوفتورا طبق روش قبل اندازهگیری شد .این
آزمون با دو تیمار در سه غلظت و سه تکرار انجام شد.
انحالل فسفات معدنی توسط باکتری

برای اندازهگیری کیفی توانایی باکتری  UTPF68در
انحالل فسفات معدنی از محیط کشت  Sperberمطابق
روش اسپربر استفاده شد ( .)Sperber 1958محیط کشت
پس از سترونشدن ،درون تشتکهای پتری با قطر 4
سانتیمتری ریﺨته شد .محیط کشت در حین انتقال به
تشتکهای پتری بهطور مرتب با همزن سترون هم زده
شد تا تریکلسیم فسفات در تمام حجم محلول بهطور
یکنواخت پﺨش شود 2 .میکرولیتر از کشت  53ساعتة
باکتری برداشته شد و بهصورت نقطهای روی محیط
اسپربر کشت شد .پس از آن ،تشتکهای پتری به
انکوباتور با دمای  53درجة سلسیوس و در شرایط
تاریکی منتقل شدند .پس از  34ساعت قطر پرگنه و

هالة شفاف اطراف آن اندازهگیری شد که نشاندهندة
خاصیت حلکنندگی فسفات آن است و نسبت قطر هاله
به قطر پرگنه محاسبه شد .اندازهگیری در چهار نوبت و
بهصورت یک روز در میان انجام شد.
استخراج و تشخیص آنتیبیوتیک
استخراج آنتیبیوتیکهای Plt, MAPG, DAPG

سویة باکتری از نظر تولید آنتیبیوتیک با استفاده از
کروماتوگرافی مایع کارا ) (HPLCدر محیط کشت مایع
بررسی شد .استﺨراج آنتیبیوتیک به روش Maurhofer
 (1992) et al.و  (2001) Notz et al.انجام شد.
سویة باکتری  UTPf68در محیط کشت King B
 brothغنیشده با  26گرم گلوکز ) (KBGدر دمای 53
درجة سلسیوس بر شیکر با دور  206دور در دقیقه
کشت داده شدند.
نمونهگیری و استﺨراج آنتیبیوتیکها از 76
میلیلیتر از محیط کشت پس از  34ساعت انجام شد.
 pHمحیط با استفاده از  HClدو نرمال بین دو و سه
تنظیم شد .سپس ،اتیلاستات به نسبت  2:2به محیط
کشت اضافه شد .در ارلنهای حاوی محیط کشت و
اتیلاستات با درپوش بسته و بهمدت  76ثانیه بهشدت
تکان داده شدند .فاز آلی حاوی آنتیبیوتیک از فاز مایع
حاوی باکتریها و مواد معدنی به کمک فیلترهای با
پوشش سیلیکونی ( Macherey-Nagel 5160 Düren,
 )Germanyجدا شد .اتیلاستات در دستگاه Rotary
.evaporator (HETOVAC; Heto Lab Equipment,
) Allerod, Denmarkبهطور کامل تبﺨیر شد و باقیمانده
در  2میلیلیتر متانول مﺨصوص  HPLCحل شد .این
محلول پس از  76دقیقه نگهداری در  -56درجة
سلسیوس ،بهمدت  26دقیقه در  27666دور در دقیقه
سانتریفیوژ شد .سپس ،محلول رویی به فالسکهای
 HPLCمنتقل شد.
تشخیص و تعیین کمیت آنتیبیوتیکها
ردیابی و اندازهگیری کمی آنتیبیوتیکها با دستگاه HPLC

مجهز به شناساگر (

Hewlett Packard 1090; Hewlett

 )Packard 1090 Co; Pal Alto, CAانجام شد و از ستونی
به ابعاد  3×266میلیمتر از نوع Nucleosil 120-5-C18
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) (Macherey-Nagel, Düren, Germanyبا روش فاز
معکوس در دمای  32درجة سلسیوس استفاده شد.
برای دستیابی به پیک استاندارد 266 ،میکروگرم از
نمونههای خالص هر آنتیبیوتیک در  266میکرولیتر
متانول مﺨصوص  HPLCحل شد .نمونهها ( 26میکرولیتر)
با سه شیب خطی متانول ا 24-57درصد (صفر تا پنج
دقیقه) ،از  57-27درصد (پنج تا شش دقیقه) و از 27-04
درصد ( 22-0دقیقه) در  37درصد ارتو فسفریک اسید
آنالیزشده و جریان  2میلیلیتر در دقیقه بود.
)،(DAPG
دیاستیلفلوروگلوسینول
5و3ـ
منواسیلگلوسینول ) (MAPGو پیولوتئورین ) (Pltاز طریق
جذب ماورای بنفش بهترتیب در طول موجهای 536 ،536
و  776ردیابی شدند .زمان تأخیر برای آنتیبیوتیکهای
مورد نظر بهترتیب  3/3 ،4/3و  2/4دقیقه بود .کمیت
آنتیبیوتیکها براساس پیک استاندارد و زمان تأخیر،
برحسب میکرومول در لیتر محیط کشت محاسبه شد.
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(بهمدت  22دقیقه در  )0666gاز محیط مایع  NBجدا
شدند و فاز رویی بیرون ریﺨته شد و برای برطرفشدن
باقیماندة محیط غذایی ،به رسوب بهدستآمده سرم
فیزیولوژیک به میزان  52میلیلیتر اضافه شد .سپس،
سلولهای باکتری از طریق سانتریفیوژ مجدد ،از این
محلول جدا شدند و از آنها سرم فیزیولوژیک
سوسپانسیون تهیه شد .سپس ،به کمک دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  066نانومتر ،جمعیت
باکتری در  264CFU/mlتنظیم شد.
تأثیر کنترلکنندگی باکتری علیه بیمارگر در شرایط
گلخانه

 26گرم لوبیا سفید معمولی ،کامالً تمیز و شسته و درون
ارلن  526میلیلیتری ریﺨته شد 266 .میلیلیتر آب
مقطر به آن افزوده و در سه روز متوالی ،هر روز بهمدت
 36دقیقه در دمای  252درجة سلسیوس و در فشار 2/2
کیلوگرم بر سانتیمتر مربع سترون شد .در شرایط کامالً
سترون ،چهار قرص به قطر  2میلیمتر از حاشیة کشت
جوان (چهار روزه)  P. drechsleriرشدیافته روی محیط
کشت  BAبه ارلن اضافه شد .ارلن بهمدت  56روز در
دمای  53درجة سلسیوس در انکوباتور نگهداری شد.

در بررسی گلﺨانهای از گلدانهای پالستیکی با گنجایش
 766گرم خاك سترون استفاده شد .در هر گلدان چهار
عدد بذر خیار ،رقم کشمیر ،در عمق  7سانتیمتری
خاك کاشته شد .گلدانها در دمای  53±2درجة
سلسیوس با تناوب نوری  22ساعت روشنایی و نه ساعت
تاریکی نگهداری شدند .شرایط آزمایش در تمام مراحل
از نظر نور و دما یکسان بود.
 26میلیلیتر سوسپانسیون باکتری 264 CFU/ml
پای هر گلدان مرطوب (گیاهان در مرحله دو برگی)
ریﺨته شد 35 .ساعت بعد 5 ،گرم از مایة تلقیﺢ
فیتوفتورا به خاك اضافه شد .این آزمایش در قالب طرح
کامالً تصادفی و در چهار تکرار اجرا شد .در این آزمایش،
تیمار شاهد آلوده حاوی  5گرم مایة تلقیﺢ فیتوفتورا در
هرگلدان و شاهد غیرآلوده حاوی  5گرم لوبیا سفید
سترونشده بدون مایة تلقیﺢ فیتوفتورا در هر گلدان بود.
برای هر تیمار چهار تکرار در نظر گرفته شد.

تهیة مایة تلقیح باکتری

ارزیابی شدت بیماری

یک لوپ از باکتری رشدیافته روی محیط آگار غذایی
) (NAبه ارلن  266میلیلیتری حاوی  26میلیلیتری
محیط کشت ) NB (nutrient brothمنتقل شد و بهمدت
 53ساعت روی شیکر ( 256دور در دقیقه) در دمای 53
درجة سلسیوس قرار داده شد .این محیط تحت شرایط
سترون درون چهار فالکون سترون ریﺨته شد .درون هر
فالکون  26میلیلیتر 52 ،میلیلیتر محیط کشت ریﺨته
شد .سپس ،سلولهای باکتری با استفاده از سانتریفیوژ

گلدانها بهصورت یک روز در میان آبیاری شدند .بعد از
سه هفته ،ریشهها به مالیمت در زیر آب شسته شدند و
شدت بیماری آنها براساس مقیاس صفر تا پنج ،ارزیابی
شد ( .)Kim and Hwang 1992مقیاسدهی بهصورت
زیر انجام شد:
 =6گیاهان سالم بدون هیچ عالئم آلودگی
 =2کمتر از  76درصد بیماریزایی .وجود لکههای کوچک
و جزئی در ناحیة طوقه

بررسیهای گلخانهای
تهیة مایة تلقیح P. drechsleri
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 =5بیماریزایی 26ـ 72درصد .پوسیدگی کم در ناحیة طوقه

نتایج و بحث

 =7بیماریزایی 36ـ 22درصد .لکههای قهوهای آبسوخته

قدرت بازدارندگی از رشد میسلیومی بیمارگر درون

در محل طوقه ،همراه با پیشرفت پوسیدگی و ایجاد

تشتک پتری

فرورفتگی در محل طوقه

باکتری درون تشتک پتری حاوی محیط کشت

PDA

 =3بیماریزایی 36ـ 36درصد .فرورفتگی شدید در محل

توانست  P. drechsleriرا کنترل کند و هالة بازدارندگی

طوقه و نازكشدن ناحیة طوقه و زردشدن برخی

به قطر  2/3سانتیمتر ایجاد کرد .وجود هالة بازدارندگی

برگها

نشاندهندة تولید متابولیتهای بازدارنده از سوی

 =2بیماریزایی  266درصد .گیاه کامالً از بینرفته (مرگ

باکتری است.

گیاه).
شاخص بیماری ( )DI=disease indexبرحسب

تأثیر ترکیبات فرّار ضد قارچی باکتری بر بیمارگر

درصد با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد که میتوان

بررسیها نشان داد که باکتری در هر سه محیط ،NA

با کمکردن آن از عدد  ،266درصد کنترل بیماری را

 NAGو  PDAتوانست ترکیبات فرّار ضد قارچی را تولید

محاسبه کرد (.)Liu et al. 1995

کند .باکتری رشدیافته در هر سه محیط کشت توانست
از رشد میسلیومی  P. drechsleriجلوگیری کند .از

تأثیر باکتری در افزایش رشد گیاه خیار در گلخانه

جمله ترکیبات فرّاری که توسط جدایه تولید میشود،

مطابق روش مذکور بذرهای خیار در گلدانها کاشته و

میتواند سیانید هیدروژن باشد که تولید آن توسط

نگهداری شدند .سپس 26 ،میلیلیتر سوسپانسیون

جدایههای سودوموناس فلورسنس به اثبات رسیده است

باکتری  264 CFU/mlپای هر گلدان مرطوب (گیاهان

( .)Castric and Castric 1983تولید ترکیبات فرّار توسط

در مرحلة دوبرگی) ریﺨته شد .برای هر تیمار چهار تکرار

جدایههای  P. fluorescensیکی از مکانیسمهای کنترل

در نظر گرفته شد .سپس ،طول ریشه و ساقه و وزن تر و

بیماریهای قارچی است (

خشک گیاه محاسبه شد.

.)1990, Kraus and Loper 1992, Keel et al. 1997

Wuthrich and Defago

همانطور که در شکل  2آمده است ترکیبات فرّار
الگوی کلنیزاسیون ریشة خیار توسط سویة UTPF68

ضد قارچی تولیدشده از باکتری رشدیافته در محیط

این آزمایش مطابق روش  (2003) Yan et al.اجرا شد.

کشت  ،NAتوانایی بیشتری در بازدارندگی از رشد

به این ترتیب که بذور خیار با  26میلیلیتر از

 drechsleriداشت ( 43/33درصد) .افزودن  5درصد

سوسپانسیون  264سترون  UTPF68مایهزنی شدند .در

گلوکز به محیط کشت  NAتأثیری در افزایش

گلدانهایی کاشته شدند که خاك آنها در دمای 256

بازدارندگی از رشد  P. drechsleriنشان نداد .ترکیبات

درجة سلسیوس بهمدت چهار ساعت در دو روز متوالی

فرّار ضد قارچی تولیدشدة باکتری

سترون شده بودند .نمونهبرداری از ریشهها بهترتیب در

 UTPF68در محیط کشت  ،PDAنسبت به دو محیط

 52 ،23 ،3و  54روز بعد از کاشت بذور انجام شد و در

قبلی در بازدارندگی از رشد بیمارگر تفاوت معنیدار

طی چهار هفته ،مقدار جمعیت باکتری روی ریشه و

نشان داد و تأثیر کمتری در بازدارندگی از رشد

میزان کلنیزاسیون ریشه بعد از چهار هفته بهدست آمد.

میسلیومی بیمارگر را داشت (شکل .)2

تجزیه و تحلیل دادهها

تأثیر متابولیتهای خارجسلولی باکتری P. fluorescens

تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار  SASو مقایسة

 UTPF68روی بیمارگر

میانگین تیمارها با استفاده از آزمون  LSDدر سطﺢ

متابولیتهای تولیدشده توسط سویة  UTPF68در

 6/62انجام شد.

محیط کشت  PDAبعد از ده روز ،بهطور کامل مانع از

P.

P. fluorescens
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رشد میسلیومی  P. drechsleriشد .در محیط کشت

تأثیر سلول باکتری در جلوگیری از رشد میسلیومی

 ،CMAکلونی  P. drechsleriبه مقدار اندکی توانست

 P. drechsleriدر محیط مایع

رشد کند ،اما به لحاظ آماری با محیط کشت
تفاوت معناداری نداشت (شکل .)5

PDA

سلول باکتری درون محیط مایع بهطور کامل از رشد
 P. drechsleriجلوگیری کرد (شکل .)7

شکل  .2تأثیر ترکیبات فرّار باکتری  Pseudomonas fluorescens UTPF68رشدیافته
در محیط کشتهای مﺨتلف بر جلوگیری از رشد Phytophthora drechsleri

متابولیتهای تولیدشده باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF68

شکل  .5تأثیر
در دو محیط کشت جامد ) (CMA, PDAدر جلوگیری از رشد Phytophthora drechsleri

شکل  .7تأثیر سلول باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF68

روی رشد میسلیومی  Phytophthora drechsleriدر محیط مایع

وزن توده میسلیومی بیمارگر (میلیگرم)

180
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0
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تأثیر عصارة باکتری در جلوگیری از رشد میسلیومی
 P. drechsleriدر محیط مایع

عصارة باکتری در هر سه غلظت  26درصد 52 ،درصد و 26
درصد در محیط مایع بهطور کامل مانع از رشد
 P. drechsleriشد (شکل  .)3تحقیقات مفصلی در مورد
نوع ترکیبات موجود در ترشحات مایع برونیاختهای
 P. fluorescensانجام و مشﺨص شده است که یکی از
ترکیبات مهم آنها آنتیبیوتیکهاست که انواعی از آنها

جدایههایی از قبیل آنتیبیوتیکهای فنازین -2
کربوکسیلیک اسید 5 ،هیدروکسی-فنازین -2کربوکسیلیک
اسید-5 ،هیدروکسی-فنازین5 ،و 3یاستیلفلوروگلوسینول،
پیولوتئورین و پیرولنیترین توسط محققان مﺨتلفی از
جدایههای  P. fluorescensگزارش شد و تأثیرات آنها در
بازداری از رشد ریسة قارچها ،باکتریهای گرم مثبت و
مﺨمرها به اثبات رسیده است ( Chin-A-Woeng et al.
.)1997, Savchuk et al. 2001

شکل  .3تأثیر عصارة برونسلولی فیلترشدة باکتری  Pseudomonas fluorescens UTPF68روی رشد میسلیومی
( Phytophthora drechsleriدرصد بازداری از وزن خشک تودة میسلیومی نسبت به شاهد آزمایش)
انحالل فسفات معدنی

نتایج نشان داد که باکتری در محیط کشت اسپربر
میتواند فسفات معدنی را حل کند (جدول  .)2یکی از
تأثیرات قابل توجه ریزوباکتریها ،تأثیر آنها در افزایش

رشد گیاه میزبان است .در باکتریهای افزایشدهندة
رشد گیاهی یا  ،PGPRافزایش رشد گیاه بهواسطة،
حلکردن فسفات و تولید هورمونهای گیاهی نظیر
اکسین و سیتوکینین حاصل میشود (.)Vessey 2003

جدول  .2میزان حلکنندگی فسفات معدنی باکتری  Pseudomonas fluorescens UTPF68در محیط اسپربر در روزهای مﺨتلف
زمان (روز)

روز دوم

روز چهارم

روز ششم

روز هشتم

میزان حلکنندگی فسفات توسط باکتری

2/5cm

2/2cm

2/3cm

5/2cm

استخراج و ردیابی آنتیبیوتیکها

بررسی تولید سه آنتیبیوتیک  MAPG ،DAPGو Plt

سویة  UTPf-68از نظر تولید آنتیبیوتیکهای 3ـ5
دیاستیلفلوروگلوسینول ) ،(DAPGمونواسیلگلوسینول
) (MAPGو پایولوتورین ) (Pltدر محیط  KBGبا روش
 HPLCبررسی شد و بر مبنای پیک استاندارد و زمان
تأخیر ،میزان آنتیبیوتیک تولیدشده بر حسب میکرومول
در میلیلیتر محیط کشت محاسبه شد .سویة مورد
بررسی توانایی تولید هر سه آنتیبیوتیک را داشت.

در محیط کشت  KBGبا سویة UTPf-68

سویة  UTPf-68توانایی تولید هر سه آنتیبیوتیک
 MAPG ،DAPGو  Pltرا در محیط کشت KBG
داشت .آنتیبیوتیک  MAPGبیشترین میزان تولید را
نشان داد .آنتیبیوتیک  Pltکمترین میزان تولید را
نسبت به دو آنتیبیوتیک دیگر در محیط  KBGداشت
(جدول .)5
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جدول  .5میزان تولید آنتیبیوتیک باکتری  Pseudomonas fluorescens UTPF68در محیط
آنتیبیوتیکهای سویة
Pseudomonas fluorescens UTPF68
آنتیبیوتیک MAPG
آنتیبیوتیک DAPG

آنتیبیوتیک

Plt

تحقیقات نشان داده است که میزان تولید یک
آنتیبیوتیک در سویههای مﺨتلف یک گونه متفاوت است.
میزان تولید آنتیبیوتیکهای  MAPGو  DAPGدر سویة
 P. fluorescens UTPF101در محیط کشت  KBGبعد از
گذشت  34ساعت ،بهترتیب 33 ،و  0میکرومول در لیتر
گزارش شده است ( .)Jamali 2009عواملی که موجب
تحریک تولید  DAPGمیشوند ،بر تولید  MAPGکه
پیشمادة آنتیبیوتیک و همچنین ،مادة حاصل از تجزیة
این آنتیبیوتیک است ( Bangera and Thomashow
 )1999نیز تأثیر دارند (.)Duffy and Defago 1999
آنتیبیوتیکهای پیولوتئورین و پیرولنیترین جدایة pf-5
گونة  P. fluorescensتوانایی جلوگیری از رشد ریسهای
قارچهای  Pythium ultmiumو  Rhizoctonia solaniرا
دارند ( .)Howell and Stipanovic 1980آنتیبیوتیک
 DAPGدر بیوکنترل چند بیماری در گندم و خیار نقش
دارد و در کرفس و توتون ،آنتیبیوتیک  Pltنقش کلیدی را
در بیوکنترل دارد ( Maurhofer et al. 1994, Lemanceau
.)et al. 1995
تأثیر باکتری در افزایش رشد در گیاه خیار و میزان
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کشت KBG

میزان تولید در محیط کشت
برحسب میکرومول در لیتر

KBG
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واقع شود و هم در افزایش رشد گیاه خیار میتواند
بهعنوان یک محرك رشدی باشد .بررسیها نشان داد
هنگامی که سویة  UTPF68در غلظت 264CFU/ml
درون خاك گلدان مایهزنی شد ،توانست  06/52درصد
 P. drechsleriرا کنترل کند (شکلهای  0 ،2و .)3
تیمارکردن گیاه خیار با باکتری باعث بهبود فاکتورهای
رشدی در گیاه خیار شد (.)Azad Disfani 2000
کلنیزاسیون بذر خیار توسط باکتری

نتایج حاصل از کلنیزاسیون نشان داد که این باکتری بعد
از گذشت دو هفته ،میتواند منطقة ریزوسفر با جمعیت
 5/7×263را کلنیزه کند .کلنیزهکردن ریشه توسط
آنتاگونیستهای باکتریایی ،یک شرط مهم در توانایی
آنها برای کنترل بیماریهای ریشه است .توانایی
کلنیزهکردن ریشه بهحدی مهم است که برخی محققان
آن را مبنای انتﺨاب آنتاگونیست برتر در نظر میگیرند
) .(Kraus and Loper 1992تاکنون ،کلنیزهکردن ریشه
و تغییرات جمعیت آنتاگونیستهای بهکار گرفتهشده
توسط محققان زیادی بررسی شده است ( Baligh et al.
.)1999, De Lafuente et al. 2001

کنترل  P. drechsleriدر شرایط گلخانه

بررسی تأثیر سویة باکتری در میزان کنترل بیمارگر و
افزایش رشد گیاه ،بعد از گذشت سه هفته از مایهزنی
بیمارگر ،انجام شد .فاکتورهای مورد ارزیابی شامل میزان
درصد بیماریزایی ،طول ریشه ،طول ساقه ،وزن خشک
گیاه ،وزن تر گیاه بودند .گیاهانی که تنها با باکتری
 P. fluorescens UTPF68تیمار شده بودند افزایش رشد
زیادی در مقایسه با شاهد سالم نشان دادند .فاکتورهای
رشدی گیاه نیز در مقایسه با شاهد تفاوت معنیداری
نشان داد .همچنین ،گیاهانی که هم با باکتری و هم با
بیمارگر تیمار شده بودند ،نسبت به شاهد افزایش رشد
معنیدار نشان دادند .نتایج حاصله نشان داد که استفاده
از این سویه هم در کنترل  P. drechsleriمیتواند مؤثر

الگوی کلنیزاسیون ریشة خیار توسط باکتری

مقایسة میانگینهای بهدستآمده از الگوی کلنیزاسیون
ریشة خیار در طی چهار هفته مشﺨص کرد تراکم جمعیت
باکتری پس از طی یک هفته دارای افزایش چشمگیری بود
و جمعیت باکتری از  5/7×263سلول باکتری بر گرم بذر که
بذر خیار را کلنیزه کرده بود به  7/32×263سلول باکتری
بر گرم ریشة خیار رسید .پس از اتمام هفتة دوم ،باکتری
دارای تراکم جمعیت  2/35×263بود و افزایش کمی را
نشان داد .بعد از گذشت  52روز ،میزان کلنیزاسیون باکتری
روی ریشة خیار سیر نزولی نشان داد و از سطﺢ جمعیت
 2/35×263در انتهای هفتة دوم ،به  5/22×264تقلیل یافت
(شکل .)4
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شکل  .2میزان کنترلکنندگی باکتری  Pseudomonas fluorescens UTPF68علیه
روی گیاه خیار در شرایط گلﺨانه

Phytophthora drechsleri

شکل  .0تأثیر کاربرد سویة  Pseudomonas fluorescens UTPF68علیه بیمارگر
روی دو فاکتور طول ریشه و طول ساقة گیاه خیار در شرایط گلﺨانه

Phytophthora drechsleri

شکل  .3تأثیر کاربرد سویة  Pseudomonas fluorescens UTPF68علیه بیمارگر
روی دو فاکتور وزن تر و خشک گیاه خیار در شرایط گلﺨانه

Phytophthora drechsleri
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 در طی چهار هفتهPseudomonas fluorescens UTPF68  الگوی کلنیزهکردن ریشة خیار با سویة.4 شکل

کشت مناسب و اقتصادی برای باکتری مذکور تعریف
کرد و از این باکتری بهعنوان یک پروبیوتیک گیاهی در
.سطﺢ وسیع استفاده کرد

 بهعنوان یکP. fluorescens UTPF68 باکتری
باکتری قوی در بیوکنترل مطرح است و با توجه به
 میتوان محیط،خصوصیات و ویژگیهای بررسیشده
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