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چکیده
 مرودشت و نیکنژاد) و قارچ، در برهمکنش سه رقم گندم (فالتPseudomonas fluorescens UTP100  تأثیر جدایۀ،در این بررسی
 منجر به کاهشUTP100  تیمار بذرهای هر سه رقم گندم با ریزوباکتری، نتایج نشان داد. بررسی شدFusarium culmorum بیمارگر
، میزان کلونیزاسیون ریزوباکتری روی ریشۀ سه رقم گندم با یکدیگر متفاوت بود.معنیدار درصد آلودگی قارچ بیمارگر میشود
.بهطوریکه بیشترین لگاریتم تعداد (شمار) سلول باکتری در میلیگرم ریشه در رقم فالت و کمترین آن در رقم نیکنژاد ثبت شد
.آلود گی دو رقم فالت و مرودشت به قارچ بیمارگر منجر به کاهش تعداد سلول باکتری مستقر روی ریشه در مقایسه با شاهد شد
 بهعنوان، فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز. قارچ بیمارگر در کلونیزاسیون ریزوباکتری اثر افزایشی داشت،درحالیکه در رقم نیک نژاد
 در هر سه رقم گندم هنگامیکه گیاه بهطور همزمان به ریزوباکتری و قارچ،یکی از مهمترین آنزیمهای درگیر در واکنشهای دفاعی گیاه
 بهاحتمال بر، این موضوع.بیمارگر آلوده شدند بیش از هنگامی بود که گیاهان بهصورت جداگانه با هر یک از این عاملها تیمار شدند
. در القای مقاومت سیستمیک از طریق افزایش فنیلآالنین آمونیالیاز تأکید داللت داردUTP100 نقش ریزوباکتری
 قارچ،(PAL)  فنیل آالنین آمونیالیاز،Pseudomonas fluorescens UTP100  ریزوباکتری، درصد آلودگی:واژههای کلیدی
. کلونیزاسیون،Fusarium culmorum
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ABSTRACT
In this study, the effects of Pseudomonas fluorescens UTP100 as an rhizobacteria was investigated, on interaction of
three wheat cultivars (Falat, Marvdasht, and Niknejad) whit Fusarium culmorum as an causal of agent wheat foot and
root rot. Treatment of seeds by the rhizobacterium caused significant decrease in the infection percentage, and
improved germination and growth parameters in all three studied cultivars. The colonization rate of the rhizobacteria
was significantly different among wheat cultivars, and the highest and lowest numbers of bacterial cells/ mg root dry
weight were estimated in Falat and Niknejad cultivars, respectively. Infection of Falat and Marvdasht cultivars by F.
culmorum led to decreased rate of bacterial colonization, while the number of bacterial cells increased in Niknejad
cultivar following infection by the pathogen. The activity of phenylalanine ammonia lyase (PAL) enzyme, as an
important enzyme involved in plant defense against plant pathogens, increased significantly when wheat cultivars
were infected simultaneously by both P. fluorescens and F. culmorum compared to when separately treated by each
of these agents. This may imply that the rhizobacterium induce systemic resistance to the invaded plant through
activation of PAL enzyme.
Keywords: Colonization, Fusarium culmorum, infection rate, phenylalanine ammonia lyase (PAL), Pseudomonas
fluorescens.
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مقدمه
گندم ( )Triticum aestivumبهعنوان مهمترین محصول
استراتژیک ایران و جهان ،امروزه بیشترین سطح زیر
کشت را در جهان دارد و حدود  2۰درصد از پروتئین
روزانه بیش از  4/۵میلیارد نفر را در سرتاسر زمین تأمین
میکند .بهطور متوسط 47 ،درصد از نیاز روزانۀ کالری
جمعیت ایران توسط گندم تأمین میشود )(FAO, 2012
که این موضوع بر اهمیت اقتصادی فوقالعاده این
محصول در ایران تأکید دارد .بیماری پوسیدگی ریشه و
طوقۀ گندم که توسط گونههای مختلف جنس
 Fusariumایجاد میشوند ،از مهمترین عاملهای
محدودکنندة تولید گندم بهویژه در مناطق خشک و
نیمهخشک به شمار میآیند ( .)Chekali et al., 2013در
تونس ،خسارت این بیماری بر رقمهای مختلف گندم بین
 8تا  48درصد برآورد شده است ( Chekali et al.,
 ،)2013درحالیکه بررسیهای انجامشده توسط
 (2002) Mansouri et al.در ایران ،خسارت ناشی از این
عاملها را بین  12/۵ -13درصد برآورد کرده است .در
بیشتر بررسیهای انجامشده ،گونۀ F. culmorum
بهعنوان یکی از مهمترین عاملها پوسیدگی ریشه و طوقۀ
گندم شناسایی شده است ( Moya-Elizondo et al.,
.)2011; Scherm et al., 2013
اگرچه قارچکشهایی مانند بنزیمیدازول ،آزول و
استروبیلورین برای کنترل قارچ  F. culmorumتوصیه
شده است ،اما استفاده از این ترکیبها در مزارع گندم
اغلب مشکل بوده و کنترل قابل قبولی در قارچ بیمارگر
ایجاد نمیکند ( .)Wagacha & Muthombi, 2007از
سوی دیگر ،استفاده از قارچکشها به دلیل برهم زدن
تنوع میکروبی خاک ،تأثیر بر میکروارگانیسمهای
(ریزجانداران) غیر هدف ،وجود بقایای قارچکش در
محصول و اثر مخرب زیستمحیطی محدودیتهایی را
به دنبال دارد ) .(Jones, 2000از مهمترین
استراتژیهایی که امروزه برای مدیریت بیماریهای
پوسیدگی ریشه و طوقه استفاده میشوند میتوان به
ایجاد تناوب در کشت محصول ،استفاده از رقمهای
مقاوم یا متحمل گندم ،کوددهی ،روشهای شخم
مناسب زمین و استفاده از عاملهای کنترل (مهار)
بیولوژیک اشاره کرد (.)Wachowska et al., 2013

ریزوباکترها بهعنوان عاملهای کنترل بیولوژیک ،نه
تنها قادر هستند طیف وسیعی از بیمارگرهای گیاهی
را مهار کنند بلکه توانایی افزایش رشد گیاه و بهبود
کیفیت محصول را نیز دارند.
کلنیزاسیون ریشه توسط باکتریهای آنتاگونیست
بهعنوان یک پیشنیاز برای بیوکنترل موفق مورد توجه
قرار میگیرد .توانایی سودومونادهای فلورسنت برای
بازداری از بیمارگرهای قارچی خاک زاد کامالً بستگی به
کارایی کلنیزاسیون ریشه دارد ( ;Keel et al., 1996
 .)Thomashow, 1996; Vincent et al., 1991باکتری
باید در ریزوسفر بقا یافته ،تکثیرشده و عالوه بر
کلنیزاسیون مؤثر بتواند با میکروفلور خاک رقابت کند.
کلنیزاسیون موفق ریشه توسط سودومونادهای فلورسنت
موجب تولید متابولیتها و آنزیمهای خارج سلولی و نیز
ترکیبهای القاکنندة مکانیسمهای دفاعی در گیاه
میشوند ) .(Notz, 2002تحقیقات زیادی در این زمینه
صورت گرفته است .برای مثال ،جهشیافتۀ
 P. chlororaphis PCL 1391بدون قدرت کلنیزاسیون
ریشۀ گوجهفرنگی قادر به کنترل F. oxysporum f.sp.
 radici-lycopersiciعامل پوسیدگی ریشه و طوقۀ
گوجهفرنگی نبود ) .(Chin-A-Woeng et al., 1998از
طرفی ،در بررسی دیگر مشخص شد که در حضور
قارچ  ،R. solaniکلنیزاسیون ریشۀ کلزا بهطور
معنیداری توسط استرین P. fluorescens UTPF86
افزایش مییابد (.)Haj Malek Zanjani et al., 2011
 (2013) Broukanloui Madloo et al.در بررسی
کنترل بیولوژیک  F. culmorumبهوسیلۀ جمعیتهای
سودومونادهای فلورسنت در ریزوسفر برخی رقمهای
گندم نشان دادند ،در رقمهای مختلف ،جمعیتهای
سودومونادهای فلورسنت بهطور معنیداری تفاوت
داشت ،سیر تغییرات جمعیت نیز در رقمهای مختلف
متفاوت بود .بنابراین ،ادعا کردند که رقم میزبان اثر
فراوانی روی ظهور انواع ویژگیهای بیوکنترلی و
افزایشدهندگی رشد در سودومونادهای فلورسنت دارد
و نقش میزبان در کنترل بیماری با عامل بیوکنترل را
میتوان به تأثیر گیاه میزبان بر مکانیسمهای مهم
کنترل بیماری توسط باکتریها تعمیم داد
(.)Broukanloui Madloo et al., 2011
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بسیاری از ریزوباکترهای غیر بیمارگر قادرند از
طریق مکانیسمهایی مانند رقابت بر سر مواد غذایی و
آهن ،تولید آنتیبیوتیک و القای مقاومت سیستمیک از
گیاهان در برابر بیمارگرهای گیاهی محافظت کنند.
مقاومت القایی هنگامی ایجاد میشود که گیاه
تحت تأثیر ریزوباکترهای مفید ،غلظت ترکیبهای
دفاعی خود را در محل حمله بیمارگر افزایش دهد و
به دنبال آن ،با فعال کردن آنزیمهای دفاعی در این
محلها ،از خود در برابر بیمارگر دفاع میکند ( Daval
 .)et al., 2011تاکنون ،مقاومت القایی ریزوباکترها در
گیاهانی مانند آرابیدوپسیس ،تربچه ،لوبیا ،خیار ،برنج
و گندم تأیید شده است (.)Shoresh et al., 2010
بهعنوان مثال ،در چندین بررسی نشان داده شده است
که تلقیح باکتریهای سودوموناس به ریزوسفر گیاه
منجر به القای مقاومت سیستمیک و محافظت از
ریشه ،طوقه و قسمتهایی هوایی گیاه در برابر
قارچهای بیمارگر میشوند ( ;Verhagen et al., 2010
 .)Daval et al., 2011بعالوه ،نشان داده شده است که
افزایش مقاومت گیاهان تیمارشده در برابر بیمارگرها
با افزایش فعالیت آنزیمهای دفاعی در ارتباط است.
بهعنوان مثال (2011) Vanitha & Umesha ،در نتایج
بررسیهای خود نشان دادهاند ،تیمار بوتههای
گوجهفرنگی با باکتری  P. fluorescensمنجر به
افزایش فعالیت آنزیمهای مختلف ازجمله آنزیم
فنیلآالنینآمونیالیاز ( )PALمیشود .تیمار ریشۀ
گیاهان لوبیا با ریزوباکتری  P. putidaبه افزایش سطح
لیگنین ریشهها و افزایش تحمل گیاهان تیمارشده در
برابر  F. solani f. sp. phaseoliمنجر شده است
( .)Anderson & Guerra, 1985در بررسی دیگری،
نشان داده شده است که مقاومت گیاه فلفل سیاه به
قارچ  Phytophthora capsiciپس از تیمار ریشهها با
 P. fluorescensاز طریق افزایش فعالیت برخی
آنزیمهای دفاعی ازجمله  PALدر قسمتهای مختلف
گیاه به دست میآید (.)Diby & Sharma, 2005
سالسیلیک اسید ( )SAیکی از مهمترین
مولکولهای سیگنالدهی گیاهان است که با
فعالکردن ژنهای دخیل در سیستم دفاعی ،باعث
بروز مقاومت در برابر بیمارگرهای گیاهی میشود .در
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گیاهان ،این ترکیب فنلی وظایف متعدد دیگری نیز
دارد که از آن جمله میتوان به نقش آن در رشد و
نمو ،فتوسنتز (نورساخت) ،تنفس سلولی ،جذب و
انتقال یونها و واکنشهای گیاه به عاملهای تنشزا
مانند خشکی ،آب شویی ،گرما ،تنشهای اسمزی و
سمیت فلزات سنگین اشاره کرد (.)Chen et al., 2009
سالیسیلیک اسید در گیاهان به کمک آنزیم  PALاز
اسیدآمینه فنیلآالنین تولید میشود ،هرچند
بررسیهای انجامشده روی گیاه آرابیدوپسیس نشان
داده است که این ترکیب ممکن است به کمک آنزیم
ایزوکوریزماتسینتاز از مسیری مستقل از فنیلآالنین
نیز تولید شود (.)Wildermuth et al., 2001
بررسیهای اخیر نشان داده است که بین آلودگی
گیاهان مختلف به بیمارگرها ،غلظت سالیسیلیکاسید
در بافتهای گیاهی و میزان بیان  PALارتباط نزدیکی
وجود دارد ().Pallas et al., 1996; Becker et al., 1998
آنزیم  ،PALعالوه بر سالیسیلیک اسید ،بهصورت
غیرمستقیم در سنتز (ساخت) چندین ترکیب فنلی دیگر
ازجمله پلیمرهای سازندة دیوارة سلولی دخالت دارد
( .)Parr & Bolwell, 2000بهعنوان مثال PAL ،اولین
آنزیم در مسیر سنتز فنیلپروپانوئید است که منجر به
تولید محصوالتی مانند مونومرهای لیگنین بهعنوان
گروهی از فیتوآلکسینها میشود (.)Hao et al., 2009
در این تحقیق ،قابلیت جدایۀ P. fluorescens
 UTP100در کنترل بیولوژیک قارچ F. culmorum
روی سه رقم گندم بررسی شد .برای این منظور،
میزان کلونیزاسیون این ریزوباکتری روی سه رقم
گندم آلوده و غیرآلوده به بیمارگر مقایسه و اثر این
باکتری بر کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه
بررسی شد .درنهایت ،میزان فعالیت آنزیم PAL
بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای درگیر با
سیستمهای دفاعی در گیاهان تیمارشده با ریزوباکتری
و گیاهان شاهد در هر سه رقم گندم مقایسه شد.
مواد و روشها
تهیۀ رقمهای گندم ،جدایۀ باکتری آنتاگونیست و
قارچ بیمارگر

بنابر بررسی جامعی که توسط

Mansouri et al.
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) ،(2002در ارزیابی مقاومت  114رقم گندم به
پوسیدگی معمولی ریشه و طوقۀ گندم صورت گرفته
بود ،سه رقم مرودشت (متحمل) ،فالت (حساس) و
نیکنژاد (حساس) انتخاب شدند .انتخاب رقم ،بر
اساس رقمهای رایج و مورد استفاده و تفاوت در
واکنش بیماریزایی به بیمارگر بوده است .بذرهای این
رقمها از مؤسسۀ اصالح بذر و نهال کرج تهیه شدند.
جدایۀ باکتری  P. fluorescens UTP100از گروه
گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
تهیه شد .این جدایه توسط Broukanloui et al.
) (2013از ریزوسفر گندم جداسازی شده ،و با توجه به
تولید آنتیبیوتیکهای 2,4-diacetyl phloroglucinol
و  Pyoluteorinو همچنین توانایی حفظ جمعیت و
قدرت کلونیزاسیون زیاد بهعنوان جدایۀ برتر در کنترل
بیولوژیک قارچ  F. culmorumمعرفی شده بود .برای
تهیۀ زاد مایۀ جدایههای باکتری از روش & Weller
 (1986) Cookاستفاده شد .سویۀ قارچ بیمارگر
 F. culmorumاز مؤسسات تحقیقات گیاهپزشکی
کشور تهیه شد .این سویه طی بررسی وسیع از مزارع
گندم استان تهران جداسازی شده بود .نگهداری قارچ
روی بذرهای جو در دمای  4درجۀ سلسیوس صورت
گرفت و در صورت نیاز از کشت بذرهای روی محیط
 PDAاستفاده شد.
آزمون اثبات بیماریزایی

برای تهیۀ مایۀ تلقیح قارچ از روش
استفاده شد .به این ترتیب که چهار دیسک ۵
میلیمتری از حاشیۀ کشت پنج روزة قارچ بیمارگر
رشد کرده روی محیط کشت  PDAبه ارلن مایر حاوی
 ۵۰۰گرم بذر گندم دو بار اتوکالوشده منتقل شدند.
بعد از کلونیزه شدن کامل سطوح بذرها ،بذرها
هوادهی ،خشک و سپس غربال شدند .برای بیماریزایی
و بهمنظور آلوده سازی خاک از روش Smiley et al.
) (2009استفاده شد .به این صورت که ابتدا
گلدانهایی به ارتفاع  2۵و قطر 1۵سانتیمتر تهیه شد،
سپس تا ارتفاع 1۵سانتیمتری با خاک استریل پر
شدند و پنج بذر تلقیح شده با باکتری در سطح خاک
قرار داده شد و  2/۵سانتیمتر خاک استریل در سطح
(2001) Pal et al.

بذرها پخش شد .در مرحلۀ بعد 12 ،بذر از مایۀ تلقیح
موجود روی سطح خاک پراکنده شده و روی سطح
آنها نیز با  2/۵سانتیمتر از همان خاک پوشانده شد
تا هیپوکوتیل بذرها بعد از جوانهزنی در کنار مایۀ
تلقیح قارچ قرار بگیرد .سپس در ژرمیناتور در دمای
 23-18درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .برای هر رقم
سه تکرار و سه شاهد جداگانه در نظرگرفته شد.
نمونهبرداری در روزهای  16 ،14و هفته پنجم پس از
کاشت انجام شد.
بررسی تأثیر ریزوباکتری بر برخی ویژگیهای رشدی
رقمهای گندم در حضور یا عدم حضور بیمارگر

برای تعیین قوة نامیۀ بذر سه رقم گندم از روش استاندارد
)International seed testing association( ISTA
استفاده شد .به این منظور ،تعداد  2۰۰عدد بذر از هر رقم
بهطور تصادفی انتخاب و روی کاغذ صافی مرطوب درون
تشتکهای پتری با قطر  9سانتیمتر با فواصل 2
سانتیمتر از یکدیگر قرار داده شدند .این پتریها در
دمای  24-18درجۀ سلسیوس قرار گرفتند و در روز
سوم پس از انکوباسیون ،تعداد بذرهای جوانهزده هر
رقم شمارش شد .تیمارها شامل دو گروه بذرهای
تلقیح شده با ریزوباکتری  P. fluorescens UTP100و
بذرهای شاهد بودند .برای تیمار بذرهای رقمهای
گندم ،از روش (1977) Vidhyasekaran et al.
استفاده شد .ابتدا بذرها با هیپوکلریت سدیم ۵درصد
به مدت سه دقیقه ضدعفونی سطحی شده و سپس
چند بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند .جهت
تلقیح ،بذرها به مدت یک ساعت در سوسپانسون
باکتری به غلظت  1۰9سلول در میلیلیتر،
سوسپانسیون قارچ بیمارگر و نیز در مخلوط
سوسپانسیون باکتری و قارچ معلق شده و روی شیکر
با سرعت  7۰دور در دقیقه قرار گرفتند .به
سوسپانسون هر یک از تیمارها ،کربوکسی متیل
سلولز ) 1 (CMCدرصد اضافه شد .در تیمار شاهد
فقط از  1 CMCدرصد استفاده شد ( Broukanloui
 .)Madloo et al., 2013بذرهای حاصل ،در
پتریدیشهای شیشهای  9سانتیمتری حاوی کاغذ
صافی خیس شده با آب مقطر وادار به جوانهزنی شدند.
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پنج هفته پس از کشت جوانهها در گلدانهای
پالستیکی حاوی خاک مزرعه و ماسه به نسبت دو به
یک ،طول گیاه ،طول اندام هوایی ،طول ریشه ،وزن
اندام هوایی گیاه و وزن تر ریشه در هر تیمار
اندازهگیری شد .الزم به ذکر است که طول ریشۀ گندم
به دلیل افشان بودن با روش  (1966) Newmanو با
رابطۀ زیر محاسبه شد
( × ۰/98۰وزن ریشه) = طول ریشه
بررسی تأثیر ریزوباکتری بر درصد آلودگی رقمها

بررسی اثر ریزوباکتری بر درصد آلودگی بافت زیر گرة
طوقۀ رقمهای گندم ،بذرهای هر سه رقم به روشی که
در باال بیان شده ،تیمار شدند .با این تفاوت که بذرها
بدون جوانهزنی و همانند روش بهکاررفته در آزمون
اثبات بیماریزایی کشت شدند .درصد آلودگی در هفتۀ
پنجم با فرمول ارائهشده توسط (1997) Tinlin
محاسبه شد.
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استخراج عصارۀ گیاهی

در روزهای هفتم و نهم و هفتۀ پنجم پس از تلقیح
باکتری ۰/۵ ،گرم برگ بالفاصله پس از جمعآوری به
ظروف نیتروژن مایع منتقل شد و پس از انجماد
سریع ،تا زمان عصاره گیری در دمای  -8۰درجۀ
سانتیگراد نگهداری شد .برای استخراج عصارة گیاهی،
نمونههای برگ درون ظرف هاون چینی در دمای 4
درجۀ سلسیوس خرد شده و با اضافه کردن 2
میلیلیتر بافر فسفاتسدیم ۰/1موالر ( )pH 6بهصورت
یک مخلوط همگن (عصاره) در آمدند .عصارة حاصل
به ویالهای پالستیکی  2میلیلیتری منتقل شده و به
مدت  2۰دقیقه در دمای  4درجۀ سلسیوس با سرعت
 12۰۰۰دور در دقیقه سانتریفوژ شدند .درنهایت،
محلول شفاف رویی به ویال دیگری منتقل شده و تا
زمان اندازهگیری فعالیت آنزیم ،در دمای  -2۰درجۀ
سلسیوس نگهداری شدند ( Hammerschmidt et al.,
.)1982
سنجش فعالیت آنزیم PAL

اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم  PALبا روش
 (1992) Sedroffصورت گرفت ۵۰۰ .میکرولیتر از
عصارة استخراج شده 4۰۰ ،میکرولیتر بافر تریس HCl
( ۵۰)pH 8/8میلیموالر و  4۰میکرولیتر ال-
فنیلآالنین ) 1 (L-phenylalanineمیلیموالر با
یکدیگر مخلوط و به مدت یک ساعت در دمای 3۰
درجۀ سلسیوس نگهداری شد .این واکنش با افزودن
اسیدکلریدریک ( 2 )HClنرمال متوقف شد .سپس به
این مخلوط 1 ،میلیلیتر تولوئن اضافه شده و به مدت
 3۰ثانیه به هم زده شد .برای جداسازی فاز تولوئن
حاوی ترنس سینامیک اسید ،این مخلوط به مدت ۵
دقیقه با سرعت  1۰۰۰دور در دقیقه سانتریفیوژ شد.
جذب تولوئن بهدستآمده در طولموج  29۰نانومتر
اندازهگیری شده و غلظت ترنس سینامیک اسید بر
اساس منحنی استاندارد بهدستآمده از غلظتهای ،۰
 1 ،۰/8 ،۰/6 ،۰/4 ،۰/2 ،۰/1میکروگرم بر میلیلیتر
بافر تریس محاسبه شد .میزان فعالیت آنزیمی بر
اساس نانومولهای تولیدشده ترنس سینامیک اسید بر
دقیقه بر وزن تر برگ محاسبه شد.
& Ross

بررسی میزان کلونیزاسیون ریشۀ رقمهای مختلف
گندم توسط ریزوباکتری

تعداد سلول باکتریایی موجود روی ریشۀ رقمهای
مختلف گندم به روش ) Keel et al. (1989ارزیابی
شد .ابتدا با تکان دادن شدید و شستشو در جریان
مالیم آب مقطر سترون ،خاک چسبیده به ریشه
شسته شد .ریشهها ،به فالسکهای ارلن حاوی محلول
 ۰/8۵نمک طعام ( )NaClمنتقل شدند و به مدت 3۰
دقیقه روی دستگاه شیکر با سرعت  1۵۰دور در دقیقه
قرار گرفتند .از سوسپانسیون حاصل دو بار سریال رقت
تهیه شد و به مقدار  12۰میکرولیتر روی محیط
اختصاصی لوریا برتانی آگار ( )LBحاوی جنتامایسین
( 8میکروگرم در میلیلیتر) پخش شد .پس از 48
ساعت نگهداری در دمای  2۵درجه ،تعداد کلونیهای
ظاهرشده شمارش و میزان کلونیزاسیون باکتری
برحسب تعداد واحد تشکیلدهندة کلنی )(CFU
باکتری در میلیگرم وزن خشک ریشه محاسبه شد
).(Broukanloui Madloo et al., 2013
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تجزیهوتحلیل آماری

تأثیر جدایۀ باکتریایی بر میزان جوانهزنی بذر

تجزیهوتحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری  SAS 8.7و مقایسۀ میانگین دادهها نیز با
آزمون  LSDدر سطح احتمال 1درصد صورت گرفت.

رقمهای گندم

نتایج نشان داد ،ریزوباکتری
اثر مثبت بر جوانهزنی بذرهای هر سه رقم گندم داشت،
بهطوریکه درصد جوانهزنی بذر این رقمها پس از تیمار با
ریزوباکتری به میزان معنیداری افزایش یافت .مطابق با
این نتایج در شکل  ،1ریزوباکتری با 14/33درصد،
بیشترین تأثیر را جوانهزنی بذر رقم فالت داشته است،
هرچند ،این تأثیر در دو رقم مرودشت ( )%1۰/33و
نیکنژاد ( )11%کمتر از رقم فالت بوده است ،اما تفاوت
معنیداری بین هر سه رقم از این نظر در حضور
ریزوباکتری در سطح احتمال 1درصد مشاهده شد.
بهعالوه ،ویژگیهای رشدی هر سه رقم گندم شامل
وزن تر قسمت هوایی گیاه و ریشه ،طول ریشه و اندام
هوایی و طول کل گیاه نیز تحت تأثیر قارچ بیمارگر و
ریزوباکتری قرار گرفت (جدول  ،)2بهطوریکه در هر سه
رقم ،بهترین ویژگیهای رشدی متعلق به گیاهانی بود که
تنها با ریزوباکتری تیمار شده بودند.
P. fluorescens UTP100

نتایج
آزمون اثبات بیماریزایی

از نظر شدت بیماری تفاوتی بین این سه رقم مشاهده
نشد .با استفاده از شاخصهای معرفی شده توسط
 (2002) Mansouri et al.نتایج زیر به دست آمد (=0
بدون عالئم؛ =1تغییر رنگ مختصر بافت گره زیر طوقه
و طوقه  =2عالئم پوسیدگی حاد بافت گره زیر طوقه،
طوقه و در مواردی همزمان با قهوهای شدن قسمت
پایین ساقه) .هر سه فالت ،مرودشت و نیکنژاد در
گروه حساس به بیماری قرار گرفتند .در این رقمها،
عالوه بر عالئم پوسیدگی در ناحیۀ طوقه ،میان گرة
زیر طوقه و قسمتهای پایین ساقه تعداد زیادی از
سنبلهها سفید شده و کوچک مانده بودند (جدول .)1

جدول  .1واکنش رقمهای گندم به بیماریزایی قارچ F. culmorum
Table 1. Wheat cultivar reaction to pathogenicity of F. culmorum fungus
Reaction

Disease index

White head

Shrinkage

Cultivars

)S (susceptible
S
S

2
2
2

+
+
+

+
+
+

Falat
Marvdasht
Niknejad

Treatments

شکل  .1اثر ریزوباکتری  P. fluorescens UTP100بر درصد جوانهزنی بذر سه رقم گندم.
اعداد میانگین سه تکرار ( ±خطای استاندارد) هستند.
Figure 1. Effect of P. fluorescens UTP100 on germination percentage of three wheat cultivars.
)The numbers are means of three repetitions (± standard error
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طول ریشه در هر سه رقم نسبت به دیگر تیمارها
در اثر تلقیح با ریزوباکتر افزایش یافت و طول این اندام
بعد از پنج هفته به ترتیب در رقمهای فالت ،مرودشت
و نیکنژاد به  1۵/33 ،18/66و  18رسید .طول
اندام هوایی نیز همین تیمار به ترتیب در این رقمها،
 4۵/66 ،48و  48/66برآورد شد .افزایش وزن تر ریشه
هم در این تیمار مشاهده شد .هرچند ،این روند
افزایش در وزن تر اندامهای هوایی مشاهده نشد ولی
اختالف معنیداری بین تیمار ریزوباکتری با تیمار
مربوط به تلقیح هر دو عامل بیمارگر و ریزوباکتر
مشاهده نشد .گیاهان تیمارشده با قارچ بیمارگر
ویژگیهای رشدی نامطلوبی داشتند .اثر مثبت
ریزوباکتری بر ویژگیهای رشدی گیاه را میتوان از
تیمار ترکیب قارچ بیمارگر و ریزوباکتری نیز استنباط
کرد ،چراکه در گیاهانی که همزمان با هر دو عامل
تیمار شدند ،صرفنظر از رقم گیاه ،ویژگیهای رشدی
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در مقایسه با گیاهان تیمارشده با قارچ بیمارگر بهبود
پیدا کرد (جدول .)2
تأثیر جدایههای باکتریایی بر درصد آلودگی رقمهای
گندم

بررسی درصد آلودگی بافت زیر گرة طوقه نشان داد،
بین رقمهای مختلف مورد بررسی گندم از نظر شدت
آلودگی تفاوت معنیداری در سطح احتمال 1درصد
وجود دارد .بهطوریکه بیشترین درصد آلودگی در رقم
فالت ( )%66/33و کمترین درصد آلودگی در رقم
نیکنژاد ( )۵4%مشاهده شد .از سوی دیگر ،تیمار
بذرهای با باکتری  P. fluorescens UTP100در هر
سه رقم مورد بررسی منجر به کاهش معنیدار شدت
آلودگی شد .بیشترین میزان کاهش درصد آلودگی در
رقم فالت ( )34%و کمترین آن در رقم مرودشت
( )%1۰/33مشاهده شد (شکل .)2

جدول  .2تأثیر ریزوباکتری  P. fluorescens UTP100بر برخی ویژگیهای رشدی سه رقم گندم در برهمکنش با قارچ بیمارگر
 .F. culmorumاعداد میانگین سه تکرار ( ±خطای استاندارد) هستند ،حروف غیرمشابه نشاندهندة اختالف معنیدار در سطح
1درصد هستند.
Table 2. The effect of rhizobacteria P. fluorescens UTP100 on some growth characteristics of three wheat cultivars in
interaction with F. culmorum pathogenic fungi. The numbers are three replicates (± standard error), Non-similar
alphabets represent a significant difference at 1% level
Height of shoot
)(cm
45.33±0.58bc
37.33±0.58gh
48±1ab
41±1def
43.33±1.15cd
53.66±1.38fg
45.66±1.53abc
40±1efg
46.66±0.58ab
35.33±0.58h
48.66±0.58a
42.66±1.53cde

Height of root
)(cm
16±1.53bc
8.66±0.58g
18.66±1.15a
13±1de
14±1cde
9.33±1.15g
15.33±0.58cd
12±1f
15.66±0.58bc
12±1f
18±2ab
14.33±0.58cde

Height of plant
)(cm
61.33±1.53b
44±2e
66.66±0.58a
54±1.73cd
57.33±1.15c
48±1e
61±1b
52±2.65d
62.33±2.08b
47.33±1.15e
66.66±0.58a
57±2c

Fresh weight of root
)(g
0.062±0.002bc
0.031±0.001g
0.077±0.002a
0.056±0.001cde
0.055±0.002de
0.036±0.002fg
0.057±0.001cde
0.041±0.001f
0.061±0.001cd
0.038±0.002f
0.068±0.002b
0.052±0.002e

Fresh weight of shoot
)(g
0.45±0.02b
0.19±0.01e
0.48±0.01a
0.37±0.01c
0.42±0.03b
0.34±0.01d
0.41±0.01bc
0.42±0.03
0.45±0.02a
0.38±0.01b
0.39±0.01b
0.4±0.01b

Treatment

Cultivars
Falat

Control
Fusarium
UTP100
Fusarium + P100
Marvdasht Control
Fusarium
UTP100
Fusarium + P100
Niknejad Control
Fusarium
UTP100
Fusarium + P100

شکل  .2میانگین ( ±خطای استاندارد) درصد آلودگی بافت گرة زیر طوقه سه رقم گندم مایهزنیشده با قارچ بیمارگر
 F. culmorumدر حضور یا عدم حضور ریزوباکتری  P. fluorescens UTP100در هفتۀ پنجم پس از آلودگی .حروف غیرمشابه
نشاندهندة وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد هستند.
Figure 2. Mean (± standard error) of contamination percentage of under region of crown tissue of three wheat
cultivars grown with F. culmorum in presence or absence of rhizobacter P. fluorescens UTP100 on the fifth week
after infection. Non-similar alphabets indicate a significant difference at a probability level of 1%.
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تأثیر رقم گندم و قارچ بیمارگر بر میزان کلونیزاسیون
ریشه توسط باکتری

نتایج این بررسی نشان داد ،بین سه رقم گندم مورد
استفاده و آلودگی یا عدم آلودگی این رقمها به قارچ
بیمارگر  F. culmorumاز نظر میزان کلونیزاسیون ریشه با
باکتری  P. fluorescensاختالف معنیدار وجود دارد
(شکل  )3بیشترین لگاریتم  CFUباکتری در رقم فالت
غیر آلوده به قارچ بیمارگر ( 3/3۵لگاریتم  CFUدر
میلیگرم وزن خشکریشه) و کمترین لگاریتم  CFUدر
رقم فالت آلوده به قارچ بیمارگر ( 3/19لگاریتم CFU
باکتری در میلیگرم وزن خشکریشه) مشاهده شد.
آلودگی به قارچ بیمارگر اثر متناقضی روی کلونیزاسیون
ریشههای رقمهای مختلف توسط باکتری
 P. fluorescensداشت ،بهطوریکه در دو رقم فالت و
مرودشت ،آلودگی به قارچ منجر به کاهش قابلتوجه
کلنیزاسیون ریزوباکتری شد ،درحالیکه در رقم نیکنژاد،
پس از آلودگی به قارچ بیمارگر ،تعداد CFUهای باکتری
مستقر روی ریشهها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا
کرد (شکل .)3
فعالیت آنزیم  PALدر رقمهای گندم

بنابر نتایج حاضر در شکل  ،4در بررسی واکنش

رقمها با بیمارگر ،در روزهای هفتم ،نهم و هفتۀ پنجم
در رقم فالت افزایش فعالیت آنزیمی در روزهای هفتم
و کاهش فعالیت در روز نهم و هفتۀ پنجم مشاهده
شد .در رقم مرودشت ،در روزهای هفتم و نهم افزایش
فعالیت آنزیمی اتفاق افتاد و در هفتۀ پنجم میانگین
تغییرات معنیدار نبود .در رقم نیکنژاد در هر سه
دوره ،فعالیت آنزیمی افزایش یافت .در روز هفتم
کمترین فعالیت مربوط به رقم نیکنژاد آلوده به
بیمارگر بود .در هفتۀ پنجم نیز کمترین
فعالیت آنزیمی مربوط به رقم فالت آلوده به بیمارگر
بود.
در برهمکنش باکتری با رقمهای مختلف ،افزایش
فعالیت آنزیمی مشاهده شد .در هر سه دوره ،هر دو
جدایه در برهمکنش با بیمارگر موجب افزایش فعالیت
آنزیمی شدند .در تعامل باکتری با رقمهای مختلف در
روز هفتم رقم نیکنژاد ،کمترین فعالیت آنزیمی را
داشت .در هفتۀ پنجم ،رقم نیکنژاد در برهمکنش با
باکتری بیشترین و رقم فالت در این برهمکنش
کمترین فعالیت آنزیمی را نشان داد .در برهمکنش
باکتری با رقمهای آلوده ،در روز نهم و هفتۀ پنجم رقم
فالت آلوده در برهمکنش با باکتری کمترین فعالیت
آنزیمی را نشان داد.

شکل  .3میانگین ( +خطای استاندارد) میزان کلونیزاسیون باکتری  P. fluorescens P100روی ریشۀ سه رقم گندم برحسب تعداد
سلول باکتری در میلیگرم وزن خشکریشه .حروف غیرمشابه نشاندهندة وجود اختالف معنیدار در سطح  1درصد است.
Figure 3. Mean (+ standard error) of colonization rate of P. fluorescens P100 on the roots of three wheat cultivars
based on the number of bacterial cells per milligram weight of dry matter. Non-matching letters indicate a significant
difference at 1% level.
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شکل  .4میانگین ( ±خطای استاندارد) فعالیت آنزیم فنیلآالنینآمونیالیاز بر اساس نانومول سینامیکاسید در سه رقم گندم
تیمارشده با  F. culmorumو  P. fluorescens UTP100بهصورت جداگانه و همزمان B ،A .و  Cبه ترتیب رقم فالت ،مرودشت و
نیکنژاد هستند .حروف غیرمشابه نشاندهندة وجود اختالف معنیدار در سطح  1درصد است.
Figure 4. Mean (± standard error) of phenylalanine ammonia lyase enzyme activity based on cinnamic acid nanomole
in three cultivars of F. culmorum and P. fluorescens UTP100 separately and simultaneously. Non-matching letters
indicate a significant difference at 1% level.

بحث
در این بررسی ،برهمکنش بین سه رقم گندم با قارچ
بیمارگر  F. culmorumو ریزوباکتری P. fluorescens
با ارزیابی درصد آلودگی بهعنوان صفت مرتبط با قارچ
بیمارگر ،میزان کلونیزاسیون ریشهها بهعنوان صفتی از
باکتری  P. fluorescensو برخی ویژگیهای رشدی و
میزان فعالیت آنزیم  PALبهعنوان ویژگیهایی از گیاه
میزبان بررسی شد .نتایج نشان داد ،تلقیح بذرهای هر
سه رقم گندم با باکتری P. fluorescens UTP100
منجر به کاهش درصد آلودگی این رقمها به قارچ
بیمارگر  F. culmorumو بهبود ویژگیهای رشدی
گیاهان تیمارشده میشود ،اگرچه در رقمهای مختلف،
از این نظر تفاوتهایی مشاهده شد.
افزون بر این ،ریزوباکتری مذکور به تنهایی و در
غیاب قارچ بیمارگر باعث بهبود درصد جوانهزنی بذر هر
سه رقم گندم شد .بهطورکلی ،باکتریهای جنس
سودوموناس جزو باکتریهای محرک رشد هستند که در
طبیعت بهطور وسیعی گسترش یافتهاند و به همین دلیل
میتواند ریزوسفر بسیاری از گیاهان را کلنیزه کنند .از

طرفی ،توانایی تولید طیف متنوعی از متابولیتهای
محرک رشد مانند سیدروفور ( ،)Meyer, 2000سیانید
هیدروژن ( )Schippers et al., 1990و اکسین ( Patten
 )& Glick, 2002و نیز توانایی انحالل فسفات ( Rashid
 )et al., 2004را دارند .با استناد بر این یافتهها ،میتوان
گفت که جدایۀ  P. fluorescens UTP100با یک یا چند
مورد از این مکانیسمها و ترکیبهای موجب بهبود توسعۀ
رشد گیاه شده است .کما اینکه امکان تولید سیدروفور و
ترکیبهای فرار ضد قارچی در سطح آزمایشگاه در این
جدایه صورت گرفته و نتایج قابل قبولی نیز ارائه شده
است (.)Hosseinzadeh Foumeshi et al., 2013
همچنین ،میزان کلونیزاسیون ریشۀ هر سه رقم به
میزان زیادی تحت تأثیر رقمهای گیاهی و آلودگی یا
عدم آلودگی آنها به قارچ بیمارگر قرار گرفت.
بهطوریکه بیشترین تعداد  CFUباکتری در رقم فالت
غیر آلوده و کمترین آن در رقم فالت آلوده به قارچ
بیمارگر ثبت شدند .بهعالوه ،برخالف دو رقم مرودشت
و فالت که در اثر آلودگی به قارچ میزان کلونیزاسیون
باکتری روی ریشۀ آنها کاهش یافت ،در رقم
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نیکنژاد ،آلودگی به قارچ بیمارگر منجر به افزایش
قابلتوجه تعداد CFUهای باکتری مستقر روی ریشه
شد .در این میان ،رقم مرودشت ،کمترین نوسان را از
نظر میزان کلونیزاسیون باکتری در گیاهان آلوده و
غیرآلوده به قارچ بیمارگر نشان داد (شکل  .)3بنابراین،
نتایج نشان میدهد که میزان نقش باکتری در
محافظت از گیاه ،بسته به نوع رقم گندم و میزان
مقاومت آن نسبت به بیمارگر متفاوت است .در بررسی
میزان کلنیزاسیون ریشۀ گندم مشاهده شد که
رقمهای مختلف بهطور یکسان توسط باکتری کلونیزه
نمیشوند که در بررسیهای قبلی نیز مشاهده شده
است ( Mazzola et al., 2004; Sharifi-tehrani et al.,
 .)2009مشخصشده که جایگزینی یک کروموزم در
ژنوتیپ (نژادگان) گیاه مادری ممکن است ترکیب
جامعۀ میکروبی را در ریزوسفر تغییر دهد .اختالف در
سطح رقم برای کلنیزاسیون ریشۀ گیاه پنبه ،گندم و
گوجهفرنگی مشاهده شده است ( Mazzola et al.,
 .)2002همچنین ،مشخص شده است که بیان ژن phlA
بیوسنتز کنندة  DAPGدر جدایۀ  CHAOدر میان
رقمهای ذرت متفاوت است (.)Notz et al., 2002
 (2002) Mazzola et al.در نتایج بررسیهای خود
نشان دادند ،رقمهای متفاوت ظرفیت متفاوتی در
افزایش جمعیت باکتریهای مقیم خاک دارند.
همچنین ،نشان دادند که یک سطحی از اختصاصیت
بین رقم گیاه و استرین باکتری وجود دارد .بهطوریکه
یک نوع رقم خاص قادر است ژنوتیپ ویژهای را از
لحاظ جمعیت حفظ کند ،درحالیکه همان ژنوتیپ در
رقم دیگر جمعیت بسیار پایینی دارد.
بررسی میزان فعالیت آنزیم  PALنشان داد،
استقرار باکتری در هر سه رقم گندم مورد بررسی،
صرفنظر از آلودگی آنها به قارچ بیمارگر ،منجر به
افزایش میزان فعالیت این آنزیم شد .اما آلودگی به
قارچ بیمارگر ،تنها در رقم نیکنژاد باعث افزایش
فعالیت این آنزیم در مقایسه با شاهد شد .درصد
آلودگی پایین این رقم در مقایسه با دو رقم فالت و
مرودشت در گیاهان تیمارنشده با ریزوباکتری
(شکل )1ممکن است از این فرضیه حمایت کنند .از
سوی دیگر ،فعالیت آنزیم  PALدر گیاهانی که بهطور

همزمان با قارچ بیمارگر و باکتری تیمار شده بودند،
بیشتر از گیاهانی بود که به تنهایی به هر یک از این
دو میکروارگانیسم آلوده شده بودند .این موضوع ،از
سویی بر لزوم حضور عامل بیمارگر برای افزایش
فعالیت آنزیمهای دفاعی و از سوی دیگر ،بر نقش
ریزوباکتری در تحریک واکنشهای دفاعی گیاه در
مواجهه با بیمارگر تأکید دارد .این نتایج با یافتههای
دیگر محققان کامالً مطابقت دارد ( ;Chen et al., 2000
.Nakkeeran et al., 2005; Basha & Chatterjee,
 .)2007; Daval et al., 2011بهعنوان مثالBasha & ،
 (2007) Chatterjeeنشان دادهاند که میزان فعالیت
آنزیم  PALدر نخودفرنگی ،هنگامیکه بوتهها بهطور
همزمان با ریزوباکتری  P. aeruginosaیا
Sclerotinia
 P. fluorescensو قارچ بیمارگر
 sclerotiorumتیمار میشوند ،بیشتر از زمانی است که
گیاهان بهصورت جداگانه به هر یک از این عاملها
آلوده میشوند .در بررسی دیگری ،نشان داده شد که
فعالیت سه آنزیم  ،PALپراکسیداز و پلیفنل اکسیداز
در گیاهان فلفل قرمز که بهطور همزمان با ریزوباکتری
 P. chlororaphisیا  Bacillus subtilisو قارچ بیمارگر
 Pythium aphanidermatumآلوده شدهاند بیش از
گیاهانی است که بهصورت جداگانه توسط هر یک از
این عاملها تیمار شدهاند (.)Nakeeran et al., 2005
درمجموع ،بررسی حاضر نشان داد که ریزوباکتری
 P. fluorescens UTP100قادر است بهخوبی در
ریزوسفر رقمهای مختلف گندم مستقرشده و از گیاه
در برابر قارچ عامل پوسیدگی ریشه و طوقه،
 ،F. culmorumمحافظت کند .از نظر میزان
کلونیزاسیون این باکتری و میزان کنترل بیماری،
تفاوتهایی بین رقمهای مختلف مشاهده شد که
مستندات و دلیل این تفاوت قبالً ذکر شد .قدرت
بیوکنترل این ریزوباکتری ممکن است از طریق اشغال
ریزوسفر ،تولید متابولیتهای مختلف ازجمله
آنتیبیوتیکها و سیدروفورها ،رقابت بر سر مواد غذایی
در گیاه میزبان حاصل شود که توانایی تولید سیدروفور
و متابولیتهای ضد قارچی این جدایۀ ریزوباکتر
بررسی و اثبات شده است ( Hosseinzadeh Foumeshi
 .)et al., 2013اما با توجه به افزایش میزان فعالیت
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 در کنترل بیولوژیک قارچUTP100
کارایی الزم را داشته و میتواند در برنامههای مدیریتی
 درنهایت میتوان گفت بین.این بیمارگر استفاده شود
 هر چه گیاه بیشتر.گیاه و میکروب ارتباط وجود دارد
 مزیتهای زیادی نیز،به کلنیزاسیون ریشه اجازه دهد
.از ریزوباکتر دریافت میکند
F. culmorum

 در حضور، و احتماالً سایر آنزیمهای دفاعی گیاهPAL
ریزوباکتری و در پاسخ به آلودگی توسط قارچ بیمارگر
میتوان گفت که احتماالً ریزوباکتری در القای مقاومت
 حفاظت از.سیستمیک در گیاه میزبان نیز نقش دارد
 بیانگر، با هر مکانیسمی که صورت گرفته باشد،گیاه
P. fluorescens این موضوع است که ریزوباکتری
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