
 

١ 
 

 
 Phytophthora drechsleriو مطالعه مکانیسم تاثیر آنها علیه  Pseudomonas fluorescensارزیابی فعالیت آنتاگونیستی دو جدایه 

 عامل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در شرایط آزمایشگاهی
  

 2شیرزاداکبر،  1احمدزاده مسعود ،1* اعزازيرباب 

 شناسی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه بیماري .1

  r.ezazi333@gmail.com : *مسئول نویسنده 
 شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گروه بیماري .2

 
  چکیده

یکی از عوامل محدود کننده کشت این محصول  Phytophthora drechsleriبیماري پوسیدگی ریشه و طوقه خیار ناشی از     
سودومونادهاي فلورسنت با توانایی تولید طیف وسیعی از . ز اهمیت باالیی برخوردار استکنترل زیستی بیمارگرهاي خاکزي ا. باشد می

هاي مختلف، مواد تنظیم کننده رشد گیاه، ترکیبات کالته کننده فلزات و همچنین تولید  بیوتیک هاي ثانویه مانند آنتی متابولیت
در این تحقیق، تاثیر دو جدایه . باشند هاي گیاهی می ژیک بیماريهاي موثر در کنترل بیولو ترین باکتري هاي مختلف، از مهم آنزیم

Pseudomonas fluorescens  بیوتیک، تاثیر  کشت متقابل، ترکیبات فرار، تولید آنتی(هاي مختلف  در شرایط آزمایشگاه با مکانیسم
هایی نظیر سیدروفور،  ظر تولید متابولیتها از ن همچنین جدایه. بررسی شد P. drechsleri علیه) سلولی سلول زنده و عصاره برون

هاي کشت متقابل و ترکیبات  در تست F133نتایج نشان داد جدایه . هاي پروتئاز، لیپاز، فسفاتاز بررسی شدند سیانید هیدروژن، آنزیم
تی با هم نشان ندادند؛ ها تفاو اما از نظر سایر تست. عمل کرده است F117تر از جدایه  فرار و همچنین از نظر تولید سیدروفور قوي

همچنین توانایی تولید سیانید . شدند P. drechsleriسلولی هر دو جدایه به طور کامل مانع از رشد  بیوتیک و عصاره برون آنتی
 . هیدروژن، پروتئاز، لیپاز و فسفاتاز در هر دو جدایه مشاهده شد

  
 Pseudomonas fluorescens، پوسیدگی ریشه و طوقه خیار، کنترل بیولوژیک: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

باشد که در صورت عدم کنترل خسارت  هاي مهم و خطرناك خیار می بیماري پوسیدگی ریشه و طوقه، یکی از بیماري     
 .)16و2(به عنوان عامل این بیماري در ایران گزارش شده است  Tucker Phytophthora drechsleri. کند ناپذیري وارد می جبران

دهد و در صورت مساعد بودن شرایط محیطی در مدت  دلیل خاکزي بودن ابتدا ریشه و طوقه گیاه را مورد حمله قرار می این بیمارگر به
هاي سیستمیک براي کنترل این بیماري چندان کارساز نبوده و ضمن  کش مصرف قارچ. شود کوتاهی سبب پژمردگی و مرگ گیاه می

سودومونادهاي فلورسنت با دارا بودن قدرت رقابت باال، تولید انواع  ).14(دنبال دارد بروز مقاومت را نیز به  محیط زیست،  آلودگی
و توانایی کلنیزاسیون ریزوسفر بیشترین جمعیت ) سیدروفور(هایی از قبیل ترکیبات کالته کننده فلزات  ها و متابولیت بیوتیک آنتی

در تحقیق حاضر ). 7( خاك دارند یزیکی، شیمیایی و بیولوژیکیف دهند و سازگاري زیادي با شرایط میکروفلور خاك را تشکیل می
هاي مختلف و همراه با  روشبه  Pseudomonas fluorescens به وسیله دو جدایه از  P. drechsleriمیزان بازدارندگی از رشد

 .مورد بررسی قرار گرفت در شرایط آزمایشگاهی هاي موثر شناخت مکانیسم
  

  ها مواد و روش
دریافت F133) و (F117 شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  از آزمایشگاه بیماري P. fluorescensقیق، دو جدایه در این تح      

نیز از آزمایشگاه کنترل  P. drechsleriجدایه  بیمارگر .  انجام شدهاي مرسوم  و بلند مدت با روششد؛ نگهداري کوتاه مدت 
  . انجام شد) 1371(در آب مقطر استریل مطابق روش پیشنهادي ارشاد بیولوژیک دانشگاه تهران شد و نگهداري آن 
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  هاي مورد استفاده وسیله جدایه به P. drechsleriهاي بازدارندگی از رشد  بررسی مکانیسم

و همکـاران   Hagedornمطـابق روش   1کشـت متقابـل   ، آزمـون در شـرایط آزمایشـگاه   بررسی قدرت بازداري از رشد بیمارگربه منظور 
بررسـی تولیـد   و ) 1993( Fiddaman & Rossalبررسـی اثـر ضـد میکروبـی ترکیبـات فـرار بـاکتري بـه روش         . انجـام شـد  ) 1989(

در سه (سلولی  تاثیر سلول زنده باکتري و همچنین عصاره برون. انجام شد )Kraus & Loper)1990 بیوتیک باکتري مطابق روش  آنتی
) 2005(و همکـاران   Teniolaدر  محـیط مـایع مطـابق روش پیشـنهادي      P. drechsleri در جلوگیري از رشـد میسـیلیومی   ) غلظت

  .بررسی شد
  P. fluorescens F117 و   P. fluorescens F133هاي ضدمیکروبی به وسیله  بررسی تولید متابولیت

گیـري کمـی میـزان     اندازهدوم در روش . )3( استفاده شدCAS 2 رنگ محیط آبیتولید سیدروفور به دو روش انجام شد؛ در روش اول از 
 Alstrom & Burnsبـا روش اصـالح شـده     (HCN)تولید سـیانید هیـدروژن    ).6(انجام شد  سیدروفور با استفاده از اسپکتروفتومتري

  تولیـد فسـفاتاز بـا اسـتفاده از محـیط اسـپربر       و )17( Skim milk Agarپروتئاز با استفاده از محیط   تولید آنزیم. بررسی شد) 1989(
Sperber  )21( انجام شد و از روش هیدرولیز توئین براي بررسی تولید لیپاز استفاده شد )20(.  

  آماري تحلیل و تجزیه
 .مقایسه شد % 5ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح  میانگین داده. انجام شد SAS v. 9.1افزار  آماري با استفاده از نرم تحلیل و تجزیه

  
  نتایج 

  استفاده مورد هاي جدایه وسیله به P. drechsleri رشد از بازدارندگی هاي یسممکان بررسی
از ). 1جـدول ( داري بین دو جدایه نشان دادتفاوت معنی% 5بندي آماري بر اساس آزمون دانکن در سطح  در بررسی کشت متقابل، گروه

 بیشـترین بازدارنـدگی را نشـان داد    33/53%بـا   F133 جدایـه ، P. drechsleriنظر اثر ضد میکروبی ترکیبات فـرار در میـزان کنتـرل    
. داردنـ داري وجـود   اختالف معنـی  PDBمحیط کشت  بیمارگر در جلوگیري از رشد سلول زنده از نظر توانایی ها جدایه بین؛ )1جدول (

 هـا  جدایـه  مایع برون سلولیترشحات  .کردندکامل جلوگیري به طور PDB  غذایی در محیط بیمارگر 3توده زیستاز تولید   جدایههر دو 
 1روز مطابق جـدول  10پس از بیوتیک،  در بررسی تاثیر آنتی. کردطور کامل از رشد بیمارگر جلوگیري  در هر سه غلظت بههر دو جدایه 

شـده  P. drechsleri بیوتیک تولید شده بطور کامل مـانع از رشـد    بیوتیک بوده و آنتی مشخص شد که هر دو جدایه قادر به تولید آنتی
  .است

 هاي مختلف بامکانیسم F133و  F117به وسیله دو جدایه  P. drechsleriبازدارندگی از رشد میسیلیوم : 1 جدول

    بر حسب درصد in vitroدر شرایط P. drechsleri میزان بازدارندگی از رشد    
سلول باکتري در  سلولی باکتریایی عصاره برون

  محیط مایع
  هاي باکتریایی جدایه  کشت متقابل ترکیبات فرار  بیوتیک اثر آنتی

%50 %25 %10 

a 100  a 100  a 100  a 100  a 100  b  66/26 b11/51  P. fluorescens F117  

a 100  a 100  a 100  a 100  a 100  a 33/53 a33/53  P. fluorescens F133  

b  0 b  0 b  0 b  0  b  0  c 0  c 0 control 

  می باشند% 5اختالف آماري در سطح حروف غیر مشابه بیانگر . مقایسه میانگین با روش دانکن انجام شده است
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Dual culture 
2 Chrome azurol-S 
3 -Biomass 
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 هاي ضدمیکروبی تولید متابولیت
؛ )2جدول (گیرند  هاي آماري متفاوتی قرار می دهد که این دو جدایه در گروه مقایسه میانگین تولید سیدروفور به روش دانکن نشان می

، )2جدول(گیري شد  تولید سیدروفور نوع پایووردین به صورت اختصاصی، اندازه ر ارزیابی تولید سیدروفور به روش اسپکتروفتومتري،د
با  HCNمیزان تولید . باشد می F117بیشتر از  F133وسیله جدایه  شود که میزان سیدروفور پایووردین تولید شده به مالحظه می

دهی، هر دو جدایه  ؛ مطابق مقیاس نمرهگیري شد دهد اندازه ریک که بعد از واکنش با سیانید تغییر رنگ میاستفاده از معرف اسید پیک
اند و به لحاظ آماري تفاوتی با هم نشان ندادند  را تولید کرده HCNبیشترین تغییر رنگ را در کاغذ صافی ایجاد کرده و باالترین میزان 

  . باشند وتئاز، لیپاز و فسفاتاز، مشاهده شد که هر دو جدایه قادر به تولید هر سه آنزیم میهاي پر از نظر تولید آنزیم). 2جدول(
 

 F117 و P. fluorescens F133هاي  وسیله جدایه به هاي پروتئاز، لیپاز و فسفاتاز  وآنزیم HCNمقایسه تولید سیدروفور، : 2جدول 
 

 
 
 
 
  
 
 

 .باشندمی% 5حروف غیر مشابه بیانگر اختالف آماري در سطح . یانگین با روش دانکن انجام شده استمقایسه م

 
  گیري بحث و نتیجه

با توجه به باال بودن میزان خسارت بیماري پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه خیار، یافتن روشی مناسب بـراي کـاهش خسـارت         
توانـد   هاي پروبیوتیک گیاهی مـی  هاي کنترل بیولوژیک  و کاربرد باکتري به کارگیري روش. باشد ناشی از این بیماري بسیار ضروري می

هـاي   توانستند با مکانیسم  P. fluorescensدر این تحقیق، دو جدایه از  .رت این بیماري محسوب شودمناسبی براي کاهش خسا  روش
دهد کـه ترشـحات مـایع     نشان می ي مختلف از نظر میزان بازدارندگیها جلوگیري کنند؛ مقایسه روش P. drechsleriمختلف از رشد  

هـا در   سـلولی بـاکتري  نقش عصاره بـرون . ها عمل نموده است تر از سایر روش ي، بسیار قو100%سلولی هر دو جدایه با بازدارندگی  برون
مکانیسم اصـلی بیـوکنترل در   . )18( ها به خوبی مطالعه شده است وکسینبازداري از رشد بیمارگرها و حتی در تجزیه و پاکسازي میکوت

هاي حیاتی موجـودات   اشد که به طور مستقیم روي فعالیتب ها می بیوتیک در این باکتري سودومونادهاي فلورسنت مربوط به تولید آنتی
بیوتیک به عنوان یک عامل مهم در کاهش بسـیاري از بیمارگرهـاي ریشـه     آنتی تولید مواد . شوند هدف اثر گذاشته باعث کنترل آنها می

هـا بـه عنـوان یـک مکانیسـم       رگانیسـم وسـیله میکروا  هاي تجزیه کننده دیواره سلولی بهآنزیم  تولید برخی  ).19و 8( شناخته شده است
شـود؛   ها محسوب مـی  هاي این جدایه حل فسفات معدنی، یکی دیگر از ویژگی ).12( تاحتمالی در کنترل بیولوژیکی آنها مطرح شده اس

با کمـک    .Rhizobium sppو .Pseudomonas spp.،spp.  Bacillus، Entrobacter sppهاي حل کننده فسفات از جمله  باکتري
 کننـد  ، فسفر قابل حل را از ترکیبات آلی خاك، آزاد میC-P lyasesهایی مانند فسفاتازهاي خارج سلولی، فیتازها، فسفوناتازها و  نزیمآ
 تولید بین ).24( رود می شمار به فلورسنت سودومونادهاي وسیله به بیمارگرها کنترل هاي مکانیسم ترینمهم از یکی HCN تولید. )23(

HCN مسـتقیم  ؛ تـأثیر )9( دارد وجود همبستگی آنها  در بیولوژیک کنترل توانایی و آنتاگونیست  ونادهايسودوم در HCN مسـیر  روي 
تولید سـیدروفور از خـود نشـان    ظرفیت خوبی در ها همچنین  این جدایه ).5( باشد می آن  تأثیر نحوه اصلی مکانیسم ها، قارچ در تنفسی

  ).15(شود  می آهن   کمبود رایطشداد که سبب برتري رقابتی آنها در 
 .Pعلیـه بیمـارگر    in vitroبخشـی در شـرایط    هاي بیوکنترلی مناسب، میزان کنترل رضایت ررسی با دارا بودن ویژگیدو جدایه مورد ب

drechsleri مـل بیـوکنترل   هاي آنتاگونیستی متنوع، نقطه قوتی براي استفاده از آنها بـه عنـوان عوا   وجود مکانیسم. از خود نشان دادند
شود و ضرورت انجام تحقیق بیشتر در خصوص کاربرد آنها در گلخانه و مزرعه جهت اسـتفاده در برنامـه مـدیریت تلفیقـی      محسوب می

  .کند ها را آشکار می بیماري

سـب  دهی بـر ح  نمره    تولید آنزیم  
  HCNتولید 

  تولید سیدروفور   
ــوري جــذب    فسفاتاز  لیپاز  پروتئاز   جدایه باکتریایی ــانومتر  400 در ن ن

  )روش اسپکتروفتومتري(
سـاعت   72قطر هاله 

(mm) ) روشCASآگار(  
P. fluorescens F117  + + + 4  b  58/0  b 35  
P. fluorescens F133 + + + 4  a 722/0  a 33  
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