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  چکیده

هاي آنتاگونیست به عنوان یک پیش نیاز ضروري براي کنتـرل بیولوژیـک موفـق     وسیله باکتري ریشه گیاهان بهتوانایی کلنیزه کردن     
توانـایی  هـاي بیمـاریزا، اسـترین بیـوکنترلی بایسـتی       یسمبه منظور حفاظت موثر سیستم ریشه در مقابل حمله میکروارگان. مطرح است

در تحقیق حاضر، ابتدا دو فاکتور مهم در کلنیزاسیون شامل تحرك و قدرت تشـکیل بیـوفیلم در دو   . را داشته باشددر ریزوسفر استقرار 
مـورد بررسـی   مطـرح هسـتند،   هاي پروبیوتیک گیاهی  که به عنوان باکتري )F133و Pseudomonas fluorescens ) F117جدایه از 

و دینامیک جمعیت دو جدایه در ریزوسفر خیـار در دوره یـک ماهـه در شـرایط گلخانـه مـورد       توانایی کلنیزاسیون  در ادامه. قرار گرفت
وتی هاي شناوري و ناگهانی و همچنین از نظر میزان تشکیل بیـوفیلم تفـا   نتایج نشان داد که دو جدایه از نظر حرکت. بررسی قرار گرفت

تجزیـه  و تحلیـل الگـوي کلنیزاسـیون در     . باشد می F117تر از جدایه  اي سریع از نظر حرکت توده F133با هم نشان ندادند، اما جدایه 
افزایش پیدا کرده، اما بعد از آن روند نزولی پیدا کرده و جمعیت هر دو جدایه زنی  نشان داد که یک هفته بعد از مایه طول دوره آزمایش

 .از جمعیت اولیه رسیده است به کمتر
  

 کنترل بیولوژیک، کلنیزاسیون، Pseudomonas fluorescens: کلمات کلیدي
 

  مقدمه
گیاهی قـرار    ر ترشحات ریشهاي از خاك است که تحت تأثی باشد، در واقع ناحیه فعالیت ریشه می در لغت به معناي منطقه 1ریزوسفر    
). 11(گـردد   هایی است که باعث حفظ سـالمت گیـاه و حاصـلخیزي خـاك مـی      ر میکروارگانیسمگیرد و زیستگاه مناسبی براي تکثی می

د گیاه و یـا کـاهش وقـوع بیمـاري     ، ریشه گیاه را کلنیزه کرده، موجب افزایش رش(PGPR)ریزوباکترهاي تحریک کننده رشد گیاهان 
ز سه ویژگـی کلنیزاسـیون مـوثر، تحریـک رشـد گیـاهی و       شود که حداقل دو ویژگی ا اطالق می هایی باکتريبه  PGPRواژه . شوند می

هایی هستند که به فضاي سلولی الیه اپیدرم و بافـت کـورتکس    هاي قوي ریشه باکتري کلنیزه کننده ).19و10( را دارا باشند ،بیوکنترل
کلنیزاسـیون  ). 7( ماننـد  ی میچسبند، به نحوي که با شستشوي شدید نیز روي آن باق کنند یا به طور محکم به سطح ریشه می نفوذ می

سـازد تـا از اسـتقرار     وسـیله عوامـل آنتاگونسـیت، آنهـا را قـادر مـی       هاي مناسب براي رقابت با بیمارگرها به آوردن مکان دست سریع و به
توسـط   اسـیون ریشـه  نیزبـر کل عوامل زنده و غیرزنـده مختلفـی    .)3(هاي بعدي ممانعت نمایند  بیمارگرها روي سیستم ریشه و آلودگی

باشـد کـه بـه     هاي متنوع مـی  متشکل از یک گونه یا گونههاي باکتري  زیستگاه کوچکی از جمعیت بیوفیلم. )17( گذارد باکتري تأثیر می
تشـکیل  ). 2(انـد   گرفتـه ساکاریدهاي خارج سـلولی قـرار    هایی از پلی صورت چسبیده به یکدیگر و یا به سطوح زنده و غیرزنده در زمینه

نیزاسیون مسـاعد  تواند محیط را براي کل مییسمی براي قرار گرفتن باکتري در یک محیط مناسب فراهم می آورد، بنابراین بیوفیلم مکان
 .انجام شد P. fluorescensوسیله دو جدایه از  این تحقیق با هدف بررسی توانایی کلنیزاسیون ریزوسفر گیاه خیار به. نماید

  
  ها مواد و روش

دریافت F133) و (F117 شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  از آزمایشگاه بیماري P. fluorescensجدایه  در این تحقیق، دو    
  .)12( هاي مناسب انجام شد ها با روش جدایهبلند مدت  و نگهداري کوتاه مدت شد؛ 

  
                                                             
1 -Rhizosphere 
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   P. fluorescens F117 و   P. fluorescens F133 )2اي، ناگهانی، توده1شناوري( بررسی میزان تحرك

آگار به منظور بررسی حرکت  % 5/0با غلظت  King's B، محیط )شناوري( swimmingآگار براي تست % 3/0با غلظت  SAمحیط 
swarming )اي توده ( و محیطKing's B  آگار براي بررسی توانایی حرکت % 1با غلظتtwitching )مورد استفاده قرار ) گهانینا

ها در انکوباتور  دیش ها به منظور جلوگیري از تبخیر آب محیط با پارافیلم مسدود شدند؛ پتري دیش يدرب پترزنی،  پس از مایه. گرفت
  .)15(  آزمایش در سه تکرار انجام شد. ساعت اندازه گیري شد 24نگهداري شده و قطر کلونی پس از  C 28°در دماي 

  P. fluorescens F117 و   P. fluorescens F133وسیله  بهبررسی میزان تشکیل بیوفیلم 
در  1/0تـا   08/0 بـا جـذب نـوري بـین     NBمقایسه کمی تشکیل بیوفیلم ابتدا سوسپانسیونی از کشت تازه باکتري در محیط به منظور 
سـاعت   24بعـد از  . میکرولیتر از این سوسپانسیون به هر چاهک میکروپلیت انتقـال داده شـد   250تهیه شد؛ سپس nm 625طول موج 

آمیـزي بـا محلـول     رنـگ  ،ها خارج شد و پس از شستشو، سوسپانسیون میکروبی از چاهکدر شرایط سکون C 28°دماي انکوباسیون در 
میکرولیتر اسـید اسـتیک    200اضافه کردن  باسنجش کمی تولید بیوفیلم ، هاي اضافیبعد از شستن رنگ. انجام شد% 2کریستال ویوله 

توسط دستگاه الیـزا   nm 492بر در طول موج موجود در حالل رنگ ریستال ویولهرنگ ک) OD(جذب نوري  و قرائتبه هر چاهک % 33
  ).6( انجام شد 3ریدر

  P. fluorescens F117 و   P. fluorescens F133وسیله  بررسی کلنیزاسیون ریزوسفر خیار به
% 1هـا در محلـول    بـاکتري  CFU/ml  107 دقیقـه در سوسپانسـیون    30بذور خیار رقم دومینوس پس از ضـدعفونی شـدن بـه مـدت    

هـاي حـاوي خـاك     سـپس بـذور در گلـدان   . قـرار گرفتنـد  ) C º27دور درقیقه و دماي 70(سلولز روي شیکر با دور آرام  متیل کربوکسی
هـا بـه    گیـري از ریشـه   ، نمونـه )2003(و همکاران  4مطابق روش یان. ه و در گلخانه در شرایط مناسب نگهداري شدندکاشته شد استریل
ها با کشت در محیط انتخـابی   روز بعد از کاشت بذور انجام شد و مقدار جمعیت باکتري روي ریشه در این زمان 28و  21، 14، 7ترتیب 

مورد نظر و بررسی دینامیـک   باکتريابتدا براي ردیابی . دست آمد به )ppm300با غلظت  5بیوتیک ریفامپیسین حاوي آنتی KBمحیط (
  .بیوتیک ریفامپیسین شد مقاوم به آنتیجمعیت اقدام به تهیه موتانت 

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

 .شد
  

 و بحث نتایج
  F133و F117 هاي  بررسی میزان تحرك جدایه

 اي و حرکـت ناگهـانی   هاي سودوموناس توصیف شده است، حرکت شناوري،  حرکـت تـوده   ه نوع حرکت براي باکتريبه طور کلی س    
 24هـا   گیري قطر کلـونی  اندازه. )8(باشد  وابسته به پیلی نوع چهار می اي، وابسته به تاژك و حرکت ناگهانی حرکت شناوري و توده .)9(

اما از نظر  ،)1جدول (گیرند  جاي می آماري یکسانی  در گروه و ناگهانی حرکت شناورياز نظر دو جدایه زنی نشان داد  ساعت بعد از مایه
تري از خود نشـان   حرکت سریع F117 جدایه در مقایسه با F133 جدایه باشد، اي که جزء رفتارهاي وابسته به جمعیت می حرکت توده

 . دهد می
 
 
 
  

                                                             
1 - Swimming 
2 - Twitching 
3 - ELISA reader 
4 -Yan 
5 - Rifampicin 
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 تفادههاي مورد اس جدایهمقایسه میزان تحرك : 1جدول

  حرکت شناوري  اي حرکت توده  حرکت ناگهانی    
  (mm)ساعت 24قطر هاله     (mm)ساعت 24قطر هاله     (mm)ساعت 24قطر هاله    هاي باکتریایی جدایه

 P. fluorescens F117   66/4    a   6         b   14       a 
P. fluorescens F133   33/4     a   33/11    a   33/15   a 

   F133و F117 هاي  جدایهبیوفیلم به وسیله  مقایسه تشکیل
ها، قابلیـت اسـتفاده از مـواد غـذایی و همکـاري       بیوفیلم فوائدي از قبیل حفاظت در مقابل شرایط محیطی، مقاومت به آنتی بیوتیک    

هاي باکتریـایی توانـایی    درون بیوفیلم سلولشرایط زیستگاه بیوفیلم با شرایط محیطی کامال متفاوت است،  .براي باکتري دارد متابولیکی
داري در میـزان   نتایج آزمون بیوفیلم  تفاوت معنـی . )14( باشند آورند که در خارج از بیوفیلم امکانپذیر نمی انجام وظایفی را به دست می

بنـدي بـر    این رتبه). b-1شکل(د ان یک اندازه بیوفیلم تشکیل داده هر دو جدایه بهنشان نداد و  F117 Iو   F117هاي چسبندگی جدایه
 .باشد نانومتر می 492اساس میزان جذب نوري در طول موج 

  F133و F117 هاي  وسیله جدایه بررسی قدرت کلنیزاسیون ریشه خیار به
وجه بـه  با ت .باشد تجزیه و تحلیل حاصل از شمارش کلونی در دوره یک ماهه، بیانگر کاهش جمعیت هر دو جدایه در پایان این دوره می

ولـی از  هـر دو جدایـه افـزایش یافتـه     مایه زنی شدند، پس از یک هفته جمعیت  cfu/ml107×1 هنگامی که بذور با جمعیت a(1(شکل 
 F117 جدایه هفته چهارم جمعیت کلنیزه کنندهپایان در نهایت در  .هر دو جدایه روند نزولی در پیش گرفتندهفته اول به بعد جمعیت 

  .رسید cfu/ml 104 به کمتر از این زماندر  F133 جدایهو جمعیت  رسید cfu/ml 103 به کمتر از

 
  F133و  F117مقایسه تشکیل بیوفیم به وسیله دو جدایه  -F133 .bو  F117هاي  الگوي کلنیزاسیون و دینامیسم جمعیت جدایه - a: 1شکل 

 
  گیري کلی بحث و نتیجه

در ایـن  . )3( شـود  راي کلنیزاسیون ریشه، شرط الزم براي فعالیت بیوکنترل علیه عوامـل بیمـارگر محسـوب مـی    توانایی یک باکتري ب   
تحرك باکتري صفت مهمـی بـراي کلنیزاسـیون ریزوسـفر     . تحقیق نقش دو فاکتور تحرك و تشکیل بیوفیلم در کلنیزاسیون بررسی شد

). 4(بـه شـدت قـدرت کلنیزاسـیون را از دسـت داده بودنـد        P. fluorescens WCS374هـاي غیرمتحـرك    شـود، موتانـت   محسوب می
تشـکیل  ). 5و1( .گیرنـد  هاي ریشه قرار مـی  ترین کلنیزه کننده ، در گروه ضعیفPseudomonas chlororaphis هاي غیرمتحرك موتانت

ها با تشکیل بیوفیلم در  د؛ باکتريشو ها محسوب می یت مهم و تاثیرگذار در کلنیزاسیون و حتی در بیوکنترل باکتريبیوفیلم نیز خصوص
هاي محیطی در امـان مانـده و از طرفـی گیـاه را نیـز از در مقابـل        از آسیبمواد غذایی از ترشحات ریشه، مکان و ریشه، عالوه بر کسب 

  ).13(کنند  بیمارگرها محافظت می
یکی . )16( اغلب ناپایدار استمونادهاي فلورسنت از جمله سودوهاي آنتاگونیست  هاي خاکزاد توسط باکتري کنترل بیولوژیکی بیماري

دهد که با گذشت زمان  نتایج این تحقیق نشان می). 18( نیزه نمودن مؤثر و کافی ریشه استعدم توانایی آنها در کلاز دالیل مهم 
ثباتی و  بی .باشد) یا غیرزندهزنده (ل محیطی تواند مربوط به خود باکتري یا به عوام که این امر می میزان کلنیزاسیون کاهش می یابد

ها در کشاورزي  ها از جمله سودوموناسPGPRتغییرپذیري در کلنیزاسیون به عنوان یکی از موانع عمده در گسترش استفاده از 
از انتخاب استرین مناسب جهت تولید انبوه عوامل بیوکنترل، داشتن کلنیزاسیون مناسب یکی غربالگري و ، بنابراین در )16(باشد  می

  .هاي مهمی است که بایستی به آن توجه کرد ویژگی
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