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و  Pseudomonas sp. 5های های آلی باکتریبیوتیکهای فرار و آنتیبررسی نقش متابولیت
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 خالصه

های باشند. باکتری( از جمله مهمترین نماتدهای بیمارگر گیاهان می.Meloidogyne sppنماتدهای گره ریشه )

Pseudomonas sp. 5  وBacillus sp. 1 هایی هستند که خاصیت بازدارندگی آنها نسبت به این بیمارگرها از جمله میکروارگانیسم

های آلی این باکتریها در کنترل بیوتیکهای فرار و آنتیشناخته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش متابولیت

به ترتیب با  Pseudomonas sp. 5و  Bacillus sp. 1های استخراج شده از بیوتیکباشد. آنتیریشه گوجه فرنگی مینماتد گره 

های حاصل از درصد نسبت به شاهد آب، تفریخ تخم را کاهش دادند. عالوه بر این مقایسه میانگین داده ۴۰/۹۳درصد و  ۴۰/۰۴

و  ۲۲/۴۵به ترتیب با  Pseudomonas sp. 5و  Bacillus sp. 1میر الروها نشان داد که های آلی بر مرگ و بیوتیکبررسی تاثیر آنتی

درصد نسبت به شاهد، منجر به افزایش مرگ و میر الروها شدند. ترکیبات فرار تولید شده توسط هر دو ایزوله باکتری مورد  ۵۴/۰۴

 Bacillusهای پتری کاهش دادند. جدایه یشه را در تشتکدار و قابل توجهی درصد تفریخ تخم نماتد گره ربررسی به صورت معنی

sp. 1  وPseudomonas sp. 5  ،ها شدند. درصد منجر به کاهش تفریخ تخم ۹۹درصد و  ۴/۹۲به ترتیب نسبت به شاهد آب مقطر

 فته شوند. های آنتاگونیست به کار گرتواند در بهبود هر چه بیشتر کارایی این باکترینتایج حاصل از این پژوهش می
 

 ، نماتد ریشه گرهی، گوجه فرنگیBacillus ،Pseudomonas کلمات کلیدی:
 

 

 مقدمه

گرایش روزافزون به کاهش یا عدم استفاده از سموم شیمیایی جهت کنترل بیماریهای گیاهی منجر به توسعه روشهای 

باشد. از جمله این روارگانیسمهای مفید خاک میجایگزین یا همراه کنترل شیمیایی شده است. یکی از این روشها استفاده از میک

ها، علیه حمله میکروارگانیسمها میتوان به باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه اشاره کرد که خط مقدم دفاعی را برای ریشه

 Meloidogyneره ریشه ). نماتد گ]۴[باشند آل میکنند و برای استفاده به عنوان عوامل کنترل بیولوژیکی ایدهبیمارگرها فراهم می

sp.شود که انگل اجباری بوده و از لحاظ خسارت اقتصادی به محصوالت کشاورزی ( یکی از مخربترین آفات کشاورزی محسوب می

. از روشهای کنترل نماتدها می توان به کنترل شیمیایی، ]۸[باشند از مهمترین گروه نماتدهای انگل گیاهی در سرتاسر جهان می

مقاوم و تناوب زراعی اشاره کرد ولی در اغلب موارد کنترل نماتدها به دلیل داشتن دامنه میزبانی وسیع، کوتاه بودن کشت ارقام 

ها روی سالمتی باتوجه به اثرات مخرب نماتدکش]۱۱ [باشدچرخه زندگی و میزان باالی تولید مثل با مشکالت زیادی مواجه می

 ای پیدا کرده است. کروبی در کنترل نماتدهای انگل گیاهی اهمیت ویژهانسان و محیط زیست استفاده از عوامل می
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نماتدها در خاک در معرض آلودگی عوامل میکروبی مختلف قرار دارند و همین امکان استفاده از میکرواگانیسمها را برای 

به طور موفقیت آمیز برای کنترل . چندین میکروارگانیسم آنتاگونیست ]۱۲[کند کنترل نماتدهای پارازیت گیاه امکانپذیر می

در تحقیقات مختلفی به  Pseudomonasو  Bacillusهای های مختلف جنساند. گونهنماتدها در مزارع کشاورزی استفاده شده

اند. با این وجود برای بهبود هر چه بهتر کارایی عوامل نماتد گره ریشه استفاده شدهصورت موفقیت آمیزی در کنترل بیولوژیک 

 ای برخوردار است. های بیوکنترلی آنها از اهمیت ویژهیوکنترل فهم و شناخت مکانیزمب

 Pseudomonasو  Bacillus sp. 1های های آلی باکتریبیوتیکهدف از انجام این تحقیق بررسی نقش ترکیبات فرار و آنتی

sp. 5 ای کنترل کردهریشه گوجه فرنگی را در شرایط گلخانهها در تحقیقات قبلی به صورت موفقی نماتد گره باشد. این ایزولهمی-

 . ]۱[اند 
 

 

 هامواد و روش
 

 های آنتاگونیست و نماتد گره ریشه و تکثیر در گلخانهتهیه باکتری

های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از کلکسیون باکتری Bacillus sp. 1و  Pseudomonas sp. 5های آنتاگونیست باکتری

های قبلی ای در بررسیها نسبت به نماتد گره ریشه در شرایط آزمایشگاهی و گلخانهید. خاصیت بازدارندگی این باکتریدریافت گرد

های ، بود که بر اساس روشChitwood Meloidogyne arenaria. گونه نماتد مورد استفاده در این تحقیق ]۱[به اثبات رسیده بود 

جمعیت جداسازی شده به روش تک کیسه  .جداسازی خاص سازی و شناسایی شده بود ]۱[مورد استفاده شده توسط پورمهر 

 .سازی شدندکردن خالص
 

 هاتهیه سوسپانسیون تخم و سوسپانسیون الرو سن دوم مورد استفاده در آزمایش

داسازی شدند. های تخم زیر بینوکولر جهای آلوده گیاهان تکثیری، شسته شده و کیسهبرای تهیه سوسپانسیون تخم، ریشه

 ۰۴۴های رها شده زیر شیر آب، از الک ها حل شده و تخمدرصد، کیسه ژالتینی تخم ۴/۴با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم 

آوری شدند. برای آماده سازی سوسپانسیون مش عبور داده شده و شسته شدند. تخمهای حاصل داخل آب مقطراستریل جمع

های استریل حاوی آب مقطر استریل ریخته شدند و ای نماتد مشابه روش ذکر شده، داخل پتریهالروهای سن دوم نماتد، تخم

روز نگهداری شدند. در این فاصله زمانی الروهای تفریخ شده هر روز  ۰درجه سلسیوس به مدت  ۲۳±۲داخل انکوباتور با دمای 

 قل شدند. الروهای جوان جدا شده در طی چند روز، بههای حاوی آب مقطر استریل و تازه منتآوری شده و به داخل فالسکجمع

 ها مورد استفاده قرار گرفتند.عنوان سوسپانسیون الرو در آزمون
 

 بررسی تاثیر متابولیتهای فرار بر میزان تفریخ تخم نماتد و الروهای سن دوم نماتد گره ریشه

ستفاده شد. در یک قسمت تشتک باکتریها روی محیط های پتری دو قسمتی ابه منظور بررسی اثر ترکیبات فرار، از تشتک

درجه  ۹۴ساعت داخل انکوباتور با دمای  ۴-۰گرم بر لیتر( کشت داده شده و به مدت  ۰حاوی گالیسین )با غلظت   NAکشت 

ها، تخم و یا برای بررسی مرگ و میر الرو ۲۴۴سلسیوس نگهداری شدند. در قسمت دیگر تشتک، سوسپانسیون تخم نماتد حاوی 

بدون   NAسوسپانسیون الروهای سن دوم نماتد روی آب آگار دو درصد با قلم مویی پخش شدند. تشتک شاهد فقط شامل محیط

درب پتریها با نوارپارافیلم مسدود شدند تا از خروج هرگونه متابولیت فرار و گازی شکل از جمله سیانید هیدروژن ]۹[باکتری بود 

روز منتقل شده و در روز سوم و ششم  ۲درجه سلسیوس به مدت  ۹۴به داخل انکوباتور با دمای  هاجلوگیری به عمل آید. نمونه

 داده برداری صورت گرفت.
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 هابیوتیکهای آلی از عصاره کشت باکتریاستخراج آنتی

ر محیط کشت لیتمیلی ۹۴۴استفاده شد. باکتریها در داخل  ]۰[های آلی از روش دافی و دفاگو بیوتیکبرای استخراج آنتی

دور در دقیقه کشت شدند. سپس تمامی محیط کشت  ۲۴۴درجه سلسیوس و ۹۲ساعت در دمای  ۵۲عصاره مالت و مخمر به مدت 

لیتر اتیل میلی ۵۴رسانده شده و بعد از اضافه کردن  ۲نرمال به اسیدیته  ۲میلی لیتر اسید کلریدریک ۰حاصل با اضافه کردن 

هم زده شد تا ترکیبات آلی محیط کشت وارد اتیل استات شود. برای جداسازی اتیل استات از دقیقه به شدت ۹۴استات به مدت 

هزار دور در دقیقه سانتریفیوژ شده و فاز آلی به دست آمده به دقت جداسازی  ۲۴۴۴دقیقه در ۱۹فاز آبی، مخلوط حاصل به مدت 

شیمیایی در معرض جریان هوا قرار داده شده تا به طور  های ساعتی تمیز ریخته شده و در زیر هودشد. فاز آلی بر روی شیشه

متانول کلروفورم  ۲:۱کامل تبخیر شود. رسوب حاصل از خشک شدن اتیل استات در داخل یک سی سی متانول خالص با نسبت 

سن دوم نماتد های بیوکنترلی علیه تخمها و الروهای حل شد و به داخل تیوپهای یک میلی لیتری منتقل شد تا زمان انجام تست

 درجه سلسیوس نگهداری شدند. -۲۴گره ریشه در 
 

 بیوتیکهای آلی بر میزان تفریخ تخم نماتد و مرگ و میر الروهای سن دومبررسی تاثیر آنتی

بیوتیک استخراج شده از هر دو ایزوله باسیلوس و سودوموناس، چاهکی انجام شد. از آنتی ۲۰این آزمایش در پلیتهای 

-میکرولیتر آنتی ۴۴تهیه شد. برای هر چاهک  ۱:۲لیتر در حاللهای کلروفورم و متانول به نسبت روگرم بر میلیمیک ۱۴۴غلظت 

عدد تخم و یا در  ۱۴۴میکرولیتر ازسوسپانسیون حاوی ۹۴۴ها، داخل هر چاهک بیوتیک اضافه شد و بعد از تبخیر کامل حالل

بیوتیک و حاللهای کلروفورم و متانول بودند از آب مقطر به عنوان شامل آنتیآزمایش دوم الرو سن دوم نماتد ریخته شد. تیمارها 

تکرار در نظر  ۸درجه سلسیوس نگهداری شدند. برای هر تیمار  ۹۴روز در انکوباتور با دمای  ۲ها به مدت شاهد استفاده شد. پلیت

 گرفته شد و آزمایش در قالب طرح کرت های کامال تصادفی انجام گرفت.

 

 

 نتایج و بحث

بیوتیکهای استخراج شده نشان داد که بین تیمارهای مختلف از های بررسی خاصیت تخم کشی آنتیتجزیه واریانس داده

و  Bacillus sp. 1های استخراج شده از بیوتیکدار وجود دارد. آنتینظر تفریخ تخم در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی

Pseudomonas sp. 5 (. عالوه ۱درصد نسبت به شاهد آب، تفریخ تخم را کاهش دادند )شکل  ۴۰/۹۳درصد و  ۴۰/۰۴ به ترتیب با

و  Bacillus sp. 1های آلی بر مرگ و میر الروها نشان داد که بیوتیکهای حاصل از بررسی تاثیر آنتیبر این مقایسه میانگین داده

Pseudomonas sp. 5  (. ۱ه شاهد، منجر به افزایش مرگ و میر الروها شدند )شکل درصد نسبت ب ۵۴/۰۴و  ۲۲/۴۵به ترتیب با

بیوتیک تولید شده نشان دادند که آنتی ]۳[اند. صدیق و شوکت محققان دیگری نیز نتایجی مشابه نتایج این بررسی بدست آورده

گره ریشه شد. در تفریخ تخم کاهش داد و باعث مرگ و میر الرو سن دوم نماتد  Pseudomonas fluorescens CHA0توسط 

علیه همین نماتد مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد  Bacillus subtilisکارهای دیگری خاصیت بازدارندگی عصاره کشت باکتری 

 .]۱۲[های این باکتری است بیوتیکشده است که عامل بازدارنده مربوط به آنتی
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دار و قابل توجهی درصد رد بررسی در این بررسی به صورت معنیترکیبات فرار تولید شده توسط هر دو ایزوله باکتری مو

به  Pseudomonas sp. 5و  Bacillus sp. 1(. جدایه ۲های پتری کاهش دادند )شکل تفریخ تخم نماتد گره ریشه را در تشتک

 (.۲ها شدند )شکل درصد منجر به کاهش تفریخ تخم ۹۹درصد و  ۴/۹۲ترتیب نسبت به شاهد آب مقطر، 

 

 
میکرولیتر از محلول  ۰۵های باکتری بر روی تفریخ تخم و مرگ و میر الروهای نماتد. های آلی استخراج شده از ایزولهبیوتیک. اثر آنتی۱شکل 

و متانول )به عنوان شاهد( به  میکروگرم و میلی لیتر( و یا محلول کلروفرم ۱۵۵های آلی از هر باکتری )با غلظت استخراج شده آنتی بیوتیک

میکرولیتر از سوسپانسیون تخم  و یا الرو نماتد داخل  ۰۰۵ها تایی ریخته شد و بعد از تبخیر کامل حالل ۲۲های پلیت های داخل چاهک

 ها ریخته شد. درصد تفریخ تخم و مرگ و میر الروها شش روز بعد تعیین شد.چاهک
 

های اطراف کنند که بر روی گیاه و میکروارگانیسمکترها ترکیبات فرار مختلفی تولید میدهند که ریزوباها نشان میبررسی

-ها تولید می. سیانید هیدروژن یکی از مهمترین متابولتهای فرار است که توسط اکثر میکروارگانیسم]۴[خود اثرات مختلفی دارند 

 .Pseudomonas spهای پیشین مشخص شده بود که ایزوله سی. در برر]۲، ۳[شود و نقش آن در کنترل نماتدها اثبات شده است 

. بنابراین به ]۱[قادر به تولید متابولیت نبود  Bacillus sp. 1کند اما ایزوله به صورت قابل توجهی سیانید هیدرژن تولید می 5

های ترکیبات فرار دیگری از گونهکند. نقش بازی می Pseudomonas sp. 5احتمال زیاد این متابولیت فرار در خاصیت بازدارندگی 

-2. از جمله این ترکیبات ]۲، ۵[اند که نسبت به نماتدها خاصیت بازدارندگی دارند شناسایی شده Bacillusمختلف جنس 

nonanone  2و-undecanone ،benzeneacetaldehyde ،dimethyldecanal ،benzyl benzoate ،2-heptanone وbenzaldehyde  را

 ام برد. توان نمی
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های دو ها در یک قسمت تشتکهای باکتری بر روی درصد تفریخ تخم  و مرگ و میر الروها. باکتری. اثر ترکیبات فرار حاصل از ایزوله۲شکل 

ن ها سوسپانسیوقسمتی که حاوی محیط کشت آگار غذایی به همراه گالیسین بود کشت شدند و بعد از گذشت چند ساعت در قسمت دیگر تشتک

 آگار پخش شدند.-تخم و یا الروهای سن دوم نماتد بر روی محیط آب

 

 

 منابع
های اندوفیت جداسازی شده از مزارع گوجه فرنگی در کنترل زیستی نماتد گره ریشه. پایان نامه . بررسی امکان استفاده از باکتری۱۹۳۹پورمهر، س.  .۱

 ران. کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز، ای
2. Alstrom, S. Burns, R.G. 1989. Cyanid production by rhizobacteria as a possible mechanism of plant growth inhibition. Biol. 

Fertil. Soils 7: 232-238.  

3. Domsch KH, Gams W, Anderson T-H. 1980. Compendium of soil fungi. Volume 1. Academic Press (London) Ltd. 

4. Duffy B, Défago G. 1998. A Fusarium pathogenicity factor blocks antibiotic biosynthesis by antagonistic Pseudomonads. Iobic 

wprs Bulletin, 21:145-148. 

5. Haas, D. Défago, G. 2005. Biological control of soil-born pathogens by Fluorescent Pseudomonads. Nature Reviews 

Microbiology. 3: 307–319. 

6. Huang, Y. Xu, C. Ma, L. Zhang, K. Duan, C. Mo, M. 2010. Characterisation of volatiles produced from Bacillus megaterium 

YFM3. 25 and their nematicidal activity against Meloidogyne incognita. European Journal of Plant Pathology 126: 417- 422. 

7. Niu, Q. Huang, X. Zhang, L. Xu, J. Yang, D. Wei, K. Niu, X. An, Z. Bennett, J.W., Zou, C. 2010. A Trojan horse mechanism of 

bacterial pathogenesis against nematodes. Proceedings of the National Academy of Sciences 107: 16631-16636. 

8. Roland, P. Moens, M. Starr, J.L. 2009.Meloidogyne species – A diverse group of novel and important plant parasites. Pages 1-13 

in Perry RN, Moens M and Starr JL eds. Root-knot nematodes. CAB International Publication. London, UK. 

9. Siddiqui, I.A., Shaukat, S.S., Sheikh, I.H., Khan, A. 2006. Role of cyanide production by Pseudomonas fluorescens CHA0 in the 

suppression of root-knot nematode, Meloidogyne javanica in tomato. World Journal of Microbiology and Biotechnology: 22: 641 

-50. 

10. Timber, P. 2014. Conserving and enhancing biological control of nematodes. Journal of nematology 46 (2): 75-89. 

11. Trudgill, D.L. Blok, V.C. 2001. Apomictic, polyphagous root-knot nematodes: exceptionally successful and damaging biotrophic 

root pathogens. Annual review of phytopathology 39: 53-77. 

12. Wei, L. Shao, Y. Wan, J. Feng, H. Zhu, H. et al. 2014. Isolation and characterization of a rhizobacterial antagonist of root-knot 

nematodes. PLoS ONE 9(1): e85988. doi:10.1371/journal.pone.0085988 

 

 

 

 



 

6 

 

Investigation of the role of volatile metabolites and organic antibiotics of Pseudomonas sp. 5 

and Bacillus sp. 1 bacteria in tomato root-knot nematode control 

 
Roya Shahbazi Ezmare, Vahid Fallahzadeh Mamaghani, Akbar Shirzad, Shalaleh Moslehi 

Department of Plant Protection, Collage of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani Univeristy, Tabriz Iran 

fallahzadeh@azaruniv.edu 

 

Abastract 
Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) are among the most important diseases of plants. Pseudomonas sp. 5 and 

Bacillus sp. 1 bacteria are among the microorganisms that their inhibitory effect against these pathogens has been 

known. The goal of this study is to investigate the role of volatile metabolites and organic antibiotics of these 

bacteria in control of tomato root-knot nematode. Extracted antibiotics from Pseudomonas sp. 5 and Bacillus sp. 1 

were reduced the eggs hatching, 39.54 and 45.04 percent in comparison to water control, respectively. Moreover, 

comparison of data means of the effect of organic antibiotics on larva mortality was showed that Bacillus sp. 1 and 

Pseudomonas sp. 5, in comparison to control, were increased the mortality of larva, 57.26 and 45.75 percent, 

respectively. Produced volatile compounds from both of the isolates were significantly reduced the percent of eggs 

hatching in petri dishes. Isolates Bacillus sp. 1 and Pseudomonas sp. 5, were reduced eggs hatching 32.5 and 33 

percent, in comparison to water control. Results from this study can be used to improve the efficacy of antagonistic 

bacteria.  
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