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چکیده
بیماري پژمردگی . جات در سراسر جهان و ایران استیکی از مهمترین صیفی) Lycopersicon esculentum(فرنگیگوجه

هاي نوین یکی از روش. باشداز موانع توسعه کشت این گیاه در کشور میVerticillum dahliaeبا عاملفرنگی ورتیسیلیومی گوجه
معرفی شناسایی و هدف از انجام این پژوهش، . کننده اندوفیت استهاي مهاریاهی استفاده از باکتريهاي گبیماريدر مدیریت

ها و برداري از گلخانهبراي این منظور، ابتدا نمونه.مذکور استعنوان عامل کنترل زیستی بیماري بهت مؤثراندوفیهايباکتري
هاي ریشه، ساقه، برگ و هاي اندوفیت از اندامجدایه. انجام شد1396البرز در بهار و تابستان هاي تهران وفرنگی استانمزارع گوجه

King'sهاي کلیدي و بر اساس تولید رنگدانه فلورسنت بر روي محیط کشت با انجام آزمون. فرنگی جداسازي شدندمیوه گوجه

medium B جدایه 30، تعدادPseudomonasهاي کشت متقابل، شش جدایه با طی انجام آزمون. ندشدفلورسنت مثبت انتخاب
P. fluorescensجدایه. هاي تکمیلی قرار گرفتنددر شرایط گلخانه مورد بررسیV. dahliaeتوانایی بیوکنترل  NZ105 به عنوان

شرایط گلخانه دريماریشدت بکاهش درصد 85متر بازدارندگی در ظرف پتري ویمیل7/3موثرترین عامل آنتاگونیست با 
اي نتایج آزمون گلخانه. قرار گرفتی یشناسامورد 16S rDNAی ژنو ترادف ناحیه بیوشیمیایی هايوسیله روشهانتخاب شد و ب

تردار پارامترهاي رشدي نظیر وزن خشک بوته و ریشه، ارتفاع بوته، طول ریشه، وزننشان داد جدایه مذکور موجب افزایش معنی
هاي بازدارنده خارج سلولی قابل نفوذ در هاي تولید پروتئاز، متابولیتها نشان داد مکانیسمهمچنین، بررسی. استیشه و بوته شدهر

P. fluorescensتوان کنترل زیستی جدایه در قارچی،ار ضد هاي فرّآگار و متابولیت NZ105ثر بودندؤم .
فاکتورهاي رشدا،هتیمتابول،از، پروتئVerticillum dahliaeفرنگی، گوجه: هاي کلیديواژه

مقدمه
Lycopersiconفرنگی با نام علمیگیاه گوجه

esculentum گیاهی یکساله، متعلق به خانوادهSolanaceae

جات در سراسر دنیا محسوب و یکی از مهمترین صیفی
با توجه به توسعه بخش کشاورزي کشور در چند . گرددمی

هاي طی سالرانیفرنگی در امیزان تولید گوجهسال اخیر، 
ایران با حدود شش میلیون تُن، در .اخیر افزایش یافته است

فرنگی در جهان جایگاه ششم تولیدکنندگان عمده گوجه

,FAO(قرار دارد  فرنگی دومین محصول مهم گوجه).2019
پژمردگی ورتیسلیومی با اي در کشور است و بیماريگلخانه
هاي جدي یکی از محدویتVerticillium dahliaeعامل 

)Haji&Muridفرنگی در ایران است تولید گوجه

Mansour, 2017).هاي متعددي جهت تاکنون روش
مدیریت این بیماري از جمله استفاده از ارقام مقاوم و 

در .ضدعفونی خاك پیشنهاد و به اجرا گذاشته شده است
با این . ودششرایط گلخانه، اغلب از ارقام مقاوم استفاده می
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شدن هاي گذشته، چندین مورد از شکستهحال، در طول سال
Colibriفرنگی چون مقاومت در بسیاري از ارقام گوجه

Rekanovic(گزارش شده است Rio Grandeو et al.,

ی این گونه یید پویاؤدر تونس مV. dahliaeجدایه ). 2007
ی هاي خود و بروز بیماري پژمردگدر تعامل با میزبان

et alOliveira,.(فرنگی است ورتیسیلیومی در ارقام گوجه

رویه سموم شیمیایی و که مصرف بیبر اینمضافاً).2010
بروز پدیده مقاومت در بیمارگرها در برابر مصرف سموم و 

هايروشها، استفاده از سایر اثرات سوء زیست محیطی آن
هاي جایگزین و کم خطر نظیر کنترل زیستی مهار کننده

)Bull,&Martinبرجسته کرده است را ی یقارچی و باکتریا

2002; Naraghi et al., 2006; Naraghi et al., 2008;

Prabhat et al., هاي اندوفیت در کنترل باکتري. (2013
هاي بیمارگرهاي گیاهی و حفاظت از گیاهان در برابر تنش

هاي يباکتر. هستندعوامل زنده و غیر زنده حائز اهمیت 
باعث افزایش دفاع سریع گیاهان نسبت به اندوفیت
هاي هاي باکتریایی، قارچی یا ویروسی و تنشعفونت

Wang)شوند محیطی می et al., 2015).که این ضمن این
هاي خوبی براي تولید کودهاي زیستی ها گزینهباکتري

توانند باشند و در مقایسه با باکتري فراریشه بهتر میمی
زا محافظت و عوامل بیماريانشان را در شرایط تنشمیزب

ها ایجاد هاي شناخته شده این باکترياز مکانیسم. کنند
Induced Systemic)مقاومت القایی سیستمیک

Resistance, ISR) ( گیاهی هايهورمونوابسته به
Vallino)است ) ET(و اتیلن ) JA(جاسمونیک اسید  et al.,

2009).
ها هاي شناخته شده براي این باکتريیسماز دیگر مکان

ACCهاي توان از تولید ایندول اسید استیک، آنزیممی

ودآمیناز، انحالل مواد مغذي در خاك، تثبیت نیتروژن
Vallino(کنترل بیمارگرهاي گیاهی نام برد et al., 2009.(

هاي باکتریایی اندوفیت بهبود یا ارتقا دهنده رشد از جنس
اشاره Burkholderiaو Bacillusتوان به می)PGP(گیاه 

طور قابل توجهی باعث افزایش طول و وزن نمود که به
MSA2ه و همچنین جداید انخشک گیاه کلزا و برنج شده

Enterobacter از ریشه گیاهJatropha curcas موجب

افزایش طول ریشه، تعداد برگ و وزن تر و خشک گیاه شده
)Jha,&Bhattacharyya1999;et al.,Singhاست

هاي اندوفیت در خصوص استفاده از باکتري.(2012
هاي موثر در مدیریت عنوان یکی از روشهفرنگی بگوجه

هاي محدودي وجود بیماري پژمردگی ورتیسلیومی گزارش
Amaresan. دارد et al. هاي ي باکتريبا مطالعه(2012)

هاي وانستند جدایهفرنگی تهاي گوجهاندوفیت در بوته
ی نمایند که یرشد را شناساارتقا باکتري اندوفیت با قابلیت 

و دو جدایه از Bacillusها متعلق به جنس بیشتر این جدایه
ها قادر به کنترل اغلب این جدایه. بودندSerratiaجنس 

، Fusarium oxysporumبیمارگرهاي قارچی و شبه قارچی 
Colletotrichum capsici ،Sclerotinia rolfsiiوPythium

sp.دول استیک ینی تولید سیدروفور، ایهمچنین توانا. بودند
ۀمشابه، با مطالعیدر تحقیق. اسید و فسفات را دارا بودند

فرنگی توانستند هاي گوجههاي اندوفیت در بوتهباکتري
ی یرشد را شناساارتقا هاي باکتري اندوفیت با قابلیت جدایه

و دو جدایه از Pseudomonasعلق به جنس نمایند که مت
. بودندAcinetobacterوStenotrophomonasهايجنس

داراي V. dahliaeبیمارگر قارچی ها ضمن کنترل این جدایه
، تولید استیک اسیدایندول ی تولید سیدروفور، یتوانا

ها، پروتئازها، بیوتیکهاي فرار ضد قارچی، آنتیمتابولیت
)Safdarpour&بودند یانید هیدروژن سو کیتینازها

Khodakaramian, 2019). موارد فوق و اهمیت به با توجه
ی و یابعاد مختلف این موضوع، اقدام به جداسازي، شناسا

باکتري اندوفیت از روي گیاه گوجه معرفی مؤثرترین جدایه
اندوفیتباکتريتوصیف کامل صفات. فرنگی گردید

Pseudomonas fluorescens NZ105 از دیگر اهداف این
. تحقیق بود

هاي بررسیمواد و روش
نمونه برداري

گلخانه و 20فرنگی در هاي گوجهبرداري از بوتهنمونه
در 1396مزرعه در طی فصول بهار و تابستان سال 15

10، برداريدر طی نمونه. هاي تهران و البرز انجام شداستان
ونه عالیم ظاهري بیماري از هر سالم فاقد هر گبوته کامالً
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ریشه، ساقه، برگ و میوه هر . شدانتخاب گلخانه یا مزرعه 
.گیاه به عنوان یک نمونه در نظر گرفته شد

V. dahliaeهاي قارچ بیمارگر جدایه

–VD–Co–P–Gبا کد V. dahliaeجدایه قارچ بیمارگر 

تهیه کشورپزشکیاز کلکسیون مؤسسه تحقیقات گیاه22
کشت محیطبهجداگانهبه صورتقارچیهايریسه.شد

PDAریسهروش نوكبهقارچجدایهسپس.شدندمنتقل
.شدسازيخالص

Pseudomonasهاي جنس جداسازي اندوفیت

دقیقه با آب شستشو داده شدند و پس 10مدت ها بهنمونه
ثانیه وسپس با 40به مدت %75از ضدعفونی با اتانول 

به %70مدت یک دقیقه و اتانول به%5سدیم هیپوکلریت 
. ثانیه، سه بار با آب مقطر سترون شستشو شدند30مدت 

حاوي آب مقطر سترون، له شدند و سترونها در هاون نمونه
کشتمحیطرويبرفوقسوسپانسیونازمیکرولیتر20

کشت داده شد مخططصورتبه) KB(کینگ ب 
)Deshappriya, 2015&Atugala( .ی با رنگدانه یهاجدایه

انتخاب Pseudomonasهاي جنس عنوان گونهه ب، فلورسنت
تولید لوان، اکسیداز، (بیوشیمیاییهاي و بر اساس آزمون

آرژنین دي هیدرولیزه، پوسیدگی نرم بافت سیب زمینی و 
در حد جنس ) ایجاد فوق حساسیت روي برگ گیاه توتون

.شدندبنديگروه

هاي اکتريببا V. dahliaeیمارگربررسی برهمکنش ب
در شرایط آزمایشگاهPseudomonasاندوفیت 
هاي هاي اولیه براي تعیین توان بیوکنترل جدایهارزیابی

.Vعلیه قارچ بیمارگر Pseudomonasفلورسنت مثبت جنس 

dahliaeمحیط کشت رويPDAصورت کشت متقابل به
متر و از پنج میلیهاي میسلیومی به اندازهقرص. انجام گرفت

در . تهیه شدروزه در حال رشد قارچ15حاشیه پرگنه 
زمینی دکستروز هاي حاوي محیط کشت سیبتشتک

قرار داده بیمارگرباکتريها روبروي این قرص) PDA(آگار
.Vمارگریقارچ بحاوي هاي پتري شاهد سپس تشتک. شد

dahliae یط درجه سلسیوس و در شرا25و تیمار در دماي
در این آزمون. تاریکی درون انکوباتور نگهداري شدند

قطر پرگنه . تصادفی با پنج تکرار انجام شدقالب طرح کامالً
بیمارگر در روز پانزدهم براي محاسبات آماري 

برداري نهایی شد و درصد بازدارندگی از رشد یادداشت
–PI=[(R1با استفاده از فرمول ) PI(میسلیوم قارچ بیمارگر 

R2) / R1] × 100 که در آنR1 برابر با شعاع پرگنه در شاهد
هاي باکتريدر حضور جدایهبرابر با شعاع پرگنه R2و 

Munif(است، محاسبه شد  et al., 2012.(

ايهاي گلخانهآزمایش
Pseudomonasهاي اندوفیت اکتريبارزیابی توان 

ايدر کنترل بیماري در شرایط گلخانه
سوسپانسیون لیترمیلی10رقم فالت با فرنگی بذورگوجه

که در غلظتPseudomonasهر شش جدایه منتخب 
cfu/ml108 به روش اسپکتروفتومتر تعیین شده بود به مدت

Atugala)کاشته شدندءساعت آغشته و داخل سینی نشا24

)Deshappriya, 2015&.24 ساعت قبل از انتقال نشاهاي
سوسپانسیون ،حاوي خاك سترونهاي به گلدان،تیمار شده

و لیتر اضافه شداسپور در هر میلی1× 108قارچ با جمعیت 
Nejad)منتقل شدند ها سپس نشاهاي تیمار شده به گلدان et

al., 2000) .45پس از رشد گیاهان تیمار شده گوجه روز
میبا شمارش عاليماری، هر هفته درصد شدت بفرنگی

داد نشاهاي سالم و بیمار، تعیین و تعییهواهايانداميظاهر
میزان کنترل .میزان کنترل بیماري براي هر تیمار محاسبه شد

که در 100 × [D1 / (D1–D2)]بیماري با استفاده از فرمول
درصد D2در شاهد آلوده ويماریدرصد شدت بD1آن 

Jabnoun)در تیمار، محاسبه شد يماریشدت ب et al.,

پنج تکرار تصادفیر قالب طرح کامالًاین آزمایش د،(2009
هاي تجزیه آماري دادهانجام و ) گیاهچه10هر تکرار شامل (

SASافزار گیري پارامترها، با استفاده از نرمحاصل از اندازه

انجام شد و مقایسه تجزیه واریانس و مقایسه میانگین با 9.1
استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد 

.رفتصورت گ
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هاي گیاهیها در بافتردیابی حضور اندوفیت
هاي باکتريزنی شده با از هر کدام از تیمارهاي مایه

زنی نشده، پنج گیاهچه به صورت اندوفیت و شاهد مایه
. انتخاب شدند،ات پدیده اندوفیت شدنثبدفی براي اصات

براي این منظور، قطعات گیاهی مختلف پس از انجام همان 
هاي باکتريره شده در قسمت جداسازي مراحل اشا
قرار داده ) KB(کینگ ب کشتمحیطروياندوفیت، 

هاي رشد یافته باکتريی یپس از جداسازي و شناسا. شدند
هاي جداسازي باکتريدر اطراف قطعات و مقایسه آنها با 

زنی نشده، اندوفیت بودن شاهد مایهشده از قطعات مربوط به
.ه تعیین شدهاي مورد مطالعباکتري

گیاهرشدبراندوفیتهايباکتريتأثیر
فرنگیگوجه

هاي رشد هاي اندوفیت بر شاخصر جدایهثبراي بررسی ا
زنی شده با قارچ بیمارگر با هر یک از گیاه، بذور مایه

مطابق روش اشاره شده (زنی شده هاي اندوفیت مایهباکتري
روز45پس از.هاي نشاء کاشته شدندو در سینی)االدر ب

رشدي هايشاخص، رشد گیاهان تیمار شده گوجه فرنگی
تر ریشه و بوته و وزن شامل طول ریشه، طول ساقه، وزن

منتخبشش جدایهتیمار شده با خشک بوته و ریشه 
Pseudomonas و شاهد ) بدون بیمارگر(نسبت به شاهد سالم

بررسی و آلوده به بیمارگر قارچ در شرایط گلخانه
).Jha, 2012&Bhattacharyya(برداري شد داشتیاد

Pseudomonasموثراندوفیت شناسایی و جدایه

ن باکتري اندوفیت ثرتریمؤبه منظور شناسایی
Pseudomonas و تکثیر ناحیه ژنی بیوشیمیاییهايروشاز

16S rDNA د شاستفاده)Kumar et al., 2016 .(
مرازاي پلیو انجام واکنش زنجیرهDNAاستخراج 
نوترینت روي محیط کشتPseudomonasموثرجدایه

کلنی هر ایزوله داخل میکروتیوب. کشت داده شدآگار
یک دهم نرمال ) NaOH(میکرولیتر سود 500سترون حاوي 

پس از . نیم درصد مخلوط شدSDSمیکرولیتر 10و 
دقیقه در آب جوش قرار 5ها براي مدت ورتکس، نمونه

سپس در داخل ظرف یخ به مدت سه دقیقه . دنداده شد
پس از آن به مدت پنج دقیقه . ندشوك سرمایی داده شد

درجه 25دور در دقیقه در دماي 13000ها با سرعت نمونه
میکرولیتر از فاز باالیی به 100. ندسلسیوس سانتریفیوژ شد

درجه -20داخل میکروتیوب سترون منتقل و در دماي 
2009Elboutahiri(سلسیوس نگهداري شد et al.,( . براي

–'5)از جفت آغازگر عمومی 16S rDNAتکثیر ژن 

CGGGATCCAGAGTTTGATCCTGGTCAGAAC

GAACGCT–3')5)و'–

CGGGATCCTACGGCTACCTTGTTACGACTTC

ACCCC–3') استفاده شد)Kumar et al., 2016 .(
25ی یدر حجم نهاPCRمخلوط واکنش نهایی

MgCl2،میکرولیتر1X،5/2د حاوي بافرمیکرولیتر با موا

میکرولیتر،dNTPS5/0،میکرولیتر1) میلی موالر5/1(
،میکرولیترآغازگرهاي رفت و برگشت هر کدام یک 

3/0) میلی موالرTaq DNA polymerase)5/2آنزیم
DNAمیکرولیتر و7/16سترونمقطر، آبمیکرولیتر

با برنامهPCRواکنش .شدتهیهمیکرولیتر2شده استخراج
به مدت دو دقیقه درجه سلسیوس 94شامل دمايحرارتی

94در چرخههروPCRچرخه25براي واسرشت اولیه و 
به مدت درجه سلسیوس52ثانیه، 60مدتدرجه سلسیوس به

دقیقه و بسط نهایی درجه سلسیوس به مدت سه72ثانیه و 60
. یقه کامل شددق20درجه سلسیوس به مدت 72در دماي 

با مرازاي پلیواکنش زنجیرهچهار میکرولیتر از هر محصول 
هاي یک میکرولیتر مارکر رنگ آمیزي مخلوط و در چاهک

DNA ladderو یک میکرولیتر % 1ژل آگارز  SMO 323

)Thermo Scientific ( دقیقه 30بارگذاري و پس از
Gel)ها توسط دستگاه ژل داکیومنتیشن الکتروفورز ژل

DocumentUvitec/DM 500)برداري مشاهده و عکس
به شرکت بایونیر کره جنوبی PCRمحصول واکنش. شد

Kumar(فرستاده شد  et al., 2016 .(

هاي مهم توسط بررسی توانایی تولید متابولیت
Pseudomonasموثرجدایه 

آزمون تولید پروتئاز
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حاوي روي تشتکPseudomonasموثرجدایهکلنی 
به صورت SMA (Simmon citrate agar)محیط کشت 

25ساعت در دماي48اي در سه تکرار کشت و به مدت لکه
تشکیل هاله شفاف در اطراف . درجه سلسیوس نگهداري شد

ارزیابی شد پرگنه باکتري به منزله فعالیت پروتئازي جدایه
)Hafeez, 2012&Gull.(

ه خارج سلولی هاي بازدارندآزمون تولید متابولیت
قابل نفوذ در آگار

با غلظتPseudomonasموثرجدایهسوسپانسیون 
cfu/ml108×1 هاي حاوي محیط کشت تشتکرويPDA

درجه سلسیوس 28و به مدت سه روز در دماي کشت 
ها هاي سطح محیط کشتسپس کل پرگنه. نگهداري شدند

وي را تراشیده و یک پنبه سترون آغشته به کلروفرم بر ر
30پس از . ها بصورت وارونه قرار داده شددرپوش تشتک

روزه قارچ 15از میسلیوم حاشیه کشت دیسکدقیقه، یک 
بیمارگر در وسط هر تشتک و یک تشتک به عنوان شاهد 

15پس از ) PI(کشت داده شد و میزان درصد بازدارندگی 
گیري شد اندازهPI=[(R1–R2) / R1] × 100روز طبق فرمول 

)Hamde, 2016&tRau.(

هاي فرار ضد قارچیآزمون تولید متابولیت
موثرجدایهطبق آزمون فوق، سوسپانسیون 

Pseudomonas200مقدار تهیه و سپس با غلظت مشابه
هاي کشت نوترینت آگار میکرولیتر از این رقت روي محیط

پخش گردید و به مدت ) NGA(حاوي دو درصد گلوکز 
درجه سلسیوس نگهداري 25دماي ساعت پتري ها در 24

روزه از قارچ 15از کشت دیسکسپس یک . شدند
در . قرار داده شدPDAبیمارگر در وسط محیط کشت 

هاي کشت باکتري و قارچ بیمارگر شرایط سترون، تشتک
روي هم قرار داده شدند و با استفاده از نوار پارافیلم، منفذ 

طبق فرمول باال روز10پس از . ها مسدود شدمیانی تشتک
گیري شد از رشد قارچ اندازه) PI(درصد بازدارندگی 

)Hamde, 2016&Raut(.

آماريتحلیلوتجزیه
تصادفی انجام شد و ها بر اساس طرح کامالًکلیه آزمون

تجزیه و تحلیل . براي هر تیمار پنج تکرار در نظر گرفته شد
بندي گروه.ام شدانجSAS 9.1افزار ها با استفاده از نرمداده

تیمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال یک 
.درصد صورت گرفت

نتایج
Pseudomonasهاي اندوفیت باکتريجداسازي

هاي کلیدي و نیز بر اساس تولید رنگدانه با انجام آزمون
از ، King's medium Bفلورسنت بر روي محیط کشت 

ورسنت مثبت شش جدایه فلPseudomonasجدایه 30تعداد 
شش جدایه با توانایی . شدندبنديگروهدر حد جنس 

هاي در شرایط گلخانه مورد بررسیV. dahliaeبیوکنترل 
).1جدول (تکمیلی قرار گرفتند

در Pseudomonasهاي اثر آنتاگونیستی جدایه
آزمایشگاه

Pseudomonasهاي جدایهبا بررسی اثر بازدارندگی

ترتیب بهجدایه پنج ، V. dahliaeمارگر علیه قارچ بی
Pseudomonas sp. NZ 2011 متر، میلی7/2با میانگین
Pseudomonas sp. NZ 2201 متر، میلی6/2با میانگین
Pseudomonas sp. NZ 2202 متر، میلی3/2با میانگین
Pseudomonas sp. NZ 1102 متر و میلی7/1با میانگین
Pseudomonas sp. NZ 1101 متر، هاله میلی4/1با میانگین

جدایه این پنج مورد همراه با. بازدارندگی را ایجاد نمودند
NZ105P. fluorescens متر با بیشترین میلی7/3با میانگین

V. dahliaeبراي ارزیابی توانایی بیوکنترل هاله بازدارندگی، 

.در شرایط گلخانه مورد بررسی قرارگرفتند

در شرایط منتخب در کنترل بیماري هاي اثرجدایه
ايگلخانه

شش جدایهنتایج تجزیه واریانس توان مهار زیستی 
همراه قارچ بیمارگر بهPseudomonasهاي اندوفیت باکتري

V. dahliae و ) قارچ بیمارگر(در مقایسه با شاهد آلوده
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نشان داد اختالف ) بدون قارچ بیمارگر(شاهد سالم 
. درصد در بین تیمارها وجود داردداري در سطح یکمعنی

P. fluorescensباکتريجدایه  NZ105 درصد نسبت 85با
را نشان يماریبه شاهد آلوده بیشترین کاهش درصد شدت ب

). 1شکل (داد 

توانایی مهار Pseudomonasهاي اندوفیت سایر جدایه
زیستی کمتري نسبت به شاهد سالم و باکتري منتخب داشتند 

).2جدول (

Pseudomonasباکتري منتخب تعلق به جنس جدایه ششمشخصات فنوتیپی -1جدول 

Table 1. Phenotypic characters of six selected Pseudomonas isolates

Isolates Levan Gram
staining

Hypersensitivity
reaction

Arginine
dihydrolase

Oxidae
test

Fluorescent
pigment

Potato rot

Pseudomonas
sp. NZ 1101

– – – – – + –

Pseudomonas
sp. NZ 2201

+ – – + + + –

Pseudomonas
sp. NZ 2011

+ – – + + + –

Pseudomonas
sp. NZ 1102

– – – – – + –

Pseudomonas
sp. NZ 2202

– – – – – + –

P. fluorescens
NZ 105

+ – – + + + –

.Vبیمارگربا قارچمایه زنی شدهفرنگی در تیمار بذورو افزایش رشد گیاه گوجهپژمردگیعالیم ی دار معنکاهش -1شکل

dahliae باکتريوNZ105P. fluorescens)B ( سالم شاهدتیماردر مقایسه با)C ( بیمارگرو شاهد آلوده به قارچV.

dahliae)A(
Fig. 1. Significant reduction of wilt symptom and increasing the growth of the tomato plants in seed treatments
with V. dahliae and P. fluorescens NZ105 (B) compared to non–inoculated control (C) and inoculated control
with V. dahliae (A)

بر رشد Pseudomonasهاي اندوفیت باکتريثیر أت
گیاه

تر و خشک بوته و ریشه، یه واریانس صفات وزننتایج تجز
داري طول ریشه و بوته نشان داد بین تیمارها اختالف معنی

.NZ105Pجدایه. در سطح یک درصد وجود دارد
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fluorescens در این میان از توان بیشتري در افزایش
هاي رشد وزن خشک بوته، وزن خشک دار شاخصمعنی

ه، وزن تر ریشه و وزن تر بوته ریشه، ارتفاع بوته، طول ریش
).2جدول (برخوردار بود 

هاي رشدي گیاه و شاخصپژمرگی ورتیسلیومیي درصد کنترل بیماري روPseudomonasاندوفیتهايثیر جدایهأت-2جدول 
در شرایط گلخانهفرنگیگوجه

Table 2. The effect of endophytic Pseudomonas isolates on Verticillium wilt disease control and tomato plant
growth parameters under greenhouse conditions

Root
length
(cm)

Root dry
weight (g)

Root wet
weight
(g)

Seedling
height
(cm)

Seedling dry
weight (g)

Seedling wet
weight (g)

Disease
Control

(%)

Disease severity
(%)

Treatment

4.83
±0.05 f

1.98±0.
05 g

6.11±
0.06 g

13.8
3± 0.05e

4.67±0.05 g19.15±0.08
h

–94 ± 0.28 aInoculated control

19.2
5±0.14 b

15.50±
0.28 b

33.50
± 0.28 b

28.5
0 ± 0.28

b

25.50± 0.28
b

58.50± 0.28
b

–0.00 ± 0.00
g

Non–inoculated
control

16.5
0± 0.28

c

12.62±
0.05 c

31.66
±0.06 c

24.0
0±0.05 c

18.20±0.28
c

49.71±0.05
c

44.555.50 ±0.28
b

Pseudomonas sp.
NZ 1101 + pathogen

6.66
±0.02 e

4.27±0.
01 e

12.48
±0.01 d

14.6
6 ±0.05

d

8.65±0.11 e27.40±0.05
d

67.5032.50 ±0.28
d

Pseudomonas sp.
NZ 2201 + pathogen

6.83
±0.01 e

4.54±
0.02 e11.15±0.0

8 e

14.1
6± 0.02

de

8.59±0.05 e25.40 ±0.05
f

68.5031.50 ±0.28
e

Pseudomonas sp.
NZ 2011 + pathogen

7.33
± 0.05 d

5.06±0.
04 d

11.48
±0.01 e

14.0
0 ±0.28

e

9.06±0.04 d25.79±0.05
e

45.5054.50 ±0.28
c

Pseudomonas sp.
NZ 1102 + pathogen

6.66
± 0.02 e

3.62±0.
05 f

9.85±
0.08 f

10.6
2±0.06 f

7.20± 0.11 f22.20±0.11
g

64.535.50 ±0.28
d

Pseudomonas sp.
NZ 2202 + pathogen

25.5
0±0.57 a

17.23±
0.57a

42.31
±0.005 a

35.6
6±0.57 a

30.72±0.57
a

70.08±0.005
a

8515.00 ±0.28
f

P. fluorescens NZ
105+ pathogen

Values followed by the same letter are not statistically different (P ≤ 0.01) according to Duncan’s multiple range test.

موثراندوفیت باکتري ی جدایهیشناسا
Pseudomonas بر اساس آنالیزPCR ترادف و تعیین

16S r DNAژنیناحیه 

جدایه 16S rDNAژن بر اساس نتایج تعیین ترادف 
P. fluorescensبنام همولوژي%99با منتخب NZ105

در پایگاه MN814047شماره دسترسی با ی و یشناسا
.شدثبت توالی NCBI GenBankهاي داده

هاي میکروبی بررسی توانایی تولید متابولیت
NZ105P. fluorescensتوسط جدایه 

وتئازتولید پر
.NZ105Pبازدارندگی قارچ توسط جدایه میزان هاله 

fluorescens ،33/1متر تعیین شدمیلی.

هاي بازدارنده خارج سلولی قابل تولید متابولیت
نفوذ در آگار

جدایهرشد قارچ مربوط به بیشترین میزان بازدارندگی
NZ105P. fluorescens شکل (متر تعیین شدمیلی76/2با

2(.

قابل یبازدارنده خارج سلولهايتابولیتمتولید-2شکل
توسط V. dahliaeرچقارشد از بازداري و نفوذ در آگار

.Pجدایه fluorescens NZ105)B ( نسبت به شاهد)A.(
Fig 2. Production of extracellular metabolites and
inhibition of V. dahliae growth by P. fluorescens
NZ105 (B) compare to control (A).

هاي فرار ضد قارچیتولید متابولیت
.NZ105Pجدایه fluorescensکاهش رشد موجب

.)3شکل (شد % 68به میزان بیمارگرمیسیلیوم قارچ 
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هاي فرار ضد قارچی تولید شدهثیر متابولیتأت-3شکل 
.Pجدایه باکتري اندوفیتتوسط fluorescens NZ105 به

)A(و شاهد ) V. dahliae)Bبیمارگر همراه قارچ
Fig. 3. Effect of volatile metabolites produced by the
endophytic bacterium P. fluorescens NZ105 against
pathogenic fungus V. dahliae (B) compare to control
(A)

بحث
میایی و رویه از سموم شیامروزه به دلیل استفاده بی

هاي ها بر محیط زیست، کاربرد روشتاثیرات منفی آن
محیط زیست، نامناسب برکه بتوانند بدون تاثیريدیگر

هاي گیاهی را به طور مطلوبی کنترل کنند، ضروري بیماري
)Weller&2013; Kwaket al.Junaidرسد به نظر می

2013; Prabhat et al. ین در این راستا و در پی ا. (2013
، شش Pseudomonasجدایه اندوفیت 30تحقیق، از مجموع 

براي مطالعات آزمایشگاهی و Pseudomonasجدایه 
حاصل از آزمون کشت نتایج . اي انتخاب شدندگلخانه

متقابل و نیز ارزیابی میزان کنترل بیماري در شرایط گلخانه 
.NZ105Pجدایهنشان داد که  fluorescens در آزمایشگاه

.Vترین هاله بازدارندگی را علیه قارچبیش dahliae ایجاد
ها و کرد و در شرایط گلخانه نیز توانست بیش از دیگر جدایه

باعث کاهش بیماري پژمردگی درصد85به میزان 
Martin&(نتایج بدست آمده با نتایج .ورتیسیلیومی شود

Bull هاي با استفاده از جدایههاآن. همخوانی داشت2002)
درصدي بیماري 88کاهش شاهد Pseudomonasاندوفیت 

دار پارامترهاي رشدي گیاه گوجه فرنگی نیز افزایش معنیو
و Bacillusی یباکتریادر تحقیق مشابه، دو جنس . بودند

Pseudomonasهاي قارچیقادر به کنترل بیمارگر
Verticillium ،FusariumوRhizoctonia به ترتیب به

Munif(بودند درصد85و درصد 86،صددر88میزان  et

al., 2012(.
هاي مورد بررسی عالوه بر کاهش بیماري موجب جدایه

وزن خشک نظیر دار پارامترهاي رشدي گیاه افزایش معنی
تر ریشه و بوتهبوته و ریشه، ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن

Thomas)نتایج این تحقیق با نتایج توماس و یوپتري .شدند

Upreti, 2015)&همچنین نتایج تحقیق . مطابقت داشت
و با Johnson&Nejad)2000(حاضر با نتایج 

)2012(Jha&Bhattacharyya که روي دو گیاه کلزا و
در تحقیق . فرنگی انجام شده بود همخوانی داشتگوجه
درصد V. dahliae ،88عالیم بیماري ناشی از کاهش ایشان،

درصد F. oxysporum ،86از اري ناشی عالیم بیمکاهش و
هاي متعددي مبنی بر استفاده از گزارش. اعالم شده بود

.Bهاي گونهتوسط هاي موثر در مهار زیستی باکتري

subtilis وP. fluorescensباشد علیه این بیماري موجود می
و Bacillusی ازیهاویژه جدایهکه برخی از این عوامل به

Streptomycesاندصورت تجاري تولید شدهب&Kwak(

Weller, 2013) .
.Pجدایهکنترلتوان بیودر خصوص بررسی

fluorescens NZ105 مشخص شد که استرین مذکور قادر
پروتئازو هاي فرار و ترشحات ضد قارچیتولید متابولیتبه 
نتایج این تحقیق با نتایج ارزیابی فاکتورهاي تولید . باشدمی

Amaresan(اي میکروبی توسط همتابولیت et al. (2012

استفاده از متابولیت ثانویه به ویژه . مطابقت داشت
هاي فرار ضد قارچی، هاي متنوع، متابولیتبیوتیکآنتی

ها و همچنین تولید بیوفیلم، همواره مورد توجه محققان آنزیم
;Morikawa, 2006)اند هاي گیاهی بودهمهار زیستی بیماري

Khezri et al., 2011).
با توجه به نتایج حاصل از این بررسی و با استناد به 

توان با اطمینان گزارشات ارائه شده توسط سایر محققین، می
ش موثري در افزایش قهاي اندوفیت ناعالم نمود که باکتري

ن کاها مهار بیماري امرشد رویشی گیاه داشته و با حضور آن
ات مخرب و ناگوار بر سالمتی اثربدون اینکه ،باشدپذیر می
. دنمحیط زیست داشته باشانسان و
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پیشنهادها
.NZ105Pبا توجه به کارآیی باکتري مهار کننده 

fluorescens در کنترل پژمردگی ورتیسلیومی گوجه فرنگی
هاي اي انجام آزموندر شرایط آزمایشگاهی و گلخانه

آنزيسافرموالسیون و تجارياي و متعاقب آن مزرعه
.شودپیشنهاد می

سپاسگزاري
خانم دکتر الله هايهمکاريت و حمااز زسیله وبدین 

نراقی که اینجانب را در انجـام ایـن تحقیـق یاري نمودند، 
.شودصمیمانه تقدیر و تشکر می

.
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Abstract

Tomato (Lycopersicon esculentum) is one of the most important crops in the world and Iran. Verticillium wilt
of tomato caused by V. dahliae is one of the most important obstacles to the cultivation of this plant in the
country. Using endophytes has been introduced as a new solution to plant disease management. The aim of this
study was to introduce endophytic bacteria as biological control agent for Verticillium wilt of tomato. For this
purpose, plants were collected from both greenhouses and tomato fields in Tehran and Alborz provinces.
Endophytic bacteria were isolated mainly from the roots, stems, leaves and fruits of tomato. Based on key tests
and fluorescent pigmentation on King' B medium, 30 fluorescent Pseudomonas were selected. In dual culture
tests, six isolates with biocontrol capacity of V. dahliae were screened and complementary evaluation was done
under greenhouse conditions. The P. fluorescens NZ105 strain was identified as the most effective biocontrol
agent with 3.7 mm inhibition zones in Petri dish and 85% disease incidence reduction in greenhouse. This strain
was identified based on the key tests and 16S rDNA gene amplification. The results of the greenhouse test
showed that P. fluorescens NZ105 had the best performance in increasing plant growth factors including plant
dry weight, dry root weight, plant height, root length, wet root weight and wet plant weight. Furthermore, the
studies showed that this strain is capable of producing protease, volatile antifungal metabolites and extracellular
metabolites.
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