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دهچکی

هاي خاك اطراف ریشه هاي گلستان، گیالن، زنجان و قم نمونهاستاناز باغات زیتون 

King’sروي محیط کشت  Pseudomonasهاي  استرینهاي خاك،گردآوري شد.  از نمونه B

شناسی باکتريهاي استاندارد وشهاي باکتري با رهاي مهم فنوتیپی استرینجداشد. ویژگی

-و آرژنین سسلسیوبررسی شد. تولیداکسیداز، رنگ فلورسنت، رشد در چهار درجه 

هاي مورد بررسی توانایی ایجاد واکنش فوق ها مثبت بود. استرینهیدروالز، در همه استریندي

لیت % سوکروز و فعا5تولید لوان روي محیط آگار غذایی داراي  حساسیت در توتون، 

ها توانستند ژالتین را ذوب زمینی را نداشتند. بیشتر استرینهاي سیبپکتولیتیکی روي حلقه

.Pهاي بررسی شده هاي فنوتیپی بیشتراستریننموده و نیترات رااحیاء کنند. بامقایسه ویژگی

fluorescens  و تعدادي نیزP. putida ه تشخیص داده شدند. توانایی نماتدکشی مایع فیلتر شد

Meloidogynها روي الروهاي تازه تفریخ شده نماتد استرین javanica  در شرایط آزمایشگاه

رند و موجب مرگ و میر ادار دها تفاوت معنیها نشان داد که استرینیابی شد. آنالیز دادهرزا

ها به همراه نماتدکش شدند. اثر تعدادي از استریندرصد 100تا  33/13الروهاي سن دوم از 

هاي زیتون در ریشه نهال دربر تعداد الرو، نماتد بالغ و تخم  Fenamiphos)امیفوس (فن

هاي زیتون در ریشه نهال درتعداد الرو و نماتد بالغ تولید شده شرایط گلخانه بررسی شد.

ریشه  درتیمارهاي به کار برده شده تفاوت معنی دار داشت. بیشترین تعداد الرو و نماتد بالغ 

فنامیفوس و پس از آن  نماتدکشریشه گیاهان تیمار شده با  درترل و کمترین گیاهان کن

تولید شد. تعداد کل تخم تشکیل شده در تیمارهاي بررسی شده  208و  CHAOهاي استرین

ریشه  درریشه گیاهان کنترل و کمترین  دردار داشت. بیشترین تعداد تخم نماتد تفاوت معنی

ها تشکیل شد. تعدادي از استرین 99و پس از آن استرین  CHAOگیاهان تیمار شده با استرین 

بودند. این نخستین گزارش از کنترل بیولوژیک  فنامیفوسسروي تشکیل تخم نماتد موثرتر از 

هاي آنتاگونیست سودوموناس فلورسنس است.زاي ریشه زیتون به وسیله باکترينماتد گره

Psedomonasبیوکنترل نماتد،  واژه هاي کلیدي: fluorescens،Pseudomonas putida،

گال ریشه زیتون، فنامیفوس

مقدمه 

در جهان بیش از هشت میلیـون هکتـار زمین زیر 

کشت زیتـون وجود دارد. این گیاه همیشه سبـز براي 

کشـت در شرایـط خشـک و نیمـه خشـک منـاسب 

ـن و میوه کنسـروي پرورش بوده و براي مصرف روغ

Fernandez-Escobar(یابدمی et al., ). یکی از 1999

آور درختـان میـوه از جمله زیتون،  عوامل زیان

نماتـدهاي مولد غده ریشه و مولد زخم ریشه هستند. در 
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Meloidogyneهاي  کاري  نماتد مناطق زیتون spp.،

Pratylenchus spp.،Heterodera mediterranea،

Helicotylenchus spp.وCriconemella xenoplax

Castillo(اندگزارش شده et al., 2000 and از).2003

نماتدهاي مولدغده ریشه که به درختان زیتون آسیب 

Meloidogyneتوان  رسانند می می arenaria،M.

incognitaوjavanicaM  را نام برد. میزان خسارت

M . javanica درصد تعیین شده اسـت  52زیتون  روي

)Lamberti and Baines , 1969Lamberti and

Lownsbery, ،.javanicaM). در ایران نماتدهاي ;1968

Tylenchulus semipenetransوXiphinema

pachtaicum اندهاز زیتون منطقه گیالن گزارش شد

)Barooti and Alavi 1994.(

بیرونی و سه جنس جنس نماتد انگل  19تعداد 

نماتد انگل درونی و یک جنس نماتد انگل نیمه درونی 

هاي زیتون مازندران، گیالن، ها و نهالستاننیز از باغ

ند اهزنجان، گرگان، فارس، قزوین و کرمانشاه گزارش شد

)Hosseininejad et al., .Mهايگونه  .)1997 incognita

،M. javanica،M. haplaوM. arenaria  به دلیل

پراکنش زیاد و دارا بودن دامنه میزبانی گسترده، از نظر 

هاي کشاورزي در درجه اول اهمیت قرار دارند. روش

ها، کشت کنترل نماتدها شامل استفاده از نماتدکش

کنی میزبان و ارقام مقاوم، کشت گیاهان تله، ریشه

,Sikoraکنترل بیولوژیک است ( ). دو گروه عمده 1992

هاي غیر پارازیت هاي پارازیت و رایزوباکتريريباکت

Siddiqui(توانایی کنترل نماتدها را دارند and

Mahmood ,1999; Siddiqui andEhteshamul-

Haque, 2000; Siddiqui et al  هاي). باکتري2006

،Agrobacterium,،Alcaligenesهايوابسته به جنس

Bacillus،Clostridium،Desulfovibrio،

Pseudomonas،SerratiaوStreptomyces  علیه

Schroth)نماتدها بازدارنده هستنند  and Hancock ,

1982, Rodriguez - Kabana and Morgan Jones ,

1987, Siddiqui et al Pasteuriaبــاکتــري ).2006

penetrans بالغ هاي ماده پارازیتسیم بانماتدها را تعداد

Stirlingدهد( می کاهشو الروها  and Wachtel, 1990.(

ر ـا به خاطــهريـــی این باکتـــر نماتدکشــشاید اث

ها باشد. کاربرد ترشح شده توسط آن يهابیوتیک آنتی

ها، مانند سایر میکروارگانیسمبا ها همراه این باکتري

زاي ریشه، میکوریزاي آرباسکوالر، قارچ  باکترهاي گره

و فرصت طلب، باعث افت چشمگیر ســاپروفیـت 

Siddiqui(جمعیت نماتد شده است  and Mahmood,

1999; Siddiqui et al . سودومونادهاي فلورسنت )2006

هاي گیاهی اثر بیماريعوامل اي از روي دامنه گسترده

هاي ها داراي مکانیسمبازدارندگی دارند. این باکتري

Dulep)گوناگون بازدارندگی هستند  Kumar and Dubf,

1992; Honglin and Riggs,2000)در ارتباط با .

مکانیسم بازدارندگی سودومونادهاي فلورسنت علیه 

هایینماتدها اطالعات کمی در دست است. گزارش

هایی چون  ها با تولید متابولیت وجود دارد که این باکتري

ها و سیانید هیدروژن تأثیر  ها، و الینومایسین آورمکتین

Neipp)ارندگی دارند بازد and Becker, 1999; Siddiqui

et al -کربوکسیلیک -1. ترکیباتی مانند فنازین (2006

)DAPGدي استیل فلوروگلوسینول ( 4و2اسید، 

) و پیرولنیترین توسط PLT، پیولوترین(Aاووماسین 

سودومونادهاي فلورسنت ترشح شده و در بازدارندگی 

بیوتیکی مهم  کیبات آنتینماتدها نقش دارند. یکی از تر

فلوروگلوسینول تولید شده توسط استیل دي  4و  2

هاي سودومونادهاي فلورسنت است که یک  استرین

Pseudomonasفاکتور کلیدي در فعالــیت بیوکنتــرلی 

fluorescens  است(Notz et al., ها  این باکتري .(2001

 ، باعث کاهش تحرك الروها، افزایشDAPGبا تولید  

هاي نماتدهاي ها و افزایش تفریخ تخممرگ و میر آن

ها دور از شوند. وقتی تفریخ تخم زمینی می سیست سیب

هاي میزبان رخ دهد الروها از گرسنگی  ریشه

Kluepfel)میرند می et al., . تولید سیانید(2002

هیدروژن واسیدهاي چرب هیدروژن، آمونیم، سولفید

هاي زدارندگی سودوموناسهاي بافرار از سایر مکانیسم

گذاري و  فلورسنت است. این متابولیت سمی روي تخم

تولید مثل نماتد تاثیر گذاشته و سبب کاهش جمعیت 

Westcott).شوند نماتدها می and Kluepfel, 1993;

Neipp and Becker 1999; Kluepfel et al., 2002;

Siddiqui et al رهاي به طور کلی کنترل بیمارگ.(2006

ها  خاك بسیار سخت و پرهزینه است. کاربرد نماتـدکش

به دلیل مشکالت زیست محیطـی، مسائل اقتصادي و 

ها در باغات از جمله درختان سخت بودن کاربرد آن

زیتـون ، روش مناسبی نیست. تاکنون هیچ گزارشی از 
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زاي ریشه روي زیتون به کنترل بیولوژیک نماتد گره

تاگونیست ارایه نشده است. استفاده هاي آنوسیله باکتري

فلورسنت آنتاگونیست هاي سودوموناساز باکتري

هزینه و نماتدها و سازگار با فراریشه گیاهان  روشی کم

خطراست و این پژوهش در از نظر زیست محیطی بی

همین راستا انجام شده است.     

هامواد و روش 

نتاگونیستهاي آو سواسازي باکتري روش تهیه نمونه

نمونه از خاك ریزوسفر درختان زیتون  120تعداد از 

زنجان و قم (منطقه رودبار)هاي گلستان، گیالناستان

هایی به صورت ضربدري با فواصل نسبتاً مساوي نمونه

گردآوري  و به آزمایشگاه منتقل شدند. براي جداسازي 

هاي فلورسنت یک گرم خاك از هاي سودوموناس باکتري

لیتر آب مقطر استریل حاوي یک  میلی 10مونه در هر ن

درصد پپتون سوسپانسیون شد. پس از تهیه سري رقت، 

King’sاز سوسپانسیون تهیه شده روي محیط کشت  B

ساعت  48هاي کشت شده به مدت مخطط گردید. نمونه

هاي نگهداري و باکتري سلسیوسدرجه  22در دماي 

وي محیط فوق مولد رنگ فلورسنت تا خلوص نهایی ر

کشت شدند.

Meloidogynتکثیر javanica

براي تکثیر نماتد از نشاي گوجه فرنگی رقم 

Rutgers هاي داراي استفاده شد. پس از شستشوي ریشه

هاي تخم نماتد در زیر  عالیم غده ریشه با آب، کیسه

بینوکولر با اسکالپل جدا و در آب مقطر به گلخانه منتقل 

داده راج شده روي کاغذ صافی قرار هاي استخشدند. تخم

ک یریخته شد.  الک در  500meshدر  الک  و سپس

پتري حاوي مقداري آب مقطر سترون که با تشتک 

درجه  25سطح زیرین الک در تماس بود در انکوباتور 

نماتد روي کاغذ  يهانگهداري گردید. تخم سلسیوس

صافی تفریخ شده و الروهاي سن دوم پس از عبور از 

کاغذ صافی در پتري دیش زیر آن جمع آوري و براي 

آزمایشات مختلف استفاده گردیدند. براي شمارش الروها 

الم شمارش استفاده شد. براي شناسایی نماتدهاي از

Perinealها ماده از انتهاي بدن آن pattern  تهیه و از

آمیري الکتوفنل براي رنگ –محلول اسید فوشین 

استفاده شد. 

Meloidogynهاي باکتري بازدارنده استرین انتخاب

javanica

در  ) تازه تفریخ شده نماتد،J2(الروهاي سن دوم

گرم تتراسایکلین در  میلی 50سوسپانسیونی حاوي 

گرم  052/0گرم استرپتومایسین در لیتر و  044/0لیتر،

دقیقه ضدعفونی  20تا  15کلرامفنیکل در لیتر به مدت 

رون قرار داده شدند. براي تهیه و سپس در آب مقطر ست

King’sهاي باکتریایی، محیط زادمایه استرین B  مایع

ها در این محیط کشت و در تهیه شد و سپس استرین

) به rpm150گرادروي شیکر( درجه سانتی 25دماي 

ساعت نگهداري شدند. پس از سانتریفوژ کردن  48مدت 

لیتر از  لیهاي باکتري فیلتر شد. به یک میعصاره نمونه

الرو تازه تفریخ  30-40عصاره فیلتر شده باکتري تعداد 

ساعت  24شده سترون اضافه و در دماي اتاق به مدت 

نگهداري و سپس الروهاي مرده شمارش شد.  درصد 

مرگ و میر الروها  در مقایسه با شاهد از فرمول

IP= C-T/C × Cدرصد مرگ ومیر،  IPکه در آن   100

زنده در تیمار کنترل (آب مقطر سترون)  تعداد الروهاي

تعداد الروهاي زنده در سایر تیمارها بود محاسبه Tو

براي تیمار کنترل از آب مقطر سترون استفاده  .گردید

شد. این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با سه 

افزار  ها توسط نرم تکرار انجام شد. پس از آنالیز داده

MSTAT ري براي آزمایشات گلخانههفت استرین باکت-

هاي آماري با فعالیت باال، متوسط و ضعیف در اي از گروه

شرایط آزمایشگاه انتخاب شدند.

بازدارنده هاي سودوموناس استرین بررسی ویژگی

Meloidogyn javanica

استرین بر  25از استرین باکتریایی گردآوري شده 

شرایط  هاي بازدارندگی نماتد درمبناي بررسی ویژگی

هاي فنوتیپی این آزمایشگاه انتخاب شدند. آزمون

هاي استاندارد زیر بررسی شد:ها باروشاسترین

Suslowبه روش  KOH%3آزمون حساسیت به  et

al., O/F)بی هوازي بـــودنآزمون هوازي،،(1982) )

Houghبه روش and Leifson ، آزمون اکسیداز (1953)

Kovacsبه روش ( آزمون فوق حساسیت در  ،1956)

Klementتوتون به روش  et al., هاي ن، آزمو(1964)

% و احیاي 5تولید لوان روي محیط کشت سوکروز 

Lilliottنیترات به روش et al., هاي ن، آزمو(1984)

درجه   41زمینی، رشد در دماي چهار و لهاندن سیب
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گراد و تولید رنگ فلورسنت روي محیط کشت سانتی

King’s B  به روشSchaad ، هیدرولیز آژرنین  (1988)

Thornleyبه روش  و هیدرولیز نشاسته به روش  (1960)

Grahamگراهام هاي لستیناز و انجام شد. آزمون (1967)

Macfaddinذوب ژالتین به روش  انجام شد.  (1980)

هاي باکتري از براي بررسی استفاده استرین

ه و اسیدهاي آلی از ها، اسیدهاي آمینکربوهیدرات

Ayerمحیط پایه  et al., استفاده شد. غلظت  (1969)

درصدبود و آگارز به  2/0-3/0نهایی این مواد به میزان 

روز  25اضافه شد. نتیجه این آزمایش تا  2/1میزان %

پس از کشت بررسی گردید.

ايهاي گلخانهآزمایش 

.Mهاي بازدارنده نماتد زاد مایه باکتري javanica  به

King’sها روي محیط روش زیر تهیه شد. باکتري B

ساعت  24تا  سلسیوسدرجه  26-28کشت و در 

نگهداري شدند. به هر تشتک پتري حاوي باکتري رشد 

لیتر آب مقطر سترون اضافه و  میلی 10کرده 

هاي سوسپانسیون تهیه شد. جذب نوري سوسپانسیون

با   1/0ODنانومتر به  600تهیه شده در طول موج 

اسپکتروفتومتر تنظیم شد. 

هاي زیتون رقم زرد به مدت نیم ساعت در نهال

ها در سوسپانسیون باکتري قرار داده شدند. سپس نهال

کیلوگرم خاك پاستوریزه که  10هاي با گنجایش گلدان

لیتر سوسپانسیون  میلی 5/3گرم خاك  350به ازاي هر 

خانه با در گل باکتري اضافه شده بود، کاشته شدند و

درجه سانتیگراد نگهداري شدند. پس از  26±)2دماي ( 

.Mالرو فعال نماتد  7000یک هفته به ازاي هر نهال 

javanica  اضافه شد. در این بررسی تــعداد هفت

به همراه استرین  fluorescens.Pاستـــرین بـــاکتري 

CHAO ) و نماتد کش فنامیفوس(Fenamiphos  با

ها به خاك هار پی پی ام که هنگام کاشت نهالغلظت چ

اضافه شد، به کار رفت. این آزمایش در قالب طرح کامالً 

تصادفی با سه تکرار انجام شد.

روز  تعداد تخم و الرو در  60پس از گذشت  

Jenkinsو ریشه  به روش ریزوسفر استخراج و  (1964)

هاي به دست آمده در قالب طرح شمارش شد. داده

آنالیز گردید.  MSTATافزار  بوطه  با استفاده از نرممر

ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن  میانگین داده

مقایسه گردید.

نتایج و بحث

هاي سودوموناس فلورسنت از ریزوسفر باکتري 

بندي درختان زیتون جدا شدند.  تجزیه واریانس و گروه

.Mیه ها بر مبناي بازدارندگی علاین باکتري javanica

داول یک و دو ــدر شرایط آزمایشگاه به ترتیب در ج

. به دلیل کثرت )2و  1(جداول  ه شده استــنوشت

هاي داراي فعالیت یکسان از ا نام استرینـــهرینـــاست

اري نوشته نشده است.نظر آم

Meloidogynتجزیه واریانس بازدارندگی الروهاي سن دوم نماتد مولد غده ریشه  -1جدول javanica هاي به وسیله استرین

فلورسنت در شرایط آزمایشگاه سودوموناس

Fsمیانگین مربعاتمجموع مربعاتآزادي درجهمنبع تغییرات

0***59847/9167/0تیمار

120644/4039/0خطا

179491/14کل

معنی دار است.   ***
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فلورسنت بر مبناي بازدارندگی الروهاي سن دوم نماتد اسهاي سودومونبندي استرینگروه -2جدول 

Meloidogynمولد غده ریشه   javanica  در شرایط آزمایشگاه

شماره 

استرین

محل 

گردآوري

مرگ  و 

میر(%)

-گروه

آماري

شماره 

استرین

محل 

گردآوري

مرگ و 

میر(%)

-گروه

آماري

IS.29100گیالنaIS.40767/46قمij

IS. 33/45jگیالن67/96abIS.36نگیال34

IS. 45jگیالن33/93bIS.83گلستان204

IS.21067/87گلستانbcIS.50067/41قمjk

IS.20333/83گلستانcIS.8340گیالنk

IS.10880گیالنcdIS.3133/39گیالنk

IS.4667/76گیالنdIS.3767/37گیالنk

IS.1333/73گیالنeIS.7833/35گیالنkl

IS.40633/68قمefIS.230گیالنl

IS.4867/66گیالنfIS.2467/28گیالنl

IS.9933/63گیالنfgIS.5233/28گیالنl

IS.6960گیالنfgIS.20520گلستانm

IS.1267/56گیالنhIS.40933/18قمm

IS.30733/53زنجانhIS.20467/16گلستانmn

IS.2350گیالنiIS.20633/13گلستانn

IS.40067/49زنجانi0کنترلo

.Mهاي بازدارنده استرین javanica  در شرایط

هاي آزمایشگاه انتخاب شدند. نتایج بررسی برخی ویژگی

نوشته  در جدول سهها هاي این استرینفنوتیپی نماینده

ت، اکسیداز، تولید رنگ هاي احیاءنیتراشده است. ویژگی

King’sفلورسنت روي محیط کشت B، آرژنین

گراد، ه سانتیـــار درجـــد در چهــدروالز و رشــهیدي

هاي مورد بررسی مثبت بود. ایجاد واکنش دراسترین

تولید لوان روي محیط آگار  حساسیت در توتون، فوق

% ساکارز و فعالیت پکتولیتیکی روي 5غذایی داراي 

زمینی منفی بود.  جز یک گروه همه هاي سیبحلقه

.)3(جدول  دـــز نمودنــها ژالتین را هیدرولیاسترین

هاي بررسی هاي فنوتیپی استرینیــــیسه ویژگاــبامق

Fahyهاي ارایـــه شده توســـط یـده با ویژگــش and

Persley , 1983; Stanier et al; 1966; Bossis et al;

,Schaadو2000 .Pهابیشتراسترین 2001 fluorescens

.Pو تعدادي نیز  putida  .شاید تشخیص داده شدند

.Pفراوانی بیشتر  fluorescens  به دلیل سازگاري و

آدابته شدن آن با منطقه فراریشه زیتون باشد. 
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هاي زیادي در مورد فراوانی و موفقیت بیشتر گزارش

عوامل بیوکنترل سازگار با ریزوسفر گیاهان وجود 

Kluepfel)(دارد et al., هاي بندي استرینگروه.2002

.Mسودوموناس بازدارنده نماتد  javanica  در شرایط

دار هستند. آزمایشگاه نشان داد که داراي تفاوت معنی

ها موجب مرگ و میر الروهاي سن دوم از این استرین

.)1و شکل  2(جدول  شدنددرصد 100تا  33/13

فلورسنت و سم فنامیفوس علیه  هاي سودوموناسبازدارندگی استرین -1شکل 

Meloidogyneنماتد  javanicaهاي زیتون  نهال ریشه مولد گره

هاي زیادي را ها وجود گروهبندي این استرینگروه

). توانایی فعالیت 2(جدول ها نشان دادان آنـــدر می

.Pی موثر باکتري ــاگونیستــــآنت aeruginosa  علیه

اي مولد گره ریشه در شرایط آزمایشگاه و ــــنماتده

اگونیستی ــــالیت آنتـــخانه گزارش شده است. فعگل

دکـش ـــود تـرکیبـات نماتــــاین باکتري به دلیل وج

Ali)از است ــــوپروتیئنــــپروتئـیناز یا گلیک مانند et

al., .Pاتدکشیــــ. ویژگی نم(2002 fluorescens

.Mاي سن دوم ـــه الروهـــعلی javanica  در شرایط

Siddiqui)است ی شدهــه بررسـآزمایشگاه و گلخان and

Shaukat, .Pري ـــاکتـــ. ب(2002 fluorescens (Fll3)

سبب افزایش  diacetylphloroylucinolد ــا تولیــــب

ها و مرگ الروهاي سن دوم نماتد سیست ریخ تخمــتف

Globodera(زمینی سیب roschiensis(استشده

.(Cronin et al., تعداد الرو و نماتد بالغ تولید (1997

هاي زیتون در تیمارهاي نهالو ریزوسفر  ریشهشده در 

و  1شکل (داشتدار به کار برده شده تفاوت معنی

ها نشان داد که بیشترین . مقایسه میانگین)4جدول 

گیاهان  در ریزوسفر و ریشهتعداد الرو و نماتد بالغ، 

گیاهان تیمار شده در ریزوسفر و ریشه کنترل و کمترین 

وCHAOهاي آن استرین با سم فنامیفوس و پس از

.)1(شکل  تولید شد 208

هاي زیادي در مورد کنترل نماتدهاي پارازیت گزارش

هاي هاي مختلف به ویژه باکتريگیاهی توسط باکتري

جنس سودوموناس  وجود دارد. معموالً سازگاري با 

منطقه فراریشه یک فاکتور کلیدي براي موفقیت عوامل 
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Honglin(شه است هاي ریآنتاگونیست پاتوژن and

Riggs 2000; Ali et al., 2002; Jacq and Fortune

1979; Siddiqui and Mahmood 1999; Siddiqui et

al., 2000, 2003 and 2006).

بازدارنده Pseudomonasهاي هاي فنوتیپی استرینبرخی ویژگی -3جدول

Meloidogyn javanica  جداشده از فراریشه زیتون

واکنش آزمونواکنشآزمون

Vفنیل استات+آرابینوز -ال تولید اسید از:

Vنیکوتینات+دي گاالکتوز

+اکسیداز+دي زایلوز

-تولید لوان+ساکاروز

+سیتینازلVتر هالوز

+هیدروالزآرژنین ديVسوربیتول

+نیترات احیاءVژرانیول

+ذوب ژالتینVآدونیتول

+درجه  4د در رشVاتانل

Vدرجه  41رشد -استقاده از: دي آالنین

+رنگ فلورسنت  +تارتاریک اسید–ال

-زمینیلهاندن سیب-آزاالت

-فوق حساسیت روي توتونVبوتیل آمین

-رنگ غیر فلورسنتVبوتیرات

Vوالرات

: ها % استرین80% یا بیشتر از 80:-ها واکنش مثبت نشان دادند، % استرین80% یا بیشتر از 80+

ها واکنش مثبت نشان دادند.استرین 21-79: بین %Vواکنش منفی  نشان دادند و 

و نماتدکش فنامیفوس بر فلورسنت هاي سودوموناستجزیه واریانس اثراسترین -4جدول 

Meloidogyneتعداد تخم javanicaهاي زیتون ریشه نهال مولد گره

Fsمیانگین مربعاتمجموع مربعاتآزادي درجهغییراتمنبع ت

0***91/601516349/6683514تیمار

203/12636336/63181خطا

295/61415267کل

است.دار تفاوت معنی ***

 و ریزوسفر ریشه درتعداد تخم نماتد تشکیل شده 

ده تفاوت ـهاي زیتون در تیمارهاي بررسی شنهال

.)4جدول و  2شکل د (شان دادار نمعنی

ها نشان داد که بیشترین تعداد مقایسه میانگین 

گیاهان کنترل و کمترین  و ریزوسفر ریشه درتخم نماتد 

شده با استرین غشته هاي آنهال و ریزوسفر ریشه در

CHAO د.ــل شــتشکی 99رین ــــو پس از آن است

 هايهاي بازدارنده نماتدها با مکانیسمباکتري

ها در مراحل مختلف از ادامه یا تکمیل سیکل زندگی آن

Siddiquiکنند (مختلف زندگی جلوگیري می and

Mahmood 1999.(

اي گلیکوپروتیئناز توانایی ـــهله آنزیمـــازجم 

Ali)کـشتن نماتدها را دارند  et al., . استرین (2002

CHAOP. fluorescens  د هیدروژن ــانیــبا ترشح سی
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د ــکنري میــا جلوگیــاتدهــالیت نمــفع از

)Siddiqui et al., ). هریک از این فاکتورهاي 2006

در کنترل نماتدها هستند. بازدارندگی داراي سهم ویژه
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فنامیفوسنماتدکشو هاي فلورسنتهاي سودوموناساثراسترین-2شکل

Meloidogyneتخمبر تعداد   javanica نهاي زیتو نهال ریشهمولد گره

-ريــک القاء شده به وسیله باکتـمقاومت سیستمی

هاي مقاومت ر یکی دیگر از مکانیسمـــاي ریزوسفــه

گیاهان در برابر نماتدهاي پارازیت ریشه است. مقاومت 

.CHAOPسیستمیک ایجاد شده  به وسیله استرین 

fluorescens 2,4یه به متابولیت ثانو-

diacetylphloroglucinol  نسبت داده شده است

)(Siddiqui and Shaukat این نوع از مقاومت در .2003

.CHAOPاثر استرین  fluorescens  در موارد دیگر نیز

Siddiquiگزارش شده است ( et al., ). در این 2006

هاي به کاررفته در شرایط بررسی اثر بازدارندگی استرین

دار بود. از آنجا که گلخانه داراي تفاوت معنی آزمایشگاه و

تر از شرایط آزمایشگاه بوده و شرایط خاك بسیار پیچیده

کنش به ویژه ترشحات ریشه گیاه نقش باالیی در برهم

میزبان و پاتوژن و نیز سایر عوامل میکروفلور اطراف 

ریشه دارد لذا بین نتایج به دست آمده در آزمایشگاه و 

خوانی کامل وجود ندارد. هر باکتري با ه همگلخانه همیش

ترشح مواد بازدارنده علیه مرحله خاصی از زندگی نماتد 

موثر است چرا که تخم، الرو و نماتد بالغ در شرایط 

ه ــود داشتــزمان وجخاك ممکن است به طور هم

Bird)دـــباشن ه ـــرار بهتر در ناحیــ. استق(1974

ی ــــه یکـــیشتر با این ناحیاري بــه و سازگـــفراریش

-م تفاوتــــار مهــــل بسیـــاز دالی

آنتاگونیست براي تاثیر فعالیت هاي روارگانیسمــــمیک

,Honglin(ها است. آنتاگونیستی آن and Riggs 2000;

Ali et al., 2002; Jacq and Fortune 1979; Siddiqui

et al., 2000, .Mرل نماتد . این اولین گزارش کنت(2003

javanicaهاي توسط باکتريمولد گره در ریشه زیتون

جنس سودوموناس فلورسنت کننده است.  
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