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کنترل بیولوژیک عوامل قارچی عمدۀ پوسیدگی ریشه و طوقۀ لوبیا در استان زنجان
با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست
آفاق فرجی ،*1رقیه همتی 2و علیرضا معرفت

3

 1و  .2کارشناس ارشد و استادیار ،گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه زنجان
 .3دانشیار ،گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
(تاریخ دریافت - 1333/11/6 :تاریخ تصویب)1331/2/22 :

چکیده
پوسیدگی ریشه و طوقۀ لوبیا ناشی از  Fusarium solani ،Rhizoctonia solanو

Fusarium

 oxysporumاز بیماریهای مهم لوبیا در استان زنجان است .کاربرد عوامل بیوکنترل بومی در تلفیق
با روشهای شیمیایی از روشهای مدیریت مؤثر برای کاهش خسارات این بیماری است .به دلیل
تأثیر همزمان چندین قارچ در ایجاد این بیماری و امکان تأثر سینرژیستی عوامل بیماریزا،
تأثیربخشی روشهای مدیریتی بر آلودگیهای همزمان گیاه ،حائز اهمیت و قابل بررسی است .در
اوایل مردادماه  ،1331جداسازی باکتریهای آنتاگونیست از ریزوسفر گیاهان لوبیای منطقه انجام
گرفت .دو جدایه از هر یک از سه گونۀ قارچی بیماریزا تهیه شد .دو جدایۀ رایزوباکتریایی با
توانایی باال در تولید آنتیبیوتیک ،مواد فرار ،سیانید هیدروژن و آنزیم پروتئاز علیه هر سه بیمارگر
به عنوان بهترین جدایهها برای آزمایشهای گلخانهای انتخاب شدند .نتایج گلخانهای نشان داد که
تیمار بذر با باکتریهای آنتاگونیست اثر معناداری در کاهش شدت بیماری و افزایش شاخصهای
رشدی لوبیا در تیمارهای جداگانه و همزمان قارچهای بیمارگر داشت .رابطۀ سینرژیستی بین هر
سه بیمارگر اثبات شد .در این میان ،اثر سینرژیستی بین  F. oxysporumو  R. solaniآشکارتر بود.
اثر سینرژیستی در عالئم برگی آشکارتر از عالئم ریشه

بود.

واژههای کلیدی :اثر سینرژیستی ،بیوکنترل ،ریزوباکتری ،عوامل قارچی ،لوبیا.
مقدمه
حبوبات پس از غالت مهمترین منبع غذایی بشر و
لوبیا از مهمترین حبوبات جهان محسوب میشود.
استان زنجان با  43831تن تولید لوبیا ،مقام چهاردهم
کشوری را در تولید لوبیای آبی در سال  4931-34به
خود اختصاص داده است ( .)Anonymous, 2014طبق
بررسیهای انجامگرفته در مناطق مختلف کشور ،این
بیماریها همه ساله خسارت زیادی به کشاورزان
تحمیل میکنند .در استان زنجان با هدف تعیین
اهمیت و فراوانی عوامل پوسیدگی قارچی جداشده از
* تلفن13412191142 :

ریشههای آلودة لوبیا Fusarium solani ،از ،%46/2
 Rhizoctonia solaniاز Macrophomina ،%64/3
 phaseolinaاز  %24/4و  Fusarium oxysporumاز
 %3/6نمونهها به دست آمد .بنابراین بیماری پوسیدگی
قارچی ریشۀ لوبیا با سه عامل عمدهتر ،شامل:
 Fusarium solani ،Fusarium oxysporumو
 Rhizoctonia solaniدر استان زنجان حائز اهمیت
است ( .)Naseri, 2008هنگامی که قارچهای بیمارگر
در زمین مستقر شوند ،ریشهکنی عملی آنها غیرممکن
خواهد بود .باید توجه داشت ،زمانی که دو یا بیش از
E-mail: afagh.faraji@gmail.com
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دو نوع بیمارگر در ایجاد پوسیدگی ریشه و طوقه
دخیل باشند ،بیماری حاصل اغلب شدیدتر از زمانی
است که بهوسیلۀ یک بیمارگر ایجاد شود ( Fawcett,
 .)1931وجود رابطۀ سینرژیستی بین Pythium
 ultimumو  F. solani f.sp. phaseoliو نیز نبود
برهمکنش بین  R. solaniو F. solani f.sp .phaseoli
و همچنین وجود رابطۀ آنتاگونیستی بین  R. solaniو
 P. ultimumدر گیاه لوبیا تحت شرایط مزرعه نشان
داده شده است ( .)Pieczarka & Abawi, 1978تأثیر
سینرژیستی شدت و شیوع بیماریهای ناشی از
 F. oxysporumو  R. solaniدر ریشههای سویا اثبات
شده است ( .)Datnoff & Sinclair, 1988لذا برای
افزایش کارایی روشهای مدیریتی ،الزم است این
روشها روی همۀ عوامل مهم پوسیدگی ریشه آزمون
شوند و تأثیر آنها روی آلودگیهای همزمان نیز ارزیابی
شود .در حال حاضر ،کنترل بیولوژیک بیمارگرهای
گیاهی یکی از کلیدهای عملی در کشاورزی پایدار
محسوب میشود ،زیرا بر اساس مدیریت طبیعی منابع
است ( .)Azcón-Aguilar & Barea, 1996خاصیت
آنتاگونیستی باکتریهای  Bacillus spp.و
 P. fluorescensجداشده از مزارع نخودکاری روی

پاتوژنهای خاکزاد از جمله ،Pythium ultimum
 F. avenaceum ،R. solaniو  Ascochyta pisiثابت
شده است ( .)Wang et al., 2003از آنجا که تاکنون
اثرات متقابل سه بیمارگر قارچی فوق روی لوبیا
مطالعه نشده بود و تحقیقی در زمینۀ اثر عوامل
بیوکنترل بر آلودگی همزمان بیمارگرهای فوق در
لوبیا وجود نداشت ،این پژوهش با هدف مطالعۀ
روابط سینرژیستی سه بیمارگر قارچی ریشۀ لوبیا و
بررسی اثر استفاده از باکتریهای آنتاگونیست
در کنترل آلودگی لوبیا توسط این بیمارگرها انجام
گرفت.
مواد و روشها
تهیۀ قارچهای بیمارگر  F. oxysporum ،F. solaniو

.R. solani

دو جدایۀ  S7Aو  J15Bاز  ،F. oxysporumدو جدایۀ
 J30Aو  N8Bاز  F. solaniو دو جدایۀ  CMو  CNاز
 R. solaniبا بیماریزایی باال ،جداشده از ریشۀ لوبیای
مزارع لوبیای استان زنجان از کلکسیون قارچشناسی
گروه گیاهپزشکی دانشگاه زنجان برای انجام آزمونهای
گلخانهای انتخاب شدند (جدول .)4

جدول  .4مختصات جغرافیایی مناطق مختلف نمونهبرداری در استان زنجان
منطقه
مختصات
جغرافیایی

قلعۀ
حسینیه

هیدج

صائین
قلعه

نصیرآباد

خیرآباد

عمیدآباد

چرگر

نیماور

یوسفآباد

93s
1996324
6164314

93s
1992963
6144346

93s
1924443
6121832

93s
1994246
6143146

93s
1238668
6142284

93s
1994246
6143146

93s
1924444
6126843

93s
1912446
6169143

93s
1233344
6164314

تهیۀ جدایههای آنتاگونیست

به منظور جداسازی رایزوباکترهای خاک ،در تابستان
 ،4931از خاک اطراف ریشۀ لوبیای مناطق مختلف
استان زنجان نمونهبرداری تصادفی با حرکت زیگزاگی
صورت گرفت و ریشهها همراه خاک اطراف آنها در
پالستیکهای مجزا قرار گرفت و به آزمایشگاه منتقل
گردید .خاک چسبیده به ریشههای بوتههای لوبیا از
سطح ریشه جدا و نمونههای هر مزرعه با یکدیگر
مخلوط شدند 24 .گرم از هر نمونه خاک درون ارلن
حاوی 241سیسی آب مقطر ریخته شد .سپس هر

یک از آنها برای تهیۀ سوسپانسیون یکنواخت بهمدت
 44دقیقه روی شیکر قرار داده شد و سوسپانسیون
حاصل ،برای تهنشین شدن مواد معلق آن ،به مدت 44
دقیقه به حالت سکون قرار گرفت .از محلول رویی یک
لوپ به روش مخطط روی محیط غذایی NAکشت
داده شد و پتری حاصل به انکوباتور با دمای  24درجۀ
سانتیگراد منتقل شد .پس از گذشت  68ساعت ،هر
یک از تککلونیهای متفاوت رشدیافته ،به صورت
لکهای روی محیط غذایی  NAکشت شدند .با گذشت

 32ساعت 64 ،جدایۀ باکتریایی جداسازی شد.
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بررسی اثر آنتاگونیستی جدایههای باکتریایی روی

قارچهای ،Fusarium oxysporum
solani

و

solani

Rhizoctonia

Fusarium

در

شرایط

آزمایشگاهی )(In vitro

بررسی توانایی جدایهها در تولید آنتیبیوتیک.
برای بررسی اثر بازدارندگی و انتخاب بهترین
آنتاگونیست ،شش جدایۀ Ch28 ،N19 ،Ne18 ،G15 ،Ne1
و  Y46بهعنوان نماینده از گروههای رایزوباکتر
جداسازی شدند (گروهبندی بر اساس مورفولوژی
کلونی و مناطق نمونهبرداری) و به همراه چهار جدایۀ
باکتریایی موفق آنتاگونیست دریافتشده از کلکسیون
آزمایشگاه باکتریشناسی گروه گیاهپزشکی دانشگاه
زنجان  L107 ،J78 ،G44و  Q178علیه قارچهای
 F. solani ،F. oxysporumو  R. solaniبه روش
 (1989) Hagedorn et al.در آزمون چهارنقطهای
آزمون شدند.
آزمون متابولیتهای فرار ضدقارچی

ابتدا یک لوپ از هر استرین باکتریایی برداشته شد و
به روش کشت مخطط روی محیط نیتریت آگار ()NA
پخش شد و بهمدت  26ساعت در دمای  24درجۀ
سانتیگراد نگهداری گردید ،سپس یک حلقه از کشت
هفتروزة قارچ بیمارگر در وسط محیط کشت PDA
تلقیح شد .در شرایط سترون ،درب تشتکهای کشت
باکتری و قارچ بیمارگر برداشته و دو تشتک بر روی
یکدیگر قرار داده شد و با استفاده از نوار پارافیلم ،منفذ
میانی تشتکها مسدود گردید .سپس تشتکها به
مدت  41روز در دمای  24درجۀ سانتیگراد نگهداری
شدند ،بهطوری که تشتک حاوی قارچ باال قرار گیرد و
میزان بازداری از رشد میسلیومی بیمارگر برای هر یک
از استرینها اندازهگیری شد.
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دقیقه در آب درحالجوش استریل شده بود ،روی آن
ریخته شد و پس از بستن محیط کشت باکتریها
بهصورت لکهای بر روی آن کشت و پتری دیش
بهمدت  68ساعت در انکوباتور با دمای  24درجۀ
سانتیگراد نگهداری شد .تشکیل هالۀ شفاف در اطراف
کلونی باکتری نشانۀ فعالیت پروتئازی باکتری است.
برای انجام آزمون تولید سیانیدهیدروژن از روش
 (1987) Alstronبدین ترتیب استفاده شد :محیط
سیانیدهیدروژن تهیه و داخل هر پتری 411
میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری پخش گردید،
سپس کاغذ صافی آغشته به معرف (شامل :دو درصد
کربنات سدیم و پنج درصد اسیدپیکریک) در قسمت
درب پتری قرار داده شد و درب پتری با نوار پارافیلم
مسدود گردید ،تا از خروج هرگونه متابولیت فرار و
گازی ،از جمله سیانید هیدروژن جلوگیری شود.
پتریها به صورت وارونه در انکوباتور با دمای  23درجۀ
سانتیگراد بهمدت یک هفته نگهداری شدند .تولید
HCNتوسط باکتری با تغییر رنگ کاغذ صافی از زرد
به کرم ،نارنجی و قهوهای مشخص و ثبت گردید .برای
انجام آزمون سلوالز از روش Ahmadzadeh et al.
) ،(2003بدین صورت استفاده شد :درون هر لولۀ
آزمایش نه میلیلیتر از محیط سلوالز ریخته شد و در
هر کدام ،یک کاغذ صافی به ابعاد  3×4سانتیمتر
گذاشته شد ،به نحوی که نیمی از کاغذ بیرون از سطح
مایع قرار گرفت .یک میلیلیتر از سوسپانسیون باکتری
به محیط تلقیح و در نمونۀ شاهد یک میلیلیتر محلول
 1/4موالر سولفات منیزیم ریخته شد و در دمای 24
درجۀ سانتیگراد نگهداری گردید .تولید رنگ قهوهای
تا  24روز پس از تلقیح نشاندهندة تولید سلوالز تلقی
شد.
آزمونهای افتراقی برای تشخیص جنس جدایههای

آزمون تولید پروتئاز ،سیانید هیدروژن و سلوالز.
برای آزمون پروتئاز از روش
) ،(1983بدین ترتیب استفاده شد :ابتدا الیۀ نازکی از
محیط کشت  NAدر کف پتری ریخته شد و پس از
بستن این محیط ،مخلوطی از محیط کشت  YNAو
 Skim milk 10%که طی سه روز متوالی بهمدت 21
Fahy & Hayward

آنتاگونیست مؤثر

ده جدایۀ باکتریایی منتخب در تعدادی از آزمونهای
متداول بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی نظیر :تست گرم،
اکسیداز ،کاتاالز ،هیدرولیز نشاسته ،هیدرولیز توئین،81
هیدرولیز ژالتین ،تولید رنگدانۀ فلورسنتی روی محیط
 ،KBآزمون فوق حساسیت روی شمعدانی ،لهانیدن
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سیبزمینی ،رشد هوازی و بیهوازی ،شفافیت روی
محیط  ،Yeast Dextrose CaCl2 agarلوان و استفاده
از سیترات بررسی شدند ( ;Fahy & Hayward, 1983
.)Schaad et al., 2001

آبیاری گردید و در هر گلدان که با حجم 4411
سیسی و قطر دهانۀ  48سانتیمتر بود 2،بذر لوبیا
قرمز رقم ناز کاشته شد .آزمون در قالب طرح کامالً
تصادفی با  24تیمار و در  6تکرار انجام گرفت.

آزمونهای گلخانهای

تهیۀ مایۀ بیمارگر سه قارچ F. oxysporum ،F. solani

از بین  41جدایۀ منتخب ،با توجه به توانایی تولید
آنتیبیوتیک ،مواد فرار ،سیانید هیدروژن و آنزیم
پروتئاز ،دو جدایۀ  L107و  Q178به عنوان بهترین
جدایهها علیه هر سه بیمارگر قارچهای ،F. Oxysporum
 F. solaniو  R. solaniبرای آزمایشهای گلخانهای
انتخاب شدند .خاک مورد استفاده در آزمایشها شامل:
خاک معمولی ،کود حیوانی و پرلیت با نسبت 2:4:4
بود .خاکها پیش از استفاده اتوکالو گردیدند .تیمارها
شامل :شاهد سالم ،شاهد آلوده  ،R. solaniشاهد آلوده

و R. solani

برای تهیه و تلقیح مایۀ تلقیح دو بیمارگر ،F. solani
 F. oxysporumاز روش  ،(2008) Bilgi et al.با کمی
تغییر استفاده شد .ابتدا مخلوطی از  64گرم ماسه4 ،
گرم آرد ذرت و  41میلیلیتر آب مقطر (در ارلنهای
 411میلیلیتری) سه روز متوالی بهمدت  21دقیقه در
دمای  424درجۀ سانتیگراد اتوکالو شد و  4دیسک
یک سانتیمتری از کشت  3روزة مخلوط دو جدایۀ
مهاجم قارچ بیمایزا روی محیط کشت  PDAدرون

 ،F. solaniشاهد آلوده  ،F. oxysporumشاهد سالم

ظرف حاوی محیط کشت انداخته شد .برای تهیۀ مایۀ

حاوی باکتری  ،Q178شاهد سالم حاوی باکتری ،L107
شاهد آلوده  ،R. solani+F. solaniشاهد آلوده
 ،R. solani+F. oxysporumشاهد آلوده F. solani+
 ،F. oxysporumشاهد آلوده R. solani+F. solani+F.
 ، oxysporumتیمارهای تلفیقی قارچ بودند .باکتریها
شامل : R. solaniو جدایۀ باکتریایی  F. solani ،L107و
باکتری  ،L107تیمار  F. oxysporumو باکتری ،L107
تیمار  R. solani+F. solaniو باکتری  ،L107تیمار
 R. solani+F. oxysporumو باکتری  ،L107تیمار
 F. solani+F. oxysporumو باکتری  ،L107تیمار
 R. solani+F. solani+F. oxysporumو باکتری ،L107
تیمار  R. solaniو باکتری  ،Q178تیمار F. solaniو
باکتری  ،Q178تیمار  F. oxysporumو باکتری ،Q178
تیمار  R. solani+F.solaniو باکتری  ،Q178تیمار
 R. solani+F. oxysporumو باکتری  ،Q178تیمار
 F. solani+F. oxysporumو باکتری  ،Q178تیمار
 R. solani+F. solani+F. oxysporumو باکتری
 ،Q178تیمار  R. solani+F. solani+F. oxysporumو
باکتریهای  L107و .Q178
آزمایشها در گلخانه ،با دمای  91-24درجۀ روز و
دمای  44درجه در شب و با روشنایی  42ساعت و
تاریکی  42ساعت اجرا شد .گلدانها هر دو روز یک بار

تلقیح  411 ،R. solaniگرم دانه گندم در 421
میلیلیتر آب مقطر استریل سه روز متوالی به مدت
 21دقیقه در دمای  424درجۀ سانتیگراد اتوکالو شد
و سپس 4 ،دیسک یک سانتیمتری از کشت  4روزة
مخلوط  2جدایۀ مهاجم این قارچ روی محیط کشت
 PDAدرون آن انداخته شد (.)Balali et al., 1995
مایۀ تلقیحهای آمادهشده به مدت  41روز در دمای
اتاق قرار گرفتند و هر روز ظرفها خوب تکان داده
شد ،تا اجازة رشد به قارچ در سراسر محتویات داده
شود.
تلقیح مایۀ بیمارگر سه قارچ F. oxysporum ،F. solani
و R. solani

برای تلقیح مایۀ بیمارگر دو قارچ  F. solaniو
 F. oxysporumبا خاک مایۀ تلقیح هر قارچ با نسبت
 41:4از مخلوط خاک ،کود حیوانی و پرلیت استریل با
نسبت ( )4:4:2مخلوط و پس از پر کردن دو سوم
حجم پایینی گلدانها با مخلوط خاک ،کود حیوانی و
پرلیت به یک سوم حجم فوقانی گلدان اضافه شد
( .)Bilgi et al., 2008برای تلقیح مایۀ بیمارگر قارچ
 R. solaniاز روش  ،(2004) Balali & Kowsariبا
کمی تغییر استفاده شد؛ به این صورت که  41گرم
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مایۀ تلقیح  R. solaniبهصورت یک الیۀ یکنواخت روی
الیۀ خاک ریخته شد.
آمادهسازی باکتریها برای تلقیح در گلخانه و
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ریشه دارای شانکر باشد = ،9مرگ گیاهچه پس از در
آمدن از خاک ،طول گیاهچه کمتر از  4سانتیمتر باشد
= ،6مرگ گیاهچه قبل از در آمدن از خاک یا پوسیدگی
بذر =.4

آغشتهسازی بذر به باکتریهای آنتاگونیست

ضدعفونی سطحی بذور لوبیا با هیپوکلریت سدیم %4
انجام گرفت ( .)Abeysinghe, 2007آمادهسازی باکتریها
برای تلقیح در گلخانه با استفاده از روش & Weller
 ،(1983) Cookبدین ترتیب انجام گرفت :از کشت 26
ساعتۀ هر یک از دو باکتری آنتاگونیست  Q178و L107
روی محیط کشت  NAسوسپانسیون کدری در آب مقطر
استریل تهیه شد و با تنظیم دستگاه اسپکتوفتومتر مدل
 S2000شرکت  WPAروی طول موج  411نانومتر OD
سوسپانسیون بر روی  1/4تنظیم شد که در این حالت،
جمعیت باکتری به  4-4×418واحد تشکیلدهندة کلنی
رسید .سوسپانسیون  4-4×418واحد باکتری همراه با
 1/4 MgSO4موالر در شرایط کامالً استریل برای مایهزنی
بذور استفاده شد (.)Scher et al., 1983
صفات تحت ارزیابی

فاکتورهای تحت ارزیابی در آزمونهای گلخانهای پس از
 91روز رشد لوبیا ،شامل :ارتفاع بوته در زمان برداشت از
سطح خاک تا نوک بوته (سانتیمتر) ،اندازة طول ریشه
(سانتیمتر) ،وزن تر و خشک اندام هوایی (گرم) ،وزن تر
و خشک ریشه (گرم) ،درصد خسارت عامل بیماریزا به
ریشه و درصد عالئم برگی بودند .برای اندازهگیری عالئم
اندامهای هوایی از روش ،(1997) Hartman et al.
استفاده شد :نبود عالئم در اندامهای هوایی = ،1روشن
شدن برگها با حالت ابلقی و موزائیک ( %21-4آلودگی
برگی) = ،4عالئم متوسط با کلروز و نکروز بینبرگی (-24
 %41آلودگی برگی) = ،2عالئم سنگین با کلروز و نکروز
بینبرگی ( %81-44آلودگی برگی) = ،9عالئم شدید یا
کلروز و نکروز بینبرگی ( %411-84آلودگی برگی) =،6
برای اندازهگیری عالئم ریشه از روش Kim et al.
) ،(1997استفاده شد :گیاهان سالم بدون هیچیک از
عالئم آلودگی = ،1کمتر از  %21ریشۀ آلودهشده و حداقل
یک شانکر قهوهای درشت داشته باشد = ،4حدود %41
ریشه دارای شانکر تیپیک باشد = ،2بیش از %31-41

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

نرمالسازی درصدهای شدت بیماریزایی ریشه و
اندامهای هوایی با استفاده از فرمول =Y( ArcSin √Y
درصد شدت بیماریزایی قارچ عامل بیماری) انجام
گرفت ( .)Little & Hills, 1978تجزیه و تحلیل آماری
دادههای هشت فاکتور اندازهگیریشده در این
پژوهش ،با استفاده از نرمافزار  SAS ver 9.1.3انجام
گرفت؛ این تجزیه و تحلیلها شامل  ANOVAو
مقایسۀ میانگینها با استفاده از آزمون دانکن درسطح
پنج درصد انجام گرفت.
نتایج و بحث
در مجموع 64 ،جدایۀ باکتری از مزارع موجود در نه
روستا جمعآوری گشت که بر اساس خصوصیات
مورفولوژیک ،از جمله :رنگ ،شکل حاشیه ،محدب یا
مقعر بودن ،براق یا کدر بودن و شکل کلی کلنی در
مکانهای نمونهبرداری روی محیط کشت ،گروهبندی
اولیه شدند و یک جدایه از هر گروه بههمراه چهار
جدایۀ منتخب دیگر از کلکسیون باکتریشناسی
دانشگاه زنجان برای انجام آزمونهای آزمایشگاهی
انتخاب شدند (جدول.)2
توانایی جدایهها در بازدارندگی از رشد قارچها

تولید هالۀ شفاف پس از گذشت  68ساعت در اطراف
پرگنۀ جدایههای باکتریایی ،Ch28 ،G44 ،Q178 ،J78 ،L107
 Ne18و  Y46از بین  41جدایۀ منتخب نشاندهندة تولید
پروتئاز توسط این جدایهها بود .همچنین در آزمون تولید
سیانید هیدروژن ،از بین جدایههای آنتاگونیستی تحت
بررسی ،جدایۀ  Ne1با تولید سیانید هیدروژن موجب
تغییر رنگ کاغذ صافی آغشته به معرف سیانید هیدروژن
از زرد به نارنجی و جدایۀ  L107موجب تغییر رنگ آن از
زرد به رنگ آجری گردید ،در حالی که هیچ جدایهای
قادر به تولید سلوالز نبود (جدول.)9
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جدول  .2ویژگیهای فیزیولوژیک ،مورفولوژیک و بیوشیمیایی باکتریهای جداشده از فراریشۀ لوبیا
واکنش جدایههای آنتاگونیست
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جدول  .9میزان بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچهای  Fusarium solani ،Fusarium oxysporumو  Rhizoctonia solaniدر
آزمون کشت متقابل و تولید متابولیتهای فرار ضدقارچی توسط جدایههای باکتریایی بومی استان زنجان
جدایۀ
باکتری

محل
نمونهبرداری

G44

خرمدره
خرمدره
نصیرآباد
نیماور
چرگر
قلعه حسینیه
خرمدره
نیماور
نیماور
یوسفآباد

J78
Q178
Ne19
Ch28
G15
L107
Ne1
Ne18
Y46

F. oxysporum

R. solani

F. solani

آزمون کشت
متقابل

آزمون تولید
متابولیت فرار

آزمون کشت
متقابل

آزمون تولید
متابولیت فرار

آزمون کشت
متقابل

آزمون تولید
متابولیت فرار

+++
++
+++

+++
+

++
+++
+++

+++

+++
++++
+++

++
+++
+++

_
++

_
+
+
+
+
-

_
+++

_
+
+
+
+
-

_
+++

_
_
+
++
+++

_
++++
+
+
+

_
++++
+
+
+

_
+

_
++++
++
++
+

_
+

 فاقد بازدارندگی + ،بازدارندگی ضعیف (رشد کلونی قارچ) ++ ،بازدارندگی متوسط (رشد کلونی قارچ) +++،بازدارندگی خوب (رشد کلونی قارچ)++++ ،بازدارندگی قوی (رشد کلونی قارچ)*

نتایج نشاندهندة مطابقت ویژگیهای باکتریهای
مختلف ،عمدتاً با جنسهای باکتریهای سودوموناس و
باسیلوس بود (جدول Fahy & Hayward, 1983; ( )2

 .)Schaad et al., 2001در ادامۀ آزمایشها ،دو جدایۀ
 L107و  Q178از بین این جدایهها بر اساس بیشترین
بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر در آزمونهای مختلف
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بازدارندگی از رشد قارچ به عنوان بهترین جدایههای
آنتاگونیستی انتخاب و در بررسیهای آزمایشگاهی و
گلخانهای بهکار گرفته شدند .بررسیهای میکروسکوپی
نشان داد که جدایۀ باکتری  L107از طریق مکانیزمهای
مختلف باعث لیز و دفرمه شدن هیفهای عامل
بیمارگر میگردد .در بررسی تقابل جدایۀ باکتری Q178
با قارچهای مذکور ،با وجود جلوگیری از رشد بیمارگر،
دفرمه شدن بیمارگر مشاهده نشد ،اما رشد آنها به
میزان شایان توجهی کاهش یافت .در بررسی
میکروسکوپی تأثیر قارچهای مذکور بر یکدیگر،
مشخص شد که هیفهای قارچهای مذکور بدون این
که تأثیری بر رشد یکدیگر داشته باشند ،از کنار هم
عبور میکنند و به رشد خود ادامه میدهند و رشد
قارچ  R. solaniاز دو قارچ دیگر بیشتر بوده و در تمام
موارد ،این قارچ از روی جدایههای  F. solaniو
 F. oxysporumگذشت و به انتهای پتری رسید.
نتایج آزمون گلخانهای

نتایج آزمونهای گلخانهای نشان داد که تیمارهای
 F. solani+F. oxysporum+R. solaniو R. solani+
 F. solaniبیشترین کاهش را در وزن تر ریشه و تیمار
 F. oxysporum+R. solaniاز بین تیمارهای اثرات
متقابل دوبهدو و سهتایی قارچهای فاقد تیمار باکتری
بیشترین وزن تر ریشه را دارا بود .تیمار F. solani+F.
 oxysporum+R. solaniبیشترین کاهش را در وزن تر
ساقه نشان داد و از بین تیمارهای اثرات متقابل دوبهدو
و سهتایی قارچهای فاقد تیمار باکتری بیشترین وزن
تر ساقه مربوط به تیمار F. solani+F. oxysporum
بود (نمودار  .)4تیمار F. solani+F. oxysporum+R.
 solaniو  R. solani+ F. solaniو R. solani+ F.
 oxysporumکمترین وزن خشک ساقه را داشتند و از
بین تیمارهای اثرات متقابل دوبهدو و سهتایی قارچهای
فاقد تیمار باکتری بیشترین وزن خشک ساقه مربوط
به تیمار  F. solani+F. oxysporumبود (نمودار  .)2از
نظر درصد خسارت ریشۀ تیمارهای  F. solani+L107و
 F. oxysporum+L107و  F. oxysporum+Q178کمترین
میزان و تیمارهای  F. oxysporum+R. solaniو
 F. solani+F. oxysporum+R. solaniبیشترین
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میزان خسارت ریشه را داشتند و از بین تیمارهای
اثرات متقابل دوبهدو و سهتایی قارچهای فاقد تیمار
باکتری کمترین خسارت ریشه مربوط به تیمار
 F. solani+F. oxysporumبود .تیمارهای
 F. solani+F. oxysporum+R. solaniو پس از آن،
تیمار  F. oxysporum+R. solaniبیشترین خسارت
برگی و تیمارهای  R. solani+L107و F. oxysporum+
 L107کمترین خسارت برگی را داشتند و از بین
تیمارهای اثرات متقابل دوبهدو و سهتایی قارچهای
فاقد تیمار باکتری کمترین خسارت برگی مربوط به
تیمار  F. solani+F. oxysporumبود (نمودار .)9
زمانی که هر دو باکتری با هم با سه قارچ بهطور
همزمان بهکار رفتند ،به میزان مطلوبی قادر به کاهش
خسارت روی وزن تر ریشه ،ساقه و وزن خشک ساقه
بودند (نمودارهای  4و .)2
عوامل بیوکنترل باکتریایی با تولید متابولیتهای
خارج سلولی از قبیل آنتیبیوتیکها ،سیدروفورها ،مواد
فرار و مکانیزمهایی مانند کلونیزه کردن ریشه ،ایجاد
مقاومت القایی و تحریک رشد گیاهی در کاهش
بیمارگرهای گیاهی نقش دارند .اهمیت نسبی هر یک
از مکانیزمها بر اساس شرایط ریزوسفر و همچنین در
میان استرینها تا حد زیادی متفاوت است و در این
میان ،آنتیبیوتیکها یک نقش اساسی را در کاهش
بیماری توسط باکتریها ایفا میکنند ( .)Weller, 1988از
نظر تولید آنتیبیوتیک در پتری هماندازة قطر هالۀ
بازدارندگی تا روز پنجم و هفتم بررسی شد و نهایتاً در
روز پنجم و هفتم ،دیگر رشد میسلیوم قارچ مشاهده
نشد و این به معنای تولید میزان آنتیبیوتیک بیشتر با
گذشت زمان است .بنا بر تحقیقات Xu & Gross
) ،(1986قطر هالۀ بازدارندگی ایجادشده در شرایط
آزمایشگاه شاخص قابل اعتمادی نیست ،زیرا این هاله
بیش از آنکه تابع میزان مواد ممانعتکنندة تولیدی
باشد ،تابع تحرک آنها است .این تحرک میتواند با
قطبیت و اندازة مولکولی ترکیبات تولیدی مرتبط باشد
و همچنین برخی از آنتیبیوتیکها در شرایط خاک
ممکن است به سرعت تجزیه و غیرفعال شوند ،چون
محیط کشت فضای بستهای است و ممکن است با
گذشت زمان ،غلظت مواد مترشحۀ باکتری در آن باال
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رود و ضمن نفوذ در محیط کشت ،از رشد عوامل
بیماریزا جلوگیری کند ،ولی در طبیعت احتمال
تجزیۀ این مواد بهوسیلۀ دیگر مایکروارگانیسمها ،یا
شسته شدن بهوسیلۀ آب آبیاری وجود دارد .یک ایزوله
در صورتی اثر آنتاگونیستی خوبی در طبیعت خواهد
داشت که بتواند با شرایط طبیعی محیط سازگار شود.
آزمایشهای  ،(2004) Omati et al.تأثیر متابولیتهای
فرار جدایههای  P. fluorescensرا در جلوگیری از
رشد میسلیوم  P. capsiciنشان داد .ترشحات تولیدشدة
جدایههای  4189و  Dاز گونۀ  P. fluorescensبهترتیب
 91و  69درصد از رشد قارچ بیمارگر جلوگیری کرد.
تأثیر متابولیتهای فرار ایزولههای سودوموناس در
کنترل قارچ  S. sclerotiorumنشان داد که همۀ
جدایهها به میزان زیادی مانع از رشد قارچ فوق
گردیدند و تولید سیانید هیدروژن و دیاکسیدکربن از
عوامل اصلی جلوگیری از فعالیت بیمارگر تشخیص
داده شد .در این آزمون نیز جدایههای Bacillus sp.

)،Pseudomonas sp. (Q178) ،(G44
)،Pseudomonas sp. (Ne1) ،fluorescens (L107
)Bacillus sp. (Ch28
)،Bacillus sp. (J78
) Pseudomonas sp. (Ne18و Pseudomonas sp.
) (Y46در تولید مواد فرار پاسخ مثبت دادند .با استفاده
از روش ) ،Castric & Castric (1983مشخص شد که
یکی از ترکیبات فرار  P. fluorescensگاز سیانید
هیدروژن است ،هر چند که ترکیبات فرار دیگری مانند
آلدهیدها نیز ممکن است تولید شود .در آزمون تولید
سیانید هیدروژن از باکتریهای مورد استفاده در
شرایط آزمایشگاه جدایۀ ) Pseudomonas sp. (Ne1و
) Pseudomonas fluorescens (L107تولید سیانید
هیدروژن کردند و کاغذ صافی آغشته به معرف را به
رنگ زرد و آجری درآوردند و همانطور که انتظار
میرفت ،هیچ یک از ایزولههای  Bacillusتولید سیانید
هیدروژن نکردند و نتیجۀ حاصل از این آزمایش با
کارهای ایشان مطابقت داشت.
Pseudomonas

نمودار  .4مقایسۀ میانگین تأثیر جدایههای آنتاگونیست روی وزن تر ریشه (گرم) و وزن تر ساقه (گرم) در تیمار لوبیا با قارچهای
.Fusarium solani+Fusarium oxysporum+Rhizoctonia solani
میانگینهایی که با حروف مشابه در هر ستون نشان داده شدهاند ،در آزمون دانکن با یکدیگر اختالف معنادار ندارند.
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نمودار  .2مقایسۀ میانگین تأثیر جدایههای آنتاگونیست روی وزن خشک ساقه (گرم) در تیمار لوبیا با قارچهای

.Fusarium solani+Fusarium oxysporum+Rhizoctonia solani
میانگینهایی که با حروف مشابه در هر ستون نشان داده شدهاند ،در آزمون دانکن با یکدیگر اختالف معنادار ندارند.

نمودار  .9مقایسۀ میانگین تأثیر جدایههای آنتاگونیست روی درصد خسارت ریشه و درصد خسارت برگی در تیمار لوبیا با
قارچهای .Fusarium solani+Fusarium oxysporum+Rhizoctonia solani
میانگینهایی که با حروف مشابه در هر ستون نشان داده شدهاند ،در آزمون دانکن با یکدیگر اختالف معنادار ندارند.
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متابولیتهای ثانویه از جمله آنزیمها نقش عمدهای
در جلوگیری از رشد عوامل بیماریزا دارندSunish .
 ،(2005) Kumar et al.نقش آنزیمهای تخریبکنندة
دیوارة سلولی مثل سلوالز ،پروتئاز و کیتیناز در
فعالیتهای آنتاگونیستی علیه بیمارگرهای گیاهی را
ثابت کردهاند .جدایۀ  P. fluorescenspft-8که
 ،(2007) Jayaraman et al.آن را از ناحیۀ ریشۀ گوجه
فرنگی جدا کرد ،قادر به تولید سطوح باالی کیتیناز،
بتا -یک و سه گلوکوناز ،سلوالز ،متابولیتهای ضدقارچی
و سیدروفور است .در بررسی Ahmadzadeh et al.
) ،(2003از  64جدایۀ سودوموناس که بررسی شده بودند،
تنها یک جدایه قادر به تولید آنزیم پروتئاز نبود.
جدایههای  P. aeroginosa PUPa3و P. corrugate
 P94نیز عکسالعمل مثبتی در تولید پروتئاز نشان
دادند ،ولی قادر به تولید سلوالز نبودند ( Sunish
 .)Kumar et al., 2005در آزمونهای آزمایشگاهی نیز
تولید آنزیم پروتئاز توسط جدایههای Bacillus sp.
)Pseudomonas sp. ،Bacillus sp. (Ch28) ،(G44
)Pseudomonas ،Pseudomonas sp. (Y46) ،(Ne18
) Pseudomonas sp. (J78) ،fluorescens (L107و
) Pseudomonas sp. (Q178به اثبات رسیدWeller .
) ،(1988اظهار داشت با توجه به اینکه تولید مواد
بازدارنده در استرینهای باکتریایی آنتاگونیست در
شرایط آزمایشگاهی به فاکتورهایی از قبیل نوع قند و
اسیدآمینۀ موجود در محیط غذایی و نیز به عمق آگار،
مقدار مایۀ تلقیح ،حرارت و غیره بستگی دارد ،از این
جهت ممکن است یک استرین که در شرایط طبیعی
یک یا چند نوع از مواد بازدارنده را به فراوانی تولید
میکند ،در شرایط آزمایشگاهی قادر به تولید آن
نباشد .حتی ممکن است که مادة بازدارنده تولید شود،
اما با توجه به شرایط کشت ،نشت مادة بازدارنده
تولیدشده در آگار محسوس نباشد .در این تحقیق،
باکتریهای منتخب از نظر مکانیزمهای مختلف
بیوکنترلی در محیطهای مختلف غذایی بررسی شدند.
بیشترین بازدارندگی از رشد قارچ در آزمونهای
آزمایشگاهی مربوط به باکتری  L107بود ،در حالی که
در آزمونهای گلخانهای باکتری  Q178در افزایش وزن

تر ریشه و ساقه موفقتر بود .اما دربارة قارچ
هر دو باکتری به یک میزان بر وزن تر ریشه و فقط
باکتری  L107بهطور معناداری بر وزن تر ساقه مؤثر بود.
دربارة قارچ  F. oxysporumباکتری  L107بهطور
معناداری موجب افزایش وزن تر ریشه شد .در زمینۀ
عالئم خسارت برگی ،باکتری  L107بهطور معناداری
موفقتر از باکتری  Q178در کاهش عالئم خسارت ناشی
از قارچ  R. solaniو همچنین تیمار لوبیا با قارچ
 F. oxysporumعمل کرد ،در حالی که هر دو باکتری
به یک اندازه در کاهش عالئم خسارت ناشی از قارچ
 F. solaniعمل کردند .تیمار همزمان دو قارچ
 R. solani+F. oxysporumو همچنین تیمار
 F. solani+F. oxysporumبا باکتری  Q178افزایش
معناداری در وزن تر ریشه نداشت ،در حالی که تیمار
باکتری  Q178با  R. solaniو همینطور تیمار باکتری
 Q178با  F. solaniموجب افزایش معناداری در وزن تر
ریشه در مقایسه با تیمار فاقد باکتری شد ،اما تیمار
باکتری  Q178با  F. oxysporumموجب افزایش
معناداری در وزن تر ریشه نشد .تیمار قارچهای
 R. solani+F. solaniبا هر یک از باکتریهای  L107و
 Q178بهطور معناداری باعث افزایش وزن تر ریشه در
مقابل تیمار فاقد هر باکتری شد .تیمار R. solani+F.
 solaniو همچنین تیمار  F. solani+F. oxysporumبا
باکتری  Q178در کاهش عالئم خسارت برگی قویتر از
باکتری  L107عمل کرد .تیمار هر یک از باکتریها با
قارچهای  R. solani+F. oxysporumبه یک میزان در
رفع عالئم خسارت برگی عمل کردند .در آلودگی
همزمان سه قارچ مذکور ،باکتری  Q178بهطور
معناداری قویتر از باکتری  L107در افزایش وزن تر
ریشه ،وزن تر ساقه ،وزن خشک ساقه و کاهش عالئم
خسارت برگی عمل کرد .تیمار همزمان سه قارچ
بیماریزا با دو باکتری بهطور همزمان ،بهطور معناداری
موجب افزایش وزن خشک ساقه و کاهش عالئم
خسارت برگی نسبت به تیمار جداگانۀ هر یک از
باکتریها شد .دربارة تأثیر تیمار باکتریها بر عالئم
خسارت ریشۀ ناشی از قارچها ،باکتری  Q178بهطور
معناداری بهتر از باکتری  L107موجب کاهش آلودگی
F. solani
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ناشی از  R. solaniشد و دربارة قارچ
بالعکس است .در حالی که در آلودگی همزمان این دو
قارچ ،باکتری  Q178بهطور معناداری مؤثرتر عمل کرده
است و دربارة قارچ  F. Oxysporumهر دو باکتری به
یک میزان موجب تخفیف عالئم خسارت ریشه شدند.
هر دو باکتری به یک میزان قادر به کاهش عالئم خسارت
ریشۀ ناشی از تیمار  R. solani+F. oxysporumبودند.
هیچیک از باکتریها قادر به تخفیف این عالئم در تیمار
همزمان دو قارچ  F. solani+F. oxysporumنبودند.
در آلودگی همزمان سه قارچ بیمارگر با دو باکتری
آنتاگونیست ،تیمار دو باکتری همراه یکدیگر و تیمار
جداگانۀ هر یک از باکتریها ،به یک میزان قادر به
کاهش عالئم خسارت ریشه بودند.
برای انتخاب استرینهای آنتاگونیست باید به سراغ
استرینهایی رفت که قادر به حضور و فعالیت در محیط
ریزوسفر گیاه باشند .این مسئله از آن جهت حائز اهمیت
است که خاک مانند یک بافر بیولوژیکی علیه باکتریهای
غیربومی عمل میکند و لذا هر نوع دستکاری در محیط
اطراف ریشه ممکن است موقتی باشد .از این رو ،چه بسا
یک استرین آنتاگونیست از نظر مکانیسمهایی که در
شرایط آزمایشگاهی در کنترل قارچ بیمارگر بررسی
میشود ،بسیار قدرتمند ظاهر شود ،اما قادر به استقرار در
ریزوسفر گیاه نباشد .بدین ترتیب اهمیت انتخاب
جدایههای بومی در این تحقیق آشکار میشود .گر چه
کاربرد جداگانه و همزمان جدایههای باکتریایی  L107و
 Q178برای بررسی تأثیر آنتاگونیستیشان بر عالئم
خسارت ریشه و برگی در اغلب موارد ،نشاندهندة کاهش
معنادار عالئم بیماری در تیمارهای جداگانۀ هر سه
بیمارگر بود ،اما از سویی دیگر ،کاربرد این باکتریها علیه
تیمارهای آلودة مخلوط بیمارگرها (در آلودگی همزمان
با دو یا سه بیمارگر) ضمن اینکه موجب کاهش معنادار
عالئم برگی شد ،تأثیر معناداری بر کاهش میزان خسارت
ریشه داشت .در کاهش عالئم اندامهای هوایی ،در
آلودگیهای همزمان ،جدایۀ  L107بهتر از جدایۀ Q178
عمل کرده است .از سویی دیگر ،کاربرد مخلوط دو جدایۀ
باکتریایی علیه بیماری حاصل از مخلوط سه بیمارگر
موجب کاهش معنادار عالئم اندامهای هوایی در مقایسه
با کاربرد جداگانۀ باکتریها شده است که این امر لزوم
F. solani
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استفاده از مخلوط عوامل بیوکنترل را برای حصول نتایج
بهتر آشکار میکند.
بهطور کلی ،میزان خسارت ریشه در تیمارهای
فوزاریومی (آلودگی با یک یا دو گونه فوزاریوم) بهطور
معناداری کمتر از تیمارهای رایزوکتونیا  +فوزاریوم (یک
یا دوگونه) و رایزوکتونیا بود .این نتیجه میتواند
نشاندهندة تأثیر سینرژیستی بین عوامل قارچی و
افزایش عالئم خسارت ریشه در آلودگیهای مخلوط
دربرگیرندة قارچ رایزوکتونیا باشد .شایان ذکر است که اثر
سینرژیستی بر خسارت ریشه در آلودگی رایزوکتونیا +
 F. oxysporumبارزتر از این اثر در آلودگی رایزوکتونیا +
 F. solaniبود ،(1988) Datnoff & Sinclair .هم اثر
سینرژیستی در شدت بیماری حاصل از  R. solaniو
 F. oxysporumرا در سویا اثبات کردند .در حالیکه
 ،(1978) Pieczarka & Abawiبرهمکنشی بین دو
بیمارگر  R. solaniو  F. solaniدر لوبیا تحت شرایط
مزرعه مشاهده نکردند .وجود تیمار F. solani+R. solani
در گروهی مجزا و پایینتر از تیمار  R. solaniو باالتر از
 F. solaniنشاندهندة آن است که حضور این دو قارچ در
کنار یکدیگر برای قارچ  F. solaniدارای تأثیر
سینرژیستی است و برای قارچ  R. solaniنهتنها اثر
سینرژیستی ندارد ،بلکه حتی موجب کاهش آلودگی
ناشی از آن هم میشود که میتواند به دلیل رقابت برای
تسخیر بافت میزبان باشد .خسارت ریشه در تیمار
 F. solani+F. oxysporumدر مقایسه با تیمار
 F. oxysporumبیشتر ولی بدون اختالف معنادار بوده و
در مقایسه با تیمار  F. solaniکمتر و با اختالف معنادار
است .چنین نتیجهای نهتنها حاکی از نبود اثر
سینرژیستی بین دو گونه فوزاریوم بر عالئم ریشه است،
بلکه حتی نشان از تخفیف عالئم ریشهای ناشی از گونۀ
 F. solaniدر آلودگی مخلوط با گونۀ فوزاریومی دیگر
دارد .از سویی دیگر ،کاهش معنادار خسارت ریشه در
تیمار  F. solani+R. solaniدر مقایسه با تیمار
 R. solaniو افزایش معنادار آن در مقایسه با تیمار
 F. solaniبدین معنا است که آلودگی همزمان این دو
قارچ میتواند تأثیر کاهشی بر پیشرفت قارچ  R. solaniو
تأثیر افزایشی بر عالئم قارچ  F. solaniداشته باشد .بهطور
خالصه ،باید گفت اثر سینرژیستی زمانی برقرار است که
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میزان بیماری در آلودگی همزمان بیشتر از میزان بیماری
در آلودگی جداگانه عوامل بیماریزا باشد و چنین حالتی
تنها در دو تیمار F. solani+F. oxysporum+R. solani
و  F.oxysporum+R. solaniقابل مشاهده بود .در این دو
حالت نیز شدت اثر سینرژیستی بر عالئم فوزاریومی باالتر
از عالئم رایزوکتونیایی بود .بهطوری که علیرغم باالتر
بودن خسارت ریشه در این دو تیمار ،بین آنها و تیمار
رایزوکتونیا اختالف معناداری وجود نداشت .از سوی
دیگر ،نتایج آزمونهای گلخانهای بهخوبی اثرات
سینرژیستی بین عوامل سهگانۀ بیمارگر را در بررسی
عالئم اندامهای هوایی اثبات کرد .تیمار F. solani+F.
 oxysporum+R. solaniبا قرارگیری در یک گروه
جداگانه ،بیشترین خسارت اندام هوایی (برگی) را به خود
اختصاص داده و پس از آن ،تیمارهای آلودگیهای دوگانه
(با دو عامل بیماریزا) همگی در یک گروه آماری مجزا
قرار گرفتند که با آلودگیهای جداگانه عوامل بیماریزا
(بهجز  )F. solaniتفاوت معنادار داشتند .بدین ترتیب،
وجود رابطۀ سینرژیستی بین عوامل بیماریزا در عالئم
اندامهای هوایی بارزتر از خسارت ریشه بود.
نتیجهگیری کلی

این مطالعه اهمیت جدایههای باکتریایی
و  P. fluorescensرا در کنترل عوامل قارچی
پوسیدگی ریشۀ لوبیا در آزمایشگاه نشان داد .در این
پژوهش ،دو جدایۀ مختلف باکتریایی P. fluorescens
و  Pseudomonas sp.تحت مطالعه قرار گرفتند که هر
دوی آنها موجب کاهش شدت ظهور بیماری پژمردگی،
Bacillus sp.

پوسیدگی و مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از ،R. solani
 F. solaniو  F. oxysporumدر شرایط گلخانه شدند.
بهطور کلی در جلوگیری از ایجاد عالئم خسارت برگی
بیمارگر ،هر دو باکتری به یک میزان مؤثر بودند .در
جلوگیری از ایجاد عالئم خسارت ریشه ،باکتری Q178
بهطور معناداری موفقتر از باکتری  L107عمل کرد.
نکتۀ شایان توجه در نتایج این تحقیق آن بود که
کنترل آلودگی فوزاریومی لوبیا توسط دو باکتری
موفقتر از کنترل تیمارهای دارای رایزوکتونیا بود .این
نتیجه نشان میدهد که عوامل باکتریایی بهکاررفته در
این پژوهش در مدیریت پوسیدگی فوزاریومی قابل
استفادهاند ،اما برای حصول موفقیت در مدیریت
بیماری در آلودگی همزمان فوزاریومی و رایزوکتونیایی
الزم است عوامل بیوکنترل دیگری اعم از باکتریها و
قارچها بهصورت تلفیق با جدایههای باکتریایی این
پژوهش بهکار گرفته شوند ،تا نتایج رضایتبخشی
حاصل شود .باید توجه داشت که اگرچه کنترل
بیولوژیک توسط ریزوباکتریهای افزایشدهندة رشد
گیاه ) (PGPRدستاوردی قابل قبول است ،اما مقدار
ثبت عوامل کنترل زیستی برای استفادة تجاری بسیار
کم است .تکنولوژی هنگامی پویا میشود که یافتههای
آزمایشگاهی به مزرعه منتقل شوند ( Nakkeeran et
 .)al., 2005پس به منظور دستیابی به کشاورزی
پایدار ،باید سعی در شناسایی میکروارگانیسمهای
مفید اعم از قارچها و باکتریها داشت و در زمینۀ
فیزیولوژی و فراوردههای آنها با تالش الزم و
سرمایهگذاری هر چه بیشتر ،تحقیقاتی را به انجام رساند.
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ABSTRACT
Root and crown rot of bean caused with Fusarium solani, Rhizoctonia solani and Fusarium oxysporum, is
one of the important diseases of bean in Zanjan province. Using native biocontrol agents integrated with
chemical agents is one of the effective management strategies. This is also important to choose control
methods effective against all major fungal pathogens and mixed contamination of bean, with them. This
research was conducted to study synergistic effect of three major fungal pathogens and biocontrol effects
of some native rhizobacteria on disease. During the mid-summer of 2011, 46 bacterial isolates were
obtained from bean rhizosphere in Zanjan bean fields. Two isolates of each three fungal species
(pathogenic on bean) were also received from mycology collection of Zanjan University. Two isolates of
Rhizobacteria were chosen as the best biocontrol agents against all three fungi in terms of production of
antibiotic, volatile metabolites, HCN and protease and selected for in-vitro antagonistic experiments.
Greenhouse results showed that, seed treatment of bean with bacteria, decreased the disease and increased
some vegetative factors of the plant. There was synergistic effect among the fungal species.
Keywords: synergistic effect, biocontrol, rhizobacteria, fungal agent, bean.
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