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 چکیده
 از باعث هرساله که است پسته یها یماریب نیتر مهم از یکی توفترایف مختلف یها گونه از ناشی (گموز) شهیر و طوقه یدگیپوس یماریب

 یول شده شنهادیپ یماریب نیا تیریمد یبرا مختلفی یها روش گرچه .گردد یم بارور ریغ و بارور درختان از یفراوان تعداد رفتن بین

 ثرا ضدیت ریتأث پژوهش نیا در .است گرفته قرار ژهیو توجه مورد ستیز طیمح با زگارسا روش کی عنوان به یستیز کنترل

 یها منطقه یها خاک از شده یجداساز Pseudomonas یباکتر یۀسو پنج گندم، سبوس و تالک پودر یۀپا بر ونیفرموالس (یستیآنتاگون)

 و طوقه یدگیپوس عامل Phytophthora drechsleri یرو (CHA0 و  T17-4،VUPF760 ، VUPF5، VUPF506 یها هیسو) مختلف

 ریتأث نیکمتر و نیشتریب درصد 11 و 22 با بیترت به VUPF506 و VUPF760 یها هیسو .شد یبررس یا گلخانه طیشرا در پسته ۀشیر

 اندام خشک و تر  وزن نیهمچن و نهال ارتفاع) یرشد یها شاخص یبررس از حاصل یها جهینت .داشتند ییزا یماریب شدت کاهش در را

 نیا در برتر یۀسو عنوان به که بود سالم شاهد به نسبت VUPF5 یباکتر یۀسو در ها شاخص نیا شیافزا ۀدهند نشان (شهیر و ییهوا

 .شد مطرح پژوهش
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ABSTRACT 
Gummosis (Crown and root rot) is the most important disease of pistachio trees caused by different species of 

Phytophthora which destroy significant numbers of fertile and non-fertile trees each year in Iran. Different 

approaches have been applied to reduce the severity and incidence of the disease. In recent years, biological control 

as an eco-friendly approach has been increased in the world. The effectiveness of Talk powder and Wheat bran 

formulations of five Pseudomonas strains (T17-4, VUPF760, VUPF5, VUPF506, and CHA0) was assessed on 

seedlings inoculated with Phytophthora drechsleri under greenhouse conditions. The highest and lowest reduction 

rates of disease severity belonged to VUPF760 and VUPF506 with 55 and 11%, respectively compared to the control 

and other treatments. Seedling inoculated with bacterial strains had higher heights, fresh and dry weights of shoot and 

roots. VUPF5 increased the ratios of height, fresh and dry weight of shoot and root by 1.4, 1.3, 1.1, 1.2, and 1.1 

respectively, compared to non-inoculated control seedlings. 
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  مقدمه

 یکی عنوان به است یرزمانید )انگومک( گموز بیماری

 شود می مطرح پسته درختان اصلی معضالت از

 برای مناسب شرایط با یها باغ در که یا گونه به

 عامل .گردد می تولید شدن غیراقتصادی باعث بیمارگر،

 سرانجام و شده ریشه و طوقه پوسیدگی باعث بیماری

 گونۀ چندین .گردد می سبب را درختان کامل مرگ

 مختلف های منطقه از Phytophthora قارچ مختلف

 اند شده گزارش بیماری این عامل عنوان به یکار پسته

(Moradi, 1998; Mirabolfathy et al., 2001; Ma et 

al., 2011; Glick et al., 2014.) کنترل منظور به 

 شیمیایی، زراعی، ةمبارز چون هایی روش از بیماری

 الزم شود. می استفاده مقاوم ایه یهپا و زیستی کنترل

 به ها کش قارچ گستردة و یاپیپ کاربرد که است ذکر به

 انواع روی مخرب اثرات ی،طیمح ستیز آلودگی دلیل

 مقاوم های سویه ایجاد و هدف ریغ جانداران مختلف

(Roberts, 2002) چنین در رسد. نمی نظر به جایز 

 ۀنیدرزم که یفراوان ها یدشوار به نظر و شرایطی

 وجود پسته ریشه و طوقه پوسیدگی بیمارگر کنترل

 و بیمار درختان شدید ریوم مرگ به توجه با و دارد

 از استفاده اهمیت باغداران، به فراوان خسارت

 این مدیریت در ستیز طیمح با سازگار های روش

 های پژوهش اخیر های سال در گردد. می آشکار بیماری

 هیگیا های بیماری با زیستی مبارزة ۀنیدرزم یفراوان

 است. پذیرفته صورت

 متعلق آنتاگونیست باکتری 901 از سویه 97 تأثیر

 و Bacillus subtilis، Bacillus cereus های گونه به

(biovar III) P. fluorescens از شده جداسازی 

 بیماری کنترل در کرمان استان مختلف های منطقه

 Phytophthora به آلوده های نهال روی پسته گموز

citrophthora رسید اثبات به (Saberi-Riseh et al., 

 از جدایه 200 آنتاگونیستی توان همچنین(. 2006

Pseudomonas fluorescens پوسیدگی کنترل در 

 Phytophthora از ناشی خیار ریشه و طوقه

drechsleri شد داده قرار بررسی مورد (Shirzad et 

al., 2012.) زیستی کنترل Phytophthora 

drechsleri های باکتری از استفاده با گلخانه در 

 Shahidi Bonjar et al. (2006) توسط اکتینومیست

 باکتری جدایۀ 790 از پژوهش این در که گرفت انجام

 علیه بازدارنده ویژگی با جدایه 72 شده جداسازی

 گلخانه در و داشتند آزمایشگاه در بیماری عامل قارچ

 کنند. کنترل یوبخ به را بیماری عامل قارچ توانستند

 رشد محرک )ریزوسفری( گاهی ریشه های باکتری

 که مفیدند های باکتری از گروهی (،PGPRs) گیاه

 وقوع کاهش و گیاه رشد تحریک ریشه، تسخیر ییتوانا

 یسازوکارها ها باکتری این دارند. را گیاهی های بیماری

 القای ،(Liu, 2007) بیوتیک آنتی تولید مانند مختلفی

 تولید و (Fallahzade, 2009) سیستمیک مقاومت

های  برای سرکوب بیماری را قدرتمند سیدروفورهای

(. Abbas-Zadeh et al., 2010) گیرند می کارگیاهی به

های  عامل عنوان بههای ریزوسفر  در میان اغلب باکتری

های  های گیاهی، گروه سودوموناس آنتاگونیستی بیماری

ای برخوردارند، چون  ویژه و برجستهفلورسنت از جایگاه 

هایی همچون رشد سریع و تولید انبوه در  دارای صفت

ها )از طریق افزایش  شرایط آزمایشگاه، تحریک رشد گیاه

دسترسی گیاه به مواد غذایی معدنی(، تثبیت نیتروژن، 

ها، تولید  تسخیر ریشه، القای مقاومت به گیاه

و سیانید  بیوتیکهایی همچون سیدروفور، آنتی متابولیت

 (.Gupta et al., 2001هیدروژن هستند )

 از یکی زیستی کنترل های عامل فرموالسیون

 کنترل زیست یها پژوهش ۀبرجست بسیار های جنبه

 کنترل های عامل از استفاده ۀنیدرزم موفقیت است.

 ییتوانا حفظ از اعم تجاری شرایط در زیستی

 به یتوجه قابل  طور به کارایی و ماندگاری مانی، زنده

 زنده، موجودات که ییازآنجا دارد. بستگی فرموالسیون

 هر دهند، می تشکیل را زیستی های فرآورده ةمؤثر مادة

 و بوده کافی ماندگاری کنندة ضمانت باید فرموالسیونی

 های مرحله تمام در آن کنترلکنندگی قابلیت

 سال( یک )حداقل مدت طوالنی انبارداری فرموالسیون،

 (.Melin et al., 2007) شود حفظ  مجدد یریگ آب و

 سلولی )بیومس( زنده تودة تولید هزینۀ این بر افزون

 صنعتی مقیاس در بتواند که باشد صرفه به مقرون باید

 خوبی پتانسیل PGPRs کهنیا وجود با .شود استفاده

 استفاده قابل دارند، ها بیماری و ها آفت مدیریت در

 مزرعه شرایط رد سلولی سوسپانسیون صورت به

 حامل در سوسپانسیون بایستی بنابراین نیستند.
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 مناسب فرموالسیون صورت به و شود تثبیت معینی

 مزرعه در استفاده و یساز رهیذخ آسان، استفادة برای

 حامل های ماده (.Kloepper, 1993) شود فراهم

 آلی ماده همچنین و باشند آلی غیر یا آلی توانند می

 ,Nakkeeran) باشد دسترس در و فهصر به مقرون باید

 معنای به شده فرموله میکروبی محصول یک (.2005

 به کنترل زیست عامل زنده تودة از متشکل محصولی
 بهبود را محصول تأثیر و دوام که است هایی ماده همراه

 جامد فرموالسیون .(Bora et al., 2004) دهند می

 و وانفرا ماندگاری علت به پودرها( و ها )گرانول

 مایع های فرموالسیون بر معموال انبار، یا حمل سهولت

 .(Sabaratnam & Traquair, 2002) دارند برتری

 برای فلورسنت های سودوموناس اقتصادی کاربرد

 توسعۀ به بستگی زاد خاک های بیماری کنترل

 آن در سویه که یطور به دارد اقتصادی فرموالسیون

 شرایط در موالسیونفر تأثیر و باشد داشته پایداری

 بررسی محصول بازدة افزایش و ها بیماری بر مزرعه

 ةدربار یستیز یفناور عۀتوس از یاصل ةزیانگ شود.

 تمعیج شیافزا اه،یگ رشد محرک یاه یباکتر

 عۀتوس به تواند می که است خاک در مؤثر های یکتربا

 & Adesemoye) کمک کند داریپا یکشاورز

Kloepper, 2009.)  

 ییتوانا پسته، محصول اقتصادی ارزش هب نظر

 ۀبرجست نقش فیتوفترا، یها گونه بیمارگری باالی

 و طوقه یدگیپوس بیماری شدت کاهش در سیدروفور

 و بیماری مدیریت جهت کاربردی یها داده نبود ریشه،

 کاربرد یطیمح ستیز و اقتصادی مشکالت به توجه با

 میماتتص ذتخاا راستای در و شیمیایی های کش آفت

 به توجه با و زا یماریب عامل این مدیریت در مؤثر

 کاربرد یطیمح ستیز و اقتصادی مشکالت

 امکان هدف با پژوهش این شیمیایی، های کش آفت

 ریشۀ و طوقه پوسیدگی زیستی کنترل به یافتن دست

 مؤثر یباکتر های سویه ازفرموالسیون استفاده با پسته

 شد. انجام خاک در

 

 اه روش و مواد
  باکتری کنترل زیست های سویه و بیمارگر قارچ تهیه

 IPRI Ph شماره با Phytophthora drechsleri قارچ

K1 یپزشک اهیگ تحقیقات بخش کلکسیون از 

ۀ جدای 7000 از شد. تهیه کشور پستۀ پژوهشکدة

 عصر ولی دانشگاه کنترلزیست  کلکسیون باکتری

 وسفرریز از 81-88 های سال طی که رفسنجان )عج(

 بود، شده جداسازی ایران سراسر مختلفهای  گیاه

 جنس به متعلق باکتریۀ سویپنج  تعداد

Psudomonas شده انجام قبلی های پژوهش به توجه با 

 ,.Khatamidoost et al) دانشگاه آن دانشجویان توسط

2014; Lagzian et al., 2013) کنترل توانایی که 

 ریشه نماتد و غالتة پاخور مانند) بیماری چندین

 پژوهش این در داشتند، را غیره( و پسته گرهی

 .شد استفاده
 

 در باکتری های سویه کنترلی زیست توانایی بررسی

 آزمایشگاه شرایط

 در باال های سویه کنترلی زیست توانایی بررسی جهت

 هایترکیب متقابل، کشت آزمون از آزمایشگاه شرایط

 نظیر یوشیمیاییب های فعالیت برخی و قارچی ضد فرار

 استفاده پروتئاز و هیدروژن سیانید سیدروفور، تولید

 سویۀ پنج .Mahmudi mimand et al., 2016)) شد

 عصر ولی دانشگاه زیستی کنترل کلکسیون از باکتری

 در برتر کنترلی زیست ییتوانا با رفسنجان، )عج(

 های آزمون در استفاده جهت آزمایشگاه، شرایط

 محل و سویه نام 7 جدول در که شد انتخاب ای گلخانه

  است. آمده آن آوری جمع

 
 گلخانه در شده استفاده باکتری های سویه منبع و کد .7 جدول

Table 1. Code and source of bacterial isolates used in 
the greenhouse 

Isolate Source Code 
Pseudomonas protegene Tobacco rhizosphere  

(Switzerland) 
CHA0 

Pseudomonas fluorescens 
Potato rhizosphere 

 (Ardabil, Iran) 
VUPf506 

Pseudomonas fluorescens 
Peach tree rhizosphere 

 (North of Iran) 
VUPf5 

Pseudomonas sp. 
Plantago rhizosphere 

(Tehran Iran) 
T17-4 

Pseudomonas sp. 
Pine Rhizosphere  

(Tehran Iran) 
VUPf760 

 

 ای گلخانه های بررسی
 کاشت نهال

 پستۀ تحقیقات ۀسسؤم از سرخس رقم پستۀ بذرهای

 اساس بر بذرها کاشت شد. تهیه رفسنجان در کشور
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 خاک در Moradi (1998) توسط شده ارائه روش

 شد. انجام استریل

 

 بیماری عامل قارچ زنی مایه

، شش قرص میسلیومی ماهه ششهای  زنی نهال برای مایه

روی  P. drechsleri( قارچ روزه سههای جوان ) هاز پرگن

 21 دمای در ماه یک گرم بذر برنج استریل به مدت 22

 & Holmes) شد داده پرورش سلسیوس درجۀ

Benson, 1994.) بیماری، عامل قارچ زنی مایه منظور به 

 تلقیح مایۀ و برداشته ها گلدان سطحی خاک

 طوقه افاطر ناحیۀ در P. drechsleri )اینوکولوم(

 به آلوده برنج بذر گرم )پنج پسته ۀماه شش های نهال

 و شد نهاده گلدان( خاک کیلوگرم هر ازای به بیمارگر

 شاهد گیاه برای شد. پوشانده خاک همان با دوباره

  شد. استفاده استریل برنج از زنی مایه بدون

 از کنترل، زیست عامل برای پژوهش این در

 + گرم CMC 2 + گرم 70 تالک )پودر ونیفرموالس

 سوسپانسیون لیترمیلی 80 + گرم 70 گندم سبوس

 شد. استفاده باکتری( سلول 7072

 ازینة اندازبه  باهمهای ذکر شده ابتدا ترکیب

دو گرم برای هر گلدان( مخلوط و سپس  تیدرنها)

اتوکالو شدند. پس از خنک شدن پودرهای اتوکالو شده، 

)با تنظیم جمعیت های منتخب  سوسپانسیون باکتری

لیتر( به فرموالسیون  سلول باکتری در میلی 7072روی 

ساعت در دمای اتاق زیر هود  8زیر هود اضافه و به مدت 

 قرار داده شد تا آب اضافی تبخیر شود.

اعمال تیمار فرموالسیون باکتری، دو گرم از  منظور به

هر فرموالسیون در یک گودال کوچک کنار نهال تلقیح 

تعبیه، خاک  زمان همقارچ عامل بیماری به طور شده با 

 8ها در تناوب نوری  آن برگردانده و آبیاری شد. گلدان

ساعت روشنایی نگهداری شدند.  71ساعت تاریکی و 

درجه سلسیوس متغیر بود.  22-90دمای گلخانه بین 

و  تر  وزنی شامل ارتفاع ساقه، ریگ مورداندازهفاکتورهای 

 92ها،  نهال ریوم مرگو درصد  وزن خشک ساقه و ریشه

 روز پس از اعمال تیمارها ارزیابی شد.
 

 رشد های شاخص یریگ اندازه نحوۀ

 انتهایی جوانۀ تا خاک سطح محل از ها نهال ارتفاع

 شد. گیری اندازه متر سانتی مقیاس در کش خط توسط

 بیرون از پس خشک، های ریشه کردن وزن منظور به

 آب، با ریشه شستن و خاک از ها نهال آوردن

 درون ها ریشه و شد جدا ها ریشه از هوایی های قسمت

 داده قرار بودند، شده وزن قبالً که کاغذی های پاکت

 سلسیوس درجۀ 10 دمای با آون درون به ها پاکت شد.

 خشک وزن سپس شدند، منتقل ساعت 98 مدت  به

 .Shahidi Bonjar et al., 2004)) شد محاسبه ریشه
 وقوع میزان بر باکتری های سویه ریتأث نتعیی برای

 استفاده Hokeberg et al. (1997) رابطۀ از بیماری

 شد:

X = 100 – (100 × A)/B. 

X: بیماری، وقوع درصد A: بیمار های نهال تعداد 

 شاهد تیمار در بیمار های نهال تعداد :B تیمار، هر در

 آلوده.

 

 آماری های محاسبه

 تصادفی کامل های بلوک طرح قالب در ها آزمایش تمام

 حاوی تکرار هر و گلدان( یک تکرار )هر تکرار چهار در

 های داده شد. انجام سرخس رقم پسته نهال چهار

 SAS(9.0) افزار نرم از استفاده با آمده دست به

 با ها داده نیانگیم و شدند آماری تحلیل و تجزیه

 احتمال سطح در دانکن ۀدامن چند آزمون از استفاده

 . (Duncan & Ferris, 1983) شدند مقایسه درصد 2

 

 نتایج

 باکتری منتخب های سویه ای گلخانه های آزمایش در

 به توانا ییتنها به هم و بیمارگر قارچ با زنی مایه در هم

 های نهال رشدی فاکتورهای روی مثبت یرگذاریتأث

 و ریشه خشک وزن و تر وزن ارتفاع، ازجمله پسته

 ییزا یماریب شدت کاهش همچنین و یهوای هایی اندام

 و VUPF760 های هیسو که یطور به بودند، ها نهال

VUPF506 و بیشترین ترتیب به درصد 77 و 22 با 

 بیماری از ناشی ریوم مرگ کاهش در را تأثیر کمترین

 سایر و آلوده شاهد به نسبت و داشتنددر گلخانه 

 های نهال در دادند. نشان رای دار یمعن اختالف مارهایت

 700 مرگ ییتنها به بیمارگر قارچ با شده زنی مایه

 (.7 )شکل شد مشاهده پسته های نهال درصد
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 ارتفاع افزایش روی ها باکتری ریتأث میزان مقایسۀ

 باعث VUPF5 سویۀ که داد نشان پسته های نهال

 شاهد به نسبت نهال ارتفاع در برابری 9/7 افزایش

 (.2)شکل شد سالم

 و ریشه خشک و تر  وزن گیری ندازها های نتیجه

 توجه قابل افزایش دهندة نشان نیز هوایی اندام

 فرموالسیون با شده تیمار ها گیاه در رشدی فاکتورهای

 سویۀ بود. سالم شاهد به نسبت باکتری های سویه

 سنجش های آزمون برخی در که VUPF5 باکتری

 و ازپروتئ هیدروژن، سیانید تولید توانایی مانند زیستی

 در برابری 21/7 افزایش موجب بود، موفق سیدروفور

 (،9 )شکل سالم شاهد به نسبت هوایی اندام تر  وزن

 نسبت هوایی اندام خشک وزن در برابری 79/7 افزایش

 وزن در برابری 2/7 افزایش (،9)شکل سالم شاهد به

 7/7 افزایش و (2)شکل سالم شاهد به نسبت ریشه تر 

 شد سالم شاهد به نسبت ریشه خشک وزن در برابری

 مطرح پژوهش این در برتر سویۀ عنوان به و (1)شکل

 شد.

 

 
 یزن هیما با زمان هم P. fluorescens گوناگون یها هیسو با شده حیتلق پسته یها نهال در یماریب رخداد کاهش درصد .7 شکل

Phytophthora drechsleri یا گلخانه طیشرا تحت 
Figure 1. Disease occurrence percent in pistachio seedling (cv. Sarakhas) inoculated with Phytophthora drechsleri 

and Pseudomonas fluorescens strains, simultaneously, under greenhouse conditions. 

 

 
 ارتفاع شاخص یرو P. drechsleri گرماریب هیعل P. fluorescens گوناگون یها هیسو ونیفرموالس کارگیری به ریتأث .2 شکل

 یآمار فیتوص در سرخس، رقم ۀپست یها نهال
Figure 2. Effect of different formulations of P. fluorescens isolates on the height of Sarakhas cultivar in inoculations 

with P. drechsleri under statistical description 
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 تر  وزن شاخص یرو P. drechsleri مارگریب هیعل P. fluorescens گوناگون یها هیسو ونیفرموالس کارگیری به ریتأث .9 شکل

 یآمار فیتوص در سرخس، رقم ۀپست یها نهال ییهوا اندام
Figure 3. Effect of different formulations of P. fluorescens isolates on the shoot fresh weight of Sarakhas cultivar in 

inoculations with P. drechsleri under statistical description 

 

 
 خشک وزن شاخص یرو P. drechsleri مارگریب هیعل P. fluorescens گوناگون یها هیسو ونیفرموالس کارگیری به ریتأث .9 شکل

 یآمار فیتوص در سرخس، رقم ۀپست یها نهال ییهوا اندام
Figure 4. Effect of different formulations of P. fluorescens isolates on the foliar dry weight of Sarakhas cultivar in 

inoculations with P. drechsleri under statistical description 

 

 
 شهیر تر  وزن شاخص یرو P. drechsleri مارگریب هیعل P. fluorescens گوناگون یها هیسو ونیفرموالس کارگیری به ریتأث .2 شکل

 یآمار فیتوص در سرخس، رقم ۀپست یها نهال
Figure 5. Effect of different formulations of P. fluorescens isolates on the root fresh weight of Sarakhas cultivar in 

inoculations with P. drechsleri under statistical description 
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 خشک وزن شاخص یرو P. drechsleri مارگریب هیعل P. fluorescens مختلف یها هیسو ونیفرموالس کارگیری به ریتأث .1 شکل

 یآمار فیتوص در سرخس، رقم ۀپست یها نهال شهیر
Figure 6. Effect of different formulations of P. fluorescens isolates on the root dry weight of Sarakhas cultivar in 

inoculations with P. drechsleri under statistical description 

 

 بحث

 ترین غالب از یکی عنوان به Pseudomonas جنس

 ها گیاه از بسیاری در گاه ریشه هوازی میکروفلورهای

 از جلوگیری با آن مختلف های سویه گردد. می معرفی

 مانند هایی ماده تولید اثر در زا یماریب های عامل رشد

 و پروتئاز هیدروژن، سیانید سیدروفور، ،بیوتیکنتیآ

 گیاهی های هورمون ساختن با مستقیم راه از همچنین

 افزایش جهیدرنت و ریشه تسخیر گیاه، ختنیبرانگ باعث

 ;Abbas-Zadeh et al., 2010) شوند می گیاه رشد

Kamilova et al., 2005; Ahmadzadeh et al., 2004 .) 

 درجه و فلورسنت های سودوموناس عیتجم بین

 مثبتی مستقیم رابطه مختلف های بیماری کاهش

 های باکتری باالی تمایل به توجه با و شود می مشاهده

 سریع نرخ و میزبان ریشه ترشحات به سودوموناس

 عمل تر موفق ها، میکروارگانیسم با رقابت در رشد،

 پژوهش از حاصل های نتیجه اساس بر نمایند. می

(Mahmudi mimand et al., 2016)، های سویه 

 در متفاوتی توانایی ،پژوهش در شده استفاده باکتری

 بیشترین که داشتند (HCN) هیدروژن سیانید تولید

 از یکی شاید بود. VUPF5 سویۀ به مربوط اندازه

 این VUPf5 و VUPf760 سویۀ دو موفقیت های دلیل

 در کنترلی زیست های عامل از ای مجموعه که باشد

 بررسی از حاصل هاینتیجه است. فعال سویۀ دو این

 و تر  وزن همچنین و نهال )ارتفاع رشدی های شاخص

 این افزایش ةدهند نشان ریشه( و هوایی اندام خشک

 شاهد به نسبت VUPF5 باکتری سویۀ در ها شاخص

 مطرح پژوهش این در برتر سویۀ عنوان به که بود سالم

 تولید عدم با VUPF506 یۀسو که یدرحال شد،

 فرار، های متابولیت تولید مقدار کمترین سیدروفور،

 در هیدروژن سیانید مقدار حداقل و ناکافی استقرار

 و نکرد عمل موفق چندان کنترل زیست فرایند

 و ییزا یماریب شدت کاهش در را تأثیر کمترین

 ارتفاع و ریشه و هوایی اندام خشک و تر  وزن همچنین

 .Tahmasbi et al پژوهش های نتیجه اشت.د نهال

 کنندة تولید های سویه کاربرد که داد نشان نیز (2014)

 دار معنی افزایش باعث شاهد با سنجش در سیدروفور

 اندام و ریشه خشک وزن همچنین و نهیسبز میزان

 ,.Tahmasbi et al) است شده ذرت گیاه در هوایی

 شده عنوان یها مطلب به توجه با و درمجموع .(2014

 جهت که نمود عنوان توان می پژوهشگران گرید توسط

 باید مناسب آنتاگونیست گونۀ یک معرفی و انتخاب

 ای گونه و گیرد قرار بررسی مورد آن های ویژگی یهمگ

 حد تا که گردد معرفی ای مزرعه یها شیآزما برای

 جهت متفاوتی و مختلف یسازوکارها دارای امکان

 باشد. ردنظرمو بیمارگر کنترل

 است ممکن آنتاگونیست های باکتری از دهستفاا

 متوسط یریتأث بیماری لکنتر در مزرعه شرایط تحت

 رهاسازی از شیپ .باشد اثر بدون یا و باشد داشته

 بتوان که است ییکارها به نیاز کنترل زیست های عامل

 شرایط در را ادشدهی های عامل رشد و کارایی پایداری،
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 علیه (مزرعه و گلخانه) طبیعی و آزمایشگاهی

 یرو نیازا داد. افزایش گیاهی های بیماری

 در باید آنتاگونیست های باکتری سوسپانسیون

 فرموالسیون صورت به و شده تثبیت معینی های حامل

 نگهداری ،ونقل حمل یسادگ آسان، کاربرد برای

 در کارایی افزایش مانی، زنده ییتوانا حفظ ،بلندمدت

 گیرد قرار کاررفته به یساز یارتج و مزرعه

(Nakkeeran, 2005.) آزمایشی های فرموالسیون 

 در است تالک گَرد پایۀ بر که آنتاگونیست های باکتری

 های مقاله در و اند بوده ثرؤم گیاهی های بیماری کاهش

 بررسی این های نتیجه با که اند شده گزارش یفراوان

 Bacillus فرموالسیون کاربرد .دارد یخوان هم

amyloliquefaciens Fukumoto B190 کنترل در 

 Botrytis elliptica قارچ از ناشی خاکستری کپک

(Berk.) شد شناخته مؤثر گلخانه شرایط در (Chiou 

& Wu, 2003). سویۀ دو تالک پودر فرموالسیون P. 

fluorescens کنترل در R. solani است بوده مؤثر 

(Sabartnam & Traquir, 2002).  

   باکتری VUPf5 و VUPf760 سویۀ دو
P. fluorescens این در برتر های سویه عنوان به 

 های ویژگی به توجه با که شدند معرفی پژوهش

 اقتصادی و مناسب کشت محیط توان می ،شده یبررس

 با که است امید کرد. تعریف مذکور های باکتری برای

 گیاه در زیستی کود شکل به ها سویه این یریکارگ به

 و رشد افزایش شاهد بتوان ها گیاه سایر و پسته

 باشیم. ها گیاه این محصول
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