نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
دوره ،3شماره  ،2پاییز و زمستان )991-921( 9313

کنترل بیولوژیک نماتد  Meloidogyne javanicaتوسط دو عامل آنتاگونیست
Pseudomonas fluorescens CHA0, Trichoderm harzianum BI
در گیاه گوجهفرنگی
 .1سمیه مختاری*؛  .2نوازاله صاحبانی؛  .3حسن رضا اعتباریان
 .1کارشناسی ارشد (مربی) ،دانشگاه خلیج فارس
 2و  .3دانشیار و استادیار ،پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 93/2/9 :تاریخ تصویب)93/11/11 :

چکیده
نماتدهای مولد گره ریشه ( )Meloidogyne spp.از مهمترین نماتدهای پارازیت گیاهی میباشند که
باعث ایجاد خسارت روی اکثر گونههای گیاهی میشود .در این تحقیق به بررسی اثر دو عامل
آنتاگونیستی  Trichoderma harzianum BIو  Pseudomonas fluorescens CHA0در کنترل بیولوژیک
نماتد مولد گره ریشه و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز در طی پدیده
القای مقاومت پرداخته شد .نتایج نشان داد که استفاده از این قارچ و باکتری به طور تلفیقی موجب
کاهش معنیدار در فاکتورهای بیماریزایی نماتد نسبت به تیمار باکتری تنها و شاهد (نماتد) گردید .اما
این تیمار تلفیقی با تیمار قارچ تنها در کلیه فاکتورها تفاوت معنیداری نشان نداد .نتایج بررسی
فعالیت آنزیم پراکسیداز در ریشه گیاه در تیمارهای مشابه نشان داد که تغییرات فعالیت این آنزیم از
روز اول افزایش نشان داد و در روز چهارم به اوج خود رسید و سرانجام در روزهای بعد فعالیت این
آنزیم کاهش پیدا کرد بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز مربوط به تیمار قارچ +باکتری بود که تفاوت
معنیداری با فعالیت آنزیم در تیمار باکتری نداشت .همچنین در بررسی فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز
مشاهده شد که اوج فعالیت این آنزیم در تیمار قارچ+باکتری طی روز پنجم بعد از مایهکوبی نماتد
بود که دارای تفاوت معنیداری با بقیه تیمارها بود .بنابراین هر دو عامل قادر به القا آنزیم دفاعی
پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز به طور سیستمیک در کل گیاه از جمله ریشه شده و بدین طریق مانع از
فعالیت نماتد مولد گره ریشه میشود.
کلیدواژگان :نماتد مولد گره ریشه،

Trichoderma harzianum ،Pseudomonas fluorescens CHA0

 ،BIالقای مقاومت سیستمیک.
مقدمه
نماتدهای مولد گره ریشه ( )Meloidogyne spp.از
مهمترین و خطرناکترین نماتدهای پارازیت گیاهی در
سرتاسر جهان میباشد .این نماتد دارای طیف وسیع
* تلفن71505210190 :

میزبانی بوده و تاکنون  2777گونه گیاهی به عنوان
میزبان این نماتد شناخته شده است که تنها گونه
 M. javanicaقادر است حدود  077گونه گیاهی را آلوده
نماید (.)Sasser 1989
E-mail: mokhtari_so@yahoo.com
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آنتاگونیستهای ریزوباکتریایی ازجمله
توانایی کنترل بیولوژیک نماتدهای پارازیت گیاهی را دارند.
صدیقی و همکاران گزارش کردند که از  33جدایه
باکتریایی  P. fluorescensکه از محصوالت مختلف به
دست آمده بودند بیش از  %17باعث مرگومیر الروهای
نماتد  M. javanicaدر شرایط آزمایشگاهی شدند
( .)Siddiqui and Shaukat 2003ملکی و همکاران گزارش
کردند ،که قارچ تریکودرما  BI T. harzianumدر غلظت
مؤثر  579اسپور درمیلی به عنوان عامل کنترلکننده نماتد
ریشه گوجهفرنگی ( )Meloidogyne javanicaدر شرایط
کنترل شده گلخانهای عمل کرده و این قارچ به عنوان
القاکننده و سنتزکننده ترکیبات دفاعی از جمله فنل کل
بوده و موجب تحریک نظام دفاعی گیاه نیز می شود
(.)Maleki Ziarati et al. 2009
این نکته حائز اهمیت است که مخلوط یا ترکیب دو
یا چند آنتاگونیست که بتواند بیماری های خاک را
سرکوب کند میتواند در کنترل بیمارگرهای خاکزاد نیز
مورد استفاده قرار گیرد (.)Schippers 1992
گیاهان دارای مکانیسمهای فعالیت دفاعی علیه
حمله بیمارگر میباشند اما این مکانیسمها برای گیاهی
که توسط یک بیمارگر مورد حمله قرار میگیرد کافی
نیست زیرا برخی بیمارگرها میتوانند واکنشهای
مقاومت را سرکوب کند .اگر مکانیسم دفاعی توسط یک
محرک شدت یابد باعث کاهش بیماری توسط بیمارگر
خواهد شد ( .)Van–Loon et al. 1998مقاومت القائی
حالتی از باال رفتن عمومی ظرفیت دفاعی گیاه بوده و
میتواند توسط محرکهایی مثل مواد شیمیایی معین،
عوامل غیربیماریزا ،نژادهای ناسازگار از بیمارگر،
بیمارگرها و حتی زخم ایجاد شود ( Gorlach et al.
 .)1996معموالً القای مقاومت سیستمیک یا SAR
( )systemic acquired resistanceوابسته به اسید
سالیسیلیک در ریشه ایجاد میشود در حالیکه
ریزوباکتریها  )induced systemic resistance( ISRرا
که یک مسیر سیگنالی متفاوت و بینیاز به سالیسیلیک
اسید میباشد را القا میکنند .به طور کلی القای مقاومت
سیستمیک در گیاه باعث افزایش تجمع فیتوالکسینها،
ترکیبات فنلی ،پروتئینهای فعال مرتبط با بیماریزایی
( )PR proteinsمثل پراکسیداز ،سطح  mRNAکدکننده
P. fluorescens

فنیل آالنین آمونیالیاز ) (PALو دیگر آنزیمهای دفاعی
مانند پلیفنل اکسیداز شده و همچنین باعث افزایش
لیگنینه شدن دیواره سلولی میشود ( Van–Loon and
 .)Bakker 2005ویلیامسون و همکاران در ریشههای
گوجهفرنگی آلوده به نماتد ریشه ،Meloidogyne spp.
ژنهایی را مشخص کردند که در مکانیسم دفاعی گیاه
باعث القای آنزیمهایی چون پلیفنل اکسیداز ،کاتاالز،
لیپوکسیژناز و پراکسیداز میشوند ( Windham et al.
 .)1989بسیاری از مواد فنلی ممکن است کم و بیش
برای بیمارگرهای مختلف در آزمایشگاه سمیباشند ،ولی
بیشتر مواد فنلی در غلظتهایی که به طور طبیعی رخ
میدهند ،برای بافت گیاهی در آزمایشگاه خیلی سمی
نیستند .فرآوردههای پلیمریزه شده و اکسید شده فنلها
سمیت متفاوت دارند .فرآوردههای حاصل از کم ترین
میزان اکسیداسیون فنلها ،یعنی کوئینونها (که توسط
آنزیم پلیفنل اکسیداز صورت میگیرد) ،بسیار سمی و
فعالاند .فرآوردههایی از پلیفنلها که بیش از حد اکسید
و پلیمریزه شدهاند ،کمتر سمی یا غیر سمی هستند
( .)Lyr 1965همچنین ابراهیم نقش آنزیم پراکسیداز و
آیزوزیمهای آن را در گوجهفرنگی آلوده به نماتد
 Meloidogyne spp.بررسی کرد (.)Ibrahim 1991
شارون و همکاران گزارش کردند که در تیمار گیاه با
عوامل آنتاگونیست مانند تریکودرما باعث افزایش فعالیت
آنزیمهایی مثل کیتیناز ،پراکسیداز و غیره میشود
(.)Sharon et al. 2001
پراکسیداز که عموماً از چندین آیزوزایم تشکیل شده
است ،در گیاهان در مقابل بیمارگرهای مختلف القا میشود
که قادر به کاتالیز چندین نوع مختلف از واکنشهای
اکسیدکننده میباشد .آیزوزایمهای پراکسیداز ممکن است
در خصوصیات بیوشیمیایی همچون فعالیت اختصاصی،
میل ترکیبی با رشد مایه ،کوفاکتورها ،حساسیت به
بازدارندهها pH ،مناسب و غیره تفاوت داشته باشند.
همچنین ممکن است واکنشهای کاتالیز شده توسط
پراکسیداز ،بوسیله مواد مختلفی که اثرات فعالکننده یا
بازدارنده دارند ،تحت تأثیر قرار گیرد ( Ku et al. 1970,
 .)Kosuge 1969در رابطه با عملکرد پراکسیداز در گیاهان
و بیماریزایی گیاهی ،با توجه به گزارشهای زیادی که در
خصوص باال رفتن فعالیت آنزیم پراکسیداز در مدت تعامل
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بین گیاه و بیمارگر صورت گرفته ،میتوان گفت که این
آنزیم در مکانیسم دفاعی گیاه نقش مهمی را ایفا میکند
که شامل :لیگنینه کردن دیواره ،ایجاد  ،H2O2سمزدایی
 cross-linking ،H2O2پروتئینهای ساختاری پلیساکاریدها
اشاره کرد ( Yamasaki et al. 1997, Mader and Fussl
 .)1982پیشمادههای لیگنین به نامهای سینامیل الکل،
کوماریل الکل و کونی فریل الکل میباشد .با پلیمریزه شدن
این ترکیبات الکلی توسط آنزیم پراکسیداز در حضور H2O2
لیگنین ایجاد میگردد .همچنین وجود پراکسیداز در
تقویت دیواره سلولی الزم و ضروری میباشد ( Zacheo et
 .)al. 1993تشکیل  H2O2نیز توسط آنزیم پراکسیداز
کاتالیز میشود که طی اکسید شدن  NADHبوده و این
واکنش وابسته به  pHمیباشد (.)Wojtaszek 1997
مواد و روشها
تهیه مایه آلودهکننده نماتد

نمونه گیاهی آلوده به نماتد  Meloidogyne javanicaاز
گلخانه های خیار در منطقه ورامین تهیه شد ،سپس با
استفاده از روش توده تخم منفرد ()single egg mass
خالص سازی شده و روی رقم کارون به طور متوالی
تستهای گلخانهای و آزمایشگاهی

تکثیر شد .برای انجام
از تخم و الرو سن دو این نماتد که به روش هوسی و
بارکر استخراج شده بود استفاده شد ( Hussay and
 .)Barker 1973شناسایی نماتد بر اساس معیارهای
مورفولوژیک و مورفومتریک و با استفاده از کلید جپسون
انجام شد (.)Jepson 1987
تهیه مایه آلودهکننده قارچ و باکتری

قارچ و باکتری مورد استفاده از گروه گیاهپزشکی
پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران تهیه شد که پس از تک
اسپور کردن قارچ و تک کلون کردن باکتری به ترتیب
روی محیط کشتهای  PDAو  NAتکثیر شد .سپس
برای تهیه مایه آلودهکننده قارچ با ریختن آب مقطر
سترون روی سطح کلونی قارچ و به هم زدن آن با
انتهای خمیده لوله شیشهای سوسپانسیونی از اسپور و
میسلیوم قارچ به دست آمد که پس از عبور دادن از چند
الیه پارچه ململ ،میسلیوم آن جدا گردید .سپس برای
به دست آوردن غلظت موردنظر از الم گلبولشمار
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استفاده شد .در کلیه آزمایشها از غلظت  579اسپور در
ملیلیتر قارچ استفاده شد .برای تهیه مایه آلودهکننده
باکتری پس از کشت آن در محیط  NBبه مدت 81
ساعت روی شیکر با سرعت  517دور در دقیقه در دمای
سلولهای باکتری با سانتریفیوژ انجام

اتاق ،جداسازی
1
شد ،در کلیه آزمایشها از غلظت  57باکتری استفاده
گردید (.)Thompson 1996
اثر T. harzianum BIو P. fluorescense CHA0روی
نماتد مولد گره ریشه در گیاه گوجهفرنگی

ابتدا بذور گوجهفرنگی رقم  Cal-JN3به مدت 3-2
دقیقه توسط هیپوکلریت سدیم  7/1درصد ضدعفونی
سطحی شد .سپس در گلدانهای حاوی خاک سترون
(شامل خاک مزرعه ،ماسه ،کود برگ به ترتیب به نسبت
 )5،5،2کاشته شد .گیاهچههای گوجهفرنگی در مرحله
چهار برگی به شرح زیر به وسیله قارچ و باکتری مورد
نظر مایهکوبی شدند.
الف) مایهکوبی ریشه گیاه با سوسپانسیون اسپور
قارچ ( )579spore/mlبه روش غوطهور کردن ریشه در
سوسپانسیون به مدت پنج دقیقه
ب) مایهکوبی ریشه گیاه با سوسپانسیون باکتری
( )571 CFU/mlبه روش خیساندن خاک به مقدار 21
میلیلیتر به ازای  397گرم خاک موجود در هر گلدان
ج) مایهکوبی ریشه گیاه بوسیله تلفیق باکتری و
قارچ به روشهای ذکر شده در باال
یک هفته بعد از مایهکوبی آنتاگونیستها ،جمعیت
 2777الرو سن دو نماتد  M. javanicaبه هر گلدان
اضافه گردید ( .)Siddiqui and Shaukat 2004شاهد در
کوبیشده با آب مقطر
این آزمایش گیاهچههای مایه 
سترون بود .سپس گلدانها را در تشت آب که دمای آن
توسط هیترهای آکواریومی روی  29درجه سانتیگراد
تنظیم شده بود؛ نگهداری شدند 97 .روز پس از
مایهکوبی گیاهچهها با نماتد ،ریشه آنها از خاک خارج
کرده و پس از شستشو با آب بر اساس معیارهای متوسط
تعداد گال به ازاء هر گیاه ،متوسط تعداد توده تخم به
ازاء هر گیاه ،متوسط تعداد تخم در هر توده تخم ،وزن
تر ریشه و وزن تر اندام هوایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل در پایه کامالً
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تصادفی با پنج تکرار انجام گرفت .این آزمایش دو بار
تکرار شد.
ارزیابی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلیفنل
اکسیداز

ابتدا بذور گوجهفرنگی رقم  Cal-JN3همانند آزمایش قبل
ضد عفونی سطحی شد .سپس در گلدانهای حاوی خاک
سترون کاشته شد .گیاهچههای گوجهفرنگی در مرحله
چهار الی شش برگی به وسیله قارچ و باکتری موردنظر
همانند آزمایش قبل مایهکوبی شدند .یک روز بعد از
مایهکوبی آنتاگونیستها ،به هر گلدان که شامل یک گیاه
بود حدود  2777الرو سن دو نماتد  M. javanicaاضافه
گردید .شاهد در این آزمایش گیاهچههای مایهکوبی شده با
آب مقطر سترون بود .سپس گلدانها در تشتکهای آب
که دمای آن توسط هیترهای آکواریومی روی  29درجه
سانتیگراد تنظیم شده بود؛ نگهداری شدند .نمونهگیری از
بافت ریشه به مدت  0روز متوالی به فاصله یک روز پس از
مایهکوبی با نماتد انجام گرفت .آزمایش در قالب طرح
فاکتوریل در پایه کامالً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت.

کوچک مخلوط شد .سپس میزان جذب در طول موج 111
نامومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر ( Lambda 25 V/VIS
 )Spectrometerقرائت گردید .برای هر نمونه سه تکرار در
نظر گرفته شد و میزان کل پروتئین هر عصاره با استفاده از
منحنی استاندارد محاسبه شد.
ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز

دو میلیلیتر مخلوط واکنش شامل مقداری از عصاره (که
دارای  87میلیگرم پروتئین باشد) 27 ،میکرولیتر گوئیکول
و مقدار کافی بافر سیترات فسفات ،در یک لوله آزمایش
ریخته ،و دستگاه اسپکتروفتومتر با استفاده از این مخلوط
در طول موج  801نانومتر صفر گردید .سپس 57
میکرولیتر پراکسید هیدروژن  37درصد به مخلوط اضافه
گردید و سریعاً تغییرات جذب نور به فواصل  57ثانیه ،به
مدت یک دقیقه اندازهگیری شد .فعالیت آنزیم پراکسیداز بر
اساس تغییرات جذب نور در دقیقه در میلیگرم پروتئین
محاسبه شد (.)Reuveni 1995
ارزیابی میزان فعالیت پلیفنل اکسیداز ( Polyphenol

)oxidase
استخراج پروتئین از بافت گیاه

نیم گرم از بافت گیاهی ریشه در هاون چینی با استفاده
از ازت مایع به خوبی کوبیده و نرم گردید .سپس یک
میلیلیتر بافر نمونه فسفات سدیم  7/5مول با  pH= 9به
آن اضافه و کامالً مخلوط شد .مخلوط حاصل بالفاصله به
میکروتیوبهای دو میلیلیتر منتقل و توسط
میکروسانتریفیوژ در  rpm 53777به مدت  27دقیقه در
چهار درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد .مایه رویی حاصل
برای انجام آزمایشها جدا و تا قبل از انجام آزمایش در
دمای -87درجه سانتیگراد نگهداری شد ( Reuveni
.)1995

ارزیابی میزان کل پروتئین قابل حل در عصاره

تعیین میزان کل پروتئین قابل حل در عصاره با استفاده از
منحنی استاندارد به روش برادفورد انجام شد ( Bradford
 ،)1976سپس به منظور تعیین میزان کل پروتئین عصاره
به دست آمده در آزمایشها ،مقدار  27میکرولیتر عصاره هر
نمونه با سه ملیلیتر معرف برادفورد در یک لوله آزمایش

دو میلیلیتر مخلوط واکنش شامل مقداری از عصاره (که
دارای  87میلیگرم پروتئین باشد) 27 ،میکرولیتر
محلول پرولین و مقدار کافی بافر سیترات-فسفات 21
میلیمول ( )pH 9/8طوری که حجم نهایی دو ملیلیتر
باشد ،در لوله آزمایش ریخته و توسط ورتکس به مدت 2
دقیقه کامالً مخلوط شد .سپس دستگاه اسپکتروفتومتر
با استفاده از این مخلوط صفر گردید .در ادامه به مخلوط
واکنش  87میکرولیتر محلول پیروکتکول  577میلیمول
افزوده و سریع مخلوط نموده و بالفاصله تغییرات جذب
نور را با طول موج  λ max = 151نانومتر به مدت یک
دقیقه با فاصله  57ثانیه اندازهگیری شد .فعالیت آنزیم بر
اساس تغییرات جذب نور دقیقه بر میلیگرم پروتئین
محاسبه شد (.)Mohammadi and Kazemi 2002
الکتروفورز بومی ( )native PAGEآیزوزایمهای
پراکسیداز

الکتروفورز بومی با استفاده از ژل جداکننده  52درصد و
متراکمکننده  9درصد انجام شد .در هر چاهک مقداری از

مختاری و همکاران :کنترل بیولوژیک نماتد  Meloidogyne javanicaتوسط دو ...

عصاره که حاوی  27میکروگرم پروتئین باشد ریخته شده و
حجم نهایی هر چاهک با استفاده از بافر نمونه به 31
میکرولیتر رسانده شد .ولتاژ در مرحله ژل متراکمکننده 01
ولت و در مرحله ژل جداکننده  577ولت در نظر گرفته
شد .سپس ژل  Runشده از بین صفحات شیشهای خارج و
چندین بار با آب مقطر شستشو داده شد .سپس در بافر
سیترات-فسفات  21میلیمول حاوی گوئیکول با غلظت
نهایی پنج میلیمول و  pH 1/8به مدت  37دقیقه روی
شیکر قرار داده شد .سپس مقدار یک درصد پراکسید
هیدروژن قطره قطره به آن اضافه شد .پس از چند لحظه
باندهای قهوهای که نشاندهنده آیزوزایمهای پراکسیداز
بودند ظاهر شد ).)Laemmli 1976
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نتایج
بررسی تأثیر  T. harzianum BIو
 CHA0روی نماتد مولد گره ریشه در گیاه گوجهفرنگی
نتایج به دست آمده در جدول  5نشان داد که بین
تیمارهای مختلف و شاهد از نظر فاکتورهای بیماریزایی
اختالف معنیدار وجود دارد .در تیمار مایهکوبی شده با
باکتری +قارچ و قارچ تنها بر علیه نماتد از نظر کلیه
فاکتورها به جز وزن قسمتهای هوایی اختالف
معنیداری نبود .همچنین بین تیمارهای باکتری +قارچ و
باکتری تنها بر علیه نماتد از نظر تعداد گال به ازاء هر
گیاه و وزن تر اندامهای هوایی و وزن تر ریشه اختالف
معنیداری وجود نداشت.
P. fluorescense

جدول  .5اثر قارچ  T. harzianum BIو باکتری P. fluorescens CHA0روی خصوصیات بیماریزایی نماتد مولد گره ریشه
تیمارها

نماتد

باکتری  +نماتد

قارچ+نماتد

باکتری  +قارچ  +نماتد

وزن تر ریشه گیاه
وزن تر قسمتهای هوایی )(g
متوسط تعداد گال به ازاء هر گیاه
متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه
متوسط تعداد تخم در هر توده تخم

2/07b
0/13c
297a
537a
077a

3/01 ab
57 /30b
513b
05b
119b

8/33 a
52/50a
91 c
31 bc
873 c

3/ 31 ab
57b
91 c
3 3c
397c

)( g

در هر ردیف عددهایی را که با حروف مشترک نشان داده شده اند بر اساس آزمون دانکن در سطح  %1بدون اختالف معنیدار میباشند.

نتایج همچنین نشان داد که بین تیمارهای مختلف
در همه فاکتورها به جز وزن تر ریشه با شاهد اختالف
معنیدار وجود داشت .همچنین بین تیمارهای قارچ+
باکتری و قارچ تنها برعلیه نماتداختالف معنیدار
مشاهده نشد در حالیکه بین تیمار قارچ+باکتری و
باکتری تنها برعلیه نماتد اختالف معنیدار بود.
ارزیابی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز

نتایج به دست آمده نشان داد که فعالیت این آنزیم در
ریشه از روز اول بعد از مایهکوبی نماتد شروع و در روز
چهارم به حداکثر میزان خود رسیده و طی روزهای بعد
روند کاهشی داشته است .در روز اول تا سوم بعد از
مایهکوبی نماتد بین تمام تیمارها بجز تیمار باکتری+
نماتد اختالف معنیداری با شاهد (نماتد) مشاهده نشد.
در حالی که در روز چهارم تمام تیمارها با شاهد
اختالف معنیدار داشتند بجز تیمار قارچ +نماتد که فقط
در روز ششم بعد از مایهکوبی نماتد با شاهد اختالف

معنیدار نشان داد .بیشترین فعالیت آنزیم مربوط به دو
تیمار باکتری+قارچ+نماتد و باکتری+نماتد در روز چهارم
میباشد که ین دو تیمار در روز چهارم بعد از مایهکوبی
نماتد با هم هیچ اختالف معنیداری ندارند و نهایت در
روز هفتم فعالیت آنزیم در دو تیمار باکتری+قارچ+نماتد
و باکتری+نماتد نسبت به روز چهارم کاهش پیدا کرد
(شکل .)5
اعداد مربوط به نمودار ،میانگین سه تکرار و خطوط
روی ستونها خطای استاندارد ) (±SEمیباشد .فعالیت
آنزیم به صورت تغییرات جذب در  801نانومتر در دقیقه
در میلیگرم پروتئین تام نشان داده شده است.
ارزیابی تغییرات فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در ریشه
گیاه گوجهفرنگی مایهکوبیشده با P. fluorescens

 CHA0, T. harzianum BIعلیه نماتد مولد گره ریشه

نتایج نشان داد که بین تیمارها ،بین روزهای نمونه
برداری و بین اثر متقابل آنها در تغییرات فعالیت آنزیم
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پراکسیداز اختالف معنیداری ( )P≤%1وجود دارد.
همچنین نتایج به دست آمده (شکل  )2نشان داد
فعالیت این آنزیم در گیاه گوجهفرنگی در روز اول بعد از
مایهکوبی نماتد بدون اختالف معنیدار بین تیمارها و
شاهد (نماتد) شروع شد و طی روزهای دوم و سوم
فعالیت آنزیم افزایش یافته به طوریکه بین کلیه تیمارها
با شاهد (نماتد) اختالف معنیداری وجود داشت .در روز

چهارم بعد از مایهکوبی نماتد فعالیت آنزیم در تیمارهای
باکتری+نماتد و قارچ+نماتد به حداکثر میزان خود رسید
در حالیکه فعالیت آنزیم در تیمار باکتری+قارچ+نماتد
در روز پنجم به حداکثر میزان خود رسید که با شاهد و
دیگر تیمارها اختالف معنیداری نشان داد و در روزهای
بعد فعالیت آنزیم به تدریج کاهش یافت و در روز هفتم
به کمترین مقدار خود رسید.
80
70
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40

30
20

10
شده با CHA0 P. fluorescens

شکل  .5تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در ریشه گیاه گوجهفرنگی مایهکوبی
و قارچ  T. harzianum BIعلیه نماتد مولد گره ریشه M. javanica
0

6

7

4

5

3

2

1

زمان (روز بعد از مایه کوبی نماتد )
نماتد

باکتری+نماتد

تغییر در ج

باکتری+قارچ+نماتد

قارچ+نماتد

16

14
12

نور  1نانومتر /دقیقه /میلی گرم پروت ین

10
8
6
4
2
6

7

شکل  .2تغییرات فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در ریشه گیاه گوجهفرنگی مایهکوبی شده با
M. 1
گره ریشه javanica
و 3T. harzianum BI4علیه نماتد مولد 2
5

روز بعد از مایه کوبی نماتد
نماتد

قارچ+باکتری+نماتد

قارچ+نماتد

باکتری +نماتد

P. fluorescens CHA0

0
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اعداد مربوط به نمودار ،میانگین سه تکرار و خطوط
روی ستونها خطای استاندارد ) (±SEمیباشد .فعالیت
آنزیم به صورت تغییرات جذب در  151نانومتر در دقیقه
در میلیگرم پروتئین تام نشان داده شده است.

تیمار باکتری+نماتد ،قارچ+نماتد ،باکتری+قارچ+نماتد،
نماتد در ژل جداکننده به رنگ قهوهای مایل به قرمز و با
Rfهای  7/81 ،7/30 ،7/32و 7/80تشکیل شدند.
همانطور که در شکل مشاهده میکنید تیمار باکتری+
قارچ+نماتد دارای باندهای متراکمتری بوده ،در حالیکه
باندها در تیمار نماتد تنها ،دارای تراکم کمتری میباشند
(شکل .)3

الکتروفورز بومی ( )native PAGEآیزوزایمهای پراکسیداز

آیزوزایمهای پراکسیداز در گیاه گوجهفرنگی با چهار
D

C

B
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A

P1=0.32
P2=0.37
P3= 0.45
P4=0.47

شکل  .3الکتروز بومی آنزیم پراکسیداز در گیاهچههای گوجهفرنگی مایهکوبی شده با
باکتری  P. fluorescensو قارچ  T. harzianumو نماتد M. javanica
 :Aنماتد :B ،باکتری +قارچ  +نماتد :C ،قارچ  +نماتد :D ،باکتری +نماتد

بحث
عوامل آنتاگونیست با مکانیسمهای مختلفی موجب
محدودیت رشد و بیماریزایی عوامل بیماریزای گیاهی
میشوند .به عنوان مثال قارچ  T. harzianumبا ایجاد
رقابت ،خواص مایکوپارازیتیسمی و تولید آنزیمها و ترکیبات
سمی با عوامل بیماریزا مقابله میکند .این قارچ به طور
اختصاصی در مقابل نماتدها دارای مکانیسمهای ،ایجاد
ترکیبات ضد نماتدی و اثر مستقیم روی الروهای سن دو و
تخم نماتد و همچنین با کاهش میزان جذب نماتدها توسط
ریشه ،نفوذ آنها را محدود کرده و عالوه بر این با القای
مکانیسم دفاعی گیاه در مقابل حمله نماتد موجب
محدودیت بیماریزایی آن میشود به طوریکه میتوان
گفت مکانیسمهای مختلف قارچ  T. harzianumبه جز
رقابت بر علیه نماتدها مؤثر میباشد (.)Sharon et al. 2001
آزمایشهای کنترل

در ایران نیز از قارچ تریکودرما در

بیولوژیک نماتدهای پارازیت گیاهی استفاده شده است.
مهدیخانی مقدم و همکاران به منظور کنترل بیولوژیک
نماتدسیستی چغندرقند اثر  57جدایه از قارچ تریکودرما
متعلق به گونههای  T. virensو  T. harzianumروی تخم و
سیست نماتد در آزمایشگاه و گلخانه (خاک استریل و خاک
مزرعه) مورد بررسی قرار دادند .در بین آنها دو جدایه
 T. harzianum BIو  T. virens VM5به ترتیب با  09/51و
 02/11درصد پارازیتیسم بهتر از جدایههای دیگر عمل
کردند.
باکتری  P. fluorsencesنیز با مکانیسمهایی مانند
ایجاد ترکیباتی سمی و کاهش ترشحات ریشه موجب
محدودیت نماتد میشود ،همچنین این باکتری با افزایش
مکانیسم دفاعی گیاه و القای مقاومت سیستمیک در گیاه
موجب بازدارندگی نماتد میشود ( Siddiqui et al. 2001,
.)Sikora and Hoffmann-Hergarten 1993
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نتایج آزمایش بررسی این دو آنتاگونیست در شرایط
گلخانه روی گیاه گوجهفرنگی نشان داد که تیمارهای قارچ
تنها و باکتری+قارچ بر علیه نماتد به میزان معنیداری
موجب کاهش فاکتورهای بیماریزایی و فاکتورهای تولید
توده تخم و تعداد تخم در هر توده تخم گردید .با توجه به
عدم اختالف معنیدار بین این دو تیمار ،استفاده همزمان
این دو آنتاگونیست در محیط خاک موجب افزایش راندمان
کنترل نماتد گردید .تحقیقات انجام گرفته توسط می یرو و
همکاران نشان داد که اثر تلفیقی قارچ  T. virensو باکتری
 Burkholderia cepaciaبر علیه نماتدهای مولد گره ریشه
 M. incognitaمؤثر نبوده و هر کدام به تنهایی اثر
کنترلکنندگی مؤثرتری روی نماتد مولد گره ریشه دارند
( .)Meyer et al. 2001فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلیفنل
اکسیداز در گیاه گوجهفرنگی با چهار تیمار مختلف مورد
سنجش قرار گرفت که شامل نماتد تنها ،قارچ  +نماتد،
باکتری  +نماتد و قارچ  +باکتری  +نماتد بود .از نتایج
آزمایش چنین استنباط میشود که فعالیت آنزیم
پراکسیداز از روز اول بعد از مایهکوبی نماتد شروع شده و
در روز چهارم به حداکثر فعالیت خود رسیده و سپس در
روزهای بعد به تدریج کاهش یافته که این کاهش در
شاهد به شدت و در تیمارهای دیگر خیلی به کندی
صورت گرفت که دلیلی بر پایداری اثر القای مقاومت
آنتاگونیستها میباشد که باعث فعال بودن

توسط
مکانیسمهای دفاعی و کاهش تدریجی فعالیت آنزیم در
داخل بافت گیاه شده است که در مقاومت گیاه علیه
نماتد مولد گره ریشه مؤثر است .در مقایسه بین تیمارها
در ارتباط با فعالیت این آنزیم مشخص شد که دو تیمار
باکتری  +نماتد و باکتری  +قارچ  +نماتد در القای این
آنزیم در باالترین سطح فعالیت و بدون اختالف معنیدار
با هم در گیاه گوجهفرنگی بر علیه نماتد مولد گره ریشه
القا شدند .همچنین فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در
روز اول بعد از مایهکوبی نماتد بدون اختالف معنیداری
بین تیمارها افزایش یافت و در روز چهارم به اوج خود
رسید که در بین تیمارها ،تیمار باکتری  +نماتد در روز
چهارم باالترین سطح فعالیت آنزیم را به خود اختصاص
داد و در روز پنجم آنزیم در تیمار باکتری +قارچ  +نماتد
به افزایش فعالیت خود ادامه داد ،و در سطح باالتری
نسبت به تیمارهای دیگر قرار گرفت .در حالی که تیمار

باکتری  +نماتد دچار کاهش شدید فعالیت شد و در
روزهای بعد فعالیت آنزیم در همه تیمارها کاهش
تدریجی نشان داد .با توجه به نتایج به دست آمده از
تغییرات فعالیت دو آنزیم پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز
در این آزمایش میتوان گفت که نماتد بعد از رسیدن به
ریشه و نفوذ به داخل بافت ریشه ،طبیعتا باعث زخمی
شدن ریشه میگردد و با حرکت بین سلولی خود در بافت
ریشه خود را به مکان تغذیه میرساند .این نفوذ و حرکت
بیمارگر به دلیل اینکه بین سلولی بوده و باعث از بین بردن
سلولها در مسیر خود نشده ،باعث القای کمتر متابولیت
های دفاعی در میزبان میگردد .با ورود نماتد به داخل گیاه
ترشحاتی توسط نماتد تولید میشود که روی واکنشهای
بیوشیمیایی اثر گذاشته و سبب خاموش شدن بعضی
واکنشهای بیوشیمیایی و بالطبع کاهش سنتز ترکیبات و
آنزیمهای دفاعی را به همراه دارد ( Windham et al.
 .)1989بنابراین در تیمار نماتد تنها میزان القای آنزیمهای
دفاعی پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز نسبت به تیمارهای
تلقیح شده با باکتری به طور معنیداری کمتر میباشد .در
حالیکه دو آنتاگونیست باعث افزایش القا و سنتز پراکسیداز
و پلیفنل اکسیداز به میزان زیادی میشود .زاکو و همکاران
ثابت کردند که آنزیم پراکسیداز به عنوان یک القا شونده
سیستمیکی و به عنوان نشانگری برای القای مقاومت در
گیاه برای ایجاد  cross-linkو محکم کردن دیواره سلولی
ضروری میباشد ( .)Zacheo et al. 1993همچنین ریتز و
همکاران مکانیسمهای مقاومت ایجاد شده توسط
 Rhizobiumاسترین  G12برعلیه نماتد مولد سیست
 Globodera pallidaدر سیبزمینی را بررسی و ثابت
کردند که واکنش مقاومت اسلحهای برای استرین  G12بر
علیه نماتد مولد سیست است که این کار را با باال بردن PR
پروتئینهایی مثل کیتیناز و گلوکاناز در گیاه انجام میدهد
( .)Ritze et al. 2000بنابراین با توجه به نتایج به دست
آمده در این تحقیق مشخص شد که کاربرد توام این دو
آنتاگونیست موجب باال بردن راندمان کنترل بیولوژیک و
همچنین افزایش در فعالیت آنزیم پراکسیداز علیه نماتد
مولد گره گردید .بنابراین پیشنهاد میشود که در تحقیقات
بعدی روشهای مختلف کاربرد تلفیقی این دو آنتاگونیست
علیه نماتد مولد گره ریشه به ویژه از نظر زمان و مکان
استفاده از آنها مورد آزمایش قرار گیرند.
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