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ارزیابی میزان مهار زیستی  Rhizoctonia solaniدر گیاه پنبه
با جدایههای Pseudomonas fluorescens
 .1فاطمه زهرا عبداللهیپور*؛  .2اکبر شیرزاد؛  .3حمید محمدی
 .1کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 .2استادیار ،گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 .3استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
(تاریخ دریافت - 1331/2/33 :تاریخ تصویب)1331/6/3 :

چکیده
باکتریهای ریزوسفری محرک رشد ،جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی در کنترل بیمارگرها
بهخصوص بیمارگرهای خاکزاد هستند Rhizoctonia solani .یکی از قارچهای مهم بیماریزای خاکزی
است که خسارات جدی به محصوالت کشاورزی وارد میکند .در این پژوهش ،میزان بازدارندگی از
رشد بیمارگر با جدایههای سودوموناس در شرایط آزمایشگاه بررسی شد .جدایههای باکتری از لحاظ
تولید اکسین ،انحالل فسفر ،تولید سیدروفور ،تولید آنزیم 1ـ آمینوسیکلوپروپان 1ـ کربوکسیلیک اسید
( )ACCد ـ آمیناز و ردیابی ژن  phlDغربال شدند .از بین جدایههای مورد مطالعه  23جدایه از لحاظ
میزان بازدارندگی برای مطالعات بعدی انتخاب شدند که از میان آنها جدایههای  33 ،139و

137

بیشترین میزان تولید اکسین و توانایی حل فسفات را داشتند .میان انحالل فسفات و کاهش  pHبه
سمت اسیدی ،همبستگی مشاهده شد .از بین جدایهها 6 ،جدایه که تولید اکسین باالتری داشتند و در
شرایط آزمایشگاه توانایی خوبی در بازدارندگی از رشد  R. solaniنشان دادند ،برای بررسی توانایی
تولید آنزیم  ACCد ـ آمیناز انتخاب شدند .هر  6جدایه توان تولید آنزیم  ACCد ـ آمیناز را داشتند.
ژن  phlDکه در مسیر بیوسنتز آنتیبیوتیک 2ـ  1دیاستیل فلورو گلوسینول نقش کلیدی دارد ،در
جدایههای  CHA0 ،137 ،139 ،159و  58Aردیابی شد .با توجه به خصوصیات جدایهها 5 ،جدایة
کارآمد برای آزمایشهای گلخانهای انتخاب شدند .در آزمایشهای گلخانهای ،هر  5جدایه بهطور
معنیداری ( )P<3/31بیماری را کنترل کردند که بیشترین کنترلکنندگی مربوط به جدایة  137بود.
کلیدواژگان :بیوکنترل ،پنبه.Rhizoctonia solani ،Pseudomonas fluoresecns ،
مقدمه
مرگ گیاهچه یکی از بیماریهای مهم پنبه در مناطق
مختلف کشور است که همهساله خسارت زیادی به مزارع
پنبه وارد میکند ،گسترش جهانی دارد و با مجموعهای
از عوامل بیماریزا ،خصوصاً عوامل قارچی بهوجود میآید
* تلفن89191439390 :

( )Azaddisfani et al. 1390که در میان آنها بیمارگر
 R. solaniاهمیت بیشتری دارد (.)Hillocks 1992
بیمارگر  R. solaniیکی از قارچهای مهم بیماریزای
خاکزی است که میتواند خسارات جدی به محصوالت
کشاورزی از قبیل پنبه ،لوبیا و سیبزمینی وارد کند.
E-mail: zahra.abdollahi90@yahoo.com
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این بیمارگر قارچی موجب پوسیدگی ریشه ،طوقه و
سوختگی در اندامهای هوایی گیاه میشود .بیمارگر در
گیاه پنبه باعث گیاهچهمیری قبل از خروج گیاه از خاک
و ایجاد زخم و پوسیدگی در ناحیة طوقه میشود
( .)Azaddisfani et al. 1390روش شیمیایی سریعترین
راه کنترل این بیمارگر است ،اما بهدلیل خاکزادبودن
عوامل مرگ گیاهچه ،استفاده از روشهای شیمیایی مثل
پوششدادن بذر با سموم شیمیایی یا سمپاشی مزارع
نتیجة رضایتبخشی ندارد (.)Azaddisfani et al. 1390
موضوع کنترل بیولوژیکی عوامل بیماریزای گیاهی
با استفاده از میکروارگانیسمهای آنتاگونیست بهخصوص
باکتریهای متعلق به سودوموناسهای فلورسنت از
قبیل P. fluorescens :و  P. putidaدر کنترل
بیماریهای قارچی و باکتریایی ریشة گیاهان زراعی
مطرح است ( .)Weller 1988ریزوسفر غنی از عوامل
میکروبی است و ریزوباکترهایی که توانایی کلنیزاسیون
ریشه را دارند ،نقش برجستهای را در ناحیة ریزوسفر
دارند .از میان ریزوباکترهای بهبوددهندۀ رشد گیاه
) ،3(PGPRباکتریهای متعلق به جنس سودوموناس
بهخصوص سودوموناسهای فلورسنت اهمیت ویژهای
دارند ) .)Weller, 1988باکتریهای ریزوسفر محرک
رشد میتوانند با استفاده از مکانیسمهای مختلفی بهطور
مستقیم در افزایش رشد و عملکرد گیاه ایفای نقش
کنند .افزایش انحالل عناصر غذایی با حاللیت کم مانند
فسفر ،تولید  ACCد ـ آمیناز ،تولید تنظیمکنندههای
رشد گیاهی مانند اکسین ،تثبیت نیتروژن و تولید
سیدروفور (از دیدگاه افزایش قابلیت جذب آهن) از
مکانیسمهای مهم مورد استفاده با عوامل  PGPRهستند
( .)Ping and Boland 2004بهطور غیرمستقیم،
باکتریهای ریزوسفر محرک رشد با استفاده از
مکانیسمهای مختلف آنتاگونیستی تأثیرات مضر
بیمارگرهای گیاهی را خنثی یا تعدیل میکنند و بدین
طریق موجب افزایش رشد گیاه میشوند ( Ping and
 .)Boland 2004رقابت برای جذب مواد و اشغال
جایگاههای مناسب برای فعالیت بیمارگرا ،تولید
آنتیبیوتیک ،تولید سیدروفورها ،آنزیمهای تجزیهکنندۀ
دیوارۀ سلولی و تولید سیانید هیدروژن از مهمترین

مکانیسمهای مورد استفاده در این روش هستند
(.)Kloepper et al. 1988
1
آنتیبیوتیک  ، DAPGیکی از آنتیبیوتیکهای مهم
است که توسط جدایههای سودوموناس فلورسنت تولید
میشود ( .)Weller 1988تولید این آنتیبیوتیک توسط
 0ژن ،در سه واحد نسخهبرداری کنترل میشود که ژن
 phlDیکی از ژنهای کلیدی در مسیر بیوسنتز این
آنتیبیوتیک است (.)Solymani Monfared et al. 1391
فسفر یکی از عناصر ضروری مورد نیاز در گیاهان
است .خاک مخزن بزرگی از فسفر است ،اما بخش
کوچکی از فسفر موجود در خاک برای گیاهان قابل
دسترس است .به این دلیل که بخش بزرگی از فسفر
خاک در فرم نامحلول و جذبنشدنی است ،در حالی که،
گیاهان فقط میتوانند فرم محلول در آب ( H2PO41-,
 )H2PO42آن را جذب کنند ( .)Glass 1989ریزوباکترهامیتوانند منابع فسفر معدنی و آلی را از طریق ترشح
اسیدهای آلی و آنزیمهای حلکنندۀ فسفات از قبیل
فسفاتاز ،فیتاز ،فسفوناتازها و  C-P lyasesحل کنند و
رشد و عملکرد محصوالت را افزایش دهند ( Richardson
 .)et al. 2009عالوه بر این ،باکتریهای ریزوسفری
محرک رشد میتوانند با تولید هورمون اکسین معماری
ریشه را تغییر و رشد و عملکرد گیاه را ارتقا دهند
( .)Kloepper et al. 2007اکسین نقش چشمگیری در
افزایش ناحیة سطحی ریشه و تعداد ریشههای مویی
دارد که باعث افزایش جذب مواد غذایی و تثبیت محکم
گیاه در خاک میشود ( )Han et al. 2005و از این طریق
باعث بهبود رشد و عملکرد گیاه میشود .ریزوباکترها
میتوانند اکسین را از مسیرهای گوناگون سنتز کنند؛ اما
مکانیسم اصلی سنتز وابسته به پیشمادۀ تریپتوفان است
که ریشة گیاهان آن را ترشح میکند ( Spaepen et al.
 )2007افزایش اکسین در ریشة گیاه باعث افزایش تولید
 ،ACCمیشود که پیشمادۀ تولید اتیلن است .همچنین،
تولید اتیلن در شرایط تنش از قبیل شوری ،خشکی،
حملة بیمارگر و مسمومیت با فلزات سنگین افزایش پیدا
میکند ( .)Saleem et al. 2007هرچند اتیلن برای رشد
و توسعة نرمال در گیاهان ضروری است ،در غلظتهای
باال برای فرآیندهای سلولی مضر است که به کاهش

)1. Plant growth-promoting rhizobacter (PGPR

2. 2,4-diacetylphloroglucinol
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عملکرد محصول منجر میشود (
 .)Jha 2012تعدادی از باکتریهای ریزوسفری محرک
رشد دارای آنزیم  ACCد ـ آمیناز هستند که میتوانند
با تجزیة  ACCبه آلفاکتوبوتیریک اسید و آمونیوم میزان
اتیلن را در شرایط تنش تنظیم کنند.
یکی از رقابتهای مهم میان میکروارگانیسمها ،رقابت
بر سر آهن است .باکتریهای ریزوسفری در شرایط کمبود
آهن با تولید سیدروفور که تمایل زیادی به جذب آهن سه
ظرفیتی دارد ،آهن محدود موجود در ریزوسفر را در
دسترس میگیرند و آن را برای بیمارگرها غیرقابل دسترس
و در نتیجه رشد آنها را محدود میکنند ( Loper and
 .)Henkels 1999همچنین ،با در اختیار قراردادن کمپلکس
سیدروفور ـ آهن برای گیاه باعث بهبود رشد گیاه در شرایط
کمبود آهن میشوند .عالوه بر این نقش سیدروفورهای
پایووردین در توان آنتاگونیستی تعدادی از سودوموناسهای
فلورسنت علیه بیمارگرهای گیاهی ( Fusarium
 )oxysporum, Pythium spp.و میکروارگانیسمهای زیانآور
با استفاده از موتانتهایی که توانایی تولید سیدروفور را از
دست داده بودند ،به اثبات رسیده است ( Duijff et al.
 .)1993در سال  ،3990اثر آنتیبیوتیکهای تولیدشده
توسط سودوموناس فلورسنت جداشده از ریزوسفر پنبه در
کنترل  R. solaniدر گیاه پنبه بررسی و مشاهده شد که
آنتیبیوتیک پیرول نیترین تولیدشده توسط
 P. fluorescensرشد عامل بیماریزا را در شرایط گلخانه
مهار میکند و بقای گیاهچه را افزایش میدهد ( Howell
 .)and Stipanovic 1979در سال  ،1888فعالیت
آنتاگونیستی جدایة  P. fluorescens EM85علیه
 ،R. solaniعامل گیاهچهمیری پنبه بررسی شد .مطالعات
نشان داده است که باکتریها با مکانیسمهایی از قبیل تولید
 3 HCNو سیدروفور و آنتیبیوتیک ضد قارچی ،نقش
مؤثری در کنترل عامل بیماریزا دارند (.)Pal et al. 2001
هدف از انجام این پژوهش تعیین کارآمدترین
سویهها از لحاظ فعالیتهای تحریککنندگی رشد
گیاهی و تأثیر این مکانیسمهای مستقیم و غیرمستقیم
در کنترل بیمارگر در شرایط آزمایشگاه و گلخانه است.

مواد و روشها

Bhattacharyya and

 .3سیانید هیدروژن
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از کلکسیون آزمایشگاه بیماریشناسی ،دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان 18 ،جدایة  P. fluorescensتهیه شد که این
جدایهها از ناحیة ریزوسفر گیاهان زراعی مناطق مختلف
آذربایجان ،ارومیه و تبریز ،جداسازی شده بودند .جدایهها
در محلول  0.1M MgSO4نگهداری شدند .عامل بیمارگر
 R. solani AG-4از آزمایشگاه قارچشناسی دانشگاه تهران
تهیه شد (در مقاالت مختلف گزارش شده است که گروه
آناستوموزی  AG-4در گیاه پنبه بیماریزاست و برای حصول
اطمینان تست بیماریزایی نیز انجام شد).
بررسی قدرت بازداری از رشد بیمارگر  R. solaniبا
جدایههای باکتری در شرایط آزمایشگاه
بررسی قدرت بازداری از رشد  R. solaniدرون تشتک پتری

برای بررسی قدرت بازداری از رشد  R. solaniدر شرایط
آزمایشگاه از روش  (1998) Hagedorn et al.با اندکی
تغییرات استفاده شد .ابتدا 18 ،میکرولیتر از کشت تازۀ
باکتریها بهصورت دونقطهای با فاصلة  8/9سانتیمتر از
لبة تشتکهای پتری حاوی محیط  ،1 PDA+1 NAبه
نسبت مساوی ،کشت داده شدند .یک روز بعد ،یک
دیسک از کشت جوان قارچ در وسط تشتکهای پتری
قرار داده شد .در پتری شاهد از آب مقطر استریل
بهجای باکتری استفاده شد .سپس ،تشتکهای پتری در
دمای  12درجة سلسیوس قرار گرفتند .برای مقایسة
قدرت بازدارندگی باکتریها ،فاصلة کلنی باکتری تا
کلنی قارچ محاسبه شد و با مقایسة قطر کلنی شاهد
توان بازدارندگی باکتریها سنجیده شد.
بررسی قدرت بازداری از رشد  R. solaniبا متابولیتهای فرار
باکتریها

این آزمون مطابق روش فیدامن و روزال انجام شد
) .)Fiddaman and Rossall, 1994برای این منظور 388
میکرولیتر از کشت تازۀ باکتری آنتاگونیست روی محیط
 NAپخش شد و همزمان یک دیسک از کشت
میسیلیومی جدید بیمارگر روی محیط  PDAدر تشتک
جداگانه کشت شد و بیمارگر در قسمت رویی
باکتریهای آنتاگونیست قرار داده شد .فاصلة باز آن دو
2. Nutrient agar
3. Potato Dextrose agar
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با نوار پارافیلم بسته شد .در پتری شاهد از آب مقطر
سترون بهجای باکتری استفاده شد و تشتکهای پتری
در دمای  12درجة سانتیگراد قرار گرفتند .اندازهگیری
قدرت بازدارندگی متابولیتهای فرار باکتریها ،با مقایسة
میزان رشد نمونهها با میزان رشد شاهد قارچی بدون
باکتری سنجیده شد.
×388

= درصد بازداری از رشد بیمارگر
قطر رشد میسلیوم هر تیمار ـ قطر رشد میسلیوم شاهد
قطر رشد میسلیوم شاهد

بررسی برخی از مکانیسمهای بیوکنترلی باکتری
.P. fluorescens
بررسی توان تولید اکسین جدایهها

توان تولید اکسین جدایههای باکتری با استفاده از روش
پاتن و گلیک انجام شد (.)Patten and Glick 2002
بهمنظور بررسی توان تولید اکسین جدایهها ،ابتدا ،باکتریها
در محیط ( TSBدکستروز  1/9گرم 1/9 ،گرم ،K2HPO
کلرید سدیم  9گرم ،پپتون  1گرم و تریپتون  39گرم)
بهمدت  40ساعت ،کشت داده شدند .سپس388 ،
میکرولیتر از سوسپانسیون هریک از جدایههای باکتری به
 19میلیلیتر محیط  DFمنتقل شد که حاوی صفر،
 98،388و  188میلیگرم در لیتر ال ـ تریپتوفان ،پیشمادۀ
تولید اکسین بود .بعد از  40ساعت ،انکوباسیون در دمای
 10درجة سلسیوس ،سوسپانسیون باکتری بهمدت 39
دقیقه در  38888 rpmسانتریفیوژ شد 3 .میلیلیتر از
محلول باالیی با  4میلیلیتر معرف سالکووسکی مخلوط
شد .پس از  18دقیقه ،با استفاده از اسپکتروفتومتر میزان
جذب نور آن در  919نانومتر خوانده شد .مقدار تولید
اکسین توسط هر جدایه از مقایسة جذب نور آن با منحنی
استاندارد تهیهشده با غلظتهای صفر (بهعنوان بلنک)،9 ،
 39 ،38و  18میلیگرم در لیتر از ایندول استیک اسید و از
فرمول  Y=0/1147X-0/099محاسبه شد.
بررسی توان تولید آنزیم  ACCد ـ آمیناز

آزمون توان تولید آنزیم  ACCد ـ آمیناز به روش
 (2005) et al.با کمی تغییرات انجام شد .بهمنظور بررسی
توان جدایههای مورد مطالعه در استفاده از  ACCبهعنوان
تنها منبع نیتروژن که میتواند نشانة تولید آنزیم  ACCد ـ
آمیناز توسط باکتری باشد ،جدایهها بهمدت  40ساعت ،در
Amico

محیط  TSBکشت داده شدند .سپس ،به  18میلیلیتر از
سه محیط ( DF )3حاوی  1میلیموالر  )1( ،ACCمحیط
 DFحاوی  1گرم در لیتر سولفات آمونیوم (بهعنوان شاهد
مثبت) ( )1محیط بدون  ACCو سولفات آمونیوم (بهعنوان
شاهد منفی) 388 ،میکرولیتر از سوسپانسیون هر جدایه
تلقیح شد .بعد از  40ساعت ،نگهداری در دمای  10درجة
سلسیوس در شیکر انکوباتور با سرعت  ،318با استفاده از
اسپکترفتومتر میزان جذب نور در  489نانومتر بهطور
جداگانه برای هر سه محیط خوانده شد .توان تولید آنزیم
 ACCد ـ آمیناز ،براساس میزان رشد باکتری در محیط
حاوی  ACCدر مقایسه با رشد آن در محیطهای شاهد،
ارزیابی شد.
اندازهگیری توان حل فسفات
اندازهگیری توان حل فسفات معدنی در محیط جامد

اندازهگیری توان حل فسفات معدنی در محیط جامد مطابق
روش  (2004) Rashid et al.انجام شد .برای تشخیص نیمة
کمی توان حل فسفات 18 ،میکرولیتر از سوسپانسیون تازۀ
باکتری با روش قطرهگذاری روی پلیتهای حاوی محیط
جامد  PVKکه حاوی  9گرم تریکلسیم فسفات بهعنوان
تنها منبع فسفر بود ،کشت داده شد .برای ارزیابی میزان
نسبی انحالل فسفات ،نسبت قطر کل (هاله و کلنی) بر قطر
کلنی در سه نوبت به فواصل  2 ،4و  0روز تعیین شد .ظهور
هالة شفاف در پیرامون کلنی باکتری بهعنوان نشانة حل
فسفات در نظر گرفته شد.
اندازهگیری توان حل فسفات در محیط مایع

توان حل فسفات جدایهها با استفاده از روش
) (2003که از محیط مایع  PVKکه حاوی  9گرم
تریکلسیم فسفات استفاده شده بود ،اندازهگیری شد و
مقدار فسفر آزادشده توسط هر جدایه براساس میزان
جذب نور مربوط به آن با استفاده از منحنی استاندارد
تهیهشده از  KH2PO4و از فرمول Y=8/8091 X-8/8314
محاسبه شد.
Jeon et al.

بررسی توان تولید سیدروفور با استفاده از روش
طیفسنجی

این آزمون با استفاده از روش

(2005) Castaneola et al.
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انجام شد 388 .میکرولیتر از کشت تازۀ باکتری در48
میلیلیتر محیط مایع سوکسینات در ارلنهای 388
میلیلیتری منتقل شد و بهمدت  48ساعت در انکوباتور
شیکر با  318 rpmرشد داده شدند ،سلولهای باکتری با
سانتریفیوژکردن در  38888 rpmبهمدت  38دقیقه رسوب
داده شدند و میزان جذب مایع رویی در طول موج 488
نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد.
ردیابی ژن  phlDبا استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز

آغازگرهای  phl2aو  phl2bبرای تکثیر قطعة  949جفت
بازی ژن  phlDاستفاده شدند (.)Shirzad et al. 2009
ردیف بازهای آغازگرها به قرار زیر بود:
phl2a: 5'-GAG GAG GTC GAA GAC CAC CA-3'.
phl2b:5'-ACC GCA GCA TCG TGT ATG AG-3'.
استخراج  DNAباکتریها براساس روش Wang et
 (2001) al.انجام شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز برای ژن
 PhlDدر حجم واکنش  18میکرولیتر و مخلوط واکنش
با ترکیب  1/9میلیمول  38 ،MgCl2پیکومول از هر
آغازگر 388 ،میکرومول از مخلوط نوکلئوتیدهای dNTP
 3/9واحد  DNAپلیمراز  Taqو در  1Xبافر  PCRانجام
شد.
برنامة حرارتی  PCRمطابق برنامة پیشنهادی
 (2009) Shirzad et al.با اندکی تغییرات شامل یک
مرحلة واسرشتهشدن اولیه در دمای  99درجة سلسیوس
بهمدت  9دقیقه و سپس ،یک برنامة  19چرخهای با هر
چرخه شامل  49ثانیه دمای  91درجة سلسیوس19 ،
ثانیه دمای  99درجة سلسیوس و  49ثانیه دمای 91
درجة سلسیوس و یک بسط نهایی در  91درجة
سلسیوس بهمدت  38دقیقه بود .محصول  PCRدر ژل
آگارز  3درصد در ولتاژ 08بهمدت  49دقیقه در بافر
 (1X) TAEالکتروفورز (به ابعاد  )18×39شد .برای
تخمین اندازۀ فرآوردۀ تکثیرشده از نشانگر ژنومی  3کیلو
جفت بازی ،شرکت  ،Fermentasاستفاده شد.
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ابتدا ،برای کشت یک سوم گلدانها با خاک استریل و
سپس ،دو سوم بقیه با خاک حاوی اینوکلوم ( 1گرم
اینوکلوم به ازای  3کیلوگرم خاک) پر شد .ابتدا ،بذور
پنبه با اسید سولفوریک  3نرمال کرکزدایی شدند و
سپس ،با هیپوکلرید سدیم  9درصد بهمدت  1دقیقه
ضدعفونی و  1مرتبه با آب مقطر استریل شستوشو داده
شدند .سپس ،به بذور سوسپانسیون باکتری (با جمعیت
 380سلول باکتری در  3میلیلیتر) تلقیح شدند .در هر
گلدان  4عدد بذر پنبة رقم ورامین ،کشت شد .این
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و 9
تیمار شامل کنترل مثبت (بدون  R. solaniو دارای
باکتری آنتاگونیست) و منفی (دارای  R. solaniو بدون
باکتری آنتاگونیست) 4 ،جدایة کارآمد  108 ،139 ،137و
 73از لحاظ مکانیسمهای بررسی و یک جدایة  159برای
مقایسه انجام شد.
بوتههای کامالً سالم = صفر درصد
گیاهان با تغییر رنگ آوندی با لکههای ظریف در ساقه
= 8-19درصد
گیاه با عالئم خیلی کم پژمردگی و لکههای ظریف در
ساقه =19-98
پژمردگی و شانکر در ناحیة طوقه و ساقه =98-99
گیاهچههای آلودهای که بوتهها کوتوله و جوانهزنی کامل
نیست =388-99
پس از یک ماه ،فاکتورهای رشدی گیاه از قبیل:
درصد جوانهزنی بذر و تعداد لکههای ناحیة طوقه ،طول
ریشه ،طول ساقه ،وزن تر و خشک ریشه و ساقه
اندازهگیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری

آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SASنسخة  9/3و
مقایسة میانگین صفات بهروش دانکن ( )P<8/83انجام
شد.
نتایج و بحث

آزمایشهای گلخانهای

بررسی قدرت بازداری از رشد  R. solaniبا جدایهها در

بررسی توانایی باکتریها در کنترل بیمارگر R. solani AG-4

شرایط آزمایشگاه

در شرایط گلخانه

این آزمون در پژوهشهای بسیاری بهعنوان روشی برای
غربال عوامل آنتاگونیست موفق بهکار گرفته شده است

اینوکلوم قارچ به روش  (2001) Pal et al.تهیه شد.
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(جدول .)3میزان بازدارندگی از رشد  R. solaniبا
متابولیتهای فرار جدایهها نشان داد که اثر جدایههای
باکتری در کنترل رشد بیمارگر با متابولیتهای فرار نیز
در سطح  3درصد معنیدار بوده است .بیشترین
بازدارندگی در درجة اول مربوط به جدایههای  8Bو
 34Bبا میزان  388درصد و در درجة دوم مربوط به
جدایههای  108 ،73 ،137و  F23بود (جدول .)3

( .)Tjamos et al. 2004نتایج تجزیة واریانس دادهها
نشان داد که اثر جدایههای باکتری در بازداری از رشد
بیمارگر در کشت متقابل در سطح  3درصد معنیدار
بوده است .بیشترین بازدارندگی مربوط به جدایههای
 108 ،139 ،58B ،30B ،45 ،F68 ،34B ،137 ،73 ،F23و
 129و کمترین بازدارندگی مربوط به جدایههای  F33و
 125بود که هیچ بازدارندگی از خود نشان ندادند

جدول  .3مقایسة میانگین اثر جدایههای باکتری در بازداری از رشد بیمارگر در شرایط آزمایشگاه
جدایه
73
137
34B
139
108
129
F23
F68
45
30B
58A
133
8B

میزان بازدارندگی در
کشت متقابل

میزان بازدارندگی
متابولیتهای فرار

21/02a
28a
90/19a
99/04a
91/99a
91/01a
91/11a
98ab
40/44ab
42/41ab
41/11abc
10/99bcd
12/93bcde

91/01b
93/93b
388a
13/33cd
49/32b
18/1cd
19/30b
8e
39/82cd
33/03cde
8e
11/11cd
388a

جدایه

میزان بازدارندگی در
کشت متقابل

میزان بازدارندگی
متابولیتهای فرار

12bcde
19/9bcde
19bcdef
30/9cdef
32/11def
31/34def
0/01def
0/01def
0/03def
4/19def
8f
1/02ef
8f

30/30cd
13/03cd
9/89cde
11/01cd
8e
9/19de
8e
8e
31/01cde
32/22cde
14/94c
33/33cde
39/19cd

F70
CHA0
F5
41A
159
103
46
153
33
173
125
135
F33

مقایسة میانگین با روش دانکن انجام شد و حروف مشابه در هر ستون ،بیانگر نداشتن اختالف آماری در سطح  3درصد است.

جدول  .1تجزیة واریانس تأثیرات باکتریها روی خصوصیات مختلف تحریکگنندگی رشد گیاه
منابع تغییر
حاللیت فسفر (جامد)
باکتری
اشتباه آزمایش
حاللیت فسفر (مایع)
باکتری
اشتباه آزمایش
تولید اکسین
بلوک
غلظت
باکتری
غلظت × باکتری
اشتباه آزمایش
تولید سیدروفور
باکتری
اشتباه آزمایش

میانگین مربعات

درجة آزادی
18
13

344h 92h
40h
**8/19** 8/12** 8/13
8/883 8/883 8/883

18
13
3

** 32/30
3/22
**33/29

1
18

**11/23
**1/93
3/93ns
3/1

18
13

**8/93
8/810

** * ،و  nsبهترتیب بیانگر معنیداری در سطح  3درصد 9 ،درصد و بدون معنی است.
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جدول  .1بررسی فعالیت تحریککنندگی رشد جدایههای مختلف باکتریهای Pseudomonas fluorescens

جدایه
ِCAH0
33
137
135
139
108
73
129
125
173
159
153
45
58A
41A
8B
30B
34B
F23
F82

میزاناکسین

سیدروفور
(جذب نور)

)(mg/L

3/ef
1/99a
1/29abc
1/33ab
1/09ab
1/42abcd
1/12abcde
1/41abcd
3/0abcdef
3/39ef
3/30bcdef
3/03abcdef
1/19abcd
3/09abcdef
3/21cdef
3/41def
8/91f
8/93f
3/80ef
3/34ef

3/90abc
3/00a
8/99fg
8/41hijk
3/49bcd
8/14hijk
3/39def
8/91gh
3/20abc
8/49hij
8/91gh
8/1ijk
8/99fg
3/89efg
8/19ijk
8/19hijk
8/31ijk
8/82k
3/10cde
8/12ijk

31/09ab
34/11a
33/99ab
33/1ab
34/82ab
33/9ab
31/89ab
33/9ab
31/40ab
31/39ab
31/20ab
31/19ab
31/19ab
31/99ab
31/10ab
33/13ab
31/42ab
31/0ab
33/9ab
33/83ab

)(mg/L

حاللیت فسفر

pH

3

4/99
4/1
4/09
9/1
4/0
4/9
9/31
9/83
4/9
4/22
9
9/82
9/1
4/29
9/83
9/82
4/09
4/2
4/9
9/1

(نسبت قطر هاله
1
بر قطر کلنی) 48h

(نسبت قطر هاله
بر قطر کلنی) 72h

(نسبت قطر هاله
بر قطر کلنی) 144h

3/11h
3/34j
3/44C
3/1f
3m
3/3k
3/11e
3/1i
3m
3/4d
3/1i
3/22a
3/34j
3/19g
3M
3m
3/9b
3/33k
3m
3/82l

3/11e
3/19j
3/22a
3/9c
3l
3/1f
3/22a
3/9c
3/1i
3/2b
3/9c
3/22a
3/41d
3/11e
3/10g
3/19h
3/2b
3/1i
3/19h
3/82k

3/9d
3/31k
3/22b
3/9b
3/3l
3/1g
3/22b
3/9d
3/1j
3/2c
3/9d
3/22b
3/41e
3/11f
3/10l
3/19i
3/0a
3/1j
3/19i
3/82m

 .3میزان تغییر  pHدر محیط مایع  PVKاندازهگیری شد ،برای اینکه همبستگی میان حاللیت فسفر و تغییر  pHمحیط نشان داده شود .1 .میزان حاللیت فسفر در محیط جامد
 PVKدر سه نوبت اندازهگیری شد .مقایسة میانگین با روش دانکن انجام شد و حروف مشابه در هر ستون ،بیانگر نداشتن اختالف آماری در سطح  3درصد است.

میزان اکسین تولیدشده با جدایهها

طبق تجزیة واریانس دادهها اثر جدایههای باکتری و
غلظت ال ـ تریپتوفان در تولید اکسین در سطح 3
درصد معنیدار بوده است؛ در حالی که ،اثر متقابل
جدایههای باکتری و غلظت ال ـ تریپتوفان در تولید
اکسین معنیدار نبوده است (جدول  .)1نتایج مقایسة
میانگین تولید اکسین در  18جدایة باکتری نشان داد
که بین جدایهها تفاوت معنیداری وجود دارد .بیشترین
میزان تولید اکسین نزدیک به  1میلیگرم در لیتر و
مربوط به جدایههای  137 ،108 ،33و  139است
(جدول .)1همچنین ،تولید اکسین در غلظتهای مختلف
ال ـ تریپتوفان به غیر از غلظت  188میلیگرم در لیتر
افزایش معنیداری نشان نداد (شکل  3و جدول .)4
تولید غلظت باالی اکسین توسط سودوموناسهای
فلورسنت یک خصوصیت بارز برای بیشتر این
باکتریهاست (.)Ahmad et al. 2008

جدول  .4مقایسة میانگین تولید اکسین در غلظتهای
مختلف ال ـ تریپتوفان
غلظت ال ـ تریپتوفان
غلظت 0 mg/L

غلظت
غلظت
غلظت 200 mg/L
50 mg/L

100 mg/L

میزان اکسین

)(mg/L

3/33b
3/11b
3/11b
1/99a

حروف مشابه بیانگر نداشتن اختالف آماری در سطح  3درصد است.

شکل  .3الف) استانداردهای اکسین ب) تولید اکسین جدایة 33
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توانایی انحالل فسفر جدایهها
میزان انحالل فسفر جدایهها در محیط مایع PVK

انحالل فسفر توسط باکتریهای ریزوسفر باعث افزایش
فسفر قابل دسترس گیاه میشود و از این طریق اثر
مثبت روی رشد و عملکرد گیاه میگذارند .نتایج این
بررسی نشان داد که بین جدایهها از لحاظ قابلیت
انحالل تفاوت معنیداری وجود ندارد ،ولی با این حال،
بیشترین میزان انحالل مربوط به جدایههای  33و  139با
میزان  34 mg/Lپس از  9روز است (جدول .)1
گزارشهایی وجود دارد که همبستگی میان انحالل
فسفر و کاهش  pHرا نشان داده است ( Abbas-Zadeh
 .)et al. 2010این نتایج مطابق با نتایج بهدستآمده در
این پژوهش است که جدایههای  33و  139با بیشترین
انحالل  pHرا بهترتیب از  2/1به  4/1و  4/0کاهش داده
است؛ در حالی که ،جدایة  F82با کمترین حاللیت  pHرا
از  2/1به  9/1کاهش داده است .توان باکتریهای
خاکزی بهویژه  P. fluorescensدر افزایش انحالل
فسفاتهای نامحلول به فراوانی گزارش شده است ( Tao et
 )al. 2008و تحقیقات متعددی تأثیر مثبت باکتریهای
حلکنندۀ فسفات را بر عملکرد محصوالت مختلف نشان

داده است ( )Hilali et al. 2000سودوموناسها با ترشح
اسیدهای آلی و فسفاتاز فسفات نامحلول در خاک را حل
و تولید فسفات محلول میکنند که قابل دسترس برای
گیاه است و در نتیجه باعث افزایش رشد گیاه میشود
(.)Dey et al. 2004
میزان انحالل فسفر جدایهها در محیط جامد PVK

با مشاهدۀ هالة شفاف در اطراف کلنی جدایههای باکتری
میتوان به توانایی آنها در انحالل فسفر پی برد .میزان
توانایی جدایهها در انحالل فسفر با نسبت قطر هالة شفاف
به قطر رشد کلنی سنجیده شد .تجزیة واریانس دادهها
نشان داد که تأثیرات جدایهها روی انحالل فسفات در سطح
 3درصد معنیدار بوده است .مقایسة میانگین انحالل فسفر
جدایهها نشان داد ،تفاوت معنیداری در توانایی انحالل
جدایهها وجود دارد .نتایج نشان داد حداکثر توانایی در 40
ساعت اولیه مربوط به جدایة  ،153در  92ساعت بعدی
مربوط به جدایههای  153 ،137و  73و همچنین ،در 344
ساعت نهایی مربوط به جدایة  30Bبود .کمترین توانایی در
میان جدایههای مورد بررسی مربوط به جدایة  139بود
(شکل  1و جدول .)1

شکل  .1میزان تولید آنزیم فسفاتاز با جدایههای باکتری در محیط جامد  PVKحاوی تریکلسیم فسفات
میزان سیدروفور پایووردین تولیدشده با جدایهها

یکی دیگر از مکانیسمهای باکتریهای  PGPRبرای
تحریک رشد گیاه ،رقابت بر سر آهن با تولید ترکیب
سیدروفور است .سیدروفور نوع پایووردین ،مهمترین و
عمومیترین نوع سیدروفور تولیدشده توسط باکتریهای
 P. flourecsensاست ( .)Sharifi et al. 1387همة

جدایههای مورد بررسی در این تحقیق توانایی تولید
سیدروفور را داشتند؛ ولی جدایهها از لحاظ تولید
سیدروفور تفاوت معنیداری نشان دادند که بیشترین
میزان تولید مربوط به جدایههای ،125 ،F33 ،33
 CHA0و  F70و کمترین میزان مربوط به جدایة 34B
بود (جدول  .)1باکتریهای  PGPRدر شرایط کمبود
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آهن با تولید این ترکیب ،آهن موجود در ریزوسفر را از
دسترس عوامل بیمارگر خارج و همچنین ،آن را برای
گیاه مهیا میکنند و از این طریق باعث بهبود رشد گیاه
و حفاظت از آن در برابر بیمارگرها میشوندSharifi et .
 (2008) al.نشان دادند که افزودن کالت آهن باعث
کاهش توان بیوکنترلی باکتریهای P. fluorescens
میشود .کالتهای آهن با فراهمآوردن آهن قابل جذب
برای باکتری ،مانع تولید سیدروفور توسط آن میشود
(.)Lemanceau et al. 2006
ردیابی ژن  phlDدر جدایهها

در این پژوهش ردیابی ژن  phlDانجام شد که در سنتز
این آنتیبیوتیک نقش دارد و مشخص شد  9جدایة ،137
 58A ،CHA0 ،159و  139واجد این ژن بودند (شکل.)1
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سویههای خاصی از  P. fluorescensمیتوانند
متابولیتهای بازدارندۀ بیمارگرهای گیاهی خاکزی را
تولید و رهاسازی کنند (.(Thomashow et al. 2002
یکی از این متابولیتها آنتیبیوتیک  DAPGاست
که توسط بیشتر سودوموناسهای فلورسنت تولید
میشود ( )Weller 1988که یک ترکیب فنلی با طیف اثر
وسیع ضد قارچی ،ضد باکتری ،ضد ویروسی ،ضد
نماتدی و ضد کرمی است ( Thomashow and Weller
 .)1995سودوموناسهای فلورسنت تولیدکنندۀ
آنتیبیوتیک  2,4DAPGگروه مهمی از PGPRها هستند
که بسیاری از بیماریهای ریشه و گیاهچه و پژمردگی را
در گیاهان کنترل میکنند ( )Weller 1988و در کنترل
طبیعی پاخورۀ گندم نقش کلیدی ایفا میکنند ( Weller
.)et al. 1993

500 bp
500 bp

شکل  .1قطعة  949جفت بازی ژن  phlDمسئول سنتز  DAPGکه توسط آغازگرهای  phlaو  phlbتکثیر شده است
میزان آنزیم  ACCدـ آمیناز تولیدشده توسط جدایهها

با سنجش نسبت رشد باکتری در محیط حاوی
(بهعنوان منبع نیتروژن) به رشد باکتری در محیط شاهد
مثبت (حاوی آمونیوم) مشاهده شد همة جدایهها توانایی
تولید آنزیم  ACCد ـ آمیناز را داشتند و در میان
جدایهها از لحاظ تولید این آنزیم تفاوت معنیداری
وجود دارد که در میان آنها جدایة  108بیشترین توان
استفاده از  ACCرا داشت (شکل  .)4گیاهان در شرایط
استرس میزان زیادی هورمون اتیلن تولید میکنند که
اثر منفی روی رشد گیاه دارد .در چنین شرایطی
ACC

باکتریهای حاوی آنزیم  ACCد ـ آمیناز سطح اتیلن را
در گیاه از طریق تجزیة ( ACCپیشمادۀ تولید اتیلن)
تنظیم میکنند ( .)Saleem et al. 2007همچنین ،سنتز
اتیلن گیاه در حضور بیمارگرها افزایش مییابد که
چندین گزارش وجود دارد که از فرضیة اثر آنتاگونیستی
آنزیم  ACCد ـ آمیناز علیه باکتریهای پاتوژن حمایت
میکند ( .)Bashan 1994یوان و همکاران گزارش کردند
که جدایهای از باکتری حاوی آنزیم  ACCد ـ آمیناز
فعالیت آنتاگونیستی قوی علیه پاتوژن Fusarium
 oxysporumدارد (Wang et al. .)Saleem et al. 2007
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) (2001گزارش کردند که
استرین  UW4که با ژن آنزیم  ACCد ـ آمیناز کلون
شده است ،در بیوکنترل  Pythium ultimumمؤثر است؛
در حالی که ،گونة وحشی آن مؤثر نیست .اندوفیت
 Burkholderia spp.که حاوی آنزیم  ACCدـ آمیناز
است ،فعالیت آنتاگونیستی علیه  R. solaniو
 Sclerotinia sclerotiurumنشان داد ( Pandey et al.
 .)2005باکتری  Pseudomonas brassicacearumکه
حاوی آنزیم  ACCدـ آمیناز است ،در جمعیت پایین،
رشد گیاه گوجهفرنگی را از طریق شکستن خواص
پاتوژنهای گیاهی بهبود میبخشد ( Belimov et al.
 .)2007این تأثیر آنزیم  ACCدـ آمیناز در باکتریهای
 PGPRمتعددی از قبیل ،Azospirillium lipoferum
،Aclaligenes
،Bacillus
،Burkholderia
Methylobacterium ،Agrobacterium genomovars
،Entrobacter
،Pseudomonas
،fujisawaense
و
Ralstonia
solanacearum
،Rhizobium
 Rhadococcusگزارش شده است ( Belimov et al.
.)2005
Pseudomonas putida

شکل  .4مقایسة میزان  ACCد ـ آمیناز تولیدشده توسط
جدایههای باکتری
نتایج بررسیهای گلخانهای
بررسی تأثیر جدایهها در کنترل  R .solaniدر شرایط گلخانه

نتایج آزمون اثبات بیماریزایی نشان داد که جدایة
 R. solani AG-4در گیاه پنبه باعث بیماریزایی میشود
(شکل .)9

شکل  .9اثبات بیماریزایی  R. solaniروی گیاه پنبه
(تأثیر در جوانهزنی بذور و ایجاد زخم در ناحیة طوقه)

با توجه به نتایج آزمایشگاهی از لحاظ مکانیسمهای
مورد بررسی و قدرت کنترلکنندگی در شرایط آزمایشگاه،
جدایههای  139 ،137 ،108 ،73و  159بهعنوان جدایههای
کارآمد برای کارهای گلخانهای انتخاب شدند .نتایج تجزیة
واریانس دادهها نشان داد که تأثیر جدایهها در کنترل
بیماری در سطح  3درصد معنیدار بوده است .نتایج نشان
میدهد بیشترین درصد کنترلکنندگی مربوط به جدایة
137است که تنها  39درصد بذور دچار گیاهچهمیری
شدند و گیاهان زنده دچار زخم در ناحیة طوقه نشدند
(شکل  2و جدول  .)9این جدایة  PhlD+بود ،همچنین،
دارای آنزیم  ACCد ـ آمیناز بود ،بنابراین ،به نظر میرسد
که آنزیم  ACCد ـ آمیناز از طریق کاهش تولید اتیلن و
کمک به گیاه در شرایط تنشها باعث بهبود رشد گیاه و
احتماالً باعث مقاومت گیاه در برابر عوامل بیماریزا شود،
همچنین ،به نظر میرسد احتماالً آنتیبیوتیک DAPG
تولید شده و در کنترل نقش داشته است .کمترین میزان
بازدارندگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مربوط به جدایة
 159است که  19درصد جدایهها دچار گیاهچهمیری شده
است .هرچند میان جدایة  159و جدایههای  73و  108از
لحاظ درصد جوانهزنی در شرایط گلخانه تفاوت معنیداری
وجود ندارد ،گیاهان جوانهزده که با آنتاگونیست  159تیمار
شده بودند ،در ناحیة طوقه و ساقه دچار زخم شده بودند؛
در حالی که ،جدایة  159دارای ژن  phlDبوده است (جدول
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 .)9طبق نتایج  (2012) Shirzad et al.استرین  41Aدارای
ژن  phlDاست؛ در حالی که ،تولید آنتیبیوتیک در این
جدایه ناچیز بود .نتایج ما نیز نشان داد استرین  159که
واجد این ژن بود ،ولی کنترلکنندگی ناچیزی در شرایط
آزمایشگاه و گلخانه دارد که احتماالً میتواند حاکی از تولید
ناچیز آنتیبیوتیک باشد .نتایج بهدستآمده از آزمایشهای
گلخانهای نیز نشان داد که جدایههای باکتریایی اثر
معنیداری در افزایش رشد گیاه در مقایسه با تیمار شاهد
داشتند (شکلهای  0 ،9و  .)9طول ریشة گیاهان
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مایهزنیشده با جدایههای  137و  73بیشتر از گیاهان
مایهزنیشده با سایر جدایهها بود ،اما در مورد طول ساقة
گیاه جدایههای  73و  108تأثیر بیشتری داشتند ،ولی ریشة
هر دو جدایه گسترش زیادی داشتند .پژوهشها نشان داده
است که جدایههایی که اکسین بیشتری تولید میکنند،
بهمراتب تأثیر مثبت زیادی در مورفولوژی ریشه و در نتیجه
میزان رشد گیاه نسبت به جدایههایی دارند که اکسین
تولید نمیکنند یا اکسین کمتری تولید میکنند
(.)Khakpour et al. 2008

جدول  .9مقایسة میانگین درصد آلودگی ریزوکتونیایی پنبه
بدون آلودگی
شاهد مثبت
درصد جوانهزنی

01/11

آلودگی بین
 8تا  19درصد
319
319
380
99-98

آلودگی بین
 19تا  98درصد
91
98

آلودگی بین
 98تا  99درصد
399
98

آلودگی بین
 99تا  388درصد
شاهد منفی
32/22

شکل  .2تأثیر جدایهها بر درصد جوانهزنی بذور پنبه

شکل  .0تأثیر جدایهها بر وزن تر گیاه در حضور بیمارگر
(کنترل بدون بیمارگر و آنتاگونیست است)

شکل  .9تأثیر جدایهها بر وزن خشک گیاه در حضور بیمارگر
(کنترل بدون بیمارگر و آنتاگونیست است)

شکل  .9تأثیر جدایهها بر طول ریشه و ساقة گیاه پنبه در
حضور بیمارگر (کنترل بدون بیمارگر و آنتاگونیست است)
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8/109ns
3
-

3
-

-

-

-8/390ns-8/491ns-8/494ns8/489 ns 8/112 ns8/399 ns8/190 ns 8/290* 8/909**

3

-

-

-

-

-8/303ns-8/198ns-8/489ns 8/931* 8/199ns 8/121 ns8/399 ns 8/223*

3

-

-

-

-

-

-8/239ns-8/414ns8/382 ns8/311 ns 8/929* -8/911ns8/419 ns
8/311ns 8/490ns 8/818ns -8/119ns-8/190ns-8/984ns 3
-8/283ns 8/129ns -8/109ns 8/999* -8/124ns 3
-8/944ns-8/183ns-8/812ns-8/812ns 3
8/134 ns 8/282* 8/123ns 3
ns
8/894 8/299* 3
8/931* 3
3
-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.است

 نیز73  و108 کنترلکنندگی را داشتند؛ ولی جدایههای
 راphlD توانستند بیماری را کنترل کنند با اینکه ژن
 د ـ آمینازACC نداشتند که احتمال این است که
تولیدشده از طریق بهبود رشد گیاه باعث مقاومت گیاه در
 همة جدایهها، همچنین.برابر عوامل بیماریزا شده باشد
.باعث افزایش صفات رشد در حضور بیمارگر شدند

(mg/L)

میزان اکسین

-8/110ns-8/891ns 8/891ns
-8/399ns-8/882ns 8/904*
-8/032ns-8/921ns 3
8/919** 3

سیدروفور

(mg/L)

حاللیت فسفر

40h 1)قطرکلنی

91h )قطرکلنی
(نسبت قطر هاله بر

(نسبت قطر هاله بر

(نسبت قطر هاله

-8/191ns
-8/899 ns
-8/942 ns
8/923**

)(جذب نور

8/091**8/024** 8/492ns 8/990* 8/930** 8/940* 8/ 399ns-8/999ns
-8/894ns 8/921* 8/934* 8/*291 8/190ns 8/194ns 8/990**-8/809ns
-8/121ns8/429 ns 8/493ns -8/309ns8/112 ns-8/394ns-8/298ns-8/480ns
8/899ns -8/118ns-8/449ns 8/219* 8/803 ns 8/982* 8/823 ns8/441 ns

344h )بر قطر کلنی

pH
3

ACC

درصد جوانهزنی

کنترلکنندگی

طول ساقه

طول ریشه

وزن تر

وزن خشک

 درصد همبستگی میزان کنترلکنندگی و صفات رشد گیاه پنبه.2 جدول

میزان اکسین
)سیدروفور (جذب نور
(mg/L) حاللیت فسفر
نسبت قطر هاله بر
40h 1)قطرکلنی
(نسبت قطر هاله بر
91h )قطرکلنی
(نسبت قطر هاله بر
344h )قطر کلنی
(mg/L)

3

pH

ACC

درصد جوانهزنی
کنترلکنندگی
طول ساقه
طول ریشه
وزن تر
وزن خشک

 درصد و بدون معنی9 ، درصد3  بهترتیب بیانگر معنیداری در سطحns  * و،**

نتیجهگیری کلی

تحقیقات این پژوهش نشان میدهد که باکتریهای ناحیة
ریزوسفر با مکانیسمهای مستقیم و غیر مستقیم باعث
139  و137  جدایههای.کاهش خسارت بیمارگر میشوند
 جدایههای کارآمد،که از لحاظ صفات تحریککنندگی
 بیشترین میزان، بودندphlD  دارای ژن،بودند و همچنین
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