کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
دورۀ  ،4شمارۀ  ،2پاییز و زمستان )77-88( 4934

بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویههای Pseudomonas fluorescens
روی بیماری بوتهمیری خیار
 .1الهام اکبریمقدم*؛  .2روحاهلل صابری ریسه؛  .3پژمان خدایگان؛  .4حسین عالیی
 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیاران گروه گیاهپزشکی ،دانشکدة کشاورزی،
دانشگاه ولیعصر (عج) ،رفسنجان
(تاریخ دریافت - 1333/11/2 :تاریخ تصویب)1334/8/13 :

چکیده
در این مطالعه ،اثر بیوکنترلی برخی سودومونادهای فلورسنت در برابر

Pythium aphanidermatum

عامل بیماری بوتهمیری خیار بررسی شد .در ابتدا ،توانایی آنتاگونیستی سویههای باکتریایی علیه قارچ
بیمارگر با استفاده از روش کشت متقابل ارزیابی شد .نتایج نشان داد که هالة بازدارندگی سویة

T17-4

( 7/5میلیمتر) بیشتر از سایر سویهها بود .هفت سویه شامل سویة ،CHA89 ،CHA0 ،T17-4
 VUPf760 ،VUPf506 ،VUPf52و  VUPf5که بهترین اثر را روی کنترل چندین بیماری داشتهاند
برای مرحلة گلخانه انتخاب شدند .همچنین ،سویههای مذکور پارامترهای رشدی گیاه شامل ارتفاع و
وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه را افزایش دادند .نتایج تغییرات دفاعی نشان داد که بیشترین
میزان افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان فنل کل و پلیفنلاکسیداز ،نه روز پس از مایهزنی
قارچ عامل بیماری ،مشاهده شدند و سپس ،کاهش یافتند .میزان افزایش در فعالیت آنزیم پراکسیداز و
میزان فنل کل و پلیفنلاکسیداز در تیمارهای حاوی باکتری و قارچ بهصورت توأم ،در مقایسه با
تیمار شاهد معنیدار بود.

کلیدواژگان :پلیفنلاکسیداز ،پراکسیداز ،فنل کل ،کنترل بیولوژیک.Pythium ،
مقدمه
خيار ،گياهی یکساله ،با نام علمی  Cucumis sativusیکی
از گياهان مهم خانوادة کدویيان ( )Cucurbitaceaeاست که
همهساله بهطور وسيع در کشور کشت میشود .تقریباً خيار
در تمام کشورهاي مناطق معتدل و نيمهگرم کشت میشود
و چهارمين سبزي مهم جهان پس از گوجهفرنگی ،کلم و
پياز است (.)Eifediyi and Remison 2010
* تلفن29313910190 :

با توجه به اینکه خيار در گلخانه ،مزرعه و نيز در
اقليمهاي مختلف کشت میشود ،شرایط براي حملة
تعداد زیادي از عوامل بيماریزا فراهم است .بيماري
بوتهميري 3خيار نيز یکی از بيماريهاي مهم است که
هر ساله خسارت زیادي به این محصول و به گلخانهداران
وارد میکند.
 Pythium aphanidermatumیکی از عوامل مهم
E-mail: elham.am1986@Yahoo.com
1. Damping-off
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پوسيدگی ریشه و طوقة خيار است .براي جلوگيري از
کاهش محصول ناشی از بيماري ،روشهاي کنترل
متنوعی استفاده میشود .روشهاي فيزیکی مثل
آفتابدهی ،استفاده از ترکيبات شيميایی سمّی براي
قارچها رایجترین روش براي کنترل بيماريهاي قارچی
در مزرعه و گلخانه است ( Spadaro and Gullino
 .)2005هرچند این روشها براي کنترل بيماري قارچی
خيلی مؤثر هستند ،بعضی مشکالت اصلی ،استفاده از
قارچکشها را محدود میکنند .همچنين ،بعضی از
قارچها نسبت به مواد شيميایی مقاومت پيدا میکنند و
از طرف دیگر گروهی از قارچکشها بهطور سریع تجزیة
زیستی نمیشوند و مدت طوالنی در محيط باقی
میمانند که این خود به تأثيرات زیانبار مواد شيميایی
روي موجودات به جز قارچ هدف منجر میشود .اخيراً،
بهعلت وجود این مشکالت ،پتانسيل کاربرد ميکروبها
بر پایة عوامل بيوکنترل بهعنوان جایگزینها یا مکمل
مواد شيميایی در بسياري از گزارشهاي علمی آورده
شده است .ميکروارگانيسمهایی که در ناحية ریزوسفر
زندگی میکنند ،گزینهاي مناسب براي استفاده در
برنامههاي کنترل بيولوژیکی هستند ،زیرا ریزوسفر خط
مقدم دفاعی ریشه عليه بيمارگرهاي خاکزي است
(.)Weller 1988, Salman et al. 2013
3
باکتريهاي ریزوسفري محرک رشد گياه ()PGPR
به انواع باکتريهاي مفيد مستقر در این ناحيه اطالق
میشود .در بين باکتريهاي افزایشدهندة رشد گياه و
مؤثر در کنترل بيولوژیک ،باکتريهایی که به جنس
 Pseudomonasتعلق دارند ،بهخصوص سودوموناسهاي
فلورسنت بهدليل توزیع گسترده در خاک ،توانایی
کلنيزهکردن ریزوسفر بسياري از گياهان و توليد طيف
متنوعی از متابوليتها اهميت ویژهاي دارند ،بهگونهاي
که کلنيزاسيون ریشة گياهان با باکتريهاي مفيد مثل
 P. fluorscensسبب ایجاد نوعی از القاي مقاومت
بيولوژیکی میشود که به آن مقاومت القایی سيستميک
) 0(ISRمیگویند ( Salman et al. 2013, Picard et al.
.)2000
1
بسياري از آنزیمها از جمله پلیفنلاکسيداز (، )PPO
1. Plant growth-promoting rhizobacteria
2. Induced Systemic resistance
3. Polyphenol Oxidase

پراکسيداز ( ،4)POXکيتيناز و محتویات فنلی در ارتباط
با مقاومت القایی سيستميک هستند .پراکسيدازها از
جمله پروتئينهاي مرتبط با بيماریزایی ،به خانوادة
 PR-9تعلق دارند ( Odjakova and Hadjiivanova
 .)2001در سال  ،3991اولينبار مکو 5دخالت آنزیم
پراکسيداز را در واکنشهاي دفاعی و در سال ،3999
لهرر 9اثر بازدارندگی پراکسيداز از رشد عوامل بيماریزا را
اثبات کردند .پراکسيدازها اثر مستقيم در مقاومت دارند
و از طریق توليد رادیکال آزاد و پراکسيدهيدروژن که
براي بعضی بيمارگرها سمی هستند ،به دفاع در برابر
بيمارگرها منجر میشوند .آنزیم پراکسيداز در
قسمتهاي مختلف سلول از جمله هسته ،ميتوکندري،
ریبوزوم ،دیوارة سلولی و غشاي سلولی یافت میشود
(.)Fric 1976
8
در سال  ،3909اولينبار نيوتن و اندرسون فرضية
سنتز ترکيبات فنلی را براي توجيه مقاومت گياهان در
برابر بيماريها پيشنهاد کردند؛ سپس ،محققان مختلف
تغيير ترکيبات فنلی و نقش آنها در ایجاد مقاومت در
گياهان بيمار را مطالعه کردند و گزارشهاي این محققان
نشان میدهد که تجمع مواد فنلی بيشتر در ارتباط با
واکنش مقاومت است .برخی از این ترکيبات فنلی مانند
اسيد کلروژنيک و اسيد کافئيک در انواع مختلف گياهان
وجود دارند ( .)Goodman et al. 1986مطابق با نتایج
 (1988) Matern and Kneuselاولين مرحله از
فعاليتهاي دفاعی گياه شامل تجمع سریع ترکيبات
فنلی در سایت آلودگی است که رشد بيمارگر را کند یا
محدود میکند.
آنزیم پلیفنلاکسيداز در اکسيداسيون فنلها به
کوئينونها و تشکيل ليگنين 1در سلولهاي گياهی نقش
مؤثري دارد .در فرآیند اکسيداسيون فنلها و تبدیل
آنها به کوئينون از مولکول اکسيژن بهعنوان گيرندة
الکترون استفاده میشود .مطالعات متعددي دربارة
آنزیمهاي فنل اکسيداز بيانگر این موضوع است که
آنزیمهایی نظير پلیفنلاکسيداز یا Polyphenol-POX-
 H2Oممکن است در فعاليتهاي دفاعی و همچنين،
4. Peroxidase
5. Meco
6. Lehrer
7. Newton and Anderson
8. Lignification

اکبريمقدم و همکاران :بررسی قابليت مهارکنندگی تعدادي از سویههاي ...

واکنش فوق حساسيت در مقابل ویروسها ،باکتريها و
قارچها دخالت داشته باشند (.)El-Khallal 2007
هدف از انجام این پژوهش استفاده از سویههاي
،VUPf506 ،VUPf52 ،CHA89 ،CHA0 ،T17-4
 VUPf760و  VUPf5در کنترل بيماري بوتهميري
پيتيومی خيار است .همچنين ،در این تحقيق القاي
مقاومت سيستميک در گياهان از جنبة بيوشيميایی با
بررسی محتواي فنل کل ،ميزان فعاليت آنزیم پراکسيداز
و پلیفنل اکسيداز ،ارزیابی شد.
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مواد و روشها
تهیة باکتریهای سودوموناس فلورسنت و قارچ مورد
استفاده

باکتريهاي مورد استفاده که شامل تعدادي از سویههاي
 Pseudomonas fluorescensهستند از باکتريهاي موجود
در کلکسيون بيماريشناسی دانشگاه ولیعصر (عج) و شبه
قارچ  P. aphanidermatumاز کلکسيون قارچشناسی
دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان تهيه شد .کد و منبع
سویههاي  Pseudomonas spp.در جدول  3آمده است.

جدول  .3کد و منبع سویههاي  Pseudomonas spp.استفادهشده در گلخانه
کد

منبع

سویه

CHA0

ریزوسفر توتون (سوئيس)
ریزوسفر توتون (سوئيس)
ریزوسفر سيبزمينی (اردبيل ،ایران)
ریزوسفر درخت هلو (شمال ایران)
ریزوسفر درخت هلو (شمال ایران)
ریزوسفر بارهنگ (تهران ،ایران)
ریزوسفر درخت کاج (تهران ،ایران)

Pseudomonas fluorescens

CHA89
VUPf506
VUPf52
VUPf5
T17-4
VUPf760

Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas sp.
Pseudomonas sp.

بررسی تأثیر سویههای باکتری علیه قارچهای بیمارگر

بررسیهای گلخانهای

خاکزی در مرحلة آزمایشگاهی

روش آغشتهسازی بذر با باکتریهای آنتاگونیست

تعداد بيست جدایة باکتري براي بررسی تأثير آنها عليه
جدایههاي قارچی انتخاب شدند .ابتدا ،باکتريها
بهصورت نقطهاي روي محيط کشت PDA 3به فاصلة 2/5
سانتیمتر از لبة پتريدیش کشت دادهشدند و همزمان
با آن قطعهاي از محيط کشت حاوي قارچ مورد نظر در
وسط پتريدیش قرار گرفت .در سمت شاهد ،فقط نوک
لوپ سترون با نقطه تماس داده شد .پتريها بهمدت یک
الی دو روز در دماي  04درجة سلسيوس نگهداري شدند.
پس از رسيدن حاشية کلونی قارچ به فاصلة 2/5
سانتیمتري از لبة پتري شاهد ،وجود هالة بازدارندگی از
رشد قارچ بهعنوان واکنش مثبت تلقی شد .براي مقایسة
قدرت بازدارندگی ،فاصلة کلونی باکتري تا ميسيليوم
قارچ اندازهگيري شد ( Hagedorn et al. 1989, Keel et
.)al. 1996

در این مرحله از کشت  04ساعته هر سویة آنتاگونيست
باکتري روي محيط کينگبراث ) (KBآگار سوسپانسيون
باکتري با جمعيت  329سلول باکتري در ميلیليتر تهيه شد.
براي آغشتهسازي بذرهاي خيار به باکتريهاي
آنتاگونيست ،کربوکسی متيل سلولز به نسبت 2/25
درصد به سوسپانسيونها افزوده شد ( Ownley et al.
 .)2003سپس ،بهمدت  0ساعت روي شيکر با سرعت 12
دور در دقيقه در دماي  05درجة سلسيوس در
سوسپانسيون باکتري با جمعيت  329سلول باکتري قرار
گرفتند و در نهایت ،در معرض جریان هواي هود خشک
شدند (.)Raupach and Kloepper 1998
براي تهية بذرهاي مورد استفاده بهعنوان شاهد مثبت
همة مراحل آغشتهسازي بدون حضور باکتري انجام شد.
تهیة مایة تلقیح قارچ بیمارگر

ابتدا ،قارچ روي محيط کشت آگار آرد ذرت ()CMA
1. Potato dextrose agar

0

2. Corn Meal Agar
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قرار داده شد و تشتکها بهمدت  41ساعت در دماي 05
درجة سلسيوس نگهداري شدند .سپس ،در زیر جریان
هود  02عدد بذر شاهدانه استریلشده درون هر تشتک
کشت قرار داده شد و تشتکها بهمدت  04ساعت درون
انکوباتور در دماي  05درجة سلسيوس قرار گرفت.
آمادهسازی گلخانه

بذرهاي خيار مورد استفاده در این پژوهش ،رقم محلی
یزد بود که با هيپوکلریت سدیم  3درصد بهمدت یک
دقيقه ضدعفونی سطحی شدند .سپس ،بذرهاي
آغشتهشده به باکتري با پنس در عمق  2/5سانتیمتري
از سطح خاک سترون گلدانها کاشته شدند ،بهگونهاي
که براي هر تيمار  4تکرار ( 4گلدان) و براي هر تکرار 1
زیر تکرار (در هر گلدان  1بذر) در نظر گرفته شد و
گلدانها در گلخانه در دماي  05±0درجة سلسيوس
قرار داده شدند .براساس حجم و وضعيت رطوبتی
گلدانها ،مقدار آب متناسب براي آنها (روزانه 12
ميلیليتر) مشخص شد به نحوي که پس از افزودن این
مقدار آب ،از زیر گلدان بيش از چند قطره خارج نشود.
آلودهسازی خاک

پس از چهار برگیشدن گياهچهها ،آلودهسازي به روش
 (2010) Rostami et al.انجام شد ،بهگونهاي که در
اطراف طوقة هر گياهچه در عمق  3سانتیمتري از
خاک ،سه بذر شاهدانه قرار داده شد .پس از غرقابکردن
گلدانها ،بهمنظور افزایش رطوبت محيط ،روي گياهچهها با
آب مقطر مهپاشی انجام شد و پوشش پالستيکی روي آنها
کشيده شد .پس از  80ساعت ،پوشش پالستيکی برداشته
شد و دما و رطوبت طبيعی در اختيار گياهچهها قرار
گرفت .در گلدانهاي شاهد ،به جاي بذر شاهدانة آلوده،
بذر شاهدانة سترون استفاده شد.
براي ارزشگذاري شدت آلودگی و ارزیابی
عکسالعمل گياهان در مقابل قارچ عامل بيماري از
ارزشهاي  2تا  :2( 5بدون عالیم بيماري .3 ،پژمردگی
اندک برگهاي گياهچه و ظهور لکههاي قهوهاي و
نکروزه در ناحية ساقه و طوقه .0 ،بيمارشدن  12تا 52
درصد از گياهچه .1 ،بيمارشدن  52تا  82درصد از
گياهچه .4 ،بيمارشدن  82تا  92درصد از گياهچه،
 .5ازبينرفتن کامل گياهچه) استفاده شد ( Ozgonen

 .)and Erkilic 2007با استفاده از نمرهدهی آلودگی در
واکنش قابل مشاهده بين ميزبان و بيمارگر ،درصد شدت
بيماریزایی بعد از  4هفته براي هر تکرار به کمک معادلة
( )3محاسبه شد.
= شدت بيماري
()3
0 n0  1 n1  2  n 2  3  n 3  4  n 4  5  n 5
100
 n0  n1  n2  n 3  n 4  n 5   5

 niتعداد گياهچههاي آلوده مورد ارزیابی در نمرهدهی
است.

i

مطالعات بیوشیمیایی
جمعآوری نمونه و طرح آزمایشی

آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی تنظيم شد که
شامل  39تيمار و  1نوبت زمانی نمونهبرداري بود.
نمونهبرداري در روزهاي  9 ،1و  30روز پس از مایهزنی
انجام شد .بهدليل زمانبربودن هر نوبت نمونهبرداري ،در
هر نوبت برگها پس از چيدهشدن در پاکتهایی قرار
داده شدند و بالفاصله به یخچال با دماي  4درجة
سلسيوس منتقل شدند .مدت نگهداري برگها در
یخچال فقط تا پایان هر نوبت نمونهبرداري بود (کمتر از
 1ساعت) که پس از اتمام نمونهبرداري ،برگها براي
آزمایشهاي مورد نظر در دماي  -02درجة سلسيوس
نگهداري شدند.
استخراج پروتئین از برگ

2/5گرم از بافت تازة گياهی در  1ميلیليتر بافر پتاسيم
فسفات  52ميلیموالر ( )pH=8/5که حاوي
پلیوینيلپيروليدین 3 )PVP( 3درصد و 3 EDTA0
ميلیموالر بود ،سایيده شد .تمام مراحل استخراج در یخ
انجام شد .سپس ،عصارهها بهمدت  02دقيقه در
 4222×gو در دماي  4درجة سلسيوس سانتریفيوژ
شدند .از محلول شفاف رویی براي سنجش فعاليت
آنزیمها و پروتئين کل استفاده و تا قبل از انجام آزمایش
در دماي  -02درجة سلسيوس نگهداري شد ( Reuveni
.)1995

1. Poly vinyl pyrrolidone
2 .Ethylen ediaminet etraacetic acid
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اندازهگیری میزان ترکیبات فنلی کل

اندازهگيري محتواي ترکيبات فنلی کل با استفاده از
3
روش فولين ـ سياکالتيو انجام شد ( Soland and
 2/25 .)Laima 1999گرم از بافت در  5ميلیليتر اتانول
 95درصد سایيده و مخلوط حاصل بهمدت  04ساعت در
تاریکی نگهداري شد .پس از سانتریفيوژ در 4222×g
بهمدت  32دقيقه 2/5 ،ميلیليتر از محلول رویی
برداشته شد و به آن  2/5ميلیليتر اتانول  95درصد
اضافه و حجم محلول با آب مقطر به  0/5ميلیليتر
رسانده شد .به محلول حاصل  2/05ميلیليتر معرف
فولين  52درصد و  2/5ميلیليتر کربنات سدیم  5درصد
اضافه و شدت جذب نمونهها پس از  3ساعت نگهداري
در تاریکی با اسپکتروفتومتر 0در طول موج  805نانومتر
خوانده شد .اندازهگيري ميزان ترکيبات فنلی ،در نمونة
شاهد و تيمار با  4تکرار انجام شد.
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فواصل زمانی  35ثانيه ،بهمدت  1دقيقه ،ثبت شد .بعد از
اضافهکردن آب اکسيژنه و ترکيب گایاکول رنگ محلول،
قرمز مایل به قهوهاي شد (.)MacAdam et al. 1992

شکل  .3فعاليت آنزیم پراکسيداز (نمونة سمت راست نمونة بدون
عصارة آنزیمی و نمونة سمت چپ نمونة همراه با عصارة آنزیمی)
پروتئین کل

سنجش مقدار پروتئين کل با روش
انجام شد .به این منظور به لولههاي آزمایش مقدار 2/3
ميلیليتر عصارة پروتئينی و  5ميلیليتر معرف بيوره
افزوده و بالفاصله ورتکس شد .پس از  0دقيقه و قبل از
 3ساعت ،جذب آنها با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول
موج  595نانومتر خوانده شد و غلظت پروتئينها با
استفاده از منحنی استاندارد محاسبه شد .اندازهگيري
ميزان پروتئين در نمونة شاهد و تيمار با  4تکرار انجام
شد (.)Bradford 1976
(1976) Bradford

ارزیابی میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز ()PPO

مخلوط واکنش شامل  0/1ميلیليتر بافر فسفات پتاسيم
 52ميلیموالر با  pH=8و  2/9ميلیليتر محلول
پيروکتکول  322ميلیموالر بود که در بنماري با دماي
 05درجة سلسيوس نگهداري شد .واکنش با افزودن
 322ميکروليتر عصارة آنزیمی شروع شد و ميزان جذب
در  405نانومتر ،پس از  32دقيقه نسبت به زمان شروع
واکنش ،محاسبه شد (.)Fujita et al. 1995
فعاليت آنزیمی برحسب واحد آنزیم در مقدار
پروتئين کل (ميلیگرم) موجود در  322ميکروليتر
عصارة بهدستآمده از روش  (1976) Bradfordمحاسبه
شد.
ارزیابی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز ()POX

براي این منظور از روش
استفاده شد .به این ترتيب که به  1ميلیليتر بافر فسفات
پتاسيم  2/3موالر 52 ،ميکروليتر مایع گایاکول 2/0
موالر 42 ،ميکروليتر هيدروژن پراکسيد )2/21 )H2O2
موالر و سپس 02 ،ميکروليتر عصاره اضافه شد و بعد از
ورتکس ،بالفاصله تغييرات جذب نوري در طول موج
 419نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در
(1992) MacAdam et al.

1. Folin-Ciocalteau
2. Spectrophotometry

تهیة معرف برادفورد

بهمنظور تهية معرف بيوره 2/3 ،گرم کوماسیبریليانتبلو
 G250در  52ميلیليتر اتانول  95درصد بهمدت 3
ساعت حل و سپس 322 ،ميلیليتر اسيد فسفریک 15
درصد قطرهقطره به آن افزوده شد .در پایان ،حجم کل
محلول به کمک آب مقطر به  3ليتر رسانده و محلول
حاصل با کاغذ صافی واتمن شمارة  3صاف شد.
روش محاسبههای آماری و تجزیه و تحلیل دادهها

همة آزمایشها در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی
در  4تکرار (هر تکرار یک گلدان) و هر تکرار حاوي سه
گياهچة خيار بود .تجزیة آماري دادههاي حاصل از
اندازهگيري پارامترها ،با استفاده از نرمافزار  SAS 9.1و
مقایسة ميانگين با استفاده از آزمون دانکن در سطح
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احتمال  5درصد انجام و براي رسم نمودارها نيز از
نرمافزار  Microsoft Excel 2010استفاده شد.
نتایج

چندین بيماري (از قبيل پاخورة غالت ،پوسيدگی خشک
فوزاریومی سيبزمينی ،نماتد ریشة گرهی پسته و )...
داشتهاند ( )Khatamidoost Shekarsaraee 2014براي
مرحلة گلخانه انتخاب شدند.

تأثیر سویههای باکتریایی علیه قارچ بیمارگر درون
پتریدیش

بررسی اثر جدایههای باکتریایی در کنترل بیماری

از بين  02سویة باکتریایی ،سویة  T17-4هالة
بازدارندهاي بهاندازة  8/5ميلیمتر ایجاد کرد و بقية
سویهها بدون هالة بازدارندگی بودند .سویة مذکور به
همراه ،VUPf506 ،VUPf52 ،CHA89 ،CHA0
 VUPf760و  VUPf5که بهترین اثر را روي کنترل

بوتهمیری خیار در شرایط گلخانه

شکل  .0بررسی اثر سویههاي

با بررسی شدت آلودگی مشخص شد در مقایسه با شاهد
آلوده بهترین تأثير مربوط به سویههاي ،VUPf52
 VUPf5و  T17-4با کاهش بهترتيب  49 ،52و 41
درصد بيماري است.

 P. fluorescensدر کاهش ميزان بيماري ناشی از قارچ P. aphanidermatum

( P.aمخفف  Pythium aphanidermatumاست).
نتایج تأثیر سویههای باکتریایی بر شاخصهای رشدی
گیاه

بررسی اثر سویههاي باکتري روي شاخصهاي رشدي
گياه از جمله ارتفاع ریشه و ساقه ،وزن تر و خشک ریشه
و اندامهاي هوایی (شکل  1تا  )5نشان داد که تيمارهاي
مختلف باکتري تأثيرهاي متفاوتی داشتند؛ بهگونهاي که
سویههاي  T17-4 ،VUPf52و  VUPf5بيشترین تأثير
را در افزایش فاکتورهاي رشدي داشتند (در تمامی
شکلها  P.aمخفف  Pythium aphanidermatumاست).
تغییرات ترکیبات فنلی در برابر تلقیح قارچ
.P. aphanidermatum

مقایسة ميانگين مقادیر فنل کل در شکل  9نشان داده

شده است .همچنانکه از این نمودار استنباط میشود،
مقدار ترکيبات فنلی تا روز نهم بعد از تلقيح بهصورت
افزایشی بود و پس از آن ،کاهش مییابد؛ بيشترین
افزایش در روز نهم بعد از تلقيح مربوط به تيمار
 VUPf52است که موجب افزایش ترکيبات فنلی بهاندازة
 0/41برابر نسبت به شاهد سالم شده است.
تغییرات

پراکسیداز

در

برابر

تلقیح

قارچ

.P. aphanidermatum

مقایسة ميانگين مقادیر پراکسيداز در نمودار شکل  8نشان
داده شده است ( P.aمخفف Pythium aphanidermatum
است) .همچنانکه از این نمودار استنباط میشود ،مقدار
آنزیم پراکسيداز تا روز نهم بعد از تلقيح بهصورت افزایشی
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بود و پس از آن کاهش مییابد؛ بيشترین افزایش مربوط به
تيمار  VUPf52است که موجب افزایش پراکسيداز بهاندازة
بيش از  0/5برابر نسبت به شاهد سالم شده است.
تغییرات پلیفنلاکسیداز در برابر تلقیح قارچ
.P. aphanidermatum

مقایسة ميانگين مقادیر پلیفنلاکسيداز در نمودار شکل 1

نشان داده شده است ( P.aمخفف
 aphanidermatumاست) .همچنانکه از این نمودار
استنباط میشود ،مقدار پلیفنلاکسيداز تا روز نهم بعد
از تلقيح بهصورت افزایشی بود و پس از آن کاهش
مییابد؛ بيشترین افزایش مربوط به تيمار  VUPf52است
که موجب افزایش پراکسيداز بهاندازة  3/5برابر نسبت به
شاهد سالم شده است.

شکل  .1ميانگين ارتفاع اندام هوایی و ریشه تيمارهاي تلقيحشده با قارچ

شکل  .4ميانگين وزن تر

11

Pythium

P. aphanidermatum

اندام هوایی و ریشة تيمارهاي تلقيحشده با قارچ P. aphanidermatum

14
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شکل  .5ميانگين وزن خشک اندام هوایی و ریشة تيمارهاي تلقيحشده با قارچ

P. aphanidermatum

شکل .9تغييرات فنل کل در گياهچههاي خيار بر اثر تلقيح با قارچ P. aphanidermatum

شکل  .8تغييرات پراکسيداز در گياهچههاي خيار بر اثر تلقيح با قارچ

P. aphanidermatum
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شکل  .1تغييرات پلیفنلاکسيداز در گياهچههاي خيار بر اثر تلقيح با قارچ P. aphanidermatum

بحث
در این پژوهش ،نتایج حاصل از تست هالة بازدارندگی و
بررسی سطح بازدارندگی در شرایط گلخانهاي حاکی از آن
بود که سویههاي  VUPf52و  VUPf5که درون پتريدیش
نتوانستند از رشد قارچ  P. aphanidermatumجلوگيري
کنند ،در شرایط گلخانه قابليت بيوکنترلی از خود نشان
دادند.
با وجود اینکه در مواردي شاخصهاي آزمایشگاهی
بهخصوص شاخص «هالة بازدارندگی» در انتخاب
سویههایی با قابليت بيوکنترلی بيشتر استفاده میشوند،
ولی باید پذیرفت که رفتار سویهها روي محيطهاي
کشت در شرایط آزمایشگاهی با شرایط گلخانهاي
متفاوت است .بهطور کلی محيط  PDAبراي کشت
متقابل باکتري و قارچ ،یک محيط استاندارد است که در
کارهاي انجامشده در دنيا نيز از این محيط استفاده
میشود .در محيط آزمایشگاه مکانيسمهاي مهم
بيوکنترلی از جمله کلنيزاسيون ،رقابت و مقاومت القایی
درگير نخواهند بود .بنابراین ،نمیتوان انتظار داشت یک
باکتري موفق در محيط آزمایشگاه در محيط گلخانه نيز
موفق باشد .تست هالة بازدارندگی فقط یک تست اوليه
است و براي غربالگيري اوليه انجام میشود و
شاخصهاي آزمایش هالة بازدارندگی تنها میتوانند
اطالعاتی کلی دربارة توان بالقوة آنتاگونيستها در
شرایط تعریفشدهاي به ما بدهند ( )Fravel 1988و
نمیتوانند معيار مطمئنی براي ارزیابی قابليت بيوکنترلی

آنها در شرایط طبيعی باشند .در اینگونه موارد بهتر
است کارایی هر استرین در شرایط مزرعه و حتی در
شرایط مزارع مختلف ارزیابی شود تا بتوان با اطمينان
بيشتري نسبت به کاربرد آنها اقدام کرد.
با بررسی شدت آلودگی مشخص شد که سویههاي
سودوموناس فلورسنت توانستند در مقایسه با شاهد
آلوده تفاوت معنیداري در کاهش شدت آلودگی نشان
دهند.
باکتريهاي ریزوسفري از مسيرهاي مختلف موجب
القاي مقاومت میشوند .بسياري از آنزیمها از جمله
پلیفنلاکسيداز ،پراکسيداز ،کيتيناز و محتویات فنلی در
ارتباط با مقاومت القایی سيستميک هستند ( Chen et
.)al. 2000, Jung et al. 2007
مقاومت القایی یک روش محافظت بيولوژیک محسوب
میشود که هدف آن محدودکردن بيمارگر نيست؛ بلکه
فعالکردن مقاومت در گياه است .کلنيزهشدن ریشه با
بعضی باکتريهاي تحریککنندة رشد گياه در تحریک
مقاومت سيستميک در برابر عوامل بيماریزاي قارچی و
حتی باکتریایی ،ویروسی و نماتدها مؤثر است ( Murthy
.)et al. 2014
در این تحقيق مقدار کل ترکيبات فنلی و فعاليت
آنزیم پراکسيداز و پلیفنلاکسيداز بهعنوان سه عامل
اساسی دفاع بيوشيميایی ،در برهمکنش خيار با عامل
پيتيومی عامل بوتهميري ،از طریق اسپکتروفتومتري
اندازهگيري شد.
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نتایج تغييرات آنزیمهاي دفاعی نشان داد که ميزان
فعاليت آنزیم پراکسيداز ،پلیفنلاکسيداز و ميزان فنل کل
در گياهچههاي خيار تيمارشده با تيمار باکتري و قارچ
بهصورت توأم ،در مقایسه با تيمار شاهد افزایش معنیداري
داشت .ارتباط بين افزایش آنزیمهاي دفاعی و مقاومت
بيشتر به عوامل بيماریزا توسط محققان دیگر نيز گزارش
شده است (.)Raj et al. 2006, Van Loon 2007
در این آزمایش بيشترین ميزان افزایش فعاليت آنزیم
پراکسيداز و ميزان فنل کل و پلیفنلاکسيداز در روز
نهم پس از مایهزنی قارچ عامل بيماري مشاهده شد.
نتایج این بررسی نشان داد که افزایش در ميزان فعاليت
آنزیم پراکسيداز و ترکيبات فنلی و پلیفنلاکسيداز
میتواند دليلی بر القاي این ترکيبات دفاعی در گياهچة
خيار توسط سویههاي  P. fluorescensباشد که با نتایج
سایر محققان مطابقت دارد ( Chen et al. 2000,
.)Nandakumar et al. 2001, Harish et al. 2008
بهطور کلی گياهچههاي خيار تيمارشده با باکتري و
قارچ ،نسبت به گياهانی که تنها با قارچ تيمار شده
بودند ،روند پایدارتري را در باال نگاهداشتن ميزان آنزیم
نشان دادند که این نشان از کنترل چشمگير بيماري
دارد .وجود مقاومت القایی در گياهچهها میتواند بيانگر
همزیستی و استقرار عامل آنتاگونيست روي ریشه باشد
که موجب تحریک گياهچهها شده است .همچنين ،این
موضوع نشان میدهد که مایهزنی با قارچ عامل بيماري
بهعنوان یک تنش زندة خارجی موجب تحریک گياه به
فعالشدن یا افزایش مکانيسمهاي دفاعی روي گياهچهها
خيار میشود.
این روند مشابه با روند فعاليت پراکسيداز در
گياهچههاي خيار مایهکوبیشده با جدایة  CH33از
ریزوباکتري  Pseudomonas corrugateدر مقابل
 P. aphanidermatumدر تحقيق (2000) Chen et al.
است .از نظر مورفولوژي نيز این گياهان سالمت بيشتري
دارند و تا روز آخر عالیم بيماري در اندامهاي هوایی
کمتر دیده شد.
همچنين ،مشخص شده است که آنزیم پلیفنلاکسيداز
در گياهان گوجهفرنگی به مقدار بسيار زیادي بيان میشود
و بيان زیاد این آنزیم با افزایش مقاومت به بيمارگر همراه
است (.)Li and Steffens 2002

از طرف دیگر ،در گياهچههاي تيمارشده با باکتري و
قارچ توأم ،کاهش مشاهدهشده در ميزان فعاليت ترکيبات
فنلی و فعاليت آنزیم پراکسيداز و پلیفنلاکسيداز که البته
همچنان داراي اختالف معنیدار با تيمار گياهان با
باکتري به تنهایی بود ،به نظر میرسد نشان از شروع
زوال در القاي انجامشده در این تيمار دارد .معموالً روند
القاي مقاومت یا همان سطح آنزیمها حالت صعودي
مشخصی ندارد و بعد از چند روز این ميزان افزایش،
کاهش پيدا میکند ،زیرا ابتدا پاتوژن و باکتري توأماً
موجب ایجاد مقاومت میشوند و با گذشت زمان با حملة
قارچ مقاومت گياه تحليل میرود و روند آنزیمی کاهش
مییابد.
افزایش پراکسيدازها در واکنش ميزبان -پارازیت
ممکن است با مقاومت ميزبان در برابر بيماري همراه
باشد ( .)Yamamoto 1995آنزیم پراکسيداز با دخالت در
مرحلة نهایی توليد ليگنين موجب افزایش مقاومت به
بيماري میشود (.)Murthy et al. 2014
ترکيبات فنلی نقش فعال در مقاومت دارند و تجمع
مواد فنلی در مراحل اولية آلودگی در محلهاي آلوده
موجب مرگ سریع سلول و در نتيجه توقف رشد عامل
بيماریزا میشود.
مهمترین برتري عوامل بيوکنترلی که از مکانيزم
القاي مقاومت بهره میبرند ،این است که برخالف
مکانيزمهاي دیگر که تنها در حضور آنتاگونيست فعال
امکانپذیرند ،در این نوع حفاظت هنگامی که در گياه
ميزبان القاشده ،جمعيت عامل آنتاگونيست در خاک به
آستانة خاصی رسيد ،مکانيزمهاي مقاومت میتوانند
حتی بعد از کاهش جمعيت آنتاگونيست تا مدت طوالنی
دوام داشته باشد (.)Van Loon and Van Strien 1999
در پایان ،پيشنهاد میشود در پژوهشهاي بعدي براي
بررسی بيشتر مقاومت القایی از سيستم دونيمشدة
ریشه 3استفاده شود ،بهطوري که هر نيمه در یک گلدان
مجزا گذاشته شوند (.)Akram et al. 2013

1. Split-root system
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ABSTRACT
In this study, biocontrol effect of some strains Pseudomonas fluorescent survey against Pythium
aphanidermatum the causal agent of cucumber root rot disease. First biocontrol ability of bacteria against the
fungal pathogen evaluated by cross-culture method. Results showed that inhibition zone of strain T17-4 (7.5
mm) was more than others. Seven strains including T17-4, CHA0, CHA89, VUPf52, VUPf506, VUPf760
and VUPf5 that had the best effect on control of some disease were selected for greenhouse conditions. The
result of this experiment showed VUPf52, VUPf5 and T17-4 strains with 50, 49 and 43% (toward infected
treatment) had the highest inhibition of cucumber root rot disease, respectively. These strains promote plant
growth parameters such as height, dry and wet weight of shoot and root, too. The defense changes showed
the highest increasing in peroxidase activity, total phenolic content and polyphenol oxidase after nine days
inoculation and then decreased. The rate of increase in peroxidase activity, total phenolic content and
polyphenol oxidase in treatments combined with bacteria and fungi compared with control treatment was
significant.
Keywords: biological control, peroxidase, polyphenol oxidase, Pythium aphanidermatum, total phenol.
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