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چکیده
بالست مرکبات یکی از بیماریهای مهم مرکبات در شمال کشور است که توسط گونههایی از جنس
سودوموناس ( )Pseudomonas spp.ایجاد میشود .این بیماری در شرایط اقلیمی مساعد ،خسارتهای
چشمگیری به باغهای مرکبات وارد میکند .با توجه به محدودیتهای استفاده از آنتیبیوتیکها و
ترکیبات شیمیایی سنتزی ،کنترل بیولوژیک یا استفاده از ترکیبات گیاهی ضد میکروبی میتواند روشی
مؤثر برای کنترل بیماری بالست باشد .در این تحقیق اثر چند جدایة مخمر رورست و عصارة بذر
گلپر ایرانی ( )Heracleum persicumبر عوامل بالست مرکبات در شرایط آزمایشگاه (آزمون هالة
بازدارندگی) و گلخانه ،بررسی شد .جدایههای آنتاگونیست از نمونههای برگ مرکبات مناطق مختلف
استانهای شمالی کشور جداسازی شدند .همچنین ،بذر گلپر از مناطق مرتفع شهرستان بابل جمعآوری
شد .در بررسی آزمایشگاهی ،عصارة گلپر اثر معنیداری در مهار رشدی دو عامل بیمارگر از خود
نشان داد ،اما هیچیک از جدایههای مخمری نتوانستند بازدارندگی علیه دو بیمارگر ایجاد کنند .نتایج
بررسی گلخانهای نشان داد که یکی از جدایههای مخمری ( )Pichia sp.با میانگین کاهش 88/8
درصدی بهترین جدایه در کاهش شدت بیماری بالست مرکبات بود .همچنین ،عصارة گلپر توانست
جمعیت بیمارگرها را در سطح برگ مرکبات ،نسبت به شاهد تا  03درصد کاهش دهد .یافتههای این
تحقیق نشان داد که استرین  Pichia sp.و عصارة گلپر در کنترل بیماری مؤثر هستند.
کلیدواژگان :بالست مرکبات ،عصارة گلپر ،کنترل بیولوژیک ،مخمر.Pichia sp. ،
مقدمه
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گرمسیر است ( .)Whiteside et al. 1988اولینبار ،این
بیماری در سال  ،3131از شمال کالیفرنیا گزارش شد
( .)Coit 1916, Whiley et al. 2002ابتدا ،باکتری
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بارانی و بادخیز با شرایط آب و هوایی مرطوب و خنك،
در سرشاخههای جوان شدیدتر خواهد بود .گاهی ممكن
است عالیم بالست با خسارت سرمازدگی اشتباه شود
( Program 2012, Ferguson and Grafton-Cardwell
 .)2014در شرایط اقلیمی شمال ایران ،بهدلیل وجود
رطوبت باال و دمای مناسب ،بیماری بالست خسارت
چشمگیری را بهصورت پژمردگی و خشكیدگی
سرشاخهها ایجاد میکند .برای پیشگیری و کنترل این
بیماری عالوه بر رعایت بهداشت زراعی ،میتوان از سموم
شیمیایی و ارقام مقاوم نیز استفاده کرد ( Whiteside et
)al. 1988؛ اما با توجه به آشكارشدن خطرهای
زیستمحیطی ترکیبات شیمیایی و آنتیبیوتیكها ،امروزه
استفاده از روشهای سالم و کمخطر ،از جمله کاربرد
ترکیبات بازدارندۀ گیاهی و عوامل آنتاگونیستی که بتوانند
در درازمدت موفقیتآمیز باشند ،مورد توجه محققان است.
تهیة پایههای مقاوم مرکبات نیز میتواند روشی مناسب
برای کنترل بیماری باشد .اگرچه تهیة این پایهها با
محدودیتهای فراوان مواجه بوده است و بسیار زمانبر
خواهد بود .با توجه به سطح کشت وسیع مرکبات در شمال
کشور و همچنین ،گزارشهای متعدد مبنی بر حضور عوامل
بیمارگر در نقاط مختلف استانهای شمالی ،مبارزۀ
بیولوژیك با بیماری بالست اهمیت ویژهای دارد.
گلپر ایرانی با نام علمی  ،Heracleum persicumگیاهی
علفی ،چندساله و معطر از تیرۀ چتریان ()Umbelliferae
است .این گیاه ارزش اقتصادی ،دارویی و غذایی فراوانی
دارد که در نیمة شمالی کشور در اراضی کوهستانی و
مرتفع با آبوهوای معتدل ،رطوبت مناسب و زمستان سرد
رشد میکند ( .)Hemati et al. 2010تاکنون ،گزارشهای
متعددی دربارۀ خواص کشندگی عصارههای حاصل از این
3
جنس گیاهی ( )Heracleum spp.علیه باکتریهای بالینی
( Ahmadian-Attari et al. 2009, Noudeh et al. 2010,
 )Kousha and Bayat 2012و علیه باکتریهای بیماریزای
گیاهی از جمله ،Pseudomonas syringae pv. syringae
 Xanthomonas campestris pv. phaseoliو
 ،)Iscan et al. 2003( Xanthomonas campestrisارائه
شده است.
در سالهای اخیر ،تحقیقات زیادی دربارۀ توان
1. Clinical

بیوکنترلی مخمرها انجام شده است که سهم مرکبات از
این عوامل بیوکنترل بیشتر به بیماریهای قارچی پس از
برداشت معطوف شده است .از این عوامل بیوکنترل
میتوان به Debaryomyces ،Pichia guilliermondii
،Kloeckera apiculata ،Candid oleophila ،hansenii
 Metschnikowia pulcherrimaدر کنترل کپك سبز و
آبی ( Droby et al. 1989, Wilson and Chalutz 1989,
.Chalutz and Wilson 1990, El-Neshawy and El.Sheikh-Aly 1998, Lahlali et al. 2004, Long et al.
 )2007و مخمر  D. hanseniiدر کنترل بیماری
پوسیدگی ترش ( Droby et al. 1989, Chalutz and
 )Wilson 1990و مخمرهای C. ،C. formata ،C. sake
،Aureobasidium
pullulans
،saitona
،M. fruticola ،Saccharomyces cerevisiae
 M. pulcherrimaدر کنترل سایر پوسیدگیهای میوۀ
مرکبات ( )Sharma et al. 2009اشاره کرد .برای کنترل
بیماری بالست مرکبات نیز بررسیهای Beiki et al.
) (2012نشان دادند که مخمرهای ،Rhodotorula sp.
 Cryptococcus albidus ،C. magnusو
 Sporobolomyces ruberrimusتوان بیوکنترلی مناسبی
علیه بیمارگر  ،P. syringaeدارند .با توجه به اهمیت
کنترل بیولوژیك بیماریهای گیاهی و با توجه به توان
بیوکنترلی مخمرها و خواص کشندگی عصارههای گیاهی
در کنترل بیمارگرهای گیاهی ،این تحقیق بهمنظور
ارزیابی امكان کنترل بیولوژیك بالست باکتریایی
مرکبات با استفاده از مخمرهای رورست مرکبات شمال
کشور و عصارۀ بذر گلپر ،در شرایط آزمایشگاهی و
گلخانهای انجام شده است.
مواد و روشها
تهیة جدایههای بیماریزا و آنتاگونیست

دو جدایة بیماریزای بالست P.s. pv. syringae ،و
 ،P. viridiflavaاز آزمایشگاه بیماریشناسی گیاهی
ایستگاه تحقیق و توسعة کنترل بیولوژیك آمل تهیه شد.
بهمنظور اطمینان از بیماریزایی این دو جدایه ،پس از
کشت آنها روی محیط کشت  KBو اطمینان از
خالصبودن هریك از آنها ،از کشت  13ساعتة
سوسپانسیونهایی با غلظتهای  331تا  333سلول در

خدایگان و همكاران :بررسی امكان کنترل بیماری بالست مرکبات با استفاده از ...

هر میلیلیتر با آب مقطر سترون تهیه شد .از هریك از
غلظتها 333 ،میكرولیتر سوسپانسیون آن ،برای بررسی
بیماریزایی ،به برگهای جوان آلمو و نارنج ،تزریق شد
(.)Yessad et al. 1992
بهمنظور جداسازی جدایههای مخمری ،در سه فصل
بهار ،تابستان و پاییز  3111از مناطق مختلف استانهای
شمالی کشور (مازندران ،گیالن و گلستان) ،از درختان
مرکبات بدون عالیم آلودگی به بیماری بالست،
نمونهبرداری ،بهصورت تصادفی ،انجام شد .بعد از انتقال
نمونهها به آزمایشگاه ،بالفاصله جداسازی آغاز شد .برای
جداسازی ،نمونهها در فالسكهای ارلن جداگانه حاوی
 333میلیلیتر آب مقطر و  333میكرولیتر توئین
( )Tweenسترون ،روی گردانندۀ دورانی قرار داده شدند
( .)Sakthivel and Mew, 1991پس از گذشت  3ساعت،
از هر نمونه  133میكرولیتر در تشتكهای حاوی محیط
کشت مالت آگار ( )Malt Agarکشت و در دمای 11
درجة سلسیوس بهمدت سه تا پنج روز نگهداری شدند.
پس از ظهور کلنیها ،از هر تشتك تكکلنیهایی که
ظاهر مخمری داشتند ،برگزیده و دوباره روی محیط
کشت مزبور با انتخاب کلنیهای مخمری تا رسیدن به
خلوص کامل ،کشت شدند .پس از خالصسازی و
مشاهدۀ میكروسكوپی ،کلنیها با توجه به رنگ ،شكل
ظاهری و جمعیت انتخاب و گروهبندی شدند .از هر
گروه ،یك جدایه بهعنوان نماینده انتخاب و در
بررسیهای خصوصیات بیوکنترلی بهکار برده شدند.
بررسی اثر آنتیبیوز مخمرها درون تشتک پتری

آزمون هالة بازدارنده بهمنظور بررسی اثر بازدارندگی
جدایههای رورست بر عوامل بیماریزا ،انجام شد .در این
بررسی بعد از تهیة تشتكهای محتوی محیط کشت
 ،NAسطح محیط با  333میكرولیتر از باکتریهای
بیمارگر مایهزنی و سپس ،دیسكهای کاغذی سترون
روی محیط کشت جامد مورد نظر در تشتك قرار
گرفتند 33 .میكرولیتر از سوسپانسیون غلیظ مخمرها
روی هر دیسك گذارده شد .کشتها به انكوباتور با دمای
 12درجة سلسیوس منتقل و بعد از دو تا سه روز
تشكیل هاله بررسی شد .این آزمایش در سه تكرار انجام
شد (.)Mercier and Lindow 2001

333

بررسی اثر آنتاگونیستی جدایهها در گلخانه
تهیة گیاه برای انجام آزمون

برای بررسی کارایی جدایههای مخمری در شرایط
گلخانهای ،برای هر جدایه سه نهال آلمو ( Citrus
 )macrophyllaو سه نهال نارنج ( )C. aurantifoliaبا
برگهای جوان و همسن ،در نظر گرفته شد .بهمنظور
ایجاد شرایط یكسان ،نهالهای دوساله ،چهار هفته قبل
از آزمون در شرایط گلخانهای سربرداری شدند .در این
دوره مراقبتهای متداول انجام شد تا از مصرف کود و
سموم شیمیایی خودداری شود.
تهیة مایة تلقیح بیمارگر و آنتاگونیست

برای تهیة مایة تلقیح مخمرهای رورست ،جدایهها روی
محیط مالت آگار حاوی  33گرم در لیتر گلوکز ،بهصورت
چمنی کشت شدند .از کشت تازۀ آنها سوسپانسیون
توسط آب مقطر سترون تهیه شد و پس از شمارش با
الم هماسیتومتر ،غلظت  331سلول در میلیلیتر هر
جدایه استفاده شد .برای تهیة مایة تلقیح جدایههای
بیمارگر ،هریك از جدایهها روی محیط کشت ،KB
بهصورت چمنی کشت شدند .از کشت یكروزۀ آنها
سوسپانسیونی با غلظت  333سلول در میلیلیتر آب
مقطر سترون (براساس کدورتسنجی با دستگاه
اسپكتروفتومتر) تهیه شد (.)Brandl 2008
بررسی تأثیر جدایهها در کاهش شدت بیماری

برای بررسی تأثیر جدایههای مخمری علیه عوامل
بیماری بالست در دو گیاه آلمو و نارنج ،هریك از
سوسپانسیونهای تهیهشدۀ مخمرها تا مرحلة
جاریشدن آب از سطح برگها ،در هنگام غروب آفتاب،
مهپاشی شدند .پاشیدن سوسپانسیون به فواصل یك روز،
سهبار تكرار شد ( .)Shulaev et al. 1995در این مدت
نهالها در شرایط رطوبتی اشباع و دمای  31درجة
سلسیوس نگهداری شدند .یك روز بعد از آخرین اسپری،
برگهای هر دو رقم از مرکبات برداشت و برای انجام
آزمون بیماریزایی به آزمایشگاه منتقل شدند .بالفاصله
 333میكرولیتر سوسپانسیون بیمارگر با غلظت معادل
 333سلول در هر میلیلیتر ،با استفاده از سرنگهای
سترون به هر برگ تزریق شد .پس از ده روز نگهداری
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برگها در ظروف سترون ،تحت دمای  31درجة
سلسیوس و رطوبت در حد اشباع ،میزان گسترش عالیم
بیماری با کمك دستگاه  Dino Captureثبت شد .بهازای
هر تیمار ،حداقل  13برگ بهکار برده شد که در هر برگ
نیز آزمون در هر دو نیمة برگ ،نسبت به رگبرگ میانی،
انجام شد .در تیمارهای شاهد ،نهالها بهجای
سوسپانسیون مخمری با آب اسپری شدند و بررسی
بیماریزایی نیز کامالً مشابه تیمارهای مذکور اجرا شد
(.)Mercier and Lindow 2001, Beiki et al. 2012
درصد کاهش شدت بیماری با کمك فرمول زیر ،بهطور
مستقیم با اندازهگیری مساحت قسمت آلوده و مقایسة
آن با شاهد مثبت ،محاسبه و ارزیابی شد ( Campbell
.)and Madden 1990
()3

PI  T  C  / C  100

 :PIدرصد بازدارندگی :T ،مساحت قسمت آلوده در تیمار
و  :Cمساحت قسمت آلوده در شاهد.
تهیة عصارۀ بذر گلپر و بررسی آزمایشگاهی توان ضد
باکتریایی

برای بررسی خواص ضد باکتریایی عصارۀ هیدروالكلی
گلپر از روش خیساندن 3استفاده شد .بذرهای گلپر از
ارتفاعات شهرستان بابل (مازندران) جمعآوری و
بهصورت طبیعی در محیط سایه ،خشك شد و سپس ،با
استفاده از آسیاب برقی پودر شد .برای عصارهگیری 13
گرم از بذر آسیابشده در  333میلیلیتر متانول 13
درصد حل و محلول حاصل بهمدت  11ساعت در ظرف
دربسته روی دستگاه همزن قرار داده شد .پس از این
مدت ،محلول با استفاده از صافی واتمن شمارۀ  33صاف
شد .عصارۀ بهدستآمده قبل از آزمایش تا حد تغلیظ
کامالً خشك شد تا هیچ الكلی در آن باقی نماند
( .)Sharififar et al. 2009برای بررسی تأثیرات ضد
میكروبی آن علیه عوامل بیماری بالست ،عصارۀ
تهیهشده با غلظت  333و  13درصد با روش انتشار در
دیسك ،در شرایط درون شیشهای با اندازهگیری قطر
هالة بازدارندۀ رشد بررسی شد .از دیسكهای کاغذی
آغشته به آب مقطر سترون بهعنوان کنترل منفی
(شاهد) استفاده شد.
1. Maceration

بررسی گلخانهای توان عصارۀ گلپر در کاهش مستقیم
جمعیت بیمارگرها
تهیة بیمارگرهای مقاوم به آنتیبیوتیک

بهمنظور ردیابی و پایش جمعیت بیمارگرها ،باکتریهای
 P.s. pv. syringaeو  P. viridiflavaجهشیافته مقاوم
به آنتیبیوتیك تتراسایكلین ( Pvrو  ،)Pssrساخت
شرکت سیگما ،از تیپ وحشی دو بیمارگر بالست ،با
استفاده از تكنیك  Gradient plateبهدست آمدند
( .)Bryson and Szybalski 1952محیط کشت KB
همراه با غلظتهای مختلف و افزایشی آنتیبیوتیك
تتراسایكلین تهیه و در ظروف تشتك پتری ریخته شد.
برای نفوذ بیشتر و بهتر آنتیبیوتیكها به تمامی
قسمتهای محیط کشت و همچنین ،برای ندیدن
آلودگی ،تشتكهای پتری حداقل  13ساعت استراحت
داده شدند .غلظت اولیة آنتیبیوتیك در شروع این
پروسه کمتر از حداقل غلظت بازدارندگی ( 1)MICبوده
است که بهتدریج افزایش یافت و از مقدار  MICفراتر
رفت .سوسپانسیونی با غلظت  333سلول در هر میلیلیتر
از باکتریهای بیمارگر تهیه و به مقدار  13میكرولیتر از
این سوسپانسیون روی تشتكها پخش شد .تشتكهای
کشت دادهشده بهمدت  13تا  32ساعت در دمای 11
درجة سلسیوس نگهداری شدند .سپس ،کلنیهای
فلورسنت و مقاوم از سطح تشتكها انتخاب و به
محیطهای حاوی غلظتهای باالتر تتراسایكلین منتقل و
مخطط شدند .این فرآیند ادامه پیدا کرد تا سرانجام
کلنیهای مقاوم روی محیط  KBحاوی آنتیبیوتیك
تتراسایكلین به مقدار  11 µgدر هر میلیلیتر محیط
کشت ( ،)Marconi et al. 1996کشت انبوه داده و
نگهداری شد .بهمنظور اطمینان از ایجاد جهش در
جدایههای بیمارگر ،کشت جدایههای وحشی و
جهشیافته روی محیط  KBحاوی آنتیبیوتیك
تتراسایكلین ( )11 µg/mlبا هم مقایسه شدند .همچنین،
بهمنظور اطمینان از پایداری جهش در جدایههای
بیمارگر ،جدایههای جهشیافته چندین مرتبه روی
محیط  KBبدون آنتیبیوتیك تجدید کشت شدند.
بهمنظور اطمینان از پایداری بیماریزایی جدایههای
جهشیافته ،سوسپانسیونی با غلظت  333سلول در هر
2. Minimum Inhibitory Concentration
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میلیلیتر ،حاصل از کشت تازۀ جدایههای مقاوم به
آنتیبیوتیك در آب مقطر سترون تهیه و  133میكرولیتر
از این سوسپانسیون توسط سرنگ سترون به پارانشیم
برگ گیاهان شمعدانی ،توتون ،آلمو و نارنج تزریق شد
( .)Balestra and Varvaro 1995در طی مقاومسازی
کشتهای باکتریها در دمای  1درجة سلسیوس روی
محیط  11( NYDAگرم آگار مغذی 1 ،گرم عصارۀ
مخمر 33 ،گرم دکستروز 3 ،لیتر آب مقطر ،اسیدیتة
نهایی برابر با  )1/2نگهداری شدند.
بررسی گلخانهای توان عصارۀ گلپر در کاهش مستقیم
جمعیت بیمارگرها

از دو باکتری بیماریزای مقاوم به آنتیبیوتیك سوسپانسیونی
به غلظت  333سلول در هر میلیلیتر تهیه و بهصورت
مهپاش در اتاق ایزولة گلخانه تا مرحلة جاریشدن آب از
سطح برگها ،بر نهالهای آلمو و نارنج با چهار تكرار اسپری
شدند .پس از گذشت  13دقیقه از اسپری ،هر نهال با کمك
یك پاکت پالستیكی شفاف برای حفظ رطوبت پوشانده
شد .دمای گلخانه  31درجة سلسیوس بود .یك روز پس از
اسپری عوامل بیماریزا ،عصارۀ گلپر با غلظت نهایی 133
میلیگرم بر لیتر روی نهالها پاشیده شد .شش روز (333
ساعت) پس از اسپری عصاره 33 ،گرم (سطحی معادل
 113سانتیمتر مربع) از بافت برگی هر نهال نمونهبرداری
شد و هر نمونه به ارلن حاوی  333سیسی آب مقطر
سترون و  133میكرولیتر توئین  13سترون انتقال یافت و
بهمدت  13دقیقه با کمك گردانندۀ دورانی با  313دور در
دقیقه تكان داده شد .پس از تهیة سری رقت133 ،
میكرولیتر از سوسپانسیون روی محیط کشت  KBحاوی
آنتیبیوتیك تتراسایكلین و قارچکش بنومیل بهصورت
چمنی کشت انجام شد .پتریها بهمدت  1الی  1روز در
دمای  11درجة سلسیوس نگهداری و کلنیهای فلورسنت
مشاهدهشده شمارش و ثبت شدند .در این بررسی برای
تیمارهای شاهد ،بجای اسپری عصاره از آب مقطر سترون
استفاده شد .این آزمایش در سه تكرار انجام شد.
شناسایی مقدماتی مخمرها

مورفولوژی کلنیهای مخمر و ویژگیهای فیزیولوژیك
براساس الگوی ارائهشده بررسی شد ( Kurtzman and
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 .)Fell 1998برای استخراج  DNAژنومی مخمرها از
روش  (1991) Walsh et al.استفاده شد .مقداری از
کلنی جوان حاصل مخمرهای تازه کشتشده روی
محیط کشت مالت آگار برداشته و به میكروتیوب 3/1
میلیلیتری سترون حاوی  313میكرولیتر محلول
چلكس  1درصد منتقل شد .میكروتیوبها بهمدت
حداقل  31دقیقه در دمای  11درجة سلسیوس نگهداری
شدند .سپس ،میكروتیوبها بهمدت  2دقیقه در آب در
حال جوشیدن قرار گرفت و پس از آن ،بهمدت 33-31
ثانیه با دور آهسته با دستگاه گردانندۀ لوله تكان داده
شدند .این مرحله دو مرتبه تكرار شد .مادۀ چلكس و
بقایای دیواره و محتویات سلولی با سانتریفیوژ در دمای
 3درجة سلسیوس بهمدت  1دقیقه و دور 31333g
رسوب داده شد .محلول رویی که حاوی DNA
استخراجشده بود به میكروتیوبهای جدید منتقل و تا
انجام  PCRو تكثیر  DNAدر دمای  -13درجة
سلسیوس نگهداری شد .برای تكثیر ناحیة ژنی  ITSاز
جفت آغازگرهای  ITS1و  ،ITS4هریك با توالی زیر
استفاده شد (.)White et al. 1990
ITS1: 5′- TCCGTAGGTGAACCTGCGG -3′.
ITS4: 5′- TCCTCCGCTTATTGATATGC -3′.
واکنش  PCRبا استفاده از دستگاه ترموسایكلر
) mini TM (BIORADو در حجم نهایی  13میكرولیتر
انجام شد .شرایط زمانی و دمایی شامل مرحلة
واسرشتهسازی اولیه بهمدت  13ثانیه در دمای  13درجة
سلسیوس ،سپس ،واسرشتهسازی در دمای  13درجة
سلسیوس بهمدت  13ثانیه ،اتصال آغازگرها در دمای 11
درجة سلسیوس بهمدت  13ثانیه ،بسط آغازگرها در
دمای  11درجة سلسیوس بهمدت  13ثانیه طراحی شد.
سه مرحلة فوق سی و پنجبار تكرار شدند و بسط نهایی
بهمدت  1دقیقه و  13ثانیه در دمای  11درجة
سلسیوس انجام شد .بعد از مشاهدۀ باند شارپ مورد نظر
و نبود باند اضافی ،محصول  PCRبرای تعیین توالی
فرستاده شد .نتایج تعیین توالی پس از اصالح و
همردیفسازی به کمك نرمافزار  bioEditو Chromas
 ،proبرای شناسایی در پایگاه اینترنتی  NCBIمیزان
شباهت آن با گونههای موجود در این پایگاه بررسی شد.
MJ
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تجزیه و تحلیل دادهها

این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی در سه تكرار
انجام شد و دادهها با نرمافزار  SASتجزیه و تحلیل
آماری شدند.
نتایج
دو جدایة بیماریزا تا  1روز پس از تزریق ،عالیم مشابه
بالست روی برگهای آلمو و نارنج ایجاد کردند .برای
تهیة جدایههای مخمری آنتاگونیست ،بیش از 333
نمونه سرشاخه و برگ درختان نارنگی ،نارنج ،تامسون و
پرتقال که در بهار ،تابستان و پاییز  ،3111از شصت و دو
منطقة شمالی کشور جمعآوری شده بودند ،در مجموع
نوزده جدایة مخمری جداسازی شد .پس از گروهبندی
جدایهها براساس رنگ ،شكل ظاهری کلنیها ،پنج

جدایة مخمری بهعنوان نماینده انتخاب و در بررسیهای
بیوکنترلی بهکار برده شدند (شكل .)3
کارایی مخمرها در شرایط آزمایشگاهی

در بررسی آزمون هالة بازدارنده هیچیك از جدایههای
مخمری توان بازدارندگی رشدی علیه دو عامل بیماریزا را
نداشتند .اگرچه در بررسی گلخانهای هیچیك از جدایههای
مخمری کامالً مانع از بیماریزایی بیمارگرها نشدند؛ اما
جدایة  J20توانست بازدارندگی نسبی را علیه دو بیمارگر از
خود بروز دهد (شكل  .)1نتایج نشان داد که در سطح 3
درصد ،بین تیمار  J20و شاهد از نظر کاهش شدت بیماری
اختالف معنیداری وجود دارد .بهطوری که ،این جدایه با
میانگین کاهش  12/2درصدی بهترین جدایه در کاهش
شدت بیماری بالست مرکبات بود (شكلهای  1و .)3

شكل  .3کلنیهای مخمری جداشده از سطح مرکبات روی محیط آگار مغذی

شكل  .1مقایسة شدت بیماری بالست ناشی از سهبار پاشش سوسپانسیون جدایة مخمری  J20قبل از مایهزنی بیمارگر بالست
در مقایسه با پاشش آب بهعنوان شاهد ( )C+در برگ مرکبات
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شكل  .1درصد کاهش شدت بیماری در تیمارهایی که پس از سهبار پاشش سوسپانسیون مخمرهای رورست روی برگ نارنج ()C. a
و آلمو ( )C. mبا بیمارگر  Pvمایهزنی شدند.

شكل  .3درصد کاهش شدت بیماری در تیمارهایی که پس از سهبار پاشش سوسپانسیون مخمرهای رورست روی برگ نارنج ()C. a
و آلمو ( )C. mبا بیمارگر  Pvمایهزنی شدند.
شناسایی مقدماتی مخمر

کلنیهای جدایة مخمری  J20که براساس ویژگی
آنتاگونیستی مطلوب ارزیابی شده بودند ،دارای سلولهای
کشیده ،بهصورت منفرد یا در زنجیرههای دوجفتی با
توانایی تولید اسپورهای منفرد بودند .این جدایه توانایی
استفاده از منابع کربنی گلوکز ،سوکروز ،سوربوز ،ترهالوز،
آرابینوز ،سلبیوز ،رافینوز را داشت ،اما از الکتوز ،الکتات،
رامنوز ،اریتریتول و میواینوزیتول بهعنوان منبع کربن و
انرژی استفاده نكرد .با توجه به گزارش انواع پالسمید و
امكان انتقال افقی ژن ( )HGTدر مخمرها ( Marsit et al.
 ،)2015تنوع در متابولیسمهای یك گونة مخمری
( )Hayman and Bolen 1991و حتی تولید رنگدانههای
متنوع ( Dutova and Tolstorukov 1997, Naatsaari et
 ،)al. 2012دور از انتظار نخواهد بود .نتایج دادههای حاصل
از توالییابی بخشی از ناحیة  ITSدر ژنوم هستهای جدایة
مخمری ،ارتباط فیلوژنتیكی نزدیك آنرا با جدایههایی از

جنسهای  Candida ،Sccharomycta ،Isariaو
 Issatchenkiaنشان داد (شكل  .)1با توجه به اینكه فرم
جنسی (تلئومورف) بسیاری از گونههای  Issatchenkiaو
 ،Candidaبه گونههای  Pichiaتعلق دارد ( Deak 2007,
 )Kurtzman et al. 2011و با توجه به ویژگیهای
فیزیولوژیك و تلفیق این اطالعات با درصد مشابهت ناحیة
 ITSاین جدایه احتماالً به جنس  Pichia sp.تعلق دارد ،اما
برای شناسایی دقیق جنس و گونة این استرین به
بررسیهای تكمیلی و دقیقتری از جمله توالییابی بخش
 D1/D2زیرواحد  LSUنیاز است (.)Suh et al. 2006
کارایی عصاره در شرایط آزمایشگاهی

در شرایط درونشیشهای ،عصارۀ گلپر علیه هر دو عامل
بیماری اثر بازدارندگی داشت (شكل  .)1برای هر دو
بیمارگر ،عصارۀ  333درصد به نسبت عصارۀ  13درصد
بازدارندگی بیشتری نشان داد .همچنین ،تجزیه و تحلیل
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آماری نتایج بررسی گلخانهای ،براساس طرح بلوک کامل
تصادفی نشان داد که عصارۀ گلپر توانست جمعیت

بیمارگرها را در سطح آلمو و نارنج ،نسبت به شاهد تا 13
درصد کاهش دهد (شكل .)1

شكل  .1ارتباط فیلوژنتیكی جدایة مخمری مورد بررسی ( )J20با برخی از گونههای مخمر شناساییشده براساس توالی ژن .ITS
درخت فیلوژنتیكی به روش  Neighbor-Joiningترسیم و ماتریكس فاصله براساس روش  Jukes-Cantorمحاسبه شده است.
خط نشانه منعكسکنندۀ تغییر  0.05نوکلئوتید در هر جایگاه است.

شكل  .1تشكیل هالة رشدنكردۀ دو بیمارگر بالست ( Pssو  )Pvناشی از عصارۀ بذر گلپر به روش دیسك انتشار

شكل  .1میانگین جمعیت بیمارگرهای مقاوم به آنتیبیوتیك حاضر روی نهالهای تیمارشده با عصارۀ گلپر ()Ex
در مقایسه با شاهد ( )C+که بجای عصاره با آب اسپری شدند.
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بحث
برخالف باکتریها ،اطالعات زیادی دربارۀ توان
بیوکنترلی مخمرها وجود ندارد ،اما در دهههای اخیر به
توان آنتاگونیستی و مزیت استفاده از مخمرها بهعنوان
دیگر استراتژی کاهش بیماریهای گیاهی توجه زیادی
شده است .از مكانیسمهای مهم بیوکنترلی مخمرها به
رقابت بر سر مواد غذایی و مكان ( Mercier and Wilson
 ،)1994, Arras et al. 1998القای پاسخهای دفاعی گیاه
میزبان ( )El-Ghaouth et al. 2001میتوان اشاره کرد.
همچنین ،مكانیسمها مزیتهای بیوکنترلی همچون
تولیدنكردن اسپورهای آلرژیك (حساسیتزا)،
تولیدنكردن میكوتوکسین (،)Everett et al. 2005
احتیاجهای رطوبتی و غذایی کم و توانایی کلنیزاسیون
سریع روی بافتهای گیاهی ،بقای ساپروفیتی باال در
شرایط سخت محیطی ( Buck and Andrews 1999,
 ،)Droby et al. 2004رشد در سطح زخمها در نتیجة
جلوگیری از فعالیت بیمارگرها ،را برای مخمرها دارند.
تاکنون ،گزارشهای متعددی از توان بیوکنترلی
گونههای مختلف جنس  Pichia sp.وجود دارد که غالباً
برای کنترل عوامل قارچی بیماریزا پس از برداشت
معطوف میشود ( Qing and Shiping 2000, Arras et
 .)al. 2002همچنین ،از جنسهای این گونة مخمری
برای کنترل بیماریهای پس از برداشت مرکبات نیز
استفاده شده است که نتایج مؤثری از کاربرد آن گزارش
شده است ( .)Lahlali et al. 2004; Nunes 2012با
توجه به نتایج مطلوب بررسی گلخانهای در بازدارندگی
بیماری بالست مرکبات و مقایسة آن با نتایج بررسی
آزمایشگاهی ،میتوان اذعان داشت که گونة مخمری
 Pichia sp.بهطور غیر مستقیم تأثیرات بازدارندهای علیه
هر دو بیمارگر بالست از خود نشان داده است که مشابه
چنین تأثیرات بیوکنترلی از این جنس مخمری ،تاکنون
علیه دیگر بیمارگرهای گیاهی ،ارائه شده است
( .)Nantawanit et al. 2010عالوه بر روشهای کنترل
بیولوژیك ،استفاده از عصارۀ گیاهی به دلیل عدم بروز
مقاومت پاتوژنی ،پایینبودن هزینة تولید ،آلودهنكردن
محیطزیست و نداشتن عوارض جانبی برای بشر میتواند
بهعنوان جایگزین مناسب ترکیبات شیمیایی در کنترل
بیمارگرهای گیاهی مطرح شود .با توجه به مزیتهای
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شمردهشده دربارۀ استفاده از مخمرها و عصارۀ گیاهی،
در این بررسی سعی شده است در کنار جمعآوری و
ارزیابی توان بیوکنترلی مخمرهای بومی مناطق شمالی
کشور ،تأثیر عصارۀ گیاهی بذر گلپر علیه بیمارگرهای
بالست مرکبات در شرایط آزمایشگاهی و گلخانهای
بررسی شود .در بررسی آزمایشگاهی که از تقابل مستقیم
عصاره و جدایههای مخمری با باکتریهای بیمارگر
استفاده شد ،تنها عصارۀ تهیهشده توانست علیه دو
بیمارگر بازدارندگی نشان دهد .برخالف نتایج
آزمایشگاهی ،در بررسی گلخانهای ،استرین Pichia sp.
نتایج قابل قبولی ارائه داد .این نبود همبستگی بین نتایج
آزمایشگاهی و نتایج گلخانهای بنا به دالیل مختلفی
میتواند رخ دهد که یكی از مهمترین آنها نبود عضو
تأثیرگذار سیستم بیمارگر ـ میزبان ـ عامل آنتاگونیست،
یعنی میزبان گیاهی است که در بررسیهای گلخانهای و
طبیعی ،نقش این عضو تأثیرگذار محرز میشود .نتایج
این پژوهش نشان داد که در بررسیهای بیوکنترلی
نمیتوان بهطور قطع به نتایج آزمایشگاهی اکتفا کرد و
برای ارائة یك دستاورد کاربردی و غربالگری عوامل
بیوکنترل ،الزم است در کنار بررسیهای آزمایشگاهی،
بررسیهای گلخانهای و در صورت امكان بررسیهای
مزرعهای (باغی) نیز انجام شود .تاکنون ،تحقیقات زیادی
نشان داده است که بین اثر استرینهای آنتاگونیست
روی عوامل بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی و گلخانهای
میتواند تفاوتهایی وجود داشته باشد (.)Wagih 1991
اما آنچه اهمیت کاربردی دارد نتایجی است که از
سیستم گیاه ـ بیمارگر ـ عامل بیوکنترل استخراج
میشود .در این پژوهش ،جدایهای از  Pichia sp.بهترین
عملكرد کنترلی را در بین جدایههای منتخب برابر
بیماری بالست از خود نشان داد .به نظر میرسد در این
بررسی مكانسیم بیوکنترلی  Pichia sp.با القای
پاسخهای دفاعی گیاه در ارتباط باشد که برای اطمینان
از صحت نقش این مكانسیم بیوکنترلی در کنترل
بیماری بالست مرکبات به بررسیهای بیشتری نیاز
است .همچنین ،در این بررسی عصارۀ گلپر توانست
عالوه بر بازدارندگی رشد در کشت متقابل ،در بررسی
گلخانهای جمعیت دو بیمارگر را کاهش دهد که این
کاهش جمعیت با توجه به عامل هستة یخبودن دو

3113  پاییز و زمستان،1  شمارۀ،3  دورۀ،کنترل بیولوژیك آفات و بیماری های گیاهی

 در جمعبندی کلی میتوان چنین.به آنها وجود دارد
استنباط کرد که کنترل بیولوژیك روش بالقوهای برای
کمك به کنترل بیماری باکتریایی بالست مرکبات است
که میتواند بهصورت تلفیقی با سایر روشهای کنترلی
. استفاده شود،این بیماری
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 میتواند در کاهش شدت،بیمارگر بالست برای مرکبات
 در حالی،بیماری و خسارت هستة یخ بسیار مفید باشد
 این دو (مخمر و عصاره) برای انسان و محیطزیست،که
سمّی نیستند و میتوانند جایگزینی برای آنتیبیوتیكها
و باکتریکشهایی باشند که امكان مقاومشدن بیمارگرها
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ABSTRACT
Citrus blast caused by species of Pseudomonas spp. is one of the most important citrus diseases in north of
Iran. This disease causes considerable losses to citrus orchards in conducive climatic conditions. Due to
restrictions on the use of antibiotics and chemical compounds, biological control and use of plant
antimicrobial compounds can be an effective way to control citrus blast disease. In this study, performance of
several epiphytic yeasts isolates and Golpar seed extract on bacterial blast of citrus were studied under in vivo
and in vitro conditions. Antagonistic yeasts collected from citrus leaf samples were isolated from different
regions of the northern provinces. Also, Golpar seeds were collected from the highlands of the city of Babol
(Mazandaran, Iran). The seed extract of Golpar showed significantly inhibited the growth of two pathogens
on KB medium but none of the yeasts did not show significant growth inhibition. The results of greenhouse
studies indicated that one of yeast isolate (Pichia sp.) reduces the severity of disease with average 78.8
percent. Also Golpar extract was able to reduce the pathogen populations by 60 percent in citrus leaves. The
results showed that Pichia sp. and Golpar extract are effective for controlling the disease.
Keywords: biocontrol, citrus blast, golpar extract, Pichia sp., yeast.
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