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تأثیر کودهای زیستی در مقاومت خیار گلخانهای به بیماری مرگ گیاهچه
ناشی از  Pythium aphanidermatumو افزایش اجزای عملکرد
 .1سید کاظم صباغ*؛  .2شاهو ولیزاده
 .1دانشیار گروه زیستشناسی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه یزد
بیماریشناسی گیاهی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل

 .2دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
(تاریخ دریافت -1931/11/22 :تاریخ تصویب)1931/2/1 :

چکیده
بیماری مرگ گیاهچۀ خیار  Pythium aphanidermatumیکی از بیماریهای زیانبار خیار است .در این
تحقیق ،تأثیر سه کود زیستی (بیولوژیک) شامل :نیتروکسین ،قارچریشه (میکوریز) و ورمیکمپوست
بهصورت تنها و تلفیق ،در القای مقاومت و افزایش اجزای عملکرد خیار گلخانهای ( )ES-2862آلوده
به بیماری مرگ گیاهچه بررسی شد .این آزمایش در شرایط گلخانه و در قالب طرح کامل تصادفی با
چهار تکرار انجام شد .نتایج بررسی شدت بیماریزایی نشان داد که تیمار ورمیکمپوست +
قارچریشه +نیتروکسین (93درصد) و تیمار ورمیکمپوست  +نیتروکسین (39درصد) بهترتیب بیشترین
و کمترین تأثیر را در کاهش شدت بیماری دارند .تیمار مربوط به مخلوط سه کود بیشترین تأثیر را در
افزایش اجزای عملکرد خیار داشت ،درحالیکه قارچریشه بهتنهایی کمترین تأثیر را در اغلب صفات
نشان داد .بررسی میزان تغییرپذیری ژنهای  Cupi4و  Chitinaseبا روش  qRT-PCRنشان داد که بیان
این دو ژن ،تحت تأثیر تیمارها قرارگرفته و برای ژن  )29/51( Cupi4تیمار مخلوط سه کود و برای
ژن  )2/11( Chitinaseتیمار قارچریشه ،بیشترین تأثیر را در الگوی بیان ژن نشان داد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،چنین نتیجهگیری میشود که از این کودها میتوان بهعنوان عاملهای بیوکنترل در برابر
عاملهای بیمارگر قارچی استفاده

کرد.

واژههای کلیدی :القای مقاومت ،بوتهمیری خیار ،بیان ژن ،کودهای زیستی ،کیتیناز.
مقدمه
بیماری مرگ گیاهچۀ خیار ( )Cucumis sativusناشی از
قارچ خاکزی  Pythium aphanidermatumیکی از
زیانبارترین بیماریهای این محصول است که هر ساله
آسیبهای زیادی را به تولیدکنندگان وارد میسازد

( .)Al-Sa'di et al. 2007ازآنجاییکه این بیماری در
ایران نیز در بیشتر نقاط کشت خیار اهمیت دارد
پیشگیری و مبارزه با آن بسیار ضروری به نظر میرسد.
کاربرد قارچکشها ،معمولترین روش کنترل بیمارگرهای
* تلفن10333733190 :

خاکزاد در مزرعه و گلخانه است ()Fravel et al. 2005
که همواره چالشهای پرشماری ازجمله آلودگی
محیطزیست ،مقاومت قارچهای بیمارگر به قارچکشها و
باقیماندۀ سموم روی محصول را به همراه دارد .امروزه
روش مناسب و مؤثری برای مبارزۀ کامل با بیماری در
دسترس نیست ( .)Folman et al. 2004مصرف کودهای
زیستی (بیولوژیک) برای دستیابی به کشاورزی پایدار،
گسترش تولید محصوالت بدون سموم و کودهای
شیمیایی بهعنوان گزینهای جایگزین برای کودهای
E-mail: sksabbagh@yazd.ac.ir
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شیمیایی بهمنظور افزایش حاصلخیزی خاک در تولید
محصوالت کشاورزی مطرح شدهاند (.)Wu et al. 2005
انواع کودهای زیستی شامل :باکتریهای تثبیتکنندۀ
نیتروژن مولکولی (دیازوتروفها) ،قارچریشهها
حلکنندۀ
(میکوریزا) ،ریزجانداران (میکروارگانیسمهای) 
فسفاتهای نامحلول ،باکتریهای ریزوسفری محرک
تبدیلکنندۀ مواد آلی زائد به

رشد گیاه ،ریزجانداران
کمپوست و کرمهای خاکی تولیدکنندۀ ورمیکمپوست
برای گسترش کنترل زیستی بیماریهای گیاهی استفاده
میشوند ( .)Gunadi et al. 2003ورمیکمپوست قابلیت

باالی جذب و نگهداری آب و عناصر غذایی و درنتیجه
تخلخل زیاد ،تهویه و زهکشی مناسب دارد و استفاده از
آن در کشاورزی پایدار ،افزون بر افزایش جمعیت و
فعالیت ریزجانداران سودمند خاک ،مانند قارچریشهها و
باکتریهای موجود در ریزوسفر ،سبب بهبود رشد و
عملکرد گیاهان زراعی میشود (.)Arancon et al. 2005
کاربرد کودهای ورمیکمپوست به همراه نیتروکسین در
گیاه کنجد ،تأثیر مثبت و معنیدار بر بیشتر صفات مورد
ارزیابی داشت بهطوریکه در بعضی از صفات ،شامل
شمار کپسول در بوته ،عملکرد دانه و عملکرد روغن،
کاربرد این کودها ،حتی تأثیری برابر با تأثیر نیمی از کود
نیتروژن مصرفی داشتند ( .)Sajadi et al. 2011اختالط
ورمیکمپوست با خاک ،پیش از کاشت کاهو ،باعث
سرکوب بیماری پوسیدگی ساقه و ریشۀ خیار در اثر
قارچ خاکزاد  Fusarium oxysporum f.sp. radicisشده
است ) .(Pavlou and Vakalounakis 2005کود زیستی
نیتروکسین حاوی مجموعهای از مؤثرترین سویه
(استرین)های باکتریهای تثبیتکنندۀ نیتروژن از جنس
 Azotobacter ،Azospirillumو حلکنندۀ فسفات از
جنس  Pseudomonasاست .باکتریهای جنس
ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از مهمترین باکتریهای محرک
رشد گیاه هستند که افزون بر تثبیت زیستی نیتروژن و
کمک به دسترسی آسان گیاه به مواد غذایی خاک ،با
تولید میزان قابل توجهی از هورمونهای تحریککنندۀ
رشد بهویژه انواع اکسین ،جیبرلین و سیتوکنین رشد و
نمو و عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهند
( .)Ahemad and Kibret 2014گونههای مختلف
قارچریشه در اغلب خاکها وجود دارند و ریشههای

بسیاری از گیاهان را کلنیزه میکنند ( Smith and Read

 .)2010این گروه از قارچها ،میتوانند برای گیاه با
تحریک تولید مواد تنظیمکنندۀ رشد ،افزایش نورساخت
تنشهای
(فتوسنتز) ،بهبود و تعدیل فشار اسمزی تحت 
شوری و خشکی و افزایش مقاومت به آفات و
بیماریهای خاکزاد سودمند باشند (.)Al-Karaki 2006
بررسیهای گلخانهای نشان داده است که گیاهچههای
خیار مایهزنیشده با سه گونۀ قارچریشۀ Glomus
 G. intraradices ،mosseaeو  ،G. fasciculatensباعث
افزایش غلظت نیتروژن و فسفر در ریشهها و منیزیوم،
مس و روی در ساقهها شده است (.)Wang et al. 2008
بررسی تأثیر قارچریشۀ  G. mosseaeبر تقویت
گیاهچههای خیار و تأثیر آن بر کنترل بیماری بوتهمیری

ناشی از  P. aphanidermatumنشان داده که شدت
زنیشده با قارچریشهها کاهش
آلودگی در بوتههای مایه 
یافته است ( .)Hosseini 2012تلقیح مایۀ مخلوط چند
قارچریشۀ آربوسکوالر به ریشۀ خیار در گلخانه باعث
افزایش رشد آن و کنترل بیماری پژمردگی آوندی ناشی
از قارچ F. oxysporum f.sp. cucumerinumشده است
(.)Hu et al. 2010
پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی در واکنش به
تنشهای زنده شامل عاملهای عفونی بیماریزا ،حشرات،

زخمها و عاملهای نامساعد محیطی در گیاهان تولید و
موجب فعال شدن سامانۀ دفاعی گیاه میشوند ( Sinha
 .)et al. 2014القای پروتئینهای مرتبط با دفاع در
بسیاری از گونههای گیاهی در برابر آلودگی باکتری،
قارچ ،ویروس و یا حملۀ حشرهها ثابت شده است ( Van
تولیدکنندۀ پروتئینهای

 .)Loon et al. 2006ژنهای
مرتبط با پاسخهای دفاعی همچون کیتینازها،
پراکسیدازها و فنیل آالنین آمونیلیاز که نقش ضد
باکتریایی و ضد قارچی دارند در ارتباط با مقاومت
اکتسابی سیستمیک بوده و نسخههای آنها در برابر
تنشهای زیستی و غیرزیستی افزایش مییابد
( .)El Hadrami et al. 2010نتایج نشان داده است که
رونوشت ژنهای  Chitinaseو  Cupi4در بافتهای
زنیشده با Pseudomonas
مختلف بوتههای خیار مایه 
 lachrymans syringae pv.به میزان شایانتوجهی
افزایش یافته و باعث ایجاد مقاومت سیستمیک در گیاه

صباغ و ولیزاده :تأثیر کودهای زیستی در مقاومت خیار گلخانهای به بیماری مرگ ...

آلوده نسبت به شاهد شده است (
بررسیها درزمینۀ کاربرد کودهای زیستی

 .)2006بیشتر
روی بهبود شرایط رشدی و اجزای عملکرد گیاه انجام
شده است و در ارتباط با تأثیر کودهای مورداستفاده در
این پژوهش در افزایش مقاومت گیاهان و مسیرهای
مقاومتی بهویژه بیان ژنهای مسئول پروتئینهای مرتبط
با بیماریزایی اطالعات کافی در دست نیست .با توجه به
لزوم انجام تحقیقات درزمینۀ استفاده از روشهای
جایگزین کاربرد کودهای شیمیایی و درک مسیرهای
تحریکشده در گیاهان ،برای القای مقاومت توسط

کودهای زیستی ،در این تحقیق اثر تنها و تلفیقی سه
کود زیستی ورمیکمپوست ،قارچریشه و نیتروکسین
روی اجزای عملکرد و میزان تغییر بیان چند ژن مسئول
مقاومت در گیاه خیار آلوده به بیماری بوتهمیری ناشی از
قارچ  P. aphanidermatumبررسی شد.
Phuntumart et al.

مواد و روشها
کاشت گلخانهای

خیار رقم ( ES-2862بذر  )F1برای کشت و آمادهسازی
گیاه استفاده شد .بذرهای خیار در قالب طرح کامل
تصادفی در گلدانهای  3/5کیلویی با اعمال تیمارهای
کودی کشت شد .بدین منظور مخلوط خاک شامل خاک
مزرعه و ماسۀ شسته شده به نسبت  ،3:3دو بار به مدت
یک ساعت سترون و به گلدانهای  3/5کیلویی منتقل
شد .تیمارهای ورمیکمپوست به نسبت  3:3و مایۀ
مایهزنی قارچریشه به نسبت  3:1با خاک مخلوط شد
( .)Kermanizadeh 2013کود نیتروکسین بهصورت بذر
مال پیش از کاشت بذرها (پنج دقیقه) در محلول
نیتروکسین قرار داده شد .درنهایت در هر گلدان سه عدد
بذر کشت و گلدانها در گلخانه در دمای  15تا  17˚Cبا
رطوبت نسبی 71درصد قرار داده شدند و با آب مقطر
سترون بدون مواد مغذی آبیاری انجام شد.
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حاوی محیط کشت جامد ( CMA
 )Merck, Germanyمنتقل و برای تحریک قارچ به رشد
ضدعفونیشدۀ شاهدانه به

سریع ،شمار بیست عدد بذر
محیط اضافه شد .سپس پتریدیشها به درون اتاقک رشد
(انکوباتور) در دمای  15±3˚Cمنتقل شدند .پس از
بازبینیهای مرتب با مشاهدۀ کلنیزه شدن بذرهای شاهدانه
توسط میسلیومهای قارچ ،از آنها برای مایهزنی در هر
گلدان استفاده شد .بدینوسیله برای مایهزنی گیاهچهها ،در
آغاز اطراف طوقۀ هر گیاهچه در مرحلۀ  3-1برگی در عمق
کلنیزهشده با

 3سانتیمتری از خاک ،سه عدد بذر شاهدانۀ
میسلیوم قارچ قرار داده و سپس با ماسۀ سترون پوشانده
شد .پس از مایهزنی ،بهمنظور افزایش رطوبت محیط ،روی
گیاهان و سطح گلدان با آب مقطر مه پاشی صورت گرفت
و پوشش پالستیکی سلوفان روی آنها کشیده شد .رطوبت
نسبی در زیر پوشش پالستیکی 05درصد حفظ شد .پس از
 71ساعت پوشش پالستیکی برداشته و گیاهچهها در دما و
رطوبت طبیعی نگهداری شدند .یادداشتبرداری از نمونهها
 1-3روز پس از مایهزنی انجام شد .بهمنظور بررسی
تغییرپذیری صفات زراعی ،بوتههای خیار در مرحلۀ 1-9
برگی به آزمایشگاه انتقال داده و صفاتی شامل ارتفاع اندام
هوایی و زمینی ،وزنتر و خشک اندامهای هوایی و زمینی
اندازهگیری شد .برای ارزشگذاری شدت آلودگی و ارزیابی
واکنش گیاهان در برابر قارچ عامل بیماری و تعیین
پیشرفت بیماری با شمارش لکههای بافت مرده (نکروزه) در
تیمار آلوده با کود و مقایسۀ آن با شاهد آلودۀ بدون کود
انجام شد ( .)Ozgonen and Erkilic 2007بدین منظور از
نمرهدهی بر پایۀ شمار لکههای بافت مرده استفاده شد.
بدین ترتیب  1درصد شامل گیاهچ ههای بدون نشانههای
بیماری ،درصد پیشرفت بیماری در گیاهچههای با
شمار 3-51عدد لکۀ بافت مرده 31 ،درصد ،گیاهچه با
شمار لکههای بین  3-71عدد لکۀ بافت مرده  51درصد و
گیاهچهها با شمار  3-01عدد لکۀ بافت مرده 71 ،درصد در
نظر گرفته شد (.)Ozgonen and Erkilic 2007
Corn Meal Agar,

تهیۀ مایۀ مایهزنی و تعیین پیشرفت بیماریزایی

از جدایۀ استاندارد  Pythium aphanidermatumدریافتی از
مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی بهمنظور تهیۀ مایۀ مایهزنی
برای آزمون بیماریزایی استفاده شد .بدین منظور،
قطعههایی از محیط کشت حاوی پرگنۀ قارچ به پتریدیش

طراحی آغازگرهای مورد استفاده

از توالی ژن ( Cupi4 )DQ482461.1و ژن
( )HM015248.1که در بانکهای اطالعاتی ثبت شده بود
برای طراحی آغازگرهای مورداستفاده در بررسی بیان ژن
Chitinase
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استفاده شد .برای طراحی آغازگرها از نرمافزار
( Primer 3 )http://frodo.wi.mit.edu/primer3استفاده
شد .توالی مربوط به ناحیۀ کدکنندۀ ژنهای موردنظر با
فراسنجه (پارامتر)های مربوط به طول قطعۀ موردنظر و
دمای ذوب بین  57-93درجۀ سلسیوس برای طراحی
آغازگرها استفاده شد .در بین آغازگرهای طراحیشده
بهوسیلۀ نرمافزار ،آغازگرهای دارای پایینترین میزان درصد
بازهای آلی سیتوزین و گوانین انتخاب و برای ساخت
(سنتز) به شرکت سازنده سفارش داده شد (پیشگام ،ایران)
با آغازگرهای این ژنها در منابع علمی ارزیابی شد .کارایی
هر دو آغازگر با استفاده از  DNAژنومی با دماهای مختلف
با استفاده از دستگاه ترموسایکلر گرادیان ( Eppendrof,
 )Germanyارزیابی شد .ژن ( Actin )AB01092بهعنوان
ژن کنترل درونی استفاده شد (جدول .)3
استخراج  RNAو ساخت cDNA

با توجه به گسترش سریع بیماری در گیاه و ظهور سریع
نشانههای بیماری 71 ،ساعت پس از آلودگی از
گیاهچههای 13روزه در مرحلۀ  1-9برگی برای استخراج

 RNAاستفاده شد .بدین منظور  51گرم از برگهای
مربوط به هر تیمار با استفاده از نیتروژن مایع درون
هاون چینی پودر و استخراج  RNAبا استفاده از کیت
تجاری ( Cinnapure RNAشرکت سیناژن) و بنابر
دستورکار شرکت سازنده انجام شد .از آنزیم DNase
برای حذف مولکولهای  DNAاستفاده شد .وضعیت
آلودگی احتمالی به مولکولهای  DNAبا استفاده از
الکتروفورز محصول استخراجشده بررسی شد .کیفیت و
کمیت مولکولهای  mRNAبه ترتیب با استفاده از ژل

آگارز  3درصد و روش طیفسنجی با دستگاه اسکن
دراپ ( )Scandrop, Analytika, Germanyانجام شد.
ساخت رشتۀ اول از مولکولهای تکرشتهای  mRNAبا
استفاده از کیت GeneAll, ( 2Steps RT-PCR kit
 )South Koreaو بنابر برنامۀ شرکت سازنده انجام شد.
بررسی میزان بیان ژن

بررسی بیان ژنهای موردبررسی در حالت القای مقاومت در
گیاه تحت تنش بیماری با استفاده از روش کمیتسنجی با
استفاده از دستگاه Curbet 3000, ( LightCycler
 )Qiageneانجام شد .محلول واکنش با حجم  11میکرولیتر
در تیوبهای ویژه تهیه شد .این محلول شامل  1میکرولیتر
( 51نانوگرم)  3 ،cDNAمیکرولیتر از هر آغازگر (11
پیکوموالر) 31 ،میکرولیتر Biotium, Inc. ( Evagreen
 )USAحجم محلول واکنش با استفاده از آب مقطر دو بار
تقطیر بدون آنزیم  RNaseبه  11میکرولیتر تنظیم و برای
انجام واکنش استفاده شد.
چرخههای گرمایی واکنش شامل  01درجۀ
سلسیوس به مدت پانزده دقیقه و به دنبال آن چهل
چرخۀ گرمایی شامل 01 :درجۀ سلسیوس به مدت
بیست ثانیه 91 ،درجۀ سلسیوس به مدت بیست ثانیه و
 71درجۀ سلسیوس به مدت سی ثانیه تنظیم شد .هر
آزمایش در سه تکرار زیستی و دو تکرار فنی انجام شد.
دادههای بهدستآمده از سطح آستانۀ چرخههای هر
واکنش ) (∆∆Ctبرای بررسی میزان تغییرهای بیان هر
ژن استفاده شد ( .)Pfaffl 2001تجزیهوتحلیل دادههای
بهدستآمده با نرمافزار  REST 2009که تخصصی
دادههای خروجی  Real time PCRاست ،انجام شد.

جدول  .3مشخصات آغازگرهای مورد استفاده در این بررسی
Table 1. Characteristic of primers used in this study
Tm
60.5
59.5
60

Primer size
149
180
117

)'Reverse primer (5'-3
GCCGTCCACTGATTCCATGA
ACTCAAGCCATTGCCTTCCA
ACACAGTTCCCATCTACGAG

جدول  .1مواد مورد

)'Forward primer (5'-3
CCGCAGTGTCCAATACCAGA
TCACTGTGGTGTGTGCTCTC
GAAGGAATAACCACGCTCAG

استفاده در واکنش Real time PCR

Table 2. Material used in Real-time PCR reaction
)Quantity (µL
4
1
1
1
13

Reagent
Master mix
Forward primer
Revers primer
cDNA
Nuclease free water

Gene
Chitinase
Cupi4
Actin
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نتایج

این آزمایش در قلب یک طرح بلوک کامل تصادفی در
چهار تکرار و در شرایط آزمایشگاهی انجام شد .دادههای
دستآمده از بررسی صفات و شدت بیماریزایی با
به 

استفاده از نرمافزار  SPSS 16تحت تجزیۀ واریانس
یکسویه قرار گرفتند و میانگینها با آزمون دانکن در
سطح احتمال  P<1/15مقایسه صورت گرفت .نمودارها
توسط نرمافزار  Excellرسم شدند تجزیهوتحلیل
دادههای بهدستآمده از بیان ژن با نرمافزار REST
) (2009که تخصصی دادههای خروجی Real time PCR
است ،انجام شد ( .)Derveaux et al. 2010از ژن مرجع
(رفرانس) اکتین برای نرمالسازی استفاده شد و دادههای
مربوط به گیاه شاهد برای واسنجی (کالیبراسیون)
تغییرپذیریهای چرخۀ آستانه استفاده شد.

بررسی میزان شدت بیماریزایی

نتایج مربوط بهشدت بیماری در تیمارهای کودهای زیستی
در مقایسه با شاهد در شکل  3نشان داده شده است .شدت
بیماریزایی شبهقارچ  P. aphanidermatumدر گیاهچههای
شاهد که در خاک بدون تیمار کودی کاشت شده بودند،
برابر  73درصد است که درصد باالیی از گیاهچهها به
دستآمده و
بیماری آلوده شدند که با توجه به نتایج به 
درجهبندیهای موجود مشخص میشود که این رقم جزء

رقمهای خیار حساس به این قارچ است .بیشترین تأثیر
کودی در کاهش شدت بیماری مربوط به تیمار مخلوط سه
کود قارچریشه نیتروکسی و ورمیکمپوست بوده (33درصد)
و کمترین میزان در کاهش شدت بیماری مربوط به تیمار
کودی ورمیکمپوست (51درصد) مشاهده شد.
a

80
70

VMN

M

MN

cd

cde

b

50

40
30
20
10
0

VM

V

N

VN

)Disease severity (%

de

e

cd

bc

60

S

Bio-fertilizers

شکل .3تأثیر کودهای زیستی بر شدت بیماریزایی خیار آلوده با  :P. aphanidermatumقارچریشه ( ،)Mورمیکمپوست ( ،)Vنیتروکسین ()N
;)Figure 1. The effect of bio-fertilizers on disease severity of infected cucumber with P. aphanidermatum. Mycorrhiza (M
)Nitroxin (N); Vermicompost (V

تأثیر کودهای زیستی بر صفات زراعی خیار

تجزیهوتحلیل آماری دادههای بهدستآمده از اندازهگیری
صفات و فراسنجههای موردنظر در تیمارهای کودی
نشان میدهد که همۀ کودها در سطح آماری 05درصد
با شاهد در همۀ صفات باعث بهبود صفات زراعی
گیاهچههای خیار آلوده شدند .همۀ صفات

گیریشدۀ مربوط به تیمار تلفیق سه کود
اندازه 

قارچریشه ،ورمیکمپوست و نیتروکسین ،بیشترین میزان
افزایش نسبت به شاهد را داشتند .بیشترین میزان تأثیر
گیریشده مربوط به
کود نیتروکسین بر صفات اندازه 

صفت ارتفاع ساقه بوده است .در وزن تر و خشک ریشه
بهنسبت بهتری را داشته است.
نیز کود قارچریشه تأثیر 
کود ورمیکمپوست هم بهعنوان کودی همراه با کودهای
نیتروکسین و قارچریشه باعث اثر افزایشی این کودها
شده است (جدول .)3در بین تیمارهای کودی
نیتروکسین بهجز در متغیر ارتفاع ساقه در دیگر صفات
گیریشده کمترین میزان تأثیر را در بین تیمارها از
اندازه 

خود نشان داد ولی میزان تغییرپذیریها در صفات
گیریشده در تیمار نیتروکسن در حدود میزان
اندازه 

پذیریهای مربوط به کود زیستی قارچریشه به

تغییر
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شایانتوجهی در افزایش صفات موردنظر نداشته و
مؤثرترین ترکیب کودی مربوط به مخلوط سه کود است.

دست آمد .با توجه به دادههای حاصل چنین
نتیجهگیری میشود کودهای مصرفی بهتنهایی تأثیر

جدول  .3تجزیۀ واریانس تأثیر کودهای زیستی متفاوت روی اجزای عملکرد خیار آلوده با  ،P. aphanidermatumبا آزمون .LSD
ورمیکمپوست ) ،(Vنیتروکسین ) ، (Nقارچریشه ).(M
Table 3. Analysis of variance for effects of different biofertilizers on yield components of infected cucumber with P.
aphanidermatum by LSD test. M: Mycorrhiza; N: Nitroxin; V: Vermicompost
Aerial dry weight
)(g
0.207a
0.138fg
0.188c
0.201b
0.141f
0.145e
0.170d
0.134g

Aerial fresh weight
)(g
2.400a
1.512d
2.075b
2.155b
1.495a
1.620cd
1.793c
1.475d

Root
height
5.162a
4.950ab
4.525bd
4.825ab
4.800b
4.125d
4.125cd
3.988d

در هر ستون حروف همسان اختالف معنیدار در سطح احتمال 1/15

Plant height
)(cm
11.50a
10.175bc
9.628c
10.775ab
8.975d
7.700e
9.025a
7.367e

Root
dry weight
0.02a
0.018a
0.017b
0.019ab
0.018b
0.018b
0.017b
0.017c

Root fresh weight
)(g
0.096a
0.09b
0.09b
0.09b
0.088b
0.088b
0.086b
0.074c

Treatment
M+V+N
M+V
V+N
N+M
N
V
N
Control

ندارند.
Means followed by same letters in each column are not significantly different at the 5%.

خشک ریشه و شدت بیماری همبستگی توجیهپذیری
وجود دارد (شکل .)1

بررسی آماری ارتباط بین وزن تر و خشک گیاه با
شدت بیماری در حالت استفاده از کودهای زیستی نشان
داد که این ارتباط در سطح چهار تکرار معنیدار بوده و دو
فراسنجه در ارتباط مستقیم با شدت بیماری است و
درمجموع تأثیر کودهای زیستی باعث بهبود شرایط رشدی
گیاه شده است (جدول  .)1تجزیهوتحلیل آماری بین
فراسنجههای هوای و شدت بیماری ارتباط معنیداری را
نشان نداد.
تجزیهوتحلیل همبستگی دادههای وزن تر و خشک
ریشه با شدت بیماری در تیمارهای مختلف کودی در
سطح چهار تکرار با توجه به ضریب  Rهمبستگی مابین
فراسنجههای یادشده نشان داد که بین وزن تر و وزن


جدول  .1ارتباط بین شدت بیماری و وزن خشک و تر ریشۀ
خیار آلوده با  P. aphanidermatumدر تیمارهای مختلف
کودهای زیستی
Table 4. Relation between disease severity and, root dry
and fresh weight of infected cucumber with
P. aphanidermatum under different bio-fertilizers
treatment
Correlation
P value ≤ 0.05
**-0.495
0.004

R2 Linear =0.245

Root dry weight
Root fresh weight

R2 Linear =0.377

Root dry weight

Root fresh weight

Disease

Disease
**-0.495
0.004

Disease

شکل  .1تجزیهوتحلیل همبستگی بین شدت بیماری و وزن تر و خشک ریشۀ خیار آلوده با  P. aphanidermatumتحت تیمارهای
کود زیستی
Figure 2. Correlation analysis between disease severity and, root dry and fresh weight of infected cucumber with
P. aphanidermatum under different bio-fertilizer treatments
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استخراج مولکولهای  RNAاز بافت برگی گیاه با
کیتهای تجاری انجام و کمیت و کیفیتسنجی
مولکولهای بهدستآمده نشان داد که غلظت
شایانپذیرش با کیفیت مناسب بهدستآمده است (شکل
 .)3-Bبرای آزمایش کارایی آغازگرها و تعیین
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دمای ذوب آنها ،واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از
 DNAژنومی و دماهای گرادیان انجام و مناسبترین دما
برای جفت ژن انتخاب شد (شکل  .)3-Aبهترین دمای
ذوب برای ژن  Cupi4دمای  91درجۀ سلسیوس و برای
ژن  Chitinaseدمای  93°Cتعیین شد و در برنامۀ دمایی
بیان ژن در زمان واقعی استفاده شد.

شکل  .3استخراج  RNAگیاهی مورداستفاده در ساخت  (A) cDNAو  PCRشیب دمایی ژنهای  Cupi4و ) Chitinase (Bنشانگر )50bp
Figure 3. Extraction of plant RNA used in cDAN synthesis (A) and PCR thermal gradient for Cupi4 and Chitinase genes
)(B). (Ladder 50 bp

برای بررسی میزان بازدهی واکنش ،منحنی استاندارد
رسم شد .بدین منظور رقتهای مختلف  cDNAتهیه و
برای آنها واکنش  Real time-PCRانجام شد .با توجه به
میزان سطح آستانۀ ) (Ctبرای هر غلظت ،منحنی استاندارد

با دستگاه رسم شد .شیب منحنی برای همۀ ژنها یک
شیب منفی مشخص شد و با استفاده از آن بهترین غلظت
برای ادامۀ واکنشها با استفاده از دستگاه  PCRنوری تهیه
و استفاده شد (شکل .)1

شکل  .1منحنی دمای ذوب ژنهای Cupi4 (A) .و ) Chitinase (Bو منحنی استاندارد

افزایش ژنهای ) Cupi4(Cو )Chitinase (D

Figure 4. Thermal melting curves of Cupi4 (A) and Chitinase (B) genes and amplification standard curve of Cupi (C) and
Chitinase (D) genes
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با توجه به دادههای بهدستآمده از رسم نمودار منحنی
استاندارد مشخص شد که برای ژن  Cupi4بازدۀ واکنش
برابر با  3/11و میزان  R1=1/05و برای ژن  Chitinaseبازدۀ
واکنش برابر با  3/13و میزان  R1=1/03است .با توجه به
میزان شیب منحنی و ضریب رگرسیون زیر عدد  3برای هر
دو آغازگر مشخص شد که کارایی دستگاه در افزایش و
پلیمره کردن قطعههای موردنظر باال و شایانپذیرش است.
نتایج تجزیهوتحلیل منحنی ذوب نشان داد که این دو ژن
دمای ذوب متفاوت دارند بهطوریکه کاهش ناگهانی شیب
دمایی که نشان از دمای ذوب آغازگر است برای ژن
 ،Cupi4در حدود  77درجۀ سلسیوس و برای ژن
 Chitinaseحدود  37درجۀ سلسیوس است (شکل.)5
بررسی میزان تغییرپذیری در بیان ژنهای  Cupi4و
 Chitinaseدر حضور کودهای زیستی نشان داد که
بیشترین میزان تغییرپذیری در همۀ تیمارها مربوط به ژن
 Cupi4است .میزان بیان این ژن در تیمار مخلوط سه کود
بیشترین و در تیمار ورمیکمپوست  +نیتروکسین کمترین

میزان را نشان داد .تیمار قارچریشه بهتنهایی نیز در افزایش
میزان بیان ژن تأثیر شایانپذیرشی را از خود نشان داد
(جدول  .)5دیگر فراسنجههای اندازهگیریشدۀ مربوط به
کیفیت و کارایی واکنشهای بررسی بیان ژن در حالت
واقعی در جدولهای  5و  9آمده است.
تجزیهوتحلیل دادههای خروجی واکنش افزایشی
نسخههای ژن کیتیناز در زمان واقعی نشان داد که
درمجموع میزان بیان این ژن در همۀ تیمارها نسبت به
شاهد آلوده ،افزایش معنیدار نشان داد ولی در مقایسه با
ژن  Cupi4این میزان شایانمالحظه نبود .بیشترین و
کمترین میزان تغییرات مربوط به ترتیب مربوط به
تیمارهای قارچریشه و ورمیکمپوست  +نیتروکسین به
دست آمد (جدول .)9
نتایج مربوط به بیان دو ژن  Chitinaseو Cupi4
گیاهان بیمار بدون حضور تیمارهای کودی (شاهد مثبت) و
گیاه سالم بدون حضور کود (شاهد منفی) نشان داد که در
گیاهان بیمار میزان هر دو ژن افزایش یافته است (جدول.)7

جدول  .5تجزیهوتحلیل بیان ژن  Cupi4در خیار آلوده به  P. aphanidermatumتحت تیمارهای مختلف کود زیستی قارچریشه (،)M
ورمیکمپوست ( ،)Vنیتروکسین ()N
Table 5. Expression analysis of Cupi4 gene in infected cucumber with P. aphanidermatum under different bio-fertilizer
)treatments: Mycorrhiza (M); Nitroxin (N); Vermicompost (V
Result

)P(H1

Std. Error

Expression

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

0.000
0.004
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

46.41-13.37
26.21-16.61
12.94-9.63
13.804-7.062
7.05-4.63
4.73-2.79
3.29-2.49

23.65
21.21
11.61
10.61
5.86
3.92
2.9

Reaction
Efficiency
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04

Type

Gene

Treatment

TRG
TRG
TRG
TRG
TRG
TRG
TRG

Cupi4
Cupi4
Cupi4
Cupi4
Cupi4
Cupi4
Cupi4

VMN
M
MN
VM
N
V
VN

جدول  .9میزان بیان ژن  Chitinaseدر تیمارهای مختلف کود زیستی :قارچریشه ( ،)Mورمیکمپوست ( ،)Vنیتروکسین ()N
Table 6. Expression analysis of Chitinase gene in infected cucumber with P. aphanidermatum under different bio)fertilizer treatments: Mycorrhiza (M); Nitroxin (N); Vermicompost (V
Result

)P(H1

Std. Error

Expression

Up
UP
Up
Down
Down
Down
Down

0.004
0.000
0.501
0.296
0.13
0.033
0.022

2.99-1.65
1.60-1.16
1.20-0. 94
1.08-0.78
1.34-0.40
0.76-0.56
0.666-0.418

2.45
1.41
1.34
0.929
0.649
0.642
0.530

Reaction
Efficiency
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01

Type

Gene

Treatment

TRG
TRG
TRG
TRG
TRG
TRG
TRG

Chitinase
Chitinase
Chitinase
Chitinase
Chitinase
Chitinase
Chitinase

M
VMN
VM
MN
V
N
VN

جدول  .7سطح بیان ژنهای  Cupi4و  Chitinaseدر خیار آلوده به  P. aphanidermatumبدون کاربرد کودهای زیستی
Table 7. Expression level of Cupi4 and Chitinase gene in infected cucumber with P. aphanidermatum without biofertilizer application
Result
UP
UP

)P(H1
0.000
0.000

Std. Error
38.684-10.1
3.621-1.464

Expression
12.529
1.235

Reaction Efficiency
1.04
1.01

Type
TRG
TRG

Gene
Cupi4
Chitinase
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بحث
در این بررسی تأثیر سه کود زیستی قارچریشه،
ورمیکمپوست و نیتروکسین در القای مقاومت خیار به
بیماری بوتهمیری در شرایط گلخانه بررسی شد .شدت
بیماری و ایجاد نشانههای بیماری روی ریشۀ بوتهها در
حالتهای کودی با گیاه شاهد مقایسه شد و درصد

همۀ
شدت بیماری با شاخصهای شمارهگذاری تعیین شد.
دستآمده از اندازهگیری شدت بیماریزایی نشان
به 
نتایج 
داد که گیاهچههای خیار کشتشده در خاکهای
تقویتشده با کودهای زیستی قابلیت مقاومت بیشتری از

خود نشان میدهند و شدت بیماری به میزان زیادی
کاهش یافت .احتمال دارد این کاهش شدت بیماری
افزون بر تقویت گیاه درنتیجۀ رقابت مکانی و تغذیهای
باشد که در خاکهای حاوی موجودهای سودمند
خاکزی صورت میپذیرد .بدینصورت که عامل بیماری
درنتیجۀ رقابت با این موجودها سرعت رشد و گسترش
کمتری داشته و بهطور شایانتوجهی کنترل میشود
بهطوریکه کاهش نیافتن شدت بیماری در گیاه شاهد
آلوده تأییدکنندۀ این موضوع است .به هر حال ایجاد
شرایط تغذیهای مناسب بهویژه در مراحل اولیۀ شیوع
بیماری میتواند از شیوع بیماری به میزان فراوانی
جلوگیری کند .در بررسی پیشین با کاربرد مواد
القاکنندۀ مقاومت مشخص شد که بیشترین میزان تولید
آنزیمهای دفاعی در  71ساعت اولیۀ مایهزنی عامل

بیماری بوده و با افزایش زمان این مقادیر کاهش یافت
( Abkhoo and Sabbagh 2015,Ghazimohseni et al.
 .)2014همچنین در این تحقیق مشاهده شد که بیشتر
کودهای زیستی مورداستفاده با شدت و ضعف مختلف،
قادر به افزایش اجزای عملکرد مؤلفهها بررسی شدند که
به نظر میرسد افزون بر مسئلۀ کنترل بیماری ،نیاز
غذایی گیاه برای استقرار بهتر بهویژه در مراحل اولیۀ
رشد و افزایش میزان عاملهای مؤثر و دخیل در تولید
نهایی محصول را بهبود میبخشد .دلیل این بهبود در
صفات زراعی و زیستتوده (بیوماس) گیاهچ ههای خیار
میتواند ناشی از تأمین نیازهای غذایی ،در دسترس قرار
دادن عناصر غیرقابل جذب مستقیم و افزایش تولید
محرکهای رشدی در گیاه باشد .نتایج تحقیقات صفاری
و همکاران نیز نشان داد کاربرد کود ورمیکمپوست با
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خاک سطحی محل کشت خیار تأثیر بسیار خوبی بر
روند رشد بوتههای خیار داشته است ( Saffari et al.
 )2013که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .عاملهای
بیماریزای خاکزی افزون بر نفوذ به بافتهای گیاه و
تخریب آنها باعث جلوگیری از جذب بعضی از عناصر
غذایی توسط گیاه و ضعف بیشتر گیاه میشوند.
کمککننده در جذب

قارچریشهها یکی از عاملهای
عنصر غذایی بهوسیلۀ گیاه و تقویت آن هستند ( Spann
بررسیهای چندی نقش

.)and Schumann, 2010
قارچریشهها را در بهبود شرایط رشدی گیاهان میزبان از
راه جذب عناصر غذایی کمتحرک در محلول خاک مانند
فسفر ،روی و مس ( )Marschner and Dell 1994و
تقویت گیاهان در برابر عاملهای عفونی بررسی کرد هاند
یاختهای گیاه از

و مشخص شده است که تقویت دیوارۀ
راه افزایش آنزیمهای مرتبط مانند کیتیناز ،باعث
جلوگیری از مرگ یاختهای و خروج مواد قندی موردنیاز
عاملهای بیماریزا برای رشد و گسترش شده و مقاومت
القایی گیاه را افزایش میدهد ( Heydari and
 .)Pessarakli 2010, Linderman 2000با بررسی تأثیر
کودهای زیستی بر شاخصهای رشدی گیاه سیاهدانه
مشخص شده است که مایهزنی بذر سیاهدانه با
آزوسپیریلوم و قارچریشهها ،بیشترین تأثیر را بر صفات
رشدی این گیاه داشته است .و این افزایش درنتیجۀ
بهاحتمال اکسین موجب
تولید محرکهای رشد است که 
تقسیم یاختهای بیشتر و جیبرلین و مشتقات آن سبب
میانگرههای ساقه

افزایش رشد طولی یاختهها بهویژه
میشوند ( .)Zhang and Ao 2010نتایج آزمایشهای
گلخانهای نشان دادهاند که گیاهچههای شبدر قرمز
همراه با قارچریشه ،بیشترین وزن خشک و تر ریشه و
اندام هوایی ،ارتفاع گیاهچه و طول ریشه را نسبت به
شاهد دارند که این تأثیرگذاریها به دلیل افزایش جذب
فسفر و روی و افزایش زیستتودۀ گیاه بوده است ( Bi et
 .)al. 2003در بیشتر تیمارهای اعمالشدۀ کودهای
زیستی در این بررسی تغییر افزایش اجزای عملکرد
نسبت به مشاهده شد ولی این مقادیر با توجه به نوع
ترکیب کودی متفاوت بود .بیشترین میزان تغییر در
بیشتر صفات مربوط به تیمار مخلوط سه کود زیستی
ثبت شد که با توجه به این نتایج چنین استنباط
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میشود که در کاربرد کودهای زیستی ترکیب کودی با
نسبتهای مناسب میتواند تأثیر آنها را نسبت به
کاربرد تکی افزایش دهد ولی در چنین مواردی باید
تأثیر بازدارندگی این عاملها رویهم ارزیابی دقیق شود.
نتایج در این تحقیق از روش بررسی میزان بیان ژن در
زمان واقعی برای تأیید نتایج باال استفاده شد .ازجمله
سودمندی این روش ،بررسی دقیق و سریع میزان
نسخههای یک ژن در یک زمان واقعی و مشاهدۀ
مستقیم میزان این تغییرها است .ترسیم منحنی ذوب
پس از اتمام فرآیند  PCRاطالعات دقیقی را نسبت به
کارایی دستگاه و عملکرد آغازگرها برای انجام یک
بررسی دقیق فراهم میکند ( Vandesompele et al.
 .)2002بررسی منحنیهای مربوط به ژنهای مورد
آزمایش نشان داد که طراحی و ساخت آغازگر بهخوبی
صورت گرفته و توالیهای مورداستفاده میتواند برای
بررسیهای همسان استفاده شود .در یک بررسی نشان

داده شد که ژن  Cupi4در آلودگی برگی خیار توسط
عاملهای مختلف قارچی و باکتریایی به میزان
شایانتوجهی افزایش بیان داشته است ( Phuntumart et
 .)al. 2006در این پژوهش الگوی بیان ژن  ،Cupi4در
آلودگی ریشهای ناشی از عامل بیماری مرگ گیاهچه در
بین همۀ تیمارهای کودی در زمان  71ساعت پس از
آلودگی بررسی شد .افزایش شمار نسخههای این ژن در
براب ر بیمارگرهای مختلف قارچی و باکتریایی و همچنین
القاگر غیر زیستی در گیاهچههای خیار میتواند نقش
مؤثر و کلیدی این ژن را در برابر تنشهای زیستی و
غیرزیستی و القای مقاومت به بیمارگر را روشن کند
( .)Phuntumart et al. 2006در این تحقیق مشاهده شد
که میزان بیان آن در برابر ژن کیتیناز بسیار شایانتوجه
بوده و حتی در تیمارهای تککودی این میزان نسبت به
شاهد بیان شایانتوجهی داشت .گیاه پسازآنکه در
معرض حملۀ بیمارگر (پاتوژن) قرار میگیرد ،دامنۀ
گستردهای از واکنشهای دفاعی را مانند تقویت ساختار

دیوارۀ یاختهای ،انفجار اکسایشی (اکسیداسیونی) و تولید
ترکیبهای دفاعی مانند  PRپروتئینها را فعال میکند

که ( .)Hong and Hwang 2005ژن کیتیناز یکی از
ژنهای مسئول تولید پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی
است که پس از تنشهای زیستی ،در گیاه تولید میشود.

پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی همچون کیتیناز که
نقش ضد باکتریایی و ضد قارچی دارند در ارتباط با
مقاومت اکتسابی سیستمیک هستند ( Sticher et al.
 .)1997با توجه به دادههای بهدستآمده مشخص شد که
در همۀ تیمارهای کودی میزان بیان ژن کیتیناز از ژن
 Cpui4در تیمارهای همسان کمتر است .بیشترین میزان
بیان این ژن مربوط به تیمار قارچریشه بود درحالیکه
برای ژن  Cupi4بیشترین میزان مربوط به تیمار مخلوط
سه کود بود .با توجه به میزان افزایش شایانتوجه بیان
ژن  Cupi4مخلوط کودی اگرچه ممکن است هزینۀ
بیشتری را برای کشاورز داشته باشد ولی میتواند در
روند مقاومسازی گیاه نقش مؤثرتری را ایفا کند .با توجه
به میزان بسیار کم کیتین در ساختار دیوارۀ یاختهای
بهاحتمال بیان کمتر
شبه قارچ  ،P. aphanidermatum
ژن کیتیناز نسبت به ژن  Cupi4میتواند مربوط به
ساختار این دیواره باشد .اگرچه کیتینازها بیشتر فعالیت
ضد قارچی دارند و در برهمکنشهای بین قارچهای
بیماریزای گیاهی با گیاهان نقش عمدهای دارند ولی
بررسیها ،نقش لیزوزیمی را نیز برای کیتینازها اثبات

کرده و استنباط میشود که از این راه باعث تجزیۀ
دیوارۀ یاختهای دیگر عاملهای بیماریزای میشوند
( .)Fritig and Legrand 2012, Grover 2012همانطور
گیاهچهها

که مشاهده شد بیان دو ژن در نتیجۀ مایهزنی
افزایش نسبی از خود نشان میدهند ،که
پذیریهای بیان ژن  Cupi4به میزان بیشتری از

تغییر
ژن  Chitinaseاست که در ژن  Chitinaseحدود 1/11
برابر افزایش دیده میشود اما در ژن  Cupi4این میزان
 31/5برابر است (جدول  .)1در گیاهان بیمار بدون
حضور کودهای زیستی و در مقایسه با شاهد سالم میزان
بیان ژنهای  Cupi4و  Chitinaseدستخوش تغییر شده
است ولی این تغییر در ارتباط با ژن  Cupi4بهمراتب
بیشتر از ژن کیتیناز است که نشاندهندۀ نقش مؤثرتر
این ژن در واکنشهای دفاعی است (جدول  .)1تحقیق
برای یافتن ژن و یا ژنهای مسئول مقاومت برای یافتن
یک نشانگر سودمند در انتخاب رقمهای مقاوم ادامه
دارد .با توجه به نحوۀ عملکرد چندگانۀ ژنی در فرآیند
ایجاد مقاومت ،رسیدن به مجموعهای ژنهای منتخب به
بهنسبت شایانپذیرشی از عاملهای بیمارگر
یک طیف 
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یها بهعنوان عاملهای مهم مطرح
 و مدیریت بیمار
 اگرچه در میزان بیان ژن پروتئینهای مقاومت.باشند
تفاوت وجود دارد که میتواند این تفاوت تغییرپذیری را
به راهبرد دفاعی گیاه و میزان مقاوم بودن رقم گیاه نیز
مرتبط دانست و با اندازهگیری اختالف تغییرات این
ژنها و کمیتسنجی محصوالت ژن میتوان احتمال و
درصد حساسیت به بیمارگرهای مختلف را برای هر رقم
برآورد کرده و برای فرار گیاه از عاملهای بیماریزایی که
حساسیت شدید در گیاه ایجاد میکنند برنامههای
مدیریتی کنترل مبارزه با بیماریها را در نظر گرفت و
درنهایت به پایداری سامانۀ کشاورزی کمک کرد و
.استفاده از مواد شیمیایی را به کمترین میزان رساند

 میتواند گامی مؤثر در کنترل بیماری مرگ،خاکزی
 پیشنیاز تولید رقمهای.گیاهچۀ خیار گلخانهای باشد
 شناسایی سازوکارهای گیاهی درگیر در واکنش به،مقاوم
عاملهای بیماریزاست که منجر به ظهور مقاومت در
رقمهای مقاوم و حساسیت در رقمهای حساس گیاهی
.)Baker 1968( میشود
نتیجهگیری کلی

با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت که
کودهای زیستی افزون بر ایفای نقش بهعنوان
تأمینکنندگان نیاز غذایی گیاه میتوانند در سازوکارهای

دیگر گیاه ازجمله سازوکار مقاومت به عاملهای بیماریزا
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ABSTRACT
Damping-off disease of cucumber caused by soil-born fungi Pythium aphanidermatum is one of the most
destructive diseases of cucumber. In this research, the effect of three bio-fertilizers including; nitroxin,
mycorrhiza and vermicompost in single and combined form on induced resistance and yield components in
greenhouse cucumber (ES-2862) infected with damping-off disease was investigated. These experiments
were performed in a completely randomized design with four repetitions in greenhouse condition. The
measurment of disease severity showed that V+N+M (37%) and vermicompost + nitroxin (73%) treatment
have the highest and the lowest effects on disease severity reduction, respectively. The mixed treatment of
three bio-fertilizers has the best effect on increase of yield components when compared to control. The
application of mycorriza alone showed the lowest effect on majority of traits. Gene expression analysis of
Cupi4 and Chitinase genes by qRT-PCR showed that expression level of two genes has been affected by biofertilizers treatment. For Cupi4 gene (23.65), combination of three bio-fertilizers and for chitinase gene
(2.45), mycorrhizal treatment showed the highest effect of expression pattern. Regarding the results, it can be
concluded that these bio-fertilizers could be use as bio-control agents to plant improving against pathogenic
fungal agents.
Keywords: Bio-fertilizers, chitinas, cucumber damping-off, gene expression, induced resistant.
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