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 در افزایش فاکتورهای رشدی وBacillus spp.  وPseudomonas spp. تأثیر چهار استرین پروبیوتیک
(Meloidogyne incognita) کاهش شاخصهای بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشهگرهی
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چکیده

 وBacillus cereus IPRI95 Pseudomonas fluorescens VUPF5, VUPF52  استرین باکتریایی پروبیوتیک شامل4 پتانسیل
Meloidogyne (  در افزایش فاکتورهای رشدی دو رقم پسته در شرایط حضور و عدم حضور نماتدBacillus subtilis IPRI96
 عدمحضور، بیماری (حضور نماتد،) آزمایشی بر اساس طرح فاکتوریل با سه فاکتور رقم (بادامی و سرخس.) بررسی شدincognita
 فاکتورهای.) درقالب طرح کامالً ًتصادفی در سه تکرار انجام پذیرفتIPRI95, IPRI96, VUPF5, VUPF52 ،نماتد) باکتری (شاهد
 حداکثر مقادیر.رشدی به دنبال تیمار باکتریایی در هر دو رقم افزایش نشان داد که مقادیر آن در رقم سرخس در مقایسه با شاهد بیشتر بود
،29/6  و50/63  طول ریشه،12/1  و75/1 افزایشیافته برای نهالهای پسته تیمارشده با باکتریها در حضور نماتد برای طول ساقه برابر با
 درصد بهترتیب برای رقم17/1  و1  و وزن خشک ریشه18/52  و34/41  وزن خشک ساقه،31  و63  وزن تر ریشه،34  و115 وزن تر ساقه
71  و30/5  درصد و تعداد کیسه تخم64/4  و49/7  تعداد گال بعد از چهار ماه در حضور باکتری به میزان.سرخس و بادامی به دست آمد
.درصد بهترتیب در رقم سرخس و بادامی در مقایسه با شاهد کاهش داشتند
. کیسه تخم، پسته، رقم، نماتد ریشه گرهی، باکتریهای پروبیوتیک:کلیدواژگان
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ABSTRACT
The ability of four bacterial strains include Pseudomonas fluorescens VUPF5, VUPF52 and Bacillus cereus IPRI95,
Bacillus subtilis IPRI96 on increase of growth parameters of two cultivars of pistachio in presence and absence of
Meloidogyne incognita was evaluated. The experiment was a factorial design in a complete randomized design with the
three factors including cultivar (Badami and Sarakhs), disease (presence and absence of nematode) and probiotic bacteria
(Pseudomonas fluorescens strains VUPF5, VUPF52, Bacillus cereus strain IPRI95, Bacillus subtilis strain IPRI96 and
water) in three replications. All of measured parameters showed considerable increases following treatment with bacterial
strains in both cultivars. However, this increase in Sarakhs cultivar was higher than Badami cultivar. The maximum
increase in treated pistachio seedlings was recorded for shoot height by 75.1, 12.1, root height by 50.63, 29.6, fresh shoot
weight by 115, 34, fresh root weight by 63, 31, dry shoot weight by 34.41, 18.52 and for dry root weight by 1, 17.1
percent in Sarakhs and Badami cultivars respectively as compared with control. The number of galls and number of egg
masses four month after inoculation was significantly decreased by 49.7 and 30.5%, for cv. Sarakhs and 64.4 and 71%,
for cv. Badami respectively as compared with nontreated seedlings.
Keywords: Cultivar, egg mass, pistachio, probiotic bacteria, root knot nematode.
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مقدمه
پسته ( )Pistacia vera L.بهعنوان یکی از مهمترین
محصوالت باغی و سومین کاالی صادرا تی ایران از
اهمیت اقتصادی ویژه در بین محصوالت کشاورزی
برخوردار است که بهخاطر کیفیت عالی آن دربین
کشورهای تولیدکننده این محصول ازمرغوبیت ویژهای
برخوردار است به همین دلیل پسته ایران در بین
محصوالت صادراتی و ارزآور کشور اهمیت خاصی داشته
و باید برای حفظ موقعیت جهانی آن تالش بیشتری
اعمال شود ( .)Berya and Jebeli ameli 2006در
بررسی که از باغات پسته و بادام ایران انجام شده است
 26گونه ،متعلق به  13جنس از نماتدهای راسته
 Tylenchidaگزارش شده است (.)Aliramji et al. 2005
دو گونه  Meloidogyne incognitaو  M. javanicaدر
اغلب اوقات از باغات پسته در استانهای مختلف
جداسازی شده است ( Farivar Mehin 1984, Fatemy
 .)2009خسارت ناشی از نماتد ریشهگرهی
) ،)Meloidogyne spp.به دلیل عدم مدیریت صحیح و
رعایت اصول بهداشتزراعی ،هزینه باال و خطرات مصرف
نماتدکشها و نبود پایههایی مقاوم در این محصول ،زیاد
و رو به افزایش است .از طرف دیگر با توجه به بررسی-
های فریور مهین این نماتد میتواند دارای حداقل پنج
نسل در سال بر روی درختان در جنوب کشور باشد و
این خود میتواند سبب تشکیل جمعیتهایی با قدرت
بیماریزایی باال شود ( .)Farivar Mehin 1984نماتد با
توجه به قدرت تکثیری و جمعیت باالی آن در باغات
پسته ،عالوه بر ایجاد اختالل در جذب آب و مواد غذایی
گیاه که باعث ضعیف شدن شدید درختان میگردد .از
سوی دیگر سبب نفوذ و گسترش بیماریها و آفات
ثانویه در این درختان میشود .در طبیعت ،جمعیتهای
نماتد ریشهگرهی توسط تعدادی از میکروارگانیزمهای
خاک شامل پرداتورها ،قارچهای نماتدخوار ،قارچها و
باکتریهای اندوفیت تحت تأثیر قرار میگیرند ( Viaene

 .)et al. 2006معموالً گروه وسیعی از باکتریها نظیر
،Azotobacter
،Azospirillum
،Pseudomonas
 Enterobacter Klebsiella ،Bacillusو Xanthomonas
هستند که سبب تقویت رشد گیاهان در شرایط تنش
مانند عوامل بیماریزا میشوند ( Poi and Kabi 1979,

 .)Pillary and Nowak 1997در این بین سویههایی از
سودوموناس فلورسنت و باکتریهای تشکیلدهنده اسپور
(گونههای باسیلوس) در بین غالبترین باکتریهایی
هستند که قادر به کنترل نماتدها میباشند ( Viaene et
.)al. 2006
باکتریهای افزایشدهنده رشدگیاه ( (PGPRتأثیر
مثبتی بر روی پارامترهای گیاهی مانند نرخ جوانهزنی،
تحمل به خشکی ،وزن شاخهها و ریشهها ،بازده محصول
و رشد گیاه تحت استرسهای خشکی دارند ( Kloper et
 .)al. 2004, Yildirim et al. 2006این باکتریها با
افزایش جذب مواد غذایی یا به واسطه توقف بیمارگرهای
گیاهی با تولید آنتی بیوتیکها ،سیدروفورها ،مواد ضد
میکروبی و همچنین با تولید مواد فعال بیولوژیکی نظیر
اکسینها و دیگر هورمونهای گیاهی در ارتباط میباشد.
برخی از استرینهای افزایش دهنده رشد گیاه عالوه بر
اثرات مستقیم قادرند با القای مقاومت سیستمیک
( )Induce Systemic Resistanceبهطور غیرمستقیم
گیاهان را از بیمارگرها محافظت نمایند ( Siddiqui and
 .)Bakker et al. 2007 ،Shaukat 2002تاکنون گزارشات
متعددی مبنی بر استفاده از باکتریهای افزایشدهنده
رشد گیاه برای کنترل نماتدهای بیماریزا در گیاهان
مختلف گزارش شده است .کارایی برخی از استرینهای
 P. fluorescensدر کاهش تکثیر نماتد  M. incognitaو
شدت بیماری و همچنین افزایش فاکتورهای رشدی در
شرایط مزرعه بر روی گیاه گوجهفرنگی معنیدار و قابل
مقایسه با نماتدکش کربوفوران بود ( Kavitha et al.
 .)2007کاربرد استرین  B. subtilis 7612به تنهایی یا در
ترکیب با قارچهای آنتاگونیست نتایج معنیداری در
افزایش طول و وزن خشک اندام هوایی در گیاه
گوجهفرنگی در حضور نماتد  M. incognitaدر قیاس با
تیمار شاهد بدون تلقیح نشان داد .بهطوریکه این
باکتری به تنهایی سبب افزایش  32/4درصدی وزن
خشک اندام هوایی گیاه و در ترکیب با قارچ آنتاگونیست
 Aspergillus niger CAسبب افزایش بیشتر 60/9
درصدی در وزن خشک اندام هوایی گیاهان آلوده به
نماتد ریشهگرهی گردید (.)Siddiqui and Akhtar 2009
استرین خاصی از  P. putidaسبب افزایش رشد و بازده
در سیبزمینی ،چغندر قند و تربچه شد بهطوریکه

زینالدینی ریسه و همکاران :تأثیر چهار استرین پروبیوتیک  Pseudomonas spp.و  Bacillus spp.در ...

افزایش بازده محصوالت رشد معنیدار و قابل توجه 144
درصدی را در مقایسه با شاهد نشان دادند ( Kloepper
 .)et al. 1980مطالعات قبلی در گیاهان مختلف نشان
داده است که استرینهای باسیلوس و سودوموناس قادر
به کنترل نماتد از طریق کاهش در نفوذ الرو سن دوم،
کاهش در مهاجرت الرو سن دوم به سمت ریشههای
تیمارشده با باکتری آنتاگونیست ،کاهش در تفریخ تخم
و به دنبال آن تخفیف شدت بیماری نماتدی میشوند
( Lian et al. 2007, Padgham and Sikora 2007,
 .)Huang et al. 2010استفاده از باکتریهای
افزایشدهنده رشد گیاه برای کشاورزی پایدار بهطور
گسترده و چشمگیری در نقاط مختلف جهان در حال
گسترش میباشد .افزایش قابل توجه در رشد و بازده
محصوالت مهم کشاورزی به دنبال مایهزنی آنها با
باکتریهای افزایشدهنده رشد گیاه گزارش شده است،
لذا با توجه به خسارت گسترده نماتد ریشهگرهی در
باغات ،شناسایی و کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک در
باغات پسته در برنامه مدیریت تلفیقی ضروری بهنظر
میرسد .برای این منظور تأثیر چهار استرین باکتریایی
IPRI96, VUPF5,
 P. fluorescensاسترینهای
 B. subtilis VUPF52و  B. cereus IPRI95در کنترل
نماتد ریشهگرهی  M. incognitaو فاکتورهای رشدی در
دو رقم پسته بررسی گردید .از آنجایی که مقاومت ارقام
پسته به نماتد ریشهگرهی بهترتیب خنجری رفسنجانی،
قزوینی ،سرخس ،فندقی و بادامی کاهش مییابد
( .)Madani et al. 2012درجه حساسیت رقم و تأثیر آن
بر افزایش فاکتورهای رشدی و شاخصهای بیماری نیز
ارزیابی شد.
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باکتریایی در محیط کشت مایع غذایی ( )NBبرای 72
ساعت در دمای  37درجه سلسیوس کشت داده شد و
میزان  10سیسی از سوسپانسیون باکتریایی با غلظت
 108 cfu/mlبرای تیمار نهالهای پسته استفاده گردید.
تهیه اینوکولوم نماتدی

خاک و نمونههای ریشه پسته آلوده از باغات پسته
رفسنجان (استان کرمان) جمعآوری شد .تک کیسه تخم
از ریشه جدا و بهطور جداگانه هر کیسه تخم روی نشای
گوجهفرنگی رقم  Earlyurbanaقرار داده شد تا یک
جمعیت خالص از نماتد تهیه شود .بر اساس مشخصات
ریختسنجی و ریختشناسی الرو سن دوم و همچنین
ریختشناسی کوتیکول انتهایی ماده ()Perineal pattern
شناسایی گونه غالب منطقه انجام شد ( Eisenback and
 .)Triantaphyllou 1991, Jepson 1987الروهای سن
دوم نماتد را با خرد کردن ریشههای گوجهفرنگی حاوی
گال در یک مخلوطکن و عبور دادن سوسپانسیون
حاصل از سری الکها بهطوریکه تخمها بر روی الک
 500مش جمعآوری و برای تفریخ تخم این
سوسپانسیون را روی دستمالی که داخل یک الک که
سوراخهای درشت داشت ریخته شد .این مجموعه را
داخل ظرف پتری که کف آن آب ریخته شده بود قرار
داده و برای یک هفته الروهای تفریخشده ،هر  24ساعت
یک بار از آب داخل پتری جمعآوری شد ( Hussey and
 .)Barker 1973دو هزار الرو سن دوم بهعنوان
سوسپانسیون نماتدی برای تلقیح نهالهای پسته
استفاده گردید.
مواد گیاهی و روش تلقیح

مواد و روشها
تهیه اینوکولوم باکتریایی

در تمامی آزمایشات از چهار استرین باکتریایی شامل
 P. fluorescensاسترینهای  VUPF5و VUPF52
(گرفته شده از کلکسیون آزمایشگاه بیماریشناسی،
دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان) و  B. cereus IPRI95و
( B. subtilis IPRI96گرفته شده از کلکسیون باکتریایی
آزمایشگاه بیماریشناسی ،مرکز تحقیقات پسته کشور)
استفاده گردید .برای تهیه سوسپانسیون ،استرینهای

بذر پسته دو رقم بادامی و سرخس از مرکز تحقیقات
پسته تهیه گردید .بذور ابتدا در محلول هیپوکلریت
سدیم  0/5درصد برای  3دقیقه استریل سطحی شدند
سپس با آب مقطر استریل شسته و برای جوانهزنی در
شن استریل به مدت یک هفته در دمای  28درجه
سلسیوس قرار گرفتند.گیاهچهها در مرحله برگ لپهای
با ترکیب بنومیل ضد عفونی و به نسبت یک عدد برای
هر گلدان به گلدانهای حاوی خاک استریل منتقل
شدند .نهالهای پسته در مرحلهی  8-10برگی آماده
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برای مایهزنی بودند .برای مایهزنی نهالهای پسته با
سوسپانسیون نماتدی یا باکتریایی میزان  10سیسی از
سوسپانسیون باکتریایی یا تعداد  2000الرو سن دوم به
 3حفره که در اطراف نهالها ایجاد شده بود ،وارد و
سپس با خاک این سوراخها پوشانده شد .در تیمار شاهد
از آب استفاده شد .بعد از گذشت  90روز گیاهان از
خاک خارج شدند و برای مراحل بعدی آزمایش مورد
استفاده قرار گرفتند.

(بادامی و سرخس) ،بیماری (نماتد و شاهد) و
استرینهای باکتریایی افزایشدهنده رشد (شاهد،
 IPRI95 ،VUPF5 ،VUPF52و  )IPRI96در قالب طرح
کامالً تصادفی و در سه تکرار انجام پذیرفت .دادههای
بهدست آمده با استفاده از نرمافزار آماری )(Version 9.1
 SASتجزیه و تحلیل شدند و مقایسه میانگینها در
سطح احتمال  5درصد توسط آزمون دانکن انجام شد .با
استفاده از برنامه ) MINITAB (Version 14آزمون
نرمالیته روی دادهها انجام شد.

اندازهگیری شاخصهای رشدی و نماتدی

پارامترهای رویشی که در این آزمایش اندازهگیری شد،
شامل ارتفاع ساقه ،طول سیستم ریشهای ،وزنتر و
خشک اندام هوایی و ریشه بودند .برای اندازهگیری وزن
خشک بخش هوایی و ریشه نمونههای تهیه شده بهطور
جداگانه به مدت  48ساعت در آون با دمای  70درجه
سلسیوس قرار گرفتند و وزن خشک آنها با ترازوی
 Mettlerمدل  AE160جداگانه اندازهگیری شد .توانایی
استرینهای باکتریایی در کنترل نماتد ریشهگرهی در هر
دو رقم محاسبه گردید .برای این منظور نهالهای پسته
تیمارشده با باکتریها ،توسط  2000الرو سن دوم نماتد
 M. incognitaتلقیح گردیدند .گلدانها در گلخانه به
مدت چهار ماه نگهداری شدند .بعد از گذشت این مدت
زمان ریشههای هر گلدان جداگانه شستشو شد و تعداد
گال و کیسه تخم در یک گرم ریشه در زیر بینوکولر
شمارش گردید .خاک هر گلدان کامالً مخلوط و سپس
تعداد الرو سن دوم در  250گرم خاک هر گلدان با استفاده
از روش سینی وایتهد استخراج و شمارش گردید و این
تعداد در وزن خاک هر گلدان ضرب شد تا تعداد الرو سن
دوم هر گلدان محاسبه شود .درصد افزایش پارامترهای
رشدی به این صورت محاسبه شد که عدد بهدست آمده از
پارامتر مورد نظر در حضور تیمار باکتریایی را در عدد 100
ضرب و سپس عدد حاصل بر عدد متناظر آن در تیمار
شاهد تقسیم گردید ،حاصل تقسیم از عدد  100کم شد و
به این ترتیب درصد افزایش پارامتر مورد نظر در اثر تیمار
باکتریایی محاسبه شد.
آنالیز آماری

این پژوهش به صورت فاکتوریل با سه فاکتور شامل رقم

نتایج و بحث
شناسایی گونه نماتدی

با توجه به اندازههای بهدستآمده از مشخصات
ریختسنجی حداقل  10نمونه الرو سن دوم نماتدی
مربوط به هر نمونه خاک و مقایسه آن با کلید شناسایی
گونههای این نماتد و همچنین بر اساس مشخصات
ریختشناسی برشهای بهدست آمده از انتهای بدن
نماتدهای ماده ،گونه غالب منطقه گونه M. incognita
بود هر چند در تعدادی از نمونهها گونه M. javanica
نیز مشاهده گردید (.)Jepson 1987
اثر تیمارهای باکتریایی برشاخصهای رشدی
طول ساقه

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر رقم ،تیمار
باکتریایی ،بیماری و اثرات سهگانه آنها تفاوت
معنیداری بر طول ساقه نهالهای پسته داشت
(جدول .)1نتایج نشان داد که مایهزنی نهالهای پسته با
نماتد سبب کاهش طول ساقه بهترتیب  23و  36درصد
در رقمهای بادامی و سرخس در مقایسه با تیمار
شاهدگردید .با توجه به اینکه رقم سرخس از بادامی
حساسیت کمتری به آلودگی نماتدی دارد کاهش
بیشترطول ساقه احتماال به دلیل افزایش یافتن سطح
برخی از هورمونهای گیاهی مانند  IAAدر رقم بادامی
به دنبال آلوده شدن با نماتد ریشهگرهی باشد .این نتایج
با نتایج مطالعات کورایم و همکاران مطابق است که در
ژنوتیپ بسیار حساس چغندر قند افزایش معنیدار و
بیشتری را در  ،IAAدر مقایسه با برخی از ارقام با
حساسیت کم و متوسط گزارش نمودند ( Korayem et

زینالدینی ریسه و همکاران :تأثیر چهار استرین پروبیوتیک  Pseudomonas spp.و  Bacillus spp.در ...

 .)al. 2012نتایج مقایسه میانگین بین تیمارها در رقم
سرخس نشان داد ،طول ساقه نهالهای پسته تیمارشده
با چهار استرین باکتریایی افزایش معنیداری نسبت به
تیمار شاهد دارند .در حالیکه در رقم بادامی استرین
 B. subtilis IPRI96تأثیری در افزایش طول ساقه
نداشت .حداکثر میزان افزایش طول ساقه برابر با  12/1و
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 75/1درصد بهترتیب برای رقم بادامی و سرخس
بهدست آمد .کورایم و همکاران نیز نتایج مشابهی را
گزارش دادند بهطوریکه در چغندر قند ژنوتیپهای
حساستر به نماتد ریشهگرهی دارای رنگدانههای
فتوسنتزی و رشد کمتر در مقایسه با ژنوتیپهای مقاوم
بودند (.)Korayem et al. 2012

جدول  .1تجزیه واریانس اثر رقم ،باکتریهای افزایشدهنده رشد ( )PGPRو بیماری نماتدی بر پارامترهای رشدی پسته
Table 1. Analysis of variance of effect of cultivar and PGPR and nematode on pistachio growth factors
Mean of squares
Treatment
df Shoot length
Root length
Fresh shoot
Fresh root
Dry shoot
Dry root
)(cm
)(cm
)weight (g
)weight (g
)weight (g
)weight (g
1
**10.18
**65.81
**12.21
**1.63
**4.99
**0.19
)Cultivar (C
**
**
**
**
**
4
7.91
131.87
0.59
0.29
0.13
**0.04
PGPR
**
**
**
**
**
1
53.83
605.35
1.80
6.03
0.48
**1.19
)Disease (D
**
**
ns
**
**
4
9.80
29.22
0.02
0.21
0.04
**0.11
C×PGPR
ns
**
ns
**
*
1
0.07
89.83
30.001
0.10
0.02
0.003 ns
C×D
4
3.06 ns
*9.25
**0.09
**0.30
**0.03
**0.08
D×PGPR
*
*
*
**
*
1.67
11.01
0.07
0.09
0.06
**0.10
C×PGPR×D 4
40
0.88
3.88
0.02
0.02
0.004
3.09
Error
)C.V. (%
5.3
6.18
12.99
8.59
9.13
11.29
 * ،nsو ** :معنیدار نبودن بین تیمارها ،اختالف معنیدار درسطح احتمال  5درصد و  1درصد.
میانگینها با حروف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنیدار با یکدیگر هستند.
ns, *, **: Non significantly different, significant different at 5% and 1%, respectively.
Means followed by the same letter are not significantly different from each other.

شکل  .1تأثیر مایهزنی نهالهای پسته با استرینهای باکتریایی به تنهایی و همزمان با مایهزنی نماتد روی طول ساقه دو رقم پسته
ستون دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد باهم ندارند
Figure 1. Effect of bacteria treatments in pistachio seedlings on shoot height of two pistachio cultivars in presence and
absence of nematode.
Treatments with the same letters are not significantly different accordingtoDuncan’smultiplerangetest(p-value < 0.05).

طول سیستم ریشه

طول ریشهها به دنبال آلوده شدن با نماتد در مقایسه با
تیمار شاهد (آب) 22 ،و 19/1درصد بهترتیب در
رقمهای سرخس و بادامی کاهش نشان داد .این در حالی
است که به دنبال تیمار ریشههای پسته با استرینهای

باکتریایی ما شاهد افزایش معنیداری در طول ریشه
بودیم بهطوریکه حداکثر افزایش طول ریشه در رقم
بادامی در تیمار با استرین  IPRI95و در رقم سرخس به
دنبال تیمار با استرین  VUPF5حاصل شد .میزان این
افزایش برابر با  29/6و 50/63درصد بهترتیب در رقمهای
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بادامی و سرخس در مقایسه با تیمار شاهد (فقط نماتد)
بهدست آمد .افزایش قابل توجه طول ریشه در رقم
سرخس ،شاید به دلیل ترشحات ریشه و کلنیزاسیون
وسیعتر ریشههای این رقم باشد بهطوریکه والتر و
همکاران عقیده دارند عکسالعمل ریزوباکتریها به

ترشحات ریشه گیاهان مختلف متفاوت میباشد ( Walters

 .)et al. 2013تغییرات کمتری در طول سیستم ریشه در
رقم بادامی که با استرین مختلف باکتری مایهزنی شده
بودند نسبت به رقم سرخس در شرایط عدم حضور و
همچنین حضور نماتد مشاهده گردید (شکل .)2

شکل  .2تأثیر مایهزنی نهالهای پسته با استرینهای باکتریایی به تنهایی و همزمان با مایهزنی نماتد روی طول ریشه دو رقم پسته
ستون دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد باهم ندارند
Figure 2. Effect of bacteria treatments in pistachio seedlings on root height of two pistachio cultivars in presence and
absence of nematode.
Treatments with the same letters are not significantly different accordingtoDuncan’smultiplerangetest(p-value < 0.05).

وزن تر ساقه

نتایج ،نشاندهنده تأثیر حضور نماتد بر کاهش وزن تر
ساقه بود بهطوریکه به دنبال تیمار باکتریایی این
پارامتر افزایش نشان داد (جدول  .)1نتایج مقایسه
میانگین بین تیمارها حاکی از کاهش وزن تر ساقه در
نهالهای پسته مایهزنی شده با نماتد برابر با  23/2و
 47/2درصد بهترتیب برای رقم بادامی و سرخس بود.
همچنین نتایج نشان داد که استرین  VUPF5تأثیر
بهتری بر وزنتر ساقه نسبت به سایر استرینها در هر دو
رقم داشت .بهطوریکه میزان افزایش وزن تر ساقه در
شرایط بدون حضور نماتد برابر با  135و  30درصد و در
حضور نماتد برابر با  115و  34درصد بهترتیب برای رقم
سرخس و بادامی در مقایسه با تیمار شاهد بود (شکل.)3
این استرین با توجه به نتایج خاتمیدوست و همکاران
دارای توانایی تولید سیدروفور و همچنین کلنیزهکننده
گسترده ریشههای پسته میباشد که این خود دلیلی بر
افزایش قابل مالحظه وزن تر ساقه توسط این استرین به
خصوص در رقم سرخس میباشد ( Khatamidoost et
 .)al. 2015از طرف دیگر صدیقی و همکاران نشان دادند

که باکتری  P. putidaبا توجه به کلنیزه نمودن گسترده
ریشه عدس و تولید سیدروفور بیشتر در مقایسه با دیگر
استرینهای  PGPRسبب افزایش رشد بیشتر گیاه عدس و
کاهش بیشتر جمعیت نماتد ریشهگرهی M. javanica
گردید (.)Siddiqui et al. 2007
وزن تر ریشه

نتایج ،نشاندهنده معنیدار بودن اثر رقم ،تیمار باکتریایی و
نماتد و برهمکنش آنها در سطح احتمال یک درصد بر وزن
تر ریشه نهالهای پسته میباشد (جدول .)1نتایج مقایسه
میانگین بین تیمارها نشان داد که مایهزنی با نماتد سبب
کاهش وزن تر ریشه پسته نسبت به گیاهان شاهد
گردید که این میزان برابر با  63/73و  46درصد بهترتیب
برای رقم بادامی و سرخس بود .تیمار نهالها با
استرینهای باکتری در حضور نماتد سبب افزایش
قابلمالحظه وزن تر ریشه در دو رقم شد (شکل.)4
استرین  VUPF52و  IPRI96بهترتیب در رقم سرخس و
بادامی سبب افزایش حداکثری در وزن تر ریشه شدند.
این افزایش برابر با  63و  31درصد بهترتیب برای رقم

زینالدینی ریسه و همکاران :تأثیر چهار استرین پروبیوتیک  Pseudomonas spp.و  Bacillus spp.در ...

سرخس و بادامی در مقایسه با تیمار شاهد بود .نتایج
این تحقیق مشابه با نتایج قبلی که گزارش نمودند دو
استرین از  Pantoea agglomerans 54و P. savastanoi
 176اثر قابل مالحظهای بر جمعیت نماتد M. ethiopica
دارند بهطوریکه سبب افزایش معنیداری در وزن ریشه
در مقایسه با گیاهان شاهد آلوده به نماتد شدند
( .)Aballay et al. 2013آنها بازدارندگی از تفریخ تخم
نماتد با متابولیتهای ثانویه که باعث لیز شدن تخمها
میشوند را بهعنوان یکی از مکانیسمها گزارش نمودند.
هر چند صدیقی و همکاران برخی از متابولیتها مانند
2و-4دی استیل فلوروگلوسینول و تولید اسید
سیانیدریک توسط گونههای سودوموناس را مانع تفریخ
تخمهای نماتد ریشهگرهی میدانند ( Siddiqui et al.
 .)2007همچنین صدیقی و محمود بهبود رشد گیاهان
تیمارشده با باکتری  B. subtilisرا در حضور نماتد
ریشهگرهی به دلیل اثرات بازدارندگی این باکتری علیه
نماتد میدانستند (.)Siddiqui and Mahmood 2001
حداکثر میزان افزایش فاکتورهای مربوط به ریشه (طول
ریشه و وزن تر ریشه) در واکنش بین نوع استرین
باکتریایی و رقم پسته تفاوت نشان داد؛ بهطوریکه
تیمارهای باکتریایی مربوط به جنس سودوموناس در رقم
سرخس و جنس باسیلوس در رقم بادامی حداکثر
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افزایش را در فاکتورهای ذکر شده نشان دادند .که این
خود نشان دهنده ترجیح میزبانی و مناسب بودن شرایط
تکثیر هر کدام از این باکتریها در حضور ترشحات
خاص گونه میزبان میباشد .یکی از مهمترین فاکتورها
برای عملکرد خوب باکتریهای افزایش دهنده رشد،
کلنیزاسیون ریشه میباشد که تحت تأثیر فاکتورهای
مربوط به رشد ریشه میباشند (.)Aballay et al. 2013
در بررسی تغییرات بیوشیمیایی ژنوتیپهای چغندرقند
به دنبال آلودگی با نماتد ریشهگرهی مشخص شد که
واکنش ژنوتیپها به دنبال آلودگی با نماتد با یکدیگر
تفاوت دارند بهطوریکه در بیشتر ژنوتیپهای مورد
بررسی سبب افزایش معنیداری در فعالیت آنزیم
پراکسیداز گردید در حالی که در ژنوتیپهای  Rosanaو
 LP-15سبب کاهش معنیدار این آنزیم شد .همچنین
به دنبال آلودگی نماتدی میزان فعالیت آنزیم کاتاالز تا
 153درصد در ژنوتیپ  LP-15افزایش نشان داد در حالی
که در ژنوتیپ  Rosanaکاهش معنیدار ،فعالیت این آنزیم
را به دنبال داشت ( .)Korayem et al. 2012در تحقیق
دیگری که در خصوص ترجیح میزبانی جمعیتهای
باکتریایی انجام شده بود مشخص گردید که جمعیت
باکتریهای اندوفیت در کولتیوارهای سیب زمینی به
صورت اختصاصی عمل میکنند (.)Manter et al. 2010

شکل  .3تأثیر مایهزنی نهالهای پسته با استرینهای باکتریایی به تنهایی و همزمان با مایهزنی نماتد بر وزن تر ساقه دو رقم پسته
ستون دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد باهم ندارند
Figure 3. Effect of bacteria treatments in pistachio seedlings on fresh shoot weight of two pistachio cultivars in presence
and absence of nematode.
Treatments with the same letters are not significantly different according to Duncan’smultiplerangetest (p-value<0.05).
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شکل  .4تأثیر مایهزنی نهالهای پسته با استرینهای باکتریایی به تنهایی و همزمان با مایهزنی نماتد بر وزن تر ریشه دو رقم پسته
ستون دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد باهم ندارند
Figure 4. Effect of bacterial treatments in pistachio seedlings on fresh root weight of two pistachio cultivars in presence
and absence of nematode.
Treatments with the same letters are not significantly different accordingtoDuncan’smultiplerangetest(p-value < 0.05).

وزن خشک ساقه

نتایج ،نشان دهنده معنیدار بودن اثرات رقم ،تیمار
باکتریایی ،نماتد ،بر وزن خشک ساقه میباشد (جدول .)1
گیاهان آلوده به نماتد از وزن خشک کمتری نسبت به
گیاهان شاهد برخوردار بودند .میزان کاهش وزن خشک
ساقه در اثر حضور نماتد برابر با  18/52و  34/41درصد
بهترتیب در رقم بادامی و سرخس در مقایسه با تیمار شاهد
بود .غرابادیان و جمالی ( )2013گزارش کردند که نماتد با
ضعیف کردن سیستم ریشهای گیاه و جلوگیری از رشد
ریشه سبب کاهش انتقال مواد غذایی به سمت اندامهای
هوایی شده و در نهایت رشد گیاه کاهش مییابد
( .)Gharabadian and Jamali 2013همچنین مطالعات
قبلی نشان داده است که تشکیل سلولهای غولآسا
بهعنوان یک مکنده قوی برای هورمون اکسین عمل کرده و
از تشکیل ریشه فرعی و ریشه موئین در گیاه سیبزمینی
جلوگیری میکنند و به دنبال آن رشد گیاه کاهش مییابد
( .)Vovlas et al. 1994استرین  VUPF5سبب افزایش
معنیدار وزن خشک ساقه در هر دو رقم گردید که میزان
این افزایش برابر با  24/38و  90/17درصد بهترتیب برای
رقم بادامی و سرخس بهدست آمد (شکل .)5
باکتریهای افزایشدهنده رشد گیاه از طریق
مکانیسمهای مختلف مانند تثبیت کردن نیتروژن
اتمسفر ،سنتز هورمون  ،IAAتولید آنتی بیوتیک و تغییر
مواد معدنی و ترکیبات آلی غیرقابل دسترس به شکل
قابلدسترس گیاه میتوانند سبب افزایش رشد گیاهان

شوند ( .)Rokhzadi et al. 2008از طرف دیگر این
باکتریها با رقابت برای منابعی نظیر آهن یا با تولید
آنتیبیوتیکها ،سیانید هیدروژن ،پروتئازها و
متابولیتهای فرّار سبب کاهش خسارت نماتدها و به
دنبال آن افزایش رشد گیاه میشوند ( Siddiqui and
 .)Shaukat 2002در تحقیق حاضر به دنبال کاهش
خسارت بیماری شاهد افزایش وزن خشک ساقه بودیم.
وزن خشک ریشه

مایهزنی نهالهای پسته با استرینهای باکتریایی سبب
افزایش قابل مالحظه در وزن خشک ریشه گردید و در
بین استرینهای باکتریایی مورد مطالعه ،استرینهای
 IPRI95و  IPRI96بهترتیب در رقم سرخس و بادامی
بیشترین میزان افزایش را در وزن خشک هم در حضور و
همچنین عدم حضور نماتد نشان دادند .بهطوریکه
حضور نماتد سبب کاهش وزن خشک توسط این دو
استرین در مقایسه با شرایط عدم حضور نماتد گردید.
میزان کاهش برابر با  33/53و  24/1درصد بهترتیب در
رقم سرخس و بادامی بود .الرو سن دوم با نفوذ به درون
ریشه گیاه سبب تغییرات مورفولوژیکی روی ریشه شده
که این تغییرات مورفولوژیکی منجر به تشکیل سلولهای
غولآسا میشود و در نهایت این سلولها بهعنوان یک
مکنده قوی عمل کرده و قسمت عمدهای از مواد
فتوسنتزی را به سمت خود جذب میکند و در نهایت
رشد ریشه و گیاه کاهش مییابد (.)Viaene et al. 2006

زینالدینی ریسه و همکاران :تأثیر چهار استرین پروبیوتیک  Pseudomonas spp.و  Bacillus spp.در ...

در مجموع میتوان گفت استرینهای باکتریایی در رقم
سرخس نتوانستند سبب افزایش وزن خشک ریشه در
حضور نماتد بشوند البته این نکته را باید متذکر شد که
رقم سرخس طول قسمت هوایی و ریشه آن در شرایط
طبیعی کمتر از رقم بادامی میباشد .در رقم بادامی
حداکثر افزایش مربوط به استرین  IPRI96با میزان
17/1درصد در مقایسه با شاهد (فقط نماتد) بود
(شکل .)6بر اساس نتایج احمد و همکاران اکثر ارقام
گوجهفرنگی مایهزنی شده با  M. javanicaبه دنبال
تشکیل گال با اندازههای مختلف بر روی سیستم ریشه
سبب کاهش وزن خشک ریشه گیاهان شدند ( Ahmad
 .)et al. 1992بهطور کلی تیمارهای باکتریایی و مایهزنی
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با نماتد در رقم سرخس تأثیر بیشتری بر فاکتورهای
مورد بررسی داشتند که این موضوع با گزارشات قبلی
مطابق میباشد که احتماال با ترشحات ریشه و مقاومت
این رقم به نماتد بستگی دارد .مطالعات قبلی نشان داده
است که توانایی افزایش رشد گیاهان توسط برخی از
باکتریها ممکن است به میزان زیادی با توجه به گونه
گیاهی ،کولتیوار و یا ژنوتیپهای گیاهی اختصاصی عمل
نمایند .بهطوریکه مایهزنی با استرینهای جدا شده از
ریزوسفر کدو ،گندم و کنف هندی سبب افزایش بازده
دانه شد .اما این استرینها با توجه به گونه گیاهی
اختصاصی عمل میکردند ( Poi and Kabi 1979,
.)Pillary and Nowak 1997

شکل  .5تأثیر مایهزنی نهالهای پسته با استرین های باکتریایی به تنهایی و همزمان با مایهزنی نماتد بر وزن خشک ساقه دو رقم پسته
ستون دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد باهم ندارند
Figure 5. Effect of bacteria treatments in pistachio seedlings on dry shoot weight of two pistachio cultivars in presence
and absence of nematode.
Treatments with the same letters are not significantly different accordingtoDuncan’smultiplerangetest(p-value < 0.05).

شکل  .6تأثیر مایهزنی نهالهای پسته با استرینهای باکتریایی به تنهایی و همزمان با مایهزنی نماتد بر وزن خشک ریشه دو رقم پسته
ستون دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد باهم ندارند.
Figure 6. Effect of bacteria treatments in pistachio seedlings on dry root weight of two pistachio cultivars in presence and
absence of nematode.
Treatments with the same letters are not significantly different accordingtoDuncan’s multiple range test (p-value < 0.05).
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نماتد در گیاه گوجهفرنگی و سویا میشود و آنها نشان
دادند که پروتئازهای خارج سلولی باکتری دارای فعالیت
ضد نماتدی میباشند و متابولیتهایی مانند -4،2دی
استیل فلوروگلوسینول و سیانیدریک اسید توسط
گونههای سودوموناس تولید میشود که سبب ممانعت از
تفریخ تخمهای نماتد ریشهگرهی میشوند ( Siddiqui et
 .)al. 2005در تحقیق دیگری مشخص شده است که
 B. cereusدارای اثرات نماتدکشی روی الروها و تخم
نماتد ریشهگرهی ( )M. javanicaمیباشد و سبب
محافظت از ریشههای گوجهفرنگی در برابر این نماتد
شده است ( .)Oka et al. 1993ابالی و همکاران نشان
دادند که استرینهای باکتریایی مانند  B. mycoidesاثر
معنیداری روی کاهش تعداد گال و نرخ تکثیر نماتد
 M. ethiopicaدارند و این بازدارندگی را مرتبط با
متابولیتهای ثانویه تولیدشده توسط باکتری میدانستند

که احتماالً سبب لیز شدن تخم نماتد و از بین رفتن
آنها میشود (.)Aballay et al. 2013


اثر تیمارهای باکتریایی بر فاکتورهای تکثیری نماتد

در هر دو رقم استرینهای باکتریایی فاکتورهای تکثیری
نماتد را تحت تأثیر قرار دادند .بهطوریکه تعداد گال و
کیسه تخم درهر دو رقم کاهش نشان داد هر چند که در
رقم سرخس بین تیمارهای باکتریایی تفاوت معنیداری
دیده نشد اما در رقم بادامی استرین P. fluorescens
 VUPF52بیشترین تأثیر را روی کاهش تعداد گال و
کیسه تخم در مقایسه با سایر باکتریها نشان داد .البته
توانایی باکتریها در کاهش فاکتورهای تکثیری نماتد در
رقم حساس به نماتد (بادامی) با ارزش بود .تعداد الرو
سن دوم نماتد در حضور باکتریها حداکثر تا  64درصد
توسط  IPRI95و  71درصد توسط  VUPF52بهترتیب
در رقم سرخس و بادامی در مقایسه با تیمار شاهد
کاهش نشان دادند هر چند که اختالف بین تیمارها
معنیدار نبود (جدول  .)2صدیقی و همکاران نشان دادند
که استرین  P. fluorescens CHA0مانع تفریخ تخم
نماتد  M. incognitaو القای مرگومیر در الروهای این

جدول  .2تأثیر استرینهای ریزو باکتریایی روی میانگین تعداد گال ،کیسه تخم و الرو سن دوم نماتد ریشهگرهی ()Meloidogyne incognita
Table 2. Effects of rhizobactrial strains on mean number of root galls, egg masses and second juveniles of root-knot
nematode Meloidogyne incognita
J2/pot
899.3a
262 b
282 b
264 b
322.3 b

Badami cultivar
Egg masses NO.
96.66 a
28 c
42.33 b
36.33 bc
37.33 bc

Gall NO.
173.33 a
61.67 c
121 b
91.67 bc
98.67 bc

Treatment
Nematode
VUPF52
VUPF5
IPRI95
IPRI96

J2/pot
588.3 a
222.7 b
258.0 b
214.0 b
261.7 b

Sarakhs cultivar
Egg masses NO.
42.66 a
30.33 a
38.33 a
36.33 a
29.66 a

Gall NO.
136.67 a
68.67 b
94.67 b
87.33 b
100.33 ab

Treatment
Nematode
VUPF52
VUPF5
IPRI95
IPRI96

تعداد گالها و کیسه تخم در یک گرم از وزن ریشه محاسبه گردید.
تیمارها با حروف یکسان با توجه به آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیدار ندارند.
Galls number and egg masses number calculated in one gram of pistachio root.
Treatments with the same letters are not significantly different accordingtoDuncan’smultiplerangetest(p-value < 0.05).

با توجه به باال بودن جمعیت نماتد ریشهگرهی و
خسارت شدید آن در باغات پسته ،نبود ارقام با مقاومت
باال به نماتد ،مقرون به صرفه نبودن و خطرات مصرف
نماتدکشها ،دامنه میزبانی گسترده مانند علفهایهرز
میتوان استفاده از عوامل کنترلبیولوژیک را در برنامه

مدیریت تلفیقی با نماتد ریشهگرهی قرار داد .البته
بررسیهای آینده در خصوص کاربرد ترکیبی این
باکتریها با یکدیگر و با قارچهای کنترلکننده،
میکوریزها و حتی کودهای دامی در سطح باغات پسته
الزم بهنظر میرسد.
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