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چکیده
دراین تحقیق اثرات مستقیم کاربرد باکتری آنتاگونیست  Bacillus subtilisو اسید سالیسیلیک بررشد قارچ فوزاریوم

Fusarium

 oxysporum f.sp. lycopersiciدر شرایط آزمایشگاهی در قالب آزمون تقابل و مواد فرار مورد بررسی قررار گرفرتا اثرظل رت-
های مختلف اسید سالیسیلیک (-8دو میلی موالر) بررشد فوزاریوم به روش اختالط با محیط کشت آزمایش شدا در آزمرایش
گلخانه ای اثرات القایی اسیدسالیسیلیک و Bacillus subtilisبرتغییر فعالیتهای آنزیمی فنیل آالنین آمونیالیاز به عنروان ییری از
آنزیمهای مهم دفاعی گیاه ،در گوجرهفرنگری آلروده بره ردمردگری فوزاریرومی و  Meloidogyne javanicaودرحالرت تعامرل دو
بیماری مورد بررسی قرار گرفتا طبق نتایج ،کلیه ظل ت های اسید سالیسریلیک بره طرور کامرل از رشرد قرارچ عامرل بیمراری
جلوگیری کردا در تست تقابل و مواد فرار باکتری به طور معنیداری موجب کنترل موثر فوزاریروم شرد کره بره ترتیرب 34/8
و 35درصد بوده استا ارزیابی فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز نشان داد که تمام تیمارهای باکتری و اسید سالیسیلیک به
طور موثری موجب افزایش سطح فعالیت آنزیم در مقایسه با شاهد و گیاهان آلوده بره فوزاریروم و نماترد شردند و بیشرترین
میزان فعالیت آنزیم در تیمار آلوده به راتوژن ها همراه با باکتری و اسید سالیسیلیک درروز رنجم بعداز مایه زنی بودا
واژههای کلیدی :فوزاریوم ،نماتد گره ریشه،فنیل آالنین آمونیالیاز ،سالیسیلیک اسید و Bacillusا

همیاران  )2010و در کشتهرای گلخانرهای ،کره دمرا بررای

مقدمه
ردمردگی فوزاریومی ییی از بیمراریهرای بسریار مهرم
گوجررره فرنگررری باعامرررل

Fusarium oxysporum f.sp.

تولید مثل نماتد مولد گره ریشره مناسرب اسرت ،رایرج مری
باشد (سییورا و فرناندز)2005 ،اگونه های  M. javanicaبرا
داشتن رراکنش جهانی ،ییی از چهار گونه مهم از این جنس

) lycopersici Snyder& Hasen(Saccاست (وست کات)1979ا

است (مهدیخانی و همیاران )2003ا در گوجه فرنگی آلروده

کنترل این بیماری اظلب با استفاده ازسرموم شریمیایی و یرا

به گونههرای نماترد  Meloidogyneخسرارت ،زمرانی کره برا

ارقام مقاوم انجام می گیردا ازبرین برردن اینوکولروم اولیره

آلودگی فوزاریومی همراه شود ،شدت می یابد (اوستندراپ

واصررالا ارقررام مقرراوم بهترررین شرریوه کنترررل روسرریدگی
فوزاریومی ریشه است (گاملیل )1996ا
نماتررد مولررد گررره ریشرره

)Meloidogynespp. (Treub

 Chitwoodبه طور قابل توجهی موجب تغییرر فعالیرت هرای
فیزیولوژییی و بیوشریمیایی میزبران مری شرود (رراواراجو

و سییورا)1989ا روشهای مختلفی برای کنتررل و کراهش
خسارت نماتدهای مولد گره ریشره ریشرنهاد شرده اسرت و
اظلب تلفیقی از روش ها مانند استفاده از نماتدکشها ،آیش،
ضدعفونی اندامها و قطعات گیاهی با آب داغ و آفترابدهری
برای کسب نتیجه بهتر می باشد (جپسون )1987ا
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اسید سالیسیلیک شرکت مرر

برره دلیررل وجررود اثرررات مضرررباقیمانده سررموم،آلودگی

( )Merkدر ظل رت هرای

زیست محیطی ،هزینهی باال وایجاد مقاومت در برابرقرارچ،

 7 ،6 ،5، 4 ، 3،2و  8میلی موالر برا اسرتفاده از روش اکرا و

روشهایی از قبیل کنترل زیستی و القای مقاومت ،می تواند

همیاران ()1999تهیه شدا براکتری B. subtilisاز آزمایشرگاه

به عنوان روشهای ایمن محیط زیست درکنترل نماترد گرره

بیماری شناسری ررردیس ابوریحران تهیره و آمراده سرازی

ریشه وردمردگی فوزاریومی استفاد میشود )راول (1971ا

سوسپانسیون باکتری برا روش تامپسرون ( )1996درطرول

زمانی که گیاه توسط ترکیبات شیمیایی القا کننرده و یرا

مرو  OD=0/6 ، λ =590 nmودرظل رت  109cfu/mlانجرام

مییروارگانیسمها تحریک می گردد ،نروعی مقاومرت تولیرد

گرفتا

می شود که مانع از گسترش طیرف وسریعی از رراتوژن هرا
می گرددا ایرن نرو مقاومرت ،از نرو مقاومرت سیسرتمیک

تهیه قارچ عامل بیماری

القررایی ( )ISRنامیررده شررده اسررت (گوسرریی و همیرراران

جدایرررره lycopersici

f.sp.

 Fusarium oxysporumاز

)2001وموجب فعال شدن ژنهای دفاعی گیاه و یا افرزایش

آزمایشگاه بیماری شناسی ررردیس ابوریحران تهیره شردا

بیان آنها می شودا عیس العمل گیاه ممین است به صورت

مطابق با روش فرادکین ( )1985سوسپانسریونی برا ظل رت
6

موضعی با تولید ترکیبات فنلری بیشرتر ،ROS ،فیتوالیسرین

 1×10اسپور در هر میلی لیتر آب مقطر استریل با استفاده

وبا لیگنینی شدن درمحل آلودگی ت اهر نماید و یا بصورت

از الم گلبرول شرمار،از کشرت  10روزه قرارچ روی محریط

سیستمیک ،با تولید ترکیبات و آنزیمهای دفاعی در قسمت-

کشت  PDAوبا افرزودن آب مقطرر سرترون بره دسرت آمرد

های دیگر گیاه صورت رذیرد(اگالو و میلور )1996ا باکتری

(بتا)1999،ا

های  PGPRاز جمله گونرههرای  Bacillusبرا القرای سیسرتم
ایمنرری و بررا تغییرررات فیزیولرروژییی و بیوشرریمیایی نفررو و

تهیهی مایهی تلقیح نماتد M.javanica

گسرررترش رررراتوژن را درمیزبررران محررردود مررری کننرررد

نمونه گیاهان آلروده از مرزار گوجره فرنگری راکدشرت

(بوچنور)1998ا اسید سالیسریلیک در برخری سیسرتمهرای

جمع آوری شدو

شناسرایی گونرهی javanica Meloidogyne

انتقال سیگنال موجب تحریک آنزیمهای سنتزکننده ترکیبات

براساس الگوی شبیه کوتییولی انتهای بردن نماترد مراده،از

دفرراعی در گیرراه مرریگررردد وکرراربرد خررارجی آن بررا تولیررد

طریق کلید جپسون( )1987انجام گرفرتا ررس از شناسرایی

مقاومت سیستمیک ظرفیت دفاعی گیراه را علیره رراتوژنهرا

چندین دورهی متوالی تیثیر روی رقم حساس گوجه فرنگی

افزایش میدهد (تون و همیاران )2001ا با توجره بره نقرش

(ارلی اوربانا(Yجمعیت کافی نماتد به وجود آمردا الرو سرن

مهم القای مقاومت به عنوان ییی از میانیسمهای عمل اسید

دوم به عنوان اینوکلوم نماترد،طبق روش هوسری و برارکر،

سالیسررریلیک و  ،B.subtilisدر ایرررن تحقیرررق بررره بررسررری

( )1973مورد استفاده قرار گرفتابرای شرمارش الروهرای

اثرکاربرد آنهابر میزان فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز

سن دوم ،محتویات رترری دیرش در یرک بشرر ریختره شرد

( ،)PALبه عنوان یک ترکیب دفاعی و مرارکر القرا مقاومرت

وحجم سوسپانسیون یادداشت شدا سرپس در سره نوبرت،

در گیاه گوجهفرنگری آلروده نماترد مولرد گرره و ردمردگری

بعد از به هم زدن محتویات بشر جهت یینواخت شدن ،یرک

فوزاریومی ررداخته شده استا

میلرری لیتررر از سوسپانسرریون برداشررته شررد ودر ظررر
شمارش زیر بینوکولر تعرداد الروهرای سرن دوم شرمارش

مواد و روش ها
تهیه رقتت هتای ملتلتس استید سالیستیلی و بتاکتری
B. subtilis

گردیدو طبق رابطه زیر تعداد کل الروهای سن دوم بدسرت
آمد:
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میانیگن الروهای سرن دوم در یرک میلری لیترر ×حجرم کرل

بررسی غلظتهای ملتلتس استید سالیستیلی ( )SAبتر

سوسپانسیون = تعداد کل الروهای سن دوم

رشد قارچ فوزاریو به روش اختالط با محیط کشت

در نهایت حجم سوسپانسیون الزم کره محتروی  2000الرو

ظل تهای صرفر  8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ،2،3،میلری مروالر از
اسید سالیسیلیک بره روش مخلروط برا

سن دو باشد  ،تعیین شدا

محریط کشرت PDA

تهیه شدا در وسط هر رترری رالگری از قرارچ گذاشرته شردا
اثر بازدارندگی باکتری آنتاگونیست بررشتد فوزاریتو

درصررد بازدارنرردگی اسررید سالیسرریلیک روی قررارچ ،طبررق

در شرایط آزمایشگاهی

فرمول زیرمحاسبه گردید:
N= (A-B)/A×100

آزمون اثرمتقابل
این آزمرون طبرق روش دنریس ووبسرتر( )1971انجرام
گرفتا ابتدا نیمی از ظرو

کشت حاوی  PDAبرا کشرت 24

ساعته  B.subtilisبه طور یینواخرت ررر شد،سرپس در نیمره
دیگر به فاصلهی یک سانتیمتر از حاشیهی ظررو

کشرت

رالکرری برره قطررر نرریم سررانتیمتررر از کشررت هفررت روزه
 F.oxsyporum f.sp.lycopersiciقرارداده شردا در رترریهرای
شاهد به جای باکتری از آب مقطرر اسرتریل اسرتفاده شردا
زمانی که قارچ در شاهد تمام نیمه ی سطح ظررو

کشرت

را اشغال نمود ،فاصرله ی کلنری قرارچ و براکتری در تیمرار
اندازهگیری شدا آزمایش با دو تیمار قارچ  +باکتری و قارچ
(شاهد) در قالب طرا کامالً تصادفی با چهرار تیررار انجرام
گرفتا

کشت حاوی  ،PDAباکتری  24ساعته چمنری

کشت شدا در کفه دیگر تشتک  ،رالکی به قطر نریم سرانتی-
متر ازکشت هفت روزه ی فوزاریوم در مرکز قرار داده شد
سپس در مجاورت شعله ،درب های تشرتک روی هرم قررار
گرفتنردا در شرراهد برره جررای برراکتری از آب مقطررر اسررتریل
استفاده شدا زمانی که قارچ در ظرو

کشرت شراهد تمرام

کشت را اشغال نمود ،مسراحت کلنری قرارچ در

تیمار اندازه گیری شدا این تست با دو تیمار قارچ  +باکتری
و قارچ (شاهد) در قالب طرا کامالً تصادفی با چهار تیررار
انجام گرفتا

با هشت تیمار و چهار تیرار در قالب طررا کرامال تصرادفی
انجام گرفتا
بررسی اثرات مستقیم غلظتهای ملتلتس  SAبرمیتزان
رشتتتتتد بتتتتتاکتری subtiliss

 Bacillusبتتتتتا روش

اسپکتروفتومتری
ظل تهای صفر  8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ،2،3،میلی موالراسید
سالیسیلیک در محیط کشت  NBتهیه شد و یک میلری لیترر
از سوسپانسیون  B.subtilisبا ظل رت 109cfu/mlبره هرلولره
اضررافه گردیردا لولرره هررا برره مرردت  24سرراعت جهررت رشررد
داده شردندا سرپس شرش دقیقره در 3500 rpmسرانتریفیوژ

برر اسرراس روش فیردامن و روزال( ،)1993در یررک کفرره

سطح ظر

درصد بازدارندگی (اعتباریان وهمیراران)2005 ،ا آزمرایش

یینواخت براکتری روی شرییر برا  120دور در دقیقره قررار

آزمون اثر مواد فرار
تشتک ظرو

 =Aقطررشد کلنی شاهد = B،قطر رشرد کلنری تیمرار= N ،

شدندا رسوب حاصل با یک میلری لیترر آب مقطرر اسرتریل
روی ورتیررس مخلرروط شررد و بررا اسررتفاده از دسررتگاه
اسپیتروفتومتر میزان جرذب نرور آنهرا در طرول مرو 590
نانومتر اندازهگیری و برآورد جمعیت گردیدا ایرن آزمرایش
در قالب طرا کامال تصادفی با هشت تیمرار و چهرار تیررار
انجام شداآنالیز داده ها براسراس آزمرون دانیرن درسرطح
احتمال  ٪5با استفاده از نرم افزار  SASانجام شدا
بررسی فعالیت آنزیم  PALدر گوجه فرنگتی در شترایط
گللانه ای
بذور گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Yدر گلدانهای یرک
کیلویی با قطر دهانه هشت سانتی متر در شرایط یینواخرت
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ودمای 25±2درجه ی سانتیگراد حاوی خا

استریل شامل

خا  ،ماسه و کود برگ ( )1:1:1کشت گردیدا گیاهچههرا در
مرحلهی چهار تا شش برگی با اسرید سالیسریلییو براکتری
تیمار شدندو دو روز بعد با قارچ و نماتد مایره زنری شردند
(جدایه ی قارچی که قبالدرتحقیقات همسو با این رایان نامه
درگلخانه درجهی براالی بیمراریزایی آن بره اثبرات رسریده
بود)اآزمایش در قالب طرا فاکتوریل  4 × 9بر رایهی کرامالً
تصادفی کره فراکتور  Aشرامل 9تیمرار و فراکتور  Bشرامل
چهار زمان نمونه برداری در روزهای یک،سه و هفرت ررس
از مایه زنی با نماتد و قارچ انجرام شردا آنالیزهرای آمراری
نیز با استفاده ازنرم افزار( SAS (9.0و براساس آزمون چند
دامنه ای دانین برای تعیین میزان فعالیت آنرزیم  PAlانجرام
شدا تیمارها شامل (P) :گیاهان مایهزنی شرده برا آب مقطرر
استریل به عنوان شاهد سالم) (Nگیاهان مایه زنی شرده برا
جمعیت  2000تایی الروسندوم M.javanicaبه این شیل کره
با میله شیشهای سترون سوراخ به عمرق یرک سرانتی مترر
ایجادشد و سوسپانسیون در مجاورت ریشره قررار گرفرتا
) (Fگیاهان مایه زنی شده با  25میلری لیترر سوسپانسریون
اسپور قارچ با ظل ت  106 spor/mlبه روش خیساندن خرا
بررا ریخررتن سوسپانسرریون برره رررای گیرراه (طبررق صرراحبانی
 )SA) ،)2004گیاهان مایهزنی شده برا  25میلری لیترر اسرید
سالیسرریلیک رررنج میلرری مروالر برره روش اسررپری برررگهررا)
)((Bگیاهان مایهزنی شده برا 25میلری لیترر سوسپانسریون

 109cfu/mlباکتری به روش خیساندن خرا

برا ریخرتن بره

رای گیاه)) ,(N+F+SAگیاهان آلوده به قارچ ،نماتد به همرراه
اسپری اسید سالیسیلیک (N+B+SA) ،گیاهان آلوده به نماتد
و قارچ و ریختن باکتری به رای گیاه (F+B+SA)،گیاه آلروده
به قارچ به همراه باکتری و اسید

سالیسیلیک(N+F+B+SA)،

گیاهان آلوده به نماترد و قرارچ بره همرراه براکتری و اسرید
سالیسیلیک.

ارزیابی میزان فعالیتت آنتزیم فنیتل آننتیو آمونیالیتاز
)(PAL

طبق روش رووینی)  )1985نیم گرم از بافرت ریشره برا
کمک ازت مایع کوبیده شدو یک میلیلیتر بافر نمونه فسفات
سرردیم  0/1مررول بررا  pH= 6و مخلرروط شداسررپس در rpm

13000برره مرردت  20دقیقرره در چهررار درجرره سررانتیگررراد
سانتریفوژ شدا دو میلی لیتر مخلوط واکرنش شرامل 1800
مییرولیتر محلول برافر ) 0/5(Tris- HClمرول برا( (pH 6/8و
فنیررل آالنررین شررش مییرومررول و  200مییرولیتررر عصرراره
گیاهی تهیه شرد و بره مردت  70دقیقره در حمرام مراری 37
درجه سانتیگراد تیمار شدوبا افزودن  50مییرولیترر اسرید
کلریدریک رنج نرمال به هر لوله در دقیقره هفترادم ،واکرنش
متوقف شردا بررای رسرم منحنری اسرتاندارد  PALاز مراده
خالص ترانس سینامیک اسید استفاده شدا ظل تهرای ،0/1
 7 ،2 ،1 ،0/7 ،0/4 ،0/2و  10مییروگرم در میلی لیتر از ایرن
ماده در بافر تریس فاقد فنیل آالنین تهیه شدا حجم محلول-
ها با افزودن تریس اسیدی بره دو میلریلیترر رسرانده شردا
میرزان جرذب در هرر لولره درطرول مرو

λ max=290 nm

اندازهگیری شدا برای هرر ظل رت چهرار تیراردرن رگرفتره
شد (چن و همیاران )2000
نتایج و بحث
ارزیابی اثر بازدارندگی باکتری B.subtilisبررشد قارچ به
روش آزمون کشت متقابل و آزمون مواد فرار
نتایج حاصرل ازآزمرون کشرت متقابرل( )Dual-cultureو
آزمون مواد فرار نشران داد کره براکتری بره طرور مروثری
باعث کاهش رشد قارچ شده استا در این آزمرایش میرزان
بازدارندگی باکتری به ترتیب 34/8و 35برآورد شد (شریل-
های  1و )2ا
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شکل  -1اثرترکیات فرار حاصل از باکتری  Bacillus subtilisبررشد قارچ ، Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersiciهر تیمار دارای ۴

تکرار است .ستون هایی که با حروف مختلف نشان داده شده اند بر اساس  T-studentدارای اختالف معنی دار می باشد.

شکل -2اثر بازدارندگی باکتری  Bacillus subtilisبر روی رشد قارچ  Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersiciبه روش آزمون تقابل،

هر تیمار دارای  4تکرار بوده وستون هایی که با حروف مختلف نشان داده شده اند بر اساس  T-studentدارای اختالف معنی دار می باشد.

ارزیابی اثر غلظتهای ملتلس اسید سالیسیلی بررشتد

هفت و هشرت میلریمروالر رشرد برا  80درصرد کراهش بره

باکتری  Bacillus subtilisدر شرایط آزمایشگاه

کمترین میزان خود رسیده استا ایرن سره ظل رت اخرتال

از ظل ت چهار میلی موالر رشد باکتری کراهش معنری-

معنیداری با هم نداشتند (شیل )3ا

داری نسبت به شاهدداشته اسرت و در ظل رتهرای شرش ،

شکل  -3بررسی تاثیر غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید بررشد باکتری  . Bacillus subtilisاین آزمایش دارای  ۴تکرار برای هر تیمار می باشد.
ستون هایی که با حروف مختلف نشان داده شده اند بر اساس (آزمون دانکن P≤0/05درصد) دارای اختالف معنی دار می باشد.
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شکل -۴تغییرات فعالیت آنزیی فنیزل آینزین آمونیالیزاز در ریشزه ی گونزه فرنهزی مایزه زنزی شزده بزا F.oxsysporoum ،M.javanica

، f.sp.lycopersiciسالیسیلیک اسید و باکتری  . Bacillus subtilisاعداد مربوط به نمودار میانهین چهار تکرار می باشند و بار روی سزتون هزا
خطای استاندارد ( )±SEمی باشد : Control .گیاه سال  : F ،گیاه مایه زنزی شزده بزا  : SA ،Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersicگیزاه
تیمار شده با سالیسیلیک اسید به شیوه ی اسپری برگها: N ،گیاه مایه زنی شده با  M. javanicaو  :Bگیاه تیمارشده با ..B. Subtilis

ارزیابی اثر غلظتهای ملتلس اسید سالیسیلی

بر رشد

Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersici

نتایج نشان داد که در تمرام ظل تهرا اسرید سالیسریلیک
دارای اثر بازدارندگی مستقیم به میزان 100%بررشرد قرارچ
فوزاریوم هستندا طبق نتایج تستهای آزمایشگاهی و نتایج
سرریاهپوش  1389و ناصررری نسررب و همیرراران (,)2011
ظل ت رنج میلی موالر اسید سالیسیلیک به عنوان موثرترین
ظل ت در کنترل نماتد مولد گره ریشه و قارچ فوزاریروم برا
کمترین اثر منفی بر رشد براکتری Bacillus subtilisانتخراب
شد و در آزمایش گلخانهای به عنوان ظل ت مروثر و بردون
اثرات گیاهسوزی به کار رفتا
ارزیابی میزان فعالیتت آنتزیم فنیتل آننتیو آمونیالیتاز
()PAL
در تمامی تیمارها ترا روز ررنجم افرزایش میرزان آنرزیم
دیررده شررد ولرری درروزهفررتم میررزان آنررزیم کرراهش یافررتا
بیشررترین میررزان آنررزیم تولیررد شررده در تیمررارF+B+SA+N
بودادرتیمارهررای تلفیقرری F+B+ SAو N+B+F+SAمیررزان
آنزیم تولید شده بیشتراز تیمارهای مجزای باکتری و اسرید
سالیسیلیک بودا (شیل ،4جدولهای1و)2ا نترایج نشران داد
که استفاده از اسید سالیسیلیک در ظل ت رنج میلی موالر و

 B. subtilisدرظل ت 109cfu/mlبه طور موثر موجب افرزایش
میزان آنزیم دفاعی  LAPدر گوجره فرنگری آلروده بره M.
 javanicaو ردمردگی فوزاریومی شده استا کاربرد تلفیقی
باکتری و اسید سالیسیلیک به دلیرل داشرتن میرانیزم عمرل
متفاوت ،اثر بهتری نسبت به کاربرد جداگانه آنهرا داشرت و
باتوجه به نتایج ریشنهاد میشود که اسید سالیسیلیک و B.
 subtilisبه عنوان یک عامل القای مقاومت و افرزایش دهنرده
ی ظرفیت دفاعی گیاه می تواند به عنوان روش ایمرن جهرت
کنترل بیماریهای ردمردگی فوزاریومی و نماتد مولرد گرره
به کار رودا فیدامن و روزال( ,)1993نشان دادنرد کره مرواد
فرررار تولیررد شررده توسررط برراکتری  B. subtilisدرشرررایط
Fusarium
آزمایشرررررگاهی مررررری توانرررررد از رشرررررد
 F. avenaceum ، F.culmurum ،solaniجلروگیری کنردا نترایج
ناصری نسب و همیاران ( ،)2011نشان داد کره اسرتفاده از
اسید سالیسیلیک رنج میلری موالرموجرب افرزایش مقاومرت
گوجه فرنگی علیه نماتد  M. Javanicaمی شودا
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ندول  - 1تجییه واریانس مربوط به تغییرات آنیی فنیل آینین آمونیالیاز ) (PALدر ریشهی گونه فرنهی تیمار شده با سالیسیلیک اسید و
 B. subtilisقبل از مایه زنی با نماتد گره ریشه  M.javanicaو قارچ Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersici
منبع تغییرات ((SOV

درنه ی آزادی)(df

روزهای نمونه برداری () A

3

**0/733

تیمار() B
A×B

8
2۴

**0/310
**0/02۴

خطا ی ازمایش

108

0/0082

کل

1۴3

6/150

** به احتمال  99/99درصد) ) P≤0.01اختالف معنی دار است

ریش تیمارگیاهران باعوامرل مییروبری ظیربیمراریزا یرا القرا
کنندههای شریمیایی موجرب ایجراد مقاومرت سیسرتمیک در
مقابل دامنه های وسیعی از رراتوژنهرا مریشرود (ون لرون
)2000ا نتایج سیاهپوش ( ،)1389نشان می دهدکره تحریرک
خیار مایه کروبی شرده برا نماترد مولرد گرره ریشره توسرط
محر های مییروبی و شیمیایی ،مقدار فعالیت آنزیم فنیرل
آالنین آمونیالیاز در روز رنجم به او خود رسیده و سپس
کاهش می یابدا بعضی از باکتری ها از جملره Bacillus spp.
با تولید آنتی بیوتیک و افزایش سرطح فعالیرت آنرزیم هرای
دفاعی مثل رراکسریداز و فنیرل آالنرین آمونیالیراز) (PALدر
کنترل بیماری های خراکزاد مرورد اسرتفاده قررار میگیرنرد
(جایررارا و همیرراران )2004ا  subtilisا Bموجررب القررای
مقاومت در برابر  M .incognitaو M. arenariaدر گیراه رنبره
ندول  -2مقایسهی میانهین مربوط به تغییرات آنیی

میانهین مربعات )(MS

CV= 13. 34

شده اسرت (سرییورا )1988ا کمرال و همیراران ( )2009برا
بررسی تغییر در فعالیرت آنرزیمهرای دفراعی گیاهران ریراز
تیمرررار شرررده برررا ظل رررت هرررای دو میلررریمررروالر اسرررید
سالیسیلیک(اسررپری برگرری) و سررپس مایررهزنرری شررده بررا
 Stemphylium vesicariumرا بررسی کردندا نتایج آنها نشان
داد که مقدار این ترکیبات در گیاهران تیمرار شرده برا اسرید
سالیسرریلیک و سررپس مایررهزنرری شررده بررا قررارچ ،بیشرتر از
گیاهان تیمار شده با آب و مایرهزنری شرده برا قرارچ بروده
استا استفاده از باکتریهرای بهبرود دهنرده ی رشرد گیراه،
روش ایمنی برای مدیریت بیماری های گیاهی است از جمله
باکتری های تولید کننده ی اسپور ،ن یر گونه های Bacillus
باعررث تحریررک رشررد گیرراه (کلررورر و همیرراران  )2004،و
مقاومت سیستمیک القایی گیاه می شوند (ون لون )2007،ا

فنیل آینین آمونیالیاز در ریشهی گونه فرنهی مایهزنی شده با سالیسیلیک اسید و باکتری

 B.subtilis.در کنترل بیماری نماتد گره ریشه  M.javanicaو قارچ .F.oxysporum f.sp. lycopersici
روز

های

بعد از مایه
زنی نماتد

B

F

F+B+SA

N

تیمار ها
N+B+F+ SA

N+B+ SA

N+F+ SA

p

SA

n
0/16
0/17
0/29
0/26
0/32
0/ 3
0/15
0/15
1
m-n
l-n
n-m
k-n
i-l
j-m
m-n
m-n
0/25
0/۴7
0/۴3
0/35
0/1۴
0/50
0/36
3
k-n
d-h
e-j
g-j
n
c-g
g-k
0/61
0/20
0/73
0/57
0/35
0/ 2
0/80
0/51
0/5۴
5
b-d
l-n
Ab
c-d
ab
l-n
a
c-g
c-f
0/۴۴
0/25
0/57
0/58
0/5۴
0/17
0/6۴
0/39
0/۴6
7
e-j
k-n
c-e
c-e
c-f
l-n
bc
f-k
e-i
ا عداد متن میانهین چهار تکرار است  .میانهین هایی که در هر ستون و ردیف از نظر آماری با یکدیهر اختالف معنی داری دارند با حروف بیرگ مشخص شده
اند .تفاوت ها با آزمون دانکن ( ( P≤0/05ارائه شده اند ( P .گیاه سال ) ( B ،گیاه مایه زنی شده با باکتری ( F ،) B.subtilisگیاه مایه زنی شده با قارچ
( N ،) F.oxysporum f.sp. lycopersiciگیاه مایه زنی شده با نماتد ) ( N+B+F+SA ،گیاه مایه زنی شده نماتد  ،قارچ  ،باکتری و سالیسیلیک اسید)
 ( N+B+F +SA،گیاه مایه زنی شده نماتد  ،قارچ  ،باکتری و سالیسیلیک اسید) ( N+B+SA ،گیاه مایه زنی شده با نماتد  ،باکتری و سالیسیلیک اسید) ،
 (N+F+Bگیاه مایه زنی شده با نماتد  ،قارچ و باکتری )  ( N+F+SA ،گیاه مایه زنی شده با نماتد  ،قارچ و سالیسیلیک اسید) ( SA ،گیاه مایه زنی شده
با سالیسیلیک اسید).

دشتیپور و همکاران

8

منابع مورد استفاده
Meloidogyne

 وسالیسلیکاسید علیه نماتد مولدگره ریشهBacillus cereusکاربرد تلفیقی باکتری.1389 ،سیاهپوش س
 دانشگاه تهران، رایان نامه کارشناسی ارشد رردیس ابوریحان، روی خیارjavanica

Batta Y A, 1999. Biological effect of two strains of microorganisms antagonistic to Botrytis cinerea: causal
organism of gray mold on strawberry. An- Najah Univ.J.Res. Natural Sci. 13: 67-83.
Buchenauer H, 1998. Biological control of soil- borne diseases by rhizobacteria.Journal ofPlantDisease and
Protection 105: 329-348.
Chen C , Belanger RR , Benhamou N, PaulitzTC, 2000.Defense enzymes induced in cucumber roots by
treatment with plant-grow-promoting rhizobacteria (PGPR) and Pythiumaphanidermatum .Physiological
and Molecular Plant Pathol56:13-23.
Dennis C, Webster J, 1971b. Antagonistic Properties of Species Groups of Trichoderma (production of nonvolatile antibiotics)Transaction of the British Mycological Society 57:41-48.
Etebatian H R, Scholberg P L, Eastwell KC, Sayler R, 2005.Biological control of apple blue mold with
pseudomonas fluerescens.Can. J Microbiol51:591-598.
Fiddaman PJ and Rossa l S, 1993.The production of antifungal volatiles Bacillus subtilis. Journal of Applied
Bacteriology 74: 119-126.
Fradkin A and Patrick Z A, 1985. Interaction between conidia of Cochilobolus sativum and soil bacteria as
affected by physical contact andexogenus nutrients. Canadian Journal of Plant Pathology 7,7-18.
Gamliel A, Katan T, Yunis H and Katan J.1996.Fusarium wilt and crown rot of sweet basil:involvement of
soilborne and airborne inoculums.Phytopathol86:56-62.
Guestky R, Shtienberg D, EladYandDinoor A, 2001.Combining biocontrolageuts to reduce variability of
biological control, phytopathology 91:261-267Handelsman, J., and Stabb, V.1996. Biocontrol of soil
borneplant pathogens. The Plant Cell 8:1855-1869.
Hussey RS, Barker KR, 1973, A comparision of methods of collecting inocula of Meloidogynespp. Including
a new technique, Plant Disease Reporter 57:1025-1028. International Oxon, UK, 320 pp.
Jayaraj J, Yi H, Liang GH, Muthukrishnan S Velazhahan R, 2004. Foliar application of B. subtilisAUBS1
reduces sheath blight and triggers defense mechanisms in rice. Journal of Plant Diseases and
Protection115-125.
Jepson S B, 1987. Identification of Root-knot nematodes. Cambrian New Ltd. Jin, R.D., Suh, J.W., Park, RD
Kim, YW Krishnan, HB and KimKY. 2005. Effect of chitin compost and broth on biological control of
Meloidogyne incognita on tomato (Lycopersiconesculentum Mill).Nematology 7(1):125-132.
Kloepper JW, Ryu C M and Zhang S. 2004.Induced systemic resistance and promotion of plant growth by
Bacillus spp. Phytopathology 94: 1259–1266.
Mehdikhani E, Kheiri A, Mohammadi M, Eshtiaghi H, Okhovvat M, 2003. Three new records of
Meloidogyne species for Iran. Iranian Journal Plant Pathology 39: (3, 4). 189-211.
Naserinasab F, Sahebani N , Etebarian HR, 2011.Biological control of Meloidogyne javanicaby Trichoderma
harzianum BI and Salicylic acid on Tomato Afr. J. Food Sci. 5(3) pp. 276 – 280.
Ogallo J L and Mcclure M A, 1996. Systemic acquired resistance and susceptibility to root-knot nematode in
tomato phytopathology 86:498-501.

9

...  و سالیسیلیBacillus subtilis تاثیر کاربرد آنتاگونیست

Oka Y, Cohen Y and Speigel Y. 1999.Local and systemic induced resistance to the root knot tomato by DL–
O-amino-n-butyric acid. Phytopathology 89: 1138–1143.
Oostendorp M and Sikora RA, 1989. Seed treatment with antagonistic bacteria for the suppression of
Heterodera schachtii early root infection of sugar beet. Review de Nematologie 12: 77-83.
Pavaraj M, Karthikairaj K, Rajan MK, 2010. Effect of leaf extract of Ageratiumconyzoides on biochemical
profile of black gram, Vignamungo infected by root-knotnematode, M. incognita. J Biopest 3: 313-316.
Powel NT, 1971. Interactions betweennematodes and fungi in disease complexes .Ann .Rev .Phytopath.
9:253-274.
Reuveni Rand Bothma G C,1985. The relationship between promydaseactivity and resistance of Sphaerotca
fuligena in melons, Phytopathologisclie Zeitschrift 114-260.
Sahebani N, 2004. Interaction M. javanicawith Fusariumoxysporumf.splycopersiciand evaluation some
defence biochemical mechanisms [PhD]. [Tehran (Iran)]: University of Tehran.
Sikora RA, 1988. Interrelationship between plant health promoting rhizobacteria, plant parasitic nematodes
and soil microorganisms. Meded. Fac. Landb Wet. Rijksunive. Gent, 53:867-878.
Sikora R A, Fernandez E, 2005. Nematode parasites of vegetables.Pp.319-392 in M. Luc, R.A.
Steiner, U andSchonbeck, F,1995. Induced disease resistance in monocots,In: Hammerschmidt, R., and Kuc,
J. Induced resistance to disease in plant, Kluwer Academic publisher, Dordrecht Boston London 86-109.
Thompson D C, 1996.Evaluation of bacterial antagonists for reduction of summer patch symptoms Kentucky
bluegrass, Plant disease 80:850-862. Thordal-Christensen,H, 2003.Fresh insights into processes of
nonhostresistance.Curr.Opin. Plant Biol. 6:351-357.
Ton J, Van PeltJA,Van Loon LC and Pieterse CMJ, 2001. Differential effectiveness of salicylate-dependent
and hasmonate/ethylene-dependent induced resistance in Arabidopsis. Mpmi.15:27-34.
Van Loon LC, BakkerPA HMandPieterse CMJ, 1998. Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria.
Annu. Rev. Phytopathol. 36: 453-483.
Van LoonL C, 2007. Plant responses to plant growth-promoting rhizobacteria. European Journal of Plant
Pathology 119: 243-254.
Van Loon L C, 2000. Systemic induced resistance. In: Mechanism of resistance to plant diseases, Slusarenko
AJ, Fraser RSS and Van Lon LC. (eds) Kluwer,Dordrecht,pp521-574.
Westcott C, 1979. Plant disease Hand Book.4th edition.Published by Van NostrandReihold Company,
London.803PP.

دشتیپور و همکاران

10

Application Effects of Bacillus subtilis and Salicylic Acid on the Tomato Plants
Against Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersici and Meloidogyne javanica
S Dashtipoor1*, N Sahebani2and H Aminian2
1

MSc. Student, Aboreihan Pardis, University of Tehran, Tehran, Iran.
Associate Professor, Aboreiahan Pardis, University of Tehran, Tehran, Iran.
*Corresponding author: samane.dashtipoor1988@gmail.com

2

Received: 30 January 2016

Accepted: 16 January 2017

Abstract
In this study, direct application effects of antagonistic bacteria Bacillus subtilis and Salicylic acid on Fusarium
growth Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersici examined in vitro, in two formats, contrast test and volatile
materials test. Effect of different concentrations of salicylic acid (2-8 mM) on Fusarium growth has tested as a
manner mixing with medium. In greenhouse tests induction effects was resuled from application of Salicylic acid
and Bacillus subtilison on activity of PAL as one of the most important enzymes in plant defense tomato which
infected with Fusarium wilt and Meloidogyne javanica also it was investigated when the two diseases interact
with each other. According to the results all Salicylic acid concentrations completely prevented growth of the
fungui. In contrast tests and volatile, antagonist bacteria significantly controlled Fusarium that respectively was
34.8 and 35 %. Evaluation the activity PAL indicated that all treatments including bacteria and Salicylic acid
effectively increased level of enzyme activity compared with control and infected plants with fungi and
nematodes and highest enzyme activity was in plant treated with pathogens and B. subtilis and salicylic acid on
fifth days after inoculation.
Keywords: Bacillus,Fusarium, PAL, Root knote nematode, SA.

