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کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
دورۀ  ،5شمارۀ  ،1بهار و تابستان )19-39( 1935

کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توتفرنگی
با استفاده از استرینهای Bacillus
 .1جهانشیر امینی*؛  .2ساسان فیضی؛  .3سهیال میرزایی
 .1دانشیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه کردستان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه کردستان
 .3استادیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
(تاریخ دریافت - 1391/9/22 :تاریخ تصویب)1391/11/9 :

چکیده
در این تحقیق تأثیر سویه (استرین)های باسیلوس روی جوانهزنی اسپور و رشد میسلیوم

Botrytis

 cinereaبه منظور کن ترل زیستی (بیولوژیک) پوسیدگی میوه در سه رقم توتفرنگی شامل ،Quineliza
 Parosو  Kurdistanدر شرایط آزمایشگاه بررسی شد .از تأثیر سیودو سویۀ جنس باسیلوس روی
قارچ بیمارگر در کشت چهار نقطهای ،ده سویه که بیشترین بازدارندگی را از رشد داشتند برای
کارهای بعدی انتخاب شدند .تأثیر ناهمسازی (آنتاگونیستی) ده سویه روی قارچ بیمارگر با استفاده از
آزمون کشت متقابل ،سوختوسازگر (متابولیت)های فرّار و تولید مایع خارج یاختهای در شرایط
آزمایشگاه انجام شد .نتایج نشان داد که همۀ سویههای باسیلوس در هر سه آزمون ،رشد قارچ بیمارگر
را کاهش دادند و این کاهش در جدایههای مختلف متفاوت است .درصد کاهش رشد در کشت
متقابل ،سوختوسازگرهای فرّار و تولید مایع خارج یاختهای به ترتیب بین 22/5-67/2 ،33/5-72/1
و  11-62متغیر بود .افزون بر این ،تأثیر سویههای باسیلوس روی جوانهزنی اسپور و رشد میسلیوم
قارچ بیمارگر روی میوههای سه رقم توتفرنگی نشان داد که همۀ سویههای باکتری میتوانند
جوانه زنی و رشد میسلیوم قارچ بیمارگر را کاهش دهند و این کاهش در جدایههای مختلف متفاوت
بود .همچنین شدت بیماری پوسیدگی میوۀ توتفرنگی در میوههای تیمارشده با سویههای باسیلوس
کاهش شایانتوجه ی در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که ترکیبات
تولیدشده بهوسیلۀ سویه های باسیلوس توانایی زیادی در کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری دارند
و نیاز است تحقیقات بیشتری در شرایط مزرعه روی آنها صورت گیرد.
کلیدواژگان :پوسیدگی میوۀ توتفرنگی ،کنترل زیستی ،گونههای باسیلوس.
مقدمه
توتفرنگی ) (Fragaria ananassa Duch.گیاهی دولپه
از خانوادۀ  Rosaceaeاست ،میوه آن افزون بر مصرف
تازهخوری نقش زیادی در صنایع غذایی و دارویی دارد.
استان کردستان با کشت حدود  0233هکتار مزارع
* تلفن 35522603880
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توتفرنگی و تولید بیش از  68درصد توتفرنگی کشور
( 00333تن) مقام اول را در سطح کشور دارد .فراوانی
رقمهای مورد کشت در استان کردستان به ترتیب رقم
کردستان ،پاروس ،سلوا و کوین الیزا است.
آفات و بیماریهای زیادی به این گیاه آسیب و زیان
E-mail: jamini@uok.ac.ir
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میزنند و باعث کاهش عملکرد (راندمان) محصول
میشوند .یکی از بیماریهای مهم توتفرنگی که باعث
پوسیدگی میوه پیش و پس از برداشت محصول میشود،
بیماری کپک خاکستری است که توسط قارچ Botrytis
 cinerea Pres: Fr.سبب میشود ( Williamson et al.
 .)2007, Huang et al. 2011بیماری کپک خاکستری میوۀ
توتفرنگی یکی از مهمترین بیماریهای توتفرنگی در کل
جهان است ) (Hjeljord et al. 2001و در بیشتر مناطق
کشت توتفرنگی جهان گسترش دارد ( Wilcox and
 .)Seem 1994در ایران آسیب و زیان بیماری روی رقم
کردستان بیشتر از دیگر رقمهای توتفرنگی است .عامل
بیماری همهجازی و افزون بر توتفرنگی به دیگر گیاهان
سبزی و صیفی ،گیاهان زینتی و به میوۀ گیاهان در باغها و
مزارع و انبارها هم آسیب و زیان میزند ( Barka et al.
 .)2002, Rosslenbroich and Stuebler 2000آبوهوای
معتدل و مرطوب در زمان گلدهی و برداشت محصول،
پیشرفت بیماری و پوسیدگی میوههای آلوده را تشدید
میکند ( .)Bulger et al. 1987عامل بیماری به همۀ
قسمتهای هوایی توتفرنگی مانند برگ ،گل و میوهها
حمله کرده و سبب سوختگی برگها و گلها و پوسیدگی
میوۀ توتفرنگی میشود ( Agrios 1997, Yu et al. 2006,
 .)Mertely et al. 2002مرحلۀ گلدهی حساسترین مرحلۀ
گیاه در برابر بیماری است ،زیرا گلها به دلیل باز بودن به
عامل بیماری آلوده شده ،پیشرفت بیماری روی میوۀ
توتفرنگی در مزرعه ،در حین حملونقل و انبار ادامه
مییابد و منجر به پوسیدگی و کاهش ماندگاری آنها در
انبار میشود ( Bulger et al. 1987, Blacharski et al.
 .)2001, Wszelaki and Mitcham 2003قارچ عامل
بیماری نکروترف ،بهصورت میسلیوم و سختینه (اسکلروت)
در روی بقایای گیاهی ،میوههای مومیاییشده و علفهای
هرز زمستان گذرانی کرده ،دوام و بقای خود را در شرایط
نامساعد حفظ میکند ( Sutton 1995, Williamson et al.
.)2007
کاربرد قارچکشها بر علیه بیماری افزون بر اختالل
در عمل گردهافشانی و وجود باقیماندۀ سم روی میوه،
ظهور پدیدۀ مقاومت در قارچ بیمارگر در برابر
قارچکشها را سبب شده ،باعث محدودیت این روش
میشود و الزم است از دیگر روشها برای مدیریت
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بیماری استفاده کرد

( Huang et al. 2011, Chen et al.

 .)2007, Rabolle et al. 2006یکی از روشهای ایمن و
سالم برای کاهش آسیب و زیان بیماریهای پس از
برداشت از جمله بیماری پوسیدگی میوۀ توتفرنگی
کنترل زیستی و استفاده از عاملهای بیوکنترل برای این
مهم است .کاربرد عاملهای کنترل زیستی روی
محصوالت پس از برداشت به دلیل وجود شرایط مطلوب
برای استقرار و پایداری آنها منجر به کنترل بهتر
بیمارگرها توسط آنها میشود ( Janisiewicz and
 .)Korsten 2002مخمرها و باکتریهای زیادی بهعنوان
کنترلکنندۀ زیستی بیماریهای پس از برداشت گیاهان
سیب ( ،)Torres et al. 2005درختان هستهدار ( Zhou
 ،)et al. 2008گیالس و انگور (،)Schena et al. 2003
مرکبات ( )Nunes et al. 2009و توتفرنگی ( Huang et
 )al. 2011گزارش و معرفی شدهاند .تحقیقات نشان داده
که عاملهای زیستی مانند ،Candida oleophila
،Aurebasidium pullulans ،Trichoderma spp.
،Ulocladium atrum ،Pichia guilliermondii
 Candida oleophilaو گونههای باسیلوس به ترتیب
سبب کنترل و کاهش بیماری کپک خاکستری
توتفرنگی در شرایط پس از برداشت میشوند
( Tronsmo and Dennis 1977, Lima et al. 1997,
.Boff et al. 2002, Wszelaki and Mitcham 2003,
.Nguyen et al. 2005, Kim et al. 2007, Naeimi and
 .)2014 .Zareتوانایی گونههای باسیلوس در کنترل
بیماریهای قارچی پس از برداشت در میوههای گیاهان
بهصورت تجاری توسط محققان زیادی معرفی و گزارش
شده است ( Arrebola et al. 2010, Casals et al. 2010,
.)Obagwu and Korsten 2003, Osman et al. 2011
بیوتیکهای

گونههای جنس باسیلوس توانایی تولید 
آنتی
متنوع و زیادی دارند ( )Katz and Demain 1977که
علیۀ عاملهای بیماریزای قارچی رورست (اپیفیت) و
درونرست (آندوفیت) هوازی و خاکزی به کار میروند
( .)Walker et al. 1998, Chen et al. 2008سازوکار
کنترلی باکتریهای باسیلوس عبارتاند از رقابت برای
غذا و زیستگاه ( Afsharmanesh et al. 2014,
 ،)Munimbazi and Bullerman 1998عامل پادزیستی
(آنتیبیوز) با تولید پادزی مانند لیپوپتیدها شامل
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خانوادۀ  iturin ،fengycinو ( surfactin
 )Ongena et al. 2009است که نقش زیادی در کنترل
عاملهای بیماریزای قارچی دارند .افزون بر این
باکتریهای باسیلوس با ایجاد مقاومت القایی در گیاهان
باعث کاهش شدت بیماری یا کنترل بیماریهای گیاهان
میشوند ( .)Thomashow and Weller 1998گونههای
باسیلوس با تولید سوختوسازگر (متابولیت)های فرّار
نقش زیادی در کنترل عاملهای بیماریزای گیاهان
مانند ،Cercospora kikuchii ،Botrytis cinerea
 Alternaria solaniو Colletotrichum gloesporioides
روی درخت انبه در شرایط آزمایشگاه و مزرعه دارد
( .)Zheng et al. 2013جدایههای ) B. subtilis (CL27و
) B. pumilu (CL45با تولید پادزی میتوانند از فعالیت
قارچ  B. cinereaجلوگیری کنند ( .)Leifert 1995به
دلیل محدودیت کاربرد دیگر روشهای کنترل بیماری
کپک خاکستری توتفرنگی مانند روشهای زراعی و
شیمیایی ،استفاده از عاملهای کنترل زیستی در
مدیریت این بیماری یک ضرورت است.
هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر و توانایی
سویه (استرین)های باکتری جنس باسیلوس روی
بیماری کپک خاکستری به منظور کاهش بیماری در
شرایط آزمایشگاه و روی میوۀ توتفرنگی است.
Stein 2005,

مواد و روشها
قارچ بیمارگر و باکتری آنتاگونیست

گیاهان و میوۀ آلوده به قارچ عامل کپک خاکستری در
مزرعه گردآوری و برای جداسازی قارچ عامل بیماری به
آزمایشگاه منتقل شد .در آزمایشگاه میوهها و بافت
گیاهی آلوده پس از شستشو با جریان آب مالیم،
ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم  0درصد به مدت دو
دق یقه ،شستشو با آب مقطر سترون و خشک کردن با
کاغذ صافی سترون روی محیط غذایی سیبزمینی
دکستروز آگار ) (PDAدر دمای  00درجۀ سلسیوس
کشت شد .جدایههای قارچ بیماری با روش تکاسپور
خالصسازی و در دمای  1درجۀ سلسیوس در دمای
یخچال نگهداری شد .شناسایی قارچ بیمارگر با استفاده
از مشخصات ریختشناختی (مرفولوژیکی) اندامهای
قارچ روی محیط کشت غذایی  PDAبا استفاده از
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شاخصهایی مانند شکل و رنگ پرگنۀ قارچ ،اندازه و
شکل اسپورها و کنیدیوفور و سختینه انجام شد
(.)Hennebert 1973, Ellis and Walker 1974
سویههای باکتری جنس باسیلوس از کلکسیون گروه
گیاهپزشکی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه کردستان تهیه
شد .این باکتریها پیشتر از خاکهای مزارع توتفرنگی
و ناحیۀ ریزوسفر گیاهان سالم استان کردستان
جداسازی شدهاند.
تهیۀ مایه

برای تهیۀ زادمایۀ ،قارچ عامل بیماری را روی محیط
کشت  PDAدرون پتری دیشهای به قطر 3
سانتیمتری کشت و به مدت دو هفته در دمای 00
درجۀ سلسیوس در اتاقک رشد (انکوباتور) نگهداری شد.
پسازآن با اضافه کردن  03میلیلیتر آب مقطر سترون
به هر پتری دیش ،دروایۀ (سوسپانسیون) مایۀ تلقیح
قارچ بیمارگر تهیه و با هماسیتومتر غلظت آن تعیین و
غلظت  0×036اسپور در میلیلیتر برای آزمایشهای
بعدی انتخاب شد.
برای تهیۀ مایۀ تلقیح باکتری ،سویههای باکتری روی
محیط کشت نترینت آگار ) (NAدر پتری دیشهای 3
سانتیمتری کشت و در دمای  05-03درجۀ سلسیوس
نگهداری شد .پس از  50ساعت با اضافه کردن 08
میلیلیتر آب مقطر سترون به هر پتری دیش دروایۀ
باکتری تهیه شد .غلظت اسپور باکتری با استفاده از دستگاه
طیفسنج نوری (اسپکروفتومتر) در طولموج  633نانومتر
اندازهگیری و غلظت  0×035 cfu/mlبرای آزمایشهای
بعدی انتخاب شد (.)Zakira Naureen et al. 2009
گیاه توتفرنگی

سه رقم گیاه توتفرنگی شامل  Paros ،Quinelizaو
 Kurdistanدر این تحقیق استفاده شد .گیاهان مادری
هر سه رقم از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
کردستان تهیه شد .گیاهان در گلخانه در دمای 01-06
درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی  63-53درصد و شانزده
ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی قرار داده شد.
گیاهان هر  0-2روز یکبار بسته به نیاز آبی آبیاری
شدند.
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آزمون بیماریزایی
برگ توتفرنگی

به منظور انجام آزمون بیماریزایی ،در آغاز برگهای
توتفرنگی سالم رقم کردستان از مزارع به آزمایشگاه
منتقل ،با آب مقطر سترون شستشو و زیر هود خشک
شد .سپس با استفاده از الکل 53درصد سطح برگها
ضدعفونی و بلوکهای میسلیومی از کشت هفت روزۀ
قارچ بیمارگر با قطر  8میلیمتر روی برگ توتفرنگی
قرار داده شد .تیمار شاهد تنها با محیط کشت تلقیح
شد .برگها در کف پتری دیش حاوی کاغذ صافی
سترون مرطوبشده با آب مقطر سترون قرار داده تا در
حین نگهداری (انکوباسیون) برگ توتفرنگی رطوبت
موردنیاز برای ایجاد آلودگی فراهم شود .پتری دیشها
در دمای  00درجۀ سلسیوس برای مدت ده روز قرار
داده شدند .در پایان آزمایش برای جداسازی دوبارۀ قارچ
بیمارگر ،بافت برگهای مایهزنیشدۀ آلوده روی محیط
غذایی  PDAکشت شد .پس از ده روز میانگین قطر
لکههای بافتمردگی (نکروتیک) ایجادشده روی برگها
در هر تیمار محاسبه شد (.)Rigotti et al. 2006
میوه

میوهها را با اتانل  53درصد به مدت سه ثانیه ضدعفونی و
پس از شستشو با آب مقطر سترون با کاغذ صافی سترون
خشک شد .سپس  83میکرولیتر از دروایۀ اسپور قارچ
بیمارگر ( 0×036اسپور در میلیلیتر) به هر میوۀ سالم
تلقیح شد و میوهها به مدت یک ساعت زیر هود در شرایط
سترون خشک شدند .تیمار شاهد تنها با آب مقطر سترون
تلقیح شد .همۀ میوهها در ظرف یکبار مصرف مشابه روش
باال نگهداری و شدت بیماری پس از پنج روز محاسبه شد
( .)Sutton and Peng 1993, Huang et al. 2011هر دو
آزمون فوق در قالب طرح کامل تصادفی و در چهار تکرار
(هر تکرار سه برگ و یا میوه) انجام شد.

در وسط پتری دیش ( 3سانتیمتری) کشت و در چهار
نقطۀ پتری دیش به فاصلۀ  1سانتیمتر از بلوک قارچ
بیمارگر 8 ،میکرولیتر از دروایۀ هر سویۀ باکتری ناهمساز
(آنتاگونیست) ( )0×035 cfu/mlکشت و پتری دیشها در
دمای  05درجۀ سلسیوس قرار داده و پس از هفت روز
سویههایی که بازدارندگی بیشتری داشتند برای
آزمایشهای بعدی انتخاب شدند (.)Keel et al. 1996
در مرحلۀ دوم 8 ،میکرولیتر از دروایۀ کشت پنج
روزۀ هر سویۀ باکتری ( )0×035 cfu/mlاز سویههای
انتخابشده را بهوسیلۀ لوپ سترون بهصورت خطی در
یکسو تشتک پتری ( 3سانتیمتری) حاوی محیط
کشت  PDAبهصورت خطی کشت شد و پتری دیشها
در دمای  05درجۀ سلسیوس قرار داده شد .پس از 15
ساعت بلوکی به قطر  3/8سانتیمتر از حاشیۀ کشت پنج
روزۀ قارچ بیمارگر در طرف دیگر تشتکها به فاصلۀ 0
سانتیمتر از لبه قرار داده شد .در تشتکهای پتری
شاهد بهجای کشت باکتری از آب مقطر سترون استفاده
شد .همۀ تشتکها در دمای  06-05درجۀ سلسیوس در
اتاقک رشد نگهداری شد .آزمایش در قالب طرح کامل
تصادفی شامل یازده تیمار (ده سویه باکتری و شاهد) در
چهار تکرار انجام شد (.)Erdogan and Benlioglu 2010
پس از هفت روز درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ
بیمارگر در مقایسه با شاهد برای هر جدایه با استفاده از
فرمول زیر محاسبه شد.
× 100

dC – dT
dC

= Mycelial Growth
Inhibition (MGI)%

 =Cمیانگین قطر پرگنۀ قارچ بر حسب میلیمتر در شاهد
 =Tمیانگین قطر پرگنۀ قارچ بر حسب میلیمتر در تیمار
موردنظر
درصدهای بهدستآمده با استفاده از فرمول
 Arc sin %تبدیل به اعدادی شد که به توزیع نرمال
نزدیکتر باشند و سپس اعداد بهدستآمده در محاسبات
آماری منظور شد (.)Little and Hill 1978

بررسی توانایی آنتاگونیستی سویههای باسیلوس روی
عامل بیماری

متابولیتهای فرار

کشت متقابل.

در این آزمایش تأثیر متابولیتهای فرّار سویههای
باکتری روی جلوگیری از رشد میسلیوم قارچ بیمارگر
بررسی شد ( .)Fiddaman and Rossall 1993مقدار

در مرحلۀ اول برای غربال کردن سویههای مؤثر باکتری،
یک بلوک  3/8سانتیمتری از کشت پنج روزۀ قارچ بیمارگر
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 033میکرولیتر از دروایۀ سویۀ باکتری ()0×035 cfu/ml
روی سطح محیط کشت نترینت آگار ) (NAکشت و در
دمای  06-05درجۀ سلسیوس برای  15ساعت قرار داده
شد .در پتری دیش دیگر حاوی محیط کشت  PDAیک
بلوک به قطر  8میلیمتر از حاشیۀ کشت جوان سه روزۀ
 B. cinereaقرار داده شد .سپس در زیر هود و در کنار
شعله و در شرایط سترون درهای تشتکهای پتری
حاوی قارچ بیمارگر و باکتری آنتاگونیست برداشته و
تشتک پتری حاوی قارچ بیمارگر بهطور وارونه روی
تشتک پتری حاوی باکتری آنتاگونیست قرار داده شد و
با پارافیلم دور آنها بهطورکلی مسدود شد تا متابولیتها
فرّار از درون پتری دیش خارج نشوند .تشتکهای پتری
در اتاقک رشد در دمای  06-05درجۀ سلسیوس قرار
داده شد .پس از یک هفته درصد بازدارندگی از رشد
میسلیوم قارچ بیمارگر مشابه روش باال اندازهگیری شد.
آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی شامل یازده تیمار
(ده سویۀ باکتری و شاهد) در چهار تکرار انجام شد.
تولید ترشحات مایع بیرون یاختهای

هدف از این آزمایش بررسی ترشحات مایع بیرون
یاختهای سویههای  Bacillusدر جلوگیری از رشد
میسلیوم قارچ  B. cinereaاست .برای انجام آزمایش از
پوشش ورقههای سلوفان ( Cellophane overlays, 0.2
 )µmاستفاده شد (.)Zakira Naureen et al. 2009
آزمایش روی محیط کشت  PDAدر تشتکهای 33
میلیمتری انجام شد .ورقههای سلوفان سترون به قطر
 33میلیمتر بریده و در روی تشتکهای پتری دیش
حاوی محیط کشت  PDAقرار داده شدند و سپس 033
میکرولیتر از دروایۀ سویۀ باکتری ( )0×035 cfu/mlدر
مرکز پتری دیش قرار داده و کشت شد .در تشتکهای
پتری دیش شاهد تنها از آب مقطر سترون استفاده شد.
همۀ تشتکها در دمای  06-05درجۀ سلسیوس قرار
داده شد .پس از  50ساعت الیۀ سلوفان همراه باکتری از
روی محیط کشت برداشته شد و یک بلوک 8
میلیمتری از کشت پنج روزۀ قارچ بیمارگر در وسط
پتری دیش کشت شد .پس از یک هفته درصد
بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ بیمارگر مشابه روش
باال اندازهگیری شد .آزمایش در قالب طرح کامل
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تصادفی شامل یازده تیمار (ده سویۀ باکتری و شاهد) در
چهار تکرار انجام شد.
تأثیر سویههای باکتری روی رشد میسلیوم قارچ بیمارگر
در میوههای سه رقم توتفرنگی پس از برداشت

در این آزمون در آغاز میوۀ سالم و بالغ توتفرنگی
رقمهای کردستان ،کوین الیزا و پاروس سالم به ابعاد

(طول و عرض)  0/8-2×2/8-1سانتیمتر و وزن 08-05
گرم از مزارع گردآوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد.
میوهها را با اتانول  53درصد به مدت سه ثانیه ضدعفونی
و پس از شستشو با آب مقطر سترون با کاغذ صافی
سترون خشک شد .پسازآن یک بلوک  8میلیمتری از
حاشیۀ کشت پنج روزۀ قارچ بیمارگر روی سطح هر میوه
قرار داده شد .در تیمار شاهد (بدون بیمارگر) تنها از
محیط کشت  PDAبدون قارچ بیمارگر استفاده شد.
سپس  83میکرولیتر از دروایۀ تهیهشدۀ باکتری ناهمساز
( )0×035 cfu/mlبه سطح هر میوه روی و اطراف بلوک
قارچ بیمارگر مایهزنی شد .در تیمار شاهد (بیمارگر)
بهجای دروایۀ باکتری ،میوهها با آب مقطر سترون
مایهزنی شد .نمونهها در ظرف یکبار مصرف سترون در
دمای  06-05درجۀ سلسیوس ،رطوبت  58درصد و
شانزده ساعت نور و هشت ساعت تاریکی قرار داده شد.
سرانجام پس از پنج روز شدت بیماری بر پایۀ شاخص
 3-8به شرح زیر بنابر روش اصالحشدۀ هانگ و همکاران
محاسبه شد :صفر ،میوۀ سالم و بدون آلودگی؛
 )0پوسیدگی میوه کمتر از 03درصد؛  )0پوسیدگی میوه
بین  03/0-13درصد؛  )2پوسیدگی میوه بین 13/0-63
درصد؛  )1پوسیدگی میوه بین  63/0-53درصد؛
 )8پوسیدگی میوه بین  53/0-033درصد ( Huang et
.)al. 2011
تأثیر سویههای باکتری روی جوانهزنی اسپورهای قارچ
بیمارگر در میوههای توتفرنگی پس از برداشت

میوۀ رقمهای توتفرنگی مشابه روش باال تهیه و پس از
ضدعفونی 83 ،میکرولیتر از دروایۀ اسپور قارچ بیمارگر
( 0×036اسپور در میلیلیتر) به هر میوه تلقیح شد و
میوهها به مدت یک ساعت زیر هود در شرایط سترون
خشک شدند .تیمار شاهد تنها با آب مقطر سترون تلقیح
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شد .سپس مشابه روش باال  83میکرولیتر از دروایۀ
باکتری به سطح هر میوه روی و اطراف اسپور قارچ
بیمارگر تلقیح شدند .تیمار شاهد هم با آب مقطر سترون
بدون باکتری تلقیح شد .همۀ میوهها در ظرف یکبار
مصرف مشابه روش باال نگهداری و شدت بیماری پس از
پنج روز مشابه روش یادشده محاسبه شد .هر دو آزمون
باال در قالب طرح کامل تصادفی و در چهار تکرار (هر
تکرار سه میوه) انجام شد .و برای مقایسه میانگینها از
آزمون دانکن در سطح  8درصد استفاده شد.
همۀ آزمایشها در قالب طرح کامل تصادفی انجام
شد .تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده با نرمافزار
 SPSSانجام گرفت و مقایسۀ میانگینها بر اساس آزمون
چند دامنهای دانکن ( )Duncanدر سطح احتمال
8درصد صورت گرفت.
نتیجه و بحث
بیماریزایی و شناسایی قارچ بیمارگر

هجده جدایۀ قارچ بیمارگر  B. cinereaاز بوتههای بیمار
توتفرنگی جداسازی و شناسایی شد .مشخصات
ریختشناختی جدایههای قارچ بیمارگر با مشخصات
توصیفشده در منابع اریک و والکر و هنبرت همخوانی
داشت (.)Hennebert 1973, Ellis and Walker 1974
جدایهها توانایی متفاوتی از بافتمردگی و پوسیدگی
روی برگها و میوههای توتفرنگی را نشان دادند .جدایۀ
 B7بر اساس قطر لکۀ بافت مردۀ تشکیلشده در سطح
بافت برگ و میزان پوسیدگی میوه ،بیشترین بیماریزایی را
روی برگ و میوۀ توتفرنگی نسبت به دیگر جدایهها ایجاد
کرد و برای ادامۀ بررسیها انتخاب شد.
بررسی تأثیر سویههای باکتری روی قارچ بیمارگر در
شرایط آزمایشگاه

نتایج آزمون چهار نقطهای نشان داد که از میان  20جدایۀ
باکتری ،ده جدایه بازدارندگی بیشتری نسبت به دیگر
جدایهها داشتند (بیشتر از  23درصد) .بنابراین برای
کارهای بعدی انتخاب شدند .اسامی جدایههای انتخابشده
شامل B28 ،B23 ،B20 ،B18 ،B16 ،B14 ،B3 ،B2 ،B1 :و
 B32است .این نتایج با تحقیقات دیگر محققان همخوانی
دارد (.)Das and Annapurna 2008
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نتایج آزمون کشت متقابل نشان داد که سویههای
 Bacillusموجب بازدارندگی از رشد پرگنۀ قارچ بیمارگر به
میزان  23/8-65/0درصد شدند .جدایههای  B20 ،B16و
 B23بیشتر از  83درصد از رشد پرگنۀ قارچ بیماری
بازدارندگی ایجاد کردند .جدایۀ  B20با  65/0درصد
بازدارندگی بیشترین تأثیر را در جلوگیری از رشد میسلیوم
عامل بیماری داشت .سویههای  B1 ،B3و  B2به ترتیب با
 20/3 ،23/8و  26/6درصد کمترین بازدارندگی در رشد
قارچ بیمارگر داشتند (جدول  .)0تحقیقات نشان داده که
گونههای  Bacillus subtilis S1-0210و B licheniformis
 N1بهطور شایانتوجهی از رشد میسلیوم قارچ B. cinerea
در شرایط آزمایشگاه جلوگیری میکنند ( Nguyen et al.
.)2005, Kim et al. 2007
بین سویههای باکتری از نظر تأثیر و تولید متابولیت-
های فرّار در جلوگیری از رشد میسلیوم عامل بیماری در
سطح  8درصد اختالف معنیدار وجود داشت .نتایج
بهدستآمده از مقایسۀ میانگینها در جدول  0مشاهده
میشود .از این نظر سویههای  B2 ،B28 ،B1و  B32به
ترتیب بیشترین تأثیر را در کاهش بازدارندگی رشد
میسلیوم قارچ بیمارگر داشتند ( 58-56/0درصد).
سویههای  B1و  B3در آزمون متابولیتهای فرّار به
ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در جلوگیری از رشد
بیمارگر داشتند (جدول .)0
جدول  .0درصد بازدارندگی از رشد  B. cinereaبا سویههای
باکتری باسیلوس در شرایط آزمایشگاه پس از یک هفته
Table 1. Mycelial growth inhibition percent of B.
cinerea by Bacillus strains in vitro after 7 days
Extracellular
compounds
73.0b
60.2d
80.7a
41.0f
71.7bc
82.0a
73.0b
61.5d
70.5c
53.8e

Volatile
compounds
86.2a
80.0b
27.5h
40.0g
55.0f
38.7g
61.2d
57.5e
82.5b
75.0c

Dual
culture
32.9gh
36.6f
30.5h
34.1g
52.4c
40.2e
67.1a
57.3b
45.1d
45.1d

Bacillus
isolates
B1
B2
B3
B14
B16
B18
B20
B23
B28
B32

در هر ستون داده هایی که حروف مشترک دارند از نظر دانکن در سطح
احتمال 8درصد معنیدار نیستند.
Mean values within a column head followed by the same letter are not
significantly different at 5% by Duncan’s test.
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متابولیتهای فرّار ترکیباتی با وزن مولکولی پایین و
فعالیت ضدمیکروبی دارند ( Fernando et al. 2005, Gu et
 ،)al. 2007, Kai et al. 2007بهطوریکه توانمندی بسیار
باالیی در مدیریت بیماریهای پس از برداشت دارند
( Mercier and Smilanick 2005, Schnabel and Mercier
 .)2006ترکیبات فرّار تولیدشده بهوسیلۀ مخمر Candida
 intermediaو باکتری  Streptomyces platensis F-1باعث
جلوگیری و کاهش بیماری پوسیدگی میوۀ توتفرنگی
ناشی از قارچ  B. cinereaمیشوند ( Huang et al. 2011,
.)Wan et al. 2008
نتایج آزمون ترشحات مایع بیرون یاختهای نشان داد
که سویههای  B18و  B3به ترتیب با مقدار  50و 53/5
درصد بیشترین تأثیر و سویۀ  B14با میزان  10درصد
کمترین تأثیر را در بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ
داشتند (جدول .)0
تأثیر سویههای باکتری روی رشد میسلیوم و جوانهزنی
اسپور قارچ بیمارگر در میوههای توتفرنگی

تأثیر ده سویۀ باکتری روی رشد میسلیوم قارچ بیمارگر در
روی میوۀ سه رقم توتفرنگی نشان داد که سویۀ  B2روی
رقم  ،Quinelizaدوسویۀ  B2و  B16روی رقم  Kurdistanو
سویۀ  B3روی رقم  Parosبه ترتیب با  58/0 ،53/6و 56/0
درصد بیشترین بازدارندگی از رشد میسلیوم روی میوه
ایجاد کردند (جدول  .)0همچنین سویههای ،B16 ،B14
 B18و  B28شدت بیماری را روی هر سه رقم توتفرنگی
بیشتر از  63درصد کاهش دادند (جدول .)0

03

نتایج آزمون تأثیر بازدارندگی سویههای باکتری
ناهمساز روی جوانهزنی اسپور قارچ بیمارگر نشان داد،
سویههای باکتری از جوانهزنی اسپور قارچ بیمارگر روی
میوههای توتفرنگی بهطور شایانتوجهی جلوگیری
کردند ،بهطوریکه بیشتر سویههای باکتری سبب کاهش
شدت بیماری بیشتر از  58درصد در مقایسه با شاهد
شدند و از جوانهزنی اسپور قارچ بیمارگر روی میوۀ
توتفرنگی جلوگیری کردند (جدول  .)2تیمار شاهد
بیمارگر در هر سه رقم و در هر دو آزمون بین 58-033
درصد آلودگی نشان دادند (جدولهای  0و .)2
تحقیقات نشان داده که ترکیبات فرّار تولیدشده از
مخمر  Candida intermediaموجب کنترل بیماری
پوسیدگی میوۀ توتفرنگی ناشی از قارچ  B. cinereaبا
جلوگیری از رشد میسلیوم و جوانهزنی کنیدیهای آن
میشود ( .)Huang et al. 2001شناسایی ترکیبات
تولیدشده بهوسیلۀ مخمر  C. intermediaنشان داد که
از میان چهلونه ترکیب شناساییشده ،دو ترکیب
 1,3,5,7-cycooctatetraeneو 3-methyl-1butanol
بیشترین تأثیر در بازدارندگی از رشد میسلیوم و
جوانهزنی قارچ  B. cinereaدارند ( Huang et al. 2011,
 .)Liang and Chi 2002همچنین بررسیها نشان داده
که ترکیبات ضدمیکروبی تولیدشده بهوسیلۀ دو گونۀ
 Bacillus pumiluو ) B. subtilis (CL27بهطور
شایانتوجهی از فعالیت قارچ  B. cinereaعامل
کپک خاکستری در گیاهان جلوگیری میکند ( Leifert
.)1995

جدول  .0تأثیر سویههای باسیلوس روی رشد میسلیوم  B. cinereaدر میوۀ سه رقم توتفرنگی پس از پنج روز
Table 2. Effect of Bacillus strains on mycelial growth of B. cinerea on strawberry fruit in three cultivars after 5 days
Paros
Disease severity
Reduction %
c
1.2
71.4
e
1.7
59.5
a
0.6
86.1
b
1.0
76.2
b
0.9
78.8
b
1.0
76.2
d
1.4
66.7
f
1.9
54.8
c
1.2
71.4
d
1.5
64.3
g
4.2
-

Strawberry cultivars
Kurdistan
Disease severity
Reduction %
e
2.6
44.6
a
0.6
85.1
d
1.3
72.3
b
0.8
82.9
a
0.6
85.1
d
1.3
70.2
c
1.1
76.6
c
1.1
76.6
b
0.8
82.9
f
3.1
34.0
g
4.7
-

Quineliza
Disease severity
Reduction %
i
2.9
40.8
a
0.5
89.6
h
2.3
53.1
f
1.9
61.2
f
1.9
61.2
e
1.6
67.3
g
2.2
55.1
c
1.1
79.6
d
1.4
72.4
b
0.7
85.7
j
4.9
-

Bacillus isolates
B1
B2
B3
B14
B16
B18
B20
B23
B28
B32
Control

در هر ستون دادههایی که حروف مشترک دارند از نظر دانکن در سطح احتمال 8درصد معنیدار نیستند.
شدت بیماری بر اساس شاخص  3-8بر اساس روش اصالحشدۀ هانگ و همکاران ( )0338به شرح زیر محاسبه شد ،3 :میوۀ سالم و بدون آلودگی؛  ،0پوسیدگی
میوه کمتر از  03درصد؛  ،0پوسیدگی میوه بین  03/0-13درصد؛  ،2پوسیدگی میوه بین  13/0-63درصد؛  ،1پوسیدگی میوه بین  63/0-53درصد؛  ،8پوسیدگی
میوه بین  53/0-033درصد ).(Huang et al. 2011

Mean values within a column head followed by the same letter are not significantly different at 5% by Duncan’s test.
Disease severity determined using a scale of 0 to 5, where 0 represent healthy and symptomless of disease, 1, 2, 3, 4 and 5 represent <20, 20.1 to 40, 40.1 to
60, 60.1 to 80, and 80.1 to 100% of the area rotted, respectively (Huang et al. 2011).
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جدول  .2تأثیر سویههای باسیلوس روی جوانهزنی اسپور  B. cinereaدر میوۀ سه رقم توتفرنگی پس از پنج روز
Table 3. Effect of Bacillus strains on spore germination of B. cinerea on strawberry fruit in three cultivars after 5 days
Paros
Disease severity
Reduction %
0.4b
91.8
1.7e
65.3
0.3b
93.9
0.1a
97.9
0.7c
85.7
0.9d
81.6
0.4b
91.8
0.7c
85.7
0.7c
85.7
0.8dc
83.7
4.9f
-

Strawberry cultivars
Kurdistan
Disease severity
Reduction %
1.2c
75
1.3d
72.9
0.2a
95.8
1.3d
72.9
0.6b
87.5
0.2a
95.8
0.6b
87.5
1.4d
70.8
0.6b
87.5
1.4d
70.8
4.8e
-

Quineliza
Disease severity
Reduction %
0.4b
92
1.6e
68
0.1a
98
0.1a
98
0.6c
88
0.8d
84
0.3b
94
0.5c
90
0.6c
88
0.8d
84
5.0f
-

Bacillus isolates
B1
B2
B3
B14
B16
B18
B20
B23
B28
B32
Control

در هر ستون دادههایی که حروف مشترک دارند از نظر دانکن در سطح احتمال 8درصد معنیدار نیستند.
شدت بیماری مشابه جدول  0بر اساس روش اصالحشدۀ هانگ و همکاران ( )0338انجام شد.
Mean values within a column head followed by the same letter are not significantly different at 5% by Duncan’s test.
Disease severity determined using method which described previously (Huang et al. 2011).

نتایج هر دو جدول  0و  2نشان داد که سویههای
باکتری ناهمساز موجب کاهش پوسیدگی میوۀ
توتفرنگی ناشی از قارچ  B. cinereaمیشوند و رشد
میسلیوم و جوانهزنی اسپور قارچ بیمارگر روی میوۀ
توتفرنگی کاهش میدهند .این نتایج با یافتههای دیگر
پژوهشگران همخوانی دارد ( Yanez-Mendizabal et al.
.2012, Ilhan and Karabulut 2013, Nguyen et al.
 .)2005, Kim et al. 2007سازوکار کنترل بیماری
پوسیدگی میوۀ توتفرنگی و دیگر بیمارگرها محدودیت
در جوانهزنی کنیدی و جلوگیری از رشد میسلیوم قارچ
بیمارگر ( ،)Buck 2002رقابت بر سر مواد غذایی و مکان
( ،)Liang et al. 2002تحریک سامانۀ دفاعی گیاه و
افزایش مقاومت در آن ( )Tian et al. 2007است .نتایج
این تحقیق اهمیت متابولیتهای فرّار و ترشحات بیرون
یاختهای در کنترل بیماری کپک خاکستری توتفرنگی
و بیماریهای پس از برداشت را نشان میدهد .بررسیها
نشان داده که مادۀ اصلی تشکیلدهندۀ این ترکیبات که
با تعدادی از جدایههای باسیلوس تولید میشود شامل
لیپوپپتیدهای خانوادۀ ،zwittermycin A ،fengycin
) Kanosamine (3-amino-3-deoxy-D-glucoseو
پپتیدها مانند  surfactinو  subtilinهستند ( Hang et al.
 .)2005همچنین ترکیبات ،cellulases ،ß-1, 3-glucanases
 proteasesو  chitinaseتوسط جدایههای باسیلوس تولید
میشوند و باعث تخریب دیوارۀ یاختهای بیمارگرها و کاهش
بیماری میشوند ( Che′ rif et al. 1992, Nguyen et al.
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 .)2005افزون بر این ،تحقیقات نشان داده است که
جدایههای تریکودرما هم باعث کاهش شدت بیماری
پوسیدگی خاکستری توتفرنگی میشود و از رشد میسلیوم
و جوانهزنی کنیدی قارچ بیمارگر جلوگیری میکنند
( Tronsmo and Dennis 1977, Peng 1991, Naeimi and
.)Zare 2014
نتایج جدولهای  0 ،0و  2نشان میدهد که
سویههای  B28 ،B2 ،B1در شرایط آزمایشگاه بهویژه از
نظر تولید سوختوسازگرهای فرّار بیشترین تأثیر را روی
بازدارندگی از رشد پرگنۀ قارچ بیمارگر ایجاد کردند.
همچنین سویههای  B14 ،B3 ،B2و  B28شدت بیماری
را روی میوههای رقمهای مختلف توتفرنگی بیشتر از
دیگر سویهها کاهش دادند.
نتایج کلی تحقیق نشان میدهد که سویههای
 Bacillusتوانایی زیادی در کاهش بیماری کپک
خاکستری توتفرنگی ناشی از قارچ  B. cinereaبهعنوان
عامل دودانگیز زیستی (بیوفومیگانت) دارند .لذا کاربرد
آنها بهعنوان عاملهای کنترل زیستی بر علیه بیماری
یادشده افزون بر ایمن بودن برای انسان و محیطزیست،
مشکالت عوارض قارچکشها را هم ندارد .لذا کاربرد
آنها روی گیاه توتفرنگی پیش از برداشت و استقرار
قارچ بیمارگر روی میوۀ توتفرنگی ممکن است موجب
پیشگیری و جلوگیری از گسترش بیماری در مزرعه و
انبار شود .نیاز است تحقیقات تکمیلی در گلخانه و
مزرعه روی تأثیر آنها در کنترل بیماری صورت گیرد.
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ABSTRACT
In this research, the ability of Bacillus strains in suppression of mycelial growth and conidial germination of
B. cinerea against Botrytis fruit rot of strawberry were evaluated in three cultivars of strawberry including
Quineliza, Paros and Kurdistan. Results indicated that among 32 strains of Bacillus, ten strains showed
strong inhibitory effects against B. cinerea using the plate assay and they are selected for further studies.
Antagonistic effects of Bacillus stains against the disease were evaluated through dual-culture, volatile and
extracellular compounds using plate assays. Results indicated that all Bacillus strains could reduce the
mycelial growth of pathogen, but this ability is varied in different Bacillus strains. Growth inhibition percent
of pathogen in dual-culture, volatile and extracellular compounds tests were ranged 30.5-67.1, 27.5-86.2 and
41-82, respectively. In addition, inhibition of mycelial growth and conidial germination of B. cinerea by
Bacillus strains were observed on strawberry fruits. Disease severity of Botrytis fruit rot of strawberry was
significantly reduced (p≤0.05) by Bacillus strains as compared with untreated control. Our results shows that
Bacillus strains have a good potential to control Botrytis fruit rot of strawberry. This research suggests that
volatile and extracellular compounds of Bacillus spp. are promising biofumigants for controlling of Botrytis
fruit rot of strawberry. Therefore, it is needed to evaluate their efficiency under field conditions.
Keywords: Bacillus spp., biological control, fruit rot of strawberry.
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