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ها، پژمردگي هاي گياهي حساس است که ازجمله آندر برابر بسياري از بيمارگر (Lycopersicon esculentum)فرنگي گياه گوجه

در بقاياي گياهي  V. dahliaeلروت است. از آنجا که ميکرواسک .Verticillium dahliae Klebزاد ورتيسيليومي ناشي از قارچ خاک
ها مي کشها در خاک باقي بماند، کنترل شيميايي آن مشکل بوده و از سويي ديگر کاربرد مداوم قارچتواند براي سالتوسعه يافته و مي

ه گياهان در برابر خطر جهت حفاظت از ريشتواند بر سالمت محيط زيست، انسان و حيوانات اثر منفي بگذارد. لذا يک راه جايگزين بي
هاي ها است. اين پژوهش در راستاي ارزيابي تاثيرآنتاگونيستي برخي از جدايهبيمارگرهاي قارچي، مهار زيستي حاصل از کاربرد ريزوباکتري

اهي و در شرايط آزمايشگ V. dahliaeفرنگي، عليه قارچ عامل بيماري پژمردگي ورتيسيليوم باسيلوس، جداسازي شده از ريزوسفر گوجه
جدايه باکتري از ناحيه ريزوسفر گياهان سالم گوجه فرنگي از مزارع مختلف در استان همدان جمع آوري شدند.  30گلخانه انجام گرفت. 

انجام شد. با انجام آزمون کشت متقابل اوليه  آگار غذاييها به کمک تهيه سري رقت و کشت روي محيط سازي باکتريجداسازي و خالص
درصد از رشد ميسليوم قارچ  62و  2/67، 7/70، 3/73به ترتيب با توان بازدارندگي FS34و FS83 ،FS91 ،FS88ار جدايه ها، چهجدايه

تکميلي شامل بررسي ترکيبات فرار، هاي آزمونها به کمک ها بودند. مکانيسم آنتاگونيستي اين جدايه، برترين جدايه V. dahliaeبيمارگر 
سيانيد نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. هيچکدام از چهار جدايه بررسي شده سيانيد هيدروژن، آنزيم پروتئاز و کيتيناز  توليدبيوتيک، توليد آنتي

در آزمون  FS34و  FS83 ،FS91 ،FS88هاي استرينهاي پروتئاز و کيتيناز بودند. هيدروژن توليد نکردند ولي همگي قادر به توليد آنزيم
درصد  55و  2/61، 3/53، 3/66بيوتيک به ترتيب توليد آنتي درصد و 58و  6/59، 5/70، 2/68ت فرار به ترتيب تکميلي بررسي توليد ترکيبا

ها باعث تغييرات غيرعادي مرفولوژيکي، تورم و سبب بازداري از رشد ميسليومي قارچ شدند. مشاهدات ميکروسکوپي نشان داد که اين جدايه
بيشترين تغيير را ايجاد  FS91که اين تغييرات مرتبط با توليد مواد فرار و قابل انتشار بود و جدايه هاي اين قارچ شدند گرانوله شدن هيف

درصد کنترل، بيشترين تاثير را در کاهش  3/63و  8/68به ترتيب با  FS91و  FS83 هايدر بررسي هاي گلخانه اي استرينکرد. 
، FS83 ،FS91باکتري،  جدايه ، چهار 16S rRNAيميايي وآناليز توالي براساس ويژگي هاي مرفولوژيکي و بيوشپژمردگي داشتند. 

FS88  وFS34  به ترتيب بعنوانBacillus subtilis ،B. pumilus  ،B. atrophaeus  وB. thuringiensis  .شناسايي شدند
 بازدارندگي عليه اين قارچ را دارد.در شرايط آزمايشگاه و گلخانه بيشترين اثر  B. subtilisجدايه نتايج اين پژوهش نشان داد که 

 
 Bacillus ،Verticillium dahliaeمهار زيستي ،  های کلیدی:واژه
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