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 Fusarium oxysporum گًجٍ فزوگي يًمیفًسار يپضمزدگعامل  مىتزل بیًلًصیلبزرسي 

f.sp. lycopersici  تًسطPseudomonas fluorescens 
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  چنیذٌ

 گًجٍ فًساریًمي پضمزدگيعلیٍ قارچ عامل  Pseudomonas fluorescensاثزات آوتاگًویستي جذایٍ َایي اس بامتزی در ایه پضيَص 

با  P49جذایٍ . تحت ضزایط آسمایطگاَي ي گلخاوٍ ای مًرد بزرسي قزار گزفت Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici فزوگي

جذایٍ اثز  20اس بیه . ثیز مًاد فزار ي غیزفزار داضتىذات سمًندرصذ باسداروذگي در آبٍ تزتیب بیطتزیه  55/66با  P26 ٍیي جذا 45/53

جذایٍ تحت ضزایط گلخاوٍ ای ي بٍ دي صًرت آغطتٍ ساسی خاك ي آغطتٍ ساسی ریطٍ ي طًقٍ گیاَچٍ َا مًرد بزرسي  پىجآوتاگًویستي، 

یاٌ، درصذ درصذ افشایص طًل گ جًاوٍ سوي بذير،درصذ صًرت تعامل بیه جذایٍ َای بامتزی ي قارچ عامل بیماری بٍ . قزار گزفت

در ضزایط . وتایج آسمًن وطان داد مٍ جذایٍ َای مشبًر اثزات آوتاگًویستي متفايتي داروذ. وطان دادٌ ضذي تز گیاٌ افشایص يسن خطل 

ي افشایص  ریاَص معىي دار در میشان بیمابُتز اس بقیٍ جذایٍ َا عمل مزد ي باعث مدر َز دي ريش آغطتٍ ساسی  P49گلخاوٍ ای جذایٍ 

  .رضذی مًرد بزرسي در ایه آسمًن گزدیذ فامتًرَای معىي دار در

 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici  ،Pseudomonas fluorescens،  مىتزل بیًلًصیلگًجٍ فزوگي،  :ملیذی ياصگان

 مقذمٍ

 ثیوبری. ثبؽذ هی Solanacae خبًَادُ ثِ هتؼلق ثَدُ یکغبلِ گیبُ یک Lycopersicom esculentum Miller فزًگی گَجِ گیبُ

 .Fusarium oxysporum f.sp آى ػبهل کِ اعت گیبُ ایي هْن ّبی ثیوبری اس یکی فزًگی گَجِ فَساریَهی پضهزدگی

lycopersici ٍارد سیبدی خغبرت گیفزً گَجِ هشارع در ثخقَؿ ایزاى در ٍ دارد ٍجَد دًیب توبم در ثیوبری ایي. (2) ثبؽذ هی 

 در فزًگی گَجِ هشارع در آلَدگی درفذ هیبًگیي. ثبؽذ هی ٍراهیي فزًگی گَجِ ثیوبریْبی هخزثتزیي ٍ تزیي ؽبیغ اس یکی ٍ کٌذ هی

 آًتبگًَیغت ػَاهل اس اعتفبدُ ثیوبری ایي کٌتزل راّْبی اس یکی ).1378 ،ًیک ًضاد ٍ ّوکبراى(اعت ثَدُ% 3/27 حذٍد ٍراهیي هٌطقِ

 ثبکتزی هختلف ّبی جذایِ آًتبگًَیغتی هختلف اثزات ثزرعی ثِ تب اعت ؽذُ عؼی تحقیق ایي در .اعت ثیَلَصیکی کٌتزل یؼٌی

Pseudomonas fluorescens فزًگی گَجِ فَساریَهی پضهزدگی ػبهل Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در 

 .ؽَد پزداختِ ای گلخبًِ ٍ آسهبیؾگبّی ؽزایط

 َا ريش مًاد ي

 :آًتبگًَیغت ٍ ثیوبری ػبهل

 .Fusarium oxysporum f.sp قبرچ اس جذایِ یک ٍ آًتبگًَیغت ػٌَاى ثِ P.fluorescens ثبکتزی ّبی جذایِ ثیغت

lycopersici ِؽذدریبفت  (اثَریحبى پزدیظ) تْزاى داًؾگبُ ؽٌبعی ثیوبری آسهبیؾگبُ اس ثیوبرگز ػبهل ػٌَاى ث. 
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 :ییثیوبریشا اثجبت آسهَى

 .اعتزیل ؽغتؾَ هی دّین هقطز آةقزار دادُ ٍ عپظ ثب  %5/0 نیعذ تیپَکلزیّجْت ضذػَفٌی ثذٍر، ثذٍر ثِ هذت عِ دقیقِ در 

 ؽزایط در ٍ هیذّین قزار اعت ؽذُ آغؾتِ قبرچ عَعپبًغَى ثِ کِ اعتزیل فبفی کبغذ رٍی ثز ؽذُ، ضذػفًَی فزًگی گَجِ ثذٍر

 ّب داًِ رٍی ثز قبرچ عپظ. ؽذ ًگْذاری اًکَثبتَر در رٍس 7 هذت ثِ تبریکی عبػت 12 ٍ ًَر ػتعب 12 عبًتیگزاد، درجِ 22 دهبیی

 جْت را قبرچ ی ًوًَِ. گیزد هی قزار ؽٌبعبیی هَرد ّب کٌیذی هَرفَلَصیکی ٍ ریغِ رٍیؾی هؾخقبت تَعط ٍ کزدُ پیذا گغتزػ

 عبسی آلَدُ تَاًبیی قبرچ کِ ؽذ هؾخـ ؽذُ اًجبم سایی ثیوبری آسهَى طجق. دّین هی اًتقبل PDA کؾت هحیط ثِ عبسی خبلـ

 .(Asha et al., 2011)دارد فزًگی گَجِ

 ؽزایط در Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici رؽذ رٍی ثز P.fluorescens ّب جذایِ ثبسدارًذگی قذرت ثزرعی

 :آسهبیؾگبّی

 دُ اس پظ ّب جذایِ اس یک ّز ثبسدارًذگی قذرت. ؽذ ثزرعی ای ًقطِ چْبر آسهَى اس اعتفبدُ ثب رؽذ ثز ثبکتزی جذایِ ثیغت تبثیز

 (.1983 کَک، ٍ ٍلز) ؽذ گیزی اًذاسُ ثَد ؽذُ ایجبد قبرچ ٍ ّب جذایِ پزگٌِ حبؽیِ ثیي کِ ای فبفلِ اعبط ثز رٍس

 ٍ تجشیِ آهذُ ثذعت ّبی دادُ .ؽذًذ ثزرعی تقبدفی کبهال طزح قبلت در ای ًقطِ چْبر آسهَى ثب ثبسدارًذگی تَاًبیی ثب ّبی ثبکتزی

 (.1978 ّیل، ٍ لیتل) ؽذًذ تحلیل

 :(ای ًقطِ دٍ کؾت)هتقبثل کؾت آسهَى

 در پتزی تؾتکْبی. ؽذ دادُ قزار PDA کؾت هحیط حبٍی پتزی تؾتک لجِ اس هتزی عبًتی یک فبفلِ در قبرچ اس قطؼِ یک اثتذا

 ثب پتزی تؾتک اس ًیوی اعتزیل لَح کوک ثِ عپظ. ؽذًذ ًگْذاری اًکَثبتَر در عبػت 24 هذت ثِ عبًتیگزاد درجِ 25±1 دهبی

 پتزی ّبی تؾتک. گزدیذ اعتفبدُ عتزٍى هقطز آة اس ثبکتزی عَعپبًغیَى جبی ثِ ؽبّذ تیوبر در. ؽذ تلقیح ثبکتزی ّز عَعپبًغیَى

 (.1983 کَک، ٍ ٍلز) گزدیذًذ ًگْذاری رٍس 10 هذت ثِ

 :ّب ذایِج تَعط قبرچی ضذ فزار تزکیجبت تَلیذ

 در عبػت 24 هذت ثِ پتزی ّبی تؾتک. ؽذ دادُ کؾت غذایی آگبر هحیط رٍی چوٌی فَرت ثِ ّب جذایِ اس یک ّز عَعپبًغیَى

 پتزی تؾتک ٍعط در قبرچ تبسُ کؾت حبؽیِ اس هیلیوتز پٌج قطز ثِ پالک یک عپظ. ؽذًذ ًگْذاری گزاد عبًتی درجِ 25 دهبی

 ٍ پَؽبًذُ پبرافیلن ًَار تَعط ٍ ّن رٍثزٍی آًتبگًَیغت ثبکتزی  ٍ قبرچ حبٍی پتزی کْبیتؾت. ؽذ دادُ قزار PDA هحیط حبٍی

 (.1993 رٍسال، ٍ فیذاهي) ؽذًذ ًگْذاری رٍس 7 هذت ثِ عبًتیگزاد درجِ 25±1 دهبی در اًکَثبتَر در

 :آًتبگًَیغت ثبکتزیْبی تَعط ثیَتیک آًتی تَلیذ

 پظ. گزدیذ ًگْذاری عبًتیگزاد درجِ 25±1 دهبی در رٍس 3 هذت ثِ ٍ PDA کؾت طهحی رٍی ثز ثبکتزی ّبی جذایِ عَعپبًغیَى

 ثِ آغؾتِ پٌجِ عپظ ؽذ، ؽغتِ کؾت هحیط عطح اس ثبکتزی ّبی پزگٌِ اعتزیل هقطز آة ٍ ای ؽیؾِ هیلِ اس اعتفبدُ ثب هذت ایي اس

. ؽذ دادُ قزار پتزی تؾتک ٍعط در قبرچ اس حلقِ یک دقیقِ 20 اس پظ ٍ ؽذ دادُ قزار( ٍارًٍِ ثقَرت) پتزی تؾتک درٍى کلزٍفزم

 (.1990 لَپز، ٍ کزاط) گزدیذ اعتفبدُ فزهبلیي ثِ آغؾتِ پٌجِ اس ًیش ؽبّذ پتزی در

 Etebarian et)ثز طجق رٍػ اػتجبریبى   n = (a – b) / a × 100هطبثق فزهَل  قبرچهیغلیَم  رؽذ اس ثبکتزیْب ثبسدارًذگیدرفذ 

al., 2005 )َاّذ ؽذثزرعی خ . 

n = درفذ ثبسدارًذگی اس رؽذ ػبهل ثیوبری ، a = هغبحت پزگٌِ ػبهل ثیوبری در تؾتک پتزی ؽبّذ ، b =  هغبحت پزگٌِ ػبهل

 ثیوبری در تؾتک پتزی ثیوبر



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 در ْبیآسهًَ توبم. ؽذًذ اًتخبة ثؼذی ّبی آسهَى ثزای (قَی، هتَعط ٍ ضؼیف) جذایِ پٌج ّب، دادُ هیبًگیي هقبیغِ اس اعتفبدُ ثب

 درفذ یکدر عطح  داًکي ای داهٌِ چٌذ آسهَى اس اعتفبدُ ثب ّب هیبًگیي هقبیغِ ٍ ؽذ اًجبمثب چْبر تکزار  تقبدفی کبهال طزح قبلت

(01/0P<)  ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارSAS (version 9.00) گزفت فَرت. 

 :ای گلخبًِ آسهَى اًجبم

 جذایِ ثیغت ثیي اس (قَی، هتَعط ٍ ضؼیف) جذایِ پٌج لیتز، هیلی در علَل 1×108 ثبکتزیبیی عَعپبًغیَى اس آسهَى ایي اًجبم در

 ثِ ثیوبری ػبهل قبرچ ًوَدى اضبفِ ثب سهبى ّن خبک عبسی آغؾتِ ٍ کبؽت ٌّگبم در ًؾبءّب ریؾِ عبسی آغؾتِ رٍػ دٍ ثِ ٍ ثبکتزی

 ٍ ریؾِ اعتزیل، جزاحی چبقَی ٍعیلِ ثِ طَقِ یکًشد ٍ ریؾِ در کَچک سخن چٌذ ایجبد اس پظ اٍل رٍػ در. گزدیذ عتفبدُا خبک

 اس پظ ًْبیت در(. 2003 ّوکبراى، ٍ هًَتبلگزُ) ؽذًذ ًگْذاری ثبکتزی عَعپبًغیَى داخل در دقیقِ یک هذت ثِ ًؾبءّب طَقِ

 افشایؼ رفذد تؼییي فَرت ثِ ثیوبری ػبهل قبرچ ٍ ثبکتزی ّبی جذایِ ثیي تؼبهل ًؾبءّب، کبؽت اس پظ رٍسُ 20 دٍرُ یک گذؽت

در رٍػ دٍم ًیش تؼبهل ثیي جذایِ ّبی ثبکتزی ٍ قبرچ ػبهل ثیوبری ثِ  .آهذ دعت ثِ گیبُ خؾک ٍ تز ٍسى افشایؼ درفذ گیبُ، طَل

 .فَرت تؼییي درفذ جَاًِ سًی ثذٍر ثِ دعت آهذ

 وتایج ي بحث

. ّغتٌذ آهبری دار هؼٌی اختالف دارای ثیوبری هلػب ػلیِ ًیغتی آًتبگَ اثزات ًظز اس ثبکتزی ّبی جذایِ کِ داد ًؾبى آهبری ًتبیج

 طزفِ، دٍ کؾت آسهَى در. کزدًذ ػول هتفبٍت یکذیگز ثب هقبیغِ در ًیش ای گلخبًِ ٍ آسهبیؾگبّی ؽزایط در ّب جذایِ ّوچٌیي

 .داؽتٌذ را ثبسدارًذگی درفذ ثیؾتزیي 67/65 ٍ 90/76 ثب تزتیت ثِ P26 ٍ P39 جذایِ

 ایي فزار، هَاد تأثیز ثزرعی آسهَى در ٍلی ًوَد ػول ّب جذایِ ثقیِ اس ثْتز درفذ 95/66 ثب P26 جذایِ یزفزارغ تزکیجبت اثز آسهَى در

 P11 ٍ P19 ّبی جذایِ کِ اعت حبلی در ایي ٍ ؽذ ثبػث را ثبسدارًذگی درفذ ثیؾتزیي درفذ 45/53 ثب کِ ثَد P49 جذایِ

 .داؽتٌذ آسهَى ایي در را ثیوبری ػبهل رؽذ اس ثبسدارًذگی درفذ کوتزیي

 در P.fluorescens َای آوتاگًویست بامتزی با تیمار در Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici قارچ پزگىٍ رضذ ماَص میاوگیه -1جذيل 

 (متقابل مطت آسمًن ي بیًتیل آوتي تًلیذ فزار، تًلیذ مًاد) آسمایطگاَي ضزایط

 تیمار
 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici پزگىٍ رضذ ماَص درصذ

 فزار مًاد تًلیذ آسمًن بیًتیل تًلیذ آوتي آسمًن متقابل مطت آسمًن

Control N M M 

P26 09/66 A 05/68 A 55/59 B 

P39 66/65 B 19/64 B 16/46 C 

P49 88/61 C 99/69 C 45/55 A 

P34 09/54 D 09/48 D 65/48 D 

P12 65/46 E 65/55 I 65/86 I 

P51 86/45 FE 86/44 E 66/56 EF 

P45 98/44 F 58/58 GH 86/54 G 

P17 06/45 F 88/54 IJ 46/86 I 

P22 88/45 GF 88/48 EF 68/50 EF 

P28 09/48 GF 15/58 H 15/49 E 

P32 59/49 GH 65/49 GF 59/56  EF 

P37 08/56 IH 16/50 GH 48/56 F 

P21 65/55 IG 15/85 K 65/81  J 

P13 16/55  KJ 86/50 LK 08/89 J 

P41 69/58 KJ 45/51 J 69/59 H 

P43 89/51 K 05/51 J 05/55 G 

P52 06/85 L 16/84 K 88/85 J 
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Chao 55/85 L 09/88 K 55/89  J 

P11 88/88 L 06/88 K 88/16 K 

P19 09/15 M 88/15 L 65/14  L 

 .تنزار است چُاراعذاد جذيل میاوگیه -

 .دار داروذ ینذیگز تفايت معىيبا ( >01/0P) اعذادینٍ با حزيف مختلف وطان دادٌ ضذٌ اوذ در آسمًن داونه در سطح یل درصذ-

 ثب هقبیغِ در آسهبیؾگبّی ؽزایط در کِ P49 جذایِ. در ؽزایط گلخبًِ ای ؽزایط تب حذٍدی هتفبٍت اس آسهَى آسهبیؾگبّی ثَد

 اس ثْتز ای گلخبًِ ؽزایط در ّب گیبّچِ ریؾِ ٍ خبک ثِ عبسی آغؾتِ رٍػ دٍ ّز در ثَد کزدُ ػول هتَعط دیگز جذایِ ثیغت

 داری هؼٌی طَر ثِ ثلکِ ؽذ ثیوبری در داری هؼٌی کبّؼ ثبػث تٌْب ًِ P49 جذایِ کِ داد ًؾبى ًتبیج. کزد ػول دیگز ّبی ِجذای

 ًؾبءّب اًتقبل اس رٍس 14 اس پظ گیبُ ٍ ٍسى خؾک تز ٍسى افشایؼ، گیبُ طَل ؽبهل رؽذی فبکتَرّبی) ّب گیبّچِ رؽذ افشایؼ ثبػث

 آغؾتِ رٍػ در ثبکتزی ّبی جذایِ توبم کِ داد ًؾبى ای گلخبًِ آسهَى ًتبیج ّوچٌیي. گزدیذ( یٍ افشایؼ جَاًِ سً ّب گلذاى در

 .(2جذٍل ) کزدًذ ػول ّب گیبّچِ طَقِ ٍ ریؾِ عبسی آغؾتِ رٍػ اس ثْتز خبک در عبسی
 گًجٍ فزوگي در ضزایط گلخاوٍاثز چىذ جذایٍ ريی پضمزدگي فًساریًمي گًجٍ فزوگي در اثز ريی ارتفاع بًتٍ ي يسن بًتٍ َای  -2جذيل 

 (گرم)خطليسن  (گرم)يسن تز (سانتیمتر)ارتفاع )%(درصذ جًاوٍ سوي تیمار

UA 48/89 G 48/6 F 59/8 F 55/1 F 

U 19/06 A 86/56 A 59/41 A 85/4 A 

P26 05/89 C 08/45 C 85/59 C 85/5 BC 

P39 65/61 D 55/44 C 66/80 C 98/5 C 

P49 98/86 B 59/40 B 86/56 B 05/5 B 

P34 58/58 E 85/56 D 06/81 D 46/8 D 

P11 08/54 F 85/19 E 69/14 E 99/8 E 

LSD 06/8  50/8  65/1  44/9  

 .تنزار است چُاراعذاد جذيل میاوگیه -

 .دار داروذ با ینذیگز تفايت معىي (>01/0P) اعذادینٍ با حزيف مختلف وطان دادٌ ضذٌ اوذ در آسمًن داونه در سطح یل درصذ-

-U  ٍضاَذ غیزآلًدٌ بFusarium oxysporum f.sp. lycopersici 

-UA  ٍضاَذ آلًدٌ بFusarium oxysporum f.sp. lycopersici 

 LSD- یا   Least Significant Differenceدار يحذاقل تفايت معى 

ی هَجت تؾذیذ جَاًِ سً 2ایشٍلِ ؽوبرُ  P.fluorescensثبکتزی  (2011)ٍ ّوکبراى  Ashaتَعط  طجق ثزرعی ّبی اًجبم ؽذُ

 پضهزدگیٍ ّوچٌیي هَجت کبّؼ ثیوبری  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciثذٍر گَجِ فزًگی آلَدُ ثِ قبرچ 

ثِ ػٌَاى یکی اس ػَاهل تقَیت کٌٌذُ رؽذ  Pseudomonas sp. ثبکتزی ّبی( 2003)ٍ ّوکبراى  Ownley .هی ؽَد فَساریَهی

 Ramamoorthy .ٍ ثیوبرگزّبی گیبّی هی ؽًَذخبک ػَاهل هضز  هحغَة هیؾًَذ ٍ ّوچٌیي هَجت کبّؼ، (PGPR)گیبّبى 

هَجت کبّؼ اًتؾبر ثیوبری در گَجِ فزًگی ٍ فلفل قزهش ؽذُ ٍ  1ثیٍَار ؽوبرُ  P.fluorescensثبکتزی ( 2002)ٍ ّوکبراى 

 .ّوچٌیي ثبػث افشایؼ رؽذ گیبُ در ؽزایط گلخبًِ هیؾَد

 ملي گیزی وتیجٍ

 یبّیگ یْبیوبریثاس ثغیبری  جْت هذیزیت یثِ ػٌَاى رٍػ هٌبعج کیَلَصیکٌتزل ثػَاهل اعتفبدُ اس  ثِ طَر کلی هی تَاى گفت کِ 

 فَساریَهی پضهزدگی ثیوبریکٌتزل در  ثبلقَُ ایتَاًبیی   P.fluorescensّوچٌیي جذایِ ّبی هختلف ثبکتزی . ؽَد یهحغَة ه

 . داردرا  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در اثز فزًگی گَجِ

 مىابعبزخي اس 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

ػلیتِ ثیوتبری پضهزدگتی     .Trichoderma sppثزرعی تبثیز قبرچْبی آًتبگًَیغتت  . 1378 .اخَت م .ع ؽزیفی تْزاًی. م اد کبظن پَرضًیک ً.1

ًؾتگبُ  هجلِ ػلَم ٍ فٌتبٍری کؾتبٍرسی دا  . در ؽزایط گلخبًِ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciفَساریَهی گَجِ فزًگی در اثز 
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Abstract: 

In this research, the antagonistic effects of Pseudomonas fluorescens isolates against the causal 

agent of tomato damping-off, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici were surveyed under laboratory 

and greenhouse conditions. Isolates P49 and P26 showed the most inhibition ratio in the volatile and 

non-volatile metabolites tests which were 53.45% and 68.95% respectively. The five out of 20 

isolates studied more and their antagonistic effects were surveyed under greenhouse conditions as 

inoculated into soil and covered on root and crown of seedlings. Interaction among the bacterial 

isolates and the fungus was calculated as the percent of  increasing seed germination, percent of 

increasing of seedling length, percent of increasing of plant dry and fresh weight was shown. The 

results showed that bacterial isolates have different antagonistic effects. In the greenhouse tests, 

both methods, P49 isolate was the best at significant decreasing of disease rate and at significant 

increasing of considered growth factors in this test. 

Keywords: Tomato, Biological control, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, Pseudomonas 

fluorescens 


