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چكیده
مقدمه :بهکاایههی گسدوفرارک بهکاایههت ه امد ک دا داون بهف ههی نرهههن بدون گتجهد آسرب ظههای بل نرله
سسدن
فعهلر

کممد .ب تهسن گتن ناو گس رواوگانهسر هه گس بخشههی خاال
ضد قهاچ و بهکااتهت اگ گس خود سشهن

ته تاکربهت شرمهت

نرلههلهن دلدگ شلد گسلد کل توگسلهت

دهمد .گس آسجهت ک گ اوس گس گسدوفر هه ب عموگن بهاوا کمملد هله و

رواوب کش دا کشهواسی گسا هد

شلود ،بملهباگتن هلدز گس ت قرلض حهضلا ،ددگسلهسی گتلن

بهکاایهه گس نره سوته و تهثرا اهبولر ههی ضد رواوب تولرد شد توسط گتلن گانهسر ل هله بلا پلهتو نهلهی قلهاچ
فوسگاتوم سوالس و و آلااسهاته آلااسهتهس .
مواد و روشها :دا ت قرض حهضا ،گبادگ ددگسهسی بهکاایههی گسدوفرارک گس سهق و باگ نره سوته بل شلو اقل
اوگل با اوی

رط کش

باتنههات گتم رو ن آنها گسجهم شد .سپس ،سموس هه گس سظا توگسهت تولرد اهبولر ههی ضد

رواوب ل عار ل دو پللهتو ن قللهاچ آلااسهاتلله گلااسهتلله ( )PTCC5225و فوسگاتللوم سللوالس ( )PTCC5215دا شللاگتط
آس هتشگهه ب او

خط و گساشها دا چههک طهلعل شلدسد .بلهکاایهلهت کل توگسلهت تولرلد اهبولرل هلهی ضلد

رواوب اگ دگشامد به گسا هد گس کر

 Api20NEشمهسهت و م م اشد آنهه گاستهب شد.

نتایج :دا جموع  31بهکاای گس سهق و باگ سوته ددگسهسی شد ک گس برن آنهه  26بهکاای اعالض بل سلهق هله و 91
بهکاای گس باگههی نره سوته ددگسهسی شدسد .گس ک بهکاایههی ددگسهسی شد  3بهکاای گثا مهسعا سشلهن دگدسلد
ک سموس ههی شمهسهت شد توسط  ،Apiب دمس سودو وسهس آئاودرموسگ اعالض ه لامد .گس بلرن بلهکاایهلهی تولرلد
کممد اهبولر ههی ضد رواوب  ،سودو وسهس گئاودرموسگ برشتاتن تهثرا اگ اوی فوسگاتوم سوالس دگشل  .همچملرن
ساهتج ب دس

آ د گس م م اشد بهکاایهه برهسگا آن گس

ک برشاا رواوگانمر هه تاکربهت خود اگ دا  91سهع

گولر تولرد سمود گسد ک دا باخ گس سو هه ته  22سهع گدگ تهفا گس .
بحث و نتیجهگیری :طهلع حهضا سشهن دگد ک نره سوته حهوی بهکاایههی گسدوفرارو گس
پهتو نههی نرهه دگاذ و

توگن گس تاکربهت تولرد شد دا ت قرقهت بعدی گسا هد سمود.

واژههای کلیدی ،Glycine sp. :بهکاایههی گسدوفرارک ،قهاچههی برمهایسگی نرهه
* سوت مد

ؤو وهتبهت

*

ک گثا مهسعا عارل

جا ست
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مقدمه

شراتن

قهاچههی فوسگاتلوم سلوالس

9

2

و آلااسهاتله گلااسهتله گس

دما قهاچههی وثا داگتجهد برمهای دا نرلههلهن ه لامد

شمهس

رواوگانهسر هه ،سه دوم ،شمها  ،5بهها 9312

وب

شوسد .عالو با گتن آنهه دا اگبط بله

ع وس ههی فاصل

قالب دا گس لهن و حرلوگن سرلز لوثا

ه امد و سبب ع وس

سر امرک بله رلزگن لاگ و رلا

گتن قهاچهه گس عمو تاتن قهاچههی ددگسلهسی شلد دا

بهال

آا گسارن و سهتا ملهقض دهلهن ه لامد ( 9و  .)5آلااسهاتله

قهاچهلهی هل دا گتجلهد برملهای دا نرلههلهن بل شلمها

گلااسهتلله دا همل وللهنهلله دتللد شللد و تقاتبلله گس تملله
ست اگه هه گتزول شد گس

شوسد ( .)26بله تودل بل گتلنکل گتلن دو قلهاچ گس
آتمد ،هدز گس ت قرض حهضا ،ددگسهسی بلهکاایهلهی

( 5و  .)96برمهایههی گتجلهد

گسللدوفرارک گس نرلله سللوته و تللهثرا اهبولرلل هللهی ضللد

شد توسط گتن قهاچ خرا اگتج ه امد .نرلههلهن رزبلهن

رواوبلل تولرللد شللد توسللط گتللن گانهسر لل هلله بللا

هم باگی گتن گانهسر
توگسد گس نرهههس

ب شمها

آتملد بل قلوایکل

هسمد سلرب ،باوکال  ،هلوتج ،گسلوگع

سللرب س رمل  ،نودل فاسگل  ،لرمللو ،نل کال و حال
نرللههللهن عا ل دللدگ شللود .گتللن قللهاچ بل قللوا عمللو

پهتو نههی قهاچ فوسگاتوم سلوالس و آلااسهاتله گلااسهتله
گس .
مواد و روشها
قارچهای ت یه شده

ق م ههی هوگت نرهههن اگ واد تهلهد قلاگا ل دهلد
توگسد عالئ خاا

( )99و

دا ت قرض حهضا ،باگی گاستهب تاکربهت ضد قلهاچ

اگ شه  :لو هه و سخ هله

تولرد شد توسط بهکاایههی گسدوفرارک ددگسهسی شد

اگ بااوی باگهه گتجلهد کملد ( .)92دا وگقل گتلن قلهاچ

عابللللا

ودب برمهایههی سواوترک دا نرهههن خاال

گس نرلللله سللللوته گس سموسلللل هللللهی قللللهاچ

( 93و

( Alternaria alternatePTCC 5224; Fusarium

نرله مجلا ل شلود .گس

 )solani complex PTCC5284بل شلو آ پلو هلهی

قللاز دتگللا گتللن پللهتو ن سللبب برمللهای بللهدسدن دا

لروفارز گس اکزکاو رون قهاچهله و بلهکاایهلهی گتلاگن

 )95و دا سههت

ب اگ که

نرهههس گس دما پمب

شود (.)95

گسا هد شد و قبض دساواگلعم

قهاچ فوسگاتوم سلوالس تول دتگلا گس فلاگوگنتلاتن

شرایط کشت گیاه سویا

براههی نره سوته ب سلهم  D. P. Xکالو گس سلهس هن

قهاچههی ددگسهسی شد گس خهک و نرهههن گس بلرن افال
گس ل

( 90و  .)92گتللن قللهاچ دا ب للرهای گس

صللوالت

اکز گحره شدسد.

دگس ههی اوغم نانهن خاتدگای شدسد و دا نادگنههی

ساگع سبب پژ ادن و ب رزگن دا خوا توده سلبب

ب ل گسللدگس  926دا  15بلله عمللض  16سللهسا اللای کهشللا

ل شلود ( .)91همچملرن ل توگسلد

شدسد .س اوس پس گس کهش  ،دوگس هله برلاون سدسلد .بل

گس برن افان

صو

سبب قهو گی شدن داوس سهق هه و اتش سرز شود (.)91

عا

سوت هلهی فوسگاتلوم سلوالس بل قلدای فاگوگسل شلهن دا

داد سهسا ناگد سگهدگای شدسد .بلاگی اشلد نرلههلهن،

ک ب عملوگن تجزتل

آبرهای نادگنهه ب شو س اوس تکبلها بل قلدگا السم

شوسد .همچمرن آنهه پلهتو نهلهت

شد و ب دت  56تله  26اوس دا جلهوات سلوا

خهک و وگد نرهه فهسد ستهد گس
کممدنهن
بلله گخاصهصللر
گهمر

وب

سلادی هلوگ نالدگنهله دا د لهی گتله ( 22تله )36

رزبللهس دا شللمها ستللهدی گس نرللههللهن بلله

دا کشهواسی گس دما لوبره ،خرها و سلرب س رمل

گسجهم

خواشرد ب شو دگئم قاگا دگد شدسد.

طهلع بهکاایههی گسدوفرارک ددگشد گس نره سوته و سقش آنهه دا کماا باخ قهاچههی برمهایسگی نرهه

جداسازی باکتریهای اندوفیتیک از گیاه سویا

بهکاایههی گسلدوفرارک بلا گسلهس او
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ب رزگن تک را لراا و ب قوا ددگنهسل بل  1رال لرالا

گاگئل شلد

توسط هوسگ و آسهپواسه ددگسهسی شلدسلد ( .)29بل گتلن

رط کش
 25سهع

تاترب ک گبادگ چمد نره سلهل اگ کل قلبال دا نالدگنهله

سوتاتم

باگث گساات گفلزود شلد .پلس گس

گسووبهسرون دا د هی  36داد سلهسا نلاگد گس
کدا شد ب کمک آب قطا گسلاات

رطههی کش

کهشللا شللد بودسللد بلله اتشلل گس خللهک دا آواد و بلل

اق

آس هتشگه ماق شدسد .نرلههلهن بل آاگ ل دا ستلا آب

رزگن تک ده را لراا بادگشا و ب شو سل ا گتل بل

قاگا نافامد ته ن و التشهن سدود شود .دا احال بعلد
چمد باگ تهس وب ظهها سهل سرز گس ق م ههی سزدتلک

اوگل ( )96-9-96-1تهر شد .گس س اق

سهلهت بل

کمللک را ل شرش ل گی گسللاات دا سللطح پار ل
للرط کشل

حللهوی

بلاتنهللهات گتم رللو ن آنللها تاقللرح شللد.

دوگس هه و ق م ههی بهالت و رهس گساخلهب کلاد و دا

پار هه دا د هی  36داد سهسا ناگد و بل لدت  25تله

بزاگ نرگشا شدسد .عالو با گتن سلهق هلهی

س هن ذکلا شلد

تک پار

 22سهع

گسووب شدسد .پس گس نرش

نره اگ گس  96سهسا اا بهالتا گس سطح س رن و ق م ههی

کاوس بهکاایههی ظهها شد با اوی پار هه ک گس سظلا

برن باگهه ددگ سمود و به تک ترغ گساات ب قطعلهت 3

شللو و قللوگم ا للهوت بودسللد ،بللا گسللهس بللهکاایهللهی

تله  5سللهسا اللای باتللد شلدسد ودا تللک پارل

بللزاگ

ددگنهس قاگا دگد شلدسد .سلپس بخلشهلهی ددگسلهسی
شد به آب قطلا دا پارل
گساات ب پار

ش لا  ،بل وسلرا تلک پلمس

دتگلا ماقل و بل لدت تلک دقرقل دا

گلو گترارک 26داصد قاگا دگد شدسد .سلپس دوبلها بله
پمس گساات بل پارل
داههتپاکااتلل

دتگلا ماقل و بل لدت  5دقرقل

سللدت  2داصللد غوقلل وا شللدسد .دا

احا بعد به پمس گساات ب پار

گساات دتگا ماقل و

 5بها به آب قطا گساات ش ا شلدسد تله بل قلوا که ل
سطح آنهه عهای گس وگد ضد ع وس کممد شلود .سلپس

گسدوفرارک گتجهد شد گس سهق و بلاگ بل قلوا ددگنهسل
شمها نرگای شدسد .شهتهن ذکا گس

ک خلهل

دا ق چمد احا و دا س هنههی خاا

سلهسی

پس گس کشل

گسجهم شد (.)29
ارزیابی اثر م اری باکتریهای اندوفیتیک بر قارچهرای
بیماریزای گیاهی
انتشار در چاهک

دا گتن احا گبادگ

رط کش

سلهبواود دک لااوس

3

باگث باگی اشد قلهاچهلهی تهرل شلد گس اکلز ذخلهتا
سارو تهر سملود  ،سموسل هلهی لرکوا دا

لرطهلهی

دو ههون و دسا تمرز بادگشا  ،داون آنهه گلو اتخا و

گشها شد تاقرح و ب لدت  25سلهع

شعا وا شد ته بدتن تاترب گساات و عهای گس رواوب

د هی  35داد سهسا نلاگد سگهلدگای شلدسد .همچملرن،

شوسد .سپس دو س س آب قطا گساات دگخل هلهون

بللهکاایهللهی گسللدوفرارک ددگسللهسی شللد بل للدت 25

اتخا شد و بخوب بله دسلا هلهون سلهق هله و بلاگهله
کوبرد شدسد ته ب قوا که

عصها شهن برلاون آ لد و

ب شو تک سوسپهس رون همگن شوسد.
شهتهن ذکا گسل

کل بلاگی ددگسلهسی بلهکاایهلهی

گسدوفرارک گس سوسپهس رونههی تهر شد گس باگ و سلهق

سهع

دا گسووبلهتوا دا

دا د هی  36داد سهسا ناگد دا نامخهس گسووب

شدسلد .سلپس سوسپهس لرون بهکااتلهت (گسلدوفرارک) دا
 1666دوا دا دقرقلل بلل للدت  95دقرقلل قللاگا دگد و
سهساات و شدسد .پلس گس آن بل رلزگن تلک رال لرالا گس
سوسپهس لرونهلله بادگشللا و بلا اوی

للرط کشل

للولا

جا ست

55

هرماون آنها ب شو س ا گت ب قوا که ل بل کملک
را شرش گی گساات کش

دگد شدسد .سپس ب کملک

بوا گساات چهها چههک ب قوا مظ داپار هه گتجلهد
شدسد .ب کملک سلمپاا گس سلوپاسهتهس
رزگن  56السدگ بادگشا و ب آاگ
پار هه ب دت  25سهع
شدسد .پس گس نرش

گسلدفرارکهله بل

چههکهله پلا شلدسلد.

دا د هی آس هتشگه قاگا دگد

س هن تهد شد قطا ههل هله گاستلهب

و ساهتج ثب شد (.)22
روش خطی موازی

دا گتن او

ها کدگم گس پهتو نهه بااوی پار

لولا

دگد شللدسد و

بهکاایهلهی گسلدوفرارک بل شلو عملود بله قلهاچهلهی
 25سهع

شمهس

منحنی رشد باکتریهای تولیرد کننرده ترکیبرات ضرد
میكروبی

دا گتن احا  3بهکاات ک گثا مهسعا گس خود سشهن
دگد بودسد دا

رط کشل

شدسد .پس گس نرش

بلاگث کشل

سوتاتمل

دگد

س هنههی اوگل (51 ،30 ،25 ،92

و  22سهع ) دلرب سلوای رواوگانهسر ل هلهی تولرلد
کممد تاکربهت ضد رواوب دا قو لو  026سلهسو اا
گاستهب و م م اشد آنهه اس شد.
نتایج

هرماللون آنللها 5بلل شللو خطلل کشلل
پهتو ن کش

رواوگانهسر هه ،سه دوم ،شمها  ،5بهها 9312

دگد شدسد .پار هه دا د هی گته ب لدت
قاگا دگد  ،ساهتج گاستهب و ثب شدسد (.)23

شناسایی باکتریهای تولید کننده ترکیبات ضد قرارچی
5

با استفاده از کیت( APiبیومریكس فرانسه)

جداسازی باکتریهای اندوفیتیک از گیاه سویا

دا آس هتش تهد شد  31بهکاای ددگسلهسی شلد کل
 26بهکاای گس سهق و  91بهکاای گس باگههی نرله سلوته
بودسد .پس گس گسجهم آس لهتشهلهی گولرل بلاگی شمهسلهت
شخ

شد ک  96بهکاای ددگشد گس سهق و  2بهکاای

ددگشد گس باگ نام م ل و  96بلهکاای دلدگ شلد گس
سهق و  92بهکاای ددگشد گس بلاگ نلام تبل

سموس ههت ک تهثرا ضد قهاچ اگ گس خود سشهن دگدسد

گتن بهکاایهه ب شو ههی کوک

بودسلد.

 ،را گی ،فرال ماوس

گساخهب شد و پس گس گسجهم آس ونههی گولر هسمد اسلگ

و بهسراوس شههد شدسد.

آ رلللزی نلللام ،آس لللهتشهلللهی گک لللردگس ،کهتلللهالس و

ارزیابی اثر م اری باکتریهای اندوفیتیک بر قارچهرای

گک ردگترو/فا ماهترو توسلط کرل هلهی  20 NEشمهسلهت

بیماری زای گیاهی

شللدسد .بلل گتللن تاترللب کلل سموسلل هللهی خللهل
گسللدوفرارو  ،بلل للدت  25سللهع
سوتاتم

دا

باگث تاقرح شدسد .سپس ،ت

شللد

للرط کشلل

ضد رواوب عار پهتو نهلهی خاتلدگای شلد اگ سشلهن

شاگتط گسلاات

بودسد .گس گتلن تعلدگد دو

سموس هه ب هاتک گس لول ههی کر هه گضهف و بل لدت
 25سهع

گسووب شدسد .دا سههت  ،پس گس گفزودن باخ

گس عازهه با گسهس دفااچ شمهسهت کر
گتجهد شد گس قاتض سهت

گس برن گانهسر ههی ددگسهسی شلد  3بلهکاای تل ثرا

و تغررا اسگ

برو اتوس شمهسهت شدسد.

دگدسد ک تمه
گانهسر

آنهه نام م

ب سهق و تک گتزول دتگا ب باگ نرله سلوته

ابوط بودسد .ساهتج گثا آساهنوسر ا گتزول ههت کل ههلل
عدم اشد اگ سشهن دگد گسد ب شو

جزگ عارل پلهتو نهله

دا ددگو  9و 2آ لد گسل  .همچملرن شلو هلهی  9و 2
عدم اشد اگ ب شو خط
سشهن دگد گس .

لوگسی و گساشلها دا چههلک
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ددو  -9قطاههل ههی گتجهد شد عار آلااسهاته گلااسهته ب او
گساشها دا چههک
ادت

9

2

3

کد

Cl9

Cs9

Cl17

قطللا ههلل عللدم اشللد عارل

 25سهع

22

6

26

اا)

 51سهع

29

6

26

 22سهع

91

96

90

آلااسهاته گلااسهته ( را

:Clکاوس ددگشد گس باگ
 :Csکاوس ددگشد گس سهق

ددو  -2قطاههل ههی گتجهد شد عار فوسگاتوم سوالس ب او
گساشها دا چههک

شو  -2ت ثرا آساهنوسر ا باخ گس سوت هه عار فوسگاتوم سوالس

ادت

9

2

3

کد

Cl9

Cs9

Cl17

قطللاههللل عللدم اشللد عارلل

 25سهع

22

6

91

اا)

 51سهع

29

6

22

 22سهع

91

96

90

فوسگاتوم سوالس ( را

:Clکاوس ددگشد گس باگ

ب او

گساشها دا چههک

شناسررایی ب راکتریهررای تولیررد کننررده ترکیبررات ضررد
میكروبی با استفاده از کیت APi

شمهسهت

رواوگانهسر هله بله گسلا هد گس کرل هلهی

 Apiگسجهم شد .با گسهس سالهتج بل دسل

 :Csکاوس ددگشد گس سهق

 ،Apiها س گانهسر

آ لد گس شلبو

واد سظا سود وسهس آئاودرملوسگ

بللود گسللد .وتژنلل تلل ثرا دو تللهی آنهلله کلل گس بللاگ
آ د گس

( )Cl9,Cl17ب دس
شمها پاوفر بل دسل

شهب بود؛ ب قلوایکل

آ لد گس قاتلض شلبو بلاگی هلا

دوسموس تو هن ( )6955525و بله  11/1داصلد سزدتول
سودو وسهس آئاودرموسگ نزگا
( )Cs9ک گس سهق ب دس

شد گس  .سموس دتگلا

آ د گسل

بله سزدتول 11/1

داصللد وشلللمها پاوفرلل ( )955525سرلللز سلللود وسهس
شو  -9سموس گت گس ت ثرا بهکاایههی ددگسهسی شد با قهاچ
آلااسهاته آلااسهته ب او

خط

وگسی

آئاودرموسگ نزگا

شد گس  .شهتهن ذکا گسل

باخ گسآس هتشهه ت هوتههت

شلههد شلد گسل

کل دا
کل

توگن آن اگ ابوط بل گسلااتنهلهی ا لهوت گس دلمس
سود وسهس س ب

دگد.

جا ست
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منحنی رشد باکتریهای تولیرد کننرده ترکیبرات ضرد

0.40

میكروبی

0.35
0.30

س لهس گسل  .گس قلاز دتگلا دا گتللن

0.20

فللهسهللهی س للهس  ،تولرللد اهبولرل توسللط گانهسر ل سرللز

0.15

گاستهب شد ک دا ددگو بهال ب آنهه گشها شلد گسل .

0.10

فلهسهلهی خاال

0.05

ب قوا کا گانهسر ههی ددگسهسی شد گس س لهن صل ا
او ب اشد بود و پلس گس آن اشلد بلهکاای

ته  51سهع

او ب کههش افا گس  .ساهتج بل دسل
اشد بهکاایهه برهسگا آن گس

ستاگ ب قلوا

گاستهب شد گس .

درب سوای

0.20
0.10
0.00
12

0

شد تهف

شد گسد ( .)25نزگاشهت ستلهدی دا اگبطل بله

س رم  ،لرمو ،نود فاسگ و غرا دگد شد گسل

عوگ ل برلوکماا داباگبلا پللهتو نهله و بهبلود بللهاوای و
توسع نرههلهن بلدون هلرس آسلرب
گسدوفر هه

توگسملد اهبولرل هلهی ثهسوتل  ،آسلزت هلهی

0.70

هم دا حمهت

0.20
0.10
0.00

شو  -5م م اشد سموس Cl17

حرب سوای

0.30

س هن

تبل

بله نرلههلهن فعله

گس رزبهنشهن دا باگبا پهتو نهه سرز دگاگ

0.40

24

شلهب و لوگدی کل

0.80

0.50

12

رطل عمل کمملد.

کمد اگ تولرد کممد ( .)22همچملرن ،گسلدوفر هله سقلش

0.60

0

( 25و

 .)20نهه گتلن رواوگانهسر ل هله ل توگسملد بل عملوگن

گدزگی بروشلرمرهت اگ دا تعه ل

شو  -3م م اشد سموس Cl9

72

بهکاایههی گسدوفرارک تقاتبه دا برشاا نرهههن طهلع

خها ساول  ،هوا ونههی نرلهه

س هن

60

بحث و نتیجه گیری

0.70

0.30

48

شو  -5م م اشد سموس Cs9

شه  :باسج ،وس ،نمدم ،چغمدا قمد ،هوتج ،سوته ،سلرب

0.40

36

س هن

0.80

0.50

72

48

12

بهکاایههی گسدوفرارک و نرهههس ک دا آنهه سهکن گسد

0.60

48

72

60

36

24

0

کل برشلاا تاکربلهت ضلد

ه س هن دا همهن بهس س هس تلهثرا تاکربلهت تولرلدی سرلز

36

0.00

آ لد گس م مل

قهاچ دا قو دواگن اشد تولرد شد گس

24

ددب سوای

شللو هللهی 3تلله  5برللهسگا اشللد رواوگانهسر ل دا

0.25

ه امد .گتن رواوگانهسر هه مبل ددتلدی گس تاکربلهت
فعه ست ا وشرمرهت به پاهس را بهلقو باگی بها بادگای
دا پزشو  ،کشهواسی و عاص ههی صلمعا ه لامد کل
طهلعهت اوی آنهله گسجلهم شلد گسل

( .)21بلا هملرن

گسهس دا ت قرض حهضا ب تموع بهکاایههی گسدوفرارک و
بااس گثا آساهنوسر ا آنهه با اوی پهتو نههی قهاچ
پادگخا شد گس .
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سوته تک نره لگو رموس آسرهت گسل

52

کل دا برشلاا

دا ت قرللض حهضللا 31 ،گانهسر لل گس سللهق و بللاگ

کشواهه هسمد چلرن ،همدوسلاهن ،باستل و گ اتوله بلاگی

ددگسهسی شلد کل  26بلهکاای گس سلهق و  91بلهکاای گس

شود و ب قوا وسلر

تولرد اوغن و پاوتئرن آن کش

باگ نره بود .ب دسبه آن گاستهب تولرلد تاکربلهت ضلد

دا تولرد وگد غرگت حروگسهت و گس هن گسلا هد ل شلود

رواوب به گسا هد گساو ههی خط

( .)21گتن نره ب قوا اوسط دگاگی  56داصلد پلاوتئرن

چههک گاستهب شد.

ک وسن خشک آن دگاگی  26داصلد اوغلن و 15

گس

داصد آن بدون کا ااو و غرا گشبهع گس  .تملهم قلو
چاخ اشد سوته ب حما حشاگت ح لهس گسل

( )36و

برشاا واد حما ع وس ههی قهاچ دا قل کهشل

تله

وگسی و گساشها دا

ح للمرن و هموللهاگسش دا سلله  06 ،2661بللهکاای
گسدوفرارک گس اتزوسل ا نملدم ددگسلهسی سمودسلد و گثلا
آنهه اگ با اوی  93پهتو ن قلهاچ نرله بله گسلا هد گس 3
گسللا هد گس فرااللاهللهی کهغللری ،او

تومرللک خاا ل

پس گس آن دا همگهم حمل و سقل تله ذخرلا سلهسی قلاگا

دت ک آنها و او

ل نرللاد ک ل ب ل رللزگن دا خللوا تللوده اوی تولرللد

برن بهکاایههی ددگسهسی شد  23بلهکاای گثلا ملهسعا

صو گثا

نرگاد ( .)39بملهباگتن ،دا پلاو حهضلا

گساشها دا چههلک سشلهن دگدسلد .گس

سشهن دگدسد .دو بهکاای برشتاتن گثلا ملهسعا اگ د سشلهن

ضمن ددگسهسی و شمهسهت گولر بهکاایههی گسدوفرارک

دگدسد کل بل شلو

نرلله سللوته بلل تولرللد اهبولرلل هللهی ضللد رواوبلل

دللمس سللودو وسهس آئاو تمللوسگ و بهسللراوس فرا للوس

گسدوفر هله و تل ثرا آن بلا پلهتو نهلهی قلهاچ

ماخلب

ولولول سرلز شمهسلهت شلدسد و بل

اعاض ه امد.
برشاا شههدگت برهسگا آن گس

هسمد :فوسگاتوم و آلااسهاته پادگخا شد گس .

ک داصلد بلهالت گس

فوسگاتوم و آلااسهاته گس دما برشتلاتن پلهتو نهلهی

بهکاایههی گسدوفرارک ب نه هپاوتئوبهکااته اعالض بلود

قللهاچ دللدگ شللد گس سللوته دا آا گساللرن و سللهتا مللهقض

گس  .گتن بلهکاایهله دلزو بلهکاایهلهی ه لامد کل دا

دهللهن ب ل شللمها ل آتمللد ( 9و  .)5عمللو تللاتن نوس ل

پزشللو و گس سظللا گکولللو تو ب للرها بلله گهمر ل

آلااسهاتهی ددگ شد گس دگس هلهی سلوته ،آلااسهاتله گلااسهتله

ناو ههی هسمد خلهسوگد گسااوبهکااتهسل  ،سودو وسهسل و

گس  .چمهنک حدود  16داصد گس سموس هله ،آللودن بله

وتباتوسهس دا گتن ناو قلاگا دگاسلد ( .)35بلهکاایهلهی

سلوت هلهی آلااسهاتله اگ دا حلدود  2تله  15داصلد سشلهن

آ لد گس گتلن پلژوهش،

ددگسهسی شد به ساهتج بل دسل

گسللد و

دگدسللللد ( .)32ستمرلللل و هموللللهاگسش 0دا پژوهشلللل

همگللهم گسلل

توگس امد 153سوت بهکاای گسدوفرارک گس گسدگمههی هوگت

بللهکاایهللهی گسللدوفرارک ب ل گتللن نللاو تعاللض دگاسللد و

 5نوس نره ساگعل و  22نوسل نرله عا ل ددگسلهسی
کممد ک  92گتزول ب نره سوته ابوط بلود گسل  .گتلن
بااسل ت للهوت همل اگ دا بلهکاایهللهی دللدگ شللد گس
نوس ههی خاا

نرله رزبلهن سشلهن دگد و سرلز ح لوا

هوی گس بهکاایههی نام تب
خاا

نزگا

کاد گس

و م ل اگ دا نرلههلهن

(.)33

و سشللهن دهمللد گتللن گسلل

کلل برشللاا

سودو وسهس گس دما بهاستاتن گسلدوفرارو گسل
نرهههن ددگسهسی شد گس
گاگئ شد  ،سوع سو
گسلل

کل گس

( .)32 -35عالو با طهلب

نرهه کها شد سرز ب رها به گهمر

( .)29دا بااسلل حهضللا ،طهلعللهت اوی نوسلل

 Glycine maxگسجهم شد گس  .برشاا بهکاایهه ب نلام
تب هه اعاض بود ولل دا برشلاا قلهالت بلهکاایهلهی

جا ست
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نام م
گس

نلزگا

دا بهف ههی نرلههلهن خاال

شلد

( 31و .)31
قهت

برن ت قرقهت نرشا و گکمون برهسگا گتن گس

ک بهکاایههی گسدوفرارک ددگسهسی شلد گس نرلههلهن و
بهف ههی خاا شهن گس سظا تموع و پاگکملدن
ه امد .همچمرن ،شاگتط آب و هوگت  ،سوع
گساخهب  ،سوع پهتو ن نرهه

ا لهوت
رط کشل

واد آس هتش و لهد تولرلد

شد توسط بهکاایههی گسدوفرارک

توگسد بله تولدتگا

فا دگشا بهشد.
باگسهس ساهتج حهص گس پژوهش حهضا بلهکاایهلهی
نام تب

س ب

برشاا ددگسهسی شلد گسلد

ب نام م

ک دا ت قرقهت گسجهم شد توسط سهتا
گ ا ت ترد شد گسل
م

ققرن سرلز گتلن

( )29دا حلهل کل سموسل هلهی نلام

توگسهت برشاای دا تولرلد تاکربلهت ضلد رواوبل

دگشللا گسللد .گس قللاز دتگللا بلله تود ل ب ل م م ل اشللد
گانهسر ههت ک اهبولر

ضد رواوب تولرد کاد گسلد

برشاا گتن تاکربهت پس گس نرش
شد ک نهه ته  22سهع
بلللهکاای دا هملللهن

س هن  25سهع تولرلد

سرز گدگ دگشا گسد ک به اشد

لللدود س لللهس

لللاتبط گسللل .

شمهس
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Abstract
Introduction: The endophytic bacteria are group of bacteria, which live in plants tissues
without any apparent harmful effects to the plants. Recently they have been isolated from
different parts of plants with capability to produce anti fungi or bacterial activity. Nowadays, the
endophytes instead of the fertilizers and germicidal chemical substances are used in agriculture
hence the present study evaluated the presence of these organism in Glycine sp. in order to
investigate their possible antifungal metabolites.
Materials and methods: First, in the present study, endophytic bacteria were isolated from the
stems and leaves of soybean using serial dilutions on the brain heart infusion agar .Then, the
isolates were evaluated for ability to produce anti microbial metabolites against two fungal
pathogens: Alternaria alternate (PTCC 5224) and Fusarium solani (PTCC 5284) based on
parallel streak and well diffusion agar methods .The bacterial strains with ability to produce
antimicrobial metabolites were identified using Api 20E, 20NE kites and then their growth
curves were studied.
Results: Totally, 39 bacterial endophytes were isolated from stem and leaves of the soybean
plants among wich 20 belonged to the stems and 19 were isolated from the leaves. Among, all
bacterial isolates 3 showed the antimicrobial effect which identified with Api kits and they
belonged to the genus of Pseudomonas. Among the bacteria with anti microbial activity
Pseudomonas aeroginosa was the most effective on the fusarium solani. In addition, the results
obtained from the growth curves of the bacteria indicated that most of the microorganisms
produced their compounds at the first 18 hours which was continued up to 72 hrs in some
isolates.
Discussion and conclusion: The present study showed that soybean plant containing
endophytic bacteria had the ability to produce antimicrobial effect against plant pathogens and
that the produced compounds can be used in further researches.
Key words: Glycine sp., Endophytic bacteria, Pathogenic plant fungi
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