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Abstract 
Objective 

Melon charcoal rot is one of the most important diseases that significantly reduces the yield of 

melon (Cucumis melo L.). The main objectives of this study were: isolation of actinomycetes 

from the rhizospheric soil of different melon cultivation regions located in the Kerman and Sistan 

and Baluchestan provinces of Iran; investigating the antagonistic effects of actinomycetes against 

melon black stem or charcoal rot disease; evaluation of siderophore production by isolates in 

vitro; identification of potential isolate by PCR, and investigating their biocontrol efficacy against 

Macrophomina phaseolina in melon under greenhouse condition.  

Materials and methods 

Eighty actinomycete isolates were isolated from the soil of selected different melon cultivation 

areas and their antifungal activity against Macrophomina phaseolina was investigated. Potential 
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isolates were evaluated for biological activities. Moreover, the efficacy of selected actinobacteria 

in order to biocontrol charcoal rot disease was investigated under greenhouse condition.  

Results 

Three actinomycete isolates (R1.6, R5.52 and R5.56) were revealed the highest inhibition zone 

size against Macrophomina phaseolina and selected for further investigations. All three isolates 

were able to colonize melon roots, produce extracellular enzymes and control disease in the 

greenhouse. The actinomycete isolate R5.56 was identified by sequence analysis of small 

ribosomal RNA subunit (16S rRNA) and based on the results this isolate had the highest similarity 

(98%) with Streptomyces species. 

Conclusions 

Biological control of plant pathogens, unlike the application of chemical pesticides, does not work 

quickly, but in successful cases, has more long-lasting effects compare to chemical pesticides. 

Biological control should be mentioned as a key component of the integrated pests and plant 

diseases management system approaches to minimize the environmental side effects and risks as 

the consequences of over usage of chemicals. This study is a prelude to further studies such as the 

use of these antagonists against Macrophomina phaseolina in the field, which must be done for 

at least three years. 

Keywords: Actinomycete, Antifungal activity, Plant growth promotion, Cucumis melo, melon 

charcoal rot disease, Macrophomina phaseolina. 
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با  (Cucumis melo)سفر گیاه خربزه  و های ریزمیستجداسازی و شناسایی مولکولی اکتینو

قارچ  تحت شرایط تنش زیستی ناشی از اثرات محرک رشدی گیاه  هدف بررسی
Macrophomina phaseolina 
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  چکیده

اف شود. اهدخربزه می است که به میزان قابل توجهی باعث کاهش محصو  ییسیاه خربزه از مهمترین بیماریهابیماری ساق هدف:

سی ، برروچستانسیستان و بل و های کرماناستان مناطق مختلف کشت خربزه در ها از خاکاین پژوهش جداسازی اکتینومیست

ها واید سیدرووور توسط جدایهزیابی تی خربزه، ارسیاه یا پوسیدگی ذغااهای مذکور علیه بیماری ساقاکتینومیست اثرای کنتر  زیستی

کنندگی رزیابی کنتر اهای منتخب روی گیاه خربزه و سنجش اثر محرک رشدی جدایه در شرایط آزمایشگاهی، شناسایی مواکوای و

 ای بود.گلخانهها در شرایط قارچ بیمارگر توسط این جدایه
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عامل  برابر در هاآن قارچی ضد وعاایت و شد جدا خربزه کشت مختلف مناطق خاک از اکتینومیست جدایه هشتاد :هاروشمواد و 

سی مورد بیمارگر ستی هایوعاایت از نظر آنتاگونیست های وعا جدایه. گروت قرار برر سی مورد زی  بعدی، مرحله در. گروتند قرار برر

 .ها و نتایج پژوهشیاوته :نتایج .شد بررسی گلخانه محیط در منتخب هایجدایه سیاه خربزه توسطساق بیماری زیستی کنتر 

 هایجدایه برترین انعنو از رشد قارچ به ممانعت هااه بیشترین اساس بر (R1.6, R5.52, R5.56) جدایه سه نهایت در :نتایج

 بیماری کنتر  و سلوای خارج هایآنزیم از برخی تواید خربزه، ریشه کردن کلنیزه به قادر جدایه سه این. شدند انتخاب اکتینومیست

یی و بر اساس شناسا (16S rRNAریبوزومی ) RNAتواای زیرواحد کوچک  آناایز اساس بر R5.56 جدایه .بودند گلخانه در

 .است استرپتومایسس هایگونه با( ٪98) شباهت باالترین دارای جدایه ایننتایج حاصل 

وای در موارد مووق،  کندبه سرعت اثر نمی، سموم شیمیاییری برعکس بکارگی ،زیستی عوامل بیمارگر گیاهیکنتر  گیری: نتیجه

 یکردهایاز رو یدیموافه کل یک یواوژیک بایستی به  عنوانکنتر  ب .مبارزه بیواوژیک اثرای ماندگارتری نسبت به سموم شیمیایی دارد

رویه سموم ارگیری بیمبارزه بکاشاره نمود تا مخاطرای زیست محیطی روشهای  های گیاهیبیماری و آوای یریت تلفیقیمد یستمس

 بیمارگر علیه مذکور های ستآنتاگونی کاربرد مانند تکمیلی آزمایشای انجام بر است ایمقدمه مطااعه شیمیایی به حداقل برسد. این

 .گردد انجام سا  سه حداقل زمان مدی در باید که مزرعه شرایط در ووق

یدواژه یت ضتتتدقارچی، محرک رشتتتد گیاهی، : هاکل عاا یاه خربزه، Cucumis meloاکتینومیستتتت، و ، بیماری ستتتاق ستتت

Macrophomina phaseolina . 

 پژوهشی.: نوع مقاله

جداسازی و شناسایی مواکوای  (1400) صادقی اکرم، عقیقی سونیا، غالمحسین شهیدی بنجار، رستمی مهروئیه روح انگیز استناد:

اثرای محرک رشدی گیاه تحت شرایط تنش زیستی  با هدف بررسی (Cucumis melo)سفر گیاه خربزه  و های ریزاکتینومیست

 .21-44(، 2)13، مجله بیوتکنواوژی کشاورزی .Macrophomina phaseolinaناشی از  قارچ 
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 مقدمه

ارزش در اکثر  جای و از محصوالی باهای مهم و اقتصادی صیفییکی از گونه .Cucumis melo L علمیخربزه با نام   

گرمسیری دنیا خربزه از مهمترین گیاهان جاایزی مناطق گرمسیری و نیمه .(McCreight et al. 1993) استهای جهان کشور
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  بیمارگر گیاهی خاک برد های آن ساق سیاه خربزه است که عامل آن قارچشود که از مهمترین بیماریمحسوب می

Macrophomina phaseolina و به دایل سیاه  گردیدهن قابل توجهی باعث کاهش محصو  خربزه به میزا قارچ مزبور باشد.می

باشد دارای اهمیت اقتصادی زیادی می شود. این بیماری در سراسر دنیاهای آاوده باوت میزبان، ساق سیاه نامیده میشدن قسمت

(Shahriari & Torabi 2013)ی معروف است )های دیگر عموما به پوسیدگی ذغااروی میزبان ساق سیاه . بیماریBahadori 

Jahomi 2010 های خشک ایران کم و بیش وجود دارد تقریبا در تمام خاک ،(. مناطق انتشار این بیمارگر در ایران نیز وسیع بوده

 & Etebarian 2002 Shahriariدرصدی خربزه در برخی مناطق گرمسیر ایران شده است ) 100و حتی گاهی باعث خساری 

Torabi 2013; .)شود عالوه بر خربزه به خیار، هندوانه، های چوبی صدمه زده و باعث کاهش محصو  میاین بیماری به آوند

زند و مناطق انتشار آن در ایران عبارتست از اصفهان، نطنز، های مختلف نیز خساری میهای روغنی و سبزیطاابی، حبوبای، دانه

های به صوری ریزسختینهقارچ عامل بیماری  (.Kheiri et al. 2009، برازجان )کرمان، مشهد، ایوانکی، یزد، ساوه، تبریز، اهواز

 .Ghayedi et al)یابند بقا میتا چند سا  در خاک  ساختارهای مقاوم ماند. اینخاک و روی بقایای گیاهی زنده می سیاه رنگ در

ای در نزدیکی طوقه گیاه یا است که ابتدا به صوری اکهای و سیاه شدن ساقه . در خربزه بارزترین عالمت این بیماری قهوه(2012

و تا  رنگ می گرددای و سیاه سرانجام قهوه وشود. این اکه ابتدا زیتونی رنگ و سپس با گذشت زمان کدر شده روی ساقه ظاهر می

 .(Kheiri et al. 2009کند )وقتی که تمام طوقه را ورا نگروته گیاه به خوبی رشد و نمو می

از سوی دیگر  و ید شناسایی نشدهامروزه عوامل شیمیایی مناسبی که بتواند گیاه را از صدمه بیمارگر به صوری کامل حفظ نما         

رابر بیمارگر در شرایط بودن میزبان در تمامی مراحل رشدی خود در بپذیرایی توصیه شده به دایل آسیباستفاده از عوامل شیمی

 ها و ااقاگرهای رشدمحرکنسبتاً خاص است و همیشه به  کنتر  زیستیعباری  (.(Bach et al. 2016  نیستندای کاوی مزرعه

ت و از طروی ممکن های کشاورزی امری مشکل اسدر سیستم زیستیجدا کردن بحث اوزایش رشد گیاه از کنتر   .کنداشاره نمی

زنی، رشد ریشه، یش جوانهتوان به اوزابهبود رشد گیاه میاز مصادیق . سودمند باشد ارگانیسم از نظر هر دو صفتمیکرواست یک 

 ه تنش های زیستیب، تحمل نسبت شوری تنش ناشی ازوزن شاخه و ریشه، میزان دانه، محتوای کلروویل، تحمل به خشکی، کاهش 

 (Aksoy et al. 2016; Hatami et al. 2020; Türkkan et al. 2020).د اشاره کر و تأخیر در روند پیری

این  .سازدهای خاکزاد بیمارگر گیاهی مفید میعلیه قارچ کنتر  زیستیعوامل  به عنوانهایی دارند که آنها را ها ویژگیاکتینومیست

 تحقیقای نتایج  باشد.میها ها و آنتی بیوتیکارزش تجاری مانند آنزیمو دارای های ثانویه انواع مختلف متابوایت تواید ها شاملویژگی

 شوندمینیز باعث اوزایش رشد محصوالی  استرپتومیسس های مختلف جنسگونه ها به ویژهدهد که کاربرد اکتینومیستنشان می

(El-Tarabily 2008 .)ها استرپتومایسسو همکاران انجام شد  رشاد طی تحقیقی آزمایشگاهی که توسط(Streptomyces ) از

-ها، حائز ویژگیاکتینومیست. (Rashad et al. 2015)مورد آزمایش قرار گروت ها میکروبی آننمونه خاک جداسازی و وعاایت ضد

کردن ها عبارتند از: توانایی کلنیزهیشود. این ویژگها به عنوان عوامل کنتر  زیستی میهای خاصی هستند که موجب استفاده از آن
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ها، ااقاء مقاومت در گیاه میزبان خارج سلوای، تجزیه ویتوتوکسینهای های گیاهی، سنتز پروت ینبیوز علیه بیمارگرسطوح گیاهی، آنتی

  .(Gopalakrishnan et al.  2014)و همچنین خاصیت تحریک رشد گیاهان 

و بررسی  DNA-DNAهیبریداسیون  ،هاپروت ین ،اسیدهای چرب ،ها بر اساس خصوصیای ونوتیپیبندی استرپتومایسسطبقه

روشی قدرتمند و  16S rRNAبندی بر اساس تواای طبقه .ان متعددی انجام شده استتوسط محقق 16S rRNAتواای ژن 

های های پروکاریوتی است و به منظورتسهیل شناسایی اوتراقی بین گونهکارآمد برای مشخص نمودن روابط خویشاوندی ارگانیسم

)نواحی جدا کننده  ITSهای ط ژنوم مانند تواای. استفاده از سایر نقا(Sadeghi et al. 2014) استرپتومایسس استفاده شده است

ها به واسطه تنوع بیشتر جهت پی بردن به روابط خویشاوندی بین برخی از ارگانیسم) 16S–23S rDNA رونویسی شده داخلی

های گرم منفی اگر چه مارکر خوبی جهت تعیین روابط خویشاوندی باکتری ITSکاربرد دارد. مطااعای تکمیلی نشان داده است که 

 (.Song et al. 2004ها کاربرد ندارد )های گرم مثبت به ویژه استرپتومایسسها است اما در مورد باکتریو قارچ

سازی اکتینومیستعبارتند از: این پژوهش اصلی  اهداف ستان کرمان و نوجمناطق مختلف کشت خربزه در  ها از خاکجدا ب ا

ستان، ستان و بلوچ سی ستان  ست ا ستی اکتینومی سی اثرای آنتاگونی سقارچ مواد های مذکور علیه برر سیاه خربزه، ارزیابی اقبیماری 

سط جدایه سیدرووور تو شگاهی، تواید  شرایط آزمای ست بااقوه،ها در  سایی مواکوای جدایه آنتاگونی شدی سن شنا جش اثر محرک ر

 ای.ط گلخانهها در شرایکنندگی قارچ بیمارگر توسط این جدایهروی گیاه خربزه و ارزیابی کنتر تخب منهای جدایه

 

 هامواد و روش

از  Macrophomina phaseolina (IRAN 114 AC) بیمارگر قارچجدایه  تهیه بذور خربزه و قارچ بیمارگر:

گیاهپزشکی کرمان  کواتیوار خاتونی از موسسه تحقیقای (Cucumis melo)بذور گیاه خربزه  و کشورسسه تحقیقای گیاهپزشکی ؤم

ا دارد. اگرچه عملکرد این رسطح کشت  بیشترین . کواتیوار خاتونی یکی از کواتیوارهایی هست که در مناطق وسیعی از ایرانشدتهیه 

 است.بیماری ساق سیاه خربزه حساس  کواتیوار زیاد است اما به

های سفر ریشه گیاه خربزه، در چند منطقه مختلف از استان و از خاک ریز ها:ینومیستبرداری و جداسازی اکتنمونه

سانتیمتری  15 -10. ابتدا ده سانتیمتر از سطح خاک کنار زده شد و از عمق انجام شدبرداری  کرمان، سیستان و بلوچستان نمونه

اطمینان پس از  شود.های خاک به مدی دو روز در سایه قرار داده شد تا به خوبی خشک نمونهشد. گرم خاک جمع آوری  500خاک 

سپس  شود.ها، هر نمونه به صوری جداگانه با استفاده از غربا  دو مش ااک شد تا باوتی نرم و یکنواخت حاصل خاکاز خشک شدن 

ها ، اکتینومیست(1جدو  ) CGA (Casein Glycerin Agar)های متواای و کشت نمونه خاک روی محیط کشت با تهیه رقت

سپس مخلوط  ،شدایتر آب مقطر استریل مخلوط میلی 90به این صوری که ده گرم از نمونه خاک وزن شده با  .جداسازی شدند

آب  ایترمیلی 9 بهایتر برداشته و یک میلیسوسپانسیون رویی  قسمتهم زده شد. از  هم زنحاصل به مدی نیم ساعت روی دستگاه 
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 10 -6و  10 -5، 10 -4، 10 -3بدست آمد. به همین روش سوسپانسیون خاک با رقتهای های  10-2رقت  شد ومقطر استریل اضاوه 

در حا   Casein Glycerin Agar (CGA)تهیه شد و از هر رقت یک میلی ایتر کف پتری ریخته و سپس محیط کشت 

ها و باکتری ها اکتینومیست های متفاوتی ازروز در سطح محیط کشت پرگنه 10تا  7. پس از گذشت گردیدسرد شدن به آن اضاوه 

گراد انکوبه درجه سانتی 28تهیه و در دمای  CGAهای حاوی . از هر پرگنه اکتینومیست، کشت خطی روی پتری دیششدظاهر 

 (.Soltani Nejad et al. 2016گردید )

 

 .Casein Glycerin Agar (Kuster and Williams 1964). ترکیبات محیط کشت 1جدول 

 
Table 1. Casein Glycerin Agar medium ingredients (Kuster and Williams 1964). 

   
Amount Ingredients 

0.3 gr Casein 
2.0 gr KNO3 
2.0 gr NaCl 
2.0 gr K2HPO4 
0.05 gr MgSO4.7H2O 
0.02 gr CaCO3 
0.01 gr FeSO4.7H2O 
10 gr Glycerol 
18.0 gr Agar 

1.0 L Distilled water 
7.0 to 7.2 pH 

 

برتر،  های تخاب جدایهان وهای اکتینومیست در ممانعت از رشد قارچ بیمارگر تعیین توانایی جدایه برای آزمون ضدقارچی:

دیسک شش  سپسکشت و  PDA. به این ترتیب که ابتدا قارچ به صوری چمنی روی محیط شدگذاری استفاده از روش دیسک

شاهد، محیط کشت بدون  جدایه اکتینومیست جدا شده از ریزوسفر خربزه روی آن قرارداده شد. نمونه 80متری از هر یک از میلی

تکرار  3این آزمایش در ند. شددرجه سانتی گراد نگهداری  28در انکوباتور در شرایط تاریکی و دمای ها پتری دیشاکتینومیست بود. 

 Soltanzadeh) جیده شدبراساس قطر هااه ممانعت از رشد سنها آنتاگونیستی باکتریمیزان وعاایت  ،روز 7پس از . انجام گروت

et al. 2016.) 

شد، سپس در  ابتدا بذور خربزه  شسته و استریل  ریشه: های اکتینومیست در کلنیزه کردنبررسی توانایی جدایه

دقیقه  10به مدی  زهخرببذور  ،برای جذب آب اضاویاسپورهای اکتینومیست به مدی دو دقیقه قرار گروت. از  10-6محلو  حاوی 

ها انتهایی ریشه شدند. پس از رشد بذور، از قسمت کشتسطح محیط آب آگار  سپس برروی کاغذ صاوی استریل قرار گروته و 

  داده شدند. قرار CGAروی پتری دیش حاوی  ها برشد. نمونهبرداری نمونه
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و تعیین دمای  (MIC: minimum inhibitory concentration) تعیین حداقل غلظت بازدارنده از رشد

نده از رشد، برای به دست آوردن حداقل غلظت بازدار :(TIP: thermal inactivation point)کننده ماده مؤثر غیر فعال

ایتر یک میلی در (،Konishi et al. 1991; Shafii Bafti et al. 2005) هر جدایهخشک گردیده گرم از عصاره خام میلی 20

ازده رقت دقیقه ورتکس شد. سپس ی 10و به مدی  اضاوه، 1:1حال  دی متیل سوافوکساید و متانو ، با نسبت حجمی 

ها آزمون زیستی به روی آن و بر شدایتر تهیه گرم بر میلیمیلی 156/0، 312/0، 625/0، 25/1، 5/2، 5، 10، 20،40،80،100متواای

 (.Sadeghian et al. 2016روش چاهک در سه تکرار، انجام شد )

یش در نظر گروته شد و در هر به ازای هر جدایه وعا  اکتینومیست، نه اواه آزماتعیین دمای غیر وعا  کننده ماده مؤثر،  برای

گرم بر میلی 40سبت نبه   R5.56ایتر و جدایه گرم بر میلیمیلی 10و  20به ترتیب نسبت  R5.52و R1.6های اواه از جدایه

، 80 ،60، 40 ماهایدقیقه در حمام آب گرم در د 10ها به مدی . اواهشددر آب مقطر استریل حل  عصاره خامایتر از میلی

برای  منتقل شدند. اقرار گروته و بالواصله به مخزن یخ خرد شده به منظور کاهش دمدرجه سلسیوس  180و  100،120،140،160

 رما ندیده بود که در دمای . تیمار شاهد شامل نمونه گگردیداز روغن آوتابگردان داغ استفاده درجه سلسیوس  100های باالی دما

سنجیده شد. ز رشد اتکرار انجام و قطر هااه ممانعت  سهنگهداری شده بود. آزمون زیستی به روش چاهک در  درجه سلسیوس25

 Kalantar Zadeh, et al. 2005; Shafii) دیده نشد از رشدیمایی انجام گروت که هیچ هااه ممانعت این عمل تا د

Baftii, et al. 2005.) 

تواید سیانید  های مورد بررسی دراین آزمون باهدف توانایی جدایه :(HCN)تولید سیانید هیدروژن آزمون بررسی 

پس از نگهداری در  و به صوری چمنی کشت CGAهای اکتینومیست وعا  روی محیط کشت هیدروژن انجام گروت. ابتدا جدایه

ها، محلو  معرف )شامل کربنای سدیم دو درصد و اسید گراد به مدی سه اای چهار روز و رشد مناسب جدایهدرجه سانتی 28دمای 

نظر آغشته و در قسمت درب تشتک یک کاعذ درصد( آماده گردید. سپس تعدادی کاغذ صاوی به محلو  معرف مورد  5/0پیکریک 

صاوی آغشته به محلو  معرف قرار داده شد. یک تشتک پتری نیز، به عنوان شاهد نوع او  بدون باکتری و یک تشتک پتری دارای 

مسدود  های پتری توسط نوار پاراویلمباکتری کشت گردید و کاغذ صاوی معموای به عنوان شاهد نوع دوم در نظر گروته شد. تشتک

هیدروژن، جلوگیری به عمل آید. این ظروف به صوری واژگون، به گردید تا از خروج هرگونه متابوایت ورار و گازی از جمله سیانید

ها، کاغذ صاوی آغشته به مدی پنج اای هفت روز درون انکوباتور قرار داده شدند. در صوری تواید سیانید هیدروژن توسط باکتری

 (Davelos et al. 2004).یابد آجری تغییر رنگ میاوایه زرد به کرم، قهوه ای روشن، قهوه ای تیره و نهایتا  محلو  معرف از رنگ

  CAS-agarمحیطاز  با استفاده وااکساندر  این آزمون بر اساس روش اصالح شده :آزمون بررسی تولید سیدروفور

  (Alexander and Zuberer 1991).شدانجام 
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ه به مدی سه دور در دقیق 3000دویست و پنجاه میکروایتر سوسپانسیون باکتری در  (:DNAوراثتی )استخراج ماده 

. به سوسپانسیون دیدگرمیکروایتر آب مقطر سترون اضاوه  400و به رسوب حاصل  شد. مایع رویی حذف گردیددقیقه سانتریفیوژ 

 µg/ml 10و  SDS، یک درصد EDTAموالر میلی Tris-HCl ،25موالر میلی X 2 (50میکروایتر باور استخراج 400حاصل 

میکروایتر از آمونیوم استای  400درجه سانتیگراد قرار گروتند. سپس  55ها به مدی سه ساعت در دمای ( اضاوه شد. نمونهKپروت یناز 

دور در  12500به مدی ده دقیقه در ها ن داده شد. بعد از این مرحله اواهموالر به هر اواه اضاوه و به مدی دو تا سه دقیقه تکا 5/7

سرد به آن اضاوه و بوسیله دست  میکروایتر ایزوپروپانو  750میکروایتر از رونشین به اواه جدید منتقل و 750دقیقه سانتریفیوژ شد. 

 30ها به مدی مدی نمونه درجه سانتیگراد قرار گروتند. پس از این -30تا  -20ها به مدی یک شب در دمای تکان داده شد. نمونه

درصد  70یکروایتر اتانو  م 750چهار درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شدند و رسوب حاصل با  یدور در دقیقه در دما 12500دقیقه در 

ب مقطر سترون حل شد میکروایتر آ 20دقیقه خشک شد. رسوب حاصل در  30درجه سانتیگراد به مدی  56دو بار شسته و در دمای 

د شدنه سانتیگراد منتقل درج -20ها به وریزر رجه سانتیگراد نگهداری شد. برای نگهداری طوالنی مدی نمونهو یک شب در چهار د

(Kieser et al. 2000.) 

 16S)ریبوزومی  RNAتواای زیرواحد کوچک  آناایز اساس بر منتخب هایباکتری شناساییPCR: انجام واکنش 

rRNA)  آغازگرهای و با استفاده ازPAF (5′- AGAGTTTGATCCTGGCTCAGA-3′)  وPAR (5′- 

AAGTCGTAACAAGGTAGCCGT-3′)  انجام شد(Blanco et al. 2002) . برای انجامPCR مخلوط  ازMaster 

mix  آماده با نام تجاریAmplicon  واکنشاستفاده شد. میکروایتر  20در حجم نهایی PCR وسایکلر ساخت در دستگاه ترم

چرخه شامل  35 درجه سانتیگراد و در ادامه 94سازی اوایه در دمای با شرایط دمایی: پنج دقیقه واسرشت Bio-Radشرکت 

 72انیه، طویل شدن در ث 30درجه سانتیگراد به مدی  55ثانیه، اتصا  در دمای  40درجه سانتیگراد به مدی  94سازی در واسرشت

 Kim et) دقیقه انجام شد درجه سانتیگراد به مدی ده 72شدن نهایی در دمای ثانیه و در نهایت طویل 90به مدی درجه سانتیگراد 

al. 2006). 

مورد  ( از روی ژنوم جدایهbp 1500 حدودتکثیر شده مورد نظر ) هپس از مشاهده قطع یابی محصوالت تکثیر شده:توالی

، محصو  (DNA Ladder Mix TMGene Ruler)با نام تجاری  DNAبا نشانگر اندازه آن بررسی بر روی ژ  آگارز و مقایسه 

 .ارسا  گردیدکره جنوبی کشور یابی به شرکت ماکروژن حاصل از طریق شرکت ژن وناوران تهران برای تواای

جهت تعیین  DNASTARاوزار تواای حاصل پس از بررسی توسط نرم تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی و رسم تبارنما:

استفاده شد. در نهایت برای تعیین میزان همواوژی تواای ژنومی  NCBIهای موجود در بانک داده اایدرصد همواوژی اوایه با سایر تو

16S rRNA ها بر اساس میزان تشابه جفت باز از بانک داده با سایر باکتری جدایه(EzBioCloud 

(https://www.ezbiocloud.net  ها با استفاده از ااگوریتم ترازی توااید. پس از همشاستفادهCLUSTAL W  از نرم اوزار
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MEGA5  روش(Neighbor-joining )( جهت رسم درخت ویلوژنی استفاده شد. بررسی بوی استراپBootstrap جهت ارزیابی )

 تواای باکتریاز  (. et alTamura. 2011)گیری تصادوی انجام شد بار نمونه 1000هم بستگی بر پایه پایداری ضرایب 

 T43067DSM  Actinomadura maduraeگردیداستفاده  به عنوان تواای خارج از گروه . 

های اکتینومیست بر قارچ بیمارگر عامل پوسیدگی ذغاای در به منظور اطمینان از اثربازدارندگی جدایه ای:مطالعات گلخانه

 R 1.6, R) آزمون در قااب واکتوریل و در سه تکرار برای هر سه جدایهگیاه خربزه، آزمایش در شرایط گلخانه انجام گروت. این 

5.52, R 5.56)  اکتینومیست آنتاگونیست جدایه  های شاهد، قارچ بیمارگر،با تیمارR 1.6 اکتینومیست آنتاگونیست جدایه ،R5.52 ،

قارچ بیمارگر و اکتینومیست  ،(Mp+R1.6)قارچ بیمارگر و اکتینومیست آنتاگونیست ، R5.56اکتینومیست آنتاگونیست جدایه 

-برای اطمینان از حذف آاودگی .شدانجام ( R5.56+Mp)، قارچ بیمارگر و اکتینومیست آنتاگونیست (R5.52+Mp)آنتاگونیست 

سدیم کلریت برای حذف هیپو ند.ثانیه در هیپوکلریت سدیم دو درصد قرار گروت 30های خربزه به مدی های موجود روی سطح، بذر

 .کامال گروته شودتا رطوبت آنها  داده شدروی دستما  کاغذی قرار انجام شد. سپس بذرها آب مقطر استریل دو بار شستشو با 

به  PDAبرای تواید اینوکواوم قارچ بیمارگر، ابتدا قارچ روی محیط کشت  :M. phaseolinaتهیه اینوکولوم قارچ 

پس از رشد قارچ روی محیط  .شدندنگهداری درجه سلسیوس  28به مدی پنج روز در دمای ها پتری دیششد. صوری چمنی کشت 

جهت انجام  ، قارچ از روی سطح محیط کشت خراش داده شد وپتری دیشکشت، با اضاوه کردن مقداری آب مقطر استریل به هر 

های اکتینومیست، تهیه سوسپانسیون جدایه ه منظورب :های اکتینومیستجدایهتهیه اینوکواوم  مراحل بعدی مورد استفاده قرار گروت.

نگهداری  C ˚28روز در دمای  پنجبه مدی ها پتری دیششد. داخل پتری دیش کشت   CGAکشتهای وعا  روی محیط جدایه

شکل استریل کامالً  L ایشیشه ها با یک اواهایتر آب مقطر استریل به هر پتری دیش اضاوه و سطح کلونیمیلی 20شدند. سپس 

استفاده  به عنوان خاک گلدان شسته شده ماسهاز  زنی:کشت گیاهچه ها و مایه خراش داده شد تا سوسپانسیونی از اسپور بدست آید.

د. شزنی خاک همزمان با کاشت بذور خربزه انجام متری خاک کاشته شد. مایهدر عمق یک سانتیبذر(  5). بذور خربزه مشهدی شد

های اکتینومیست زنی با قارچ بیمارگر و جدایهها مایهگلدان برای این .شدو کنار گذاشته هار گلدان به عنوان شاهد در نظر گروته ابتدا چ

زنی شده با جدایه اکتینومیست مایه ماسه .دشزنی های اکتینومیست مایهبا جدایه ماسه شسته شدهی بعد مقداری در مرحلهانجام نشد. 

برای تیمار قارچ  .( قرار گروتماسهمایه زنی شده با سوسپانسیون جدایه اکتینومیست+ ماسه +  ماسهگلدان ) ماسه هری بین دو الیه

و هم زده  مخلوطقارچ بیمارگر  پتری دیشیک تهیه شده از با سوسپانسیون  ماسهمقداری از  .چهار گلدان درنظر گروته شد ،بیمارگر

زنی شده با مایه ماسه+ ماسه) ماسهدر الیه وسط بین دو الیه  ماسهسپس این  .دشوقیح قارچ شد تا خاک کامال آغشته به مایه تل

تهیه شده از یک پتری سوسپانسیون  ،برای تهیه تیمارهای باکتری + قارچ .در گلدان قرار گروت (ماسهسوسپانسیون قارچ بیمارگر+ 

به عنوان الیه وسطی . از این مخلوط خوب هم زده شدماسه اضاوه و و به جدایه اکتینومیست با هم مخلوط یک قارچ بیمارگر و دیش 

آبیاری  .( قرار گروتماسهزنی شده با سوسپانسیون قارچ بیمارگر و سوسپانسیون اکتینومیست+ مایه ماسه+  ماسه) ماسهبین دو الیه از 
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ها بر رشد ارزیابی تأثیر جدایه :های رشدگیری شاخصاندازه ((Soltanzadeh 2016 ها با آب مقطر استریل انجام گردیدگلدان

گیری قرار گروت. تجزیه و های هوایی و ریشه، مورد اندازههای طو  ساقه و ریشه، وزن خشک اندامهای گیاه شامل شاخصاندام

شد. برای نظر گروته  در 05/0ها برابر داری آزمونانجام پذیروت. سطح معنی 1/9نسخه   SASها با استفاده از نرم اوزارتحلیل داده

های ی متغیرهادار بودن تفاوی بین میانگینبررسی معنی به منظورها، میانگین و انحراف معیار گزارش شده است. آناایز توصیفی متغیر

 ید.های مختلف از آزمون دانکن استفاده گردبا توزیع نرما  از جدو  آناایز واریانس و برای بررسی تفاوی بین میانگین تیمار

 

 نتایج و بحث

ربزه مناطق خاز خاک ریزوسفر  برد جدایه اکتینومیست خاک 80حدود در این تحقیق،  جداسازی اکتینومیست از خاک:

  گردید.سازی جدا برداری شدهنمونه

گیری اندازهها با آن قارچیها در آزمون زیستی مورد ارزیابی قرار گروت و میزان وعاایت ضدتمام جدایه آزمون ضدقارچی:

ها به چ بیمارگر بودند و از بین آنجدایه قادر به ممانعت از رشد قار 46 ،هامیزان هااه ممانعت از رشد بررسی شد. از بین تمام جدایه

انعت ایجاد شده ها بر اساس بیشترین هااه ممبه عنوان برترین جدایه R5.56و  R1.6 ،R5.52 ترتیب سه جدایه اکتینومیست

 (. 1)شکل  گردیدندشناسایی 

 

با  Macrophomina phaseolina. نتایج فعالیت ضدقارچی سه جدایه اکتینومیست فعال علیه قارچ 1شکل 

ج( جدایه  R5.52ب( جدایه  R1.6ها. الف( جدایه کنندگی نسبت به سایر جدایهبیشترین قدرت ممانعت

R5.56 

Figure 1. Antifungal activity of three isolates of actinomycetes against 

Macrophomina phaseolina revealing the highest inhibition zone compared with 

other tested isolates. From left to right: left: R1.6 isolate, middle: R5.52 and right: 

R5.56.  

ها توسط نیزه کردن ریشهلنتایج حاکی از رشد و توانایی ک :اکتینومیست در کلونیزه کردن ریشههای انایی جدایهتو

 استها ها در کلنیزه کردن ریشهها، نشان دهنده توانایی آنرشد اکتینومیست. در واقع بود R1.6, R5.52, R5.56ی سه جدایه

 . (2)شکل 
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 .R1های اکتینومیست. هر سه جدایه خربزه توسط جدایه. بررسی توانایی کلونیزه کردن ریشه جوانه 2شکل

6, R5.52, R5.56 .ار الف( نمونه حاصل از کشت ریشه گیاهچه تیم  توانایی کلونیزه کردن ریشه را داشتند

 ج( نمونه حاصل ازR5.52 ب( نمونه حاصل از کشت ریشه گیاهچه تیمار شده با جدایه  R1.6شده با جدایه 

 R5.56کشت ریشه گیاهچه تیمار شده با جدایه 

Figure 2. Evaluation of melon germinated roots by selected actinomycets isolates. 

All tested antagonists including R1.6, R5.52 and R5.56 showed colonization ability. 

From left to right: left: root treatment by R1.6 isolate, middle: root treatment by 

R5.52 and right: root treatment by R5.56.  

 

 حداقل غلظت بازدارنده از رشد ارزیابی حداقل غلظت بازدارنده از رشد و تعیین دمای غیرفعال شدن ماده مؤثر:

(MIC) های برای جدایهR1.6 ،R5.52  وR5.56  و  60، 40هایبه جز دما. ایتر بودگرم بر میلیمیلی 20و  5/2، 5/2به ترتیب

 180را غیروعا  کردند. در حاایکه وقط دمای  565R.های بررسی شده ماده مؤثر جدایه اکتینومیست درجه سانتیگراد، بقیه دما 80

 .را غیروعا  کرد R5.52و  R1.6های اکتینومیست درجه سانتیگراد ماده مؤثر جدایه

تغییر رنگی  R5.56و   R1.6 ،R5.52های اکتینومیستدر هیچ یک از جدایه :(HCN)تولید سیانید هیدروژن  بررسی

 مبنی بر تواید سیانید هیدروژن در مقایسه با شاهد ظاهر نشد.
 

نارنجی رنگی ایجاد گردید هااه  R1.6, R5.52, R5.56در اطراف هر سه جدایه اکتینومیست توانایی تولید سیدروفور: 

 باشد.های آنتاگونیست میدهنده تواید سیدرووور توسط جدایهکه نشان

به مرور زمان خساری قارچ  های اکتینومیست،زنی خاک هر گلدان با قارچ بیماریزا و جدایهپس ازمایه ای:مطالعات گلخانه

  (.5اای  3گیاهان نیز دچار زوا  شده و از بین روتند )اشکا  بیمارگر به گیاهان قابل مشاهده بود و تعدادی از 

 .Mبا تیمارهای  R5.56دار تیمار معنی های آماری نشان داد که بر اساس اختالفای، نتایج بررسیدر مطااعای گلخانه

phaseolina ،M. phaseolina + R1.6،R5.56  M. phaseolina +  دار تیمارو همچنین اختالف معنی R1.6  و

Control هایبا تیمارM. phaseolina  وR5.56  M. phaseolina + ها اکتینومیست های حاوی جدایهتیمارR1.6 ،R5.52 

های حاوی بیشترین طو  ریشه مربوط به تیمار .است بیشترساقه  ارتفاع ،هانسبت به سایر تیمار Controlو تیمار  R5.56و 
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نسبت به   + R5.52 M. phaseolinaو  M. phaseolina +R1.6های حاوی و حتی تیمار استهای اکتینومیست جدایه

بیشترین وزن خشک  R5.56کمترین و تیمار  M. phaseolinaتیمار  .هستند طو  ریشه  اوزایشدارای   M. phaseolinaتیمار

 R5.56تیمار  ها دارند.سایر تیمار وزن خشک بیشتری نسبت به R5.52و  R1.6های های هوایی را دارد و سپس تیمارقسمت

 M. phaseolinaتیمارهای  است.دارای کمترین وزن خشک ریشه  M. phaseolinaدارای بیشترین وزن خشک ریشه و تیمار 

+ R1.6،R5.52  M. phaseolina +  وR5.56 M. phaseolina+   وزن خشک ریشه بیشتری نسبت به تیمارM. 

phaseolina اوزایش وزن خشک ریشه و کاهش  های ووق بر روی ریشه ودهنده اثر مثبت محرک رشدی تیمارکه این نشان دارند

بود ها بیشتر نسبت به سایر تیمار M. phaseolinaمیانگین مرگ و میر در  .(9 اای 6است )اشکا  خساری ناشی از قارچ بیمارگر 

به عامل بیماری  (Phaseolus vulgaris)م مختلف اوبیا ( روی آاودگی ارقا2012).Ghayedi et al (. در تحقیقی که 10)شکل 

ها، درصد های اوبیا در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بر اساس تجزیه واریانس دادهزوا  گیاهچه

ارقام مختلف اوبیا به قارچ مذکور  یو مقایسه میانگین درصد کلنیزاسیون طوقه و ریشه  M. phaseolinaها به قارچآاودگی بوته

زغاای می های مورد مطااعه از نظر تحمل به بیماری پوسیدگی که بیانگر اختالف ژنوتیپ دار بوددر سطح احتما  یک درصد معنی

 باشد.

 

ب(  Macrophomina phaseolinaالف( قارچ  با: های گلدانی خربزه رقم مشهدی تیمار شدهبوته -3شکل 

+ جدایه  Macrophomina phaseolina د( قارچ R1.6شاهد منفی )گیاه سالم( ج ( جدایه اکتینومیست 

 .R1.6اکتینومیست 

Figure 3. Melon (Mashhad variety) potted plants treated with: (from left to right), 

Macrophomina phaseolina; Control plant; R1.6 actinomycete isolate; Macrophomina 

phaseolina plus R1.6 actinomycete isolate. 
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ب(  Macrophomina phaseolinaالف( قارچ  با: های گلدانی خربزه رقم مشهدی تیمار شدهبوته -4شکل 

+ جدایه  Macrophomina phaseolinaد( ( قارچ  R5.52شاهد منفی )گیاه سالم( ج ( جدایه اکتینومیست 

 .R5.52اکتینومیست 

Figure 4. Melon (Mashhad variety) potted plants treated with: (from left to right), 

Macrophomina phaseolina; Control plant; R5.52 actinomycete isolate; Macrophomina 

phaseolina plus R5.52 actinomycete isolate. 

 

 

ب(  Macrophomina phaseolinaالف(  قارچ با: های گلدانی خربزه رقم مشهدی تیمار شده بوته  -5شکل

+ جدایه  Macrophomina phaseolinaد( قارچ  R5.56شاهد منفی )گیاه سالم( ج (جدایه اکتینومیست 

 .R5.56اکتینومیست 

Figure 5. Melon (Mashhad variety) potted plants treated with: (from left to right), 

Macrophomina phaseolina; Control plant; R5.56 actinomycete isolate; Macrophomina 

phaseolina plus R5.56 actinomycete isolate. 



 1400و همکاران،  رستمی مهروئیه

35 

Agricultural Biotechnology Journal;      Print ISSN: 2228-6705,      Electronic ISSN: 2228-6500 

 

ت های اکتینومیسجدایهتوسط روز پس از مایه زنی  80، خربزه مقایسه میانگین طول ساقه گیاهان  -6شکل

R1.6 ،R5.52  وR5.56 و قارچ(Mp)  M. phaseolina ها برابر داری آزمونای. سطح معنیدر مطالعات گلخانه

ونه های شاهد فاقد هر گ: تیمار Controlبا حروف مشترک از نظر آماری تفاوتی ندارند. مقادیر. است 05/0

های حاوی جدایه : تیمارR1.6 ،R5.52های حاوی جدایه اکتینومیست : تیمارR1. 6میکروارگانیسم، 

چ تیمار حاوی مایه تلقیح قار :R5.56 ،Mpهای حاوی جدایه اکتینومیست تیمار :R5.52 ،R5.56اکتینومیست 

، R1.6تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیست  M. phaseolina ،:Mp+R1.6بیمارگر 

:Mp+R5.52  تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیستR5.52  ،Mp+R5.56:  تیمار حاوی

 .R5.56مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیست 

Figure 6. Comparison of melon plants average height 80 days post inoculation with 

actinomycete isolates R1.6, R5.52, R5.56 and Macrophomina phaseolina in 

greenhouse studies. Significance level was equal to 0.05. Control: without any 

treatment; R1.6: treatments received actinomycete isolate R1.6; R5.52: treatments 

received actinomycete isolate R5.52; R5.56: treatments received actinomycete 

isolate R5.56; Mp: treatments received pathogenic fungus Macrophomina 

phaseolina; Mp+ R1.6: R1.6: treatments received M. phaseolina and actinomycete 

isolate R1.6; Mp+ R5.52: treatments received M. phaseolina and actinomycete 

isolate R5.52; Mp+ R5.56: treatments received M. phaseolina and actinomycete 

isolate R5.56. 
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ست های اکتینومیروز پس از مایه زنی توسط جدایه 80مقایسه میانگین طول ریشه گیاهان خربزه ،   -7شکل

R1.6 ،R5.52  وR5.56  و قارچM. phaseolina 05/0ها برابر داری آزمونای. سطح معنیدر مطالعات گلخانه 

های شاهد فاقد هر گونه : تیمار Controlاست. مقادیر با حروف مشترک از نظر آماری تفاوتی ندارند.

جدایه  های حاوی: تیمارR1.6 ،R5.52های حاوی جدایه اکتینومیست : تیمارR1. 6میکروارگانیسم، 

چ تیمار حاوی مایه تلقیح قار :R5.56 ،MPهای حاوی جدایه اکتینومیست تیمار :R5.52 ،R5.56اکتینومیست 

، R1.6تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیست  M. phaseolina ،:MP+R1.6بیمارگر 

:MP+R5.52 ت تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیسR5.52  ،MP+R5.56:  تیمار حاوی

 .R5.56مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیست 

Figure 7. Comparison of melon plants root length average 80 days post inoculation with 

actinomycete isolates R1.6, R5.52, R5.56 and Macrophomina phaseolina in greenhouse 

studies. Significance level was equal to 0.05. Control: without any treatment; R1.6: 

treatments received actinomycete isolate R1.6; R5.52: treatments received actinomycete 

isolate R5.52; R5.56: treatments received actinomycete isolate R5.56; Mp: treatments 

received pathogenic fungus Macrophomina phaseolina; Mp+ R1.6: treatments received M. 

phaseolina and actinomycete isolate R1.6; Mp+ R5.52: treatments received M. phaseolina 

and actinomycete isolate R5.52; Mp+ R5.56: treatments received M. phaseolina and 

actinomycete isolate R5.56. 
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-زنی توسط جدایهروز پس از مایه 80، خربزه های هوایی گیاهان مقایسه میانگین وزن خشک قسمت .8شکل

داری ای. سطح معنیدر مطالعات گلخانه M. phaseolinaو قارچ  R5.56و  R1.6 ،R5.52های اکتینومیست 

های شاهد : تیمار Controlمقادیر با حروف مشترک از نظر آماری تفاوتی ندارند.است.  05/0ها برابر آزمون

های حاوی تیمار :R1.6 ،R5.52های حاوی جدایه اکتینومیست : تیمارR1. 6فاقد هر گونه میکروارگانیسم، 

تیمار حاوی مایه تلقیح  :R5.56 ،MPهای حاوی جدایه اکتینومیست تیمار :R5.52 ،R5.56جدایه اکتینومیست 

، R1.6تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیست  M. phaseolina ،:MP+R1.6قارچ بیمارگر 

:MP+R5.52  تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیستR5.52  ،MP+R5.56:  تیمار حاوی

 مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیست.

Figure 8. Comparison of melon plants foliage dry weight average 80 days post inoculation 

with actinomycete isolates R1.6, R5.52, R5.56 and Macrophomina phaseolina in greenhouse 

studies. Significance level was equal to 0.05. Control: without any treatment; R1.6: 

treatments received actinomycete isolate R1.6; R5.52: treatments received actinomycete 

isolate R5.52; R5.56: treatments received actinomycete isolate R5.56; Mp: treatments 

received pathogenic fungus Macrophomina phaseolina; Mp+ R1.6: treatments received M. 

phaseolina and actinomycete isolate R1.6; Mp+ R5.52: treatments received M. phaseolina 

and actinomycete isolate R5.52; Mp+ R5.56: treatments received M. phaseolina and 

actinomycete isolate R5.56. 
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های جدایهتوسط زنی روز پس از مایه 80،  گیاهان خربزهه مقایسه میانگین وزن خشک ریش -9شکل

ها داری آزمون. سطح معنیایدر مطالعات گلخانه M. phaseolinaو قارچ  R5.56و  R1.6 ،R5.52اکتینومیست 

های شاهد فاقد هر : تیمار Controlاست. مقادیر با حروف مشترک از نظر آماری تفاوتی ندارند. 05/0برابر 

های حاوی جدایه : تیمارR1.6 ،R5.52های حاوی جدایه اکتینومیست : تیمارR1. 6گونه میکروارگانیسم، 

تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ  :R5.56 ،MPهای حاوی جدایه اکتینومیست تیمار :R5.52 ،R5.56اکتینومیست 

، R1.6تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیست  M. phaseolina ،:MP+R1.6بیمارگر 

:MP+R5.52  تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیستR5.52  ،MP+R5.56:  تیمار حاوی

 .مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیست

Figure 9. Comparison of melon plants roots dry weight average 80 days post 

inoculation with actinomycete isolates R1.6, R5.52, R5.56 and Macrophomina 

phaseolina in greenhouse studies. Significance level was equal to 0.05. Control: 

without any treatment; R1.6: treatments received actinomycete isolate R1.6; R5.52: 

treatments received actinomycete isolate R5.52; R5.56: treatments received 

actinomycete isolate R5.56; Mp: treatments received pathogenic fungus 

Macrophomina phaseolina; Mp+ R1.6: treatments received M. phaseolina and 

actinomycete isolate R1.6; Mp+ R5.52: treatments received M. phaseolina and 

actinomycete isolate R5.52; Mp+ R5.56: treatments received M. phaseolina and 

actinomycete isolate R5.56.   
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 های اکتینومیستجدایهتوسط زنی روز پس از مایه 80 خربزه مقایسه میانگین مرگ و میر گیاهان -10شکل

R1.6 ،R5.52  وR5.56  و قارچM. phaseolina 05/0ها برابر داری آزمونسطح معنی .ایدر مطالعات گلخانه 

های شاهد فاقد هر گونه : تیمار Controlاست. مقادیر با حروف مشترک از نظر آماری تفاوتی ندارند.

دایه های حاوی ج: تیمارR1.6 ،R5.52های حاوی جدایه اکتینومیست : تیمارR1. 6میکروارگانیسم، 

چ تیمار حاوی مایه تلقیح قار :R5.56 ،MPهای حاوی جدایه اکتینومیست تیمار :R5.52 ،R5.56اکتینومیست 

، R1.6تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیست  M. phaseolina ،:MP+R1.6بیمارگر 

:MP+R5.52  تیمار حاوی مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیستR5.52  ،MP+R5.56:  تیمار حاوی

 .مایه تلقیح قارچ بیمارگر و جدایه اکتینومیست

Figure 10. Comparison of melon plants mortality rate average 80 days post inoculation with 

actinomycete isolates R1.6, R5.52, R5.56 and Macrophomina phaseolina in greenhouse 

studies. Significance level was equal to 0.05. Control: without any treatment; R1.6: 

treatments received actinomycete isolate R1.6; R5.52: treatments received actinomycete 

isolate R5.52; R5.56: treatments received actinomycete isolate R5.56; Mp: treatments 

received pathogenic fungus Macrophomina phaseolina; Mp+ R1.6: treatments received M. 

phaseolina and actinomycete isolate R1.6; Mp+ R5.52: treatments received M. phaseolina 

and actinomycete isolate R5.52; Mp+ R5.56: treatments received M. phaseolina and 

actinomycete isolate R5.56.   

 

روی  R5.56جدایه   16S rRNAناحیه تکثیر از حاصل محصو  های فیلوژنی:شناسایی مولکولی و تجزیه و تحلیل

جفت باز مشاهده شد. بررسی اوایه بر اساس  1500تکثیر شده به طو  حدود  DNA ژ  آگارز یک درصد ارزیابی شد. یک قطعه
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 16S rRNAنشان داد. تواای ژن  Streptomycesمورد نظر را با اعضای جنس  درصدی جدایه 98، قرابت بالست این تواای
برای جدایه مذکور ثبت شد. ترسیم تبارنما )درخت ویلوژنتیکی( با استفاده از  NCBIدر بانک اطالعای  MT071665با کد 
های اخذ شده از بانک ژن انجام شد. درخت ویلوژنتیکی با استفاده از تواای رسی و تواایمتعلق به جدایه مورد بر یدینوکل وت هاییتواا
 (.11ترسیم شد ) شکل R5.56 برای جدایه  16S rRNAژن 

 
 درخت با استفاده از نرم افزار .rRNA S16 بر اساس توالی ژن R.565جدایه  درخت فیلوژنتیکی. 11شکل 

MEGA 5  روش وneighbor-joining  .رسم شده استAccession number در پرانتز آورده  هر توالی

 توالی خارج گروهبه عنوان    T43067DSM  Actinomadura madurae توالی مربوط به شده است.

 تکرار محاسبه و در نقاط انشعاب نشان داده شده است. 1000استفاده شد. مقادیر اعتبارسنجی بر اساس 

Figure 11. Phylogenetic tree based on 16S rRNA gene sequences of R5.56 isolate. 

Tree was illustrated by using MEGA 5 software and neighbor-joining method. 

Accession numbers of the sequences are given in parentheses. Actinomadura 

madurae DSM sequences used as outgroup taxon. Bootstrap values are based on 

1000 resampling and shown at the branching points. 

 

در یک کالد قرار گروت. اخیرا  S. luteusو  S. mutabilisبا دو گونه  R5.56ویلوژنتیک رسم شده جدایه بر اساس درخت 

S. luteus  تواای ژنکه از نظر rRNA S16  درصدی با  87/99شباهتیS. mutabilis  دارد به عنوان یک گونه جدید معروی

با  EzBioCloud( را بر اساس بالست در پایگاه داده 84/99بیشترین شباهت ) R5.56جدایه (. Luo et al., 2017شده است )

S. luteus  نشان داد. هرچند شباهت باS. mutabilis  نیز دقیقا به همین میزان بود اما انطباق تواای تکثیر شده باS. luteus  در

ایجاد می شود  Fusarium culmorumدرصد بیشتر بود. بیوکنتر  سوختگی گیاهچه گندم که بوسیله عامل بیمارگر  4/0حدود 

 ,.Toumatia et al) گردیدگیاه  گزارش شده است. این باکتری همچنین موجب اوزایش رشد S. mutabilisتوسط یک سویه از 
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سیاه خربزه توسط این دو (. بر اساس جستجوهای انجام شده توسط نویسندگان این مقااه گزارشی از بیوکنتر  بیماری ساق2016

است هایی از هر دو گونه اخیرا گزارش شده ای توسط سویهرایی ولفل دامهوگونه مشاهده نشده است. هر چند بیوکنتر  بالیت ویتووت

(Abbasi et al., 2021 .) 

 مرگ بیماری کننده ایجاد عامل ، Phytophthora capsiciبیمارگرکنتر   به منظور استرپتومایسس های کاربرد گونه

 ،. مطابق با نتایج این مطااعه(Abbasi et al., 2020)گزارش شده است  Cucurbitaceaeخانواده  گیاهی دیگر از ،خیار گیاهچه

های مورد مطااعه توسط این کننده دیواره عامل بیمارگر از جمله صفای مرتبط با خصوصیای آنتاگونیستی جدایههای هضمتواید آنزیم

( به Karimi and Sadeghi, 2015ها )استرپتومایسس ورموالسیون مقرون به صروهپژوهشگران بود. با توجه به امکان تواید و 

 های مفید به عنوان کود و سم زیستی به بازار محصوالی کشاورزی ایران باز خواهد شد.ن باکتریرسد به زودی راه اینظر می

عوامل به عنوان  و قبال گزارش شتتده استتت استتترپتومایستتسجنس های وعاایت مستتتقیم ضتتدقارچی گونه: گیرینتیجه

ست بااقوه  ستیکنتر   به منظور آنتاگونی شمار میهان در برابر قارچهای قارچی و تقویت دواع گیابیماری زی . این تحقیق دنروها به 

تاگونیستتتتی  یت آن عاا یه اکتینومیستتتت که بر روی و جدا قارچ  (R1.6 ،R5.52 ،R5.56)ستتته  یه  مارگرعل  .Mخاک برد بی

phaseolina  شدگیاه خربزه  در ست، در واقع مقدمهانجام  شای تکمیلی مانند کاربرد آنتاگونی ست بر انجام آزمای مذکور های ای ا

شرایط مزرعه ستفاده از طرح و علیه بیمارگر ووق در  سا  با ا سه  صوری انجام گرددهای آماری که باید در مدی زمان حداقل  . در 

 پس از آن معروی کرد. کنتر  زیستیعنوان عوامل را به های اکتینومیست موجود توان جدایهتطابق نتایج حاضر با شرایط مزرعه می

از نظر تاثیر بر محیط زیستتتت )جمعیت میکروبی مفید خاک(، تاثیر بر رشتتتد گیاه و همچنین تاثیرای  هاجدایهاین بایستتتتی امنیت 

 ها در چرخه زیستی مواد غذایی با تاکید بر مصرف کننده اصلی که انسان است مورد توجه قرار گیرد.احتماای آن

سگزاری به خاطر دانشتتگاه شتتهید باهنر کرمان  یپژوهشتتمعاونت محترم و  پژوهشتتکده وناوری توایدای گیاهیاز  :سپا

  قدردانی می گردد.حاضر  تحقیق در راستای اجرای ماای و معنوی حمایتهای

 

 منابع

 .600بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنهتا. انتتشارای دانتشگاه تهتران. ص (1381) ضار سناعتباریان ح

بیماری ساق سیاه خربزه  عاملMacrophomina phaseolina بررسی امکان مبارزه بیواوژیک با  (1389)بهادری جهرمی م 

شناسی گیاهی. دانشگاه شهید نامه جهت دریاوت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیماریهای تریکودرما. پایانتوسط گونه

 چمران اهواز.

ی موروواوژیکی و ویلوژنتیکی قارچهای میکوریز  مطااعه( 1399طفی )حاتمی نرگس، بازگیر عیدی، صداقتی ابراهیم، درویش نیا مص

 .44-23، 12، مجله بیوتکنواوژی کشاورزی، ی برخی گیاهان دارویی استان کرمان آربوسکوالر همزیست با ریشه
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( بررسی امکان کنتر  بیواوژیک 1388) ااهحشمت، امینیان غالم، خداکرمیان علی ، روستاییحسن رضا اعتباریانس، عباخیری 

 .46-35(، 1) 11، مجله کشاورزی، Pseudomonas fluorescensاز جدایه  بیماری ساق سیاه خربزه با استفاده

شناسایی عامل بیماری زوا  گیاهچه های اوبیا در استان کهگیلویه و بویراحمد ( 1391قایدی سمانه، عبداالهی محمد و وریبا قادری )

 .126-119، 3های حبوبای ایران، . پژوهشبه آن (Phaseolus vulgaris) واکنش ارقام مختلف اوبیاو 
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