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 PCدر دمای  99 0درج  .ات ال

ثاهگ ن ات ال

aci

 6در دمای  99درج ه گسگنس بب مب ت  04ثباهبگب ن

صنرت شرفت الکتر.فنرز ر.تئگندا ب ر.ش ها گنهبتب اصبال
ی م ر  )26 ) a mm iبر ر.ی ژل رآکریل آمگب

.اهر ت

بامبل

اهبجبام

شسترش در دمای  9درج ه گسگنس ب م ت  94ثاهگ  .در

در ابت ا ج ای دای منرد هظر بر ر.ی محگط هنتریبابت آشبار

ههایت شسترش ههایر در دمای  9درج ه گسگنس ب مب ت

ه هنه اهسگنا ه نل دای باکتبریبایبر در ببافبر

مح ن ت  PCRس از الکتر.فنرز ببر

ک ت دادی

 24دقگق اهجام

اهتخراج هننه ن امل اتگ ن دی آمگن تترااهتبات  4 49مبن ر .

ر.ی ژل آشارز  2درص با اهتفادی از دهتوای تراهس لنمگااتنر

ا اف کردا بب ازای دبر مبگب بر لبگبتبر هبنهب باهسبگبنان

اهو ستاا) منرد بررهر قرار شرفتا ه س ب ماظنر تعگبگبن

 24مگکر.لگتر مح نل لگ .زیم  2مگ ر شرم لگ .زیم  4 2مگ ر لگتبر
i . C

بافر

ن  4 49من ر با

مخ نط حاصل ب

) تهگ

م ت  29تا  04دقگق یا بگ تر در صنرت ل .م) در
ه گسگنس شرماشذاری

در ادام

 0درجب

ا اف شردی  .ب م ت

 24دقگق در دمای  69درج ه بگبسبگبنس حبرارت دادی

ب

هننه دا بر ر.ی ژل ر اکریل آمبگب

ط) .اکاش زهجگری ای ر مراز
از آ ازشردای اخت اصر هاخت

ب هب

)ه برای اهجام .اکاش
ی تنهط

اهتفادی شردی تنالر آ ازشردای اهتفادی

P

ه

ی) تج ی  .تح گل دادی داه در این مطالع از هرم افب اردبای
a

 .ر.ش

PCR

i h o - oi i

برای تج ی  .تح گبل

س از دم ردیف کردا تنالر دبای بب

دهت آم ین برای رهم درخت از هسخ  2 9هرماف ار
اهتفادی

ی در ج .ل  2آ.ردی
بامبل یبک

مگکر.لگتر از در ک ام از راینردا  24گکنمنل)ن  4 0مگکر.لبگبتبر
آه یم

جانبر ارهال

برکبت

درختدا با ر.ش

 .با د ار

a

a

 ooرهبم

ه

برکبت هبگباباژا

ی اهت .اکاش  PCRدر حجم  99مگکر.لبگبتبر
a

تنالرن قطعات

هتای اهتفادی شردی

ه س هاهتریفگنژ هننه دا در  22444د.ر ب م ت  24دقگق اهجبام
ببارشبذاری

تک گر

یب

io

کبری

یافته ها

الف) ج ای دای ااهایر
ج اهازی

یه از مبجبنبنع جب ایب دبای

ی از اه ام دای دنایر شگای ینهج ن  04جب ایب

ر مراز . 9 9اح در مگکر.لگتر)ن  4 9مگبکبر.لبگبتبر

باکتری دای ا ر فگت بنده هنایا ی دایر از بگن ج ای دبای

)ن 4 9

ا ر فگت ک ک ار دای متفا.ت بر ر.ی محگط هنتریات آشبار

 4 9 dمگ ر من ر)ن  9 9مگکر.لگتر بافر آه یم

دا تا اهتخا
ج .ل 2ه آ ازشردای منرد اهتفادی ب ی ببرای تبکب بگبر ژا
ج ای دای باکتریایر ج ا
منبع

سایز قطعات
(جفت باز)

16

1000

20

1500

NA

16Sدر

ی از ینهج

 .برای آزمنا دای بگن گنگایرن فبابنتبگب برن

منلکنلر اهتفادی

ه بر اهاس آزمنا دای بگن گبنبگبایبرن

فگ ینلنژیکر  .منرفنلنژیکر جاس دای ا ر فگت ب ابابناا
باهگ نسن هند.منهاس  .زاهتنمنهاس ااهایر

توالی آغازگر

نام آغازگر

''5TTGCCAAGCCTCGCTCCAAC3
''5CCGCGTTGTTCCTCGTTCAT3
''5AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3
''5AAGGAGGTGATCCAGCC 3

PCA2a
PCA2b
Bacillsp 16Sf
Bacillsp 16Sr
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ب هب

در

بررهر الوندای الکتر.فنرزی ر.تئگار ج ای دا از ینهج ن با
.جند این ک برخر از ج ای دا الونی الکتر.فنرزی م بابب
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ج) ااهایر منلکنلر ج ای دای باکتریایره .اکاش زهجگری ای

دا تا ن هتای ه اا ددا ی تانع در بگن ج ای دای شگای ینهبجب
بند

 .دنکاراا

ب ببر مببراز بببا اهببتببفببادی از آ ببازشببر اخببت ب بباصببر

کل )2

6

) بررهر قاب گت بگبنکبابتبرلبر کبال.ی بباکبتبر تبنهبط
باکتری دای اه .فگت  .ا ر فگت برگ  .هباقب یبنهبجب ه در

aci

 aciمنج

6

ت کگل باه تقریهر 2944

جفت بازی در ج ای دای 24ن 22ن  29 . 20شردی

کل )9

مجننع  29ج ای از باکتری دای ا ر فگت برای ببررهبر اثبر
بازداره شر ا گ باکتری بگنارشر کال.ی باکترن با ر.ش ک بت
ه هقط ای بر ر.ی محگط هنتریات آشار منرد آزمایبش قبرار
شرفتا هتای ه اا داد ک بگن ج ای دای آهتاشنهگست در مگ اا
بازداره شر از ر

باکتری بگنارشرن اختالف معار داری .جبند

دارد این ج ای دا بر اهاس مگ اا بازداره شر در د ت دهتب
قرار شرفتا
بگش ترین مگ اا بازداره شر مربنط ب ج ای

بنباری . 29

کنترین مگ اا مربنط ب ج ای دای  9 . 20بند هبنبندار )2
تج ی .اریاهس اثر بازداره شر ج ای دبای آهبتباشبنهبگبسبت
از ر

باکتری بگنارشر در ج .ل  9ه باا دادی

کل 9ه هتای الکتر.فنرز حاصل از .اکاش  PCRبا جفت آ ازشر

ب ی اهبت

aci

 ) addمببارکببر  0444جببفببت بببازین  )co oکبباببتببرل مبباببفببر
باکتری هند.منهاس)ن هتنا دای 24ن 22ن  )29 . 20ت کگل باه تقبریبهبر

 2944جفت بازی در باکتری باهگ نس
ج .ل 9ه تج ی .اریاهس اثر بازداره شر باکتری دای ا ر فگت ج ا ب ی
از ینهج ا گ باکتری اامل ژمردشر ینهج
درجه
آزادی ()df

مجموع
مربعات ()SS

میانگین
مربعات ()MS

تگنار

29

92

4 009

خطا

09

4 92

4 449

0

9 06

منبع تغییرات

کل 2ه الونی الکتر.فنرزی ر.تئگار در مگاا ج ای دبای بباکبتبریبایبر
ج اهازی

کل
ری
تغگگرات ()CV

ی از ینهج هتنا دای 9ن  )26 . 9باکبتبری هبند.مبنهباسن

هتنا دای 24ن 22ن 20ن 29ن  )29باکتری باهگ نس

0 99

قطر هاله عدم رشد (میلی متر)

جدایه ها

هنندار 2ه تاثگر باکتری دای ا ر فگت ج ا

ی از ینهج بر بازداره شر از ر
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باکتری اامل ژمردشر کال.ی باکتر

Pr>F

>4 4442
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 .دنکاراا

دببنبب بباببگببن ببب

کببنببک آ ببازشببر اخببتبب بباصببر

هخناد بند زیرا در این بررهر دا در رایط کاتبرل

 PCباه

تبقبریبهبر  2444جبفبت ببازی در

م انارن آهتاشنهگست دا با بگنارشر تقابل دادی مر بنهب

a PC

ج ای دای 9ن  29 . 6م اد ی شردی

ب ی .
در

حالر ک اثر این مگکر.ارشاهگسم دا بای در محگط طهگعر ثباببت

د) تنالر یابر مح ن ت .اکاش زهجگری ای ر مرازه تنالر ژا

ند در محگط هگ تحت ت ثگر انامل متع د ماها دمان اهگ یتب ن

 6Sحاصل از ج ای  29با هایر تنالر دبا در بباهبک

بافت خا ن رقابت با هایر مگکر.ارشاهگسم دان رطنبت  .هبایبر

NA

اطالاات

 Cب .هگ هرم اف ار بالهت هنک ئنتگ دم تبراز

تاش دای زیست محگطر اهت

درخت فگ نژهر ج ای با ر.ش ات بال دبنبسبایب ای
i h o - oi i

)  .با اهتفادی از هرم اف ار

a

باکتری دای شگادر مرتهط مر تناها ر

شبگبای را بب طبنر

رهبم

مستقگم از طریق ت هگت زیستر هگتر.ژان اهحالل فسفات  .مهبار

شردی با تنج ب ده ر.شرام حاصل ج ای منرد هظر با هادت

ارتقای بگنهات اتگ ن در اه ب تاش دای زه ی یا گر زه ین .

 6درص بگش ترین ه دیکر را ب هند.منهاس منهبتبر لبئبر

یا ب طنر گر مستقگم با ایجاد مقا.مت ب اتنژا اف ایش دداب

) دا ت  .در یک شر.ی قرار شرفتاب

 )0بر اهاس آزمنادای بگبن بگبنبگبایبرن فبگب یبنلبنژیبکن

کل )0

منرفنلنژیک  .منلکنلرن ا
ج ا

بح

جاس دای باکتریایر ا ر فگبت

ی در تحقگق حا ر ک بگش ترین اثر را بر ر.ی .یژشبر

دای ر ی شگای دا ت  .بازداره ی اامل بگناری بنده ن مرببنط

در این بررهرن باکتریدای ا ر فگت ج ا

ی از شگای یبنهبجب ن

ب جاس دای باهگ نسن هند.منهاس  .زاهتنمنهاس بندهب

برای بررهر اثر بگنکاترلر  .بازداره شر در رایط آزمای بوباین

بگن ج ای دایر ک اثر بازداره شر در رایط آزمای بوبادبر از

ب ر.ش ک ت ه هقط ای  .بخار ک ر.فرم  .ت کبگبل دبالب

خند ه اا داده ن در قال

بازداره ی ا گ باکتری کال.ی باکتر مگ گواهسگس ب کبار ببردی

ت ادفر در  0تکرار ب کار بردی

ه

از

بررهر دای آزمای وادر ب ااناا ر .ر ا.لبگب ببرای

آزمایش ش خاه ای با طبر

کبامبال

ه

باکتری ا ر فگت باهگ نس دارای ان کرد مااه

ا گ باکبتبری

ااهایر مگکر.

دای آهتاشنهگست م ثبر ببر ر.ی ابنامبل

بگنارشر بند ب شنه ای ک در اک ر .یژشر دای ر ی شگای از

بگناری زا محسن

مر نه اما هتای آزمای وادر ب صبنرت

جن .زا ترن .زا خ ک  .ارتفاع بنت بگش ترین تب ثبگبر را

قطعر تعگگن کاا ی مفگ  .بازداره ی بندا یک مگکر.ارشاهبگبسبم

دا ت این امر مر تناه ها ر از تنلگ

طبگبف .هبگبعبر از

ی از شگای ینهج با هایر باکتری دای منجند در

C

کل 0ه درخت فگ نژهتگکر حاصل از مقایس ژا

NA

16Sاز ج ای 29ن ج ا

G
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آهتر بگنتگک دا  .القای مقا.مت هگستنگک با

 .دنکاراا

اثر تنلگ مناد ف نرهات  .هگ ر.فنر در ج ای دای باکتریبایبر
مگرزایر  . ) i a iدنکاراا کاترل زیستبر ببگبنباری

این یافت با هتای ب دهت آمب ی در مبطبالبعب هبامباهبگبکبام

با

 . )G a ama ic amدنکاراا مطابقت دا ت  )22در ایبن

آت ک شالبر را با اهتفادی از برخر باکتری دای آهتاشنهبگبسبت

بررهر باکتری ا ر فگت باهگ نس ان کرد مااهبهبر ببر ر.ی
اخ  .برگ بره

بگنارشردای مخر

منرد ارزیابر قرار داده

امل بالبهبت ببرهب

ها ر از مواا نرت شری ی

 )90ا

تای ه اا داد ک از مگاا ج ای دای باکتری ا رفگتر ک از ف بنر

)ن هنختور

ا  .برگ درختاا هگ

 .شالبر ب دهت آمب ی ببندهب ن 9

الف بره در اثر ری .کتنهگا هن هر  .بالیت باکتریایر در اثبر

ج ای بگ ترین قطر دال بازداره ی را در اطراف باکتری ابامبل

زاهتنمنهاس ا.ری ی دا ت در رابط با باکتری دای مرتهبط ببا

بگناری ایجاد کرده ب طنری ک این ج ای دا مگ اا بگناری را

شبگبای  .افب ایبش

از  99 0تا  9 0کادش داده این ج ای دا مربنط ب جاسدای

بره تاکگ بر هرکن

بگنارین بههند ر

هند.منهاس بنده

مح نل بره اهت تنلگ اهناع مخت ف متابنلگت تنهبط ایبن
باکتری دای ا ر فگتن باا
باا

اف ایش ر

هرکن

 .یبا

اتنژا دای برهب

شگای مر ند این امر ه اا مبر ددب

در یک بررهر م اب متا

a

)  .دنکاراا در هبال 9420

کاترل زیستر اش یردگ م ترهگکنم

کب

) را

چونه باکتری دای ا ر فگت برای اهجام این ان کرد حبگباتبر

تنهط باکتریدای ا رفگت منرد بررهر قرار داده

تکامل یافت اه

ه اا ددا ی کاترل منفقگت آمگب بباکبتبری کبال.ی بباکبتبر

در تحقگقر م اب ر.برتن

o

 . )Roدنکاراا کاترل زیستبر

مگ گواهاسگس در رایط بر.ا تن بند این یافت تبایبگب ی ببر

باکتریدای ا رفگت اهر باهگ نس ماهراهبس
)  .باهگ نس نمگ نس

 )90هتایب

هتای ب دهت آم ی در تحقگق حا ر خناد بند
) را ببر

ر.ی لک باکتریایر  .لک منجر شنج فرهور بررهر کبردهب

نتیجه گیری

هتای آهها ه اا ددا ی کاترل  4درص ی بگنارشبردبا تبنهبط

هتای ب دهت آم ی ه اا ددا ی اثبر مب بهبت  .ببازدارهب ی

باکتریدای ا ر فگت بند )92

ج ای دای آهتاشنهگست ج ا ب ی از یبنهبجب بب ابابناا

ماتخهر  . ) o a ha iدنکاراا تاهسگل باکتریدای ا رفگت

یک اامل کاترل زیستر در رایط آزمای وادر اهت ببا ایبن

اهکر

.جند مطالعات بگ تر برای اثهات کارایر این ج ای دا با دب ف

هط برگ مرکهات را ب ااناا انامل کاترل زیستر ا گ
باکتریایر مرکهات منرد بررهر قرار داده
ه اا داد ک  99ج ای قادر ب مهار ر

کاربرد آادا در رایط م راب مبنرد هگباز مر با بب

 )99یافت دای آههبا
باکبتبری ببگبنباریزا

بنده بر اهاس هتای م خص شردی ک بگ تر این ج ای دا از

ت کر و قدردانی

جاسدای هند.منهاس  .باهگ نس بنده این یافت با هتای بب

هنیسا شاا این مقال از معا.ا ژ.د ر داه وای بنا ر هگاا بب

دهت آم ی در تحقگق حا ر م ابهت دارد این امر مر تناه در

دلگل حنایت دای ا نر  .اجرایر کنال امتااا را داره
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Abstract
Background & Objectives: Due to indiscriminate use of chemical pesticides and its impact on the
environment, other methods including the use of epiphytic and endophytic bacteria to control
pathogens is highly regarded. Since Medicago sativa is the most important forage crop in Iran and
many parts of the world, this study was aimed to evaluate the inhibitory effect of alfalfa epiphytic
bacteria on the causal agent of wilt disease in in-vitro.
Materials & Methods: Undiseased alfalfa leaf samples were collected from different parts of Hamedan
province, before its flowering. After isolating epiphyte bacteria from alfalfa fields, the antagonistic
effect of isolates was investigated by measuring the diameter of the inhibition zone against alfalfa

bacterial wilt. Protein extraction was performed to assess the pattern of protein bands and the variety
of the strains. Biochemical tests and PCR were used to identify the isolates.
Results: A total of 30 epiphyte bacteria were isolated from alfalfa shoots. Bacterial isolates were
identified as Bacillus, Pseudomonas, and Xanthomonas, based on biochemical, physiological and
morphological tests. The highest bactericidal effect was related to isolating No. 16 and the lowest to
isolates No. 13, and No. 6, respectively. Using molecular and dendrogram methods, isolate No. 16 was
most closely related to Pseudomonas monteilii.
Conclusion: Epiphytic bacteria isolated in this study showed a good inhibitory effect against alfalfa
wilt in vitro. This can be promising for the biocontrol of this disease. However, further studies are
needed to prove the efficacy of the isolates in field conditions.
Keywords: Antagonistic activity, Protein electrophoresis, Bacterial wilt.
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