
 

 

 

The effect of some bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi on Rhizoctonia root rot and 

growth parameters of common bean plants 

Introduction   
The seeds of common bean plants (Phaseolus vulgaris) are among the most important food sources 

worldwide. The plant pathogenic fungus Rhizoctonia solani causes seed rot and seedling damping-

off of bean plants and is one of the most important soil-borne pathogens in most cultivation areas 

of this plant. R. solani plays an important role in reducing the yield and quality of this crop. 

Biological control is a promising, effective, and sustainable solution for managing soil-borne 

fungal diseases. The simultaneous use of biological control agents, especially agents with different 

mechanisms of action, might increases the chance of success in disease management. Indeed, two 

living agents can show different types of interactions based on their inherent characteristics and 

ecological conditions. In the current research, the potential of co-application of mycorrhizal fungi 

and bacterial strains from different taxonomic groups was evaluated on increasing the growth of 

beans and suppression of bean damping-off. 
Materials and Methods  
In this research, the effect of 14 different bacterial strains on the mycelial growth of R. solani was 

investigated by dual culture and by the volatile compound production tests in the laboratory. The 

list of bacterial strains included: Bacillus megaterium B15, Bacillus thuringiensis B48Pet, Bacillus 

subtilis BS (B.s), B. subtilis AS, Lysinibacillus boronitolerans RUPB71 (Lysin), Pseudomonas 

putida RUP1, Arthrobacter citreus B27Pet, Alcaligenes faecalis 1624, Bacillus pumilus INR7, 

Bacillus thuringiensis 32B (B.thur), Azotobacter vinelandii RUA1 (Azoto), Delftia tsuruhatensis 

PIIR (Delft), Stenotrophomonas maltophilia S37 and Bacillus velezensis JPS19 (B.vel). In the dual 

culture test, B.s, B.vel, Alca, Azoto, Lysin, and Delft strains significantly reduced the mycelial 

growth of the pathogen. In volatile compounds production test, three strains, Alca, Azoto, and 

B.thur, significantly reduced the mycelial growth of the pathogen. Four bacterial strains, including 

B.s, B.vel, Alca, and Azoto, were selected for greenhouse experiment. The selected bacterial 

strains as separate and combined application with two species of arbuscular mycorrhizal fungi 

(AMF), including Funneliformis mosseae (F.moss) and Glomus claroideum (G.cla) were 

investigated for inhibiting the disease caused by R. solani, and for their effect on the growth 

parameters of bean plants in the presence of the pathogen. The greenhouse experiment was 

conducted as a completely randomized design with 16 treatments and five replications. 

Results and Discussion 
Many of the greenhouse treatments that were applied in this research, significantly reduced the 

severity of the disease compared to the diseased control. They significantly increased the wet and 

the dry weight of the shoots, root wet weight and root dry weight. Four treatments (F.moss, B.s, 

Alca and Azoto) significantly enhanced the root length and four treatments (Alca, B.s, B.vel+G.cla 

and Alca+G.cla) increased the shoot length. In terms of the effect on the disease, the B.s strain was 

the best treatment, which reduced the disease severity by 36.5% and showed the greatest effect in 

promoting the vegetative characteristics of the plant. Although the bacterial and mycorrhizal 

strains showed compatibility in many combined treatments, G.cla+B.vel was the only double 

treatment that showed an increasing effect on the fresh weight and shoot length compared to the 

separate applications. The other double treatments did not have an additive or synergistic effect in 



 

 

reducing the disease and improving plant growth. Even in some double treatments, in terms of 

reducing disease and improving plant growth, a weaker effect was seen than their single treatments. 

Among different treatments, Alca+G.cla and Alca+F.moss showed the highest and B.s+G.cla 

showed the lowest mycorrhizal colonization. 

Conclusion 
The effect of bacteria on mycorrhizal colonization was increasing, decreasing, or null depending 

on the combination of bacterial and mycorrhizal strains used. In many cases, there was no direct 

relationship between the amount of mycorrhizal colonization and disease control. Overall, before 

the commercial use of the combination of biological agents, it is necessary to check their 

interactions in greenhouse and field experiments and ensure their compatibility and lack of 

antagonistic effect on each other. If the biological agents present in a consortium are compatible, 

its biocontrol effect will be more stable, efficient and reliable, and it will be possible to use it in a 

wider range of variable soil ecological conditions. Moreover, the interaction of individuals within 

a given consortium is strain-specific, and the results of an experiment on specific strains cannot be 

generalized to other strains of the same species. 
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 دهیچک

 Rhizoctoniaقارچ . دنوشیمهم در سراسر جهان محسوب م ییاد غذاوم از( Phaseolus vulgaris) ایلوب یاههدان

solani سراسر  رد اهیگ نیاکشت  مناطق شتریبدر  ادزکخا یمارگرهایب نیرتممه از و ایلوب اهیگ یریمهعامل بوت

و  مؤثر بخش،دیام یراهکار یستیکنترل ز. دارد محصول تیفیو ک عملکردکاهش  در یو نقش مهم استجهان 

و  اهسجن از ییایباکتر هیسو ۴۱ اثر پژوهش نی. در ااد استزکخا یقارچ یاهیماریب تیریمد یبرا داریپا

 گاهشیآزما درفرار  باتیترک دیآزمون کشت متقابل و تول با R. solani قارچ یومیسلیم رشد برمختلف  یاههگون

 هیبازدارنده رشد، چهار سو فرار باتیترک دیتول ییو توانا یبازدارندگ هالهاساس دو آزمون  بر. دیگرد یبررس

 Bacillus subtilis BS (B.s)، Bacillus velezensis JPS19 (B.vel)، Azotobacter vinelandii شامل ییایباکتر

RUA1 (Azoto )و Alcaligenes faecalis 1624 (Alca )با  اهنآ دوگانهو  گانهجداو اثر کاربرد  ندانتخاب شد

 مهاربر   Glomus claroideumو   Funneliformis mosseaeشامل   یاهدارسان یزیکوریم قارچگونه  دو

 ۴۱با  یقالب طرح کامالً تصادف در مارگریدر حضور ب ایلوب یشیرو یاهیژگیوو  R. solaniاز  یناش یریمهبوت

ه شاهد نسبت ب یاردیور معنطهرا ب یماریب شدت ،مارهایت بسیاری از. دیگرد یبررستکرار در گلخانه  ۵و  ماریت

 شهیوزنِ خشک ر و شهیوزنِ تر ر ،ییهوا یاهموزنِ تر و وزنِ خشک اندا شیو سبب افزا دادند کاهش ماریب

و  B.sو  Alca یمارهایتو  شهیطول ردار سبب افزایش معنی Azotoو  F.moss، B.s، Alca یمارهایت گردیدند.

B.vel+G.cla  وAlca+G.cla  هیسو ،یماریب یاز نظر اثر رو .دندیگردنیز  ییطول اندام هواسبب افزایش B.s 

 یاهیژگیاثر را در بهبود و نیشتریو در مجموع ب درصد کاهش داد 6۱٫۵را  یماریبود که شاخص ب ماریت نیبهتر

 یازگارسدوگانه  یمارهایت یاریبس در یزیکوریم و ییایباکتر یاههیسوکه  نیوجود ا با. نشان داد اهیگ یشیرو

بر وزنِ تر  یشیافزا اثراز عوامل،  کینسبت به کاربرد جداگانه هر  ،G.cla+B.velدوگانه  ماریت فقط ،دادند نشان

شد ر بهبودو  یماریکاهش ب در ییفزاامه ایو  یشیافزااثر  ،دوگانه یمارهایت گرید .داد نشان ییهوا اندام طولو 

 به نسبت یرتفیضع اثر اهیرشد گ بهبودو  یماریکاهش باز نظر  دوگانه یمارهایت یبرخدر  یحت .نداشتند اهیگ
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 B.s+G.cla و نیشتریب Alca+ F.mossو  Alca+G.cla ،مختلف یمارهایت انیدر م .شد دهید شانمنفرد یمارهایت

 هیبه سو بسته ،هشیر یزیکوریم ونیزاسیبر کلن اهیباکتر اثر. دادند نشان را یزیکوریم ونیزاسیکلن زانیم نیکمتر

 ونیزاسیکلن انزیم نیاز موارد، ب یاریبس درفاقد اثر بود.  ای ندهکاه نده،یافزامورد استفاده،  یزیکوریو م ییایباکتر

ت استفاده از گف وانتیحاصل م جی. با توجه به نتانشد دهید یمیمستق رابطه زین یماریو مهار ب شهیر یزیکوریم

 ،حاصل جیانبوده و نت کارآمدتر شهیعوامل هم نیاز ا کیبه کاربرد جداگانه هر  نسبت یستیعوامل کنترل ز بیترک

 .استمتفاوت  ،وندهشبیترک یزیکوریم و ییایباکترگونه  ای هیسو بهبا توجه 

 یماریب شدت رشد، کیتحر ،Rhizoctonia solani ،یستیز کنترل: ای کلیدیههواژ

 

 مقدمه

 مارگریب کی (Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk)تلئومورف:  Rhizoctonia solani Kühn قارچ

 جمله از یاهیگ یاههاز گون یاهگسترد دامنهاز جهان و در  یعیوس یاهشدر بخکه  است رورپهمرد و زادخاک

کاهش  تیر نهاو د شهیر یدگینکروز ساقه، پوس ،لیپوکوتیه یدگیپوس اهچه،ی، مرگ گدانه یدگیباعث پوس ایلوب

 .(Domsch et al., 2007; Tu et al., 1996) ودشیم محصول تیفیو ک عملکرد

در  دتمیطوالن یبقا مارگر،یب تیدر جمع ادیتنوع زبودن،  رورپهمردمانند  ییاهیژگیو لیبه دل R. solani کنترل

 .(Nawrocka et al., 2018; Thakur et al., 2018) استدشوار  آنگسترده  پراکنشو  عیوس یزبانیدامنه م ،خاک

 ه. استفادندهست مارگریب نیا کنترل یکشاورزان برا توسطمورد استفاده  وهیش نیرتجیرا ییایمیش یاهکشچقار

 تیو عالوه بر سمّ (Madhavi et al., 2018)داده  شیرا افزا دیتول یاههنیهز ،باتیترک نیا از یاپیپو  زحداشیب

 جادیا ستیزطیمحسالمت انسان و  یبرا یفراوان، خطرات (Daroodi et al., 2021)هدف  ریغ جانداران یرو

 Jelodarnezhadian) گسترده یزبانیم دامنهخاکزاد بودن و  لیبه دل، نیافزون بر ا .(Heflish et al., 2021) دیمانیم

and Shahbazi, 2017) کنمم یو حت نبودهثر ؤدر خاک م مارگریب تیجمع تیریمد یا براهکشچاز قار یاریبس 

 .(Grimmer et al., 2015) دنشو مارگریبمقاوم  یاهپیژنوت منجر به ظهوراست 

 فزاامه یاهشنبرهمک، ستیز طیمحبا  ی، سازگاریاهیگ یمارگرهایب یهعل بودن یاختصاص لیبه دل یستیزکنترل 

 زاداکخ یقارچ یاهیماریب تیریمد یبرا داریپا و ثرؤم ،دبخشیام یدکری، روچندمنظوره یاهرسازوکاو  اهانیبا گ

 یاهیباکترزویراز جمله  ،یستیاز عوامل کنترل ز یرداربهبهر .(2021et al. Yao; , 2021et al. Heflish ,)است 



 

 

 یبرا دبخشیام یاهشرواز  یکی ((AMF 2یاهدارسان یزیکوریم یاهچ( و قارPGPR) ۴اهیمحرک رشد گ

 Adesemoye)است  یاهیگ یمارگرهایدر کنترل ب اهنآکاربرد  دفعات و غلظتکاهش  ایا هکشچقار ینیگزیجا

et al., 2009; Buysens et al., 2015). بهره یگوناگون یاهرسازوکااز  یقارچ یمارگرهایب برابر درعوامل  نیا 

 را اهیگ رشد و عملکرد ندوانتیم اهمسیکروارگانیم نیااز  یبرخ ،نیافزون بر ا .(Vinale et al., 2006) رندیگیم

 مهار ییتوانا یدارا عوامل ییشناسا یابر یمتعدد یاهشپژوه سبب نیهم به .(Liu et al., 2018) دهند شیافزا

 Aljawasim et al., 2020; Hafez et) نداهگرفت انجاممختلف  اهانیگ در R. solaniاز  یناش یریمهبوت یماریب

al., 2013; Jelodarnezhadian and Shahbazi, 2017; Madhavi et al., 2018; Wu et al., 2021; Yu et al., 

2017).  

 یزیخشک اهانیگ شتریب یاههشیسودمند با ر یستیرابطه همز کی جادیا ضمن یاهدارسان یزیکوریم یاهچقار

(Shi et al., 2012) اهیگ شهیر ستمیاز س مترشحه ییغذامواد  افتیدر یدر ازا و (Jacott et al., 2017)، یایمزا 

 ینزهبهبود سرعت جوان ،ییغذامواد  وآب  جذب شیافزا سبب اهنآ ؛نندکیفراهم م خود یاهنزبایم یبرا یادیز

 ینقش مهم نیهمچن .(Jacott et al., 2017; Rouphael et al., 2015; Smith et al., 2003) وندشیم اهیگ درش و

 و خاکزاد یمارگرهایب از جمله یستیز و یستیرزیغ یاهشدر برابر تن زبانیم اهانیتحمل گ ایمقاومت  شیافزادر 

 Aljawasim et al., 2020; Moarrefzadeh et al., 2021c; Wu et al., 2021; Zhang) دارند اهنآسالمت  بهبود

et al., 2020) .نقش  در مورد یمتعدد یاهشگزارAMF از یناش یماریکاهش بروز و شدت ب در R. solani و 

 ;Mohammadi et al., 2020; Mohammed et al., 2020) ینیمزبیس مانند یاهانیگ درعملکرد  ورشد  شیافزا

Yao et al., 2002)،  هندوانه(Wu et al., 2021)، یرنگفهگوج (Aboelmagd, 2021)، هیبام (Matrood and 

Al-Taie, 2017)، اریخ (Aljawasim et al., 2020) ایلوب و (Hafez et al., 2013) .وجود دارد 

 ستمیا سب یکیارتباط نزد که ندهست زوسفریر ای خاک یاهیباکتر از یگروه  اهیمحرک رشد گ یاهیزوباکتریر

 یمهم ینقش ،یاز محصوالت زراع یاریو عملکرد بس سالمتبر  شاندیمف ریتأثبر  عالوه و شتهدا اهانیگ شهیر

 ,.Abbas et al) ندنکیم فایا اهنآ زا یناش یاهنایزحفاظت از محصول در برابر  وا هیماریب یستیزدر کنترل 

2019; Gouda et al., 2018; Kankam et al., 2021; Moarrefzadeh et al., 2021b).  گوناگون، یاهشپژوهدر 

 .Paenibacillus polymyxa (Chavez-Ramirez et al., 2020)، Bacillus spp مانند PGPRاز  یتعداد

(Donmez et al., 2015; Huang et al., 2012)  وPseudomonas spp. (Jelodarnezhadian and Shahbazi, 
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2017; Madhavi et al., 2018; Yu et al., 2017) برابر در R. solani رایبس ینیمزبیس و ایمانند لوب یاهانیگ در 

 داده شیافزا را اهیگ یشیرو یاهیژگیو ،یماریبر کاهش شدت ب عالوه زین یبرخ .نداهبودکارآمد 

(Jelodarnezhadian and Shahbazi, 2017; Yu et al., 2017) دیتول)مانند  رشد حرکم یاهتیفعال ای 

 ,.Chavez-Ramirez et al., 2020; Donmez et al) نداهنشان داد( فسفات تیحالل ای تروژنین تیتثب ،دروفوریس

2015; Yu et al., 2017). ی، برخنیا بر افزون PGPR بر رشد  یقو محرک اثرAMF نداهشتدا (Linderman, 

1997). 

 یکروبیامل مع کیبه  تنها وند،ریم کار به ادزکخا یاهیگ یمارگرهایب یستیکنترل ز یبرا که ییراهبردها شتریب

 طیشرا در نتواند دیشاورت جداگانه صهب یستیعوامل کنترل ز کاربرد .(Larkin et al., 1998) هستند یمتک

از  یکی .ابدی رییتغ راهبرد نیااست  بهتر نیبنابرا د،یعمل نما وستهیپ ورطهبو خاک  زوسفریمتنوع ر یطیمح

 ,Atwa) است یستیزده وآم کیدر  یکروبیمعامل  کیاز  شیب ختنیآم دار،یپاعملکرد نا نیغلبه بر ا یکردهایرو

 یراب یخاص یایمزا ،یکروبیم یاز اجزا کیهر  و کرده یزندگ یعیطب یاههستگایدر ز یکروبیجوامع م .(2018

 یواقع طیشرا واندتیم یستیعوامل ز بیترک. (Ouhaibi-Ben Abdeljalil et al., 2021)ند نکیفراهم م اهانیگ

 فیدر برابر ط آن یستیآنتاگون تیاست دامنه فعال ممکنو  (Atwa, 2018) دیانم ازیسهشبی بهترخاک را  طیمح

 شیافزا یستیزکنترل  ییکارا تیو در نها بدای توسعه ،نندکیحمله م اهیمختلف که به گ یمارگرهایب از یاهگسترد

د چن بیدر اثر ترک وکنترلیب ییبهبود کارا درباره یدمتعد یاهشگزار .(Matrood and Al-Taie, 2017) ابدی

 Glomus intraradices به همراه Azotobacter chroococcum کاربرد ثالمننواعهبند؛ اهشد منتشر یکروبیعامل م

 یشیرو یاهیژگیوبهبود  و R. solani یماریدر کاهش بروز و شدت ب( Rhizophagus irregularis دی)نام جد

 Matloob)است  هجداگانه بود ورطهبعوامل  نیا ازهر کدام  از کاربردثرتر ؤدر گلخانه و مزرعه م ایو عملکرد لوب

and Juber, 2013). با  ایسو یاههدان ماریتPaenibacillus polymyxa، Pseudomonas fluorescens  و

Mycorrhizeen حاو(یاندوسپورها ی Glomus sp. )که داد نشانمختلف  یاهبیدر ترک ایورت جداگانه صهب 

 یبیترک ماریت در ،R. solani به یآلودگ برابردر  اههاهچیگ یانمهدرصد زند نیباالتر ،نشده ماریت شاهدبا  سهیدر مقا

 یبیترک ماریدر ت زین یشیرو یاهیژگیو بهبود نیشتریب و بود tolclofos methyl+thiram شکچقارانه و گهس

 .(Atwa, 2018)شد  دهید P. fluorescensبا  زیکوریم بیترک سپسانه و گهس

 Saberi-Rise)دارد  یادیز تیاهم نیبنابرا و بودهکشت  ریسطح ز نیشتریب یحبوبات دارا انیم در ایلوب ،رانیا در

and Moradi-Pour, 2020) .به  یانفراو یاهنایز واندتیم ایلوب ییایزوکتونیر یریمهبوت یماریب گر،ید یاز سو

انجام شده  PGPRتوسط  یماریب نیا وکنترلیدر مورد ب یمتعدد یاهشپژوه. تا به امروز دیوارد نما اهیگ نیا

 نیا یرلوکنتیب توان یدارا دیجد یاههیسو ییشناسا ی، تالش براآن داریپا تیریبه مد یابیجهت دست امااست 



 

 

. (Yildirim and Erper, 2017) است یضرور ایمزرعهای و گلخانه یاهنوآزم با اهنآ ییکارا یابیو ارز مارگریب

 یازیماریدر برابر عوامل ب اهیباکتر یبرخ و AMF بیترک یستیکنترل ز توانکه در گذشته  نیا وجود با ن،یهمچن

 صورت گرفته در مورد یاهشپژوه ،مورد مطالعه قرار گرفته یاهیگ یاههگوناز  یعیوس فیمتعدد در ط یاهیگ

اثر  که مشخص شده گرید یسو از. محدود است اریبس ایلوبدر  R. solani مارگریبر ب عوامل نیا یبیترک اثر

 ,.Xu et al) اشدب رییتغ بدون ای یکاهش ،یشیممکن است افزا مارگریب به نسبت یکروبیم یاهبیترک یبازدارندگ

 طیدر شرا مختلف یاهسمتعلق به جن ییایباکتر یاههیسواثر  یبررسبه منظور حاضر  پژوهش ن،یبنابرا. (2011

 درمنتخب  ایییباکترسویه چهار  دوگانهو  گانهجدا کاربرد اثر یابیارز ،R. solani مارگریدر برابر ب شگاهیآزما

امل مذکور بر عو ریتأث یبررس و ایلوب ییایزوکتونیر یریمهبوت یماریب یستیدر مهار ز AMFبا دو گونه  شگاهیآزما

خص مشبود که آن  پژوهش نیا گریداز اهداف  .انجام شد در گلخانه مارگریدر حضور ب ایلوب یشیرو یاهیژگیو

 یزیکوریم ونیزاسیکلن زانیم نیب ایآ نکهیا و است چگونه شهیر یزیکوریم ونیزاسیکلن بر PGPR کاربرد ریتأثشود 

 .ریخ ایوجود دارد  یاهرابط ییایزوکتونیر یریمهبوتو شدت  شهیر

 اهشمواد و رو

 ییایباکتر یاههیسو و یاهدارسان یزیکوریم یاهچقار ،Rhizoctonia solani مارگریب قارچ هیجدا هیته

دانشکده  یاهپزشکیبخش گ یاهچاز مجموعه قار Rhizoctonia solani AG-2 مارگریب قارچ از یاهیجدا

 یناختشتخیر اتیبر اساس خصوص رتشیآن پ ییشناسا که هیجدا نیاشد.  هیکرمانشاه ته یدانشگاه راز یکشاورز

 ینیمزبیکشت س طیمح یحاو یپتر یاهکبود، در تشت دهیبه اثبات رس ایلوب یآن رو ییازیماریانجام شده و ب

 .دیگرد ینگهدار وسیدرجه سلس 2۵ ی( کشت شده و سپس در دماPDA) 6دکستروز آگار

، و Funneliformis mosseae (synonym: Glomus mosseae) (F.moss) یاهدارسان یزیکوریگونه قارچ م دو

Glomus claroideum (G.cla) یفناور توران )شاهرود، نشان ستیز شرکتاز  یتجار ونیورت فرموالسصهب 

 شدند. هیته (http://turanbiotech.ir ینترنتیا

های ها در مهار برخی بیمارگرکه کارایی بسیاری از آن ییایمختلف باکتر یهامتعلق به جنس هیسو ۴۱از  همچنین

 ;Borzouei et al., 2019; Moarrefzadeh et al., 2022)قارچی و تحریک رشد گیاه به اثبات رسیده است 

Moarrefzadeh et al., 2021a, 2021b, 2021c; Seifi, 2019; Seifi et al., 2020)  .مورد از  تشهاستفاده شد

 Azotobacter vinelandii RUA1 (Azoto،) Bacillus megaterium B15 ،Bacillus شامل ،اههیسو نیا

                                                 
6  Potato dextrose agar 



 

 

thuringiensis B48Pet ،Bacillus subtilis BS (B.s،) Bacillus subtilis AS ،Lysinibacillus 

boronitolerans RUPB71 ،Pseudomonas putida RUP1  وArthrobacter citreus B27Pet، ونیکلکس از 

 ییایاکترب یاههیسوشدند.  هیته یدانشگاه راز یدانشکده کشاورز یاهپزشکیبخش گ ستیآنتاگون یاهیباکتر

Alcaligenes faecalis 1624 (Alca ) ران،یا یصنعت یاهمسیکروارگانیماز مرکز Bacillus pumilus INR7  از

و  کیژنت یمهندس یپژوهشگاه مل از Bacillus thuringiensis 32B ،کایآمر تحدهمتاالیا آبرن، دانشگاه

 Bacillusو  Delftia tsuruhatensis PIIR ،Stenotrophomonas maltophilia S37 یاههیو سو یناورفتسیز

velezensis JPS19 (B.vel )ندشد افتیدر کرمانشاه نور، امیپ دانشگاه از زین.  

 شگاهیدر آزما R. solani  مارگریب قارچ برابر در ییایباکتر یاههیسو سمیآنتاگون یبررس

رح کامالً ط چارچوبدر  ،ییایباکتر هایماریت یبرا یضدقارچ فرار باتیترک دیآزمون تولو  آزمون کشت متقابل

 انجام شدند. به شرح زیر در سه تکرار و یتصادف

 آزمون کشت متقابل

و  PDAشت ک طیمح یکشت متقابل رو آزمونبا  مارگر،یب ومیسلیم رشد بر ییایباکتر یاههیسو یضدقارچ اثر

با استفاده لوپ استریل، از هر جدایه  .(Garbeva et al., 2008) شد یبررسبا اندکی تغییر   یمرکز سکیروش د

متر از لبه پلیت( کشت شده و یک روز میلی 6)با فاصله تقریباً  PDA باکتریایی در لبه های چهارطرف هر پلیت

ار قرار داده مرکز صفحه آگمتر در رشد یافته به قطر شش میلیبیمارگر بعد، یک دیسک آگار حاوی میسلیوم قارچ 

 یترپ یاهکتشت یروز پس از نگهدار سه بازدارنده، هاله قطر نیانگیم و مارگریاز رشد ب یبازدارندگ زانیم .شد

(%) IRبا فرمول  و شد یریگهانداز راد،گیدرجه سانت 2۵ یدر انکوباتور در دما =
(C−B)

𝐶
×  دیمحاسبه گرد 100

(Huang et al., 2017) فرمول نیا. در، IR یدرصد بازدارندگ، C  شاهد و  تشتکقارچ در  پرگنهقطرB  قطر

 .است ییایباکتر ماریت یدارا یاهکتشتاز  کیقارچ در هر  پرگنه

 یضدقارچ فرار باتیترک دیتولآزمون 

انجام  PDA طیمح یرو (Dennis and Webster, 1971)و وبستر  سیدن مطابق روش رییتغ یآزمون با اندک نیا

ها آن ی حاویپتر یساعت درب تشتک ها ۱4و پس از  شده کشت PDA یطمح یرو یاییباکتر یهایهسوشد. 

 جوان لیوممیسی حاو یمتریسانت یمن یسکد یک یدارا یهای تشتکور معکوس روبرداشته شد و بالفاصله به ط

 رادگیدرجه سانت 2۵ یدر دما و شد مسدود خوبی به پارافیلم با تشتک دو دهانه اتصال محل گرفتند. قرار بیمارگر

هوانگ و  فرمول طبق مارگریاز رشد ب ید بازدارندگ. درصدندیگردثبت  روز 6پس از  جیو نتا ندشد ینگهدار



 

 

 .شدمحاسبه  (Huang et al., 2017) همکاران

 یاهگلخان یاهنآزمو

 مارگریب هیما ریتکث

 ،یاهشیش یاهنارلشدند و پس از انتقال به  ساندهیساعت در آب خ 2۱ارزن  یاههدان مارگر،یب هیما رینظور تکثمهب

اتوکالو سترون  با وسیدرجه سلس ۴2۴ یدمادر  قهیدق 22بار به مدت  هرساعت و  2۱ یزمان فواصلبا  باردو 

 یومیسلیم قرص، چند )کشت سه روزه( PDAکشت  طیمح یرو R. solaniدر حال رشد  پرگنه کناره. از دندیگرد

هفته در  دو حدودا هنارل. نددیارزن منتقل گرد هایدانه یحاو یاهنارل درونجدا شده و به  یترمیسانت کی

هر از چند گاهی تکان داده شدند تا مایه تلقیح بیمارگر به خوبی با و  هشد ینگهدار وسیدرجه سلس 2۵ یدما

 هیما نوانعهب اههدان نیشد، ا زهیقارچ کلن یاههسیکامالً با ر اههدانکه سطح  یزمانارزن تماس یابد.  هایدانه

 .شدند برده کار به یاهدر آزمون گلخان مارگریب

 PGPR هیما هیته

 باالترین بازدارندگی از رشد بیمارگر یاهشیش درون یاهنآزموکه در  یباکتر چهار، ایییباکترهای سویه انیاز م

ر را نشان داده راف باتیترک دیتولها بیشترین بازدارندگی توسط داشتند و ضمناً دو مورد از آن کشت متقابلرا در 

Bacillus subtilis BS (B.s ،) ها شاملی(. این باکتر۴جدول ) شدند انتخاب یاگلخانه یهایبررس یبرا بودند

Alcaligenes faecalis 1624 (Alca ،)Bacillus velezensis JPS19 (B.vel و )Azotobacter vinelandii 

RUA1 (Azoto) لوپ کی، ییآگار غذا طیمح یرو اهنآ هساعت ۱4، از کشت اهیباکتر نیا هیما هیته یبرا. بودند 

 ۴22سرعت  با کریدستگاه ش یروروز  دوا هنارلاضافه شد.  Nutrient broth عیما طیمح یحاو یاهنارلر به پُ

 دستگاه از ییایباکتر یاهلسلو تیجمع یریگهانداز ی. براشدند ینگهداراتاق  یدر دما قهیدور در دق

 میتنظ تریلیلیدر م یسلول باکتر 4۴2 یرو اهنآنانومتر استفاده شد و غلظت  ۱22 وجملطو در اسپکتروفتومتر

 .دیگرد

 گلخانه طیدر شرا ایلوب یشیرو یاهیژگیو ا برهناثر آ و R. solani یستیدر کنترل ز مارهایت ییتوانا یابیارز

 اریفرموالسیون تج با دوگانهجداگانه و  ورتصهب منتخب یاهیباکترهای سویهکاربرد  اثر یابینظور ارزمهب

 یشیرو یاهیژگیوو  R. solaniاز  یناش یریمهبوت یماریشدت ب ( برAMF) یاهدارسان یزیکوریم یاهچقار

در گلخانه تکرار  پنج  و ماریت ۴۱با  یطرح کامالً تصادف هیبر پا یگلدان یشیذکور، آزمام مارگریدر حضور ب ایلوب

 Early Khameneh 535رقم ) ایلوب یاههدانشده است.  آورده 2اعمال شده در جدول  یمارهایانجام شد. نام ت



 

 

های قبلی نگارندگان به اثبات رسیده است و حساسیت آن در بررسیکه از ارقام حساس به این بیمارگر بوده 

(Moarrefzadeh et al., 2023 (in press))) درصد )هرکدام  مین میسد تیپوکلریدرصد و سپس ه ۰2اتانول  با

 نوو پس از چند بار شستشو با آب مقطر، به مدت دو روز در دندیگرد یسطح ی( ضدعفونقهیدق کیبه مدت 

سترون  تیو پرل اسمتیاز پ یبی.  ترکتا جوانه بزنند از آب مقطر قرار گرفتند ینازک هیال یظروف سترون حاو

شت و با قطر دهانه ه یکیپالست یاهنگلدا از .شد آماده هیپا کشتبستر  نوانعهب( دو به کی یحجم)با نسبت 

 ینظور سهولت در اضافه کردن بعدمه. بشد استفاده بذرها کشت یبرا تریلیلیم ۱۵2و حجم  ترمیسانت ۴6ارتفاع 

بستر  سپسو  شدقرار داده  ترمیسانت کیو قطر  ۴۵به طول  یکیلوله پالست کیدر مرکز هر گلدان،  مارگر،یب هیما

 دونب هیبستر کشت پا ز،یکوریبدون م یمارهایت گرید وشاهد  ماریت ردشد.  ختهیرا هنگلدا درونبه  کشت

عدد اسپور  ۴22 یگرم )هر گرم حاو 6۱هر گلدان،  یبرا ز،یکوریم یدارا یمارهایت در. شد استفاده زیکوریم

هار عدد هر گلدان چ رشد. د ختهیآم آنبا  یوبخهب و افزوده هیپابه بستر کشت  یزیکوریم یاههگون هیما ازقارچ( 

شدن  سترون پوشانده شد. پس از سبز هیپا کشتبستر از  یاهیبا ال اههدان یکاشته شد و رو دهزهجوان یایلوب دانه

کاربرد  پژوهش نی. در اندحذف شد یاضاف یاههاهچیگدر هر گلدان حفظ شدند و  اهچهیگ سه ا،یلوب یاههدان

د. به انجام ش (اههدانکاشت  از پس)بالفاصله در خاک  یزیرلو محلو دانه ماریت ورتصهب ،ییایباکتر یاههیسو

 نوساعت در کیقبل از کاشت به مدت  ایلوب دهزهجوان یاههدان ،یباکتر یدارا یمارهایت یبراصورت که  نیا

ستر کشت از ب یاهیا با الههدان پوشاندنپس از  و قرار گرفتند تریلیلیدر م یسلول باکتر 4۴2 یحاو ونیسوسپانس

 به هر گلدان اضافه شد.   تریلیلیم ۴22 زانیبه م یاریآب نیاول ماریورت تصهب اهیباکتر ونیسترون، سوسپانس هیپا

 وردهآ رونیب اهنمرکز گلدا از یکیپالست یاهه، لولها()در مرحله دو برگی گیاهچه اههداندو هفته پس از کشت  

با  که R. solaniشده توسط  زهیارزن کلن دانهگرم  2٫2۵ ،در هر گلدان اماندهجهب یخال یفضا درونو  ندشد

شد.  افزوده ونستر تیکولیورم ،سالم شاهد ماریت در. دیشده بود، اضافه گرد بیترک یوبخهب سترون تیکولیورم

شدند  ینگهدار وسیدرجه سلس ۵2۵ یدر دما یورت کامالً تصادفصهگلخانه ب طیشده، در شرا ینزهیما اهانیگ

-Fermolife, NPK+TE, 18)کود کامل  مایپیپ ۴22 یآب که حاو میمال اریبس انیروزانه با جر اهنآ یاریو آب

 بود، انجام شد. (https://baharan.co: ینترنتیا یشده از شرکت بهاران، اصفهان، نشان هیته ،18-18

 شهیر یدگیپوس یماریب شدت یریگهانداز

 یماریشدت ب یندبهشاهد آلوده، درج ماریتدر  یماریب آشکار یاههنشان دنید و مارگریب ینزهیمادو هفته پس از 

 تا صفر یندبهدرج اسیمق با (Yildirim and Erper, 2017) و ارپر میریلدی روش مطابق مختلف یمارهایت در

 ورتصهب یماریب یاهمزخ ای اههلک( ۴. است یماریب فاقد و سالم اهچهی( گ2صورت انجام شد:  نیا به چهار



 

 

 اههشیر یرو ق،یبزرگ و عم یاهمزخ ایا هه( لک2. دارند وجود لیپوکوتیه ای اههشیر یو کم رو یسطح اریبس

هد دیم رخ شهیر دیشد یدگیپوس نموده، احاطه را لیپوکوتیه یماریب یاهم( زخ6د. نوشیم دهید لیپوکوتیه ای

شدت  هینما. سپس هددیم رخ اهچهیگ مرگ و شهیر کامل یدگیپوس( ۱. ودشیم محدود یحدود تا شهیو طول ر

 :شد محاسبه (Silva et al., 2020) زیر فرمول مطابق یماریب

Disease severity index (DSI) (%) = [Σ(degree of the scale × frequency) / (total number of units 

evaluated × maximum degree of the scale)] × 100 

 ه لوبیاگیا یشیرو یاهیژگیو یابیارز

 یاهیژگیو شه،یر یشدند و پس از شستشو آورده رونیب اهناز گلدا یرامآهب اهانیگ ،یماریب شدت یابیپس از ارز

 .ندشد یریگهانداز ییو اندام هوا شهیخشک و طول ر وزن ،وزنِ ترشامل  اهنآ یشیرو

 اگونیستدر حضور باکتریهای آنت یاهدارسان یزیکوریم یاهچتوسط قار ایلوب شهیر ونیزاسیکلن زانیم یابیارز

 منتخب

 احتمال و شهیر یزیکوریم ونیزاسیکلن زانیم بر ایی منتخبیباکترچهار سویه  اثر یبررسهدف  با یابیارز نیا

 منیو ه پسیلیفروش  مطابق رییتغ یو با اندک یماریب شدت با اهیگ شهیر شدن یزیکوریم زانیم انیوجود رابطه م

(Phillips and Hayman, 1970) یزیکوریم ماریهر ت ازتکرار  سهجوان  یاههشیگرم از ر همدکیشد.  انجام، 

 کیتا  مین یاههتکورت صهب نمودنپس از خرد  اههشیشد. ر هور کامل شستطهبا آب مقطر ب و هشد یسازجدا

 کیبافت، به مدت  یربگدرصد منتقل شدند و جهت رن ۴2 میپتاس دیدروکسیه یحاو یاههبه لول ،یمتریسانت

در  قهیدق ۵کامل با آب،  یو پس از چند مرتبه شستشو گرفتند قرار وسیسلس درجه ۰2 گرم آب حمام در ساعت

لول ساعت در مح کیشوند، به مدت  تهدرصد قرار داده شدند. سپس بدون آنکه شس کی کیدریدکلریمحلول اس

قرار گرفتند و  وسیدرجه سلس ۰2در حمام آب گرم  زیساعت ن کیدرصد و  2۴/2 نیفوش دیاس سرولیالکتوگل

محلول  درون شهیر شده یزیمآگرن یاههتکشدند.  ینگهدار سرولیدر محلول الکتوگل قهیدق 62به مدت 

از نظر الم منتقل و  یرو به تکه ۴22 تکرار، هر به مربوط شده یزیمآگرن یاههشیاز رقرار گرفتند.  نندهکتیتثب

آتوا  روش طبق شهیر ونیزاسیدرصد کلن و نددش یبررس ینور کروسکوپیبا م AMFمربوط به  یاهموجود اندا

(Atwa, 2018) شد نییتع. 

 هاتجزیه و تحلیل آماری داده

)نسخه  SASافزار در نرم انسیوار هیبا روش تجز ای و آزمایشگاهیهای گلخانهامده از آزمونی به دستهاداده

پنج درصد  یآمار یخطادانکن و احتمال  یاآزمون چند دامنه با هانیانگیم سهی. مقاشدند یآمار یواکاو( 9.4



 

 

 انجام شد.

 جینتا

 یاهشیش درون طیدر شرا PGPRتوسط  Rhizoctonia solani مارگریاز رشد ب یبازدارندگ

 B. subtilis BS، Bacillus velezensis هیسو شش، دهشیبررس ییایباکتر هیسو ۴۱در آزمون کشت متقابل، از 

JPS19، Alcaligenes faecalis 1624، Azotobacter vinelandii، Lysinibacillus boronitolerans RUPB71 

 .(۴شکل ) نشان دادند R. solani مارگریرشد ب یرو یاردیمعن یبازدارندگاثر  Delftia tsuruhatensis PIIR  و

 تا  ۴۵٫۴۴ نیب دار با شاهد بودند،در تیمارهایی که دارای اختالف معنی مارگریب ومیسلیاز رشد م یبازدارندگ دامنه

 وجود داشت. یاردیمعن اختالف زیا نههیسو نیا یبازدارندگ زانیم نی(. ب۴)جدول  بود درصد ۵4٫22

 
-Bهای تولید ترکیبات فرار )آزموندر های باکتریایی برخی سویهتوسط  (Rhizoctonia solani) مارگریبهای قارج ریسهاز رشد   یبازدارندگ - ۴شکل 

D( و کشت متقابل )E-H) . 

Figure 1. Inhibition of the pathogenic fungus (Rhizoctonia solani) by some bacterial strains in volatile compounds 

production (B-D) and dual-culture (E-H) tests. A) Control (Rhizoctonia solani), B) B. thuringiensis B48Pet, C,H) 

Alcaligenes faecalis 1624, D) Azotobacter vinelandii, E) Bacillus subtilis BS, F) Bacillus velezensis JPS19, G) 

Lysinibacillus boronitolerans RUPB71 

 B. thuringiensisو  A. faecalis 1624، A. vinelandii هیسو سه زیفرار ن باتیترک دیتول ییتوانا یدر بررس

B48Pet مارگریب ومیسلیاز رشد م درصد 6۴٫۴۴ تا ۴۰٫۵۱ دامنهاز شاهد، در  اردیتوانستند با اختالف معن 

 .(۴)جدول  ندینما یریجلوگ

. PDA طیمح یروفرار  باتیترک دیکشت متقابل و تول یاهندر آزمو Rhizoctonia solaniقارچ  پرگنهرشد  یرو ییایباکتر یاههیسو. اثر ۴جدول 

حروف  یدارا یاهنیانگیدرصد( انجام شد. م ۵  =)آلفا دانکن آزمون از یریگهبا بهر اهنیانگیم سهیمقا سه تکرار هستند. یاههداد نیانگیاعداد جدول، م



 

 

 ندارند. یاردیمعن یمشترک، با هم اختالف آمار

Table 1. The influence of bacterial probiotic strains on the growth of Rhizoctonia solani colony in dual culture and 

volatile compounds production tests on PDA. Data are means of the data from three replicates. The means were 

compared using Duncan's test )α = 5). The means with common letters are not of statistically significant difference. 

 Treatment Inhibition by volatiles 

(%) 

Inhibition in dual 

culture (%) 

1  Arthrobacter citreus B27Pet 4.44 c 0 e 

2  Alcaligenes faecalis 1624 31.11 a 35.11 b 

3  Azotobacter vinelandii RUA1 30.22 a 27.56 c 

4  Bacillus megaterium B15 0 c 0 e 

5  Bacillus pumilus INR7 0 c 0 e 

6  Bacillus subtilis AS 0 c 0 e 

7  Bacillus subtilis BS 0 c 56.44 a 

8  Bacillus thuringiensis 32B 0 c 0 e 

9  Bacillus thuringiensis B48Pet 19.56 b 0 e 

10  Bacillus velezensis JPS19 0 c 58.22 a 

11  Delftia tsuruhatensis PIIR 0 c 15.11 d 

12  Lysinibacillus boronitolerans RUPB71 0 c 23.56 c 

13  Pseudomonas putida RUP1 0 c 0 e 

14  Stenotrophomonas maltophilia S37 0 c 0 e 

15  Control 0 c 0 e 

 

 ییایوکتونزیر یریمهبوت یماریبر شدت بمنتخب  یاییباکترهای سویه و یاهدارسان یزیکوریم یاهچاثر قار

 گلخانه طیدر شرا ایلوب

 یزیکوریو م ییایدوگانه باکتر ماریت سهو  B.velو  Alca ییایباکتر یاههیسو یتنها یهاماریت یستثنااهب

B.s+F.moss، B.vel+F.moss  وB.s+G.cla، نسبت به شاهد  یماریشدت ب اردیکاهش معن به مارهایت ریسا

 اثر نظر از زین مارهایت یبرخ نیب .دندیانجام( B.s ماریصد )ترد 6۱٫۵۴(  تا  Azoto ماری)ت ۴2٫2۰در دامنه  ماریب

 .(2شکل ) وجود داشت یاردیمعن اختالف ،یماریب شدت بر



 

 

 

در  Rhizoctonia solani مارگریاز قارچ ب یناش یماریب شدتبر  یاهدارسان یزیکوریم یاهچو قارمنتخب  ییایباکترهای سویه ماریاثر ت - 2شکل 

  گلخانه.

 یدارا یاهنیانگیدرصد( انجام شد. م ۵  =)آلفا دانکن آزمون از یریگهبهر با اهنیانگیم سهیمقاتکرار هستند.  پنج یاههداد نیانگی، مشکل دروناعداد 

 ند(.اهشکل آورده شد نیهم یسیانگل سیرنویدر ادامه ز مارهایکامل ت یاهمندارند. )نا یاردیمعن یحروف مشترک، با هم اختالف آمار

Figure 2. The effect of treatment by probiotic bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi on the severity index of the 

disease caused by the pathogenic fungus R. solani in greenhouse. Data are means of the data from five replicates. 

The means were compared using Duncan's test )α = 5). The means with common letters are not of statistically 

significant difference. The abbreviations used in treatment names are as follows: DC: Diseased control, HC: Healthy 

control, Alca: Alcaligenes faecalis 1624, Azoto: Azotobacter vinelandii, B.s: Bacillus subtilis BS, F.moss: 

Funneliformis mosseae, B.vel: Bacillus velezensis JPS19, G.cla: Glomus claroideum. 

 

در حضور  ایلوب اهیگ یشیرو یاهیژگیوبر  منتخب ییایباکترهای سویهو  یاهدارسان یزیکوریم یاهچاثر قار

 گلخانه طیدر شرا R. solani مارگریب

طول اندام  اردیمعن شیسبب افزا ماریبا شاهد ب سهیمقا در B.s و Alca+G.cla، Alcaو  B.vel+ G.cla یمارهایت

 . بود(  B.s ماری)تدرصد   2۰٫۰۰ تا( Alca+G.cla ماری)تدرصد  ۴۱٫6۱ محدوده در شیافزا نی. اشدند ییهوا

 یمارآ گروه کی در ماریب شاهد با زین نشده ذکر یمارهایت ریسا گروه قرار داشت. کیدر  سالم شاهد با B.s  ماریت

اگانه جد یمارهایت هیکل در زین مارینسبت به شاهد ب ییاندام هوا وزنِ تر اردیمعن شی. افزا(2جدول ) گرفتند قرار

(  B.s+ F.moss ماری)ت 6۱٫۰2 نیدر محدوده ب و یاهدارسان یزهایکوریو م منتخب ییایباکتر هایسویه دوگانهو 

جداگانه و  یمارهایت هیکل ماریب شاهد با سهیمقا در نیهمچن .(6شکل ) شد دهید( B.s ماری)ت  درصد ۴42٫2۱  تا

 وزنِ خشکار دیمعن شیافزا سبب ،(B.s ماری)ت  درصد ۴6۵(  تا B.s+F.moss ماری)ت 62٫۵2در محدوده  ،دوگانه
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 شدند. ییاندام هوا

 ۴۱٫2۰ در محدوده  شهیطول ر اردیمعن شیسبب افزا  Azotoو  F.moss ،B.s ،Alca یهاماریت پژوهش نیدر ا

ف الاخت باشاخص را  نیا Alcaو  B.s ماریت دو نیهمچن. دندش (B.s ماری)تدرصد  6۰٫4۰تا  (F.moss ماری)ت

  B.s+F.moss یمارهایت یستثنااهب .دادند شیافزادرصد  ۴۴٫۵۱و  ۴۱٫۰۵  بیرتت سالم  به نسبت به شاهد  اردیمعن

  درصد  ۴۱6٫6۱ تا(  B.vel+ F.moss ارمیت) ۵6٫۱۱ از یاردیمعنور طهب را شهیوزنِ تر ر مارهایت همه B.velو 

 یستثنااهب ن،یهمچن قرار گرفت. یگروه آمار کیبا شاهد سالم در   B.s  ماریت و دادند شیافزا(  B.s ماری)ت

توسط  شهیر خشک وزنِ ،B.vel+ F.mossو  B.s+F.moss،B.vel  ،Azoto+ G.cla ،Azoto+ F.moss یمارهایت

 افتی یاردیمعن شی(  افزاB.s ماری)ت درصد ۴۵2  تا( F.moss  ماری)ت ۵2 نیب ماریبنسبت به شاهد  مارهایت ریسا

 قرار گرفت. یگروه آمار کیبا شاهد سالم در  ،یشیرو یژگیو نیا نظر از  B.sو   

  



 

 

 در Early Khameneh 535رقم  یایلوب یشیرو یاهیژگیبر و یاهدارسان یزیکوریم یاهچو قار منتخب یاییباکترهای سویه ماریاثر ت - 2جدول 

 در گلخانه.  Rhizoctonia solani مارگریقارچ ب حضور

 یدارا یاهنیانگیدرصد( انجام شد. م ۵  =)آلفا دانکن آزمون از یریگهبا بهر اهنیانگیم سهیتکرار هستند. مقا پنج یاههداد نیانگی، مشکل دروناعداد 

 ند(.اهآورده شد جدول نیهم یسیانگل حیتوضدر ادامه  مارهایکامل ت یاهمندارند. )نا یاردیمعن یحروف مشترک، با هم اختالف آمار

Table 2. The effect of treatment by probiotic bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi on bean growth parameters 

at the presence of the pathogenic fungus R. solani in greenhouse. Data are means of the data from five replicates. 

The means were compared using Duncan's test )α = 5). The means with common letters are not of statistically 

significant difference. The abbreviations used in treatment names are as follows: DC: Diseased control, HC: Healthy 

control, Alca: Alcaligenes faecalis 1624, Azoto: Azotobacter vinelandii, B.s: Bacillus subtilis BS, F.moss: 

Funneliformis mosseae, B.vel: Bacillus velezensis JPS19, G.cla: Glomus claroideum. 

Treatment Shoot length 

(cm) 

Root 

length 

(cm) 

Shoot wet 

wight (g) 

Root wet 

wight (g) 

Root dry 

wight (g) 

Shoot dry 

wight (g) 

Alca+F.moss 20 f 14.04 def 8.63 d 2.31 b 0.12 bc 0.79 cde 

Alca+G.cla 22.16 de 13.69 

defg 

7.37 ef 2.19 bc 0.11 cd 0.84 bc 

Alca 24.39 bc 17.3 a 8.03 de 2.09 bcd 0.13 b 0.83 bcd 

Azoto+F.moss 20.85 ef 14.28 cde 7.55 e 1.6 f 0.08 fg 0.66 fg 

Azoto+G.cla 20.59 ef 14.29 cde 6.59 g 1.74 ef 0.07 g 0.62 fg 

Azoto 21.13 ef 16.63 ab 7.85 e 1.91 cde 0.13 b 0.69 def 

B.s 25.19 ab 17.83 a 10.98 b 2.66 a 0.15 a 0.94 b 

B.vel 20.23 f 12.59 g 6.62 g 1.16 g 0.07 fg 0.71 cdef 

B.s+F.moss 19.49 fg 13.8 defg 5.24 h 0.77 h 0.06 g 0.53 g 

B.s+G.cla 20.3 f 13.83 

defg 

7.86 e 2.09 bcd 0.1 cde 0.68 defg 

B.vel+F.moss 18.06 g 12.89 fg 6.28 g 1.55 f 0.08 fg 0.61 fg 

B.vel+G.cla 23.46 cd 13.66 

defg 

9.48 c 1.89 de 0.11 bcd 0.81 bcde 

DC 19.38 fg 12.93 efg 3.89 i 1.01 gh 0.06 g 0.4 h 

F.moss 20.19 f 14.75 cd 6.71 fg 1.62 ef 0.09 ef 0.7 cdef 

G.cla 20.85 ef 13.65 

defg 

8.03 de 1.82 def 0.1 de 0.70 cdef 

HC 26.61 a 15.51 bc 12.23 a 2.71 a 0.16 a 1.02 a 

 

  



 

 

 

و منتخب  ییایباکترهای تیمار شده با برخی سویه .در گیاهان لوبیایRhizoctonia solani مارگریاز قارچ ب یناشوضعیت رشد و بروز بیماری  -6شکل 

 ی در گلخانه.ادارسانه یزیکوریم یهاقارچ

Figure 3. Growth status and occurrence of the disease caused by the pathogenic fungus Rhizoctonia solani in bean 

plants treated with some selected bacterial strains and arbuscular mycorrhizal fungi in the greenhouse. A) 

Azotobacter vinelandii, B) Bacillus subtilis BS, C) Funneliformis mosseae, D) Bacillus velezensis JPS19 + Glomus 

claroideum, E) Alcaligenes faecalis 1624 + G. claroideum, F) Healthy control, G) Diseased control. 

 

 اههشیر ونیزاسیکلن تیوضع

درصد  2۰از  شیبرا  ایلوب یاههشیر توانستند( دوگانه)منفرد و  زیکوریم یحاو یمارهایت هیکل پژوهش نیدر ا



 

 

 وجودار دیمعن اختالف ز،یکوریم یحاومختلف  یمارهایتتوسط  ایلوب شهیر ونیزاسیکلن زانیم نیب .ندینما زهیکلن

( B.s+G.cla) 2۰٫۰۴( و Alca+G.cla) ۱6٫۱2بین  مختلف یمارهایت انیم درو محدوده کلونیزاسیون ریشه  داشت

داری بین میزان کلونیزاسیون ریشه و شدت بیماری در مجموع همبستگی معنی (.۱شکل )درصد قرار داشت 

 (.r ،2٫۰۵22=p value=2٫224۰ود نداشت )تیمارها وج

 

 

 از یریگهبهر با اهنیانگیم سهیمقا. یاهدارسان یزیکوریم یاهچقار توسط Early Khameneh 535رقم  یایلوب یاههشیر ونیزاسیکلن زانیم - ۱شکل 

در ادامه  مارهایکامل ت یاهمندارند )نا یاردیمعن یحروف مشترک، با هم اختالف آمار یدارا یاهنیانگیدرصد( انجام شد. م ۵  =)آلفا دانکن آزمون

 ند(.اهشکل آورده شد نیهم یسیانگل سیرنویز

Colonization rate by arbuscular mycorrhizal fungi in the roots of bean plants variety Early Khameneh 535. The 

means were compared using Duncan's test )α = 5). The means with common letters are not of statistically significant 

difference. The abbreviations used in treatment names are as follows: Alca: Alcaligenes faecalis 1624, Azoto: 

Azotobacter vinelandii, B.s: Bacillus subtilis BS, F.moss: Funneliformis mosseae, B.vel: Bacillus velezensis JPS19, 

G.cla: Glomus claroideum. 

 

 بحث

 هیسو شش ،در آزمون کشت متقابل ،یاهشیشندرو طیشراشده در  یبررس ییایباکتر هیسو ۴۱ ازدر این پژوهش، 

 B. subtilis BS، B. velezensis JPS19، A. faecalis 1624، A. vinelandii، L. boronitolerans شامل

RUPB71 و D. tsuruhatensis PIIR شامل هیسو سه ،فرار باتیترک دیتول ییتوانادر آزمون  و A. faecalis 

1624، A. vinelandii RUA1  وB. thuringiensis B48Pet از رشد  شاهد، از اردیبا اختالف معن توانستند
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 یدقارچضبازدارنده و خواص  اتاثربه  زین گرید یشگاهیآزما یاهشپژوه در .ندینما یریجلوگ مارگریب ومیسلیم

 از ییاههیسو ،ثالمننواعهبشده است.  اشاره پژوهش نیرفته در ا کار بهمؤثر  یاههگون ای اهسجناز  ییاههیسو

 Azotobacter chroococcum (Alsudani and Raheem Lateef Al-Awsi, 2020; Matloob and یاهیباکتر

Juber, 2013)، B. subtilis (Huang et al., 2017; Hussain and Khan, 2020; Ouhaibi-Ben Abdeljalil et 

al., 2021) و A. faecalis (Honda et al., 1999; Zhang et al., 2016)، برابر در R. solani نداهبود کارآمد .

 یضدقارچ باتیترک دیبه تول وانتیم احتماالً را PGPRمناطق بازدارنده توسط  لیتشک وقارچ  ومیسلیمکاهش رشد 

در اد شده آز یسلول وارهید نندهکبیتخر یاهمیآنز ای و دروفورهایس ای یسم یاهتیمتابول ک،یوتیبیآنت مانند

 .(Fatima et al., 2009; Swadling and Jeffries, 1996) داد نسبت اهیباکترتوسط کشت  طیمح

 زیندر گلخانه  B.sو  Azoto ییایباکتر هیسو دوگلخانه،  برای بررسی درمنتخب باکتریایی  هیسو چهاردر میان 

وجود دارد که در  یاریبس یاهشگزار .دادند کاهش اردیمعن ورطهبرا  یماریب شدت مار،یبا شاهد ب سهیمقا در

و  ینیمزبیس ،یرنگفهگوج رینظ مختلف اهانیگ در R. solaniبرابر  در B. subtilisاز  ییاههیسو ییکارا اهنآ

 ییکارا زیو ن ،(Abbas et al., 2019; Donmez et al., 2015; Ouhaibi-Ben Abdeljalil et al., 2016) ایلوب

 در R. solani هیعل( Azotobacter chroococcum ری)نظ Azotobacter جنس از یگرید یاههگون ای اههیسو

 .است دهیرس اثبات به (Verma et al., 2001) خردل و (Fatima et al., 2009; Maheshwari et al., 2012) گندم

 ومیسلیشد مبر مهار ر یاثر خوب یکروبیضدم یاهتیمتابول دیبا تول شگاهیدر آزما هیدو سو نیا نکهیبا توجه به ا

 دیبه تول یحدود تا وانتیمخاک را  در R. solaniبر  هیدو سو نیا یاثر بازدارندگ نیداشتند، بنابرا مارگریب

 یاهکیوتیبیآنت که شده انیب زین گریدموارد  ینسبت داد. در برخ اهنآتوسط  بازدارنده باتیو ترک اهتیمتابول

 فایا مختلف موجود در خاک یمارگرهایبدر سرکوب  یدینقش کل ،یکروبیم یاهتسیشده توسط آنتاگون دیتول

 ,Aboelmagd)ا هکیوتیبیآنت از یاهگسترد فیط قادرند لوسیباس جنس یاعضا. (Braun et al., 2010)نند کیم

 را دارند زبانیم یدفاع یهاپاسخ یالقابیمارگرها، تولید سیدروفور و نیز  رقابت با ییتوانا تولبد نموده و را (2021

(Choudhary and Johri, 2009; Mekonnen and Fenta, 2020; Ouhaibi-Ben Abdeljalil et al., 2021). 

د و نیز تولید مواد ض آهن کسب یبراو رقابت  دروفوریس دیتول قیقادرند از طر زینAzotobacter spp . یاههیسو

همچنین  .(Matloob and Juber, 2013; Neilands, 1993; Sumbul et al., 2020) ندیمقابله نما مارگریبا بقارچی 

 اب را ایلوب اهانیگ رشد توانستند ،یضدقارچ اثرات بر عالوه B.sو  Azoto ییایباکتر هیسو دو ،حاضر پژوهش در

 ;Donmez et al., 2015) لوسیدر مورد نقش باس گرید نیمحقق جینتا دکنندهییتأ که دهند شیافزا مارگریب وجود

Huang et al., 2017; Hussain and Khan, 2020)  ازتوباکترو (Fatima et al., 2009; Maheshwari et al., 

2012; Verma et al., 2001) ا با هتسیکه آنتاگون معتقدند پژوهشگران یبرخ نیهمچن است. اهیبهبود رشد گ در



 

 

ور طهب واندتیم ،رچاز رشد قا یبازدارندگ نیچن و ندیمانیمرا مهار  مارگریب یاهچمختلف رشد قار یاهرسازوکا

 .  (Kai et al., 2006) دینما تیحما اهیاز رشد گ میرمستقیغ

 در ،شدند مارگریب ومیسلیرشد م مهار سبب شگاهیدر آزما که B.velو  Alca ییایباکتر هیسو دو ،پژوهش نیدر ا 

 اهتسیآنتاگون یبرخ زین گرید یاهشاز پژوه یتعداد درنداشتند.  یماریب کاهش در یاردیمعن اثرگلخانه  طیشرا

 Donmez et al., 2015; Jamali et al., 2005; Knudsen)ند اهداد نشانو گلخانه  شگاهیدر آزما یمتناقض جینتا

et al., 1997; Moarrefzadeh et al., 2021b)رمارگیب زبان،یم اهیگ انیم یاهشبرهمکن خاک، یعیطب طی. در شرا 

بستر  و اکخ ساکن کروفلوریو م اهیبا گ ،هدف مارگریعالوه بر ب وکنترلیبوده و عوامل ب دهیچیپ ستیآنتاگونو 

 ,.Köhl et al) باشند رگذاریتأث وکنترلیعوامل ب یاثربخش رممکن است ب عوامل نیا و برهمکنش دارند زینرشد 

2019; Lemanceau and Alabouvette, 1993; Sharifi and Ryu, 2020). ونیزاسیکلنزان یر در مییتغ ن،یهمچن 

پس از  اهیرباکتمحدود  یداریت و پایفعال زینترل و نکویبدر  اهنآ مؤثر یاهتیو متابول اهیباکترتوسط  شهیر

 Keel and) گردد اهنآات مهم یخصوص یدست رفتن برخ ازدر خاک، ممکن است سبب  اهنآ یرهاساز

Défago, 1997). ییایباکتر هیسو دو هرچند ،پژوهش نیا در Alca  وB.vel  یماریبر کاهش ب یاردیمعن اثر 

 را بهبود بخشند. یمورد بررس یشیرو یاهیژگیو یبرخبرخی  توانستند نداشتند، اما

 ،یماریب شدتکاهش عالوه بر  ا،یلوب یاههشیدر ر G.claو  F.moss زیکوریگونه م دو قراراست ،پژوهش نیا در

نتایج مورد  در گرید نیمحقق یاههافتیکه با  شد مارگریب حضور درشده  یبررس یشیرو یاهیژگیو بهبود سبب

 ;Amer and Abou El, 2008) مطابقت داشتهای مختلف میکوریزی در لوبیا و محصوالت دیگر کاربرد گونه

Kareem and Hassan, 2014; Matloob and Juber, 2013; Mohammadi et al., 2020; Nasir Hussein et 

al., 2018; Wu et al., 2021). که شده شنهادیپ AMF از  یناش یاهبیآس کاهش سببمختلف  یاهرسازوکا با

ر ب خاکزاد یمارگرهایبرقابت با که از آن جمله می توان به  وندشیم یماریمهار ب و زادخاک یاهیگ یمارگرهایب

کاهش  ،(Aljawasim et al., 2020) زبانیم یزفتوسنت محصوالتو  (Wu et al., 2021) یآلودگ یاههگایجاسر 

 زبانیم اهانیرشد در گ یاهنهورمو دیتول ،(Abdel-Fattah et al., 2011) شهیبه ر وارده بیجبران آس ای

مقاومت  یالقا و یدفاع یاهرسازوکا یازسلفعا و (Jentschel et al., 2007; Zhou et al., 2019)شده  یزیکوریم

 ;Abdel-Fattah et al., 2011; Aboelmagd, 2021; Aljawasim et al., 2020) مارگرهایبدر برابر  کیستمیس

Amer and Abou El, 2008; Matrood and Al-Taie, 2017; Miozzi et al., 2019; Shasmita et al., 2019) 

به نقش آنها در بهبود وضعیت  وانتنیز شاید برا  اهیر رشد گب  AMF ونیزاسیکلنمثبت  ریتأث لیدل اشاره نمود.

 Matloob) نسبت داد یماریب مهارو  R. solaniرشد  نمودن محدود و یا (Atwa, 2018) زبانیم اهانیگ یاهیتغذ

and Juber, 2013). 



 

 

اهد با ش سهیدر مقا اهیباکتربا  یبیترک ورتصهب G.claو  F.moss یزیکوریم یاههگون کاربرد حاضر، پژوهش در

و  یماریب شدتکاهش  سبب (،B.s+G.claو  B.s+F.moss، B.vel+F.moss یستثنااهب) مارهایت همه در مار،یب

رفته  کار هب یکروبیعوامل م بیترک ،موارد شتریبدر  نیبنابرا. دیگردشده  یبررس یشیرو یاهیژگیو شیافزا

مطابقت  رگید نیمحقق از یبرخ جیکه با نتا داشت اهیگ رشد شیافزا و یماریب مهار در یدیمف اثربوده و  سازگار

، دسازگار بودن نکهیا با PGPRو  AMF یقیتلف یمارهایاما ت .(Atwa, 2018; Matloob and Juber, 2013) دارد

و  B.velبا کاربرد  سهیدر مقا ییو  طول اندام هوا تر وزن   بر  G.cla+B.vel یشیمورد )اثر افزا کیدر  مگر

G.cla و  یماریکاهش ب در ییفزاامه ایو  یشیافزاعوامل، اثر  نیاز ا کی(، نسبت به کاربرد جداگانه هر یینهاتهب

 ;Imperiali et al., 2017)دارد  یهمخوان نیشیپ یاهشپژوه جیکه با نتا نداشتند اهیرشد گ شیافزا

Moarrefzadeh et al., 2021c).  ،نیب یشیافزا ای فزاامه یاهشبرهمکن دادن رخ اهشپژوه یبرخدر مقابل AMF 

 هنددیم نشان را اهیگ یشیرو یاهیژگیو بهبود وخاکزاد  یاهیماریب هیعل یستیحفاظت ز شیافزا و PGPRو 

(Matloob and Juber, 2013; Matrood and Al-Taie, 2017; Mohamed et al., 2019)نیا حی. در توض 

ممکن است سالمت و رشد  PGPRو  AMF اه،یگ یاههشیر انیم ینیرزمیز یاهشبرهمکنشده که  انیموضوع ب

دفاع  یرهایسفعال کردن م زیو ن ییبر حل شدن و جذب مواد غذا فزاامهمکمل و  راتیتأث قیرا از طر اهیگ

-Bagyaraj, 2018; Pérez) بهبود بخشد مارگرهایدر برابر ب زبانیدر م کیستمیمقاومت س یالقا شیچندگانه و افزا

de-Luque et al., 2017). نظر  از دوگانه یمارهایت یبرخ حاضر پژوهش در ،باالبر حاالت ذکر شده در  عالوه

 یاهبیاثر ترک ،ثالمننواعهب ؛داشتند اهنآ منفرد یمارهایت به نسبت یرتفیضع اثر اهیرشد گ شیو افزا یماریمهار ب

B.s+F.moss، B.vel+ F.moss  وB.s+G.cla وده ب زهایکوریکمتر از کاربرد منفرد م یاردیمعن ورطهب یماریبر ب

و بهبود  یماریکاهش ب در یینهاتهب B.sکاربرد  ن،یقرار داشت. همچن یگروه آمار کیدر  ماریو گاه با شاهد ب

 کارآمدترG.cla (B.s+ G.cla ) ایF.moss (B .s+F.moss )آن با  بیبه ترک نسبت اه،یگ یشیرو یاهیژگیو هیکل

 اهنآ جداگانه ماریت به نسبت یرتفیضع اثر ،یستیز عوامل یبرخ بیترک که نداهافتیدر زین پژوهشگران یبرخبود. 

 AMF است ممکن .(Castillo et al., 2019; Larkin and Fravel, 1998; Moarrefzadeh et al., 2021c)دارد 

رشد  یرو ای گریکدی یرو یاهبازدارند اثرات ،(Barea et al., 1998)بر اثرات محرک  عالوها، هیزوباکتریو ر

اشاره  یمختلف لیدالبه  ،مطلب نیا حیتوض در. (Söderberg et al., 2002) هنداز خود نشان د مارگرهایو ب اهانیگ

 زیو ن اهمسیکروارگانیم-اهانیگ انیکه م یو روابط اهشبرهمکن یدگیچیپ لیدل به وسکی ازشده است؛ 

 با سهیقادر م ،یینهاتهب یستیز عواملرفتار  است ممکن ود،شیم جادیا گریکدیمختلف با  یاهمسیکروارگانیم

 Moarrefzadeh et) متفاوت باشد اریوجود دارند، بس یکروبیم عوامل ریسا رینظ گرید یرامونیپ عوامل که یزمان

al., 2021c) .یبرخ مارگر،یب کیمهارکننده  دیمف یاهمسیکروارگانیم انیممکن است در م گرید یسو از 



 

 

که به  یستیل زکنتر عواملشده توسط  دیتول یتیمواد متابول ایمانند رقابت رخ داده و  یستیآنتاگون یاهشبرهمکن

گذار ریتأث زین دیمف یاهمسیکروارگانیم ریبر سا نند،کیکمک م زایماریب یاهچدر برابر قار اهنآ یستیآنتاگون تیفعال

 ;Castillo et al., 2019; Chiarini et al., 1998; Linderman, 2000) کنند جادیتداخل ا اهنآکار  درو  بوده

Wahyuno et al., 2016). شده  هیا توصهتسیآنتاگون بیاز منابع به استفاده از ترک یاریهرچند که در بس ن،یبنابرا

 یو باکتر زیکوریو م ستین کارآمدتر شهیهم یکروبیعوامل م بیاستفاده از ترک ،پژوهش نیا جینتا طبق امااست، 

قبل از  لذاد. نده کاهشرا  ایلوب در R. solaniاز  یناش یماریب شدتد نوانتیمناسب م یاهبیترک یبرخفقط در 

 نانیو اطم یموجودات را بررس انیم یاهشبرهمکناثرات  دی، بامورد نظر ستمیدر س یستیز عوامل بیکاربرد ترک

 Martínez-Medina et)ندارند  یستیآنتاگون ریتأث گریکدی بوده و بر سازگار هم با عوامل نیا کهحاصل نمود 

al., 2009; Pascual, 2016).  

 نیو ب ندینما زهیکلن را ایلوب یاههشیر توانستند زیکوریم یحاو دوگانهو  منفرد یمارهایت همه پژوهش نیدر ا 

 شتریب شهیبا ر وانندتیم  AMF.ار وجود داشتدیاختالف معن مارهایت یدر برخ دهشهمحاسب ونیزاسیکلن زانیم

بسته به  ،ونیزاسیکلن زانیم اما ،(Shi et al., 2012)کنند  جادیسودمند ا یستیرابطه همز کی یزیخشک اهانیگ

نظر اثر  ازحاضر،  پژوهش در نیهمچن .(Chen et al., 2017) متفاوت است اریبس AMF نوع و زبانیم اهیگنوع 

PGPR بیترک ،اول حالت در ؛شد دهید کاهنده و یخنث ،هندیافزا مختلف حاالت شهیر یزیکوریم ونیزاسیکلن بر 

 شیافزا سببآن،  یتنها کاربرد با سهیمقا در (Azoto+G.claو  Alca+G.cla) اهیباکتر یبرخ با G.cla زیکوریم

 یاههیوس یبرخ کهشده  گزارش  زین گرید یاهشپژوه ی. در برخدیگرد شهیر یزیکوریم ونیزاسیکلن اردیمعن

 شیو افزا  (Meyer and Linderman, 1986) ومیسلیم اسپور و رشد ینزهجوان کیموجب تحر ییایباکتر

 ییاهیباکتر نیو چن (Arthurson et al.; Priyadharsini et al., 2016) وندشیم   AMFتوسط شهیر ونیزاسیکلن

 (Mycorrhiza helper bacteria) زیکوریم یحام یاهینوان باکترعههستند، ب دیمف یزیکوریم یاهچقار یکه برا

 دوگانه یمارهایاز ت دامکچیه در ،پژوهش نیا در دوم حالت در .(Akhtar and Siddiqui, 2008) وندشیم شناخته

 در و. شدن دهید ونیزاسیکلن در یرییتغ ،زیکوریم نیابا  کاربرد منفرد  سهیمقا در اهیباکتر و F.moss زیکوریم

 اهنآجداگانه  کاربرد به نسبت(  B.s+G.claو Azoto+F.moss) اهیباکتربا  زیکوریم بیترک ،سوم حالت

ن است ممک هددینشان م جینتا نیا. دیگرد شهیر ونیزاسیکلن کاهش سبب (یینهاتهب G.claو  F.moss یمارهای)ت

 ای ثرایب نده،یافزا -مورد استفاده یزیکوریو م ییایباکتر هیبسته به سو -شهیر یزیکوریم ونیزاسیکلن بر PGPR اثر

بر رشد  PGPRبازدارنده  ایبه اثرات محرک  اهنآاست که در  یقبل یاهیبررس جینتا دکنندهییتأباشد که  کاهنده

وجود  بابود که  نیا وجهتبجال نکته. (Barea et al., 1998; Söderberg et al., 2002) اشاره شده است زیکوریم

جداگانه  ماریبه ت نسبت  ،Azoto+ F.moss رینظ  مذکور یمارهایت یبرخدر  شهیر یزیکوریم ونیزاسیکلن کاهش



 

 

 شهیر ونیزاسیکلنسطح  نکهیا باذکر شده که  زیموارد ن یدر برخ نشد. دهید یماریب مهار در راث کاهش ز،یکوریم

و اثرات  نداهدیگرد R. solaniتحمل در برابر  ایمقاومت  جادیسبب ا اهنآ ،بوده نیینسبتاً پا زهایکوریاندوم توسط

 ;Gianinazzi et al., 2010)است  هشد دهید R. solaniبر رشد، عملکرد و محافظت در برابر عفونت  اهنآ دیمف

Larkin, 2008; Yao et al., 2002) .نسبت به کاربرد جداگانه  که ییاهبیترک درحاضر  پژوهش در گر،ید یسو از

به اثر  نسبت ،(Azoto+G.claو  Alca+G.cla) داشت وجود یزیکوریم ونیزاسیکلن شیافزا ،G.cla زیکوریم

شدت  بر یاردیمعن اثر ،یینهاتهب F.mossنسبت به  Alca+ F.moss بیدر ترک ای و  G.cla زیکوریکاربرد منفرد م

 ونیزاسیکاهش کلن G.cla یتنهاکه نسبت به کاربرد  B.s+G.cla دوگانه ماریت کیفقط در  .نشد دهید یماریب

 نیبنابرا بود. کمتر یاردیمعن ورطهب یماریدر کاهش ب G.cla نسبت به  بیترک نیا اثر ،داشت وجود یزیکوریم

 یمیتقمس رابطه یماریو مهار ب شهیر یزیکوریم ونیزاسیکلن زانیم نیب ،از موارد یاریدر بس حاضر پژوهش در

 یماریب و کاهش یزیکوریم ونیزاسیکلن زانیم نیب یهمبستگ نبودن زین گرید یاهشپژوه ی. برخوجود نداشت

 یطبق نظر برخ .(Mark and Cassells, 1996; St-Arnaud et al., 1994) نداهرا گزارش کرد زبانیم اهیدر گ

 بهدارد تا  یبستگ مارگریو ب زبانیم اهیگ یاهپینوتبه ژ شتریب اه،یبر سالمت گ AMF یستیهمز ریتأث ،پژوهشگران

 . AMF (Dugassa et al., 1996) ونیزاسیکلن زانیم

 یریگهجینت

اثر ) یماریب شدتسبب کاهش  ،صورت جدا و ترکیبیی زیستی اعمال شده بهمارهایتاکثر  پژوهش نیا در

 کیه هر کاربرد جداگان با سهیمقا در دوگانه، یمارهایتصفات رویشی لوبیا شدند و  شیافزا ( ومارگرینامطلوب ب

 نگرش با  .دنداشتنشده  یبررس یهاشاخص بر ییافزاهم ایو  یشیافزامورد( اثر  کی یاستثنابه) یستیاز عوامل ز

عوامل  نیاز ا کینسبت به کاربرد جداگانه هر  یستیعوامل کنترل ز بیاز ترک استفاده گفت توانیم جینتا نیابه 

متفاوت  شوند،یم بیکه با هم ترک یزیکوریگونه قارچ م و یباکتر هیبا توجه به سو ج،ینتا ونبوده  کارآمدتر شهیهم

 R. solaniرا نسبت به  ایلوبمقاومت  قادرندمناسب  یهابیترک یبرخدر  فقط  AMFو  PGPR ن،یبنابرا. است

 یهابرهمکنش است الزم، نظر مورد ستمیدر س یستیز عوامل بیترک نمودن یقبل از کاربرد لذا،د. نده شیافزا

 هانآ یستیآنتاگون ریو عدم تأث یرسازگا ازنموده و  یبررس قاًیدق یاو مزرعه یاگلخانه یهاشیدر آزما راها آن

 به ،هاسمیکروارگانی( سازگار میهاومی)کنسرس یهایاریهم کاربرد ،نیهمچنحاصل نمود.  نانیاطم گریکدیبر 

 دارتر،یپا یوکنترلیاست اثر ب قادر ،یماریمختلف در مهار ب یسازوکارها ارائهو  یگوناگون رشد یازهاین لیدل

 Stockwell) دباش داشتهخاک  ریمتغ یطیمح طیاز شرا یترعیوس فیط دررا  یشتریب نانیاطم تیو قابل کارآمدتر

et al., 2011; Szczech, 2008)و  ییایعوامل باکتر بیاثر ترک نده،یآ یهادر پژوهش شودیم هیتوص . بنابراین

 هاهیاند، با سوداشته ایلوبرشد  کیتحر و R. solani یستیدر کنترل ز یخوب ییپژوهش کارا نیدر ا که یزیکوریم



 

 

 ج،ینتا ودنب مثبت صورت در و شده یبررس ایلوب ییایزوکتونیر یریمبوته مهار بر گرید یکروبیم یهاگونه ای

 باشند، افزاهم یماریب کاهش و اهیگ عملکرد بهبود و رشد شیکه بتوانند در افزا هانهیگز نیترموفق و نیبهتر
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