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چکیده
تاثیر تیمارهای بیولوژیک در کاهش شدت بیماری زنگ قهوهای Puccinia recondite Rob. ex. Desemf. sp.
 ،triticiدر یک آزمایش کرتهای دو بار خرد شده بر اساس طرح کامالً تصادفی در سه تکرار با قرار دادن ارقام
گندم چمران و بوالنی درکرتهای اصلی و سه گونه قارچ تریکودرما شامل T. ،Trichoderma harzianum
 citrinovirideو  T. longibrachiatumدر کرتهای فرعی اول و روشهای کاربرد برگی و یا بذری در
کرتهای فرعی دوم در گلخانه بررسی گردید .همچنین نوسان در سطح آنزیم پراکسیداز در روشهای بذری و
برگی به روش  Hemeda and Kelinاندازهگیری شد .نتایج ،تفاوت معنیداری میان ارقام گندم (،)P<0.05
گونههای تریکودرما و روشهای تیمار کردن ( )P<0.01را نشان داد .کاهش بیماری در رقم چمران بیشتر از رقم
بوالنی ( ،)P<0.05و روش تیمار بذری آلودگی کمتری در مقایسه با تیمار برگی نشان داد ( .)P<0.05اثرات متقابل
در تمام حاالت ممکن معنیدار بود ( .)P<0.01نوسان سطوح آنزیم پراکسیداز در تیمارها در مقایسه با شاهد
دارای تفاوت معنیدار بود (.)P<0.05گونه های تریکودرما تاثیر مستقیمی بر بیمارگر نشان ندادند و ساز و کار آنها
در کنترل بیماری به صورت کاهش غیرمستقیم بیماری و به روش مقاومت القایی ارزیابی گردید.
کلید واژهها ،Pucciniarecondita :کنترل بیولوژیک Trichoderma spp. ،

مقدمه

ای بیماری میتواند سبب کاهش  62تا  32درصگدی

ههگوهای گنگد Puccinia recondita f.

محصگگود در مگگزارد گنگگد ایگگران شگگود ( Sadravi,

 ،sp. triticiیکی از مهگ تگری بیمگاریهگای ایگ گیگاه

 .)2009در ساد های اخیر استفاده از آنتاگونیشگتهگا در

زراعگی مهگ اسگت و گشترشگی جهگانی دارد ( Roelfs

مدیریت مبارزه با بیمگاری هگای گنگد مگورد توجگه هگرار

 .)and Bushnell, 1985ای بیماری تحگت نگا هگای

گرفتگگه اسگگت (.)Ahmad and Ahmad, 1999

ههگوهای ( Brown

گونه های تریکودرما از اجزاء غالب میکوفلگور خگا هگا

نگارنجی

در زیشتگاه هگای متتلگه هشگتند و از آنهگا بگرای کنتگرد

 )Orangeشگگگگناخته مگگگگیشگگگگود و یکگگگگی از

هارچهای بیمارگر گیاهی استفاده شده اسگت ( Sarami

وسیعاالنتشارتری بیماریهای گند است ( Okhovat,

 .)et al., 2002ایگگ هگگارچ آنتاگونیشگگت عگگ وه بگگر

.)2000

پارازیتیشگ مشگگتقی و رهابگگت بگگرای کشگگب مگگواد غگگذایی

زنگ

زن

برگگی ( ، )Leaf rustزنگ

 ، )rustزن
(rust

کوتوله ) (Dwarf rustو زن
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موجگگود در محگگیو ،تولیگگد متابولیگگتهگگای ثانویگگه شگگامل

میتواند باعز بیان کنهای دفاعی از هبیل پراکشیداز هبگل از

آنزی ها و آنتیبیوتیکهایی با تاثیر ضد هارچی میکند و

حمله بیمارگرها شود (.)Wang et al., 2005هدف از

از ای طریق سبب بازدارندگی رشد هگارچ هگای بیمگارگر

انجا ای پژوهش بررسی اثگرات مشگتقی و غیگر مشگتقی
در دو

گیاهی می شود؛ ع وه بر ای ترکیبات فعگاد بیولگوکیکی،

تریکودرما در بازدارنگی از خشارت بیماری زن

تریکودرمگگا مگگیتوانگگد در ایجگگاد مقاومگگت القگگایی مگگورد

کنوتیپ حشاس و نیمه حشاس گند و نیز مکانیشگ بکگار

استفاده هگرار گیگرد ( .)Vinale et al., 2008یکگی از

گرفته شده توسو ای آنتاگونیشت است.

ساز و کارهایی که تریکودرما بر علیه بیمارگرهگا بگه کگار
مواد و روش ها

می برد انگیزش سامانه دفاعی گیاهان به صورت مقاومگت
القایی است .در صورتیکه پیش از حمله بیمگارگر ،گیگاه

تهیه گونههای تریکودرما و ارقام گندم

به وسیلهی هارچ تریکودرما تیمار شود در برابگر آلگودگی

در آزمایشها از سه گونه تریکودرما شامل

مقاومت نشان می دهد ،ای پدیده ه در گیاهان تک لپگه

T. citrinoviride ،Trichoderma harzianum

و ه گیاهان دو لپه مشاهده شگده اسگت ( Yedidia et

و  T. longibrachiatumاستفاده شد .ای گونهها از

 .)al., 1999تیمگگگار پگگگیش از آلگگگودگی گیاهگگگان بگگگا

آزمایشگاه تولید فرآوردههای بیولوکیک مرکز تحقیقات

تریکودرما میزان آلودگی گیاه به بیمارگر را در اندا های

کشاورزی استان خوزستان تهیه شدند .بذر ارها گند

تیمار نشده و با فاصله از محل تیمار کاهش میدهد ،ایگ

بوالنی(حشاس) و چمران(نیمهحشاس) از مرکز تحقیقات

پدیده تحت عنوان مقاومت سیشتمیک القایی Induced

صفیآباد دزفود دریافت گردید .بذور مورد استفاده در

) Systemic Resistance (ISRشناخته شده اسگت.

ای آزمایش پیش از تیمار کردن درون اتانود  %02به

در حالت ایجاد مقاومت القایی ،تیمار با هارچ تریکودرمگا

مدت  4دهیقه سترون و سپس با آب مقور استریل

بگگدون ایجگگاد افگگزایش فعالیگگت پگگروتئی هگگای مگگرتبو بگگا

آبکشی شدند(.)Cordo et al., 2007

بیمگگاریزایگگی ( )PR-proteinsروی مگگیدهگگد و ایجگگاد

تولید مایه تلقیح بیمارگر Puccinia recondita

مقاومت القایی در گیاه توسو تریکودرما ماننگد آنهگه در

مقدار  62میلیلیتر آب مقور سترون به یک تشتک

تگگگنشهگگگای محیوگگگی و زیشگگگتی روی مگگگیدهگگگد بگگگه

پتری حاوی پودر یوردوسپورهای زن

ههوهای

متابولیشگ گ  RNAو  DNAو پگگگروتئی بشگگگتگی دارد

جمعآوری شده از برگهای گند ره بوالنی اضافه و

( .)Cordo et al., 2007عکسالعملهای دفاعی گیاه

یک سوسپانشیون غلیظ تهیه گردید .سپس از ای

ممک است به صورت موضعی و یا سیشگتمیک بگروز نمایگد

سوسپانشیون اسپور اولیه و به کمک ال اسپورشمار
1

که در حالت سیشتمیک میگزان برخگی مگواد ممگل محتویگات

غلظت  62اسپور در میلیلیتر تهیه گردید و برای

فنلی و آنزی های دفاعی از هبیل پراکشیداز در گیگاه افگزایش

یکنواخت کردن  Tween 20به نشبت  52میکرولیتردر

مگگییابگگد (.)Mohammadi and Kazemi , 2002

 622میلیلیتر سوسپانشیون اضافه شد( Abdel-Kader

الز به ذکر است که رفتار گیاهان ارتباط ویژهای بگا فعالیگت

.)et al., 2012

آنگگزی پراکشگگیداز دارد .آنگگزی پراکشگگیداز باعگگز تجزیگگه

تهیه مایه تلقیح تریکودرما

پراکشید هیدروکن میشود؛ همهنگی ایگ آنگزی در رشگد و

برای تهیه سوسپانشیون اسپور مقدار  62میلیلیتر آب

تقشی سلولی گیاهان نقش دارد .بیان کنهای کد کننگده ایگ

مقور سترون شده به محیو کشت هر یک از سه گونهی

آنزی در شرایو تنش افزایش مگییابگد ( Inze and Van

تریکودرمای مورد استفاده اضافه شد و سپس با یک

 .)Montagu, 1995هگگگارچ آنتاگونیشگگگت تریکودرمگگگا

هل موی سترون یا یک میله شیشهای سوح محیو کشت به
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آرامی تراشیده شد .غلظتهای 625 ،624و  621اسپور در

مورد تجزیه و تحلیل آماری هرار گرفت ( Perazzolii

میلیلیتر از سوسپانشیون بدست آمده به کمک ال

.)et al., 2008

اسپورشمار تهیه گردید و سپس مقدار  52میکرولیتر از

آزمایشهای گلخانهای

 Tween 20به هر  622میلیلیتر آن افزوده شد ( Cordo

برای انجا ای تحقیق یک آزمایش کرتهای دو بار
خرد شده بر اساس طرح کام ً تصادفی در سه تکرار در

.)et al., 2007
تولید چکیده کشت مایع گونههای تریکودرما

گلتانه با هرار دادن ارها

بوالنی(حشاس) و

در سه ارل مایر  522میلیلیتری هر کدا به میزان 622

چمران(نیمهحشاس) در کرتهای اصلی و سه گونه هارچ

میلیلیتر محیو کشت داوت ریتته شد و به هر یک از آنها

تریکودرما شامل T. ،Trichoderma harzianum

یک میلیلیتر از سوسپانشیون اسپور گونههای تریکودرما به

T .citrinoviride ،longibrachiatum

غلظت  621اسپور در میلیلیتر مایهزنی شد .ارل ها به مدت

کرتهای فرعی اود و روشهای کاربرد برگی و بذری با

 62روز روی شیکر دوار با  02تکان در دهیقه هرار گرفت.

استفاده از سوسپانشیون اسپور و یا چکیده کشت گونههای

پس از  62روز عصارهگیری در شرایو سترون انجا شد.

نامبرده ،در کرتهای فرعی دو به اجرا در آمد .بذور

به ای ترتیب که ابتدا محتویات کشت از کاغذ صافی

ارها گند ابتدا در اتانود  %02به مدت  4دهیقه ضدعفونی

واتم شماره یک برای جداسازی پالتهای هارچی عبور

سوحی شده و پس از آبکشی با آب مقور سترون برای

داده شده و محتویات آن درون یک ارل استریل جمع

تهیه تیمار بذری به مدت  4ساعت درون چکیده کشت

آوری شد .سپس تحت شرایو استریل با استفاده از فیلتر

مایع و یا سوسپانشیون اسپور با غلظتهای 625 ،624و

میلیپور  2/22میکرون و پمپ خ ء عصاره خالص

621هرار گرفتند .از کربوکشی متیل سلولز ( )CMCبه

آنتاگونیشتها تهیه گردید ( Shetab Bushehri,

میزان یک گر در لیتر در سوسپانشیون اسپور و چکیده

.)1998

کشت مایع استفاده شد .خا

ارزیابی تأثیر مستقیم اسپور و چکیده گونههای

متلوط یکنواخت شده با نشبت یک به سه خا

تریکودرما بر زنگ قهوهای گندم در آزمایشگاه

خا

در

مورد نیاز ای آزمایش از
برگ و

مزرعه تهیه و درون اتوک و در دمای  626درجه

برای ای منظور از یک ال حفرهدار استفاده گردید.

سانتی گراد و فشار یک اتمشفر به مدت  12دهیقه سترون و

ای آزمایش با سه تکرار انجا شد .ابتدا ال را سترون

برای انجا آزمایش درون گلدانهای پ ستیکی یک

کرده و سپس با استفاده از یک هورهچکان مدرج مقدار

کیلوگرمی ریتته شد .تعداد  25عدد بذر تیمار شده در هر

 522میکرولیتر از کشت مایع آنتاگونیشتها و

گلدان کشت گردید .یک هفته پس از کشت ،مایهزنی با

سوسپانشیون اسپور با غلظت 621در یک حفره ریتته

عامل زن

شد.سپس در هر یک از حفرهها  522میکرولیتر از
سوسپانشیون زن

ههوهای گند با غلظت  620اسپور در

پا ک تمیز آغشته به یوردیوسپور انجا شد .در روش
تیمار برگی گلدانهای کشت شده پس از هفت تا  62روز

میلیلیتر ریتته شد .در تیمار شاهد 522 ،میکرولیتر آب

که گیاهههها از رشد و سبزینگی کافی برخوردار شدند

مقور سترون ریتته شد .ال حفرهدار درون دسیکاتور در

(مرحلهی یک برگی) با استفاده از سوسپانشیون اسپور و

دمای  22oCدر مکان تاریکی هرار گرفت تا شرایو
مولوب جوانهزنی برای اسپورهای زن

ههوهای گند

ههوهای به صورت مالشی با استفاده از گوش

چکیده کشت مایع گونههای تریکودرما با یک مهپاش
دستی تیمار شدند طوری که پوشش مناسب بر روی

فراه شود .بعد از گذشت  44ساعت میزان تندش

گیاههه ایجاد گردید .سه روز پس از ای مرحله گلدانها

یورودیوسپورها شمارش و توسو نر افزار MSTA-C

ههوهای با استفاده از گوش

توسو اینوکولو زن
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نتایج

پا ک به روش مالشی مایهزنی شدند و برای حفظ
رطوبت از سرپوشهای پ ستیکی بر روی گلدانها

ارزیابی تأثیر مستقیم اسپور و چکیده گونههای

استفاده شد .گلدانها در رطوبت نشبی  %02و دمای 22

تریکودرما بر زنگ قهوهای گندم در آزمایشگاه
نتایج تجزیه واریانس دادهها از نظر تاثیر مشتقی

درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت در شرایو تاریکی
نگهداری و سپس در شرایو نور طبیعی هرار گرفتند و پس

چکیده تریکودرما و سوسپانشیون اسپور بر میزان تندش

از  26روز شدت و تیپ آلودگی به روش اص ح

تلیوسپورهای هارچ عامل زن

ههوهای تفاوت معنیداری

شدهی  )Peterson et al., 1948( Cobbبرای

میان گونههای تریکودرما و شاهد نشان نداد .و بدی طریق

تیمارها ثبت و نتایج حاصل با استفاده از ضرایب مربوط به

مشتص گردید که اثرات مشاهده شده در ای آزمایشات

هر تیپ آلودگی برای هابل استفاده شدن در تجزیه آماری

نه آنتاگونیش مشتقی  ،بلکه حاصل القای مقاومت و

به ارها کمی تبدیل شدند (. )Cordo et al., 2007

بصورت غیر مشتقی بوده است(جدودهای  6و .)2

تجزیه آماری توسو نر افزار  MSTAT-Cصورت

آزمایش گلخانهای
نتایج تجزیه واریانس آزمایش انجا شده نشان داد که

گرفت (.)Mohammadi and Kazemi, 2002
اندازهگیری میزان آنزیم پراکسیداز

میان ارها

گند

( ،)P<0.05گونههای تریکودرما

پراکشیداز در تیمارهای

( )P<0.01و روش تیمار کردن ( )P<0.01واثرات

برگزیدهای که در روش برگی و بذری میزان آلودگی

متقابل ره × تیمار ،تریکودرما × تیمار و ره × تریکودرما

کمتری را نشان دادند به روش Hemeda and Kelin

× تیمار تفاوت معنیدار وجود داشت (( )P<0.01جدود

) (1990با استفاده از جذب نوری توسو دستگاه

 .)3اثر متقابل گونه تریکودرما × ره معنیدار نبود .آزمون

اسپکتروفتومتر ،در دمای آزمایشگاه ( )25± 5انجا شد.

چند دامنهای دانک برای مقایشه میانگی ها مشتص کرد

منظور  9تا  62روز پس از مایهزنی برگهای

که هر سه گونهی تریکودرما توانشتند (ک س  )bمیزان

بررسی میزان آنزی

بدی

تیمارهای برگزیده ،بریده و در یخ خشک به آزمایشگاه

بیماری را در ارها مورد بررسی کاهش دهند ولی در ای

منتقل شدند .یک گر از بافت برگ وزن شده و در هاون

بی گونهی T. harzianumسبب کاهش بیشتر بیماری

متصوص در دمای  4درجه سانتیگراد در حضور 3

گردید(جدود  .)4در تیمار بذری چکیده کشت مایع T.

میلیلیتر از بافر فشفات پتاسی کام ً خرد و سپس با

 harzianumبیشتری تأثیر را در کنترد بیماری داشت و
 T. citrinovirideو همهنی

سرعت  65222دور در دهیقه در دمای  4درجه سانتیگراد

در مراتب بعدی

به مدت  25دهیقه سانتریفیوک شدند .سپس یک میلیلیتر از

سوسپانشیون اسپور گونهی  T. harzianumبه غلظت
1

متلوط واکنش با  62میکرولیتر از عصاره خا به وسیله

 62اسپور در میلیلیتر تیمارهای برگزیده بودند .در تیمار

همزن متلوط گردید و میزان جذب نوری نمونه هرائت

برگی نیز چکیده کشت مایع  T. harzianumو

شد .متلوط واکنش شامل 622 :میلیلیتر بافر فشفات

1

سوسپانشیون اسپور آن با غلظت  62اسپور آن سبب

پتاسی  52میلیموالر 62 ،میلیلیتر گایاکود  %6و همهنی

کاهش بیشتر شدت بیماری زن

 62میلیلیتر پراکشید هیدروکن  %2/3بود .میزان آنزی

گردیدند .در تیمار برگی نیز  T. citrinovirideو

پراکشیداز در طود موج  402نانومتر و با استفاده از ضریب

همهنی سوسپانشیون اسپور گونهی  T. harzianumبه

خاموشی 21/1 Mm-1cm-1تعیی گردید.

ههوهای در هر دو ره

1

غلظت  62اسپور در میلیلیتر ،تیمارهایی بودند که
بیشتری سه را در کنترد بیماری داشتند.
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 برای مقایسه واریانس اثر چکیده و سوسپانسیون اسپور بر تندش اسپور زنگ قهوه ایF نتیجه آزمون-1 جدول
Table1. ANOVA results of comparison of Trichoderma extract and spore suspension effect on leaf
rust spore germination.
Trichoderma sp.
Source
df
Mean Square
F
P
T. harzianum
extract
8
2601.80
0.8125
0.3880
Spore Suspension
8
2617.12
T. longibrachiatum
extract
8
2691.00
1.4074
0.6402
Spore Suspension
8
2739.50
T. citrinoviride
extract
8
2754.12
1.4559
0.6075
Spore Suspension
8
2743.50

 میانگین تندش اسپور زنگ قهوه ای در چکیده وسوسپانسیون اسپورتریکودرما-2 جدول
Table2- Mean of leaf rust spore germination in Trichoderma extract and spore suspension
Treatment
germination mean±SE
a
Trichoderma harzianum
49.66±1.746
Trichoderma longibrachiatuma
48.00±0.577
Trichoderma citrinoviride a
48.33±0.882
Trichoderma harzianum b
52.00±1.453
Trichoderma longibrachiatumb
51.66±0.334
Trichoderma citrinoviride b
50.66±0.577
check
50.66±0.445
 بترتیب نشانگر چکیده و سوسپانشیون اسپور می باشدb  وa حروف
Letters a and b indicate extract and spore suspension, respectively.

 نتایج تجزیه واریانس آزمایش گلخانهای در کاهش شدت آلودگی به زنگ قهوهای-3 جدول
Table3- Analysis of variance for infection reduction to leaf rust in glasshouse experiment
Sources of variation
MS
DF
significance
cultivar

1470.776

1

*

Trichoderma species

1807.442

1

**

application methods

82534.377

12

**

cultivar × species of Trichoderma

143.846

12

ns

cultivar × application methods

3007.961

12

**

Trichoderma species× application
5480.841
12
**
methods
cultivar ×application methods×species
444.410
12
**
of Trichoderma
. نشانگر غیر معنیدار بودن استns  است و2/26  و2/25 * و ** بترتیب به معنی اخت ف معنیدار در سوح احتماد
*and ** and ns indicate respectively significance at 0.05 and 0.01 probability level and non-significant
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جدول  -4مقایسه میانگین درصد آلودگی به  Puccinia reconditaدر اثر کاربرد تیمارهای اعمال شده ،به روش آزمون
چند دامنهای دانکن -غلظت سوسپانسیون اسپور گونههای تریکودرما بر حسب اسپور در میلیلیتر است.
Table 4-Comparison of means (%) of infection to Puccinia recondita based on Duncan Multiple
Range test- spore suspension concentration is spore/ml
Treatment
Mean of
Grouping
infection(%)±SE
check
83.33±1.184
a
Spore suspension T. longibrachiatum104
44.33±0.578
ab
spore suspension T. longibrachiatum105
41.33±0.763
ab
spore suspension T. longibrachiatum106
32.33±0.254
ab
Spore suspension T. citrinoviride 104
16.67±1.562
ab
Spore suspension T. citrinoviride 105
13±0.568
b
Spore suspension T. harzianum 104
7.917±0.234
b
Extract of liquid culture of T. longibrachiatum
4.017±0.241
b
Spore suspension T. harzianum 105
2.333±0.331
b
Spore suspension T. citrinoviride 106
1.083±0.011
b
Spore suspension T. harzianum 106
0.4833±0.130
b
Extract of liquid culture of T. citrinoviride
0.667±0.113
b
Extract of liquid culture of T. harzianum
0.3167±0.170
b

حروف غیر مشابه نشاندهنده اخت ف معنیدار میباشند و در گروههای جداگانه هرار میگیرند.
Unsimilar letters show significant difference for different groups.
میزان آنزیم پراکسیداز
بحث

نتایج حاصل از سنجش فعالیت آنزیمی با استفاده از
اسپکتروفتومتر نشان داد که در تیمار (شاهد ممبت) مایهزنی با
زن

ههوهای سبب افزایش فعالیت پراکشیداز شد که ای

آلودگی باالیی که در محیو به وسیلهی هارچکشها و
مواد شیمیایی مضر به وجود میآمد باعز شد که راهکاری

افزایش فعالیت در ره بوالنی به عنوان ره حشاس به زن

جدید در جهان برای کنترد بیماریهای گیاهی ایجاد شود.

ههوهای نشبت به ره چمران که نیمه حشاس میباشد بشیار

در ای میان کنترد بیولوکیکی برای مدیریت اکولوکیکی

هابل توجه بود .همهنی نتایج حاصل از ای بررسی در تیمار

بیماریهای گند به عنوان بهتری استراتژی پذیرفته شد.

بذری و برگی نشان داد که تیمار با تریکودرما سبب افزایش

گزارشهای بشیاری در مورد ویژگیهای بیوشیمیایی

فعالیت آنزیمی در هر دو ره و در هر دو شیوه برگی و

پاسخهای دفاعی گیاهان به استرسهای غیرزنده و عوامل

بذری میشود ولی در کل آزمایشها در ره بوالنی هابل

زنده منتشر شده است (.)Cordo et al., 2007

توجهتر بود و همهنی مشتص شد که تیمار بذری سبب

در ای بررسی استفاده از تریکودرما به طور مشتقی هیچ

افزایش باالتر فعالیت آنزی نشبت به تیمار برگی شد .از بی

تأثیری بر یوردیوسپورهای Puccinia recondita

تیمارهای اعماد شده تیمار متلوط چکیده کشت

نداشت که ای یافته با نتایج تحقیق Perazzolii et al.

مایع  T. harzianumو  T. citrinovirideکه با

) (2008در مورد عوامل سفید

یوردیوسپورهای بیمارگر  Puccinia reconditaآلوده

نامبرده و همکاران چنی اظهار داشتند که تریکودرما هیچ

شده بود باالتری مقدار فعالیت آنزیمی را نشان داد .از بی

تأثیر مشتقیمی روی مورفولوکی و جوانهزنی اسپورانژیو
Plasmopara

داخلی مشابهت داشت.

دو روش چکیده کشت مایع و سوسپانشیون اسپور نیز،

viticola

چکیده کشت مایع تریکودرما توانشت سبب افزایش باالتر

 parasiticaنداشت و چنی استنباط کردند که اثرات

فعالیت آنزی نشبت به سوسپانشیون اسپور گردد (جدود .)5

بازدارندگی مشاهده شده بر علیه ای عوامل بیمارگر وابشته

و

Plasmopara
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جدول  -5تغییرات میزان آنزیم پراکسیداز در تیمارهای بذری و برگی در اثر کاربرد تیمارهای اعمال شده  -غلظت
سوسپانسیون اسپور گونههای تریکودرما بر حسب اسپور در میلیلیتر است.
Table 5-Differences of peroxidase levels in seed and leaf treatments following treatment applicationspore suspension concentration is spore/ml
treatment
vol/vol
enzyme activity(%) ± SE
seed
leaf
T. citrinoviridea+
Extract of liquid culture/
19.45±1.171a
17.33a±0.241a
&T. harzianum
Extract of liquid culture
T. harzianum+
Extract of liquid culture
18.42±0.248b
16.28±0.481b
T. harzianum
Extract of liquid culture
18±2.534bc
16±1.251bc
& T. citrinoviridea
Extract of liquid culture/
17.52c±0.521c
15.44c±0.840c
T. harzianum
Extract of liquid culture
T. citrinoviridea+
Extract of liquid culture
15.69±0.473d
13.76±1.811d
T. citrinoviridea
Extract of liquid culture
15.13±0.861de
13.20±2.330de
T. harzianum+
Spore suspension 106
14.49±0.674ef
12.55±0.254ef
T. harzianum
Spore suspension 106
13.86±0.861f
11.90±0.861f
+ check
0
9.50±0.887g
9.43±0.331g
- check
0
9.20±1.187g
8.11±1.154g
حروف متفاوت نشاندهنده اخت ف معنیدار بی تیمارها میباشند و در گروههای جداگانه هرار میگیرند .ع مت  +نشاندهنده آلوده شدن به اسپور
زن

ههوهای گند میباشد.

Different letters indicate significance among treatments which are located in different groups. + indicates
infection to brown rust.

به مقاومت القایی است .زیرا در مواجهه با عوامل
بیمارگر نامبرده ،تریکودرما پارازیتیش و نفوذ مشتقی

 )2007( Cordo et al.,نیز تیمار بذری تریکودرما را
بر علیه سفید

حقیقی گند مؤثرتر از تیمار برگی

کردند و بیان کردند که فعالیت تریکودرما وهتی

علیه ای عوامل را از خود نشان نداد .بنابرای چنی

اع

استنتاج شد که تریکودرما توانایی انگیزش مقاومت

که روی برگهای گند به کار برده میشود کاهش پیدا

القایی در گیاه بر علیه عامل بیمارگر را دارد .همهنی

میکند .ولی در موالعهای که در روی سفید

 )2007( Cordo et al.کنترد بیماری توسو

مو در ارها انگور انجا شد Perazzolii et al.

کردند و بیان کردند که

( )2008تیمار برگی تریکودرما را در کنترد بیماری

تریکودرما توانایی بروز تغییرات بیوشیمیایی و

بررسی در

تریکودرما را غیر مشتقی اع

مورفولوکیکی را در گیاه دارد و بنابرای

بشیار موفق و امیدبتش دانشتند .در ای

پودری

تحریک

بازیابی تریکودرما از برگهای رشد کرده از گیاهانی که

مقاومت در گیاه را سبب میشود .در ای بررسی هر سه

تحت تیمار بذری تریکودرما در گلتانه رشد کرده بودند

گونه استفاده شده آنتاگونیشت تریکودرما توانشتند

اثری از تریکودرما یافت نشد که ای

موضود با

بیماری را کنترد کنند ،ولی گونه  T. harzianumاز

گزارشهای  )2007( Cordo et al.موابقت داشت

بی گونههای استفاده شده در کنترد بیماری موفقتر بود.

که نتیجه گرفتند که کنترد بیماری توسو تریکودرما غیر

گزارشهای زیادی مبنی بر استفاده از تریکودرما در

مشتقی و از طریق القای مقاومت بوده و ای

هارچ

کنترد بیماریهای گند منتشر شده استHowel .

آنتاگونیشت توانایی ایجاد تغییرات غیر مشتقی

( )2003القا مقاومت در میزبانهای متفاوت را توسو

بیوشیمیایی و مورفولوکیکی را دارد.

گونههای متتله تریکودرما گزارش کرد.

افزایش تولید رادیکادهای آزاد از گونههای فعاد اکشیژن

نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بی دو تیمار

به ویژه پراکشید هیدروکن در شرایو تنش و بیماری باعز

برگی و بذری ،تیمار بذری درکنترد بیماری موفقتر بود.

فعاد شدن مشیرهای انتقاد پیا در سلود شده و در نهایت با
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افزایش بیان کنهای کد کننده آنزی پراکشیداز فعالیت آن را

اسپکتروفتومتر اندازهگیری کردند و تغییر در مقدار

افزایش میدهد ).(Inze and Van Montagu, 1995

جذب را بیان کردند ،آنها افزایش فعالیت آنزی

در ای آزمایش تیمار با تریکودرما و آلودهسازی با
یوردیوسپورهای بیمارگر زن

پراکشیداز را بعد از مایهزنی با عامل سفید

کرکی در

ههوهای سبب افزایش

گیاهان آفتابگردان حشاس نشبت به بیماری گزارش

فعالیت آنزی پراکشیداز شد .میتوان گفت که بتشی از

کردند و بیان کردند که در گونههای حشاس افزایش

تأثیر محافظت ای عوامل القا کننده مقاومت میتواند

فعالیت هابل توجه میباشد.

نمایی از فعالیت آنزی پراکشیداز باشد که با نظرات

نتیجهگیری کلی از ای پژوهش نشان میدهد که

 )2008( Ushmalini et al.موابقت داشت .آنها القا

اگر از گونه مناسب هارچ آنتاگونیشت تریکودرما به

آنزی های دفاعی گیاه در گیاهان زردچوبه را به وسیله

صورت تیمار بذر استفاده شود میتواند با ایجاد مقاومت

گونههای تریکودرما مورد موالعه هرار دادند و گزارش

القایی که از طریق فعاد کردن کنهای واکنش دفاد

کردند که تریکودرما باعز افزایش و تشریع در بیان

صورت میگیرد شدت بیماری ایجاد شده توسو عامل

کنهای دفاعی میشود که میتواند سبب القا مقاومت در

بیمارگر را در حد معنیداری کاهش دهد و از آنجائیکه

گیاه بر علیه بیمارگر شودRoldan Serrano et al. .

شدت بیماری ایجاد شده با میزان خشارت ارتباط مشتقی

( )2007نیز فعالیت پراکشیداز را با استفاده از

دارد میتواند در عمل سبب کاهش خشارت آن گردد.
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Abstract
Effects of biological treatments on disease intensity reduction of wheat brown rust
caused by Puccinia reconditeRob. ex. Desem f.sp. tritici was studied in a split-split plot
design, conducted based on completely randomized design in a glasshouse with three
replications. Chamran and Boolani cultivars planted in main plots and three Trichoderma
species including Trichoderma harzianum, T. citrinoviride and T. longibrachiatum were
located in first subplots and leaf and seed treatments inoculation methods were used in
second subplots. Changes in peroxidase enzyme level were also determined by Hemeda
and Kelin method. The results showed a significant difference between chamran and
boolani cultivars (P<0.05), the Trichoderma species (P<0.01), methods of antagonist
inoculation (P<0.01) and their interactions (P<0.01). Disease reduction in Chamran
cultivar was more than Boolani and seed inoculation method was more effective than leaf
treatment (P<0.05). Interactions of treatments in all possible cases were significant
(P<0.01). Changes in proxidase enzyme level in treatments in comparison to control were
significantly different. This study revealed that the observed disease reduction in this
study was motivated by induced resistance mechanism because no direct inhibition of
germination of pathogen uridiospore was observed by Trichoderma spp.
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