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مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با استفاده از جدایههای تریکودرما
در شرایط آزمایشگاه و گلخانه
محمدرضاصفریمطلق*9ومصطفیابوالقاسمی2


* -9نویسنده مسوول:دانشیار،گروهگیاهپزشکی،دانشکدهکشاورزی،واحدرشت،دانشگاهآزاداسالمی،رشت،ایران()ssafarimotlagh@yahoo.com
 -2دانشآموختهکارشناسیارشدبیماریشناسیگیاهی،گروهگیاهپزشکی،موسسهآموزشعالیدیلمان،الهیجان،ایران
تاریخدریافت17/90/02:تاریخپذیرش18/03/91:

چکیده
بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با عامل  ،Sclerotinia sclerotiorumیکی از بیماریهای مهم کلزا در سراسر دنیا
محسوب میشود .مهار زیستی یکی از روشهای کنترل در کشاورزی است که با استفاده از عوامل زنده بهویژه قارچها
و باکتریها ،خسارت وارد شده به گیاهان ،کنترل میشود .در این پژوهش ،اثر  17جدایه از گونههای مختلف
تریکودرما با استفاده از روشهای کشت متقابل و کشت روی اسالید در آزمایشگاه و اثر شش جدایه برتر به همراه دو
تیمار شاهد (مثبت و منفی) و قارچکش تبوکونازول در گلخانه روی  S. sclerotiorumبررسی گردید .در کشت
متقابل ،جدایهی  T. harzianum ARCTr281موثرترین جدایه در مهار رشد میسلیومی  S. sclerotiorumبود و در
روش کشت روی اسالید ،تمامی جدایههای  T. harzianumدر مهار ریسههای بیمارگر موفق بودند .تمامی قارچهای
مایهزنی شده به صورت دو مرحلهای به طور موثری قادر به کاهش میزان وقوع و شدت بیماری در برگها و ساقهها
شدند که در بین آنها جدایهی  T. harzianum ARCTr281موثرترین قارچ در بررسیهای گلخانهای بود .همچنین
بهکارگیری جدایههای تریکودرما به صورت دو مرحلهای در گلخانه موجب افزایش ارتفاع ،وزن تر و وزن خشک
اندام هوایی و ریشه در حضور قارچ عامل بیماری گردید .با توجه به نتایج فوق ،جدایههای قارچی  ARCTr281و
 ARCTr272متعلق به گونه  ،T. harzianumموثرترین آنتاگونیستها در کنترل بیماری پوسیدگی طوقه کلزا بودند.

کلیدواژهها:مهار زیستی ،پوسیدگی طوقه ،Sclerotinia sclerotiorum،کلزا ،جدایههای تریکودرما

مقدمه

آلوده میکند ) .(Saharan and Mehta, 2008اولین

کلزابعدازسویاونخلروغنیمقامسومرادرتأمین

عالئمبیماریمدتیپسازشروعگلدهیابتدابهصورت

روغن نباتی دارد و همچنین بعد از سویا مقام دوم را در

لکههای کوچک خاکستری رنگ و آبسوخته روی


هایروغنیدارامیباشد( Mohammadzadeh,


تولیددانه

شوندکهبهتدریجلکههاتوسعهیافتهو


هاتشکیلمی

برگ

 .)2015پوسیدگی طوقه کلزا با عامل Sclerotinia

ریسههای سفید و پنبهای قارچ روی
در شرایط مرطوب  ،

 sclerotiorum (Lib). de Baryیکی از مهمترین

لکهها تشکیل میشوند .میزان آلودگی به این بیماری و


بیماریهای کلزا در ایران و در جهان است .قارچ عامل

خسارت آن بسته به منطقه جغرافیایی ،شرایط محیطی و

بیماریدارایدامنهمیزبانیوسیعبودهوگیاهانمختلفی را

وضعیتمزرعهمتفاوتو میزانکاهشمحصولکلزاتوسط

2

جدایههای...
صفریمطلقوابولقاسمی:مهارزیستیبیماریپوسیدگیطوقهکلزابااستفادهاز 

آندرآمریکا 5-93درصدودراسترالیا0/31تا9/54تندر

آزمایشهای گلخانهای و مزرعهای نشان دادهاند

.)2003

هکتاربودهودرهندکاهشمحصول50تا75درصدگزارش

که کاربرد هوایی سوسپانسیون اسپورهای C. minitans

شدهاست ) .(Saharan and Mehta, 2008اینبیماریاز

سبب بازدارندگی آلودگی گلبرگهای کلزا توسط

استانهایمختلفایرانهمچونمازندران،کردستانوفارس

ونیزباعثکاهشمعنیدار

آسکوسپورهایS. sclerotiorum


گزارش شده است )Mahdi Alamdarloo and

پوسیدگی ساقه کلزا در مقایسه با شاهد گردید )Li et al.,

  .(Gharagozloo, 2003; Aghajani et al., 2008با

.(2006همچنیندرتحقیقدیگریAbdollahzadeh (،

توجهبهاینکهقارچعاملبیماریدارایدامنهمیزبانیوسیع

جدایهازگونههایتریکودرماشامل

 (et al., 2006اثرنه 

بوده و پایداری طوالنیمدت توسط سختینهها در شرایط

 T. virens ،T. harzianumو  T. virideعلیه S.

مختلف دارد برای کنترل آن باید تلفیقی از روشهای

 sclerotiorumرا مورد بررسی قرار دادند و مشخص

مختلفزراعی،شیمیاییوبیولوژیکیبهکارگرفتهشوند

گردید که جدایههای مذکور از نظر قدرت پارازیتیسم،

) .(Steadman, 1979

قدرت رقابتی ساپروفیتی ،قدرت کلونیزاسیون ،تأثیر

درمطالعهایمشخصشدکهTrichoderma viride

متابولیتهایفراروغیرفرارازکارآییمطلوبیبرخوردار


بافعالیتآنزیمگلوکوناز،دیوارهسلولیS. sclerotiorum

بودند .کاربرد برگی سوسپانسیون اسپور  U. atrumبر

راتخریبنمودهوموجبکنترلبیماریشد) Jones et al.,

روی کلزا در اوایل گلدهی سبب کاهش میزان وقوع و

T. koningii Trutmann and Keane (1990).(1974

شدت بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ،کاهش

را در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه لوبیا مورد بررسی قرار

سختینههای مخلوط شده با بذر پس از برداشت و افزایش

دادند و نشان دادند که این قارچ میتواند  50درصد

محصولتولیدیگردید ) .(Huang and Erickson, 2007

سختینههای  S. sclerotiorumرا در شرایط in vitro

اثر بیولوژیکی پنج گونهی تریکودرما (شامل T.

کنترلکند.درتحقیقدیگریمعلومشدکهقارچهای T.

 T. koningiopsis ،T. virens ،viridescensو T.

Coniothyrium minitans ،T. virens ،harzianum

 )ceramicumو یک جدایه از  C. minitansروی  S.

و  Gliocladium roseumدر شرایط آزمایشگاهیباعث

 sclerotiorumبررسیشدومشخصگردیدکهعوامل

آلودگی و متالشی شدن سختینههای S. sclerotiorum

بیولوژیکی مذکور با درجات مختلف باعث کنترل این

شدند) .(Phillips, 1990برایمهارزیستی بیماری کپک

بیمارگردرشرایطآزمایشگاهشدهاند ( Ojaghian et al.,


سفید در مزارع لوبیا ،با عامل  ،S. sclerotiorumاز

 .)2009اثر  30جدایه تریکودرما روی قارچ اسکلروتینیا

سوسپانسیون اسپور چهار قارچ،T. roseum ،C. minitans

وبراساسنتایجآن،سهجدایهازسهگونهی T.

بررسیشد

 T. virensو  Epicoccum purpurascensدر زمان

 T. atroviride ،harzianumو T. longibrachiatum

گلدهی استفاده گردید و همه آنها بهطور معنیداری

ازنظررشدسریع ،تولیدآنزیمهای کیتینازوگلوکانازونیز

شدت بیماری را کنترلکردند) .)Huang et al., 2000

بازداری از رشد اسکلروتینیا برتر بودند  (Matroudi et

بررسیها نشان داده است که Ulocladium atrum

) .al., 2009در مهار زیستی عامل بیماری پوسیدگی یقه

میتواندبررویپرگنه  S. sclerotiorumرشدکندولی

توتون ()S. sclerotiorumبااستفاده از عواملبیوکنترل

نمیتواند سختینههای آن را پارازیته نماید )Li et al.,

گیالن،گونهی T. harzianumدرروش

قارچیدراستان

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 

3

کشتمتقابل و T. virensدرروشکشترویاسالیددر

بهمدت  30ثانیه ضدعفونی سطحی شدند .در مرحله بعد،

قارچهای
مهار ریسههای S. sclerotiorumموفق بوده و  

شستشو با آب مقطر سترون و خشک کردن قطعات روی

تریکودرمای مایهزنی شده بر روی گیاه توتون ،به طور

کاغذصافیانجامشدوآنگاهدرداخلتشتکهایپتری

مؤثریقادربهکاهششدتبیماری درسطحگلخانه شدند

حاویمحیطکشتسیبزمینی -دکستروز-آگار()PDA

اندامهای هوایی گیاه توتون را بهبود بخشیدند
و رشد  

کشتدادهشدند واینتشتکهابهداخلانکوباتور با دمای

(  .)Alavi Rad, 2016تأثیر 94جدایهبومیتریکودرما

درجهسانتیگرادانتقالیافتهودرشرایطتاریکیبهمدت

28

مربوطبهچهارگونهمختلفدر کنترلS. sclerotiorum

خالصسازی قارچ به روش

 3تا  5روز نگهداری شدند .

درشرایطآزمایشگاه موردبررسیقرارگرفت ومشخص

نوکریسهانجامشد ( .)Almomani et al., 2013برای

گردیدکهبیشترینتأثیردرمهاررشدمیسلیومهای بیمارگر


تهیه جدایههای تریکودرما تعدادی نمونهی خاک به طور

متعلق به دو جدایه از گونه  T. harzianumبوده است

هایزراعیوبایرمناطقمختلفاستانهای

تصادفیاز 
زمین

دریکبررسی،گونههای

( .)Barari and Dalili, 2016

جمعآوریشد.
مازندران،گلستان،فارس،همدانولرستان  

 Trichodermaباعث مهار  900درصدی جوانهزنی

برایتهیهنمونه،پسازکنارزدنخاکسطحی،ازعمق

شدندوهمچنینگونههای T.

سختینههایS. sclerotiorum


برداریانجامشدونمونهها

سانتیمتریخاک  ،
نمونه
  5-30

T. atroviride،T. asperelloides،koningiopsisو T.

درداخلکیسههایپالستیکی جداگانه بهآزمایشگاهمنتقل


 virensدر شرایط گلخانه باعث حفاظت از گیاه سویا در

شدند .جداسازی جدایههای تریکودرما از خاک روی

برابرعاملبیماریوهمچنینبهبودعملکرداندامهواییآن

محیطکشتانتخابی(Elad and Chet (1980انجامشد.

گردیدند) .(Haddad et al., 2017

برای نگهداری درازمدت ،جدایهها در دستگاه فریزدرایر

اهداف این تحقیق شامل جداسازی و شناسایی گونههای

(مدل درسا تک) خشک-انجمادی شدند .برای نگهداری

مختلفیازجنستریکودرماموجوددرفلورطبیعیگیاهکلزاو

کوتاهمدت ،جدایهها روی PDAداخل لولههای آزمایش


درمهاررشدریسههایS. sclrotiorum

ارزیابیتواناییآنها

بهیخچالبادمای 4درجهسانتیگرادمنتقلشدند.شناسایی

درسطحآزمایشگاهوانتخاببهترینجدایههادرکاهششدت

مورفولوژیکی جدایههای قارچی با استفاده از کلیدهای

بیماریپوسیدگیطوقهکلزادرسطحگلخانهونیزبررسیتأثیر

شناسایی معتبر انجام شد ( Bissett, 1984; Gams and

اینجدایههارویصفاتمورفولوژیککلزابود .


;Bissett, 1998; Mordue and Holliday, 1976

مواد و روشها

.)Kohn, 1979; Samuels et al., 2010برایاینمنظور

جمعآوری نمونه ،جداسازی ،نگهداری و شناسایی

خصوصیات مورفولوژیکی جدایهها شامل شکل و رنگ

جدایههای قارچی

پرگنه ،نحوه رشد آن ،شکل ،رنگ و ابعاد کنیدیوم و

بیمارگر  S. sclerotiorumاز طوقه کلزای دارای
عالئم بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی که از مزرعه

کنیدیوفورومشخصاتفیالیدهاموردبررسیقرارگرفت.
آزمون کشت متقابل

آزمایشی واقع در ساری جمعآوری شده بود ،جداسازی

پنجمیلیمتریازقارچبیمارگروهرکداماز

قرصهای

گردید.برایاینمنظورقطعاتیازطوقهبوتهبیمارکلزاتهیه

جدایههای تریکودرما روی محیط کشت  PDAدر دو


و پس از شستشو با محلول هیپوکلریت سدیم  0/5درصد

سانتیمتری مقابل هم کشت داده
طرف تشتک پتری نه  

جدایههای...
صفریمطلقوابولقاسمی:مهارزیستیبیماریپوسیدگیطوقهکلزابااستفادهاز 

4

شدند و در تشتک پتری شاهد نیز در یک طرف قارچ

تأثیررادربازدارندگیازرشد S. sclerotiorumداشتند،

بیمارگرودرمقابلآنقرص محیطکشتقراردادهشد.

شامل

،ARCTr262

تشتکهای پتری در انکوباتور با دمای  30درجه

سپس 

،ARCTr272

سانتیگرادبهمدتچهارروزنگهداریومیزانرشدشعاعی


 ARCTr420کهازسهگونهT. viride،T .harzianum

قارچها در آنها اندازهگیری گردید )Abassi et al.,


برایمطالعاتگلخانهایانتخابشدند.

و T. reeseiبودند 

.(2014; Dennis and Webster, 1971میزانبازداریاز

یکیدیگرازتیمارهاشاملقارچکشتبوکونازولبهمیزان

رشد بیمارگر توسط جدایههای مختلف تریکودرما ،به

دودرهزاربود.اجرایآزمایشدرشرایططبیعیدرداخل

کمکمعادلهI = [(C – T)/C] × 100محاسبهگردیدکه

گلدانودرقالبیکطرحکامالًتصادفیباسهتکرارو7

درآن :Iدرصدبازدارندگیازرشد شعاعی اسکلروتینیا:C،

تیمارانجامشد.خاکمورداستفادهدرگلدانهامخلوطی


میزان رشد شعاعی اسکلروتینیا در شاهد و  :Tمیزان رشد

از ورمیکمپوست و خاک زراعی بود و  45گلدان برای

دربرابرجدایههایتریکودرمابود .

شعاعیاسکلروتینیا

این کار در نظر گرفته شد .بذرهای کلزا به عمق دو

بررسی برهمکنش تریکودرما و بیمارگر در کشتت

سانتیمتردرزیرخاکنرمقراردادهشدند وآبیاریانجام


روی اسالید

گرفت .در هر تیمار سه گلدان و در هر گلدان پنج بوته

ابتدا در دروسط هر تشتک پتری 1سانتیمتری سترون،

جدایههای

،ARCTr260

،ARCtr281

ARCTr418

و

کلزا قرار گرفت .همچنین شاهدهای مثبت و منفی برای

یک الم سترون قرار داده شد.سپس مقداری محیطکشت

کهدرشاهدمثبتگلبرگهای

آزمایشدرنظرگرفتهشد 

آگاربه آن اضافه شد به طوری که الیهای نازک ازآگاار

بررویبرگهاتیمارشدو

آلودهبه  S. sclerotiorum

روی الم را بپوشاند .بعد از بساتن محایط کشات ،در یاک

در شاهد منفی ازگلبرگهای سالم و آب مقطر استفاده

طرفتشتکپتری،یک قرص پانج میلایمتاری از حاشایه

گردید .در این روش گلبرگهای گیاه کلزا در شرایط

فعالپرگنهS. sclerotiorumو در طارف دیگارتشاتک

آزمایشگاهی و در زیر هود استریل جدا و با آب مقطر

پتارییاکقارصپانجمیلایمتاریاز حاشایهفعاالپرگناه

سترونضدعفونیشدندوبهداخلتشتکهایپتریحاوی

قارچهایآنتاگونیستکشات داده شاد.بارای هار جدایاه


محیط کشت  PDAکه در وسط آن یک قرص پنج

آنتاگونیستسهتکراردرنظرگرفتهشد.تشتکهایپتاری

میلیمتریازعاملبیماریقرارداشت،انتقالدادهشدند و


به انکوباتور با دمای22درجه ساانتیگاراد منتقالشادندو

پس از سه روز و آلودگی گلبرگها به ریسه

بعداز48تا72ساعتکههیفقارچهارشدکردند،نحاوه

گلبرگهای آلوده روی تعدادی از برگهای

بیمارگر،

تاثیرقارچهایآنتاگونیسترویقارچعاملبیماریزازیار

بوتهها در هر یکاز گلدانها بهصورتتصادفیقرارداده


میکروسکوپبررسیشدوساختمانریسههاییکاهباهالم

زنیتریکودرما،ازسوسپانسیونتریکودرما


برایمایه
شدند.

چسااااابیدهبودناااااد،ماااااوردمطالعاااااهقااااارارگرفااااات

با غلظت  908اسپور در میلیلیتر (تنظیم شده با الم

( .)Abdollahzadeh et al., 2006

گلدانهای مایهزنی شده تا 24

گلبولشمار) استفاده شد .


مطالعات گلخانهای

بوتههایکلزادرمرحلهگلدهیبه
ساعتآبیارینشدند .

جدایه از گونههای مختلف

در این آزمایش ،شش 

دو صورت مایهزنی شدند 98 :گلدان 24 ،ساعت قبل از

 Trichodermaکه در بررسیهای آزمایشگاهی بیشترین

مایهزنی بیمارگر و  98گلدان 24 ،ساعت قبل و بعد از


5

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 

مایهزنی بیمارگر با سوسپانسیون حاصل از جدایههای


 SPSS،SASو GGEbiplotورسم نمودارهابهکمک

مایهزنیشدند.بروزعالئمبیماریدرگیاهاناز
تریکودرما 

نرمافزار Excelانجامشد .

طریق مشاهدات بصری در اواخر مرحله پر شدن غالف
مورد بررسی قرار گرفت ) .(Huang et al., 2000برای

نتایج

هایآلوده،ازمقیاسهایمعتبر


تعیینشدتبیماریدربوته

ازمجموعنمونههایخاکجمعآوریشده79،جدایه

موجوداستفادهشد وبرآناساس:)0(:بدونبیماری:)9(،

تریکودرما بهدست آمد که از این تعداد  98جدایه از

لکههای سطحی یا آلودگی شاخههای کوچک:)2( ،


مازندران 25 ،جدایه از گلستان 2 ،جدایه از فارس20 ،

آلودگیشاخههایبزرگ:)3(،حداقل 50درصدازساقه


جدایهازهمدانو 2جدایهازاستانلرستانبودند.براساس

اصلیبهوسیلهپوسیدگیاحاطهشدهبود:)4(،ساقهاصلی

ریختشناسی جدایههای تریکودرما در شش گروه

به وسیله پوسیدگی احاطه شده اما گیاه محصول خوبی

مورفولوژیکی شامل  ،Trichoderma harzianum Rifai

تولید میکرد و ( :)5احاطه شدن ساقه اصلی به وسیله

،T. atroviride P. Karsten, Finl. Mögelsvamp

پوسیدگیبهطوریکهگیاهمحصولقابلبرداشتنخواهد

،T. pseudokoningii Rifai ،T. viride Persoon

داشت ) .(Bradley et al., 2003میزان وقوع یا درصد

 T. citrinoviride Bissettو T. reesei E.G.

هاوبرگهایبیمار


بیانگرتعدادبوته
آلودگیبهبیماریکه

 Simmonsقرارگرفتندکهمشخصاتآنهابهطورخالصه

نسبت به کل بوتهها و برگهای بررسی شده میباشد با

بهشرحزیربود :

استفاده از فرمول 

∑

 بهدست آمدکه در این

گروه اول :Trichoderma harzianum Rifai

بیانگرتعدادبوتههاو

معادلهIبیانگرمیزانوقوعبیماریX،

پرگنه این جدایهها دارای رشد سریع بود .رنگ پشت


بیانگرتعدادکلبوتههایارزیابیشده

برگهایبیماروN


هادرجدایههایمختلفبینسفید،کرموزردمتغیر


پرگنه

بود ) .(Cardoso et al., 2004برایتعیینشدتبیماری

بود .ریسهها به صورت هوایی و کرکی تا خوابیده و

استفادهشدکهدرآن 

غوطهوردرمحیطکشتبودند.الگویانشعابکنیدیوفور


بیانگردرجهشدتبیماری ،بیانگرتعدادبوتههایبیمار

بهصورتکمتراکمومنظمبود.فیالیدهاآمپولیشکلتا

در درجه  iام بیماری و  nتعداد کل بوتههای بیمار بود

تقریبا کروی بودند و اندازه آنها  5-90×9-3میکرومتر

).(Cardoso et al., 2004پسازمحاسبهوقوعوشدت

بود .فیالیدهای انتهایی بلندتر بوده و طول آنها تا 92

بیماری ،به منظور اندازهگیری ارتفاع ،وزن تر و وزن

رسید.کنیدیها کروی ،نیمهکروی تا

میکرومتر می

خشک  ،بوتههای کلزا همراه با ریشه از خاک گلدانها

تخممرغی و بیضوی کوتاه و اندازه آنها 9/8-4×9/8-3


جداشدند .درهمهآزمایشهابرایاختصارازپیشوندهای

میکرومتر و سطحشان صاف و به رنگ سبز روشن تا

 P.A.Sو P.Sبهترتیببرایتیمارهایدومرحلهایویک

بیرنگبود .


ازمعادله.5

)

(∑

مرحلهایاستفادهگردید .اینآزمایشدرقالبیکطرح

گروه دوم P.

Trichoderma atroviridae

کامالّتصادفیباهفتتیماروسهتکرارانجامشد.تجزیهو

پرگنهها دارای رشد
  :Karsten, Finl. Mögelsvamp.

تحلیلدادههاوومقایسهمیانگینصفاتبهروشدانکنو

نسبتاًسریعبودندوبعدازسهروزقطررشدآنهابرروی

حداقل اختالف معنیدار (  )LSDبه کمک نرمافزارهای

محیط کشت PDAدر دمای  20درجه سانتیگراد به 10

جدایههای...
صفریمطلقوابولقاسمی:مهارزیستیبیماریپوسیدگیطوقهکلزابااستفادهاز 
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میلیمتر رسید .ریسهها بیرنگ و دارای دیواره صاف


گروهپنجم:Trichoderma citrinoviride Bissett

درختچهای و قابل انعطاف بودند.

بودند .کنیدیوفورها 

رنگ پرگنهها روی محیط  PDAسبز متمایل به زرد و

فیالیدهاراستیاخمیدهوغالباًدرقسمتنوکقالبمانند

سطحزیرینآنهازردبود.کنیدیوفورهابیرنگنسبتاًبلندو


بودند .کنیدیومها نیمهکروی تا تخممرغی و دارای دیواره

ایستاده،دارایانشعاباتغالباًنامنظموبهندرتبهصورت

صاف بودند .در انتهای فوقانی گرد و در پایه باریک و

جفتیومتقابلهستندکهبامحوراصلیتشکیلزاویهقائمه

قدری نوکدار بودند .سطح کنیدیومها صاف و به رنگ

میدهند .فیالیدها تنگیشکل تا آمپولیشکل بودند.


سبزروشنتابیرنگبود .


کنیدیومها مستطیلی تا بیضوی نسبتا منظم و دیواره آنها


گروه سوم  :Trichoderma viride Persoonقطر
پرگنهدر PDAدرتاریکیپساز 72ساعتدر 25درجه

صافوبهرنگسبزروشنبود .
گروه ششم

E.G.

reesei

Trichoderma

سانتیگراد 30-40 ،میلیمتر ،در دمای  20درجه25-35 ،

:Simmonsپرگنهدرمحیط PDAدردمایکمتراز35

میلیمترودردمای 30درجهسانتیگراد 95-25،میلیمتر

درجه سانتیگراد با میسلیومهای مجاور هم و خطوط

بود و در دمای  35درجه سانتیگراد رشد نکرد.

شعاعی واضح و با میسلیومهای هوایی پنبهای بود.

کنیدیوفورها به طول  900-950میکرومتر ،با شاخههای

کنیدیوفورها در امتداد هیفهای هوایی تشکیل شدند که

جانبی جفتی یا غیرجفتی بودند .فیالیدها استوانهای و تا

معموالحاوییکمحوراصلیمشخصبود کهفیالیدهابه

حدودی وسط آن متورم و گاهی اوقات با گردن بلند،

طورجداگانهازاینقسمتبهسمتنوکامتدادیافتهبعد

راست ،قالبی یا سینوسیبودند ،به طول (-99/5)-92/7

ازآنازنوک،یکفیالیدتکسلولیبهعالوه شاخههای

)4/8-( 7/0میکرومتر و عرض ()9/8-(2/5-3/5 )-4/0

دارای چند سلول تشکیل میشدند و در انتهای هر شاخه

میکرومتر .کنیدیوم ها سبز تیره ،نیمهکروی  به ابعاد

یکیادوفیالیدقرارداشت.

()3/0-( 3/5-4/5 )-5/0( × )2/7-( 3/2-4/0)-4/8

کشت متقابل 

میکرومتروبابرآمدگیهایواضحبودند .

دراینارزیابیبادرنظرگرفتنفراوانیجدایههادربین


گروه چهارم  Trichoderma pseudokoningii

گونههایموردمطالعه،میانگینبازدارندگیازرشدشعاعی


پرگنههادارایرشدسریعبودهوبعدازچهارروز
 :Rifai

ریسه بیمارگر توسط گونههای مختلف Trichoderma

قطر آنها روی محیط کشت  PDAدر دمای 25-30

متفاوتبودبهطوریکهT. reeseiبایکجدایهو23/89

میلیمتر رسید .پرگنهها ابتدا
سانتیگراد به  70تا   10
درجه 


درصدبازدارندگی،بهترینعملکردراداشتوپسازآن

بیرنگ ولی بعد از اسپورزایی سفید و به تدریج سبز


 T. harzianumبا  45جدایه و میانگین  55/79درصد

متمایل به خاکستری و در نهایت سبز تیره شدند.

بیشترین بازدارندگی رانشانداد.پسازایندوگونهT.  ،

کنیدیوفورها در برخی دارای انشعابات فراوان و معموالً

 pseudokoningiiبا 55/21درصد T. viride ،با55/25

شاخهها به صورت دستههای دو تا سهتایی با زاویههای به


درصد T. citrinoviride ،با  42/82درصد و T.

شدند.فیالیدهاتنگی-


نسبتبازازمحوراصلیمنشعبمی

 atrovirideبا  40/80درصد در ردیفهای بعدی قرار

شکل و پایه آنها باریکتر از قسمت میانی و به طرف

گرفتند .براساس جدول تجزیه واریانس از نظر درصد

نوکبود .

بازدارندگی رشدی  S. sclerotiorumبین جدایههای

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد42شماره،2تابستان9318
گی 

تریکودرما اختالف معنیداری در سطح آماری  %9وجود

در ارزیابی  T. pseudokoningiiعلیه

7

S.

داشت .مقایسهمیانگینمیزانبازدارندگیازرشدمیسلیومی

 ،sclerotiorumپیچیدگی و حرکت ریسههای

 S. sclerotiorumتوسط جدایههای  Trichodermaبا

بررویریسه  S. sclerotiorumمشاهده

 Trichoderma

استفاده از آزمون توکی نشان داد که جدایههای

گردید  و ریسههای قارچ آنتاگونیست به داخل ریسههای

 ARCtr281و   ARCTr272متعلق به گونه  T.

قارچ بیماریزا  نفوذ کردند(شکل .)D-9در ارزیابی  T.

 harzianumبا درصد مهار رشد میسلیومی به ترتیب به

 citrinovirideعلیه  ،S. sclerotiorumحرکت مارپیچ

درصدبهترینکارآییراداشته وبا

میزان 81/52و 81/04

ریسه  Trichodermaبر روی ریسه عامل بیماری و

هااختالفمعنیداریدرسطح%9نشاندادند.


سایرجدایه

پیچیدگیبهدورآنقابلرویتبودوهمچنیندربرخی

ضعیفترین جدایهها در این روش ،جدایههای


نقاط نفوذ به درون ریسه بیمارگر مشاهده گردید

ترتیبمتعلقبهگونههای

 ARCTr354و ARCTr385به

(شکل .)E-9در ارزیابی  T. reeseiعلیه

S.

 T. virideو  T. atrovirideبودند که با  30/153و

ریسههای  Trichodermaدر محل
  ،sclerotiorum

 39/107درصد بازدارندگی با سایر جدایهها اختالف

تقاطعبررویریسههای S. sclerotiorumرشدکردهو


معنیداریداشتند(جدول.)9


دربرخیمواردبهدورآنپیچیدهوبهنظرمیرسدبهدرون


برهمکنش تریکودرما و بیمارگر در کشت روی اسالید

ریسه قارچ عامل بیماری نفوذ کرده و در نهایت باعث

دراینروشازجدایههاییاستفادهگردیدکهدرروش
کشتمتقابلبیشترینکارآییراازخودنشاندادهبودند .در

لیزشدنوفروپاشینقاطمذکورشدهاست(شکل .)F-9
بررسیهای گلخانهای

ارزیابی جدایههایی از  T. harzianumعلیه  S.

 S. sclerotiorumدو روز پس از مایهزنی بر روی

ریسههای  Trichodermaدر امتداد
  ،sclerotiorum

گیاه هدف ،تثبیت شد و اولین عالئم ظاهر گردید.

ریسههای  S. sclerotiorumرشد کردند و در دو نقطه،


مشاهداتنشانداد،تیمارهاییکهبهصورتدومرحلهای


حلقهای به دور ریسه بیمارگر مشاهده گردید و ریسه


(یک بار قبل و یک بار بعد از مایهزنی عامل بیماری) با

TrichodermaبهدرونریسهS. sclerotiorumرخنهنمود

جدایههای Trichodermaمایهزنیشدهبودندازکارآیی


وعالئمپارازیتهکردنآشکاربود(شکل .)A-9درارزیابی T.

بیشتری نسبت به تیمارهایی که به صورت یک مرحلهای

 atrovirideعلیه  ،S. sclerotiorumپیچیدگی و حرکت

(فقط بعد از مایهزنی عامل بیماری) مایهزنی شده بودند

بررویریسه S. sclerotiorum

ریسههای Trichoderma


برخوردارهستند.درشاهدمنفیقارچبیمارگروجودنداشت

مشاهدهگردیدونفوذریسههایقارچآنتاگونیستبهداخل

و عالئمی ظاهر نشد .در تیمار شاهد مثبت که تنها

ریسههایقارچبیماریزاکامالملموسبود(شکل.)B-9در

حاوی S. sclerotiorumبود .بیشترین میزان آلودگی به

بررسی  T. virideعلیه  ،S. sclerotiorumپیچیدگی و

بیماریوتعدادسختینهبیمارگرمشاهدهگردید.میزاندرصد

حرکت ریسههای  Trichodermaبر روی ریسه S.

وقوع نسبی بیماری در برگها نشان داد که کمترین میزان

 sclerotiorumمشاهده گردید و در برخی نقاط با تشکیل

وقوعبیماریدربرگمتعلقبهتیمار باقارچکشوپساز


قالبهایی باعث توقف رشد ریسه  S. sclerotiorumو


آن در تیمار با  (  P.A.S281از گونه )T. harzianum

فروپاشیآنگردید(شکل .)C-9

بهترتیب به میزان  25و  34/33درصد وجود داشت.


...جدایههای
 مهارزیستیبیماریپوسیدگیطوقهکلزابااستفادهاز:صفریمطلقوابولقاسمی
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 مقایسه میانگینهای بازدارندگی رشد با استفاده از آزمون توکی در روش کشت متقابل-7 جدول
Table 1. Comparison of means of growth inhibition by Tukey test in dual culture method
ISO

N

Mean

Tukey Grouping

ISO

N

Mean

Tukey Grouping

281

3

89.523

a

392

3

51.903

Piqhrjsotkulvmgn

272

3

89.047

ab

393

3

51.430

Piqhrjsotkuwlvmn

260

3

81.430

cab

340

3

51.427

Piqhrjsotkuwlvmn

418

3

74.283

cdb

341

3

50.003

Piqrjsotkuwlvmn

420

3

68.093

Cde

390

3

50.000

Piqrjsotkuwlvmn

416

3

67.620

Cdfe

395

3

50.000

Piqrjsotkuwlvmn

421

3

66.667

Cdfeg

353

3

49.523

Piqrjsotkuwlvmn

425

3

65.713

Hdfeg

398

3

49.047

Piqrjsotkuwlvmn

262

3

63.813

Ihdfeg

383

3

48.097

Pqxrjsotkuwlvmn

422

3

62.857

Ihjdfeg

339

3

48.097

Pqxrjsotkuwlvmn

348a

3

62.380

ihjdkfeg

331

3

48.093

Pqxrjsotkuwlvmn

436

3

61.907

Ihjdkfeg

346

3

47.617

Pqxrsotkuwlvmn

413

3

61.430

Ihjdkfleg

334

3

46.663

Pqxrsotuwlvmyn

424

3

60.953

Ihjdkflemg

348b

3

46.190

Pqxrsotuwvmyn

423

3

60.950

Ihjdkflemg

350

3

45.713

Pzqxrsotuwvyn

428

3

60.950

Ihjdkflemg

332

3

45.713

Pzqxrsotuwvyn

427

3

60.000

Ihjdkflemgn

335

3

45.713

Pzqxrsotuwvyn

417

3

60.000

Ihjdkflemg

329

3

45.713

Pzqxrsotuwvyn

439

3

60.000

Ihjdkflemgn

336

3

44.763

Pzqxrsotuwvy

432

3

59.047

Ihjokflemgn

380

3

44.763

Pzqxrsotuwvy

429

3

59.047

Ihjokflemgn

352

3

44.283

Pzqxrsotuwvy

433

3

58.573

Ihjokflemgn

338

3

43.333

Pzqxrstuwvy

387

3

58.570

Ihjokflmgn

397

3

42.860

Zqxrstuwvy

437

3

58.097

Pihjokflemgn

326

3

42.857

Zqxrstuwvy

431

3

57.617

Piqhjokflemgn

313

3

41.907

Zxrstuwvy

430

3

57.143

Piqhjokflemgn

391

3

40.477

Zxstuwvy

409

3

56.667

Piqhrjokflemgn

327

3

40.000

Zxtuvy

415

3

55.240

Piqhrjsokflemgn

323

3

39.997

Zxtuwvy

426

3

55.240

Piqhrjsokflemgn

320

3

39.047

Zxuwvy

382

3

54.760

Piqhrjsotkflemgn

322

3

38.097

Zxwvy

438

3

53.810

Piqhrjsotkuflemgn

325

3

38.093

Zxwvy

384

3

53.810

Piqhrjsotkuflemgn

321

3

36.667

Zxwy

379

3

53.810

Piqhrjsotkuflemgn

389

3

33.333

Zxy

414

3

53.333

Piqhrjsotkuflemgn

385

3

31.907

Zy

388

3

52.857

Piqhrjsotkuflvmgn

354

3

30.953

Z

330

3

52.383

Piqhrjsotkulvmgn

-

-

-

-

.ندارند9%اختالفمعنیداریدرسطحاحتمال،تیمارهایباحداقلیکحرفمشترک
Treatments having at least one similar letter do not show a significant difference at P=0.01 level.
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شکل  -7پیچیدگی هیفی و هیپرپارازیتیسم تریکودرما روی ( S. sclerotiorumکشت روی اسالید) T. :B ،T. harzianum :A
( ،T. reesei :F ،T. citrinoviride :E ،T. pseudokoningii :D ،T. viride :C ،atrovirideبا بزرگنمایی تقریبی  ۰۴۴برابر)
Figure 1. Hyphal coiling and hyperparasitism of Trichoderma on S. sclerotiorum (slide culture method): A) T.
harzianum, B) T. atroviride, C) T. viride, D) T. pseudokoningii, E) T. citrinoviride, F) T. reesei (× 400), Scale bars = 1 μm

تیمارشاهدمثبتبا900درصدوپسازآنتیمارباP.S418

میزان  12و  25درصد بود  .سپس تیمارهایی که در آنها

(از گونه  )T. harzianumبه میزان  13/33درصد بیشترین

مرحلهای انجام شده بود نسبت به
مایهزنی به صورت دو  

میزانوقوعبیماریدربرگرانشاندادند.میزاندرصدوقوع

تیمارهای یک مرحلهای از کارآیی بهتری در کاهش میزان


نسبیبیماریدرساقهنشاندادکهکمترینمیزانوقوعنسبی

وقوعبیماریدربرگ،وقوعبیماریدرساقه،شدتبیماری

بیماری در ساقه متعلق به تیمارهای قارچکش و تیمار

دربرگوشدتبیماریدرساقهبرخورداربودند(جدول.)2

( P.A.S281از گونه  )T. harzianumبه میزان 33/33

بهترین عملکرد گونههای تریکودرما در کاهش میزان وقوع

درصد و بیشترین وقوع بیماری در ساقه متعلق به تیمارهای

بیماری ،کاهش میزان شدت بیماری و کاهش جمعیت

شاهد مثبت( P.S262 ،از گونه ( P.S272 ،)T. reeseiاز

اسکروت در تیمارهای ،P.A.S272 ،P.A.S281

گونهP.S418،)T. harzianumو(P.S420هردوازگونه

 P.A.S418 ،P.A.S262 ،P.A.S260و  P.A.S420بود

  )T. harzianumبه میزان  900درصد بود .میزان درصد

که با شاهد قارچکش تفاوت چندانی نداشتند و پس از آن

شدت بیماری در برگها نشان داد که شدت بیماری در

تیمارهای ،P.A262 ،P.A260 ،P.A272 ،P.S281

تیمارهایقارچکشو P.A.S281بهترتیببهمیزان 5/22و

 P.A418و P.A420درمقایسهباشاهدمثبتازتأثیرخوبی

 8درصدکمترینمیزانراداشتهوبیشترینشدتبیماریدر

برخوردار بودند .براساس آزمون ناپارامتری کروسکالوالیس

تیمارهایشاهدمثبتوتیمارP.S418بهترتیببهمیزان15و

در مورد میزان وقوع و شدت نسبی بیماری در ساقه و

57درصدبودهاست.همچنینکمترینشدتبروزبیماریدر

برگهایگیاهکلزااختالفمعنیداریدرسطحآماری%9


ساقهمتعلقبهتیمارهایقارچکشو P.A.S281بهترتیببه


بینتیمارهایآزمایشوجودداشت.الزمبهذکراستکهدر

میزان 2/22و 4درصدوبیشترینمیزاندرصدشدتبیماری

اینمیانجدایه220ازگونه،T. viridaeجدایه272ازگونه

درساقهمتعلقبهتیمارهایشاهدمثبتوP.S420بهترتیببه


T. reeseiوبقیهجدایههاازگونهT. harzianumبودند.

جدایههای...
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جدول  -۲میانگین درصد وقوع و شدت بیماری در برگها و ساقههای تیمار شده با جدایههای مختلف  Trichodermaو S. sclerotiorum
Table 2. Means of disease incidence and disease severity percent in inoculated leaves and stems with
Trichoderma spp. isolates and S. sclerotiorum
Treatments
Symptoms on leaves
Symptoms on stems
Disease severity

Disease incidence

Disease severity

Disease incidence

53.3

93.3

37.3

65

P.S260

22.6

60

14

43.3

P.A.S260

50.6

100

41.3

75

P.S262

17.3

66.6

18

51.6

P.A.S262

52

100

43.6

73.3

P.S272

8

33.3

9.6

41.6

P.A.S272

45.3

93.3

32.6

58.3

P.S281

4

13.3

8

33.3

P.A.S281

61.3

100

57

93.3

P.S418

8

26.6

9.3

36.6

P.A.S418

65.3

100

53

86.6

P.S420

16

46.6

18

58.3

P.A.S420

2.6

13.3

5.6

25

FUNGICIDE

96

100

95.3

100

PO.CHECK

تأثیرگذاری قارچهای مورد مطالعه بر صفات

نشاندادند(جدول.)3بیشترینوزنخشکاندامهواییدر

مورفولوژیک گیاه کلزا در شرایط گلخانه

بینگروههایآزمایشموردبررسی(شاهدوتیمارها)،بر


براساسجدول تجزیهواریانسدرموردصفاتارتفاع،

اساس آزمون حداقل اختالف معنیدار متعلق به تیمارهای

وزن تر و وزن خشک بین تیمارهای مورد آزمایش در

 ،P.A.S281شاهد منفیو قارچکش بود که با تیمارهای

سطح %9اختالفمعنیداریوجودداشت.بیشترینمیزان

 P.S420 ،P.S272 ،P.S418و شاهد مثبت اختالف

ارتفاع بوته در بین گروههای آزمایشی مورد بررسی

معنیداریرانشاندادند(جدول.)3بیشترینمیزانوزنتر


(شاهدها و تیمارها) ،بر اساس آزمون حداقل اختالف

ریشه در بین گروههای آزمایش مورد بررسی (شاهدها و

معنیدار متعلق به تیمارهای ،P.A.S418 ،P.A.S272


تیمارها) ،بر اساس آزمون حداقل اختالف معنیدار متعلق

 P.A.S281 ،P.A.S260و شاهد قارچکش بود که با

بهتیمارهایقارچکش،شاهدمنفیو P.A.S281بودکه


شاهدمثبتاختالفمعنیداریرانشاندادند(جدول.)3


وشاهدمثبتاختالفمعنیداریرانشاندادند

باP.S418

بیشترین میزان وزن تر اندام هوایی در بین گروههای

(جدول  .)3بیشترین وزن خشک ریشه در بین گروههای

آزمایش موردبررسی (شاهد و تیمارها)،بر اساس آزمون

آزمایشموردبررسی(شاهدهاوتیمارها)،براساسآزمون


حداقل اختالف معنیدار به ترتیب اولویت متعلق به

حداقل اختالف معنیدار متعلق به تیمارهای شاهد منفی،

تیمارهای  ،P.A.S281قارچکش ،شاهد منفی،


قارچکش و  P.A.S281بود که با تیمارهای ،P.S 418


بودکهباتیمارهای،P.S418

 P.A.S260و P.A.S272

 P.A.S260و شاهد مثبت اختالف معنیداری را نشان

 P.S420 ،P.S272و شاهد مثبت اختالف معنیداری را

دادند(جدول .)3
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Table 3. Grouping treatments based on traits studied by LSD method
T

M1

t Grouping

T

M2

tG

T

M3

tG

T

M4

tG

T

M5

tG

P.A.S272

70.48

a

P.A.S281

25.01

a

P.A.S281

12.60

a

FUNGICID

3.81

a

N.CHECK

1.98

t

P.A.S418

69.48

ab

FUNGICID

24.42

ab

N.CHECK

12.32

a

N.CHECK

3.78

a

FUNGICID

1.92

a

P.A.S260

66.45

cab

N.CHECK

24.13

ab

FUNGICID

12.11

a

P.A.S281

3.78

a

P.A.S281

1.91

a

P.A.S281

66.23

cadb

P.A.S260

23.02

cab

P.A.S272

11.38

ab

P.A.S420

3.53

ab

P.A.S272

1.88

ab

FUNGICID

65.90

cadb

P.A.S272

22.78

cadb

P.A.S420

10.80

cb

P.A.S260

3.52

cab

P.A.S262

1.74

cab

P.A.S420

64.80

cedb

P.A.S418

22.46

cdb

P.A.S262

10.47

cb

P.A.S272

3.45

cadb

P.A.S420

1.65

cadb

P.S281

64.20

cedb

P.A.S262

22.06

cedb

P.A.S418

10.46

cb

P.A.S418

3.45

cadb

P.A.S418

1.62

cadbe

P.S272

63.73

ced

P.A.S420

21.42

ced

P.A.S260

9.75

cd

P.A.S262

3.34

cadbe

P.S281

1.46

cfdbe

P.A.S262

63.08

ced

P.S262

20.41

ed

P.S262

8.87

ed

P.S420

2.79

cfdbe

P.S272

1.38

cfde

N.CHECK

62.93

ced

P.S260

19.55

ef

P.S260

8.70

fed

P.S281

2.77

cfdbe

P.S262

1.35

cfde

P.S260

62.26

ced

P.S281

17.47

gf

P.S281

8.41

fed

P.S272

2.72

cfde

P.S420

1.27

fde

P.S418

60.81

edf

P.CHECK

16.25

g

P.CHECK

7.78

feg

P.S262

2.64

fde

P.S260

1.25

fde

P.S262

59.63

ef

P.S420

16.22

g

P.S420

7.61

fhg

P.S260

2.59

fe

P.CHECK

1.23

fde

P.S420

56.63

f

P.S272

15.05

gh

P.S272

7.31

hg

P.CHECK

2.46

f

P.A.S260

1.21

fe

P.CHECK

45.73

g

P.S418

13.10

h

P.S418

6.42

h

P.S418

2.09

f

P.S418

1.05

f

 .ندارند5%اختالفمعنیداریدرسطحاحتمال،درهمهمواردمیانگینصفاتبیانشدهاستو تیمارهایباحداقلیکحرفمشترک.وزنخشکریشه:M5،وزنترریشه:M4،وزنخشکاندامهوایی:M3،وزنتراندامهوایی:M2،ارتفاع:M1،تیمارها:T
M1: height, M2: fresh weight of aerial, M3: dry weight of aerial, M4: fresh weight of root, M5: dry weight of root. In all cases, the average traits are expressed and treatments having at least one
similar letter do not show a significant difference at P=0.05 level.
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تجزیه به مولفههای اصلی

بود تا گروهبندی مناسبی را بهوجود آورده و جدایههای

برای تعیین نقش هر یک از صفات در تنوع موجود

مشابه را در گروههای مجزا تفکیک نمایند  .مقادیر نسبی

میان جدایهها تجزیه به مولفههای اصلی انجام شد.

ضرایببردارهایویژهدرمولفهاولنشاندادکهصفات

مولفههای حاصل از تجزیه به مولفههای اصلی ،شامل


وزنخشکاندامهواییووزنترریشهمهمترینصفات

مقادیر ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی

در گروهبندی جدایهها بودند .در مولفه دوم ارتفاع بوته

برایمولفههای9و2درجدول4آمدهاست.مقادیرویژه

مهمترین صفت بود (جداول  4و  .)5جدول  5همبستگی

هردومولفهاز 9بیشتربود .نتایجحاصلازتجزیهبهمولفه

بینهرصفتباصفاتدیگر را نشانمیدهد :به طورمثال

های اصلی نشان داد که دو مولفه اول در مجموع 85/80

وزنخشکاندامهواییباارتفاعبوتههمبستگیمثبتدر

درصد تنوع کل موجود بین داده ها را توجیه می نمایند

سطح آماری  5درصد داشت ،بدین معنی که با افزایش

(جدول.)4سهمهرکدامازدومولفهاولبهترتیب0/72و

ارتفاع بوته وزن خشک اندام هوایی افزایش پیدا کرده

 0/01بود و مجموعا حدود  85درصد ازتنوع موجود در

است .وزن تر اندام هوایی با وزن خشک اندام هوایی

دادههایاولیهراتوجیهنمود.بزرگیایناعداددرتفکیک

هبستگی مثبت در سطح آماری یک درصد داشته و

بهتر جدایهها و اعتبار باالی روابط مشاهده شده تاثیر

معنیداربود.دراینجدولمیتواندیدکهکدامدوصفت


میگذارد .در صورتی که در بین جدایهها همبستگی یا


بیشترینهمبستگیراباهمداشتند .

مشابهتهایی وجود داشته باشد این مولفهها قادر خواهند


جدول -۰مقادیر ویژه ،درصد واریانس ،درصد واریانس تجمعی و ضرایب بردارهای ویژه مربوط به صفتهای مورد مطالعه
Table 4. Eignvalue, Proportion, Cumulative and coefficients eigenvectors related to traits studied
Traits
Prin1
Prin2
-.27

0.30

Dry weight of aerial

0.49

0.25

Height

-.19

0.30

Fresh weight of aerial

-.20

0.31

Fresh weight of root

-.29

0.27

Dry weight of root

1.13

9.15

0.09

0.76

0.85

0.76

Eigenvalue
Proportion
Cumulative
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جدول  -۵ضرایب همبستگی بین صفتهای مورد بررسی در شرایط گلخانهای
Table 5. Correlation coefficients between traits studied in greenhouse condition
Dry weight
of root

Fresh weight
of root

1

Dry
weight of
aerial

Traits

Fresh
weight
of
aerial

Height

1

Dry weight of aerial

1

*0.54

Height

1

*0.56

**0.95

Fresh weight of aerial

**0.91

*0.60

**0.93

Fresh weight of root


1

**0.84

**0.78

*0.51

**0.90

Dry weight of root

n.s., * and **: not significance, significance at the 5% and 1% probability level, respectively

بحث

متابولیتهای فرار در جلوگیری از رشد پرگنه عامل

جدایههایتریکودرمادرآزمون کشت

دراینتحقیق،

بیماری و تاثیر لیزکنندگی سختینهها ،نسبت به سایر

متقابلباعثبازدارندگیازرشدبیمارگرS. sclerotiorum

گونههای تریکودرما کارآیی بهتریداشت .طبقتحقیقات


بهمیزان40الی10درصدشدندکهاینبازدارندگیازرشد

) Tu (1980گونهها و جدایههای مختلف تریکودرما

بهترتیبمربوطبهجدایههای(T. viride)ARCTr354و


دارای قدرت رقابتی ساپروفیتی مناسبی در برابر گونههای

 (T. harzianum) ARCTr281بود .این نتایج مشابه

مختلف Sclerotiniaبوده و از این طریق ازرشد پرگنه

یافتههای تحقیقات ) Radwan et al. (2006و Kucuk


آن جلوگیری کرده و شروع به اسپورزایی روی هیفها

) and Kivanc (2004بود .وجود هاله شفاف در

نموده و مانع از تشکیل سختینههای این قارچ میشوند،

هایکشتمتقابلجدایههایآنتاگونیستوبیمارگر


آزمون

همانطور که در پژوهش حاضر در روش کشت متقابل،

در زمانهای مختلف آزمایش حاکی از بازداری رشد

جدایههای  T. harzianumاز رشد پرگنه S.

رویشی ،S. sclerotiorumپیشروی ،کلونیزهکردن و

sclerotiorumجلوگیریکردند .

اسپورزاییجدایههایتریکودرمادرسطحپرگنه بیمارگردر

اثرمیکوپارازیتیسمبود .

در روش کشت روی اسالید ،پیشروی ریسههای
درامتدادریسههایبیمارگرمشاهدهگردید

Trichoderma

( Merat et al. (2005در سطح آزمایشگاهی در

که دارای کشش و تروپیسم مثبت بودند که این کشش را

مورد مکانیزم کنترلS. sclerotiorumعامل خشکیدگی

میتوان به وجود مواد شیمیایی در دیواره ریسه قارچ


سرشاخهها و جوانههای توت ،مطالعاتی انجام دادند و

ها،حلقههایبهدام


بیمارگرنسبتداد،پیچشبهدورریسه

مشخص گردید T. harzianumدر آزمایش اثر کشت

اندازنده و نفوذ به درون سلولهای آن ،تشخیص لکتین

متقابل در کنترل قارچ عامل بیماری ،از نظر تولید بیشتر

موجود در دیواده سلولی بیمارگر و همچنین لیز شدن
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لهایهیفیبیمارگرمشاهدهگردیدAbdullah et al. .
سلو 

این سویهها در کاهش اثرات زیانآور بیمارگر بود .نتایج

فعالیت میکوپارازیتی گونه  T. harzianumرا

) (2008

مشابهی توسط ) Ojaghian et al. (2009به دست آمد

علیه  S. sclerotiorumبا استفاده از میکروسکوپ

که نشان داد که چندین گونه از  Trichodermaباعث

درناحیهتقابلریسهایبررسیکردند و

الکترونی) (SEM

کاهش شدت بیماری ناشی از  S. sclerotiorumروی

باتولیدساختارهایقالبمانند9

مشخصشدکهاینقارچ 

سیب زمینی ( )Solanum tuberosum L.در آزمایش

به داخل سلولهای هیفی بیمارگر نفوذ کرده و آنها را

گلخانهای و همچنین کاهش بیماری در شرایط مزرعهای

میکند کهبانتایجاینتحقیقمطابقتداردElad  .
منهدم 

شدند.

) et al. (1980وجود چنین ساختارهایی را در جدایه
آنتاگونیستT. harzianumشناساییکردند .

در بررسیهای گلخانهای ،تیمار با جدایههای

 P.A.S281و  P.A.S.272از گونه T. harzianum

دراینمطالعه S. sclerotiorum،روی کلزابیماریزا

موجب افزایش ارتفاع ،وزنتر و خشک اندام هوایی و

بود و عالئم ابتدا  48ساعت پس از مایهزنی در برگها

ریشه ،در حضور قارچ بیمارگر شد که صفتهای

مشاهدهشدوبهطورمداومباگذشتزمانافزایش یافت

اندازهگیریشدهدرگیاهانتیمارشدهباT. harzianum


که نتایج این آزمایش در مورد بیماریزایی مطابق با

درمواردیمانندارتفاعبوته،وزنتروخشکاندامهوایی

مشاهدات( Garcia and Juliatti (2012بود .جدایههای

از شاهد منفی (گیاهان بدون بیماری) و شاهد قارچکش

جدایه از گونه T.

استفاده شده در سطح گلخانه ،چهار 

عملکردبهتریداشتکهنشانگرخاصیتتحریککنندگی

 harzianumو دو جدایه از گونههای  T. virideو  T.

 T. harzianumدررشداندامهواییوعملکردگیاهکلزا

 reeseiبودند.درشرایطگلخانهتیمارهاییکهبهصورت

بود که این امر با تحقیقات )Ousley et al. (1993

دومرحلهایاستفادهشدهبودندازکارآییبیشترینسبتبه


مطابقت داشت ،این محققان مشاهده کردند که برخی از

تیمارهای یک مرحلهای برخوردار بودند .در این مرحله

سویههای  Trichodermaمیتوانند باعث افزایش

تیمار با جدایه  P.A.S281از گونه  T. harzianumبه

جوانهزنی بذرکاهووهمچنین افزایش رشدگیاه شوند.به


عنوانبهترینتیماردرکنترلدرصدوقوعوشدتبیماری

گفتهایننویسندگان،نتایجبهشدتبهسویه،روشاستفاده

در برگها و ساقه بود که با شاهد قارچکش تفاوت

از مایه تلقیح و آمادهسازی آن بستگی داشت .در مطالعه

معنیداری نداشت .در اینجا بهترین و بدترین عملکرد در


دیگری مشخص گردید که  S. sclerotiorumمیتواند

بین تیمارهای گلخانه در گونه  T. harzianumمشاهده

به طور متوسط باعث کاهش  42درصدی ماده خشک

شد کهاین امر میتواندتأثیرمتفاوتجدایههایمختلفاز

اندام هوایی گیاهان سویا پس از تلقیج بذرها با پاتوژن

یک گونه را نشان دهد .بیشتر سویههای Trichoderma

شود ) .(da Silva Botelho et al., 2013با این حال،

باعث افزایش مادهخشکاندامهواییدرآزمایش کنترل

اثر مثبت گونههای  Trichodermaبر رشد گیاهان سویا

بیولوژیکی درحضوربیمارگر شدند.بنابراین،گیاهانکلزا

درحضورS. sclerotiorumتوسط Guareschi et al.

در بستر آلوده  S. sclerotiorumدر حضور سویههای

) (2012گزارش شده است که در تحقیق خود دریافتند

 Trichodermaرشدبهتریداشتند که نشاندهندهپتانسیل

که افزایش ماده خشک سیستم ریشه تا  44/1درصد20 ،
روزپسازظهوراتقاقافتاد.بهعالوهگزارشهاییدرمورد

1- Hook like
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بیماریداشتوبهعنوانبهترینجدایهدرسطحآزمایشگاه

 در غیابTrichoderma spp. افزایش رشد توسط

 نتایج مربوط به این بررسی و.و گلخانه معرفی میگردد

بیمارگرها برای سایر گونههای گیاهی مانند گوجهفرنگی

مطالعاتانجامشدهتوسطسایرمحققانبیانگرایناستکه

 خیار و، لوبیا معمولی،)Fontenelle et al., 2011(

میزان تاثیر جدایههای مختلف تریکودرما روی قارچ

 .)Pedro et al., 2012(وجودداردArabidopsis sp.

اسکلروتینیا درشرایطآزمایشگاهوگلخانهمتفاوتبود که

 متعلق بهARCTr272  وARCTr282 دو جدایه

منشاءجغرافیایی،ایناختالفمیتواندمربوطبهنوعگونه


 عالوهبرتاثیرخوبدرروشهایT. harzianumگونه

 .وتنوعژنتیکیجدایههایموردآزمایشباشد

بهترینعملکردرادرکاهشمیزانوقوعو،آزمایشگاهی



شدت بیماری در برگها و ساقهکلزا داشتهاند که جدایه

سپاسگزاری

 از نظر کاهش میزان وقوع و شدت نسبیARCTr282

بدین وسیله از موسسه غیرانتفاعی دیلمان الهیجان و

 درصد8 درصدو37بیماریدربرگهابهترتیب بهمیزان

دانشگاهآزاداسالمیواحدرشتبرایحمایتهایالزماز

32وکاهشمیزانوقوعوشدتبیماریدرساقهبهمیزان

 .اینتحقیققدردانیمیگردد

 درصد بیشترین کارآیی را در کاهش شدت4 درصد و
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Abstract

Background and Objectives
Crown rot disease caused by Sclerotinia sclerotiorum, is one of the major diseases of canola
worldwide. Biological control is a control method in agriculture for living organisms,
especially fungi and bacteria, and is used in order to control plant damages caused by
harmful factors.
Materials and Methods
In this research, we evaluated the effect of seventy one isolates of Trichoderma spp. against
S. sclerotiorum using various in vitro methods including dual culture and slide culture
methods. Based on the obtained results of in vitro studies, six Trichoderma isolates and
Tebuconazole fungicide were selected in order to study their potentials for controlling the
crown rot disease in greenhouse. For this purpose, rapeseed petals were inoculated with S.
sclerotiorum and inoculation of suspensions of Trichoderma isolates was done after
inoculation of pathogen and also before and after its inoculation and then the severity of the
disease was determined in the studied treatments.
Results
Based on obtained results, in dual culture, ARCTr281 (T. harzianum) was the most effective
isolate for inhibition of mycelial growth. In hyperparasitism test, all isolates of T. harzianum
hade successful performance in controlling the pathogen and coiling of Trichoderma was
observed around the hyphae of S. sclerotiorum. Lowest disease incidence and severity of
disease was observed in the negative control (without Sclerotinia and Trichoderma).
Inoculated fungi in two stages, effectively were able to reduce the incidence and severity of
disease in leaves and stems that ARCTr281 (T. harzianum) was the most effective fungus
under greenhouse conditions. Also, the use of Trichoderma isolates in two stages in presence
of pathogen caused an increase in height, fresh and dry weight of the shoot and root under
greenhouse conditions. Analysis of variance and comparing the average characters by Least
Significant Difference (LSD), Duncan and nonparametric method showed significant
difference between used fungi in dual culture and greenhouse studies.

Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 42(2), Summer, 2019

Discussion
According to the results of biocontrol studies under laboratory and greenhouse conditions,
ARCTr281 and ARCTr272 fungal isolates belonging to T. harzianum were the most
effective antagonists for control of canola's crown rot disease. The results of this study
indicated that different isolates of Trichoderma can be considered as potential antagonists
for the management of canola's crown rot disease.
Keywords: Biological control, crown rot, Sclerotinia sclerotiorum, canola, Trichoderma
isolates

