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  با استفاده از  بیماري پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم زیستیکنترل 

  استان مازندران ي قارچی درهاآنتاگونیست
  

  *حسین براري
  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مازندران استادیار
  10/9/93 ؛ تاریخ پذیرش: 1/5/93 خ دریافت:تاری

 چکیده

 Petch  Gibberella zeae )Fusarium graminearum (.Schw) قارچ گندم ی ریشهگپوسیدعامل 

)Schwabe( باعث کاهش عملکرد قابل توجه ي آلوده و شرایط مناسبهادر زمیناین بیماري باشد. می 
انتخاب شده  ي آنتاگونیستهاي قارچهاثر بخشی گونههدف از این مطالعه بررسی اگردد. محصول می

رشـد  . در ایـن بررسـی   شرایط گلخانه و مزرعه بود تحت F. graminearum خاکزي بیمارگردر برابر 
جدایـه   15سـه جدایـه از   فرار مواد سلولی و آزاد ي هاتوسط متابولیت  F3( F. graminearum( قارچ

 اي وهـاي گلخانـه  بـراي آزمـایش   کـه  کاهش یافته بـود  )12 و 10 ،2(قارچی تریکودرما  آنتاگونیست
طـور  بـه  12جدایـه    Trichoderma harzianum آنتاگونیسـت  . در ایـن میـان  اي انتخاب شـدند مزرعه
 روز پس از تلقـیح  35 را بیماريدرصد)  1/4) و شدت (درصد 3/8(درصد وقوع ) ≥5/0P( داريمعنی

. بـراي تاییـد آزمـایش گلخانـه،     داداي افزایش شرایط گلخانهدر را گرم)  38( دانه هزار و وزن کاهش
 )T.12( جدایـه . ایـن  شرایط مزرعه مورد آزمایش قرار گرفتنددر  مجدداانتخاب شده ي اهآنتاگونیست

 .کاهش دهد )درصد 1/3) و (درصد10(ترتیب و شدت بیماري را به میزان درصد وقوع توانست نیز
  

  1، گندمزیستی، کنترل umminearum, Trichoderma harzianFusarium gra: کلیديهاي واژه
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  مقدمه
ــه       ــارچ، از جمل ــه ق ــدین گون ــر چن ــدم در اث ــه گن ــیدگی ریش ــاري پوس  .Pythium sppبیم

Gaeumannomyces graminis var tritici, Cochliobolus sativus, Fusarium graminearum, F. 
culmorum and Rhizoctonia solani.ــی ــ، ایجــاد م ــان آنگ ــه در می ــاردد ک ــارچ ه  Fusariumق

graminearum، باشـد (فـروتن و   ترین عامل پوسیدگی ریشه گندم و جو در استان مازندران مـی شایع
شـود.  سنبله مشخص می زودرس این بیماري از طریق زوال بافت طوقه، سفید شدن ).2007همکاران، 
که در این زمـان پوسـیدگی طوقـه بـه      شدههر ظا کمترگیاهان آلوده، تا قبل از مرحله خوشه  عالئم در

  گردد. میي باالیی بوته هامانع انتقال آب و امالح به قسمت و اندازه کافی پیشرفت داشته
و بقایاي گیاهی  ها، کالمیدوسپورها، میسلیومهابذر زاد و خاکزاد است و کنیديعامل بیمارگر 

ودگی فراهم می کنند. این بیماري سبب کاهش قابل مایه تلقیح اولیه بیمارگر را براي شروع آلآلوده 
ي این بیمارگر هاکمی محصول، بعضی از جدایهتوجه محصول گندم می گردد. به غیر از خسارت 

پاري  ؛ 1993(نلسون و همکاران،  کنند که براي انسان و حیوان خطرناکندي قارچی تولید میهازهرابه
  ).1995و همکاران، 

عفونی خاك براي کنترل بیماري مـوثر اسـت ولـی هزینـه آن     ضدبوده و کل کنترل این بیماري مش
ي سنتی مانند هاتوسعه استفاده از ارقام مقاوم وجود دارد. روشیی در هاباشد. محدودیتبسیار زیاد می

و افزایش مواد آلی خاك می تواند  عمیق مدت، زیر خاك کردن بقایاي آلوده با شخمتناوب زراعی بلند
و  1تـک کشـتی   نظـام ي کوتاه مـدت،  هال بیماري خاکزاد مفید باشد ولی این عمل با تناوببراي کنتر

بنابراین استفاده  ).1968کوك و برول،  ؛1968(کوك،  شودمی بی اثربراي افزایش تولید  2متراکمکشت 
   یک امر ضروري است. در مدیریت تلفیقی کاهش بیماريي کنترل هاازسایر روش

ي مختلـف  هـا ي قـارچی از جملـه گونـه   هـا ن بیمارگر، بعضی از آنتاگونیسـت ای زیستیدر کنترل 
در  ي مختلـف تریکودرمـا  هـا گونـه  آنتاگونیستی فعالیت .باشدمیتریکودرما و گلیوکالدیوم امید بخش 

کـراش و   ؛2001(هیل جرد و همکـاران،   اندمطالعه شده به طور وسیعی گیاهی زايعوامل بیماری برابر
 قـارچ  مختلـف  يهاجدایه ايتغذیه رقابت مقایسه منظوربه) 2008( رهنما و عراقی ).2001همکاران، 
 بررسـی  این در. کردند استفاده طرفه دو کشت روش از Fusarium graminearum با قارچ تریکودرما

                                                             
1. Monoculturing 
2. Intensive cropping 
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 فـرار  ترکیبـات  اثـر  بررسـی  آزمـون . شـد  اسـتفاده  T. virens جدایـه  2 و T. harzianumجدایه  3 از
 ساعت 24 زمان،هم کشت حالت 3 در بیمارگر قارچ پرگنه رشد از جلوگیري در ریکودرمات يهاجدایه

 که داد نشان میکروسکوپی يهابررسی. گردید انجام F. graminearum کشت از قبل ساعت 48 و قبل
 شدن پارازیته باعث بیمارگر عامل هیف دور مانند فنر پیچش و تماس با تریکودرما مختلف يهاجدایه

 باعـث  بیوز آنتی خاصیت و قارچی ضد مواد تولید با تریکودرما قارچ يهاجدایه همچنین. شدند هاآن
 در. گردیدنـد  شـدن  قطعه قطعه و شدن لیز بدشکلی، از اعم بیمارگر عامل يهاهیف در تغییراتی ایجاد

 در. داد نشان خود از را رشد و پیشروي سرعت بیشترین Th2 جدایه اي تغذیه رقابت بررسی آزمایش
 عامل از زودتر ساعت 48 که حالی در تنها تریکودرما جدایه که شد مشخص فرار ترکیبات اثر آزمایش
 4 از) 2001( پـولیتز  و وجلـد  .گردیدنـد  بیمـارگر  عامـل  رشـد  کـاهش  باعـث  شـدند  کشت بیمارگر

ــت  ــرل  Bipolaris polimixaو  .T. viridae،T. harzianum  ،Bacillus spآنتاگونیس ــت کنت  جه

F. graminearum با شده تیمار گندم بذر که داد نشان شده انجام يهااستفاده کردد. بررسی T. viridae  
 حـداقل  Bipolaris polimixaو  T. harzianum بـا  شـده  تیمار هايگندم با مقایسه در Bacillus sp. و

 Trichodermaسـاس تعـدادي از ترکیبـات تجـاري بـر ا     .دادند نشان خود از سنبله در را عالئم میزان

harzianum  وT. virens  ی از عي برگـی در طیـف وسـی   هـا د و  بیماريي خاکزاهابیماري درمانبراي
سـاموئل،   ؛1992ن و همکـاران  سـو لوم ؛1996(هـارمن و همکـاران،    محصوالت باغبانی  وجود دارند

اریمی ریشه در استان ي تریکودرما روي پوسیدگی فوزها،  اما اطالعات کمی درباره تاثیر جدایه)1996
آنتاگونیسـت   ي قـارچ هـا هدف از این مطالعه بررسی توان بالقوه برخی از جدایه مازندران وجود دارد.

گنـدم در مازنـدران   ریشه  فوزاریومی پوسیدگیبراي کنترل بیولوژیک تریکودرما بومی خاك مازندران 
  .بود

  
  هامواد و روش

در  گندم بیمار هايبوتهفاده شده در این مطالعه، از بیمارگر و آنتاگونیست استقارچ ي هاگونه
ن مازندران شامل طور جداگانه از مزارع مختلف استاي خاك خشک بههاو نمونه هامرحله پر شدن دانه

  آوري شدند.جمع 1389-90 زراعی سالطی  ، ساري، نکا، بهشهر، گلوگاه و جویبارشهرشهرهاي قائم
شـده در روي محـیط    کشت دادهي آلوده هاو طوقه گندم شهری ازFusarium graminearum قارچ 

، بـه  ي خاك ناحیه ریزوسفريهاا، نمونهي تریکودرمهابراي جداسازي جدایهو  جدا شد. PDAکشت 



 1394) 1)، شماره (22هاي تولید گیاهی (نشریه پژوهش

230  

سـریالی بـا آب    طـور ي خشـک شـده بـه   هامدت هشت روز در دماي اتاق خشک شدند. سپس نمونه
از  میکرولیتـر  100پـس از رقیـق سـازي، مقـدار      ).1991(ویج سـاندرا و همکـاران،    مقطررقیق شدند

(مـک فـادن و    ساتنرا به طور جداگانه روي محیط کشت انتخابی مک فادن و  10-6تا  10-4ي هارقت
  کشت داده شدند. )،1975ساتن، 

ي مختلـف تریکودرمـا از   هاجدایه از گونه 15و  F. graminearumجدایه  18ي اولیه هادر بررسی
بـر روي   F. graminearumي هـا ي خاك جدا شدند. بیمـاریزایی جدایـه  هاندم و نمونهگیاهان آلوده گ

ي هاهمه جدایه براي مطالعات بعدي انتخاب گردید. )F3( گندم رقم تجن انجام شد و بیماریزاترین آن
درجـه   25  آگـار در دمـاي    –عصـاره سـیب زمینـی    آنتاگونیست و بیمـارگر در روي محـیط کشـت    

  داري شدند.نگهگراد سانتی
 وژیکـی شناسـی  ریخـت  مورفول خصوصیات اساسبر  و آنتاگونیست ي بیمارگرهاشناسایی گونه

؛ 1993(نلسـون و همکـاران،    شـد م انجـا کنیـدي   و کنیـدیوفور ، هیف ابعاد قطر اندازه گیري، هاپرگنه
، کاه ایشگاهدر شرایط آزم Gibberella zeaي هامنظور تولید پریتسبه .)1991بی ست، ؛ 1969ي، ریفا

 قرار گرفت PDA ي محتويهاتشتک در F. graminearum (F3)و کلش استریل شده گندم روي قارچ 
 ).1983(نلسون و همکاران، 

بـراي ارزیـابی تـاثیر     :F. graminearum (F3) ي تریکودرمـا روي رشـد میسـلیومی   هاتاثیر جدایه
روش کشـت دوتـایی و پوشـش سـلوفان     ي تریکودرما روي بیمارگردر شرایط آزمایشـگاه از  هاجدایه

صورت دو به با قارچ بیمارگر هابراي این منظور همه آنتاگونیست )1971(دنیس و وبستر،  استفاده شد
  کشت گردیدند. PDAمیلی لیتر  15میلی متري حاوي  80ي هادرداخل تشتکبه دو 

ي سـه روزه در  هـا نـه میلی متر از حاشـیه پرگ  پنجیک بلوك میسلیومی به قطر براي کشت دوتایی 
ی متـري از هـم روي   تسان چهاري تریکودرما و بیمارگر، جدا و به فاصله هاحال رشد هر یک ازجدایه

سلوفان،  یک غشاء سلوفانی به قطر هشـت سـانتی   ارتباط با روش . در محیط آگار دار قرار داده شدند
جوشـانده و قبـل از قـرار     نیم ساعتبه مدت  ، را ابتدا در آب مقطرمتر(سلوفان استرالیایی، ویکتوریا)

ي هـا بلـوك سپس  شد. ستروندادن روي محیط کشت آگاردار در بین کاغذ فیلتر قرار داده در اتوکالو 
در وسـط  در حـال رشـد   ي هاآنتاگونیستي سه روزه هامتر از حاشیه پرگنهمیلی پنجمیسلیومی به قطر 

اسـتفاده   هـا تاگونیسـت بجـاي آن  PDA سـترون  براي تیمار شاهد، یک بلوك این غشاء قرار داده شد و
آگار (در تیمار شاهد)  قطعهساعت غشاي سلوفانی همراه با قارچ چسبیده به آن و یا  48بعد از  گردید.
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ي تریکودرمـا، یـک   هـا براي فعالیت ضد قارچی جدایـه و ). 2000(اعتباریان و همکاران،  برداشته شد
ي فوق انتقال داده شد هابه تشتک F. graminearumشده با میلی متر تلقیح  5بلوك میسلیومی به قطر 

گراد ودر شرایط تاریکی نگهداري شدند. بعد از هفت روز ناحیـه  درجه سانتی 25در دماي  هاتشتک و
زیـر  رابطـه  درصد بازدارندگی رشد با استفاده از  و گیري و با شاهد مقایسه شدبازدارندگی رشد اندازه

در  F. graminearumپرگنه  میانگین قطر رشد قارچ:   aرشد،  از ازدارندگیدرصد ب GI:(محاسبه شد 
   )میانگین قطر رشد قارچ در تیمار مورد بررسی: b و تیمار شاهد

 GI = a-b/a×100)                                                                                                    1رابطه (
 

گیري ناحیه محاسبه شده در دو اندازهر پرگنه بیمارگر به صورت میانگین طالزم به ذکر است که ق
  تصادفی با سه تکرار انجام شد. این مطالعات در قالب طرح کامالنظر گرفته شد. 

ي آنتاگونیست هاي فرار تولید شده توسط جدایههابه منظور بررسی تاثیر متابولیتهمچنین 
)، طراحی و اجرا گردید. سپس 1971درما بر بیمارگر، آزمونی بر اساس روش دنیس و وبستر(تریکو

طور ي قارچی سه روزه آنتاگونیست و بیمارگر بههامتري از حاشیه فعال پرگنهیک دیسک پنج میلی
کشت شد. پس از برداشت درب  PDAمتري حاوي محیط ي هشت سانتیهاجداگانه در مرکز تشتک

ي حاوي آنتاگونیست قرار داده شده و دور هاروي تشتکي حاوي بیمارگر برهاتشتک، هاپتري
متري با نوار پارافیلم مسدود گردید. در تیمار شاهد به جاي آنتاگونیست از دیسک پنج میلی هاتشتک
در تاریکی قرار داده شدند. میزان  21مدت سه روز در دماي به هااستفاده شد. تشتک PDAمحیط 

رندگی از رشد شعاعی بیمارگر بر اساس فرمول فوق محاسبه و یادداشت گردید. آزمون در قالب بازدا
  تصادفی با سه تکرار انجام شد. طرح کامالً

جدایه  سهاي براي انجام آزمایشات گلخانه: گندم در گلخانه F. graminearum (F3) زیستیکنترل 
که در شرایط آزمایشگاهی  ،)T. harzianum 2, T. harzianum 10, T. harzianum12( تریکودرما

  .بیشترین تاثیر را داشتند انتخاب شدند
در فـوزاریمی  و شدت پوسـیدگی  وقوع توانایی کاهش  بررسی ي انتخاب شده برايهاآنتاگونیست  

، ابتـدا  ي تریکودرمـا هـا و جدایـه  F. graminearum (F3) تکثیرگندم مورد آزمایش قرار گرفتند. براي 
قـارچ فـوزاریم بـه قطعـات     محیط کشت  مدت یک هفته کشت داده شدند. سپسبه PDAروي محیط 
گرم ماسه، پـنج   100حاوي میلی لیتري  250ي درپوش دار هاتقسیم و به فالسک مربعی دوسانتی متر
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 در يهـا و محیط کشت قـارچ تریکودرمـا بـه فالسـک    لیتر آب مقطر استریل میلی 20گرم آرد ذرت و 
ي تلقـیح  هابسترسپس  .گرم سبوس گندم مرطوب انتقال داده شد 100لیتري حاوي میلی 250 دارپوش
تمام سطح بستر از قـارچ فـوزاریم و تریکودرمـا    در دماي اتاق به مدت سه هفته نگهداري شد تا  شده

  پوشانده شود.
هر  گرم براي 15به میزان  ،یک از دو قارچ فوزاریم و تریکودرما با خاك گلدان ضدعفونی شده هر  

در  ور شـدن . بذر گنـدم رقـم تجـن بـا غوطـه     )2000(اعتباریان و همکاران،  کیلو خاك مخلوط شدند
ضد عفونی و سپس سه بـار بـا آب مقطـر اسـتریل     براي دو دقیقه  درصد 1هیپوکلریت سدیم  محلول

سانتی متـر در خـاك تیمـار شـده کاشـته شـدند.        20پالستیکی به قطر ي هاشستشو شدند ودر گلدان
  :عبارت بودند از هاارتیم

1 (F. graminearum (F3) + T. harzianum 2 ، 2 (. graminearum (F3) + T. harzianum 10 ، 3(F 

. graminearum (F3)+T. harzianum 12 ، 4(  ،شاهد آلودهF . graminearum (F3)  سالم شاهد) 5 و .
 )شده ضدعفونی( خاك

درجـه   7±25 دمـاي  بـا تگاه تحقیقـات زراعـی قراخیـل    ایسـ  گلخانه در هفته 10 مدتبه هاگلدان 
  و نمـــوده  خــارج گلــدان بوته از هر تیمار از 10پایان، در. شدند نگهداري طبیعی نور و گرادسانتی

  ي آلوده و سالم را شمارش ومیزان بروز بیماري تعیین گردید. ها، بوتههاپس از بررسی ریشه
زنـی  مایـه  بوته 10 )،1992بق روش سینگلتون و همکاران (آلودگی مطا شدت تعیین براي همچنین

 تقسیم کوچکی قطعات به شسته و فراوان آب با هاي این نمونههاو ریشه شد برداشتهشده از هر تیمار 
 درصد 5/0 سدیم هیپوکلریت با قطعات . این)نمونه 100 قطعه و مجموعا 10ریشه هر بوته به ( شدند

 هـا نمونـه  سترون کاغذي حوله با از آب گیري شده و پس سطحی فونیضدع دقیقه دو تا سه مدت به
 قـارچ  یی کـه پرگنـه  هـا تعداد ریشه روز دو تا سه گذشت از پس. شدند داده کشت PDA محیط روي

 گیـاه در هـر   ریشه 10شده ( برداشت يهاریشه کل شده بود شمارش و به تعداد جدا هاز آنفوزاریم ا
 بـروز بیمـاري در هـر تیمـار     درصد در حاصل ضریب بیماري شدت سبهمحا براي شد؛ تقسیم)  تیمار

 .انجام شد تصادفی در سه تکرار این آزمایش در قالب طرح کامال گردید. ضرب

اي، گلخانـه هـاي  بـراي تاییـد آزمـایش   : گنـدم در مزرعـه   F. graminearum (F3) زیسـتی کنتـرل  
مـورد  ایسـتگاه تحقیقـات زراعـی قراخیـل      دردر شرایط مزرعـه   دوبارهي انتخاب شده هاآنتاگونیست

اي بود به جزء طرح آزمایش کـه در قالـب   گلخانه هايرفتند. همه تیمارها مشابه آزمایشبررسی قرار گ
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 با متريسه خط  پنجشامل مورد آزمایش رت هر ک. در چهار تکرار انجام پذیرفتبلوك کامل تصادفی 
 متر در نظر گرفته شد 5/1از یکدیگر  هابلوكطور مینو ه هافاصله کرت ي بوده ومترسانتی 30فاصله 

زنـی  با خاك مایـه  هادر آورده و پس از کاشتن بذربراي کاشتن بذرها ابتدا شیار  .)1978(لیتل و هیلز، 
 دهـی شـدند.  اي شرح داده شد خـاك فوزاریم مطابق با آنچه در آزمایشات گلخانه ما وشده با تریکودر

 میزان بروز و شدت بیماريشدند و پوشانده با خاك سترون ، مار شاهد سالمتی بذرهاي کاشته شده در
 انجام پـذیرفت.  ،مطابق با آنچه در بند فوق شرح داده شد ،محصول برداشتمرحله در زمان نزدیک به 

  .آزمون دانکن استفاده شداز  هابراي مقایسه میانگین داده و SASبا برنامه  تجزیه واریانس
 

 نتایج و بحث
هر : در شرایط آزمایشگاه  F. graminearum (F3)ي تریکودرما روي رشد میسلیومیهاثیر جدایهتا

توانـایی   هـا همه جدایـه ي مختلف تریکودرما وجود داشت، ولی هاداري  میان جدایهچند تفاوت معنی
 ، 2 ي تریکودرمـا شـماره  هاداشتند. جدایه ي دوتایی راهادر کشت F. graminearumبازدارندگی رشد 

 F. graminearumدرصـد در رشـد قـارچ    8/58و  2/51، 63/48توانستند به ترتیب به میزان  12 و10

(F3)  1بازدارندگی ایجاد نمایند (شکل.(  
را  F. graminearum (F3)ي تریکودرما توانایی بازدارندگی رشد هادر کشت دوتایی همه جدایه

له عدم رشد ها ي تریکودرما مشاهده شد.هاجدایهي بیمارگر و هاله عدم رشد بین پرگنههاداشتند.
باشد که سبب بازدارندگی  تریکودرما يهاگونه تولید شده توسط بازدارنده مواد اثر تواند به علتمی

 تولید شواهدي از عنوانبه ناحیه مهار شده رشد و اندازه شود. حضورمی  F. graminearumرشد
و  کراوفورد ؛1991شود (جکسون و همکاران، محسوب می اتریکودرم يهاگونه توسط بیوتیکآنتی

  .)1993همکاران، 
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بـا حـروف    هايمیانگین. F. graminearumي تریکودرما روي بازدارندگی رشد میسلیومی هاتاثیر جدایه -1شکل 

 .ندارند درصد 5 احتمال داري در سطح، تفاوت معنیاي دانکنابق با آزمون چند دامنهمشابه مط

 
توانستند  T. harzianum(12) و T. harzianum(2)  ،T. harzianum(10)ي آزاد سلولیهابولیتمتا  

، 18، 41، 39، 29ترتیب به میزان را در شرایط آزمایشگاه به  F. graminearumمیزان رشد میسلیومی
  ).2ترتیب کاهش دهند (شکل  درصد به 20و  37

  میـزان رشـد   توانـد مـی  نیـز  تریکودرمـا  يهـا گونـه  تولیـد شـده توسـط   سلولی آزاد يهامتابولیت  
F. graminearum (F3) تحقیـق در مـورد   بـراي  طـور عمـده  به سلوفان روش چه اگر. را کاهش دهد 

دنیس و وبسـتر،   ؛1991جکسون و همکاران، شود (استفاده می قارچ تریکودرما غیر فرار يهامتابولیت
ي تریکودرمـا  در ایـن مطالعـه جداسـازي و     هـا جدایه ي تولید شده ازهابیوتیک هر چند آنتی .)1971

، 3فسفوالکتومایسـین  ،2کاندیسـیدین  ،1توبرسـیدین  همچـون  هـا بیوتیـک شناسایی نشدند اما بعضی از آنتی
 Pseudomonasهمچون  هاکه به وسیله بعضی از آنتاگونیست 5دي استیل فلوروگلوسینول-4 و 4فناسین

flourescens, Streptomyces spp. and Trichoderma spp. شوند به وسیله بعضی از محققان تولید می
 ).1992مازوال و همکاران،  ؛1989فوشیمی و همکاران،  ؛1994نگ و همکاران، هاگزارش شده است (

                                                             
1. Tubercidin  
2. Candicidin 
3. Phosphlactomycin 
4. Phenasin 
5. 4-diacetylphloroglucinol              
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 F. graminearumي تریکودرما روي بازدارندگی رشد میسلیومی هاي آزاد سلولی جدایههاتاثیر متابولیت -2شکل 
 5داري در سـطح  اي دانکن، تفـاوت معنـی  با حروف مشابه مطابق با آزمون چند دامنه هايمیانگینفان). (روش سلو

  .درصد ندارند
  

 F. graminearum رشـد  مهـار  در کودرمایتر يهاگونه انیم در فرار مواد  یقارچ ضد تیفعالتاثیر  

  قـارچی فـرار   ترکیبـات ضـد   بـا F. graminearum رشـد میسـلیومی    درصـد  کـاهش  بـود.  متفـاوت 
 T. harzianum (12)3 شکل( بود کودرمایتر يهاگونه ریسا از شتریب یتوجه قابل طوربه.(  

بـا   F. graminearum(F3)هـاي فـرار نشـان داد کـه درصـد کـاهش رشـد        نتایج فعالیت متابولیت
 Rhizoctonia  solani و Pythium ultimumروي  هـا ي تریکودرما، بـا مـواد فـرار باسـیلوس    هاجدایه

)، همچنـین دو گـروه آنتـی    1948). لندي و همکـارانش ( 1993دارد (فیدمن و روزال، ارتباط نزدیکی 
  گزارش نمودند.  B. subtilisبیوتیک با خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی  از باکتري 
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  یســلیومیي تریکودرمــا روي بازدارنـدگی رشــد م هـا ي فرارجدایــههـا تــاثیر فعالیـت ضــد قـارچی متابولیــت   - 3شـکل  

F. graminearum  .5 احتمـال  داري در سـطح اي دانکن، تفاوت معنـی با حروف مشابه مطابق با آزمون چند دامنه میانگین 
  .ندارند درصد

  
 نتایج حاصل از این تحقیق: و مزرعه روي گندم در شرایط گلخانه F. graminearum زیستیکنترل 

 .F.graminearum (F3) + T گنـدم  تیماراري در و شدت بیمدرصد وقوع نشان که  در شرایط گلخانه

harzianum (T.12) ،وزن هزار دانـه   برعکس، و )4(شکل بل توجهی از سایر تیمارها کمتر به میزان قا
اي را تاییـد  اي نیـز نتـایج گلخانـه   )، که نتایج تکمیلی مزرعه5از سایر تیمارها بود (شکل در آن بیشتر 

  ).6(شکل نمود 
اي نشـان داد کـه   ي تریکودرما در شرایط گلخانه و بررسی مزرعـه هاگندم با جدایهي هاتلقیح دانه

میزان پوسیدگی ریشه و طوقه کاهش و وزن هزاردانه و میزان کل محصول افزایش یافت. تـاثیر تلقـیح   
، در کاهش بیماري و افزایش محصول توسط محققان گزارش شده بـود.   هاگونیستان گندم با آنتهاگیا

 Phtophthoraدر گلخانه شدت  Streptomyces)، گزارش کردند که تلقیح گیاه با 1991فریچ ( بوچو و

infestans  را کاهش داد. این کاهش ناشی از القاء مقاومت بوسیله استرینStreptomyces  بود. همچنین
شـدت  اهش ي باکتریـایی، در کـ  هاچندین گزارش در ارتباط با تاثیر تلقیح گیاهان گندم با آنتاگونیست

گـزارش   گنـدم  افزایش محصـول در نتیجه و  F. graminearum(F3)ناشی از سوختگی سنبله بیماري 
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لیـو و   ؛1996جـونز و سـاماك،    ؛2003اعتباریان و همکاران،  ؛1993ابیاد و همکاران، -شده است (ال
  ). 1996اخوت و همکاران،  ؛2006نوروزیان و همکاران،  ؛2000لوز،  ؛1995همکاران، 

 Pseudomonasو Bacills subtilisي هــاجدایــه )، طــی اســتفاده از2005روتن و همکــاران (فــ  

fluorescens  بیماري در شـرایط گلخانـه و   درصد وقوع علیه فوزاریم خوشه گندم، مشاهده نمودند که
  اي کاهش پیدا کرد.طور قابل مالحظهشدت بیماري تحت شرایط مزرعه به

ي  ثبت شده روي هابه فرم تجارتی به صورت آفت کش  .Streptomyces sppي هابعضی از جدایه
موجـود مـی باشـند (جـونز و سـاماك،       هـا بعضی از بیماري زیستیکنترل  جهتبعضی از محصوالت 

ي تریکودرما آزمایش شده در این مطالعه قبل از اینکه به فـرم تجـاري در   ها). به هر حال جدایه1996
  ي مختلف باید براي سالمت غذا آزمایش شوند. هاوتیکبیایند باید جهت تولید آنتی بی

  

 
  

  با حروف  هايمیانگینو شدت بیماري در شرایط گلخانه. درصد وقوع  ي تریکودرما رويهاتاثیر جدایه -4شکل 
  نداشتند. درصد 5 احتمال داري در سطحاي دانکن، تفاوت معنیمشابه مطابق با آزمون چند دامنه
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با حـروف مشـابه مطـابق بـا      هايمیانگیني تریکودرما در وزن هزار دانه در شرایط گلخانه. هاایهتاثیر جد -5شکل 

  نداشتند. درصد 5 احتمال داري در سطحتفاوت معنیاي دانکن، آزمون چند دامنه
  

 
به بـا حـروف مشـا    هـاي میانگیني تریکودرما روي شیوع و شدت بیماري در شرایط مزرعه. هاتاثیر جدایه -6شکل 

  نداشتند. درصد 5 احتمال داري در سطحتفاوت معنیاي دانکن، مطابق با آزمون چند دامنه
  

  تشکر و قدردانی
طبیعی کز تحقیقات کشاورزي و منابعاهپزشکی، مرآزمایشگاه تحقیقات گی کارشناساناز  بدینوسیله  

  گردد.جهت همکاري در این تحقیق تشکر و قدردانی میمازندران 
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Abstract 

Fusarium root and foot rot of wheat is caused by the fungus Gibberella zeae 
(Fusarium graminearum). This disease causes significant yield loss under infested 
soil and favourable condition. The aim of this study was to evaluate the efficacy of 
selected fungus strains against the wheat soil-borne pathogen F. graminearum 
under greenhouse and field conditions. The most potent isolates were 3 isolates (all 
of isolates were identified as Trichiderma harzianum) out of 15 isolates, which 
have numbers 2, 10 and 12. These isolates were selected for the following 
experiments. Mycelial growth of F. graminearum (F3) was reduced by cell free 
and volatile metabolites of Trichoderma harzianum strains. T. harzianum strains 12 
significantly (P≤0.5) reduced the incidence (8.3%) and severity (4.1%) of disease, 
35 days after inoculation and increased the 1000 grain weight (38 g) in greenhouse 
conditions. For confirmation of the greenhouse tests, the selected antagonists were 
reexamined in field trials. This strain could also reduce the disease incidence (10%) 
and severity (3.1%).  
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