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  "گزارش کوتاه"
  

   فرنگی کودرما بر فاکتورهاي رشدي گوجهیي قارچ تر ها بررسی اثرات برخی گونه
  زنی  هیدر سه روش ما
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  دهیچک
 ییستزابزار  عنوان جایگزین مناسبی براي کودهاي شیمیایی و تریکودرما بهمختلف هاي  گونه هدف: سابقه و

 باال، مکانی و غذایی رقابت توان بودن دارا با یزجاندارانر اینباشند.  موفق در زمینه کشاورزي پایدار مطرح می
 ،هگیا در مقاومت القاء نیز قابلیت و زراعی غیر و زراعی گیاهان اغلب یشهرمحیط  در فراوان اسپورزایی و استقرار

گردند.  گیاه می برخی موارد موجب تحریک به رشد در بلکه شده خاك در بیمارگر عوامل کاهش تنها باعث نه
 یک مختلف هاي دایهج ،قارچ گونه نوع اثرات مطلوب رشدي قارچ مذکور در رشد گیاه بستگی به عواملی چون

ثیرات کاربرد چهار گونه مختلف تریکودرما با أزنی دارد. لذا در این تحقیق سعی شده است ت یهروش ما و گونه
  فرنگی مقایسه گردد.  رشدي گیاه گوجه اتفصزنی بر  استفاده از سه روش مختلف مایه

  
 Trichoderma sp. (T1) ،T. virens (T2) ،T .harzianum (T3, T4) اثرات رشدي چهار گونه ها: روش مواد و

صورت  تصادفی به کامالًفرنگی در شرایط گلخانه و در قالب طرح  روي گیاه گوجهT. koningi (T5)  و
سازي خاك و  فاکتوریل در چهار تکرار انجام پذیرفت. سه روش مختلف تلقیح، شامل بذرمال نمودن، آلوده

تلقیح قارچ با  هارزیابی شد. مایپاشی استفاده شده و کارایی هر سه روش با توجه به جدایه مصرفی  محلول

                                                             
  Nahidheidarzadeh@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

 



  1395) 1)، شماره (23هاي تولید گیاهی ( نشریه پژوهش

24 

 براي ترتیب به بذر هر براياسپور  3×106 و لیتر میلی در اسپور 107 خاك، گرم هر در پروپاگول 107غلظت 
  .شد استفاده مال بذر و پاشی محلول خاك، سازي آلوده هاي روش

 
 رشدي فاتص رويیگر روش خاك مصرف نسبت به دو روش استفاده شده د حاصل، نتایج اساس بر ها: یافته

و  T1 ،T2هـاي   جدایه تیمار. نمود عمل ثرترؤم داري معنی طور بهویژه وزن خشک و تر ریشه و اندام هوایی  به
T5 بـه  نسـبت  بررسـی،  مـورد  رشـدي  واملع در را افزایش بیشترینسازي خاك و بذرمال،  در دو روش آلوده 

 5/45و  54میزان  ترتیب به فرنگی را به طول ریشه و ساقه گوجه T1جدایه برتر  .نمودند مشخص شاهد گیاهان
درصد در مقایسه با شاهد سالم افزایش داد.  60و  80ترتیب به میزان  درصد، و نیز وزن خشک ریشه و ساقه، به

ش ویژه در رو به T2و  T1هاي  فرنگی با جدایه ، تیمار گیاهان گوجهLSDها به روش  در بررسی مقایسه میانگین
  ندارد.درصد  5سازي خاك، تفاوت محسوسی با احتمال   آلوده

  
نظـر    بـه  گـردد. همچنـین   عنوان روش پیشنهادي تحقیق حاضر معرفی می به سازي خاك  روش آلوده گیري: نتیجه

تواند منظور کاربرد در شرایط مزرعه، ب انفرادي یا ترکیبی به یمارتجهت  T2و  T1هاي  کارگیري جدایه هرسد ب می
  ثیر قابل توجهی داشته باشد.أفرنگی و افزایش محصول ت در بهبود وضعیت رشدي گیاه گوجه

  
  .Trichoderma spp، رشدي فاتصفرنگی،  گوجه :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
ي ها کش ها و آفت کش ها استفاده از انواع قارچ ترین روش براي مبارزه با بسیاري از بیماري متداول  

گونه مواد نه تنها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیستند بلکه باعث آلوده شدن  اما این ،شیمیایی است
). تالش جهت یافتن جایگزینی 4شوند ( کش می ي مقاوم به آفتهاي بیماریزا ت و نیز ایجاد گونهزیس محیط

  شده است. یستیزترل هاي مختلف کن به استفاده از روش مناسب براي این ترکیبات شیمیایی منجر
فعالیت بیمارگرهاي مختلف گیاهی اطراف ریشه را کاهش داده و هاي مختلف تریکودرما  گونه  

در افزایش رشد گیاه، اصالح جذب مواد غذایی و نمایند. همچنین  میدفاعی گیاه را تقویت  اهبردر
هاي  رسد گونه نظر می بهلذا ). 5و  3، 2زنده نقش دارند ( هاي زنده و غیر بهبود دفاع گیاه در مقابل تنش

ثر در افزایش عملکرد محصوالت ؤعنوان جایگزین مناسبی براي کودهاي شیمیایی و نیز م تریکودرما به
فرنگی  ). با توجه به اهمیت گیاهان زراعی در تغذیه مردم و سطح زیر کشت گوجه2باشند ( کشاورزي

، این تحقیق با هدف یستیزعنوان کود  ماي بومی بههاي تریکودر در کشور و نیز لزوم کاربرد جدایه
فرنگی انجام شده  رشدي گیاه گوجه فاتصگونه تریکودرماي برتر روي  بررسی اثرات رشدي چهار

پاشی  سازي خاك و محلول  ن تحقیق از سه روش مختلف تلقیح شامل بذرمال نمودن، آلودهیاست. در ا
  قرار گرفته است. ررسیبوجه به جدایه قارچی مورد استفاده و کارایی هر سه روش با ت

  
  ها مواد و روش

گونه مختلف قارچ  4پنج جدایه از : سوسپانسیون اسپورو تهیه  هاي تریکودرما جدایه
 Trichodermaشامل ،دست آمده از مزارع چغندرقند و گندم خراسان رضوي هبتریکودرما 

virens (T2)،T. harzianum (T4, T3, T1)  و T. koningi (T5)  از کلکسیون دانشکده کشاورزي
هاي تریکودرما  روزه هر یک از جدایه 14از کشت  در این بررسی استفاده گردید.دانشگاه فردوسی مشهد 

با استفاده از الم  لیتر میلی در اسپور 107سوسپانسیون اسپوري با غلظت  ،در پیت ماس و سبوس گندم
   هماسیتومتر تهیه شد.

 در قارچی تیمار پنج با اي گلخانه آزمایشات: رشدي فاتص هاي آماري تجزیه و تحلیله آزمایشات گلخان
 فرنگی گیاهچه گوجه 3چهار تکرار گلدان و در هر گلدان  در فاکتوریل روش به تصادفی کامالً طرح قالب

تلقیح قارچ با  هزنی شد. مای رقم موبیل در نظر گرفته شد. شاهد در تمامی موارد با آب مقطر سترون مایه
 براي ترتیب به بذر هر براياسپور  3×106 و لیتر میلی در اسپور 107 خاك، گرم هر در پروپاگول 107غلظت 
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بذور ضدعفونی شده به تعداد شش عدد  شد. استفاده مال بذر و پاشی محلول خاك، سازي آلوده هاي روش
منظور ایجاد فضاي بهتر براي رشد  زنی و رشد گیاهچه به در هر گلدان کاشته شد و پس از جوانه

فرنگی تعداد سه عدد گیاهچه حذف شد. در تیمار شاهد، محیط کشت سترون شده حاوي پیت ماس  گوجه
دو ماه، گیاهان از خاك خارج  در هر سه روش، پس از گذشت ها اضافه شد. و سبوس گندم به خاك گلدان

گیري شدند. در  ک و تر ریشه و اندام هوایی اندازهرشدي شامل طول ریشه، طول ساقه، وزن خش فاتصو 
در  )LSD( ای دار معنی اختالف کمترین روش به تیمارها میانگین مقایسه ،آماري آزمایش فاکتوریل حلیلت

  .گرفت انجام 16نسخه   .SAS vافزار نرم از استفاده بادرصد  5سطح احتمال 
  

  نتایج و بحث
فرنگی بـه واسـطه تیمـار     هاي رشدي گوجه در شاخصداري  ها، تفاوت معنی با توجه به مقایسه میانگین  

 روي داريمعنـی  اخـتالف هـاي تریکودرمـا    زنی جدایـه   روش مایه املع. دشهاي تریکودرما مشاهده  جدایه
که روش خاك مصرف نسبت به دو روش استفاده شده دیگر، در افزایش   طوري ه، باشتد گیاه رشد افزایش

ـ      فرنگی به هاي رشدي مورد مطالعه در گوجه شاخص طـور   هویژه وزن خشک و تـر ریشـه و انـدام هـوایی ب
رسد روش خاك مصـرف امکـان اسـتقرار قـارچ      نظر می به. )3 و 2، 1(جداول  ثرتر عمل نمودؤداري م معنی

  ). 1د (یباعث گردگیاه اي گیاه بهتر مهیا نموده و القاء مقاومت سیستمیک را در  ریشهتریکودرما را در بخش 
  

  .در شرایط گلخانه سازي خاك فرنگی در روش آلوده هاي مختلف تریکودرما بر رشد گیاه گوجه ثیر گونهأت -1جدول 
Table 1. Effect of different Ttrichoderma species on tomato growth factors using soil application 
method in greenhouse conditions 

  جدایه
  باکتري

Bacterial 
strain  

  طول ریشه
Root 

length 
)cm(  

  طول ساقه
Shoot 
length 
(cm)  

  وزن تر ریشه
Root wet 
weight 

(g)  

  وزن خشک ریشه
Root dry 
weight 

(g)  

  وزن تر ساقه
Shoot wet 

weight 
(g) 

  وزن خشک ساقه
Shoot dry 

weight 
(g) 

T1 17.9a 16.3ba 0.84a 0.09a 1.2a 0.85a 
T2 17.8a 17.33a 0.83a 0.087ab 1.24a 0.89a 
T3 12.5bc 14.1b 0.57c 0.052c 0.97b 0.65c 
T4 15.2b 14.3b 0.68b 0.07b 0.98b 0.66c 
T5 17.3a 14.5b 0.82a 0.087ab 1.05a 0.74b 

 Control(  11.6c 11.2c 0.52c 0.05c 0.78c 0.53d( شاهد

 تفاوت درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین ستون، هر در

  .ندارند داري معنی
Means in each column followed by the same letter are not significantly different at %5 probability 
level, using LSD test. 
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  .فرنگی در روش بذرمال در شرایط گلخانه درما بر رشد گیاه گوجههاي مختلف تریکو ثیر گونهأت -2جدول 
Table 2. Effect of different Ttrichoderma species on tomato growth factors using seed coating method 
in greenhouse conditions 

  جدایه
  باکتري

Bacterial 
strains  

  طول ریشه
Root 

length 
)cm(  

  طول ساقه
Shoot 
length 
(cm)  

  وزن تر ریشه
Root wet 
weight 

(g)  

  وزن خشک ریشه
Root dry 
weight 

(g)  

  وزن تر ساقه
Shoot wet 

weight 
(g) 

  وزن خشک ساقه
Shoot dry 

weight 
(g) 

T1 17.3a 13.33b 0.83a 0.087a 0.92b 0.64bc 
T2 16.2b 15.33a 0.74a 0.076ab 1.16a 0.87a 
T3 12.2bc 14.2b 0.52c 0.05b 0.98b 0.67bc 
T4 12.3bc 11.3bc 0.57c 0.05b 0.78c 0.53d 
T5  14.8b 15.16a 0.68b 0.07ab 1.09a 0.71b 

 شاهد
)Control( 

11.4c 11.1bc 0.51c 0.05b 0.77c 0.53d 

 تفاوت درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین ستون، هر در

  .ندارند داري معنی
Means in each column followed by the same letter are not significantly different at %5 probability 
level, using LSD test. 

  
  .پاشی در شرایط گلخانه فرنگی در روش محلول هاي مختلف تریکودرما بر رشد گیاه گوجه گونه -3جدول 

Table 3. Effect of different Ttrichoderma species on tomato growth factors using seed spraying 
method in greenhouse conditions 

  باکتري جدایه
Bacterial strains  

  طول ریشه
Root 

length 
)cm(  

  طول ساقه
Shoot 
length 
(cm)  

  وزن تر ریشه
Root wet 
weight 

(g)  

  وزن خشک ریشه
Root dry 
weight 

(g)  

  وزن تر ساقه
Shoot wet 

weight 
(g) 

  وزن خشک ساقه
Shoot dry 

weight 
(g) 

T1 16.16a 13.3a 0.74a 0.076a 0.91a 0.62a 
T2 13.16b 12.6ab 0.54bc 0.064ab 0.86ab 0.56ab 
T3 9.9c 13.5a 0.56c 0.052c 0.92a 0.64a 
T4 10.13c 12.3ab 0.57c 0.052c 0.86ab 0.56ab 
T5 14.1b 12.71ab 0.6b 0.067ab 0.88ab 0.58ab 

 Control( 10.6c 11.1b 0.52c 0.05c 0.77b 0.52b( شاهد

 تفاوت درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین ستون، هر در

  .ندارند داري معنی
Means in each column followed by the same letter are not significantly different at %5 probability 
level, using LSD test. 
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ثر از شرایط محیطی أهاي هوایی مت روي اندامپاشی، پایداري قارچ  که در روش محلول در حالی  
 5در سطح  T2و T1 هاي  هاي رشدي براي جدایه ها از نظر شاخص بررسی مقایسه میانگینباشد.  می

 بیشترینسازي خاك و بذرمال،  در دو روش آلوده T5و  T1 ،T2هاي  جدایه تیمار شان دارد کهندرصد 
طول ریشه و  T1جدایه برتر  .اشتندد شاهد گیاهان به نسبت بررسی، رشدي مورد فاتص در را افزایش

سازي  به شاهد سالم در روش آلودهدرصد نسبت  5/45و  54میزان  ترتیب به فرنگی را به ساقه گوجه
ترتیب موجب  وزن خشک ریشه و ساقه، به فاتصروي افزایش داد. همچنین جدایه مذکور  خاك

هاي ثبت  در این بررسی امکان تفاوت جزئی در داده شد. شاهددرصدي در مقایسه با  60و  80افزایش 
در  T5و  T1 ،T3هاي  عنوان مثال، جدایه  ود دارد. بهجدایه قارچی و روش تلقیحی وجبه  شده با توجه

ها به  در بررسی مقایسه میانگین .نشان داد ثیر را بر وزن خشک ساقهأپاشی بیشترین ت روش محلول
سازي خاك،  ویژه در روش آلوده به T2و  T1 هاي فرنگی با جدایه ، تیمار گیاهان گوجهLSDروش 

تریکودرما بر سرعت رشد و قدرت  اثر گرفت که  توان نتیجه یم نابراینب .شتنداتفاوت محسوسی 
  ارتباط مستقیم با جدایه انتخابی دارد. ،گیاهچه

  
  گیري کلی نتیجه

امکان کلونیزاسیون بهتر را در  ،پیشنهادي تحقیق حاضرروش عنوان  به سازي خاك روش آلوده  
ودرماي ریزوسفر از نقطه هاي تریک رسد، بررسی جدایه نظر می به .دهد اختیار قارچ تریکودرما قرار می

 یمارتکنندگی رشد گیاه، جهت انتخاب جدایه برتر و ارزیابی تکمیلی جهت  نظر پتانسیل تحریک
منظور کاربرد در شرایط مزرعه، بتواند در بهبود وضعیت رشدي گیاه و افزایش  به ،انفرادي یا ترکیبی

  ثیر قابل توجهی داشته باشد.أمحصول ت
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