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 چکیده

لوبیا در بین حبوبات  .لوبیا نیز گیاهی از این گروه است .آینداز محصوالت زراعی به شمار می الت دومین گروهحبوبات پس از غ

جدی و کاهش عملکرد محصوالت از جمله عواملی که باعث خسارت  .باشدترین سطح زیر کشت را در دنیا دارا میبیش

در استان  Fusarium solaniو  Raizoctonia solaniهای چقار .باشندهای بیمارگر گیاهی میقارچ ،شوندکشاورزی می

به طوری که در مناطق آلوده  ،کنندکرمانشاه و در مناطق دیگر کشور همه ساله خسارات قابل توجهی را به کشاورزان وارد می

با توجه به  .شوار استار دبسی هاکنترل آن ،زاد بودن عوامل بیماریبرند که با توجه به خاکصول را از بین میدرصد مح 88تا 

های شیمیایی خیلی موثری وجود ندارند و اکثر ارقام مقاوم نیز دارای صفات منفی مانند دوره اینکه برای کنترل بیماری روش

در  .های پروبیوتیک استجایگزین استفاده از روش کنترل بیولوژیک با استفاده از قارچهای یکی از روش ،باشندرشد طوالنی می

دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا  شناسیده جدایه مربوط به ده گونه جنس تریکودرما از کلکسیون قارچ ،تحقیق این

از رشد قارچ بیمارگر بررسی شد و سپس اثرشان در ها در دو آزمایش کشت متقابل و ترکیبات فراردر جلوگیری تهیه و تاثیر آن

 .R و F. solaniیماری پژمردگی ریشه و طوقه گیاهان لوبیا ناشی از دو قارچ پاتوژن گلخانه و در قالب طرح کامال تصادفی بر ب

solani ریشه و طوقه در کنترل بیماری پژمردگی  .به صورت جداگانه و به صورت تلفیق دو پاتوژن مورد بررسی قرار گرفت

وقه گیاهان لوبیا ناشی پژمردگی ریشه و طدر کنترل بیماری  ،T. brevicompactumگونه  ،R. soalniگیاهان لوبیا ناشی از 

موثرترین تیمارها  T. viridescenseو در حالت تیمار همزمان دو بیمارگر نیز گونه  T. harzianumگونه  ،F. solaniاز 

این  شود که از فرموالسیونبا توجه به نتایج به دست آمده توصیه می .یش صفات رشدی نیز داشتند مؤثری بر افزا بودند و نقش

 . ها در کنترل بیماری پژمردگی ناشی از این دو پاتوژن استفاده گرددجدایه

 

 .تریکودرما ،کنترل بیولوژیک ،قارچ بیمارگر ،حبوباتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

جننس   284این تیره دارای  .(1382 ،روند )پارسا و باقریغالت دومین گروه مهم محصوالت زراعی به شمار میحبوبات پس از 

شود و در بنین حبوبنات   در اکثر نقاط دنیا کشت می ،باشد که لوبیا با قدمت هفت تا هشت هزارسالهگونه می 74444و بیش از 

حبوبات به ویژه لوبیا غنی از پروتئین )تا چهنار برابنر غنالت و     .(7410 ،1)فائوباشد ترین سطح زیر کشت را در دنیا دارا میبیش

 ،(7442 ،و همکناران  7و کربوهیندرات اسنت )منیکالز    Eویتنامین   ،ای(پروتئین موجود در گیاهان غدهاز تر برابر بیش 74تا  14

ترین حبوبات از نظنر ارزش غنیایی در   با ارزشدرصد کربوهیدرات  84-24درصد پروتئین و  74-78لوبیا همچنین با دارا بودن 

بنه عننوان یکنی از مننابم مهنم      کشورهای در حنال توسنعه   ( و در بسیاری از 7448 ،3باشد )مجنون حسینیسرتاسر جهان می

   .(1388 ،گیرد )کوچکی و بنانیانپروتئین گیاهی مورد استفاده قرار می

شود که در این میان ز پروتئین مورد نیاز انسان از منابم گیاهی تامین میدرصد ا 28درصد از کالری و  04در حال حاضر حدود 

کالری در  304درصد پروتئین و  38به عنوان مثال لوبیا به عنوان یک منبم غیایی دارای  .دشنباحبوبات نقش مهمی را دارا می

هنای  قارچ ،شوندی در طول سال میاز جمله عواملی که باعث خسارت جدی و کاهش عملکرد محصوالت کشاورز .هر گرم است

زای پوسیدگی طوقنه و ریشنه لوبینا    بیماری مل قارچیترین عواکه مهم .(7411 ،و همکاران 0باشند )اکوندایوبیمارگر گیاهی می

 .Rhizoctonia solani، Fusarium solani f. sp. phaseoli، Fusarium oxysporum f. spعبارتننند از  

phaseoli، Pythium aphindermatum و Macrophomina phseolina زاد بنودن  باشند که بنا توجنه بنه خناک    می

  .(7442 ،و همکاران 8سیار مشکل است )صارمیب هانکنترل آ ،عوامل بیماری

ای را بنه  های قابل مالحضنه در استان کرمانشاه و در مناطق دیگر کشور همه ساله خسارت F. solaniو  R. solaniهای قارچ

ارگر در هنگنامی کنه قنارچ بیمن     .بنرد درصد محصول را از بین منی  88به طوری که در مناطق آلوده تا  ،نمایدکشاورزان وارد می

تنظنیم   ،ای مبارزه زراعی شنامل تنناوب بلندمندت   هروش .کنی عملی آن تقریبا غیر ممکن خواهد بودریشه ،شود زمین مستقر

بنرای کنتنرل بیمناری     .خسارت را تا حدودی کاهش دهند توانند میزانتنها می ،کوددهی و زهکشی مناسب زمین ،تاریخ کشت

ی رینز  ی صفات منفی مانند دوره رشد طوالنی و بیرهارند و اکثر ارقام مقاوم نیز داراهای شیمیایی خیلی موثری وجود نداروش

زا توجه بسیاری از محققین را به های غیربیماریهای گیاهی با استفاده از میکروارگانیسملیا کنترل بیولوژیک بیماری .باشندمی

ده از ین معناست کنه جمعینت عامنل بیمنارگر بنا اسنتفا      مفهوم کنترل بیولوژیک بیمارگرهای گیاهی بد .خود جلب نموده است

زیرآستانه اقتصادی قرار گیرد؛ در کنترل بیولوژیک هدف هرگز از بنین بنردن و حنیف کامنل ینک      های مفید در میکروارگانیسم

سنبب  ختلن   هنای م بیماگر با مکنانیزم  توانند عالوه بر کنترلعوامل کنترل بیولوژیک همچنین می .میکروارگانیسم نخواهد بود

هنای مختلن  از جملنه    ده کنه معرفنی آنتاگونیسنت   تحقیقات نشنان دا  .تحریک رشد گیاه و افزایش عملکرد محصول نیز شوند

تواند از خسارت بیماری تا زیر آستانه زیان اقتصنادی  های قارچی از جنس تریکودرما به محیط خاک و ریزوسفر میآنتاگونیست

در  بیمناری هنای کنتنرل   تنرین روش ش را به یکی از مقبنول محیط زیست توانسته این رو این موفقیت همراه با سالمت .بکاهد

شود که این راهکارهنا  پدیده کنترل بیولوژیک از راهکارهای مختل  اعمال می .مبارزه تلفیقی با بیمارگرهای گیاهی مبدل سازد
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   .(7440 ،2)هارمند انهای بیوکنترل به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفتهبه عنوان مکانیسم

-این قارچ .ها و مناطق آب و هوایی هستندبسیار فراوانی در دامنه پهناوری از اکوسیستمهای جهانی و های تریکودرما قارچگونه

هنای  گوننه  .شنوند شنناخته منی   ،توانایی استفاده از سوبستراهای مختل  و مقاومت بنه منواد شنیمیایی مضنر     ،ها با رشد سریم

هنای  کننند ماننند کناهش مقاومنت و واکننش     اده میهای گیاهی استفهای مختلفی برای مقابله با بیماریمکانیسمتریکودرما از 

( همچننین  1008 ،2رقابت و تحریک رشند گیناه )کلننین و اونلننین      ،بیوزآنتی ،مقابله مستقیم از طریق مایکوپارازیتیسم ،گیاهی

شنامل   اینن فاکتورهنای رشند    ،شنوند وجنود دارد  کتورهای رشدی گیاه میهایی که سبب ارتقای فاهای زیادی از جدایهگزارش

بررسنی  هدف این مقاله . (1002 ،و همکاران 8ها است که در تحریک رشد گیاه نقش دارند )چتها و اتیلنها سیتوکینیناکسین

هنای  رض توانایی بینوکنترلی گوننه  های تریکودرما روی پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا در استان کرمانشاه با فاثر بیوکنترلی گونه

  .تریکودرما در کنترل این بیماری است

 

 شناسی و تاریخچه پیدایش لوبیامشخصات گیاه

 ،(P. lunatusگونه دارد که اکثر ارقام زراعی آن مربوط به چهار گروه لوبینا فرنگنی )   144( بیش از Phaseolusجنس لوبیا )

 .باشند ( منی P. vulgarisو لوبیای معمولی ) (P. acutifoliusلوبیای تپاری ) ،(P. cocineusلوبیای رونده یا لوبیای قرمز )

 2n= 22های لوبیا تعداد کروموزوم .ای از لوبیا است که از هیبریداسیون دو یا سه گونه به وجود آمده استلوبیای معمولی گونه

 .شودای یا خزنده )رونده( دیده میبوتههای دار که به فرمیهبندبند و زاو ،دارای ساقه باریک ،سالهلوبیا گیاهی است یک .باشدمی

متری توسعه سانتی 18-74ریشه اصلی گیاه لوبیا تا عمق یک متری گسترش داشته و چند ریشه جانبی در خاک رویی تا عمق 

ورت متنناوب در روی  باشد که توسط دمبرگ بلندی بنه صن  های لوبیا مرکب بوده و هر برگ دارای سه برگچه میبرگ .یابندمی

دار پهن و در انتها به یک راس بارینک خنتم   ها کرکبرگچه .اند و کنار هر برگچه یک عدد گوشوارک وجود دارده قرار گرفتهساق

دارای  ،برگ لوبینا زبنر   .شودهای گوناگون دیده میهای منشعب بوده و به اشکال مختل  در بوتهها دارای رگبرگبرگ .شوندمی

  .(1382 ،شوند )مجنون حسینیاثر لمس احساس می باشدکه درتی مین و سخهای خشکرک

لوبیا از شکل وحشی و پیچان که در مناطق مرکزی آمریکنای مرکنزی و آنند     ،بیش از یک دوره زمانی هفت تا هشت هزار ساله

هنا و  ای از محنیط عت گسنترده اکنون در سطح جهانی در وسصورت یک گیاه مهم زراعی و خوراکی درآمد که همپراکنده بود به

گیاهنان پروتئیننی    ،درصند پنروتئین   18-84حبوبات به دلیل داشتن  .(1388 ،رویند )باقری و همکارانهای زراعی میسیستم

   .(1382 ،ها دو برابر غالت است )محمودی و همکاراناند و مقدار پروتئین آنشوند و از این نظر حائز اهمیتنامیده می

 

 نیران و جهاو تولید در اسطح زیر کشت 

درصند سنطح    28 .میلیون هکتار بوده که که حدود نص  این سطح به لوبیا اختصاص دارد 32سطح زیر کشت حبوبات در دنیا 

سنطح زینر کشنت     .درصد تولید نیز به این دو قاره اختصناص دارد  84زیر کشت لوبیا در جهان در دو قاره آسیا و آمریکا بوده و 

درصند   01/4هکتار سطح زیر کشت معنادل   818. 142در ایران لوبیا با  .باشدمیلیون هکتار میاروپا حدود سه  و در 8/7آفریقا 

اسنتان   .درصد تولید کل محصوالت زراعی را به خود اختصناص داده اسنت   78/4تن معادل  001. 770کل محصوالت زراعی و 
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تار رتبه اول سطح زیر کشت این محصنول  هک 708. 102زیر کشت تن رتبه دوم و سطح  270. 84کرمانشاه نیز با تولید ساالنه 

   .(7410 ،مهم را دارد )فائو

 

  F. solani f. sp. phseoliعالئم بیماری پوسیدگی فوزاریومی لوبیا در اثر 

 گنیارد ولنی  به طور مستقیم روی ریشنه گیاهنان اثنر منی     F. solani f. sp. phseoliبیماری پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ 

هنا وعالئنم   رینزش بنرگ   ،هنای شندید زردی  های لوبینا در آلنودگی  در بوته .شوندزرد و پژمرده می ،وتولههای هوایی نیز کبخش

گیاهان ممکن است با کناهش سیسنتم    .شوندهای اولیه زردرن  شده و از ناحیه دمبرگ آویزان میبرگ ،شودکوتولگی دیده می

ینا   ،شکل نامنظم ظاهر شنود ای یا کرویبیماری ممکن است به شکل دایره رعه عالئمدر سطح مز .ریشه کوتوله و زردرن  شوند

بنه   ،زنی بنیر معموال موقم جوانه .(1های هوایی متفاوت هستند )شکل گیاهان آلوده در سرتاسر مزرعه پراکنده و عالئم در بخش

تنر روی گیاهنان بنالا راینج     بنیش  اری معموالهرچند این بیم ،محض خروج گیاهچه از زمین ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد

تر از یک هفته بعد از خروج گیاه متمایل به قرمز شنده و بنه تندریج عامنل     رن  گیاهچه کماست ولی در صورت حمله ریشه بی

ز رنن  قرمن   .شوندای مییابد و به تدریج قهوهبیماری در سطح ریشه گسترش یافته و مناطق بیماری با گیشت زمان توسعه می

هنا از  لکنه  ،پیوندنند تر شده و به هم منی ها بزرگبا پیشرفت بیماری لکه .ای تیره تغییر رن  داده شودبه رن  قهوه استممکن 

ای مایل بنه قرمنز شنده و    یابند تا اینکه همه سیستم ریشه و بخش پایین هیپوکوتیل نکروز قهوهپایین ریشه اصلی گسترش می

و  0؛ شنوارتز 7414 ،بنول ؛ لنوگین 7444 ،؛ آور1388 ،زاده؛ سنعیدی 1387 ،کم بمیرد )لن پوسیده و سرانجا ،ممکن است خشک

   .(7410 ،همکاران

 

 Fusarium solani f. sp. phaseoliبه  یالوب یاز آلودگ یعالئم ناش -1شکل 

A  وBییهوا هایو مرگ قسمت ی  زرد C(7410 ،و همکاران 14شوارتز)یاه گ یرزمینیز هایقسمت یدگی  پوس 
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 پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی از رایزوکتونیا بیماریکنترل 

بنیر عناری از    .از کشت در اراضی مرطوب یا کم زهکشی شده باید پرهیز کنرد  .کنترل بیماری رایزوکتونیایی اصوال مشکل است

و  اشد تا سنطح خناک  ها باید زیاد ببین بوتهفاصله  .کشت شود ،بیماری باید در پشته و در شرایطی که گیاهچه سریم رشد کند

هنای جنایگزین بنرای    های زیادی شده است تنا راه تا کنون کوشش 1084های اواسط دهه از سال .گیاهان به خوبی تهویه شوند

اد گیناهی  پوشش دادن خاک مزرعه بنا منو   ،پاشیاند از مالچها عبارتاین راه .های رایزوکتونیایی پیدا شودکنترل موثرتر بیماری

هنای رایزوکتونینایی را در   رسند بیمناری  هایی که به نظر منی کشاجتناب از مصرف عل  ،های کاهنده نوریکمخصوص یا پالست

قارچ رایزوکتونیا مورد حمله چند آنتاگونیست ماننند   .گیری از کنترل بیولوژیکدهند و به ویژه بهرهبعضی از گیاهان افزایش می

ای کنه زوال  تر موارد از پدیدهرایزوکتونیا ضمنا در بیش .شودگیرد و پارازیته میمی خوار قرارهای قارچماتدها و نباکتری ،هاقارچ

ها افزودن این میکروارگانیسم .بیندصدمه می ،زاستای بیماریدو رشته RNAشود و عاملش دو یا سه رایزوکتونیایی نامیده می

تنر محصنوالت بنه طنور محسنوس      یماری را در بنیش شدت ب وقوع و ،رایزوکتونیا هستندهایی که آلوده به به خاک بیر در خاک

  .(7448 ،دهد )اگریوسمیکاهش 

 

 های گیاهی  کنترل بیماری

هنا منجربنه   محیطی ایجاد شده به وسیله استفاده بیش از حد سموم شیمیایی و همچنین نحوه کاربرد بد آنهای زیستآلودگی

اکثنر کشناورزان بنه اسنتفاده از      .ها در کشاورزی شده استکشده از آفتگرایش مردم نسبت به استفاتغییرات قابل توجهی در 

هنای  در صورت استفاده صحیح و اصولی از نهناده  ،های گیاهی تاکید دارندها جهت کنترل بیماریکشکودهای شیمیایی و آفت

 ،وادغنیایی تولیند شنده   کمیت م کیفیت و .ی را افزایش دهدتواند عملکرد و کیفیت محصوالت زراعطور باارزش میبه ،کشاورزی

هنای گیناهی در اکوسیسنتم طبیعنی ممکنن اسنت منانم        های گیاهی دارد و پراکنش بیماریرابطه مستقیمی با کنترل بیماری

هنای  نهناده هنای خنود را بنرای گسنترش     تالش ،ها و آفات گیاهیمحققان جهت کنترل بیماری .استفاده از مواد شیمیایی شود

   .(7442 ،11اند )پال و اسپادنیولوژیک متمرکز کردهمصنوعی از جمله کنترل ب جایگزین موادشیمیایی

 

 بر تحقیقات انجام گرفته  مروری

زمیننی  روی سنیب  R. solaniهای تریکودرمنا در مبنارزه بیولوژینک علینه     ( به بررسی نقش جدایه1320روحانی و همکاران )

-زای سنیب هنای بیمناری  ما علیه قنارچ ی اثر آنتاگونیستی قارچ تریکودرسلطانی و همکاران به بررس 1322 در سال .اندپرداخته

پور عامل بیماری پوسیدگی سیاه فوزاریومی ریشه نخود ایرانی را به وسیله قارچ تریکودرما کرم 1328در سال  .زمینی پرداختند

 .Fفرنگنی در اثنر   ارینومی گوجنه  ( بیمناری پژمردگنی فوز  1320اران )نژاد و همکن نیک .(1328 ،پور و اخوتکنترل نمود )کرم

oxysporum f. sp. lycopersici هنای آنتاگونیسنت و اثنر چنند     هایی از قارچتاثیر جدایه .را در شرایط گلخانه کنترل کرد

ننژاد و همکناران   توسط نینک ای ( در شرایط آزمایشگاهی و گلخانهR. solaniکش بر عامل بیماری سوختگی غالف برنج )قارچ

 .Tو سننه جدایننه  T. virens( توانننایی دو گونننه مایکوپارازیننت 1388نننژاد و همکنناران )نصننراله .ی گردینند( بررسنن1381)

harzianum  را روی قارچSclerotinia sclerotiorum  عامل بیماری پوسیدگی سفید کلزا در شرایط آزمایشگاهی بررسی

عامنل بیمناری    R. solaniتریکودرمنا را علینه    هنای آنتاگونیسنتی سنه جداینه    ( مکانیسنم 1388محمدی و همکاران ) .کردند
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   .پوسیدگی مرطوب ریشه نخود ایرانی مورد مطالعه قرار دادند

جدایه تریکودرما را در شرایط آزمایشگاهی روی عامل پژمردگی و پوسنیدگی   18( توانایی آنتاگونیستی 7448ناشوا و همکاران )

ترین درصد بازدارنندگی از رشند را در   بیش T. virideو  T. harzianum ،هاررسی قرار دادند و از بین این جدایهلوبیا مورد ب

اکرمی و همکاران توانایی بیوکنترلی دو  7440در سال  .نشان دادند F. oxysporum f. sp. phaseoliو  R. solaniمقابل 

 .Fو ترکیب با هم برای کنترل اک و ریشه مزرعه لوبیا را به تنهایی جدا شده از خ T. asperellumو  T. harzianumگونه 

solani تا به حال تحقیقنات بسنیار انندکی بنر کنتنرل دو قنارچ        .مورد بررسی قرار دادندR. solani  وF. solani    بنه طنور

  .همزمان انجام گرفته است

 

 زاییبیماریآزمون 

توسط نلسنون   استفاده از روش شرح داده شدهبا  "الیه مایه قارچ"از روش  ،بیمارگر روی لوبیاهای زایی قارچبرای اثبات بیماری

پینت و   ،در این روش مخلوطی از خاک مزرعنه  .های لوبیا استفاده شدها روی گیاهچهزنی جدایه( جهت مایه1002و همکاران )

ر تن مسنانتی  78مقندار   .مورد استفاده قرار گرفنت  ،والیتهیه و پس از استریل شدن در دو روز مت 1 7 1پرلیت به نسبت حجمی 

 WAای از کشت هفت روزه جدایه قارچ بیمارگر مورد نظر در متری منتقل و الیههایی به قطر پنج سانتیمکعب خاک به گلدان

فونی با ریخته شد و روی آن سه عدد بیر لوبیا پس از ضدع WAمتر مکعب خاک روی سانتی 78سپس  .روی خاک قرار گرفت

های شاهد یک الیه آگار به گلدان .ای از خاک پوشانده شدوی بیرها توسط الیهدرصد کشت گردیدند و ر 14هیپوکلریت سدیم 

این آزمایش با سه تکرار و در قالب طرح کامال تصادفی اجنرا   .ساعت از روز زیر نور مهتابی قرار داده شد 17سترون اضافه شد و 

ت بنیور در  روز بعد از کاش 78به این صورت که پس از کاشت مورد بررسی قرار گرفت  روز 78ها ایهزایی جدشدت بیماری .شد

پنجگانه )یک تنا   دهیها با استفاده از مقیاس نمرهزایی جدایهشو شدند و شدت بیماریوها از خاک خارج و شستگیاهچه ،خاک

 آن تعیین شد پنج( برای هر بیماری با توجه به عالئم تیپیک مخصوص به 

 = فاقد عالئم 1نمره 

 و ریشه درصد طوقه 78در = عالئم  7نمره 

 درصد طوقه و ریشه 78-84= عالئم در  3نمره 

 درصد طوقه و ریشه 84= عالئم در بیش از  0نمره 

 درصد طوقه و ریشه 28= مرگ گیاهچه یا عالئم در  8نمره 

 .  ( انجام گرفت1002نلسون و همکاران )دهی پنجگانه براساس مقیاس این مقیاس نمره

مند نظنر    F. solaniو  R. solaniبیماری پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا ناشی از ل اطمینان از اینکه همچنین به منظور حصو

سازی های آلوده کشت شده و پس از جداسازی و خالصبافت ،بدین منظور پس از ضدعفونی سطحی ،اصول کخ انجام شد ،است

شد و عالئم بیماری با عالئم بیماری پوسیدگی طوقنه   انجامزایی شناسایی موروفوژیکی انجام شد و مجددا بیماری ،ارگرقارچ بیم

 .  و ریشه مطابقت داده شد و اطمینان الزم از صحت کار بدست آمد
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 های آنتاگونیستهای بیمارگر و قارچتهیه مایه تلقیح قارچ

هنا آب  سهو به مقدار الزم به کی های قابل اتوکالو ریختهگرم بیر گندم در داخل کیسه 144بیمارگر  برای تهیه مایه تلقیح قارچ

پنس از هنم دمنا     .گراد در دو روز متوالی استریل شدنددرجه سانتی 174دقیقه در دمای  74ها به مدت کیسه .مقطر اضافه شد

متنری از کشنت   پنالگ شنش میلنی    14ها اط به هر کدام از کیسهدر شرایط استریل و با رعایت احتی ،شدن با محیط آزمایشگاه

درجنه   78ها به مدت سنه هفتنه در دمنای    به بیور گندم اضافه گردید و کیسه PDAمحیط کشت  ها ازروزه( قارچ جوان )سه

 17تفاده از روش جونینور این آزمایش با اس .ها رشد یکنواختی داشته باشندگراد نگهداری و روزانه تکان داده شدند تا ریسهسانتی

  .رفتمختصری تغییرات انجام گ ( با7442و همکاران )

 

 

 های قابل اتوکالوها روی گندم در کیسهتهیه مایه تلقیح قارچ -2شکل 

 

 های رشدبیماری و شاخص تعیین شدت

 .Rزاینی  شندت بیمناری   ،هنا شنوی ریشنه  وها از خاک خارج شدند و پس از شستریشه ،روز از کشت بیرها 34پس از گیشت 

solani  وF. solani های روی طوقه و ریشه به این صورت تعینین  گیری زخمپنجگانه با اندازهی دهبا استفاده از مقیاس نمره

 شد 

درصند پوسنیدگی    78متنر و ینا   های کوچکتر از سه میلنی   زخم7نمره  –درصد پژمردگی و پوسیدگی(  4  فاقد عالیم )1نمره 
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هنایی    زخنم 0نمنره   –طوقه و ریشنه   درصد پوسیدگی 84الی  78متر و یا میلی 2تا  3هایی بین   زخم3نمره  –شه طوقه و ری

درصد پوسیدگی و مرگ  28  مرگ گیاه و یا 8نمره  –درصد پوسیدگی طوقه و ریشه  84متر و یا بیش از تر از شش میلیبزرگ

 .  گیاهچه

د ( به صورت تعداد گیاهان بیمار بنه تعندا  Disease Incidenceه وقوع بیماری )زایی محاسبه شدهای بیماریاز دیگر شاخص

 ( بود که به صورت رابطه زیر محاسبه گردید Disease Severity Indexکل در هر تیمار و شاخص شدت بیماری )

Disease Severity Index =  

 

 گیری صفات رشدی مورد نظرو اندازه بررسی

کنرار از هنر تیمنار    خشک بوته هر توزن تر و وزن خشک ریشه و وزن تر و  ،ارتفاع بوته ،های رشدی از جمله طول ریشهشاخص

هنا توسنط جرینان مالینم آب شستشنو و      ها به طور کامل از خاک خارج شدند و ریشهبدین منظور بوته .گیری و ثبت شداندازه

متوسط طول بوته )از قاعده تا نوک شاخسار( در تیمار  .ها خشک شودمدتی در هوای آزاد نگهداری شدند تا رطوبت سطحی آن

های هنوایی  اندام ،و خشک ریشه و ساقه گیری وزن ترجهت اندازه .گیری شدکش دقیق اندازهیله خطی مختل  به وسو تکرارها

ساعت( قرار داده شندند و   27درجه به مدت  24های میکور داخل آون )دمای سپس اندام .و ریشه از هم جدا شده و وزن شدند

   .شدندها به طور جداگانه محاسبه در نهایت وزن خشک آن

 

 و تحلیل آماری تجزیه

برای ارزینابی اثنر تیمارهنا     .این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار انجام و مورد ارزیابی قرار گرفت

ل قرار % مورد تجزیه و تحلی1% و 8در سطح آماری  SAS 9. 4افزار ها با استفاده از نرمهمه داده ،گیری شدهروی صفات اندازه

 .  گرفتند

  F. solaniنتایج آزمون کشت متقابل مربوط به قارچ 

باالترین درصد بازدارندگی از رشد قنارچ بیمنارگر    ،درصد 01/02با درصد بازدارندگی  T. citrinovirideدر این آزمایش گونه 

 .Tو  T. atrovirideهنای  درصند مربنوط بنه گوننه     01/37تنرین مینزان بازدارنندگی نینز بنا      را به خود اختصاص داد و کنم 

asperellum نکته جالب توجه این بود که برخالف آزمون کشت متقابل جدایه  .بودR. solani  هنای تریکودرمنا کنه    با گوننه

ها نتوانسنتند  در این آزمایش هیچ کدام از گونه ،درصد را به دست آورند 84تر از ها درصد بازدارندگی مساوی یا بزرگهمه گونه

که  .دارد F. solaniرصد را به دست بیاورند که نشان قدرت تهاجمی و سرعت رشد این جدایه از د 84بازدارندگی حتی درصد 

چرا که این قارچ به سرعت رشد کرده و قبل از ایتکه عامل  ،دلیل سرعت رشد باالی قارچ فوزاریوم باشدتواند بهدلیل این امر می

ی بیوکنترلی)تولید ترکیبات ممانعت کننده از رشد قنارچ بیمنارگر(   هاو با مکانیزمبیوکنترل بتواند در محیط کشت مستقر شده 

از رشد قارچ بیمارگر جلوگیری کند قارچ فوزاریوم به دلیل سرعت رشد باالی خود قسمت بیشنتری از محنیط را اشنغال کنرده     

 .  باشد R. solaniقارچ یسه با در مقا F. solaniتواند یکی از دالیل کاهش درصد کنترل قارچ است که این امر می
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 جدایه مختلف تریکودرما 11در کشت متقابل با  F. solaniمیزان بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ  -3شکل 

 

 . باشند % می1حروف غیرمشابه بیانگر اختالف آماری در سطح  .شده است مقایسه میانگین با روش دانکن انجام

 F. solaniایه تریکودرما با جد 11تجزیه واریانس آزمون کشت متقابل  -1ول دج

 ضریب تغییرات میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

882153/716 9 تیمار  818656/76 ** 76117/12  

7777776/677 21 خطای آزمایش  333333/23  ns  

215681/1166 29 کل    
 . باشدداری میدرصد و عدم معنی8 ،درصد1داری در سطح ب بیانگر معنیترتیبه  : ns* و  ،**

 

 آزمون اثر ترکیبات فرار

  R. solaniنتایج آزمون اثر ترکیبات فرار تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ 

درصند را   24ل توجه درصد بازدارندگی قاب ،برخالف نتایج آن در آزمایش کشت متقابل T. asperellumدر این آزمایش گونه 

-پنایین  .دارد R. solaniاشت که نشان دهنده غالبیت این مکانیسم کنترلی این گونه بر مکانیسم عمل مایکوپارازیتیسم علیه د

 .Tو  T. asperellumهنر دو گوننه    ،متقابنل در آزمون کشت  .درصد بود 22/72با  T. atrovirideترین درصد نیز به گونه 

atroviride باال بنودن درصند کنترلنی گوننه     .یبا یکسانی داشتندارندگی تقردرصد بازد(که دلیل این امر T. asperellum)، 

بوتانندیول   اند که ترکیب فرارمحققین متعددی عنوان کرده ،دلیل توانایی باالی این گونه در تولید ترکیبات فرار باشدتواند بهمی

توان چنین اسنتدالل کنرد   لیا می ،های بیمارگر داردایی در کنترل قارچهای مختل  تریکودرما نقش بسزتولید شده توسط گونه

 .  که این گونه ممکن است توانایی باالیی در تولید این ترکیب داشته باشد
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ختلف جدایه م 11آزمون اثر ترکیبات فرار با در  R. solani میزان بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ -6شکل 

 تریکودرما

 

 . باشند % می1حروف غیرمشابه بیانگر اختالف آماری در سطح  .شده است مقایسه میانگین با روش دانکن انجام

 .R جدایه تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ 11 تجزیه واریانس آزمون اثر بازدارندگی ترکیبات فرار -2جدول 

solani 
اتمجموع مربع درجه آزادی منبع تغییرات  ضریب تغییرات میانگین مربعات 

811111/8376 9 تیمار  
355559/897 

** 
82721/17  

7777776/1217 21 خطای آزمایش  533333/71  ns  

177776/7856 29 کل    
 . باشدداری میدرصد و عدم معنی 8 ،درصد1داری در سطح به ترتیب بیانگر معنی : ns* و  ،**

 

  F. solaniارچ تریکودرما در جلوگیری از رشد قنتایج آزمون اثر ترکیبات فرار 

تنرین درصند   درصند بناالترین و پنایین    8/32نیز بنا   T. viridescensدرصد و گونه  28با  T. virenseدر این آزمایش گونه 

  .گونه تریکودرما داشتند 14را در بین  اثر ترکیبات فرار را در جلوگیری از رشد قارچبازدارندگی 
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 جدایه مختلف تریکودرما  11در کشت متقابل با  F. solaniمیزان بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ  -8شکل 

 

 . باشند % می1حروف غیرمشابه بیانگر اختالف آماری در سطح  .شده است مقایسه میانگین با روش دانکن انجام

 .F جدایه تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ 11 رکیبات فرارتجزیه واریانس آزمون اثر بازدارندگی ت -3جدول 

solani 

 میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
ضریب 

 تغییرات

882153/3132 9 تیمار  981291/337 ** 98911/13  

985333/1223 21 خطای آزمایش  196916/71  ns  

811616/6287 29 کل    
 . باشدداری میدرصد و عدم معنی 8 ،درصد1داری در سطح معنی ب بیانگربه ترتی : ns* و  ،**

 

 زایی در گلخانه  بیماری هایشاخصمحاسبه 

شنوی ریشنه گیاهنان تیمنار     ای اقدام به شستها در شرایط گلخانهروز از کاشت بیور لوبیا و نگهداری گلدان 34پس از گیشت 

 .  ارزیابی قرار گرفتندزایی مورد های بیماریگردید و شاخص ،ه و ریشه لوبیاهای بیمارگر عامل پوسیدگی طوقشده با قارچ
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های بیمارگر عامل پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا در شرایط نمایی از گیاهان لوبیای تلقیح شده با قارچ -7شکل 

 گلخانه

 

 .R شاخص و وقوع بیماری پوسنیدگی طوقنه و ریشنه لوبینا ناشنی از قنارچ       ،جدایه تریکودرما در کنترل بیماری 14بررسی اثر

soalni 

در  R. solaniجدایه تریکودرما روی پوسنیدگی ریشنه و طوقنه گیاهنان لوبینا ناشنی از قنارچ         14در بررسی تاثیر بازدارندگی 

ترین آنتاگونیست علیه این قوی ،مهار صددرصدی وقوع و شدت بیماری با T. brevicompactumثابت شد که جدایه گلخانه 

و شناخص شندت    28/22ترین آنتاگونیسنت بنا درصند وقنوع بیمناری      در مورد تاثیر روی وقوع بیماری نیز ضعی  .بیمارگر بود

تواند ناشی از توانایی باالی گونه بیماری میدلیل این تفاوت در درصد کنترل  ،بود T. koningiمربوط به جدایه  3/03بیماری 

T. brevicompactum چنرا کنه اینن جداینه در      ،های موثر در بیوکنترل نظیر آننزیم کیتینناز و غینره باشند    در تولید آنزیم

وب محسن  solani .های برتر بیوکنترلی علینه قنارچ بیمنارگر    آزمایشات مربوط به کشت متقابل و ترکیبات فرار نیز جزو جدایه

نکته مهم دیگر در ارتباط به اینن   ،تحقیقات متعدد به اثبات رسیده استهای تجزیه کننده خصوصا کیتیناز در شد؛ اثر آنزیممی

هنای  جدایه این است که این جدایه کامال از وقوع بیماری جلوگیری کرده است که این امر در مبحث کنترل بیولوژیک بیمناری 

 .Tتی و آنتگونیستی بسیار باالی گونه تواند قدرت رقابرسد یکی از دالیل این امر مینظر میبه ،گیاهی بسیار حائز اهمیت است

brevicompactum خوبی ریشه گیاه لوبینا را کلنینزه کنرده و از ایجناد و     باشد که به قارچ بیوکنترل این امکان را داده که به

 . (2)شکل  وقوع بیماری به طور کامل جلوگیری کرده است
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ایه تریکودرما روی بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه جد 11تیمار برای بررسی اثر بازدارندگی  11مجموع  -6شکل 

 R. solaniقارچ بیمارگر  لوبیا ناشی از

 A. شاهد مثبت، B. شاهد سالم، C. T. arundinaceum ، D. T. viridescens E. T. koningi، F. T. 

atroviride، G. T. citrinoviride، H. T. harzianum، I. T. koningiopsis، J. T. brevicompactum، 

K. T. asperellum، L. T. virence 

 

 .R جدایه تریکودرما روی شاخص شدت بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا ناشی از قارچ 11اثر  -5شکل 

soalni 

 . باشند % می1حروف غیرمشابه بیانگر اختالف آماری در سطح  .شده است مقایسه میانگین با روش دانکن انجام
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 R. soalni جدایه تریکودرما روی وقوع بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا ناشی از قارچ 11اثر  -9شکل 

 . باشند می% 1حروف غیرمشابه بیانگر اختالف آماری در سطح  .شده است مقایسه میانگین با روش دانکن انجام

 

 .F شاخص و وقوع بیماری پوسنیدگی طوقنه و ریشنه لوبینا ناشنی از قنارچ       ،بیماری درما در کنترلجدایه تریکو 14بررسی اثر

solani  

 .Tجداینه   ،ایجدایه تریکودرما علینه بیمناری پوسنیدگی ریشنه و طوقنه گیاهنان لوبینا در شنرایط گلخاننه          14در بررسی اثر 

koningiopsis  وقوع بیماری و بالترین میزان محفاظت از گیاه لوبیا را در  ترینپایین ،11/11با کاهش وقوع بیماری به میزان

دار درصد نتوانست باعنث کناهش معننی    22اما همین جدایه با شاخص شدت بیماری  ،نشان داد F. solaniبرابر قارچ بیمارگر 

 .Tگوننه   ،بنین بهتنرین جداینه آنتاگونیسنت در کناهش شندت بیمناری       در اینن   .این شاخص نسبت به چند جدایه برتر باشد

harzianum  رسد به علت ماهیت عامل بیمارگر و قدرت تهاجمی و رقنابتی  به نظر می .درصد بود 13با شاخص شدت بیماری

کنتنرل   ،از شنرایط سنخت  باالی این قارچ و همچنین توانایی قارچ فوزاریوم در تولید اندام مقاوم )کالمیدوسپور(؛ به منظور گیر 

توسط قارچ آنتاگونیست تریکودرمنا دشنوار    F. solaniقه و ریشه لوبیا ناشی از قارچ بیمارگر کامل وقوع بیماری پوسیدگی طو

بیشنترین   T. harzianumهمچنین با توجه به نتایج بدست آمده در ارتباط با کنترل اینن بیمناری کنه گوننه      ،رسدنظر میبه

 R. solaniقارچ با  F. solaniنترلی برای کنترل قارچ های کرسد مکانیسمبه نظر می ،تاثیر را در کنترل قارچ بیمارگر داشت

   .(17و شکل  11شکل  ،14)شکل متفاوت است 
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جدایه تریکودرما روی بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه  11بررسی اثر بازدارندگی  تیمار برای 11مجموع  -11شکل 

 F. solaniقارچ بیمارگر  لوبیا ناشی از

 :Aشاهد مثبت، B.  شاهد سنالم، C. T. arundinaceum ، D. T. viridescens، E. T. koningi، F. T. atroviride، 

G. T. citrinoviride، H. T. harzianum، I. T. koningiopsis، J. T. brevicompactum، K. T. asperellum، 

L. T. virence 
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 .F بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا ناشی از قارچ جدایه تریکودرما روی شاخص شدت 11اثر -11شکل 

soalni 

 . باشند % می1حروف غیرمشابه بیانگر اختالف آماری در سطح  .شده است مقایسه میانگین با روش دانکن انجام

 

 F. soalni ناشی از قارچجدایه تریکودرما روی وقوع بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا  11اثر -12شکل 

 . باشند % می1حروف غیرمشابه بیانگر اختالف آماری در سطح  .شده است مقایسه میانگین با روش دانکن انجام



 فناوری زیست و زیستی علوم مطالعات

 782-340، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

343 

 

 

ترکینب   شاخص و وقوع بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا ناشی در هنگام ،بیماری جدایه تریکودرما در کنترل 14بررسی اثر

 زمانبه صورت هم F. solaniو  R. solaniدو پاتوژن 

 T. viridescence، T. koningiثابت شد که سه جداینه   ،های وقوع بیماری و شاخص شدت بیماریپس از محاسبه شاخص

زمنان دو  های برتر در حالت تیمار هنم آنتاگونیست ،وقوع بیماری و شاخص شدت بیماریترین میزان با کم T. harzianumو 

-ها در شرایط طبیعی مزرعه نیز که عموما چندین عامل بیمارگر بهان چنین استدالل کرد که این جدایهتولیا می ،پاتوژن بودند

آمنده از  همچنین با توجه بنه نتنایج بدسنت    ،شته باشندتوانند کنترل مناسبی از بیماری را داصورت همزمان وجود دارند نیز می

یری کرد که تلفیق این دو بیمارگر اثر چندانی روی میزان شدت بیمناری  گتوان چنین نتیجههای بیمارگر میکاربرد انفراد قارچ

   .(18و  10 ،13ای نداشته است )شکل پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا در شرایط گلخانه

 

جدایه تریکودرما روی بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه  11تیمار برای بررسی اثر بازدارندگی  11مجموع  -13شکل 

 F. solaniو  R. solaniزمان دو بیمارگر های تریکودرما با تیمار همدایهناشی از تیمار ج

A شاهد مثبت، B. شاهد سالم، C. T. arundinaceum ، D. T. viridescens، E. T. koningi، F. T. 

atroviride، G. T. citrinoviride، H. T. harzianum، I. T. koningiopsis، J. T. brevicompactum، K. 

T. asperellum، L. T. virence 
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 جدایه تریکودرما روی شاخص شدت بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا در شرایط ترکیب 11اثر -16شکل 

 زمانبه طور هم F. solani و R. solaniهای بیمارگر

 . باشند % می1ر اختالف آماری در سطح حروف غیرمشابه بیانگ .شده است مقایسه میانگین با روش دانکن انجام

  

 

های بیمارگر جدایه تریکودرما روی وقوع بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا در شرایط ترکیب 11اثر -18شکل 

R. solani و F. solani زمانبه طور هم 

 . باشند % می1ابه بیانگر اختالف آماری در سطح حروف غیرمش .شده است مقایسه میانگین با روش دانکن انجام
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درصند   32/24ترین آنتاگونیست با درصد بازدارندگی از وقوع بیماری در مجموع این سه آزمایش این نتیجه حاصل شد که قوی

ه بود که در مورد هر دو شاخص محاسب T. harzianumجدایه  ،درصدی 0/22و درصد بازدارندگی از شدت )شاخص( بیماری 

و پاتوژن وجود داشنت  و بازدارندگی از ترکیب این د F. solaniشده شدت و وقوع بیماری ارتباط مستقیمی بین بازدارندگی از 

بنا   T. brevicompactumجداینه   .در این تحقینق دارد  R. solaniکه نشان از غالبیت و قدرت تهاجمی آن نسبت به گونه 

وع بیماری را داشت اما نتوانست به طور چشمگیری از شندت بیمناری جلنوگیری    درصدی از وق 28/22اینکه درصد بازدارندگی 

این است که احتماال این جدایه آنتاگونیسنت از قندرت رقنابتی بناالیی در محنیط ریزوسنفر گیناه        دهنده که این امر نشان ،کند

به این که این تحقیق اولین گنزارش تلقنیح   برخوردار نیست و احتماال نتوانسته ریشه گیاه لوبیا را به خوبی کلنیزه کند با توجه 

درصدهای بازدارنندگی بنه دسنت آمنده نشنان از       ،باشدقیقی میزمان عامل )عوامل( بیماری و آنتاگونیست در این زمینه تحهم

کرد کنه اینن   توان چنین استدالل لیا می .ها داردها در بازدارندگی از این بیماریقدرت و توانایی باالی برخی از این آنتاگونیست

یج به منظورکنترل بیماری تواند جایگزین یا مکمل خوبی برای سموم شیمیایی رامی ،(T. harzianumعوامل)خصوصا جدایه 

های بیمارگر به تنهایی در شرایط تلفیقی پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا باشد؛ چرا که این جدایه عالوه بر کنترل هر کدام از قارچ

 . ارگر درصد قابل توجهی از بازدارندگی از شدت بیماری را نشان دادکاربرد این عوامل بیم

ستگی چندان قابل تامل و قابل توجهی بین نتایج آزمایش کشت متقابنل و تناثیر ترکیبنات    با توجه به نتایج بررسی حاضر؛ همب

ای حاصنل نشند   های گلخانهآزمایشهای آنتاگونیست درجلوگیری از رشد قارچ بیمارگر در شرایط آزمایشگاه و نتایج فرار جدایه

تاگونیست و گیاه میزبنان و درنتیجنه عندم بنه کنارگیری      آن ،که نشان از کارا نبودن و عدم آگاهی از ارتباط طبیعی بین بیمارگر

های آزمایشگاهی )کشت متقابل و آزمون اثنر  چرا که در بررسی .ها داردهای آزمایشگاهی مناسب برای غربال آنتاگونیستبررسی

محکمنی بنین گیناه و     به اثر گیاه میزبان توجهی نشده است و این در صورتی است که باید ارتباط بسیار منوثر و  ترکیبات فرار(

نقنش بسنزایی در    توانایی کلنیزه کردن ریشنه گیناه توسنط قنارچ آنتاگونیسنت      ،رسدنظر میعامل بیوکنترل برقرار باشد؛ لیا به

چرا که در این شرایط عامل بینوکنترل   .ل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا داشته باشدتوانایی این عامل بیوکنترل در کنتر

های نوک ریشه از استقرار عامل بیمارگر جلوگیری کرده و بنه شنکل منوثری از وقنوع و شندت      کلنیزه کردن قسمتتواند با می

 .  بیماری بکاهد

 

 گیری  نتیجه

آبناد  اسالم ،صحنه ،های کرمانشاهدر شهرستان ،از مزارع لوبیا 02و  08های تان سالبرداری آن طی تابسدر این تحقیق که نمونه

ریشه و طوقه گیاهان لوبیا مشکوک به آلنودگی پژمردگنی طوقنه و     قطعه 03 .کنگاور واقم در استان کرمانشاه انجام شدغرب و 

تنرین جداینه   جداینه بنیش   72بنا   Rhizoctonia solaniگونه  ،دست آمدهجدایه قارچی به 23برداری شد که از ریشه نمونه

 Fusariumجداینه و گوننه    74با  Fusarium solaniاز آن نیز گونه قارچی جداسازی شده را به خود اختصاص داد و بعد 

oxysporum توان نتیجه گرفت که عامنل  دست آمده میهای بهبا توجه به تعداد جدایه .ها قرار گرفتندنیز با جدایه پس از آن

هنایی بنا آبیناری    ین گونه در زمینبوده و ا R. solaniهای طوقه و ریشه گیاهان لوبیا در استان کرمانشاه گونه غالب پوسیدگی

 F. solaniپس از این گونه نیز گوننه   .ترین گونه عامل پوسیدگی جداسازی شدغرقابی و با زهکشی ضعی  نیز به عنوان غالب

های ها از جمله آزمایشها بود و از این روز این دو گونه برای انجام همه آزمایشد کل جدایهدرص 38ترین فراوانی با دارای بیش
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 .  زایی انتخاب شدندبیماری های تستغربالگری در سطح آزمایشگاه و گلخانه و آزمون

-های بیمناری در همه آزمون زایی کردید و با توجه به این نکته مهم کهاقدام به اجرای آزمون بیماری ،هاپس از شناسایی جدایه

داشتند و با در نظر گرفتن این نکته  F. solaniهای عالئم مشهودتر و شدیدتری نسبت به جدایه R. solaniهای جدایه ،زایی

عامنل اصنلی پوسنیدگی     توان چنین استنباط کرد کهمی ،برداری نیز به وضوح قابل مشاهده بودکه چنین نتایجی در طی نمونه

  .غالب است F. solaniاست و بر گونه  R. solani ه لوبیا در مناطق کشت لوبیا در استان کرمانشاه گونهریشه و طوق

جدایه مربوط به تریکودرما در تعامنل بنا بیمنارگر     14های آزمایشگاهی که در قالب آزمایش کشت متقابل پس از اجرای بررسی

R. solani ایه تریکودرما در بازدارنندگی از رشند میسنیلیومی    جد 14ثابت شد که در بررسی اثر  ،انجام گرفتR. solani  در

بنا مینزان    T. koningiدرصد را داشتند که جدایه  84ها درصد بازدارندگی باالتر و یا مساوی همه جدایه ،آزمون کشت متقابل

 .Tو  T. virenseای هن گوننه  .در آزمنون کشنت متقابنل بنود     R. solaniترین آنتاگونیست علیه قوی ،درصد 28بازدارندگی 

koningiopsis  ترین میزان بازدارندگی را علیه درصد پایین 84نیز هر کدام باR. solani در این آزمون غربالگری داشتند.  

 01/02با درصد بازدارنندگی   T. citrinovirideنیز گونه  F. solaniجدایه تریکودرما با بیمارگر  14در آزمون کشت متقابل 

 01/37ترین میزان بازدارندگی نیز با درصند بازدارنندگی   مدرصد بازدارندگی از رشد را به خود اختصاص داد و ک درصد باالترین

نکته جالب توجنه اینن بنود کنه بنرخالف آزمنون کشنت         .بود T. asperellumو  T. atrovirideهای درصد مربوط به گونه

درصد را به دسنت   84تر از ها درصد بازدارندگی مساوی یا بزرگنههای تریکودرما که همه گوبا گونه R. solaniمتقابل جدایه 

درصد را به دسنت بیاورنند کنه نشنان قندرت       84ها نتوانستند حتی درصد بازدارندگی در این آزمایش هیچ کدام از گونه ،آورند

 . دارد F. solaniتهاجمی و سرعت رشد این جدایه از 

 .Tنینز گوننه    R. solaniی تریکودرمنا بننر بازدارنندگی از رشند میسننیلیومی    هنا و در بررسنی تناثیر ترکیبنات فننرار جداینه    

asperellum درصد را داشت که نشنان دهننده    24درصد بازدارندگی قابل توجه  ،برخالف نتایج آن در آزمایش کشت متقابل

ترین درصد نیز بنه گوننه   پایین .دارد R. solaniغالبیت این مکانیسم کنترلی این گونه بر مکانیسم عمل مایکوپارازیتیسم علیه 

T. atroviride  هنر دو گوننه    ،در آزمنون کشنت متقابنل    .درصد بنود  22/72باT. asperellum  وT. atroviride   درصند

 .Tدرصنند و گونننه  28بننا  T. virenseنیننز گونننه  F. solaniو در مننورد جدایننه  .بازدارننندگی تقریبننا یکسننانی داشننتند

viridescense  گونه تریکودرما داشتند 14بین  ترین درصد بازدارندگی را درصد باالترین و پاییندر 8/32نیز با  . 

ها در بازدارندگی از پژمردگی فوزاریومی ریشنه و طوقنه   ای نیز که انجام گرفت در مورد تاثیر آنتاگونیستهای گلخانهدر آزمایش

در  ترین وقوع بیمناری و حفاظنت را از گیاهنان لوبینا    یینپا ،11/11با کاهش وقوع بیماری به  T. koningiopsisجدایه  ،لوبیا

دار این شاخص نسبت بنه  درصد نتوانست باعث کاهش معنی 22شد اما همین جدایه با شاخص شدت بیماری  F. solaniبرابر 

-ویقن  ،R. solaniمهار صددرصدی وقوع و شدت بیماری ناشی از  با T. brevicompactumچند جدایه برتر باشد و جدایه 

هنا در تیمنار همزمنان دو بیمنارگر نینز پنس از محاسنبه        مورد تاثیر آنتاگونیسنت و در  .ترین آنتاگونیست علیه این بیمارگر بود

 .Tو  T. viridescence، T. koningiثابنت شند کنه سنه جداینه       ،های وقنوع بیمناری و شناخص شندت بیمناری     شاخص

harzianum زمنان دو  تیمنار هنم  هنای برتنر در حالنت    آنتاگونیسنت  ،ت بیمناری ترین میزان وقوع بیماری و شاخص شدبا کم

 .  های رشدی نیز اثبات گردیدها بر افزایش نسبی شاخصتاثیر آن ،های آنتاگونیستبیمارگر بودند که در مورد این جدایه

رت آلنودگی خناک   های کنترلی زراعنی در صنو  سایر روش با توجه به نتایج امید بخش حاضر و عدم کارآمدی سموم شیمیایی و

همچنین با توجنه بنه نتنایج بدسنت آمنده در       ،تواند راهگشا باشداستفاده از این عوامل بیوکنترل می ،یمزارع لوبیا به این بیمار
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تواند معرفی فرموالسیون مناسبی از این جدایه می T. viridescenceارتباط با افزایش صفات رشدی لوبیا در ترکیب با جدایه 

  .های زراعی مورد استفاده قرار گیردیر روشبیولوژیک در مزارع لوبیا در تلفیق با سابه عنوان کود 

 

 ها شنهادیپ

 در کنترل بیماری و افزایش عملکرد لوبیا در سطح مزرعه  T. viridescens ارزیابی اثر جدایه  .1

 ارزیابی اثر تلفیقی چند جدایه تریکودرما در کنترل بیماری  .7

 پروبیوتیک شناخته شده در کنترل بیماریهای های برتر و باکتریایهارزیابی اثر تلفیقی جد .3

 سازی و تولید انبوه جهت تجاری T. viridescensسازی فرمنتاسیون و فرموالسیون جدایه بهینه ،تولید .0
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