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چکیده
 آزمایشها در قالب. انجام شدRhizoctonia solani این مطالعه بهمنظور دستیابی به آنتاگونیستهای مؤثر در کنترل بیماری مرگ گیاهچه فلفل با عامل
 ابتدا قارچها و عوامل بیولوژیک از خاک. صورت گرفت6971-79 طرح کامالً تصادفی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان در سال
Trichoderma harzianum  سپس با استفاده از روش کشت متقابـل توانایی آنتاگونیـستی جدایههای قارچی.گیاهان سوالناسه جداسازی و شناسایی شد
 همچنین آزمون آنتاگونیـستی این عوامل بیولوژیکی. در آزمایشگاه بررسی شدR. solani  علیه قارچBacillus subtilis  و باکتریTrichoderma virens و
 باT. virens  وT. harzianum  دو گونه، نتایج نشان دادند. در شرایط گلخانه روی این قارچ بیماریزا انجام شدTrichomix HV و قارچکش بیولوژیک
 درصد باعث جلوگیری از رشد قارچ بیمارگر شدند و باکتری آنتاگونیست64/47  و7/54 ترتیب بهمیزان به،PDA کلونیزهکردن و اسپورزایی در محیط
 نتایج آزمایش. درصد شد8/59  ظریف شدن و کاهش رشد میسلیوم تا، تغییر رنگ در نوک هیف،باعث بروز اثراتی چون خارج شدن محتویات هیفها
 بیشترین اثرات مثبت رشدی را روی صفات اندازهگیریشده از جمله طول وT. harzianum  وB. subtilis  تیمارهای،در شرایط گلخانه نیز نشان داد
 درصد کاهش دادند از اینرو بهترین عوامل آنتاگونیستی96/99  و16/99 ترتیب شدت بیماریزایی را تاوزن تر و خشک ریشه و ساقه را داشتند و به
. روی فلفل در این تحقیق بودندR. solani برای کنترل
. کنترل بیولوژیک، ریزوکتونیا، تریکومیکس، تریکودرما، باسیلوس:کلیدواژهها
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Abstract
The present study seeks to achieve effective antagonists to the controlling of the disease called greenhouse pepper canola Rhizoctonia
damping off, caused by Rhizoctonia solani. The experiments have been conducted based on completely randomized design in the faculty of
agriculture and natural resources of Lorestan University during 2016 and 2017. At first, the fungi and biological agents have been isolated
and identified from Solanaceae plants rhizosphere. Afterwards, the antagonistic abilities of fungal isolates such as Trichoderma harzianum
and Trichoderma virens fungi and Bacillus subtilis bacteria have been studied against R. solani by means of dual culture method. In addition,
the study has experimented the antagonistic ability of these biological agents and Trichomix HV biologic fungicides on these fungi under
greenhouse condition, with the results showing that both T. harzianum and T. virens species by colonization and sporulation in PDA prevent
the fungi growth for 9.45% and 15.59%, respectively. Moreover, it has been proven that antagonistic bacteria cause some effects like outpour
of the hyphae contents, color change at the tip of hyphae, thinning, and reduction of mycelium to 8.47%. Furthermore, experimental results
under greenhouse condition show that B. subtilis and T. harzianum treatments have had the most positive effects on growth traits, including
height and weight (wet and dry) of the root and stem, decreasing the disease severity to 60.33% and 70.33%, respectively. Therefore, this
paper offers the best antagonistic agents to control R. solani on pepper.
Keywords: Bacillus, biological control, Rhizoctonia, Trichoderma, Trichomix.
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مصطفی درویشنیا ،مسلم موسویان

 .1مقدمه

خاکزاد عمل میکنند ( .)Sindhu et al., 2009در بین این


قارچ  Rhizoctonia solani Kuhnیکی از مهمترین عوامل

ریزجانداران ،باکتریها در کنترل بیولوژیک عوامل بیماریزا

بیماریزای خاکزی است که باعث مرگ گیاهچه و

جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دادهاند ،استفاده از

پوسیدگی ریشه در بسیاری از گیاهان مهم زراعی مانند

باکتریهای  Bacillus sp.و  Pseudomonas sp.موجود در

برنج ،چغندرقند ،لوبیا ،سیبزمینی ،فلفل و گوجهفرنگی

ریزوسفر ،بهعنوان عوامل بیوکنترل باکتریایی نامزدهایی

میشود ( .)Keshavarz-Tohid et al., 2017این قارچ در

ایدهآل برای افزایش رشد گیاه و جلوگیری از بیمارگرهای

گیاه فلفل میتواند عالئم مختلفی شامل مرگ گیاهچه،

گیاهی تحت شرایط مزرعه و گلخانه بهشمار میروند

پوسیدگی هیپوکوتیل و پوسیدگی ریشه را بهوجود بیاورد

( .)Sindhu et al., 2009مشخص شده است جدایههایی از

( )Lopez et al., 2009و گروه  AG4که باعث پوسیدگی

باکتری  Basillus subtilisبا تولید پروتئینهای ضد قارچی

ریشه در فلفل میشود مهمترین گروه آناستوموزهای این

تأثیر بازدارندگی بر رشد بیمارگرهای گیاهی در محیط کشت

قارچ میباشد ( .)Kasem, 2010عالئم بیماری که توسط

باکتریهای بیولوژیک با افزایش

دارند (.)Li et al., 2009

بهصورت
قارچ  R. solaniدر گیاهان ایجاد میشود ،اغلب 

تولید اتیلن و اکسین در گیاه ( ،)Liu et al., 2017تحریک

زخمهای فرورفته به رنگهای قهوهای روشن یا تیره روی

مقاومت سیستمیک گیاه ( ،)Yousefi et al., 2010تولید

ریشه و طوقه گیاه میباشد که همراه با نازکشدن طوقه و

متابولیت ثانویه و آنزیم ( )Huang et al., 2017و تأثیر در

مرگ گیاهچه است .در بیشتر موارد این زخمها توأم با

جذب عناصر و مواد مغذی (

زردی و پژمردگی اندامهای هوایی گیاه است و خسارت

 )2017باعث تأثیر مثبت در رشد گیاه در مواجهه با عوامل

ناشی از این بیماری در گیاهان جوان از شدت بیشتری

بیماریزا میشود .در گیاه فلفل سویههای

برخوردار است (.)Mannai et al., 2018

توانستند بین  96تا  99درصد از رشد قارچ  R. solaniعامل

معمولترین روش کنترل بیماریهای گیاهی استفاده از

Keshavarz-Tohid et al.,

Bacillus sp.

بوتهمیری این گیاه جلوگیری کنند (.)Virgilio et al., 2008


قارچکشهای شیمیایی است که استفاده از برخی از این

برخی از عوامل بیولوژیک قارچی شامل گونههای

ترکیبات برای تیمار محصوالت مذکور مناسب نبوده و

 Trichoderma sp.با داشتن خاصیت آنتاگونیستی باال علیه

بعضی نیز بهدلیل عوارض سمی احتمالی حذف شدهاند.

بسیاری از قارچهای بیماریزای گیاهی ،در زمره

کشها،
عالوه بر این بهدلیل عدم اقبال عمومی از آفت 

موفقترین عوامل کنترل بیولوژیکی محسوب میشوند

احتمال بروز مقاومت برخی پاتوژنهای قارچی و نیز

( .)Moraga-Suazo et al., 2011قارچ  T. harzianumبا

هزینه باالی تولید مواد شیمیایی جدید نیاز به تحقیقات

تأثیر روی فعالیت کیتیناز ،شدت بیماری ریزوکتونیای

برای یافتن روشهای جایگزین مناسب نظیر کنترل

فلفل را تا حدود زیادی کاهش داده است (

بیولوژیک بیشتر احساس میشود (.)Gohel et al., 2006

 .)Sinha, 2018قارچهای تریکودرما با با ترشح آنزیم و

میکروارگانیسمهای آنتاگونیست از طریق تأثیر متقابل بر

هورمون ( ،)Akrami et al., 2009افزایش آنزیم

خاکزاد مختلف ،نقش عمدهای

عوامل بیماریزای گیاهی

پراکسیداز ،بتا 6-و  9گلوکاناز و میزان فنل ( Azaddisfani

در کنترل بیماری بهروش بیولوژیک بازی میکنند و

 ،)et al., 2013ترشح پروتئین ( )Tseng et al., 2009و

بهعنوان عوامل حفاظتی در برابر بیماریهای گیاهی


(Larralde-

تولید کیتینازهای خارجی و گلوکانازها
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 )Corona et al., 2008باعث کنترل عوامل بیماریزای

سوکروز ،قابلیت استفاده از گلوکز ،قابلیت استفاده از

خاکزی میشوند.

-Dزایلوز ،قابلیت استفاده از -Dمانیتول ،تحمل نمک طعام،

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر و مکانیسمهای

رشد در  ،9/4 ،pHرشد در دمای  56درجه سلسیوس و

کنترلی گونه باکتری بیولوژیک  Bacillus subtilisو

تست وژپروسکوئر برای شناسایی باکتری استفاده شد

قارچهای بیولوژیک  Trichoderma harzianumو

( .)Padmapriya & Williams, 2012برای شناسایی

 Trichoderma virensدر کنترل پوسیدگی و مرگ

جدایههای آنتاگونیست قارچی در سطح گونه از کلید

گیاهچه فلفل ناشی از  R. solaniاست که با استفاده از

تشخیص جنس تریکودرما استفاده شد (.)Bisset, 1991

قدرت کنترلکنندگی این عوامل بیولوژیک ،بتوان با
تصمیمگیری و اتخاذ روشهای تلفیقی در مدیریت این

 .3 .2تهیه سوسپانسیون آنتاگونیستهای باکتریایی

قارچ بیماریزا ،راهی مناسب و اصولی توصیه کرد.

برای تهیه سوسپانسیون جدایههای باکتری از کشت
یکروزه باکتری یک لوپ پر به فالسکهای حاوی 666
6

 .2مواد و روشها

میلیلیتر محیط غذایی مایع غنیشده (نوترینت براث)

 .1 .2تهیه جدایه قارچی

اضافه شد و فالسکها در انکوباتور در دمای  79درجه

جدایههای قارچ بیماریزای گیاهی

در این تحقیق از

سلسیوس روی دستگاه تکاندهنده (شیکر) با سرعت 86

 Rhizoctonia solaniجدا شده از روی گیاهان خانواده

دور در دقیقه بهمدت  58ساعت قرار داده شد .سپس با

Basillus

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 166

 subtilis B7و قارچی  Trichoderma harzianum T.BIو

نانومتر ،مقدار سلولهای باکتریایی زنده این سوسپانسیون

 T. virens T65موجود در کلکسیون قارچی و باکتریایی

بهروش رقیقکردن متوالی حدود  667واحد تشکیلدهنده

گروه گیاهپزشکی دانشگاه لرستان استفاده شد که پیش از

کلنی در میلیلیتر ) (6×667 CFU/mlرسانده شد .جهت

این ،از ناحیه ریزوسفر بوتههای گوجهفرنگی مزارع استان

اطمینان از تعداد سلول باکتری ،باکتری روی محیط کشت

لرستان جداسازی و شناسایی شده بودند.

مواد غذایی ،7بهروش رقیقسازی متوالی سوسپانسیون

بادنجانسانان و آنتاگونیستهای باکتریایی

کشت داده شد .سپس تعداد سلول باکتری در میلیلیتر آب
 .2 .2شناسایی عوامل آنتاگونیست قارچی و باکتریایی

شمارش گردید .این سوسپانسیون آنتاگونیستهای

بهمنظور اطمینان از صحت گونه قارچها و باکتری

باکتریایی ،در دمای  5درجه سلسیوس در یخچال

آنتاگونیست مورد استفاده ،ابتدا این عوامل خالصسازی و

نگهداری شدند .همچنین بهمنظور نگهداری طوالنیمدت

مجدداً شناسایی شدند .به این منظور از آزمونهای

با انتقال به گلیسیرین  74درصد در دمای  -86درجه

بیوشیمیایی و مورفولوژیکی از جمله آزمون گرم ،لهانیدن

سلسیوس قرار داده شدند (.)Huang et al., 2017

ورقههای سیبزمینی ،واکنش  ،Hrتشکیل اندوسپور،OF ،
تولید رنگ فلورسنت ،کاتاالز ،هیدرولیز کازئین ،هیدرولیز
ژالتین ،هیدرولیز نشاسته ،هیدرولیز تیروزین ،مصرف
سیترات ،احیای نیترات ،قابلیت استفاده از -Lآرابینوز و

)1. Nutrient borath (NB
)2. Nutrient Agar (NA
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 .4 .2تهیه نشای فلفل

 .6 .2بررسی قدرت آنتاگونیستی جدایههای T. harzianum

بذر فلفل رقم توانا با استفاده از هیپوکلریت یک درصد

و  T. virensدر شرایط آزمایشگاه

(کلر فعال  4درصد) بهمدت یک دقیقه ضدعفونی سطحی

ابتدا در هر تشتک ،یک قطعه  4میلیمتری از کشت جوان

شدند و سپس در گلدانهای یک کیلوگرمی (قطر دهانه

قارچ عامل بیماری در حاشیه پتری قرار گرفت و در نقطه

 66سانتیمتر) حاوی خاک مزرعه ،کمپوست ،کود حیوانی

مقابل در حاشیه دیگر پتری از کشت چند روزه و جوان

و ماسه به نسبت  6:6:6:6که پیش از این در دو نوبت به

هر یک از قارچهای آنتاگونیست نیز قطعه  4میلیمتری

فاصله  75ساعت از هم در دمای  676درجه سلسیوس

دیگری گذاشته شد و در تشتک شاهد یک دیسک از

بهمدت  64دقیقه و در فشار  6/4اتمسفر با دستگاه

محیط کشت  PDAبهجای عامل آنتاگونیست استفاده شد

& Cardona

و تشتکها در دمای  74الی  79درجه سلسیوس نگهداری

 ،)Rodríguez, 2006کشت داده شد و از نشای دو هفتهای

و روزانه مورد بررسی قرار گرفتند .این آزمایش در قالب

برای تأثیر عوامل بیولوژیک روی بیمارگر در آزمایش

طرح کامالً تصادفی و در چهار تکرار صورت گرفت.

گلخانهای استفاده شد.

ارزیابی قدرت آنتاگونیستی جدایههای تریکودرما روی

اتوکالو مدل  IIONضدعفونی شده بودند (

قارچ  R. solaniبا ثبت مشخصات ماکروسکوپی پرگنه
 .5 .2ارزیابی اثرات آنتاگونیست باکتریایی در شرایط

قارچهای آنتاگونیست و قارچ عامل بیماری شامل سرعت

آزمایشگاه

رشد پرگنههای قارچی ،پیشروی جدایههای آنتاگونیست

برای انجام این کار باکتری آنتاگونیست بهطور جداگانه در

روی میسلیوم قارچ بیمارگر ،اندازهگیری قطر پرگنه قارچ

راستای قطر تشتکهای پتری شیشهای  7سانتیمتری

بیماریزا ،اسپورزایی قارچ آنتاگونیست روی پرگنه قارچ

حاوی محیط کشت  PDAبهروش خطی کشت داده

عامل بیماری و بررسی مطالعات میکروسکوپی در محل

شدند ،در ادامه و بهطور همزمان دو عدد دیسک

برخورد پرگنه قارچ بیمارگر و بیولوژیک انجام شد .در

میسیلیومی  4میلیمتری قارچ عامل بیماری در حاشیه هر

نهایت درصد بازدارندگی از رشد میسیلیوم قارچ تحت

تشتک و به فاصله  5میلیمتری از حاشیه پتری قرار داده

تأثیر آنتاگونیستهای قارچی و باکتریایی با استفاده از

شدند .تشتک فاقد باکتری بهعنوان شاهد آزمایش مورد

رابطه ( )6محاسبه شد (.)Huang et al., 2017

استفاده قرار گرفت ،که حاوی محیط کشت و دو دیسک
 4میلیمتری میسیلیومی از قارچ بیمارگر و نواری از
آبمقطر در راستای قطر پتری بود .سپس تشتکها به

رابطه ()6
×666

انکوباتور منتقل و در دمای  79درجه سلسیوس نگهداری

قطر ناحیه رشدی در تیمار -قطر ناحیه رشدی در شاهد
قطر ناحیه رشدی در شاهد

 .7 .2بررسی اثر آنتاگونیستی  T. virens ،T. harzianumو

و روزانه میزان رشد پرگنه ثبت شد .این آزمایش در قالب

 B. sabtilisدر شرایط گلخانه

طرح کامالً تصادفی و در چهار تکرار صورت گرفت.

به این منظور ابتدا مایه تلقیح قارچهای آنتاگونیست و

آزمایش تا زمانی ادامه پیدا کرد که در پتری شاهد ،رشد
پرگنه قارچ در دوطرف به هم برسند (

= درصد بازدارندگی از رشد

بیمارگر با کشت روی بستر گندم بهمدت  9تا  66روز و

Saechow et al.,

سپس با خشک و آرد کردن بذور گندم آلوده تهیه شد.

.)2017

سپس  5گرم از مایه تلقیح قارچ  R. solaniو  8گرم مایه
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تلقیح تریکودرما به گلدانهای  6/4کیلوگرمی به قطر 76

بیماریزایی 7بر اساس مقیاس آلودگی صفر تا پنج (رابطه )7

سانتیمتر حاوی خاک مزرعه ،کمپوست ،کود حیوانی و

محاسبه گردید (:)Samavat et al., 2012

ماسه به نسبت  6:6:6:6اضافه و در هر گلدان چهار نشای

رابطه ()7

هماندازه و همشکل کشت شد .برای بررسی اثر

=
n

(مقیاس آلودگی× گیاهچههای تیمار)

باکتریهای کنترلکننده ابتدا از کشت  75ساعته باکتری در

×666

آب مقطر استریل سوسپانسیونی  667واحد تشکیلدهنده

i 1

%DI



بزرگترین کد در سیستم کددهی× تعداد کل
گیاهچهها

کلنی در میلیلیتر تهیه و به هر گلدان  6/4کیلوگرمی 46
میلیلیتر از این سوسپانسیون اضافه شد .همچنین قارچکش

این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  66تیمار و

بیولوژیک تریکومیکس 6HVروی قارچ  R. solaniدر قالب

چهار تکرار و تجزیه آماری توسط نرمافزار  SAS 9.1انجام

یک تیمار ارزیابی شد .برای اعمال این تیمار ابتدا مساحت

شد .برای مقایسه میانگبنها از آزمون دانکن استفاده شد.

سانتیمتر)

سانتیمتر مربع زمین و گلدان (به قطر 76

666

نمودارها با استفاده از نرمافزار

محاسبه شد و سپس به میزان  46گرم در متر مربع خاک

 2013رسم شدند .همچنین از روش رگرسیون

قارچکش تریکومیکس  HVبه هر گلدان ( 6/1گرم)

جهت بررسی باالترین همبستگی بین صفات استفاده شد.

Microsoft office excel
Backward

افزوده شد .تیمارهای بهکار برده شده در این آزمایش
شامل :تیمار شاهد منفی یا آلوده (گیاهچه فلفل +قارچ

 .3نتایج

بیماریزا) ،شاهد مثبت یا سالم (گیاهچه فلفل بدون تلقیح

 .1 .3شناسایی باکتریها و قارچهای آنتاگونیست

عامل بیماریزا و آنتاگونیستها) ،تیمار قارچکش

نتایج آزمونهای بیوشیمیایی باکتری  Basillus subtilisبهطور

تریکومیکس (قارچکش تریکومیکس +گیاه فلفل +عامل

خالصه در جدول  6آورده شده است ،این ویژگیها با آنچه

بیماریزا) ،تیمار آنتاگونیست قارچی (تریکودرما +گیاه

که برای شناسایی این باکتری در منابع مختلف آمده است،

فلفل +عامل بیماریزا) ،تیمار باکتری باسیلوس (باکتری

مطابقت دارد (.)Padmapriya & Williams, 2012

باسیلوس +گیاه فلفل +عامل بیماریزا) و تیمارهای شاهد

شناسایی گونههای تریکودرما بر اساس شکل ،اندازه و

عوامل آنتاگونیست (عوامل آنتاگونیست +گیاه فلفل) و

سایر مشخصات مربوط به کنیدیوفور ،فیالید ،کنیدیوم و

شاهد قارچکش تریکومیکس (تریکومیکس +گیاه فلفل)

کالمیدوسپور و نیز مشخصات مربوط به ظاهر پرگنهها و

در چهار تکرار میباشد .این تیمارها در شرایط گلخانهای

میزان رشد آنها ثبت شدند .این خصوصیات ،با

با  67ساعت نور ،رطوبت نسبی بین  46تا  86درصد،

مشخصات بیانشده در کلید تشخیص تریکودرما ( Bisset,

دمای  74±7و در دور آبیاری روزی یکبار قرار گرفتند.

 ،)1991مطابقت داشت (شکل .)6

برای ارزیابی اثر عوامل بیولوژیک برخی صفات رویشی
فلفل شامل ارتفاع بوته ،وزن تر و خشک ریشه و ساقه و
شدت بیماریزایی عامل بیماریزا اندازهگیری شد .شدت

)2. Disease index (DI

1. Trichomix HV
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جدول  .1نتایج آزمون بیوشیمیایی باکتری
تست بیولوژیکی

واکنش

واکنش

تست بیولوژیکی

Basillus subtilis

تست بیولوژیکی

واکنش

تست بیولوژیکی

واکنش

استفاده از گلوکز

+

رشد در دمای 56°C

+

مصرف سیترات

+

Hr

-

استفاده از ژیلوز

+

تست وژپروسکوئر

+

کاهش نیترات

+

اندوسپور

+

استفاده از مانیتول

+

هیدرولیز کازئین

+

استفاده از آرابینوز

+

رشد غیرهوازی

-

+

هیدرولیز ژالتین

+

گرم

+

رنگدانه فلوروسنت

-

+

هیدرولیز نشاسته

+

لهیدگی سیبزمینی

-

کاتاالز

+

رشد در

pH=7

تحمل نمک %9

سیتوپالسمی از هیف به خارج تراوش کرده و در اطراف
هیف جمع شده بود ،تغییر رنگ اندکی در نوک هیف
بههمراه هیفهای غیرطبیعی شامل چند شاخهشدن هیف،
ظریفشدن قطر هیف و در مجموع کاهش رشد میسیلیوم
بیمارگر مشاهده شد که در نهایت این تغییرات باعث
کوچکشدن رشد پرگنه قارچ بیمارگر روی محیط کشت
مواد غذایی شد (شکل .)7

شکل  .1پرگنههای قارچ  Trichodermaروی محیط کشت
 PDAو مشخصات آنها،T. harzianum )b ،T. virens )a :
 )cکنیدیوم )d ،کالمیدوسپور )e ،کنیدیوفور  T. virensو )f
کنیدیوفور  T. harzianumمقیاس معادل  10میکرومتر
شکل  .2فاصله بازدارندگی از رشد بین  B. subtilisو

 .2 .3نتایج اثرات آنتاگونیستهای باکتریایی و قارچی

 R. solaniدر محیط کشت  )a .PDAشاهد،

در شرایط آزمایشگاه

B. subtilis )b

مقایسه میانگین دادههای بهدستآمده نشان داد ،آنتاگونیست
باکتریایی  B. subtilisباعث کاهش رشد میسلیوم قارچ

مقایسه میانگین تأثیر آنتاگونیستهای قارچی

 R. solaniشد .این عامل آنتاگونیستی در شرایط آزمایشگاه

( T. harzianumو  )T. virensدر شرایط آزمایشگاه روی

با  8/59درصد بازدارندگی از رشد قارچ  R. solaniاختالف

قارچ  R. solaniحاکی از آن است که این عوامل

معنیداری در سطح یک درصد با تیمار شاهد داشت

آنتاگونیست قارچی باعث کاهش رشد میسلیوم قارچ

(جدول .)7در بررسی میکروسکوپی تأثیر  B. subtilisبر

 R. solaniشدند و از این نظر اختالف معنیداری در

اندامهای رویشی قارچ  R. solaniدر کشت پنجروزه مشاهده

سطح یک درصد با تیمار شاهد ایجاد کردند .قارچ

شد،؛ در ناحیه بازدارندگی مقدار زیادی محتویات

 T. virensبهترتیب بعد از گذشت چهار روز با  69/87و
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بعد از گذشت پنج روز با  64/47درصد بازدارندگی از

تریکودرما باعث شد که از پیشروی و رشد

رشد ،تأثیر بهتری نسبت به قارچ  T. harzianumدر

جلوگیری بهعمل آید (شکل .)9

R. solani

بازدارندگی از رشد قارچ  R. solaniداشت (جدول .)7
روند کاهش رشد پرگنه قارچ بیمارگر بعد از روز پنجم

 .3 .3نتایج اثرات آنتاگونیستهای باکتریایی و قارچی

بهدلیل کلونیزهشدن محیط توسط گونههای تریکودرما

در شرایط گلخانه

ثابت ماند و تغییرات محسوسی در قطر پرگنه ایجاد نشد.
دو قارچ  T. virensو  T. harzianumدر استقرار روی
پرگنه قارچهای بیمارگر موفق عمل کرده و بعد از گذشت

مقایسه میانگین تغییرات ارتفاع بوته فلفل آلوده به قارچ
 R. solaniنشان داد که تیمار  B. subtilisبا میانگین طول 71
سانتیمتر و با  96/46درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد
آلوده بیشترین اثر را روی رشد ساقه دارد ،از این نظر

یک هفته محیط پتری را کلونیزه نمودند و در سطح محیط

تفاوت معنیداری با تیمار شاهد خود و شاهد سالم نشان

اسپورزایی کردند .گرچه قارچ  R. solaniتوانست بخشی

نداد ولی با دیگر تیمارها بهجز تیمارهای آلوده تریکودرما

از محیط پتری را اشغال کند ولی کلونیزه شدن پرگنه این

تفاوت معنیداری در سطح یک درصد ایجاد کرد.

قارچ بیماریزا و اشغال فضای رشدی توسط جدایههای

جدول  .2مقایسه میانگین دادههای حاصل از آزمون اندازهگیری سرعت رشد جدایههای آنتاگونیست باکتریایی و قارچی در محیط
کشت  PDAبر اساس میانگین قطر پرگنه ( R. solaniبرحسب میلیمتر) در سطح  %1با شاهد
تیمار

چهار روز پس از کشت

پنج روز پس از کشت
درصد بازدارندگی از رشد

قطر پرگنه

درصد بازدارندگی از رشد

قطر پرگنه

B. subtilis

8/59 a

97/46

9/89a

99/11

شاهد

6/66 b

55/99

6/66b

91/46

T. harzianum

7/54 b

41/61

9/64 b

46/99

T. virens

64/47 a

46/4

69/87 a

51

شاهد

6/66 c

19/89

6/66 c

44

** گروهبندی معرف متفاوت بودن تأثیر بازدارندگی تیمارها از رشد بیمارگر در سطح احتمال  %6است.

CV= 66/98

شکل  .3کشت متقابل و استقرار نامنظم آنتاگونیستهای قارچی و  R. solaniپس از گذشت هفت روز در محیط کشت .PDA
T. virens )b ،T. harzianum )a
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گرچه بین تیمارهای قارچکش تریکومیکس و دو گونه

کردند .تیمارهای  B. subtilisو  T. harzianumبهترتیب

تریکودرما تفاوت معنیداری ایجاد نشد ،ولی بین این سه

با میانگین  4/96و  4/67گرم وزن تر ساقه (با  99/77و

تیمار ،تیمار آنتاگونیستی  T. harzianumبا میانگین رشد

 95/16درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد آلوده)

 76/99سانتیمتر طول و با  15/64درصد افزایش نسبت

بیشترین اثر را بر افزایش این شاخص گیاهی داشتند تأثیر

به تیمار شاهد آلوده دارای اثر بهتری بود .نتایج حاصل از

عوامل آنتاگونیستی روی وزن خشک ساقه نشان داد که

اثر عوامل بیولوژیک روی طول ریشه نشان داد؛ تیمار

تیمار  B. subtilisبا میانگین  6/66گرم وزن خشک ساقه

 B. subtilisبا میانگین  69/66سانتیمتر و  91/58درصد

بیشترین تأثیر را روی این شاخص گیاهی در گیاه فلفل

افزایش طول ریشه ،بیشترین تأثیر را در افزایش این

آلوده به قارچ  R. solaniدارد .این تیمار با تیمار

شاخص گیاهی دارد .این تیمار با تیمار  T. harzianumکه

 T. harzianumبا  6/91گرم وزن خشک ساقه تفاوت

میانگین طول ریشه در آن  65/99سانتیمتر بود ،در سطح

معنیداری ایجاد نکرد .این دو تیمار بیولوژیک نسبت به

یک درصد تفاوت معنیداری نشان نداد .این دو تیمار

شاهد خود (گیاه فلفل +عوامل آنتاگونیست) نیز تفاوت

بهترین تیمار بهکار گرفته شده بودند .کماثرترین تیمار در

معنیداری نداشتند ولی در سطح یک درصد نسبت به

افزایش طول ریشه قارچکش تریکومیکس با 66/99

تیمار شاهد منفی تفاوت معنیداری نشان داد که بیانگر

سانتیمتر بود ،ولی با شاهد آلوده تفاوت معنیداری ایجاد

تأثیر مثبت این دو عامل آنتاگونیستی روی این شاخص

کرد (شکل .)5

گیاهی است .نتایج تجزیه آماری مربوط به وزن تر و

تجزیه آماری متغیر وزن تر ساقه نشان داد همه

خشک ریشه نشان داد در بین تیمارها ،تیمار  B. subtilisبا

تیمارهای بیولوژیک بهکار گرفته شده در این آزمایش

میانگین وزن تر  9/81گرم و وزن خشک  6/97گرم

باعث افزایش وزن تر ساقه گیاه فلفل میشوند و همه این

بهترین تیمار در افزایش این شاخصهای گیاهی است

تیمارها با تیمار شاهد آلوده تفاوت معنیداری ایجاد

(شکل .)4

شکل  .2تأثیر قارچ  R. solaniروی طول ریشه و ساقه فلفل تحت تیمارهای کنترل بیولوژیک
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abc

وزن خشک ساقه
وزن خشک ریشه

bcd

bcd

a

abc

abc

abc
a

a

6.5

a

6.7

a

a

6.6

a

b
c

ed

6.8
6.1

ed

6.5

c
e d

6.7
6.6

a

وزن تر ریشه

ab

bc

c
c

c

b

ab

ab

ab

a

ab

c
d

d
e

d

66
7
8
9
1
4
5
9
7
6
6

وزن تر اندام گیاهی (گرم در بوته)

وزن تر ساقه

a

a

a

وزن خشک اندام گیاهی (گرم در بوته)

6.1

شکل  .2تأثیر قارچ  R. solaniبر وزن تر و خشک ریشه و ساقه فلفل تحت تیمارهای کنترل بیولوژیک

شدت بیماریزایی قارچ  R. solaniروی گیاه فلفل تحت

a

666
86

دادن  77/19درصد عالئم نسبت به شاهد آلوده به میزان
b

 11/19درصد عالئم بیماری روی گیاه فلفل را کاهش داد و

b

b

c

بیشترین تأثیر را در کاهش عالئم این بیمارگر نشان داد و از

16
56
76

این نظر تفاوت معنیداری با دیگر تیمارها در سطح یک

شدت بیماری (درصد)

تأثیر عوامل بیولوژیک نشان داد تیمار  T. harzianumبا نشان

676

6

درصد ایجاد کرد .تیمارهای  T. virens ،B. subtilisو
قارچکش تریکومیکس بهترتیب در سطوح بعدی قرار دارند
و همه این تیمارها در کاهش عالئم بیماری  R. solaniروی
فلفل در سطح یک درصد تفاوت معنیداری با تیمار شاهد

شکل  .2شدت بیماریزایی  R. solaniروی گیاه فلفل تحت

آلوده نشان دادند (شکل .)1

تأثیر تیمارهای کنترل بیولوژیک مختلف
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از روش  Backwardجهت انتخاب مهمترین متغیرها در

در کل نتایج کاربرد تیمارهای بیولوژیکی اعمالشده علیه

مدل رگرسیون استفاده شد ،طی این مدل مشخص شد دو

قارچ  R. solaniعامل بوتهمیری گیاه فلفل نشان دادند این

متغیر وزن تر ساقه و وزن تر ریشه بیشترین ارتباط را با

تیمارها روی کل شاخصهای اندازهگیریشده میتوانند

شدت بیماریزایی قارچ  R. solaniروی گیاه فلفل تحت

مؤثر باشند .این عوامل بیولوژیک حتی در عدم حضور قارچ

R2=6/766

بیمارگر گیاهی باعث تقویت گیاه شد ،بهنحویکه تأثیر این

دارند .این همبستگی در جهت معکوس میباشد و با افزایش

عوامل آنتاگونیست در اکثر موارد باعث افزایش در

هر کدام از شاخصهای گیاهی شدت بیماریزایی بهطور

شاخصهای گیاهی همانند وزن تر و خشک ریشه و ساقه

معنیداری کاهش یافت و بالعکس (جدول .)9

گیاه سالم (بدون تلقیح قارچ بیمارگر) شدند (شکل .)9

تأثیر عوامل بیولوژیک بهترتیب با  R2=6/769و

جدول  .3نتایج جدول همبستگی شاخصهای گیاه لوبیای آلودهشده به قارچ
شدت بیماریزایی

وزن خشک ریشه

طول ساقه

**-6/879

**

6/779

طول ریشه

**

-6/766

**

6/771

وزن تر ساقه

**

-6/769

**

6/874

وزن خشک ساقه

**

-6/767

**

6/749

وزن تر ریشه

**-6/766

وزن خشک ریشه

**

شدت بیماریزایی

-6/899

**6/717

وزن تر ریشه
**

6/718

**

6/711

**

6/758

**

6/786

وزن خشک ساقه
**

6/791

**

6/777

**

6/779

R. solani

وزن تر ساقه
**

6/746

**

6/756

طول ریشه
**

6/744

طول ساقه
6

6

6

6

6

6

6

شکل  .2رشد گیاه فلفل آلوده به قارچ  R. solaniدر حضور و عدم حضور عوامل بیولوژیک )a .شاهد آلوده )b ،شاهد غیر آلوده،
 )f ،T. viridae )e ،B. subtilis )d ،T. harzianum )cقارچکش
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 .4بحث

رزایی کنند و در نهایت ریسه قارچ بیمارگر

روی آن اسپو

در مطالعات میکروسکوپی مشخص شد که باکتری

نازک و متالشی میگردد .سایر بررسیهای میکروسکوپی از

 B. subtilisمورد استفاده در این پژوهش باعث چند

نحوه تأثیر جدایههای  T. harzianumروی  R. solaniنشان

R. solani

داد این جدایهها با پیچش هیفی ،نفوذ و متالشیکردن هیف

میشود .و این باکتری در مجموع رشد میسیلیوم قارچ

رشد قارچ بیمارگر را متوقف کرده و در نهایت باعث از

 R. solaniرا  8/59درصد کاهش داد .نتایج این بخش از

بینرفتن آن میشوند (.)Shiri-Tabarestani et al., 2005

پِژوهش با نتایج  )2009( Li et al.مطابقت دارد .همچنین در

 )2014( Mohammadi & Zaffariدر طی پژوهشهای خود

پژوهش حاضر مشخص شد این باکتری آنتاگونیست باعث

بیان داشتند قارچ  T. harziznumقادر به کلونیزاسیون و

میشود گیاه فلفل آلوده به قارچ ریزوکتونیا از نظر افزایش

اسپورزایی روی پرگنههای قارچ

شاخصهای رشدی تغییر قابلمالحظهای نشان دهد و تا

میباشد ،نتایج این پژوهش نیز با نتایج پژوهش حاضر

حدود زیادی با جلوگیری از رشد این قارچ بیماریزا روی

مطابقت دارد.

شاخهشدن هیف و ظریفشدن قطر هیف قارچ

گیاه فلفل و تقویت این گیاه ،شدت بیماری را بیش از 16
درصد کاهش دهد .در پژوهشی مشابه

Rhizoctonia solani

قارچهای بیولوژیک  T. virensو

T. harzianum

Yousefi et al.

باعث افزایش شاخصهای رشدی گیاه فلفل آلوده به قارچ

( )2010نشان دادند گونههای  Bacillus sp.عالوه بر تأثیر

 R. solaniشدند و عالئم و خسارات ناشی از این بیمارگر

مثبت بر رشد گیاه ،سبب تحریک مقاومت سیستمیک گیاه در

را تا حدود زیادی کاهش دادند .افزودن تیمار

مقابل بیماریها میشوند .همچنین مشخص شده است،

 T. harzianumدر گلدان در هنگام کشت گیاه فلفل آلوده

باکتری  B. subtilisبا افزایش تحریک تولید اتیلن و اکسین،

به قارچ  R. solaniبیش از  96درصد از شدت بیماری

سیستم ریشهای گیاه را توسعه میدهد که این عمل مکانیسم

ناشی از این بیمارگر را کاهش داد .موفقیت قارچ

کنترل  B. subtilisعلیه  R. solaniاز طریق افزایش رشد

 T. harzianumدر بررسیهای آزمایشگاهی بهعنوان یکی

ریشه میباشد (.)Liu et al., 2017

از گونههای برتر و در گلخانه نیز با کاهش شدت بیماری

از دیگر عوامل آنتاگونیست بهکارگرفتهشده در این

باعث افزایش فاکتورهای رویشی گیاه شد و میتوان آن را

پژوهش قارچهای  T. virensو  T. harzianumبودند که با

بهعنوان بهترین عامل آنتاگونیست جهت کنترل این

اسپورزایی و استقرار روی پرگنه قارچ ،در طی هفت روز

بیماری معرفی نمود .سایر تیمارهای تریکودرما شامل

محیط مورد رقابت بین بیمارگر و آنتاگونیست را کلونیزه

 ،T. virensقارچکش تریکومیکس  HVنیز در کاهش

کرده و از رشد قارچ  R. solaniحتی با وجود سرعت رشد

شدت بیماری تأثیر نسبتاً خوبی داشتند .در پژوهشهای

باالی آن جلوگیری کردند در پژوهش مشابهی قدرت

مشابه در مورد علت خاصیت ضدقارچی تریکودرما

آنتاگونیستی جدایههای  T. harzianumبهصورت کشت دو

مشخص شده است قارچهای تریکودرما با با ترشح آنزیم

طرفه روی  PDAدر کشت همزمان ،کشت  58ساعته و 71

و هورمون ( ،)Akrami et al., 2009افزایش آنزیم

ساعته  R. solaniبررسی شد و مشخص شد کلیه جدایههای

پراکسیداز ،بتا 6-و  9گلوکاناز و میزان فنل ( Azaddisfani

 T. harzianumمیتوانند پس از متوقفکردن رشد

 ،)et al., 2013ترشح پروتئین ( )Tseng et al., 2009و

میسیلیومی  R. solaniکلونی آن را بهطور کامل کلونیزه و

(Larralde-

تولید کیتینازهای خارجی و گلوکانازها
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مصطفی درویشنیا ،مسلم موسویان

 )Corona et al., 2008باعث کنترل عوامل بیماریزای

شد و بیشترین تأثیر در کاهش رشد جدایههای بیمارگر

خاکزی از جمله قارچ  R. solaniشده است.

قارچ ریزوکتونیا را داشت این عوامل بیولوژیک بهتنهایی

قارچکش بیولوژیک تریکومیکس  HVاز دیگر عوامل

نیز باعث تقویت رشد گیاه میشوند .این ویژگی بیانگر

بیولوژیک مورد استفاده در این پژوهش بود گرچه این

این است که عوامل بیولوژیک با برقراری ارتباط با گیاه،

محصول بیولوژیک نسبت به تیمارهای ،T. viride

T.

بهطور غیرمستقیم میتواند روی فعالیت عوامل بیماریزای

 harzianumو  B. subtilisاثر کمتری در کنترل بیماری

R.

گیاهی با تقویت میزبانهای گیاهی نقش داشته باشند .با توجه

 solaniدارد ولی در کل در افزایش شاخصهای

به تأثیر باالی این عوامل بیولوژیک روی بیمارگر

اندازهگیریشده گیاهی تأثیر مثبتی داشت و شدت عالئم

بنابراین میتوان با بهکارگیری این عامل بیولوژیکی ،استفاده از

این بیماری را تا  51درصد کاهش داد .که این مقدار

سموم و کودهای شیمیایی را کاهش داد.

R. solani

کاهش عالئم با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت دارد
(.)Manafi et al., 2011; Zamanizadeh et al., 2011
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