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مهار زیستی بیماری پاخوره گندم با جدایههای بومی استان فارس
 Pseudomonas fluorescensو Trichoderma harzianum
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چکیذٌ
پبخوسه نبؿی اص  Gaeumanomyces graminis var. triticiاص ثیمبسیهبی مهم ندمذ دس اػماب امبسع اػم  .پمد
جذایه ثیمبسنش اص ثوتههبی ثیمبس ندذ این اػاب جذاػبصی ؿذنذ و دسجه پشآصاسی آ هب سوی سق الونذ آصمبیؾ ؿمذ.
ثشای یباان سوؽ مهبسصیؼای ثیمبسی ،اثاذا توانبیی ثبصداسنذنی اص سؿذ پشنده جذایههبی ثیممبسنش توػمظ جذایمههمبی
ثومی ثبکاشی  Pseudomonas fluorescensو قبسچهبی  Trichoderma harzianumو  T. virensدس کـ ماقبثم دس
ؿشایظ آصمبیـگبهی آصموده ؿذ .ػپغ تبثیش مبیهصنی ػمه جذایمه ثشتمش ثمبکاشی و دو جذایمه  T. harzianumثمه دو
سوؽ تیمبس ثزس و خبک دس مهبس ثیمبسی نبؿی اص جذایه پشآصاستش ثیمبسنش دس ؿشایظ نلخبنه آصمبیؾ ؿمذ .دس آصممو
کـ ماقبث  ،همه سیضػبصواسههب توانبیی ثبصداسنذنی مؼدیداس اص سؿذ پشنده جذایههمبی ثیممبسنش سا نـمب دادنمذ .دس
ؿشایظ نلخبنه نیض جذایههبی ثمبکاشی ثمب همش دو سوؽ مبیمهصنمی و جذایمههمبی  T. harzianumثمه سوؽ تیممبس ثمزس
ثیـاشین تبثیش سا دس کبهؾ ثیمبسی داؿادذ ،ثدبثشاین امکب کبسثشد آ هب ثشای مهبس صیؼمای ایمن ثیممبسی وجمود داسد.
توانبیی جذایههبی ثومی اػاب ابسع این ثبکاشی و قبسچ دس مهبسصیؼمای ثیممبسی پمبخوسه ندمذ ثمشای نخؼماین ثمبس
نضاسؽ میؿود.
ياطٌَبی کلیذی :پبخوسه ،ندذ  ،ابسع.
پذیذه مهمبس صیؼمای 2عجیؼمی اولمین ثمبس ثمشای ایمن

مقذمٍ
ثیمممممممبسی پممممممبخوسه 1نبؿممممممی اص قممممممبسچ

ثیمبسی دس خبک ثؼضی ممضاسع اػماشالیب ؿمدبخاه ؿمذ.

خبکصی Gaeumanomyces graminis (Sacc.) Arex

دس این خمبکهمب ؿمذب ثیممبسی دس ػمبم دو و ػمو

 & D.L.Olivier var. tritici Walkerاص ثیممبسیهمبی

کـ ندذ ااضایؾ پیذا کشد ،امب اص ػبم چهبس ثمه ثؼمذ

مه ندذ دس ثیـاش مدبعق کـ این نیبه دس دنیب اػ ،

کبهؾ یبااه و ثه حذ قبث تحم سػیذ .کمبهؾ ثیممبسی

که موجت پوػیذنی و ػیبهؿمذهنمی سیـمه و عوقمه و

3

دس این نوع خمبکهمب سا صوام پمبخوسه و ایمن خمبکهمب
4

خـمممکیذنی ثوتمممههمممب ممممیؿمممود (ویمممض .)1987

ثبصداسنذه نبمیذه ؿمذنذ .ػمپغ آؿمکبس ؿمذ کمه صوام

ایممن ثیمممبسی دس ایممشا دس اػمماب هممبی اممبسع ،تهممشا ،

پبخوسه یک مهبس صیؼای عجیؼی ثه دلی ااضایؾ جمؼی

صنجب  ،مشکمضی ،کشدػماب و آرسثبیجمب غشثمی ؿمبیغ

ثمممبکاشی خمممبکصی

اػ

fluorescens

Pseudomonas

 (Flügge,1886) Migula,1895دس عی کـ

(صاسع و اصیحیبنی  ،1388سیحبنیتجبس و همکبسا

 ،1382ظولیذه و همکبسا  ،1391قلدذس و همکمبسا ،385

پیدسپمی

ندذ ثوده اػ (کوک و همکبسا .)1995

ثهشامیکمبنگش و همکبسا  ،1385سوانلو .) 1385
2

Biological control
Take-all decline
4
Suppressive soils
3

1

Take-all
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ثممب آنممبهی اص امکممب مهممبس صیؼممای ایممن ثیمممبسی
پظوهؾهبیی ثه مدظوس جذاػبصی این ثمبکاشی اص خمبک
و اػممادبده اص جذایمممههمممبی مممموثش آ دس کـممموسهبی

اثبااابي بیمااابسیضایی يتریااایه دسجاااٍی پاااشآصاسی
جذایٍَبی قبسچ
ثیمبسیضایی پد جذایهی قبسچ سوی ندذ سق الونذ و

اػاشالیب ،چین ،انگلؼاب  ،هلدذ ،ػمويیغ ،آمشیکمب و هدمذ

یممو ب ثممب تکزیممش صادمبیممه آ هممب سوی دانممههممبی ندممذ

صمموسب نشااممه اػمم (کمموک  .)2003دس ایممشا نیممض

ػاشو دس نلخبنه دس قبلمت عمشک کمبمالص تصمبدای  ،ثمب

پظوهؾهبیی ثشای یباان جذایمههمبی مموثش ثمومی ایمن

ؿؾ تیممبس (پمد جذایمه ثیممبسنش و تیممبس ؿمبهذ) ،دس

ثبکاشی دس اػاب هبی تهشا و صنجب انجب ؿذه اػم

نلذا هبی  27×21ػمبنایمامشی حمبوی خمبک ػماشو

(سیحممبنیتجممبس و همکممبسا  ،1382طولیممذه و همکممبسا

مخلوط ثب صادمبیه هش جذایهی قبسچ ،ثمب  10ثمزس دس همش

 .)1391اص ػوی دیگش توانبیی مهبس صیؼای این ثیمبسنش

نلذا  ،و پد تکشاس ثشای هش تیممبس انجمب ؿمذ .پمغ اص

توػظ جذایههبی ثومی ثؼضی نونههبی Trichoderma

 10هداممه ،کممه نـممبنههممبی ثیمممبسی دس تمممب تیمبسهممبی

اص اػاب هبی هممذا و مشکمضی نیمض ثمه اثجمبب سػمیذه

جذایههبی قبسچ مـبهذه ؿذنذ ،تؼذادنیبهچههبی ػمبل

اػ (ظدشی و همکبسا  ،2008قلدذس و همکبسا )1385

ؿمبسؽ و دسصذ نیبهچمههمبی ثیممبس محبػمجه ؿمذ و

.

دادههممب ممموسد تجضیممه و تحلی م آمممبسی قشاسنشاادممذ و
نظش ثه اینکه ثیمبسی دس ػبمهمبی اخیمش دس ممضاسع

میبنگینهب ثب آصمو دانکن مقبیؼه ؿمذنذ .ثمشای تؼیمین

ندممذ آثممی اػمماب اممبسع ؿممیوع یبااممه اػ م (صاسع و

پشآصاسی جذایههبی قبسچ اص دسجمهثدمذی صمدش تمب پمد

اصیحیبنی  ،)1388این پظوهؾ ثه مدظوس جممغآوسی و

ؿممبم صممدش; سیـممه کممبمال ػممبل و ثممذو لکممه،

ؿدبػمممبیی جذایممممههمممبی ثممممومی مممموثش ثممممبکاشی

 ; 1ػممیبه ؿممذهنممی کماممش اص 10دسصممذ عمموم سیـممه،

 P. fluorescensو نونممههممبی  Trichodermaثممشای

11 ;2تب  25دسصذ 26 ;3 ،تب  50دسصمذ  51;4 ،تمب 75

مهبسصیؼای ثیمبسی صوسب نشا .

دسصذ و  76 ;5تب 100دسصذ ،اػمادبده ؿمذ (ؿمونی و
همکبسا  ،1998هوانگ و همکبسا  .)2001ػپغ قغؼه-

مًاد ي سيشَب
ومًوٍبشداسی ،جذاسبصی ،خبلصسابصی ي ضىبسابیی
بیمبسگش
اص مضاسع ندذ مشودؿ  ،اقلیذ ،نقؾسػا  ،نظشآثبد،
حؼنآثبد و صدبؿهش دس اػماب امبسع دس ثهمبس ػمبم
 1390ثبصدیذ ثه ػم آمذ و اص ثوتههمبی ندمذ ثیممبس و
خبک اشاسیـه آ هب نمونهثشداسی ؿذ .ثیمبسنش اص ثبام
عوقه و سیـههبی ثیممبس پمغ اص ؿؼاـمو ثمب جشیمب
مالی آة و ضذػدونی ػغحی ثب محلموم هیپموکلشیم -
ػذی نمی دسصمذ و کـم سوی محمیظ ػمیتصمیدمی/
دکؼممماشوص/آنبس حمممبوی آنامممیثیوتیمممک سیدبمپیؼمممین
جذاػبصی و ثه سوؽ نموک سیؼمه خمبل

ػمبصی ؿمذ

(داای و ولش  . )1994خصوصیبب سیخم ؿدبػمی پمد
جذایه خبل

ؿذه قبسچ ثب میکشوػکوح صمیدمه سوؿمن

مغبلؼه و ثب مقبیؼه ثب توصمی

ویمض ( )1987دس مموسد

قبسچ ػبم ثیمبسی پبخوسه ندذ ؿدبػبیی ؿذنذ.

ای یک ػبنایماشی اص ثبام ػمیبه ؿمذه سیـمه دس همش
تیمبس ،پغ اص ضذػدونی ػغحی ثب محلوم هیپوکلشیم -
ػمممذی نمممی دسصمممذ سوی محمممیظ ػمممیت صمیدمممی/
دکؼاشوص/آنبس حبوی آنایثیوتیمک سیدبمپیؼمین کـم
ؿممذنذ .تـمماکهممب دس انکوثممبتوس دس دمممبی  24دسجممهی
ػلیؼممیوع نگهممذاسی و پممغ اص سؿممذ پشندممه قممبسچ،
خصوصیبب سیخای آ مغبلؼه وثب قبسچ مبیهصنی ؿمذه
مقبیؼه ؿذ.
جذاسبصی ببکتشی  P. fluorescensاص خبک
ؿؾ جذایهی ثبکاشی اص خبک اشاسیـمه نمونمههمبی
ندمممذ جممممغآوسی ؿمممذه ،ثمممه سوؽ سقیمممق ػمممبصی
ػوػپبنؼیو

خبک دس آة مقغش ػاشو و پخؾ سوی

محیظ کـ  King–Bجذاػبصی و خبل

ؿذنذ .ػپغ

آصمممو هممبی واکممدؾ نممش  ،تؼیممین تحممشک ثممبکاشی،
اکؼممیذاص ،کبتممب ص ،سؿممذ هممواصی و ثممیهممواصی ،اممو
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حؼبػی دس توتو  ،لهبنیذ وسقمه همبی ػمیت صمیدمی،

تصبدای ثب ػه تکشاس ثشای هش تیمبس انجب و دادههب ثمب

هیذسولیض ط تین ،اوسهآص ،هیذسولیض نـبػاه ،تولیذ سنگ

نش ااضاس آمبسی  SAS9.1تجضیه و تحلی و میمبنگینهمب

الوسػد  ،تولیذ لوا  ،آسطیدمین دهیمذسو ص سوی آ همب

ثب آصمو دانکن مقبیؼه ؿذنذ.

انجممب و ثممب مقبیؼممهی ایممن خصوصممیبب ثممب صممدبب
ثبکاشی  P. fluorescensموسد ؿدبػبیی قمشاس نشاادمذ
(ؿبد و همکبسا .)2001

آصمبیص مُبسصیستی بیمبسی دس گلخبوٍ
این آصمبیؾ ثب ػه جذایمهی ثمبکاشی و دو جذایمهی
 ،Trichodermaکممممه دس آصمممممو قجمم م اص توانممممبیی

جذاسبصی ي ضىبسبیی گًوٍَبی Trichoderma

نونممههممبی  Trichodermaاص نمونممههممبی خممبک

ثبصداسنذنی ثیـاشی سوی ثیمبسنش ثشخوسداس ثودنذ ،دس
ثشاثش یک جذایهی ثیممبسنش کمه اص قمذسب ثیممبسیصایمی

جمممغآوسی ؿممذه و پممودس تشیکممودسمینثممی ؿممشک

ثیـاشی ثشخوسداس ثود ،سوی ندمذ سقم الونمذ ثمه ایمن

تلدیقدانه تهشا (که ثه ػدوا جذایمهای ایشانمی اص قمبسچ

ؿشک دس نلخبنه انجمب نشام  .اثامذا صادمبیمهی قمبسچ

 Trichoderma harzianum Rifaiمؼشای ؿذه ثود) ثمه

ثیمبسنش سوی دانههبی ندذ سق الونذ ثمه سوؽ هوانمگ

سوؽ سقیممقػممبصی و پخممؾ سوی محممیظ اخاصبصممی

و همکبسا ( )2001تکزیش و آمبده ؿذ .خبک ػاشو هش

مکدبد و ػبتو ( )1975جذاػبصی و ػمپغ ثمه سوؽ

نلذا پالػایکی  27×21ػمبنایمامشی ثمب  200نمش اص

تمممک همممب  ،کـم م خبلصمممی اص آ همممب سوی محمممیظ

این صادمبیه مخلوط ؿذ .ثشای تیممبس ؿمبهذ ػمبل 200

ػممیتصمیدی/دکؼمماشوص/آنبس تهیممه ؿممذ .خصوصممیبب

نش دانه ندذ ػاشو ابقذ صادمبیهی قبسچ اضباه ؿمذ.

سیخ ؿدبػی آ هب مغبلؼه و ثب اػادبده اص کلیمذ نممغ

ػپغ صادمبیهی جذایههبی ثبکاشی و  Trichodermaثمه

و ثیؼ ( )1998ؿدبػبیی ؿذنذ.

دو سوؽ تیمبس ثزس و محلومپبؿی خبک ثه این ؿشک ثه
نلذا همب اضمباه ؿمذنذ .دس سوؽ تیممبس ثمزس ،ثمزسهبی

آصمًن کطت متقببل
این آصمو که ثمشای ثشسػمی توانمبیی ثبصداسنمذنی
اصسؿذ پشنده جذایههبی ثیمبسنش توػمظ سیضػمبصواسه-
هبی جذاؿذه ثب کـ ماقبث

آ هب ثمب ثیممبسنش ،ثمشای

جذایههمبی  Trichodermaثمه سوؽ کوچموک و کیمو
) (2004و دس موسد جذایههبی ثمبکاشی ثمه سوؽ ولمش و
کوک ( )1983انجمب ؿمذ .دسصمذ ثبصداسنمذنی اص سؿمذ
پشنده ثیمبسنش ثب اػادبده اص اشموم:
دسصمممذ ثبصداسنمممذنی اص سؿمممذ پشندمممه ثیممممبسنش;
(قغمش پشندممه ؿممبهذ -قغممش پشندممه ثیمممبسنش دس حضمموس
سیضػبصواسه /قغش پشنده ؿبهذ) × 100
محبػجه ؿذ (دػبی و همکبسا  .)2002این آصمو  ،ثمه
صممموسب ابکاوسیممم (امممبکاوس اوم جذایمممههمممبی
 Trichodermaدس چهبس ػغح ،ابکاوس دو جذایههمبی
ثبکاشی دس ؿؾ ػغح و تیمبسهبی ؿبهذ ثشای هش پمد
جذایهی ثیمبسنش ،که ثشای محبػجه دسصمذ ثبصداسنمذنی
جذایههبی این سیضػبصواسههب اص سؿذ پشنده هش جذایهی
ثیمبسنش موسد نیبص ثودنذ) ،دس قبلت عشک آممبسی کمبمال

ندذ پغ اص ضذػدونی ػغحی ثب محلموم هیپوکلشیم -
ػذی نی دسصذ ثه مذب ػمه دقیقمه و ؿؼاـمو ثمب آة
مقغمش ػمماشو  ،ثمه ػوػپبنؼممیو ثمه غلظم
یبخاهی ثبکاشی ،یب ثب غلظ

1 × 109

 1×106هب جذایمههمبی

 ،Trichodermaدس هممش میلممیلیاممش آة مقغممش ػمماشو
حبوی پودس ط تمین ثمه ممذب  15دقیقمه آغـماه ؿمذنذ.

ػپغ ثمزسهب دس صیمش همود ثمب جشیمب هموای ػماشو
خـک و ثه تؼذاد  10ػذد دس همش نلمذا کبؿماه ؿمذنذ
(ثوسنغ و هپوسث  .)1996دس سوؽ محلومپبؿی خبک،
پممغ اص سیخممان مخلمموط خممبک ػمماشو ثممب صادمبیممهی
ثیمبسنش دس نلذا هب و کبؿ  10ثمزس ضمذػدونی ؿمذه
دس هش نلمذا و پوؿمبنذ سوی ثمزسهب ثمب آ مخلموط،
سوی ػممممممممغح خممممممممبک هممممممممش نلممممممممذا 10
میلممیلیاممش ػوػپبنؼممیو ثممه غلظم

 1 × 109یبخاممهی

ثبکاشی و یمب  1×10 6همب جذایمههمبی ،Trichoderma
پبؿیذه ؿذ .این آصمبیؾ ثه صوسب ابکاوسیم (امبکاوس
اوم جذایممههمبی  Trichodermaدس دو ػممغح ،اممبکاوس

آسیبن پًس ي َمکبسان
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دو جذایههبی ثبکاشی دس ػه ػغح و تیمبسهبی ؿبهذ

عوقه و سیـه مـبهذه ؿذ .نابی تجضیه و تحلیم داده-

ثیمبس ثب جذایمه پشآصاستمش ثیممبسنش و ؿمبهذ ػمبل ) ،دس

هممب دس جممذوم یممک آوسده ؿممذه اػمم  ،کممه حممبکی اص

قبلت عشک کبمال تصبدای ثب چهبس تکشاس ثشای هش تیممبس

پشآصاسی ثیـاش جذایهی نقؾسػا ثود .سوی ثوتههمبی

انجممب نشا م  .نلممذا هممب دس نلخبنممه دس دمممبی 20-30

یو ب هیچ نـبنهای اص ثیمبسی مـبهذه نگشدیذ.

دسجه ػلیؼیوع ،ثه مذب  10هداه نگهذاسی و مشاقجم

جدٍل ً -1تيجِ آسهَى بيواريسايي پٌج جدايِي قارچ

ؿذنذ .آ نبه دسصذنیبهچههبی ثیمبس ،عوم ،وص تمش و

Gaeumanomyces graminis var. tritici
اس استاى فارس رٍي گٌدم رقن الًَد*.

نش ااضاس SAS9.1

هحل ًوًَِ-

گياّچِّاي

موسد تجضیه و تحلی آمبسی قشاس نشاادمذ و میمبنگینهمب

بزداري

بيوار

نیض

جدايِ

(درصد)

ًقش رستن

90 a

5

اقليد

63 c

4

هزٍدشت

80 b

5

ًظز آباد

63 c

4

حسي آباد

66 c

4

خـک سیـه و ػبقه آ همب محبػمجه ؿمذنذ .دادههمب ثمب

ثب آصمو چدذ دامدهای دانکن مقبیؼه ؿذنذ.
وتبیج ي بحث
ضىبسبیی بیمبسگش
اص کـ ثبا همبی ثیممبس ندمذ پمغ اص هدم سوص،
قبسچی سؿذ نمود که پشنده آ دس اثاذا ثیسنگ و ػپغ

درجِ پزآساري

ثه سنگ خبکؼاشی مبی ثمه صیامونی دسآممذ .سیؼمههمب

*اعدادي مِ با حزٍف هشابِ ًشاى دادُ شدُاًد ،در

ثدذداس و ثه قغش  4-7میکشوماش ،ایبلوػمپوسهب ؿمدبب،

سطح  %1اختالف هعٌيداري ًدارًد ).(DMRT

ثممه اثؼممبد  1-1/5 × 4-7میکشوماممش ثودنممذ .دس آصمممو
ثیمبسیصایی ثب نزؿ هد هداه پشیاؼیو هبی قبسچ دس
پبیین ػبقه نیبهچههبی ثیمبس ظبهش ؿذنذ .پشیاؼیو هب
ػیبه ،تخ مشغمی تمب ثیضمی ؿمک ثمه قغمش 200-400
میکشوماش و ثب نشدنی ثلدذ ثه عوم  150-300میکشوماش
ثودنذ .آػک همب ثمیسنمگ ،ثمه اثؼمبد10-12 × 93-112
میکشوماش و حبوی هـ آػکوػپوس نخیؿک ثه سنگ
سوؿمن ثممب  3تممب  10ثدمذ ثودنممذ .انممذاصه آػکوػممپوسهب
 3-4× 76-91میکشوماممش ،هیدوپودیممو هممب تیممشهتممش اص
سیؼههب و ثه قغش  11-14میکشوماش ثودنمذ .ثمش اػمبع
این خصوصمیبب سیخم ؿدبػمی و ػمذ ثیممبسیصایمی
سوی یو ب ،هش پد جذایه ثیمبسنش قبسچ G. graminis

 var. triticiتـخی

داده ؿذنذ.

دسجٍ پشآصاسی جذایٍَبی بیمبسگش
ثیمبسیصایی هش پد جذایهی قبسچ سوی نیبهچههمبی
ندمذ ثمه صمموسب کم سؿمذی ،صسدی ثممش همب و ػممیبه
ؿذنی

ضىبسبیی جذایٍَبی ببکتشی
خصوصیبب ثه دػم آممذه اص آصممو همبی انجمب
ؿذه سوی ؿمؾ جذایمهی ثمبکاشی نـمب داد کمه هممه
آ هممب نممش مددممی ،ماحممشک ،داسای سنگذانممه الوسػممد ،
هواصی اججبسی ،اکؼیذاص ،کبتب ص و آسطیدین دهیمذسو ص
مزج و قبدس ثه لهبنمذ وسقمه ػمیتصمیدمی ،هیمذسولیض
نـبػمماه و ط تممین و ابقممذ توانممبیی تولیممذ واکممدؾ
او حؼبػمی دس توتمو و تولیمذ لموا هؼمادذ و ثمش
هممممین اػمممبع آ همممب Pseudomonas fluorescens

ؿدبخاه ؿذنذ.
ضىبسبیی گًوٍَبی Trichoderma

ثش اػبع خصوصمیبب سیخم ؿدبػمی اص مجمموع
چهمممبس جذایممممهی  Trichodermaاص خممممبک و پممممودس
تشیکودسمینثی ،ػه جذایه  T. harzianum Rifaiو یک
جذایه )T. virens (J.H.Mill.,Giddens & A.A. Foster

 Arxؿدبػبیی نشدیذنذ.
آصمًن کطت متقببل
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 T.harzianumو یممممممب ثممممممبکاشی P.fluorescensدس

نابی این آصمو که دس جذوم دو آمذه اػ  ،نـمب
میدهذ که تمب جذایههبی همش دو نونمه Trichoderma

ثبصداسنذنی اص قبسچ ثیمبسنش حضوس داسنذ.

و جذایمممههمممبی ثمممبکاشی  P.fluorescensثمممه عممموس

ػبم مهبس صیؼای عجیؼی این ثیمبسی دس خمبک ثؼضمی

مؼدیداسی دس ػغح یکدسصذ ،توانمبیی ثبصداسنمذنی اص

مممضاسع اػمماشالیب ،یممک جذایممه ثممبکاشی P.fluorescens

سؿذ سیؼه هش پد

اػمم  ،کممه تولیممذ مممبده پممبدصی اػممیذ ادممبصین-1-

جذایهی ثیمبسنش سا داسنذ .اص میمب

این سیضػبصواسههب ،جذایههمبی T. harzianumاص پمودس

کشثوکؼیلیک ممیکدمذ (ممضو و همکمبسا  .)1992الجامه

تشیکممودسمینثممی و مشودؿمم  1توانممبیی ثبصداسنممذنی

توانبیی تولیذ آنضی کیایدبص (تجضیهکددذه کیامین دیمواسه

ثیـاشی اص سؿذ سیؼه جذایههبی ثیمبسنش نـب دادنمذ.

یبخاممهای قممبسچهممب) توػممظ ثؼضممی اص جذایممههممبی ایممن

همچدممین اص میممب جذایممههممبی ایممن قممبسچ ،جذایممهی

ثبکاشی نیض ثه اثجمبب سػمیذه اػم (آجیم و همکمبسا

مشودؿ م  1ثیـمماشین تممبثیش ثبصداسنممذنی ثممش جذایممهی

.)2006

مشودؿ ثیمبسنش داؿ  .اص ثمین جذایمههمبی ثمبکاشی

ثؼضی جذایههبی قمبسچ T. harzianumنیمض توانمبیی

نیممض ،نقمممؾسػممما  ،2اقلیممذ 1و مشودؿمم  2توانمممبیی

ثب یی دس تولیذ آنضی کیایدبص و ػشین پشوتئبص اص خمود

ثبصداسنذنی ثیـاشی نؼمج ثمه ػمبیش جذایمههمبی ایمن

نـب دادهانذ (ؿبکشی و اوػاش .)2006

ثبکاشی ،ثش جذایههمبی نقمؾسػما  ،اقلیمذ و مشودؿم

آصمبیص مُبسصیستی بیمبسی دس گلخبوٍ

ثیمبسنش داؿادذ .ثدبثشاین میتوا نایجه نشام کمه دس

نابی این آصمبیؾ که ثه صوسب تیمبس ثمزس و خمبک

خبک ثؼضی مضاسع ندذ مدبعق مشودؿ  ،نقؾسػا و

ثممب جذایممههممبی ثشتممش قممبسچ  T.harzianumو ثممبکاشی

اقلیذ دس اػاب ابسع جذایمههمبی ثمومی کبسآممذ قمبسچ

 P.fluorescensانجب ؿمذ دس جمذوم ػمه نـمب داده
ؿذه اػ .

جدٍل  -2تاثيز جدايِّاي دٍ گًَِ  ٍ Trichodermaشش جدايِ  Pseudomonas fluorescensدر باسدارًدگي اس رشد پزگٌِ
پٌج جدايِ قارچ  Gaeumannomyces graminis var. triticiعاهل بيواري پاخَرُ گٌدم در آسهَى مشت هتقابل*.
درصد باسدارًدگي اس رشد پزگٌِ جدايِ G. graminis var. tritici
حسي آباد

هزٍدشت

ًظزآباد

اقليد

ًقش رستن

هحل جوعآٍري

ريشساسٍارُ

62/40 a

59/81 ab

55/74 a

75/55 a

69/07 a

تزينَدرهيي بي

T. harzianum

64/63 a

63/88 a

57/40 a

68/14 b

67/22 a

هزٍدشت 1

T. harzianum

62/22 a

61/48 ab

51/85 a

56/48 c

60/18 ab

هزٍدشت2

T. harzianum

48/88 b

50/55 bc

57/77 a

45/37 d

52/22 bc

صفاشْز

T. virens

33/88 cd

41/48 cd

20/92 b

42/96 cde 50/37 cd

ًقش رستن1

P. fluorescens

22/22 e

35/92 de

16/66 b

48/88 cd

47/59 cd

ًقش رستن 2

P. fluorescens

27/03 de

38/51 de

20/92 b

50/74 cd

41/66 cde

اقليد 1

P. fluorescens

36/11 c

29/63 e

20/37 b

46/29 d

35/74 e

اقليد 2

P. fluorescens

20/00 b 40/55cde

47/03 d

45/55 cde

هزٍدشت 1

P. fluorescens

23/70 b

47/59 d

38/88 de

هزٍدشت 2

P. fluorescens

47/40 b
29/63 cde

42/40 cd

*اعدادي مِ با حزٍف هشابِ ًشاى دادُ شدُاًد ،در سطح  %1اختالف هعٌيداري ًدارًد ).(DMRT
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جدٍل  -3اثز تيوارّاي بذر ٍ خاك جدايِّاي بَهي قارچ  ٍ Trichoderma harzianumبامتزي  Pseudomonas fluorescensبز بيواري پاخَرُ ،طَلٍ ،سى تز ٍ خشل ريشِ ٍ ساقِ گٌدم رقن
الًَد*.
گياّچِّاي

ريشِ

ريشِ

ريشِ

ساقِ

ساقِ

ساقِ

بيوار

ٍسى خشل

ٍسى تز

طَل

طَل

ٍسى تز

ٍسى خشل

(درصد)

(گزم)

(گزم)

(ساًتي هتز)

(ساًتي هتز)

(گزم)

(گزم)

هحل
تيوار
P.
fluorescens

تيوار

جداساسي

خاك

بذر

بذر

خاك

بذر

هزٍدشت 2

17/36

1/40 0/12 0/22

0/6

18/6

d

a

خاك

cd

a

خاك

بذر

خاك

بذر

خاك

بذر

10/67 11/88

16/5

0/59 1/86 2/88 11/67

0/49

D

b

c

a

b

بذر

a

خاك

cd

ab

bc

C
P.
fluorescens

اقليد 2

23/4

22/14

P.
fluorescens

هزٍدشت 1

Bc
23/9

d
18/65

b
b
0/14 0/11

T. harzianum

تزينَدرهيي بي

Bc
24/1

d
28/82

B
bc
c
c
0/75 0/74 0/11 0/15

b
10

T. harzianum

هزٍدشت 1

Bc
26/2

c
40/54

C
bc
d
b
0/59 0/93 0/10 0/15

b
9/5

c
9/5

شاّد بيوار

ًقش رستن

B
90/4

b
90/4

D
b
d
b
0/58 0/58 0/10 0/10

b
8/5

c
8/5

b
b
ab
ab
ab
0/32 1/64 1/64 11/65 11/65

A
0/0

a
0/0

D
c
d
c
1/41 1/41 0/22 0/22

b
17

c
17

c
d
c
b
b
0/63 3/08 3/08 16/95 16/95

a

a

شاّد سالن

16/75 0/77 1/27 0/17 0/16
a
0/7

0/33 2/04 1/64 16/88

0/60

ab
c
a
C
15/63 14/75 11/63 1/16

a
12/8

c
c
c
0/50 2/04 2/31

a
0/44

b
8/75

ab
16/38

ab
16

b
c
b
0/62 1/98 2/34

bc
0/42

a
c
b
ab
a
0/51 2/35 2/59 15/75 12/88

c
0/50
b
0/32
d
0/63

A
a
a
a
e
D
*اعدادي مِ با حزٍف هشابِ ًشاى دادُ شدُاًد ،در سطح  %1اختالف هعٌيداري ًدارًد ).(DMRT

8/88

14

a

a

a

a

a

a

165

مُبس صیستی بیمبسی پبخًسٌ گىذم بب جذایٍ َبی بًمی ...

نابی نـب میدهدذ که همه سیضػبصواسههبی ثه کبس

نیشنذ و ثمب اػماقشاس ػمشیغ سوی سیـمه نیمبه میضثمب ،

سااممه ثبػممه کممبهؾ مؼدممیداس ثیمممبسی مممینشدنممذ ،امممب

سقبث غزایی و تولیمذ ممواد پمبدصی ممبنغ اص اػماقشاسو

جذایههبی ثبکاشی اثش ثیـاشی دس کبهؾ ثیمبسی دس هش

خؼبسب ثیمبسنشهبی خبکصاد نیبهب مینشدنمذ .آ همب

دو سوؽ تیمممبس ثممزس و خممبک داؿمماهانممذ .دس ثممین ایممن

همچدین ثب تحشیک تولیذ هوسمو هبی نیبهی مبندذ اػیذ

جذایمممههمممب نیمممض مشودؿم م  2ثیـممماشین کمممبسآیی دس

ایدذوم اػایک ،جیجشالین و اتمیلن ،جمزة و اناقمبم آهمن

مهبسصیؼای ثیمبسی داؿاه اػ  .همچدین این جذایمه اص

خبک ثه نیبه و تولیذ ثؼضمی اص اػمیذهبیآمیدمه ثبػمه

کبهؾ عوم ػبقه ،وص تش و خـمک سیـمه و ػمبقه دس

تحشیک سؿذ نیبهب مینشدنذ (حؼنصاده .)1371

اثش ثیمبسی دس سوؽ تیمبس ثزس جلونیشی کشده و ثوتمه-

دس این آصممبیؾ همش دو جذایمه تشیکمودسمینثمی و

هبی تیمبس ؿذه ثب آ دس حضوس قمبسچ ثیممبسنش نیمض اص

مشودؿ  1قمبسچ  T.harzianumنیمض دس همش دو سوؽ

نظش این صدبب سویـی اخماالب مؼدمیداسی ثمب ؿمبهذ

تیمبس ثبػه کبهؾ مؼدیداس ثیمبسی ؿذنذ ،هش چدمذ کمه

ػبل نذاؿاهانذ .کبسآیی ثیـاش آ هب دس ؿشایظ نلخبنمه

کبسآیی آ هب دس مهبسصیؼای ثیمبسی دس سوؽ تیمبسثزس

دس اثش توانبیی تولیمذ ثیموایل دس ػمغح سیـمه نیبهمب

ثیـاش اص سوؽ تیمبسخبک ثمود ،ضممن ایمنکمه اص نظمش

اػ  .تـکی ثیوایل ثمب چؼمجیذ و تزجیم ثمبکاشی دس

توانبیی مهبس ثیمبسی ثب سوؽ تیممبس ثمزس ثمین جذایمهی

ػغح سیـه آغبص میؿود .ػپغ ثب تکزیش صیمبد یبخامه-

این قمبسچ اص پمودس تشیکمودسمینثمی ثمب جذایمهی ثمومی

هممبی چدممذ تممبطکی ثممبکاشی دس مممبده صمیدممهای لؼممبثی،

اػاب امبسع مشودؿم  1اخماالب مؼدمیداسی وجمود

ماـممک اص پلممیػممبکبسیذهبی خممبسخ یبخاممهای ثممبکاشی،

نذاؿ م  .همچدممین ثممب سوؽ تیمممبس ثممزس ثممین جذایممهی

پممشوتیینهممب و ثیوػمموساکابن هممب ،تمموده ماحشکممی اص

تشیکودسمینثی این قبسچ ،اخماالب مؼدمیداسی دس مهمبس

ثبکاشی ثهػدوا ثیوایل دس ػمغح سیـمه نیمبه میضثمب

ثیمبسی ثب جذایههبی ثمبکاشی وجمود نذاؿم  .اص ػموی

ثوجممود مممیآیممذ .تـممکی ثیمموایل ثممه ثممبکاشی امکممب

دیگش این دو جذایهی قبسچ موجت ػمذ وجمود اخماالب

دػاشػی ثه مح هبی غزایی ثیـاش ،مقبومم دس ثشاثمش

مؼدیداس دس عوم و وص خـک ػبقه نیبهچههبی ثیمبس

ؿشایظ نبمؼمبػذ محیغمی و پبدصیؼم همب سا ممیدهمذ

ثب ؿبهذ ػبل ؿذهانذ.

(دوی و اتوم  ،2000هوامن و همکبسا  .)2005کمبسآیی
ثؼضمممی جذایمممههمممبی ثمممبکاشی  P. fluorescensدس
مهبسصیؼای ثیمبسی پبخوسه ندذ و جلونیشی اص کبهؾ
صممدبب سویـممی نیممبه دس اثممش ثیمممبسی ،توػممظ ػممبیش
محققممین نیممض نممضاسؽ ؿممذه اػ م  .ثممه عمموسی کممه دس
آصمبیـی ثب تیمبس ثزس اسقب ندذ ثهبسه و پبییضه ثب ػه
جذایه این ثبکاشی ،ثه تدهبیی یب مخلموط ثمب یکمذیگش ،نمه
تدهب کبهؾ مؼدیداس ثیمبسی پبخوسه ،ثلکه ااضایؾ  11تب
 17دسصذی سؿذ نیبه مـبهذه ؿذه اػ (ولش و کموک
.)1983
جذایههبی کبسآمذ این ثمبکاشی کمه ثمه ػدموا تحشیمک
کددذه سؿذ نیبهمب نیمض ؿمدبخاه ؿمذهانمذ ،مؼممو ثمه
صوسب تیمبس ثزس و یب غمذه مموسد اػمادبده قمشاس ممی-

دس آصمبیؾ توانمبیی مهبسصیؼمای ثیممبسی پمبخوسه
ندذ توػظ هـ جذایهی پد نونهی ، Trichoderma
اص اػماب هممبی مشکمضی و همممذا و  T .harzianumاص
پودس تشیکودسمینثی ،ثمه دو سوؽ تیممبس خمبک و ثمزس،
نیض آ هب ثبػه کبهؾ  22-55دسصذی ؿذب ثیمبسی و
ااضایؾ  23-58دسصذی وص خـک سیـمه ؿمذهانمذ و
کبسآیی آ هب دس سوؽ تیمبس ثزس ثیـاش اص تیممبس خمبک
ثوده اػ (ظدشی و همکبسا .)2008
قبسچ  T. harzianumثه دلی نشخ تولیذمزلی و قذسب
تهممبجمی ثممب  ،توانممبیی دس اػممادبده اص مدممبثغ غممزایی
مخال  ،ثب سقبث و تولیذ مواد پبدصی اشاس و نمباشاس ثمه
ػدوا یک ػبم مهبسصیؼای مه ثیمبسنشهبی خمبکصاد
نیبهب ؿدبخاه ؿذه اػ (کوک .)2003
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توانممبیی جذایممههممبی ثممومی اػمماب اممبسع ثممبکاشی

ثیمبسی دس ؿشایظ نلخبنه ثه سوؽهمبی تیممبس خمبک و

 P. fluorescensو  ، T. harzianumدس ثبصداسنممذنی اص

ثزس ،ثشای نخؼاین ثبس نضاسؽ میؿونذ .ثدبثشاین امکب

سؿذ ایمن ثیممبسنش دس ؿمشایظ آصمبیـمگبهی و کمبهؾ

کبسثشد آ هب ثشای مهبس صیؼای این ثیمبسی وجود داسد.
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Abstract
Take-all, caused by Gaeumanomyces graminis var. tritici is an important disease of wheat in
the Fars province (south Iran). Five isolates of the pathogen were isolated from infected wheat
plants of this province, and their virulence tested on Alvand cultivar. Biological control method
of disease investigated with dual culture test of native isolates of Pseudomonas fluorescens,
Trichoderma harzianum and T. virens in vitro, at first. Then impact of treatments of seed and
soil with three top isolates of bacterium and two of T. harzianum were tested on disease severity
caused by the most virulent isolate of the pathogen, under greenhouse condition. All
microorganisms significantly reduced hyphal growth of pathogen isolates, in dual culture test. P.
fluorescens isolates in two treatment methods, and isolates of T. harzianum in seed treatment
were most effective in reducing disease severity, in greenhouse test, therefore it is possible to use
them for biological control of the disease. Ability of Fars province native isolates of these
bacterium and fungus in biological control of wheat take-all disease is reporting for the first
time.
Keywords: Fars, Take-all, Wheat.

