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 چکیده
 سراسر دنیاهای مهم کلزا در  از بیمارییکی ،  Sclerotinia sclerotiorumبیماری پوسیدگی طوقه کلزا با عامل

ها ویژه قارچزنده به های کنترل در کشاورزی است که با استفاده از عواملمهار زیستی یکی از روش .شودمحسوب می

 های مختلفاز گونه جدایه 17اثر  در این پژوهش، شود.ها، خسارت وارد شده به گیاهان، کنترل میو باکتری

جدایه برتر به همراه دو  ششاثر  و در آزمایشگاه و کشت روی اسالید های کشت متقابل روش استفاده از تریکودرما با

در کشت  بررسی گردید. S. sclerotiorumروی  در گلخانه تبوکونازول کش تیمار شاهد )مثبت و منفی( و قارچ

در  و بود S. sclerotiorumموثرترین جدایه در مهار رشد میسلیومی  ARCTr281 T. harzianum ی، جدایهمتقابل

های موفق بودند. تمامی قارچ بیمارگرهای در مهار ریسه T. harzianumهای روش کشت روی اسالید، تمامی جدایه

 هاها و ساقه ای به طور موثری قادر به کاهش میزان وقوع و شدت بیماری در برگ زنی شده به صورت دو مرحلهمایه

همچنین  بود.ای های گلخانهموثرترین قارچ در بررسی  ARCTr281 T. harzianum یدر بین آنها جدایه شدند که

خشک وزن  ای در گلخانه موجب افزایش ارتفاع، وزن تر و های تریکودرما به صورت دو مرحله کارگیری جدایه به

و  ARCTr281قارچی  های ، جدایهفوقبا توجه به نتایج . در حضور قارچ عامل بیماری گردید و ریشه اندام هوایی

ARCTr272  متعلق به گونهT. harzianumها در کنترل بیماری پوسیدگی طوقه کلزا بودند.آنتاگونیست ، موثرترین  

 
 های تریکودرماجدایهکلزا،  ،Sclerotinia sclerotiorumپوسیدگی طوقه،، مهار زیستی:هاواژهکلید

 

 مقدمه

درتأمین بعدازسویاونخلروغنیمقامسومرا کلزا

بعد همچنین و دارد نباتی درروغن را دوم مقام سویا از

 ,Mohammadzadehباشد)هایروغنیدارامیتولیددانه

عامل(.2015 با کلزا طوقه  Sclerotiniaپوسیدگی

sclerotiorum (Lib). de Baryمهم از ترینیکی

عاملبیماری قارچ است. جهان در و ایران در کلزا های

راینمختلفبیماریدارایدامنهمیزبانیوسیعبودهوگیاها

می آلوده اولین.(Saharan and Mehta, 2008)کند

دهیابتدابهصورتعالئمبیماریمدتیپسازشروعگل

آبلکه و رنگ خاکستری کوچک رویهای سوخته

افتهویهاتوسعهشوندکهبهتدریجلکههاتشکیلمیبرگ

مرطوب شرایط پنبهریسه،در و سفید رویهای قارچ ای

میلکه تشکیل ها وشوند. بیماری این به آلودگی میزان

و محیطی شرایط جغرافیایی، منطقه به بسته آن خسارت

میزانکاهشمحصولکلزاتوسطووضعیتمزرعهمتفاوت
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تندر54/9تا31/0دراسترالیاودرصد5-93آمریکادرآن

درصدگزارش75تا50کاهشمحصولهکتاربودهودرهند

اینبیماریاز.(Saharan and Mehta, 2008)شدهاست

کردستانوفارسچونمازندران،هایمختلفایرانهماستان

است شده  (Mahdi Alamdarloo andگزارش

(Gharagozloo, 2003; Aghajani et al., 2008. با

دامنهمیزبانیوسیعکهقارچعاملبیماریدارایتوجهبهاین

طوالنی پایداری و بوده توسط شرایطسختینهمدت در ها

روش از تلفیقی باید آن کنترل برای دارد هایمختلف

شیمیاییوبیولوژیکیبهکارگرفتهشوند مختلفزراعی،

(Steadman, 1979).

Trichoderma virideایمشخصشدکهدرمطالعه
S. sclerotiorumدیوارهسلولیبافعالیتآنزیمگلوکوناز،

 ,.Jones et al(شدراتخریبنمودهوموجبکنترلبیماری

(1974.Keane (1990) Trutmann and T. koningii

قرار بررسی مورد لوبیا مزرعه و یآزمایشگاهشرایط در را

دادند و دادند درصد 50 تواندمی قارچ این که نشان

 در راS. sclerotiorumهایسختینه in vitroشرایط
 .Tهایکهقارچکنترلکند.درتحقیقدیگریمعلومشد

harzianum ،T. virens ،Coniothyrium minitans 

آزمایشگاهیباعث شرایط درroseum Gliocladiumو

S. sclerotiorumهایسختینه شدن متالشی و آلودگی

کپک بیماری زیستیبرایمهار.(Phillips, 1990)شدند

عامل ،لوبیا مزارع در سفید از، S. sclerotiorumبا

، C. minitans،T. roseumقارچ چهار اسپور سوسپانسیون

T. virens زمان درEpicoccum purpurascensو

همه گردید استفاده دهیگل داریمعنی طوربه هاآن و

.(,.Huang et al(2000 کنترلکردند را بیماری شدت

دادهبررسی نشان استها Ulocladium atrumکه

رشدکندولیS. sclerotiorumپرگنهتواندبررویمی

نمی سختینهتواند نماید پارازیته را آن (,.Li et alهای

مزرعههایگلخانهآزمایش .(2003 دادهایو انداینشان

 اسپورهای سوسپانسیون هوایی کاربرد minitans .Cکه

گلبرگ آلودگی بازدارندگی توسطسبب کلزا های

دارونیزباعثکاهشمعنیS. sclerotiorumهایآسکوسپور

شاهد با مقایسه در کلزا  (,.Li et alگردیدپوسیدگیساقه

(2006 .  Abdollahzadeh)همچنیندرتحقیقدیگری،

(et al., 2006هایتریکودرماشاملجدایهازگونهنهاثر

T. harzianum ،T. virens  .SعلیهT. virideو

sclerotiorumمشخص و دادند قرار بررسی مورد را

جدایه که پارازیتیسم،گردید قدرت نظر از مذکور های

تأثیر کلونیزاسیون، قدرت ساپروفیتی، رقابتی قدرت

ازکارآییمطلوبیبرخوردارمتابولیت هایفراروغیرفرار

سو.بودند برگی کاربرد اسپور برU. atrumسپانسیون

گل اوایل در ورویکلزا وقوع دهیسببکاهشمیزان

 پوسیدگی بیماری شدت کاهشاسکلروتینیایی ساقه،

افزایشسختینه برداشتو پساز بذر با هایمخلوطشده

 (Huang and Erickson, 2007).محصولتولیدیگردید

گونه پنج بیولوژیکی یاثر  .T)شاملتریکودرما

viridescens ،T. virens ،T. koningiopsisوT. 

ceramicum) از یکجدایه  .SرویC. minitansو

sclerotiorum بررسیشدومشخصگردیدکهعوامل

این کنترل باعث مختلف درجات با مذکور بیولوژیکی

 ,.Ojaghian et al) اندبیمارگردرشرایطآزمایشگاهشده

2009). 30اثر روی تریکودرما اسکلروتینیاجدایه قارچ

 .T یوبراساسنتایجآن،سهجدایهازسهگونهبررسیشد

harzianum،T. atroviride وT. longibrachiatum  

کیتینازوگلوکانازونیزهایتولیدآنزیم،ازنظررشدسریع

 رشد از بوداسکلروتینیابازداری  Matroudi et)ندبرتر

al., 2009). بیماریپوسیدگییقهمهاردر زیستیعامل

S. sclerotiorum)توتون عواملبیوکنترل( از استفاده با

درروشT. harzianumیگیالن،گونهقارچیدراستان
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درروشکشترویاسالیددرT. virensومتقابلکشت

ریسه بودهS. sclerotiorumهایمهار هایقارچوموفق

مایه طورتریکودرمای به توتون، گیاه روی بر شده زنی

ندشددرسطحگلخانهمؤثریقادربهکاهششدتبیماری

رشد بخشیداندامو بهبود را توتون گیاه هوایی ندهای

(Alavi Rad, 2016). جدایهبومیتریکودرما94تأثیر

S. sclerotiorumکنترلدرمربوطبهچهارگونهمختلف
ومشخصگرفتقرارموردبررسیدرشرایطآزمایشگاه

بیمارگریهاگردیدکهبیشترینتأثیردرمهاررشدمیسلیوم

 گونه از جدایه دو به استT. harzianumمتعلق بوده

(Barari and Dalili, 2016).هایدریکبررسی،گونه

Trichoderma مهار جوانه900باعث زنیدرصدی

 .TهایشدندوهمچنینگونهS. sclerotiorumهایسختینه

koningiopsis،T. asperelloides،T. atrovirideوT. 

virensدر سویا گیاه باعثحفاظتاز شرایطگلخانه در

برابرعاملبیماریوهمچنینبهبودعملکرداندامهواییآن

.(Haddad et al., 2017)گردیدند
 شناساییگونهاهدافاینتحقیق هایشاملجداسازیو

ومختلفیازجنستریکودرماموجوددرفلورطبیعیگیاهکلزا

S. sclrotiorumهایدرمهاررشدریسههاتواناییآنارزیابی

کاهششدتدرهاجدایهدرسطحآزمایشگاهوانتخاببهترین

بررسیتأثیرونیزدرسطحگلخانهکلزاپوسیدگیطوقهبیماری

.بودکلزاهارویصفاتمورفولوژیکاینجدایه
 

 هامواد و روش

و شناسایی  نگهداری ،آوری نمونه، جداسازیجمع

 های قارچیجدایه

بی S. sclerotiorumمارگر داراییکلزاطوقهاز

 پوسیدگی بیماری مزرعهاسکلروتینیاییعالئم از که

 ساری در واقع جداسازیآوریجمعآزمایشی بود، شده

قطعاتیازطوقهبوتهبیمارکلزاتهیهگردید.برایاینمنظور

 محلولهیپوکلریتسدیم با شستشو پساز درصد5/0و

به بعدثانیه30مدت مرحله در شدند. سطحی ،ضدعفونی

آبمقطر با قطعاترویوسترونشستشو خشککردن

هایپتریدرداخلتشتکگاهکاغذصافیانجامشدوآن

(PDAآگار)-دکستروز- زمینیمحیطکشتسیبحاوی

دمایباهابهداخلانکوباتورواینتشتککشتدادهشدند

ودرشرایطتاریکیبهمدتانتقالیافتهگراددرجهسانتی28

3 شدند5تا نگهداری روشخالص.روز به قارچ سازی

برای .(Almomani et al., 2013)انجامشدنوکریسه

جدایه تهیه تریکودرما تعدادهای طورینمونهی خاکبه

هایهایزراعیوبایرمناطقمختلفاستانزمینتصادفیاز

آوریشد.جمع،گلستان،فارس،همدانولرستانمازندران

ازعمق پسازکنارزدنخاکسطحی، برایتهیهنمونه،

هابرداریانجامشدونمونهنمونه،متریخاکسانتی30-5

بهآزمایشگاهمنتقلجداگانههایپالستیکیدرداخلکیسه

جدایه جداسازی شدند. خاک از تریکودرما رویهای

.شدانجامElad and Chet (1980)محیطکشتانتخابی

جدایه درازمدت، نگهداری فریزدرایربرای دستگاه در ها

تک)مدل خشکدرسا براینگهداری-( انجمادیشدند.

جدایهکوتاه رویمدت، هایآزمایشداخللولهPDAها

شناساییگرادمنتقلشدند.درجهسانتی4بهیخچالبادمای

جدایه کلیدمورفولوژیکی از استفاده با قارچی هایهای

شد انجام  Bissett, 1984; Gams and)شناساییمعتبر

Bissett, 1998; Mordue and Holliday, 1976; 

Kohn, 1979; Samuels et al., 2010).برایاینمنظور

جدایهخصوص مورفولوژیکی رنگیات و شکل شامل ها

و کنیدیوم ابعاد و رنگ شکل، آن، رشد نحوه پرگنه،

 کنیدیوفورومشخصاتفیالیدهاموردبررسیقرارگرفت.

 آزمون کشت متقابل 

متریازقارچبیمارگروهرکدامازپنجمیلیهایقرص

جدایه کشت محیط روی تریکودرما دوPDAهای در

 تشتکطرف دادهسانتینهپتری کشت هم مقابل متری
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ندشد در قارچتشتکو یکطرف در نیز شاهد پتری

محیطکشتقراردادهشد.قرصبیمارگرودرمقابلآن

 انکوبهایتشتکسپس در پتری دمای با درجه30اتور

شعاعیگرادبهمدتچهارروزنگهداریومیزانرشدسانتی

آنقارچ در اندازهها گردیدها  (,.Abassi et alگیری

(2014; Dennis and Webster, 1971میزانبازداریاز.

جدایه توسط بیمارگر بهرشد تریکودرما، مختلف های

محاسبهگردیدکهI = [(C – T)/C] × 100کمکمعادله

:C،اسکلروتینیاشعاعیدرصدبازدارندگیازرشد:Iدرآن

رشد اسکلروتینیاشعاعیمیزان و شاهد رشد:Tدر میزان

.بودهایتریکودرمادربرابرجدایهاسکلروتینیاشعاعی

بررسی برهمکنش تریکودرما و بیمارگر در کشتت  

  روی اسالید

 سترون، سانتیمتری 1پتری تشتک هر دروسط در ابتدا

محیطکشت مقداری سپسشد. داده قرار سترون الم یک

ازآگاار نازک ایالیه که طوری به شد اضافه آن آگاربه

یاک در ،کشات محایط بساتن از بعد بپوشاند. را الم روی

حاشایه از متاریمیلای پانج قرص طرفتشتکپتری،یک

دیگارتشاتک طارف در وS. sclerotiorumپرگنهفعال

پرگناهحاشایهفعاال متاریازمیلایپانجقارصپتارییاک

جدایاه هار شاد.بارای داده هایآنتاگونیستکشاتقارچ

هایپتاریتشتکآنتاگونیستسهتکراردرنظرگرفتهشد.

وشادندمنتقال گارادساانتی درجه22دمای با انکوباتور به

نحاوههارشدکردند،ساعتکههیفقارچ72تا48بعداز

زازیارهایآنتاگونیسترویقارچعاملبیماریتاثیرقارچ

هاییکاهباهالممیکروسکوپبررسیشدوساختمانریسه

چسااااابیدهبودناااااد،ماااااوردمطالعاااااهقااااارارگرفااااات

(Abdollahzadeh et al., 2006).

 ای مطالعات گلخانه

 این گونهجدایهشش،آزمایشدر مختلفاز های

Trichodermaبررسی در بیشترینکه هایآزمایشگاهی

داشتند،S. sclerotiorumتأثیررادربازدارندگیازرشد

جدایه شامل ARCTr260های ،ARCTr262،

ARCTr272 ،ARCtr281 ،ARCTr418و

ARCTr420کهازسهگونهT .harzianum،T. viride 

ایانتخابشدند.برایمطالعاتگلخانهبودندT. reesei و

یکیدیگرازتیمارهاشاملقارچکشتبوکونازولبهمیزان

اجرایآزمایشدرشرایططبیعیدرداخلدرهزاربود.دو

7سهتکراروباطرحکامالًتصادفییکگلدانودرقالب

هامخلوطیتیمارانجامشد.خاکمورداستفادهدرگلدان

ورمی از و خاکزراعیبود 45کمپوستو یبراگلدان

شد. گرفته نظر در کار دوهایبذراین عمق به کلزا

انجاموآبیاریندمتردرزیرخاکنرمقراردادهشدسانتی

گرفت هر. گلداندر سه تیمار هرو بوتهگلداندر پنج

 گرفتکلزا قرار چنینهم. منفی مثبتو برایشاهدهای

هایکهدرشاهدمثبتگلبرگآزمایشدرنظرگرفتهشد

به تیمارشدوبررویبرگS. sclerotiorumآلوده ها

ازگلبرگ منفی شاهد مقطردر آب و سالم ستفادهاهای

گلبرگ روش این در شرایطگردید. در کلزا گیاه های

مقطر آب با و جدا استریل هود زیر در و آزمایشگاهی

ایپتریحاویهبهداخلتشتکشدندوضدعفونیسترون

کشت پنجPDAمحیط قرص یک آن وسط در که

ومتریازعاملبیماریقرارداشت،انتقالدادهشدندمیلی

گلبرگ آلودگی و روز سه از ریسهپس به ها

گلبرگبیمارگر، روی آلوده هایبرگازتعدادیهای

بهصورتتصادفیقراردادههاگلدانیکازهردرهابوته

تریکودرمازنیتریکودرما،ازسوسپانسیونبرایمایهشدند.

 غلظت میلی 908با در الماسپور با شده )تنظیم لیتر

شد.گلبول استفاده مایهگلدانشمار( های تا شده 24زنی

دهیبههایکلزادرمرحلهگلبوتهساعتآبیارینشدند.

صورتمایه دو شدند: 98زنی از24گلدان، ساعتقبل

مایه و بیمارگر 98زنی از24گلدان، بعد و قبل ساعت
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جدایهمایه از حاصل سوسپانسیون با بیمارگر هایزنی

عالئمبیماریدرگیاهانازبروززنیشدند.مایهتریکودرما

غالفاتمشاهدطریق شدن پر مرحله اواخر در بصری

گرفت بررسیقرار برای(Huang et al., 2000)مورد .

هایمعتبرهایآلوده،ازمقیاستعیینشدتبیماریدربوته

)وبرآناساسموجوداستفادهشد (:9(:بدونبیماری،)0:

شاخهلکه آلودگی یا سطحی )های کوچک، (:2های

)آلودگیشاخه درصدازساقه50(:حداقل3هایبزرگ،

(:ساقهاصلی4وسیلهپوسیدگیاحاطهشدهبود،)اصلیبه

خوبی محصول گیاه اما شده احاطه پوسیدگی وسیله به

می )تولید و وسیله5کرد به اصلی ساقه شدن احاطه :)

طوریکهگیاهمحصولقابلبرداشتنخواهدپوسیدگیبه

درصد .(Bradley et al., 2003)داشت یا وقوع میزان

هایبیمارهاوبرگبیانگرتعدادبوتهآلودگیبهبیماریکه

بوته کل به برگنسبت و میها شده بررسی باهای باشد

فرمول از دستآمدبه   ∑  استفاده اینکه در

هاوبیانگرتعدادبوتهXبیانگرمیزانوقوعبیماری،Iمعادله

هایارزیابیشدهبیانگرتعدادکلبوتهNهایبیماروبرگ

برایتعیینشدتبیماری .(Cardoso et al., 2004)بود

(    )∑  ازمعادله   کهدرآناستفادهشد5.  

هایبیماربیانگرتعدادبوته  بیانگردرجهشدتبیماری،

 درجه iدر و بیماری بوتهnام کل تعداد بیمار بودهای

(Cardoso et al., 2004).پسازمحاسبهوقوعوشدت

اندازه منظور به وبیماری، تر وزن ارتفاع، وزنگیری

خاکگلدانبوته،خشک از ریشه با همراه کلزا هاهای

هابرایاختصارازپیشوندهایدرهمهآزمایش.جداشدند

P.A.SوP.Sایویکترتیببرایتیمارهایدومرحلهبه

اینآزمایشدرقالبیکطرحایاستفادهگردید.مرحله

کامالّتصادفیباهفتتیماروسهتکرارانجامشد.تجزیهو

هاوومقایسهمیانگینصفاتبهروشدانکنوتحلیلداده

اختالفمعنی )حداقل LSDدار  کمکنرم( هایافزاربه

SAS ،SPSSوGGEbiplotبهکمکرسمو نمودارها

انجامشد. Excel نرمافزار

 

 نتایج

جدایه79آوریشده،خاکجمعهایمجموعنمونهاز

به تریکودرما تعداد این از که آمد از98دست جدایه

 25مازندران، گلستان، از 2جدایه فارس، از 20جدایه

براساس.جدایهازاستانلرستانبودند2جدایهازهمدانو

ریخت جدایهشناسی در تریکودرما گروهششهای

، Trichoderma harzianum Rifaiشاملمورفولوژیکی

T. atroviride P. Karsten, Finl. Mögelsvamp،

T. viride Persoon،T. pseudokoningii Rifai،

T. citrinoviride BissettوT. reesei E.G. 

Simmons  طورخالصهقرارگرفتندکهمشخصاتآنهابه

زیربود:شرحبه

اول : Trichoderma harzianum Rifaiگروه

جدایهپرگنه پشتاین رنگ بود. سریع رشد دارای ها

هایمختلفبینسفید،کرموزردمتغیرهادرجدایهپرگنه

ریسه وبود. خوابیده تا کرکی و هوایی صورت به ها

وردرمحیطکشتبودند.الگویانشعابکنیدیوفورغوطه

آمپولی فیالیدها تاشکلبهصورتکمتراکمومنظمبود.

آن اندازه و بودند کروی تقریبا میکرومتر5-90×9-3ها

آن طول و بوده بلندتر انتهایی فیالیدهای بود. تا 92ها

می نیمهرسید.کنیدیمیکرومتر کروی، تاها کروی

تخم اندازه و کوتاه بیضوی و آنمرغی 8/9-4×8/9-3ها

سطح و تامیکرومتر روشن سبز رنگ به و صاف شان

د.رنگبوبی

دوم  .Trichoderma atroviridae Pگروه

Karsten, Finl. Mögelsvamp. رشدپرگنه: دارای ها

سریعبودندوبعدازسهروزقطررشدآن هابرروینسبتاً

دمایPDAمحیطکشت سانتی20در درجه به 10گراد



 2 ...هایجدایهازاستفادهباکلزاطوقهپوسیدگیبیماریزیستیمهار:ابولقاسمیوصفریمطلق

میلی ریسهمتر بیرسید. صافها دیواره دارای و رنگ

 کنیدیوفورها بودند.درختچهبودند. انعطاف قابل و ای

مانندفیالیدهاراستیاخمیدهوغالباًدرقسمتنوکقالب

کنیدیوم نیمهبودند. تخمها دارایدیوارهکرویتا مرغیو

باریکو پایه در و گرد فوقانی انتهای در بودند. صاف

سطحکنیدیومقدرینوک بودند. رنگدار به صافو ها

گبود.رنسبزروشنتابی

 سوم Trichoderma viride Persoonگروه قطر:

 درجه25ساعتدر72درتاریکیپسازPDAپرگنهدر

سانتی میلی30-40گراد، دمای در 20متر، 25-35درجه،

درجهسانتی30مترودردمایمیلی مترمیلی95-25گراد،

 دمای در و سانتی35بود نکرد.درجه رشد گراد

کنیدیوفورها طول شاخه900-950به با هایمیکرومتر،

استوانه فیالیدها بودند. غیرجفتی یا جفتی تاجانبی و ای

 با اوقات گاهی و متورم آن وسط بلند،حدودی گردن

طول به سینوسیبودند، قالبییا -7/92)راست، )5/99-

0/7(-8/4( عرض و -0/4(میکرومتر )5/3-5/2(-8/9)

 سبکنیدیوممیکرومتر. ها تیره، ابعادکروینیمهز به

(8/4-)0/4-2/3(-7/2 )×(0/5- )5/4-5/3(-0/3)

هایواضحبودند.میکرومتروبابرآمدگی

 چهارم  Trichoderma pseudokoningiiگروه

Rifai هادارایرشدسریعبودهوبعدازچهارروزپرگنه:

آن قطر کشت محیط روی PDAها دمای 25-30در

سانتیدرجه به 70گراد پرگنهمیلی10تا رسید. ابتدامتر ها

سبزبی تدریج به و سفید اسپورزایی از بعد ولی رنگ

شدند. تیره سبز نهایت در و خاکستری به متمایل

معموالً و فراوان انشعابات دارای برخی در کنیدیوفورها

بهصورتدستهشاخه سهها تا زاویهتاییهایدو هایبهبا

فیالیدنسبتبازازمحوراصلیمنشعبمی تنگیشدند. -ها

آن پایه و باریکشکل طرفها به و میانی قسمت از تر

نوکبود.

:Trichoderma citrinoviride Bissettگروهپنجم

رنگپرگنه محیط روی وPDAها زرد به متمایل سبز

رنگنسبتاًبلندوسطحزیرینآنهازردبود.کنیدیوفورهابی

نامنظموبهندرتبهصورت ایستاده،دارایانشعاباتغالباً

جفتیومتقابلهستندکهبامحوراصلیتشکیلزاویهقائمه

تنگیمی فیالیدها آمپولیدهند. تا بودند.شکل شکل

آنهاکنیدیوم دیواره و منظم نسبتا بیضوی تا مستطیلی ها

صافوبهرنگسبزروشنبود.

ششم  .Trichoderma reesei E.Gگروه

Simmons 35دردمایکمترازPDAپرگنهدرمحیط:

سانتی میسلیومدرجه با گراد خطوطهای و هم مجاور

میسلیوم با و واضح پنبهشعاعی هوایی بود.های ای

هیف امتداد در هایهواییتشکیلشدندکهکنیدیوفورها

کهفیالیدهابهمعموالحاوییکمحوراصلیمشخصبود

طورجداگانهازاینقسمتبهسمتنوکامتدادیافتهبعد

یکفیالیدتک هایشاخهسلولیبهعالوهازآنازنوک،

می تشکیل سلول شاخهدارایچند انتهایهر در و شدند

 .یکیادوفیالیدقرارداشت

کشت متقابل
هادربیندراینارزیابیبادرنظرگرفتنفراوانیجدایه

هایموردمطالعه،میانگینبازدارندگیازرشدشعاعیگونه

گونه توسط بیمارگر ریسه مختلف Trichodermaهای

89/23بایکجدایهوT. reeseiمتفاوتبودبهطوریکه

درصدبازدارندگی،بهترینعملکردراداشتوپسازآن

T. harzianum 45با میانگین و درصد79/55جدایه

 .T.پسازایندوگونه،رانشاندادبازدارندگیبیشترین

pseudokoningii درصد21/55با،T. viride25/55با

T. citrinovirideدرصد، و82/42با  .Tدرصد

atroviride ردیف80/40با در قراردرصد بعدی های

درصدگرفتند. نظر از واریانس تجزیه جدول براساس

 رشدی جدایهS. sclerotiorumبازدارندگی هایبین
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سطحآماریاختالفمعنیتریکودرما وجود%9داریدر

مقایسهمیانگینمیزانبازدارندگیازرشدمیسلیومی داشت.

S. sclerotiorumجدایه توسط باTrichodermaهای
 توکی آزمون از جدایهاستفاده که داد هاینشان

ARCtr281  ARCTr272و گونه به  .Tمتعلق

harzianumبه ترتیب به میسلیومی رشد مهار درصد با

وبادرصدبهترینکارآییراداشته04/81و52/81میزان

نشاندادند.%9داریدرسطحهااختالفمعنیسایرجدایه

جدایهضعیف جدایهترین روش، این در هایها

ARCTr354وARCTr385هایترتیبمتعلقبهگونهبه

T. viride T. atrovirideو با که و153/30بودند

جدایه107/39 سایر با بازدارندگی اختالفدرصد ها

 (.9د)جدولتنداریداشمعنی

  برهمکنش تریکودرما و بیمارگر در کشت روی اسالید

کهدرروشهاییاستفادهگردیددراینروشازجدایه

در کشتمتقابلبیشترینکارآییراازخودنشاندادهبودند.

جدایه ارزیابی هایی T. harzianumاز  .Sعلیه

sclerotiorum،ریسه امتدادTrichodermaهای در

ریسه نقطه،S. sclerotiorumهای دو در و کردند رشد

ریسهحلقه و گردید مشاهده بیمارگر ریسه دور به ای

TrichodermaبهدرونریسهS. sclerotiorumرخنهنمود

 .Tدرارزیابی (.A-9کردنآشکاربود)شکلوعالئمپارازیته

atroviride حرکت،S. sclerotiorumعلیه و پیچیدگی

S. sclerotiorumبررویریسهTrichodermaهایریسه
داخلهایقارچآنتاگونیستبهمشاهدهگردیدونفوذریسه

کامالملموسبود)شکلهایقارچبیماریریسه درB-9زا .)

T. virideبررسی و،S. sclerotiorumعلیه پیچیدگی

ریسه حرکت ریسهTrichodermaهای روی  .Sبر

sclerotiorumتشکیل برخینقاطبا در و گردید مشاهده

قالب ریسه رشد توقف باعث وS. sclerotiorumهایی

(.C-9ردید)شکلفروپاشیآنگ

ارزیابی  .SعلیهT. pseudokoningiiدر

sclerotiorum،ریسه حرکت و هایپیچیدگی

TrichodermaبررویریسهS. sclerotiorumمشاهده

ریسه و داخلریسهگردید هایهایقارچآنتاگونیستبه

بیماری کردند)شکلقارچ نفوذ  ارزیابیD-9زا در .)T. 

citrinoviride حرکتمارپیچ،S. sclerotiorumعلیه

 بیماریTrichodermaریسه عامل ریسه روی وبر
پیچیدگیبهدورآنقابلرویتبودوهمچنیندربرخی

گردید مشاهده بیمارگر ریسه درون به نفوذ نقاط

E-9)شکل ارزیابی در .)T. reeseiعلیهS. 

sclerotiorum،ریسه محلTrichodermaهای در

وS. sclerotiorumهایتقاطعبررویریسه رشدکرده

رسدبهدروندربرخیمواردبهدورآنپیچیدهوبهنظرمی

بیماری عامل قارچ باعثریسه نهایت در و کرده نفوذ

(.F-9لیزشدنوفروپاشینقاطمذکورشدهاست)شکل

 ای های گلخانه بررسی

S. sclerotiorum مایهدو پساز رویروز بر زنی

گردید ظاهر عالئم اولین و شد تثبیت هدف، .گیاه

تیمارهاییکهبهصورتدومرحله ایمشاهداتنشانداد،

مایه از بعد یکبار و قبل با)یکبار بیماری( عامل زنی

زنیشدهبودندازکارآییمایهTrichodermaهایجدایه

به که تیمارهایی نسبتبه ایصورتیکمرحلهبیشتری

مایه از بعد مایه)فقط بیماری( عامل بودندزنی شده زنی

برخوردارهستند.درشاهدمنفیقارچبیمارگروجودنداشت

تنها که مثبت شاهد تیمار در نشد. ظاهر عالئمی و

بهبود.S. sclerotiorumحاوی آلودگی میزان بیشترین

میزاندرصدبیماریوتعدادسختینهبیمارگرمشاهدهگردید.

برگ نسبیبیماریدر کمترینمیزانوقوع که داد نشان ها

باقارچکشوپسازوقوعبیماریدربرگمتعلقبهتیمار

  با تیمار در P.A.S281آن  گونه (T. harzianum)از

به میزان به داشت33/34و25ترتیب وجود  .درصد
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 در روش کشت متقابل با استفاده از آزمون توکیهای بازدارندگی رشد مقایسه میانگین -7جدول 
   Table 1. Comparison of means of growth inhibition by Tukey test in dual culture method 

Tukey Grouping Mean N ISO Tukey Grouping Mean N ISO 

Piqhrjsotkulvmgn 51.903 3 392 a 89.523 3 281 

Piqhrjsotkuwlvmn 51.430 3 393 ab 89.047 3 272 

Piqhrjsotkuwlvmn 51.427 3 340 cab 81.430 3 260 

Piqrjsotkuwlvmn 50.003 3 341 cdb 74.283 3 418 

Piqrjsotkuwlvmn 50.000 3 390 Cde 68.093 3 420 

Piqrjsotkuwlvmn 50.000 3 395 Cdfe 67.620 3 416 

Piqrjsotkuwlvmn 49.523 3 353 Cdfeg 66.667 3 421 

Piqrjsotkuwlvmn 49.047 3 398 Hdfeg 65.713 3 425 

Pqxrjsotkuwlvmn 48.097 3 383 Ihdfeg 63.813 3 262 

Pqxrjsotkuwlvmn 48.097 3 339 Ihjdfeg 62.857 3 422 

Pqxrjsotkuwlvmn 48.093 3 331 ihjdkfeg 62.380 3 348a 

Pqxrsotkuwlvmn 47.617 3 346 Ihjdkfeg 61.907 3 436 

Pqxrsotuwlvmyn 46.663 3 334 Ihjdkfleg 61.430 3 413 

Pqxrsotuwvmyn 46.190 3 348b Ihjdkflemg 60.953 3 424 

Pzqxrsotuwvyn 45.713 3 350 Ihjdkflemg 60.950 3 423 

Pzqxrsotuwvyn 45.713 3 332 Ihjdkflemg 60.950 3 428 

Pzqxrsotuwvyn 45.713 3 335 Ihjdkflemgn 60.000 3 427 

Pzqxrsotuwvyn 45.713 3 329 Ihjdkflemg 60.000 3 417 

Pzqxrsotuwvy 44.763 3 336 Ihjdkflemgn 60.000 3 439 

Pzqxrsotuwvy 44.763 3 380 Ihjokflemgn 59.047 3 432 

Pzqxrsotuwvy 44.283 3 352 Ihjokflemgn 59.047 3 429 

Pzqxrstuwvy 43.333 3 338 Ihjokflemgn 58.573 3 433 

Zqxrstuwvy 42.860 3 397 Ihjokflmgn 58.570 3 387 

Zqxrstuwvy 42.857 3 326 Pihjokflemgn 58.097 3 437 

Zxrstuwvy 41.907 3 313 Piqhjokflemgn 57.617 3 431 

Zxstuwvy 40.477 3 391 Piqhjokflemgn 57.143 3 430 

Zxtuvy 40.000 3 327 Piqhrjokflemgn 56.667 3 409 

Zxtuwvy 39.997 3 323 Piqhrjsokflemgn 55.240 3 415 

Zxuwvy 39.047 3 320 Piqhrjsokflemgn 55.240 3 426 

Zxwvy 38.097 3 322 Piqhrjsotkflemgn 54.760 3 382 

Zxwvy 38.093 3 325 Piqhrjsotkuflemgn 53.810 3 438 

Zxwy 36.667 3 321 Piqhrjsotkuflemgn 53.810 3 384 

Zxy 33.333 3 389 Piqhrjsotkuflemgn 53.810 3 379 

Zy 31.907 3 385 Piqhrjsotkuflemgn 53.333 3 414 

Z 30.953 3 354 Piqhrjsotkuflvmgn 52.857 3 388 

- - - - Piqhrjsotkulvmgn 52.383 3 330 

 ندارند.%9درسطحاحتمالداریتیمارهایباحداقلیکحرفمشترک،اختالفمعنی

              Treatments having at least one similar letter do not show a significant difference at P=0.01 level. 
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 .A :T. harzianum ،B:  T( )کشت روی اسالید S. sclerotiorumتریکودرما روی  هیپرپارازیتیسمپیچیدگی هیفی و  -7شکل 

atroviride، C:  T. viride، D: T. pseudokoningii، E: T. citrinoviride، F: T. reesei، برابر( ۰۴۴نمایی تقریبی )با بزرگ 

Figure 1. Hyphal coiling and hyperparasitism of Trichoderma on S. sclerotiorum (slide culture method): A) T. 

harzianum, B) T. atroviride, C) T. viride, D) T. pseudokoningii, E) T. citrinoviride, F) T. reesei  (× 400), Scale bars = 1 μm  

 

P.S418درصدوپسازآنتیماربا900تیمارشاهدمثبتبا

 گونه T. harzianum)از ) میزان بیشترین33/13به درصد

میزانوقوعبیماریدربرگرانشاندادند.میزاندرصدوقوع

نسبیبیماریدرساقهنشاندادکهکمترینمیزانوقوعنسبی

تیمار به متعلق ساقه در قارچبیماری تیمارهای و کش

P.A.S281 گونه (T. harzianum)از میزان 33/33به

تیمارهای به متعلق ساقه در بیماری وقوع بیشترین و درصد

 مثبت، P.S262شاهد گونه (T. reesei)از ،P.S272از(

)هردوازگونهP.S420وT. harzianum)،P.S418گونه

T. harzianum ) میزان میزان900به بود. درصددرصد

برگ در بیماری درشدت بیماری شدت که داد نشان ها

و22/5بهترتیببهمیزانP.A.S281کشوتیمارهایقارچ

داشتهوبیشترینشدتبیماریدر8 درصدکمترینمیزانرا

و15بهترتیببهمیزانP.S418تیمارهایشاهدمثبتوتیمار

زبیماریدرچنینکمترینشدتبرودرصدبودهاست.هم57

بهترتیببهP.A.S281کشوهایقارچساقهمتعلقبهتیمار

درصدوبیشترینمیزاندرصدشدتبیماری4و22/2میزان

بهترتیببهP.S420هایشاهدمثبتودرساقهمتعلقبهتیمار

 12میزان آن25و در که سپستیمارهایی  بود. هادرصد

مایه دو صورت به بهمرحلهزنی نسبت بود شده انجام ای

کاهشمیزانهاییکمرحلهتیمار کارآییبهتریدر ایاز

وقوعبیماریدربرگ،وقوعبیماریدرساقه،شدتبیماری

(.2جدولدربرگوشدتبیماریدرساقهبرخورداربودند)

گونه وقوعهایتریکودرمابهترینعملکرد کاهشمیزان در

میز کاهش جمعیتبیماری، کاهش و بیماری شدت ان

تیمار در اسکروت P.A.S281های ،P.A.S272،

P.A.S260 ،P.A.S262 ،P.A.S418 بودP.A.S420و

قارچ شاهد با آنکه پساز و کشتفاوتچندانینداشتند

 P.S281تیمارهای ،P.A272 ،P.A260 ،P.A262،

P.A418وP.A420درمقایسهباشاهدمثبتازتأثیرخوبی

 براساسآزمون بودند. والیسناپارامتریکروسکالبرخوردار

و ساقه در بیماری نسبی شدت و وقوع میزان مورد در

اختالفمعنیبرگ %9آماریداریدرسطحهایگیاهکلزا

کهدرالزمبهذکراستبینتیمارهایآزمایشوجودداشت.

ازگونه272،جدایهT. viridaeازگونه220اینمیانجدایه

T. reeseiهاازگونهجدایهوبقیهT. harzianum.بودند 

A C 

F 

B 

D E 
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 S. sclerotiorum و Trichodermaهای مختلف  های تیمار شده با جدایه ساقه ها وبرگ در یماریب شدتوقوع و  درصدمیانگین  -۲جدول 
Table 2. Means of disease incidence and disease severity percent in inoculated leaves and stems with 

Trichoderma spp. isolates and S. sclerotiorum  
Treatments Symptoms on leaves Symptoms on stems 

 
Disease incidence  Disease severity  Disease incidence  Disease severity  

P.S260 65 37.3 93.3 53.3 

P.A.S260 43.3 14 60 22.6 

P.S262 75 41.3 100 50.6 

P.A.S262 51.6 18 66.6 17.3 

P.S272 73.3 43.6 100 52 

P.A.S272 41.6 9.6 33.3 8 

P.S281 58.3 32.6 93.3 45.3 

P.A.S281 33.3 8 13.3 4 

P.S418 93.3 57 100 61.3 

P.A.S418 36.6 9.3 26.6 8 

P.S420 86.6 53 100 65.3 

P.A.S420 58.3 18 46.6 16 

FUNGICIDE 25 5.6 13.3 2.6 

PO.CHECK 100 95.3 100 96 

 

های مورد مطالعه بر صفات تأثیرگذاری قارچ

 مورفولوژیک گیاه کلزا در شرایط گلخانه

تجزیهواریانسدرموردصفاتارتفاع، براساسجدول

در آزمایش مورد تیمارهای بین خشک وزن و تر وزن

بیشترینمیزانداریوجودداشت.اختالفمعنی%9سطح

گروه بین در بوته بررسیارتفاع مورد آزمایشی های

اختالف حداقل آزمون اساس بر تیمارها(، و )شاهدها

معنی تیمارهای به متعلق P.A.S272دار ،P.A.S418،

P.A.S260 ،P.A.S281قارچ شاهد باو که بود کش

نشاندادند)جدولشاهدمثبتاختالفمعنی (.3داریرا

گروه بین در هوایی اندام تر وزن میزان هایبیشترین

اساسآزمون بر تیمارها(، بررسی)شاهدو آزمایشمورد

معنی اختالف بهحداقل متعلق اولویت ترتیب به دار

تیمار قارچP.A.S281های منفی،، شاهد کش،

P.A.S260وP.A.S272تیمار با ،P.S418هایبودکه

P.S272 ،P.S420مثبتاختالفمعنی شاهد راو داری

(.بیشترینوزنخشکاندامهواییدر3نشاندادند)جدول

بربینگروه هایآزمایشموردبررسی)شاهدوتیمارها(،

تیمارهایاختالفمعنیاساسآزمونحداقل متعلقبه دار

P.A.S281قارچ شاهدمنفیو تیمار، با که هایکشبود

P.S418 ،P.S272 ،P.S420اختالف مثبت شاهد و

(.بیشترینمیزانوزنتر3داریرانشاندادند)جدولمعنی

گروه بین در وریشه بررسی)شاهدها هایآزمایشمورد

اساسآزمونحد بر متعلقاقلاختالفمعنیتیمارها(، دار

شاهدمنفیوهایقارچبهتیمار بودکهP.A.S281کش،

داریرانشاندادندوشاهدمثبتاختالفمعنیP.S418با

 گروه3)جدول بین در خشکریشه وزن بیشترین های(.

هاوتیمارها(،براساسآزمونآزمایشموردبررسی)شاهد

معنی اختالف تیمارحداقل به متعلق منفی،دار شاهد های

قارچ تیمارP.A.S281کشو با که بود ،P.S 418های

P.A.S260ش معنیو اختالف مثبت نشاناهد را داری

(.3دادند)جدول
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 دار حداقل اختالف معنیبندی تیمارها بر اساس صفات مورد بررسی به روش  گروه -۳جدول 

Table 3. Grouping treatments based on traits studied by LSD method 

t G M5 T t G M4 T t G M3 T t G M2 T t Grouping M1 T 

t 1.98 N.CHECK a 3.81 FUNGICID a 12.60 P.A.S281 a 25.01 P.A.S281 a 70.48 P.A.S272 

a 1.92 FUNGICID a 3.78 N.CHECK a 12.32 N.CHECK ab 24.42 FUNGICID ab 69.48 P.A.S418 

a 1.91 P.A.S281 a 3.78 P.A.S281 a 12.11 FUNGICID ab 24.13 N.CHECK cab 66.45 P.A.S260 

ab 1.88 P.A.S272 ab 3.53 P.A.S420 ab 11.38 P.A.S272 cab 23.02 P.A.S260 cadb 66.23 P.A.S281 

cab 1.74 P.A.S262 cab 3.52 P.A.S260 cb 10.80 P.A.S420 cadb 22.78 P.A.S272 cadb 65.90 FUNGICID 

cadb 1.65 P.A.S420 cadb 3.45 P.A.S272 cb 10.47 P.A.S262 cdb 22.46 P.A.S418 cedb 64.80 P.A.S420 

cadbe 1.62 P.A.S418 cadb 3.45 P.A.S418 cb 10.46 P.A.S418 cedb 22.06 P.A.S262 cedb 64.20 P.S281 

cfdbe 1.46 P.S281 cadbe 3.34 P.A.S262 cd 9.75 P.A.S260 ced 21.42 P.A.S420 ced 63.73 P.S272 

cfde 1.38 P.S272 cfdbe 2.79 P.S420 ed 8.87 P.S262 ed 20.41 P.S262 ced 63.08 P.A.S262 

cfde 1.35 P.S262 cfdbe 2.77 P.S281 fed 8.70 P.S260 ef 19.55 P.S260 ced 62.93 N.CHECK 

fde 1.27 P.S420 cfde 2.72 P.S272 fed 8.41 P.S281 gf 17.47 P.S281 ced 62.26 P.S260 

fde 1.25 P.S260 fde 2.64 P.S262 feg 7.78 P.CHECK g 16.25 P.CHECK edf 60.81 P.S418 

fde 1.23 P.CHECK fe 2.59 P.S260 fhg 7.61 P.S420 g 16.22 P.S420 ef 59.63 P.S262 

fe 1.21 P.A.S260 f 2.46 P.CHECK hg 7.31 P.S272 gh 15.05 P.S272 f 56.63 P.S420 

f 1.05 P.S418 f 2.09 P.S418 h 6.42 P.S418 h 13.10 P.S418 g 45.73 P.CHECK 

T:،تیمارهاM1:،ارتفاعM2،وزنتراندامهوایی:M3،وزنخشکاندامهوایی:M4،وزنترریشه:M5ندارند.%5درسطحاحتمالداریتیمارهایباحداقلیکحرفمشترک،اختالفمعنی بیانشدهاستوتدرهمهمواردمیانگینصفا.:وزنخشکریشه
M1: height, M2: fresh weight of aerial, M3: dry weight of aerial, M4: fresh weight of root, M5: dry weight of root.   In all cases, the average traits are expressed and treatments having at least one 
similar letter do not show a significant difference at P=0.05 level. 
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 های اصلیتجزیه به مولفه

موجود تنوع صفاتدر یکاز نقشهر تعیین برای

جدایه مولفهمیان به تجزیه شد.ها انجام اصلی های

مولفهمولفه به تجزیه از حاصل شاملهای اصلی، های

ویژه تجمعیمقادیر واریانس درصد و واریانس درصد ،

آمدهاست.مقادیرویژه4درجدول2و9برایمولفههای

نتایجحاصلازتجزیهبهمولفهبیشتربود.9هردومولفهاز

 مجموع اولدر مولفه دو که داد 80/85هایاصلینشان

نماینددر می توجیه را ها داده بین موجود کل تنوع صد

و72/0(.سهمهرکدامازدومولفهاولبهترتیب4)جدول

01/0 حدود مجموعا و در85بود تنوعموجود از درصد

.بزرگیایناعداددرتفکیکددادههایاولیهراتوجیهنمو

جدایه تاثیربهتر شده مشاهده روابط باالی اعتبار و ها

جدایهمی بین در که صورتی در یاگذارد. همبستگی ها

مولفهمشابهت این باشد داشته خواهندهاییوجود قادر ها

گروه تا ببود را مناسبی جدایههبندی و آورده هایوجود

گروه در را تفکیکنمایندمشابه هایمجزا نسبی. مقادیر

اولنشاندادکهصفات مولفه در ضرایببردارهایویژه

ترینصفاتمهموزنخشکاندامهواییووزنترریشه

گروه جدایهدر بوتهبندی ارتفاع دوم مولفه در بودند. ها

ترینصفتبودمهم 4)جداول همبستگی5جدول.(5و

طورمثالبه:ددهنمیانشرابینهرصفتباصفاتدیگر

ارتفاعبوتههمبستگیمثبتدر وزنخشکاندامهواییبا

 آماری دا5سطح افزایش،شتدرصد با که معنی بدین

کرده پیدا افزایش هوایی اندام خشک وزن بوته ارتفاع

هوایی اندام خشک وزن با هوایی اندام تر وزن است.

دا درصد یک آماری سطح در مثبت هبستگی وشته

تواندیدکهکدامدوصفتدراینجدولمی.بوددارمعنی

.شتندبیشترینهمبستگیراباهمدا

 

 

 

 های مورد مطالعه  و ضرایب بردارهای ویژه مربوط به صفت درصد واریانس تجمعیمقادیر ویژه، درصد واریانس،  -۰جدول
      Table 4. Eignvalue, Proportion, Cumulative and coefficients  eigenvectors related to traits studied 

 

 

 

Traits Prin1 Prin2 

Dry weight of aerial 0.30 -.27 

Height 0.25 0.49 

Fresh weight of aerial 0.30 -.19 

Fresh weight of root 0.31 -.20 

Dry weight of root 0.27 -.29 

Eigenvalue 
9.15 1.13 

Proportion 0.76 0.09 

Cumulative 0.76 0.85 
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 بحث

 اینتحقیق، درآزمونکشتجدایهدر هایتریکودرما

S. sclerotiorumازرشدبیمارگرمتقابلباعثبازدارندگی
درصدشدندکهاینبازدارندگیازرشد10الی40بهمیزان

وARCTr354(T. viride)هایبهترتیبمربوطبهجدایه

ARCTr281(T. harzianum)مشابه نتایج این بود.

 Kucukو  Radwan et al. (2006)تحقیقاتهاییافته

and Kivanc (2004)در.بود شفاف هاله وجود

هایآنتاگونیستوبیمارگرهایکشتمتقابلجدایهآزمون

زمان رشددر بازداری از حاکی آزمایش مختلف های

کلونیزپیش،S. sclerotiorumرویشی وکردنهروی،

بیمارگردرپرگنههایتریکودرمادرسطحاسپورزاییجدایه

.بوداثرمیکوپارازیتیسم

 (Merat et al. (2005در آزمایشگاهی سطح در 

 خشکیدگی عاملS. sclerotiorumکنترل مکانیزم مورد

وسرشاخه  و دادند انجام مطالعاتی توت، هایجوانه ها

 کشت اثر آزمایش درT. harzianum گردید مشخص

تولید قارچ کنترل متقابلدر نظر از  بیشتر عاملبیماری،

 از جلوگیری در فرار هایمتابولیت عامل پرگنهرشد

لیز و بیماری سایر به نسبت ها،سختینه کنندگیتاثیر

طبقتحقیقات.شتبهتریدا کارآیی تریکودرما هایگونه

Tu (1980)جدایه هاگونه تریکودرما مختلف هایو

هایگونهبرابر در مناسبی ساپروفیتی رقابتی قدرت دارای

 طریق این از و بودهSclerotiniaمختلف پرگنه رشداز

هاهیف روی اسپورزایی به شروع و کرده جلوگیریآن

اینسختینه تشکیل از مانع و نموده می های ،شوندقارچ

روشکشتمتقابل،همان در پژوهشحاضر در که طور

T. harzianumهایجدایه رشد  .Sپرگنهاز

sclerotiorumجلوگیریکردند.

 اسالید،در روی کشت ریسهپیشروش هایروی

Trichodermaهایبیمارگرمشاهدهگردیددرامتدادریسه

تروپیسممثبت دارایکششو اینکششرابودندکه که

می ریسه دیواره در شیمیایی مواد وجود به قارچتوان

پیچشبهدورریسه حلقهبیمارگرنسبتداد، دامهایبهها،

سلول درون به نفوذ و تشخیصلکتیناندازنده آن، های

شدن لیز همچنین و بیمارگر سلولی دیواده در موجود

 ای های مورد بررسی در شرایط گلخانه ضرایب همبستگی بین صفت -۵جدول 

      Table 5. Correlation coefficients between traits studied in greenhouse condition 

Traits Dry 

weight of 

aerial 

Height Fresh 

weight 

of 

aerial 

Fresh weight 

of root 

Dry weight 

of root 

Dry weight of aerial 1 

 

    

Height 0.54* 1 

 

   

Fresh weight of aerial 0.95** 0.56* 1 

 

 

 
 

Fresh weight of root 0.93** 0.60* 0.91** 1 

 

 

 

Dry weight of root 0.90** 0.51* 0.78** 0.84** 1 

 

n.s., * and **: not significance, significance at the 5% and 1% probability level, respectively 
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 .Abdullah et alهایهیفیبیمارگرمشاهدهگردید.لسلو

فعالیت(2008) گونه راT. harzianumمیکوپارازیتی

 استفادS. sclerotiorumعلیه میکروسکوپهبا از

وایبررسیکردنددرناحیهتقابلریسه(SEM)الکترونی

9هایقالبمانندباتولیدساختاراینقارچمشخصشدکه

سلول داخل آنبه و کرده نفوذ بیمارگر هیفی راهای ها

 Elad.کهبانتایجاینتحقیقمطابقتداردکندمیمنهدم

et al. (1980)جدایه در را ساختارهایی چنین وجود

شناساییکردند.T. harzianumآنتاگونیست

زایماریبکلزارویS. sclerotiorum،دراینمطالعه

وبود ابتدا 48عالئم برگزنیمایهساعتپساز هادر

 افتیشیزمانافزاگذشتمشاهدهشدوبهطورمداومبا

موردمایشزآاینجینتاکه زاییبیماریدر بامطابق

هایجدایه.بودGarcia and Juliatti (2012مشاهدات)

گلخانه سطح در شده  .Tگونهازجدایهچهار،استفاده

harzianumگونه از جدایه دو T. virideهایو  .Tو

reeseiدرشرایطگلخانهتیمارهاییکهبهصورت بودند.

ییبیشترینسبتبهآایاستفادهشدهبودندازکاردومرحله

یکمرحله تیمارهای برخوردار مرحله.بودندای این در

 جدایه با P.A.S281تیمار گونه بهT. harzianumاز
عنوانبهترینتیماردرکنترلدرصدوقوعوشدتبیماری

برگ قارچدر شاهد با که بود ساقه و تفاوتها کش

معنی دردارینداشت. بدترینعملکرد بهترینو اینجا در

 گونه در گلخانه تیمارهای مشاهدهT. harzianumبین

هایمختلفازتواندتأثیرمتفاوتجدایهمیامرکهاینشد

دهد. نشان را Trichodermaهایسویهشتریبیکگونه

کنترلشیدرآزمااندامهواییمادهخشکشیافزاباعث

کلزاگیاهانشدند.بنابراین،بیمارگردرحضوریکیولوژیب

 در آلوده S. sclerotiorumبستر هایسویهحضوردر

Trichodermaلیدهندهپتانسنشانکهشتندرشدبهتریدا

                                                           
1- Hook like 

سویهنیا انیکاهشاثراتزدرها نتابودبیمارگرآور جی.

دستآمدOjaghian et al. (2009)توسطیمشابه به

چند که داد نشان نیکه از باعثTrichodermaگونه

یناشیماریبکاهششدت یروS. sclerotiorumاز

آزمایش(.Solanum tuberosum L)ینیزمبیس در

همچنایگلخانه ایمزرعهطیشرادریماریکاهشبنیو

 .شدند

بررسی گلخانهدر جدایههای با تیمار هایای،

P.A.S281 ازP.A.S.272و T. harzianumگونه
وزن ارتفاع، افزایش وموجب هوایی اندام خشک و تر

صفت که شد بیمارگر قارچ حضور در هایریشه،

T. harzianumگیریشدهدرگیاهانتیمارشدهبااندازه
درمواردیمانندارتفاعبوته،وزنتروخشکاندامهوایی

قارچ شاهد و بیماری( بدون )گیاهان منفی شاهد کشاز

کنندگیداشتکهنشانگرخاصیتتحریکعملکردبهتری

T. harzianumدررشداندامهواییوعملکردگیاهکلزا

بود تحقیقات با امر این Ousley et al. (1993)که
 محققانمطابقتداشت، کراین برخدنمشاهده که ازید

نتوانیمTrichodermaیهاسویه افزایشد باعث

.بهشونداهیرشدگشیافزانیهمچنوبذرکاهویزنجوانه

،روشاستفادهسویهبهشدتبهجینتاسندگان،یوناینگفته

 تلقیحاز مایه مطالعه.شتدایبستگسازیآنآمادهو در

 که مشخصگردید تواندیمS. sclerotiorumدیگری

متوسط طور کاهشبه خشک42باعث ماده درصدی

س گیاهان هوایی ایواندام با بذرها تلقیج پاتوژنپساز

ا.(da Silva Botelho et al., 2013)شود حال،نیبا

مثبت گTrichodermaهایگونهاثر رشد ایسواهانیبر

 .Guareschi et alتوسطS. sclerotiorumدرحضور

استکه(2012) دریافتندگزارششده خود تحقیق در

خشکشیافزاکه شهیرسیستمماده 1/44تا 20درصد،

هاییدرموردگزارشعالوههب.افتاداتقاقروزپسازظهور
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توسط رشد غ.Trichoderma sppافزایش ابیدر

گوجهیاهیگیهاهگونریسایبرابیمارگرها یفرنگمانند

(Fontenelle et al., 2011)لوب خیمعمولای، واری،

Arabidopsis sp.وجوددارد(Pedro et al., 2012).

 جدایه ARCTr282دو بهARCTr272و متعلق

تاثیرخوبدرروشT. harzianumگونه بر هایعالوه

 درکاهشمیزانوقوعوآزمایشگاهی، بهترینعملکردرا

برگ داشتهشدتبیماریدر ساقهکلزا و جدایهها اندکه

ARCTr282نسبی شدت و وقوع کاهشمیزان نظر از

درصد8درصدو37بهمیزانهابهترتیببیماریدربرگ

32وکاهشمیزانوقوعوشدتبیماریدرساقهبهمیزان

 و کاهششدت4درصد در را کارآیی بیشترین درصد

بیماریداشتوبهعنوانبهترینجدایهدرسطحآزمایشگاه

می معرفی گلخانه و وگردد. بررسی این به مربوط نتایج

نبیانگرایناستکهامحققمطالعاتانجامشدهتوسطسایر

جدایه تاثیر قارچمیزان روی تریکودرما مختلف های

کهبوددرشرایطآزمایشگاهوگلخانهمتفاوتاسکلروتینیا

تواندمربوطبهنوعگونه،منشاءجغرافیاییایناختالفمی

هایموردآزمایشباشد.جدایهوتنوعژنتیکی



 گزاری سپاس

 موسسه از وسیله وبدین الهیجان دیلمان غیرانتفاعی

هایالزمازدانشگاهآزاداسالمیواحدرشتبرایحمایت

گردد.اینتحقیققدردانیمی
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Abstract 

Background and Objectives 

Crown rot disease caused by Sclerotinia sclerotiorum, is one of the major diseases of canola 

worldwide. Biological control is a control method in agriculture for living organisms, 

especially fungi and bacteria, and is used in order to control plant damages caused by 

harmful factors.   

Materials and Methods 
In this research, we evaluated the effect of seventy one isolates of Trichoderma spp. against 

S. sclerotiorum using various in vitro methods including dual culture and slide culture 

methods. Based on the obtained results of in vitro studies, six Trichoderma isolates and 

Tebuconazole fungicide were selected in order to study their potentials for controlling the 

crown rot disease in greenhouse. For this purpose, rapeseed petals were inoculated with S. 

sclerotiorum and inoculation of suspensions of Trichoderma isolates was done after 

inoculation of pathogen and also before and after its inoculation and then the severity of the 

disease was determined in the studied treatments. 

Results 
Based on obtained results, in dual culture, ARCTr281 (T. harzianum) was the most effective 

isolate for inhibition of mycelial growth. In hyperparasitism test, all isolates of T. harzianum 

hade successful performance in controlling the pathogen and coiling of Trichoderma was 

observed around the hyphae of S. sclerotiorum. Lowest disease incidence and severity of 

disease was observed in the negative control (without Sclerotinia and Trichoderma). 

Inoculated fungi in two stages, effectively were able to reduce the incidence and severity of 

disease in leaves and stems that ARCTr281 (T. harzianum) was the most effective fungus 

under greenhouse conditions. Also, the use of Trichoderma isolates in two stages in presence 

of pathogen caused an increase in height, fresh and dry weight of the shoot and root under 

greenhouse conditions. Analysis of variance and comparing the average characters by Least 

Significant Difference (LSD), Duncan and nonparametric method showed significant 

difference between used fungi in dual culture and greenhouse studies. 
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Discussion 
According to the results of biocontrol studies under laboratory and greenhouse conditions, 

ARCTr281 and ARCTr272 fungal isolates belonging to T. harzianum were the most 

effective antagonists for control of canola's crown rot disease. The results of this study 

indicated that different isolates of Trichoderma can be considered as potential antagonists 

for the management of canola's crown rot disease. 

 

Keywords: Biological control, crown rot, Sclerotinia sclerotiorum, canola, Trichoderma 

isolates 
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