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  چکیده
در بین . هاي پنبه در اغلب مناطق جهان می باشدترین بیماريایجاد شده و از مهم ورتیسیلیوم هاي مختلفپژمردگی در اثر گونه     

موجب   بوده و عامل بیماري خاکزي قارچ. گونه غالب در اغلب نقاط جهان است  Verticilium dahliae، هاي عامل بیماريونهگ
-در ارتباط با کنترل بیماري،  استفاده از قارچ. کنترل بیماري اهمیت زیادي دارددر  رو از این. گرددخسارت کمی و کیفی محصول می

خصوص استفاده از عوامل به هاي دیگر کنترل بیماريرو یافتن روشاز این. دنهش خسارت بیماري ندارها تاثیر چندانی در کاکش
نمونه خاك جمع آوري شده از مزارع  18دراین بررسی تعداد  پنج جدایه تریکودرما از کشت  .بیولوژیک از اهمیت زیادي برخودار است

 .Trichoderma harzianum ،T ( از این تعداد سه جدایه.ال بدست آمددر محیط کشت اختصاصی رزبنگ کاووس مختلف پنبه گنبد

virens و T. asperallum. ( قارچ عامل بیماريکنترل در (Verticilium dahliae)  )از ) ...و بازدارندگی رشد، تولید متابولیت هاي فرار
 .بیشترین تاثیر برخوردار بودند

  
 تریکودرما، ، کنترل بیولوژیک V. dahliae: کلمات کلید

  
  مقدمه

گرمسیري جهان ازجمله آمریکا، استرالیا، ازبکستان، برزیل، پاکستان،  پنبه از محصوالت مهم و بومی مناطق گرمسیري و نیمه      
از مصرف جهانی را % 48همچنان حدود پنبه رغم توسعه سریع و فراگیر الیاف مصنوعی، الیاف علی. باشدچین، مصر، مکزیک و هند می

جدا از اهمیت  ).1374ناصري، (یت جایگزینی با آن را ندارددهد و حتی در برخی موارد هیچ فرآورده دیگري، قابل می ختصاصبه خود ا
نساجی، در بین نباتات روغنی، پنبه مقام دوم را در جهان دارا بوده و کنجاله باقیمانده آن پس از روغن کشی نقش مناسبی در تغذیه 

اه با افزایش روز افزون جمعیت بشر، موجب شده که پنبه در بین گیاهان زراعی از اهمیت خاصی برخوردار ها همراین ویژگی. دام دارد
  ).1379رجبی، (به همین دلیل، توجه به افزایش تولید آن از درجه اهمیت باالیی برخوردار است . باشد

از جمله عوامل مخرب، پژمردگی ورتیسلیومی . می گیردبا وجود این محاسن، این گیاه ارزشمند همواره مورد تهدید عوامل مخرب قرار 
مثل  Verticilium هاي مختلفاین بیماري در اثر گونه. هاي پنبه در اغلب نقاط جهان، از جمله ایران استبوده و از مهمترین بیماري

V. albo-atrum ،V. tricorpus  ،V. nigrescens  وV. nubilum شود، ولی ایجاد میV. dahliae    باشدغالب قارچ عامل بیماري میگونه .
بیماري  قارچ عامل. اي بوده و در هر فصل زراعی فقط یک دوره بیماریزایی داردبیماري پژمردگی ورتیسیلیومی، یک بیماري تک چرخه

 پور دربذر وفرم ریسه و اسمیکرواسکلروت و گاهی در صورت مساعد بودن شرایط محیطی، به صورتبه فصول غیر زراعی را عمدتاً
 .)El-Zik, 1985(بردآلوده بسر می گیاهی بقایاي

باشد، ولی تهیه ارقام مقاوم نیاز به زمان هاي مبارزه با این بیماري میگرچه استفاده از ارقام مقاوم از مهمترین و اقتصادي ترین روش
هاي دیگر کنترل رو یافتن روشاز این.کنترل بیماري نداردها تاثیر زیادي در کشکنترل شمیائی با استفاده از قارچ. طوالنی دارد نسبتاً

 .خصوص کنترل بیولوژیکی در مدیریت بیماري از اهمیت زیادي برخودار استبیماري، به
هاي این گونه. (Harman et al., 2004)روند هاي غالب میکروفلور خاك به شمار میجازي و از میکروارگانیسم هاي تریکودرما همهگونه

عوامل بیماریزاي گیاهی ) رقابت، آنتی بیوز و پارازیتیسم(هاي مختلف آنتاگونیستی طیف میزبانی وسیعی داشته و با مکانیسم جنس
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علیه بیماري پژمردگی  Trichoderma virideو  T. harzianum تاثیر مثبت .(Harman et al., 2004)مختلف را کنترل می کنند 
  .)Arriagada et al., 2012((شده است را گزارش  رنگی در آزمایشگاه و مزرعهفگوجه) V. dahliae(ورتیسیلیومی 

هاي مختلف تریکودرما بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماري پژمردگی پنبه با استفاده از جدایه هاي بومی گونههدف از این مطالعه 
 .مورد استفاده قرار بگیرد مزرعه در و آزمایش تا در صورت تایید کارایی آن، در شرایط  گلخانه بود
  

  مواد و روش ها
مزارع مختلف پنبه واقع در شهرستان گنبد کاووس مورد بازدید قرار  1392هاي آلوده پنبه در تیر ماه سال آوري بوته به منظور جمع    

جداسازي، روي محیط کشت  ها پس از چقار .به آزمایشگاه انتقال داده شد هاي پنبه آلوده و مشکوك از مزارع جمع آوري وبوته. گرفت
هاي پنبه تا جهت جداسازي قارچ تریکودرما، به صورت تصادفی و از اطراف ریشه بوته.  آب آگار با روش تک اسپور کردن خالص شدند

و  10 - 3هاي رقتعمل رقیق سازي با هاي هر مزرعه به آزمایشگاه منتقل و سپس نمونه خاك. ي نمونه برداري شدسانتی متر 30عمق 
-RB)هاي حاوي محیط کشت اختصاصی مکفادن و ساتون سپس یک میلی لیتر از هر رقت در پتري. از این محلول تهیه گردید10 -4

S-F) پخش شد (Davet and Rouxel, 2000)   درجه سانتی گراد و در تاریکی نگهداري  25ساعت در دماي  96و ظروف پتري به مدت
  .استفاده گردیدKubicek and Harman, 1998براي شناسایی تریکودرما از کلید معتبر  .م گیردها به خوبی انجاشده تا رشد میسلیوم

هاي تریکودرما روي قارچ عامل بیماري از روش کشت دو تایی استفاده گردید و درصد بازدارندگی از رشد جهت بررسی تاثیر جدایه
میانگین قطر  Dc:   ،درصد بازدارندگی از رشد GI: که  محاسبه گردید  GI = (dc- dt / dc) × 100% رابطهعامل بیماري با استفاده از 

پتري جهت بررسی تاثیر ترکیبات گازي فرار  .می باشد میانگین قطر رشد قارچ در تیمار مورد بررسی  Dtو   یمار شاهدرشد قارچ در ت
درجه  25ها با پارافیلم مسدود و در دماي  حاوي آنتاگونیست قارچی قرار گرفت و دور پتري PDAمحتوي ورتیسلیوم روي پتري 

   ). (Kucuk and Kivanc, 2003 ساعت اقدام به اندازه گیري قطر قارچ عامل بیماري گردید 96سانتی گراد قرار داده شد و بعد از 
 1/9با نسخه  SASنرم افزار  ها با استفاده از آنالیز داده .تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت کلیه آزمایش هاي فوق در قالب طرح کامالً

 .درصد انجام گرفت 5ها توسط آزمون دانکن در سطح  مقایسه میانگین داده. انحام پذیرفت
  
  یج و بحثانت

اخـتالف  بر درصد بازدارندگی رشد عامـل بیمـاري ورتیسـیلیومی    ها نشان داد که بین گونه هاي مختلف تریکودرما  تجزیه واریانس داده
به ترتیب بـا   T.harzianum 1وT.asperallum، T.virenseکه تیمارهاي  به طوري .وجود دارددرصد  1تمال در سطح احمعنی داري 

 T. harzianum 2دو قارچ آنتاگونیسـت   در حالی که. ندبیشترین تاثیر را در کنترل قارچ عامل بیماري داشت درصد 7/76و  6/76، 7/76
جـدول  (ها به دلیل ضعیف عمل کردن از جدول حذف گردیدند جدایه مابقی .شتنددااثرات کنترل کنندگی کمتري  T .harzianum 3 و
1.(  
  

  روز 4بعد از قارچ عامل بیماري ورتیسیلیومی درصد باز دارندگی رشد اثر گونه هاي تریکودرماي تحت مطالعه بر  مقایسه میانگین -1جدول 
شماره 
 تیمار

ارچ میانگین درصد بازدارندگی رشد ق  گونه هاي تریکودرما
 عامل بیماري

گروه بندي تیمارها در سطح 
 درصد 1احتمال 

1  T.asperallum   7/76  A 
2 T.virense  6/76  A 
3  T.harzianum 1  7/76  A 
4  T.harzianum 2 45/53  B 
5  T.harzianum 3 85/49  C 
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هاي فرار روي بازدارندگی رشد  ن تاثیر متابولیتمیزا هاي مختلف قارچ تریکودرما از نظرنتایج آزمون تولید مواد فرار نشان داد که گونه
الزم به ذکر است که با توجه به نتایج ضعیف دو ).  2 جدول( ها وجود نداشت اختالف معنی داري بین آنپرگنه قارچ بیمارگر 

  . در آزمایشات قبلی، براي بقیه آزمایشات حذف گردیدند T.h2و T. h3 آنتاگونیست 
  

  ساعت 96بعداز  V. dahliaفرار بر بازدارندگی رشد قارچ تاثیر مواد  مقایسه میانگین ن: 2جدول 
شماره 
 تیمار

Treatment  میانگین رشدV. 
Dahlia  

گروه بندي تیمارها در سطح احتمال  V. Dahliaدرصد کنترل کنندگی
 درصد 1

1  T.a 55/1  79/72  A 
2 T.v 56/1  36/72  A 
3  T.h 55/1  22/73  A 

  
بت، که در آزمایشگاه از نظر قدرت رقا کاووسهاي شهرستان گنبد جدایه تریکودرماي جدا شده از خاك 5 در این تحقیق از مجموع

داراي  T. asperallumو  T. harzianum, T. virenseمورد بررسی قرار گرفته بودند، سه جدایه  آنتی بیوز و تولید مواد فرار
 امتابولیت هاي فرار متعددي شامل الکتون، الکل ها، مشتقات ترپن و آلف .دخاصیت آنتاگونیستی بیشتر نسبت به سایر جدایه ها بودن

نتایج حاصل از بررسی هاي ماکروسکوپی با استفاده از کشت . )(Zeppa et al., 1991می آورند ترپن را در شرایط متفاوت به دست 
در این آزمون مشاهده شد که سرعت رشد . تیسلیوم بوداي در برابر قارچ ور متقابل حاکی از توانایی قارچ تریکودرما در رقابت تغذیه

هاي قارچ عامل  ها، پرگنه روز اکثر جدایه 4که پس از گذشت  جدایه هاي تریکودرما بسیار بیشتر از قارچ ورتیسلیوم بوده به طوري
در . ده و تو لید اسپور نمودندها  مستقر ش بیماري را پوشاندند و ضمن اشغال محل رشد و مصرف مواد غذایی مورد نیاز آن، روي هیف

نتایج بررسی هاي سایر محققان نیز نشان می . اي  باالتري برخوردار بودند قدرت رقابت تغذیه ،جدایهها سه جدایه از پنج  این بررسی
  ).2000همکاران، و اعتباریان و  1376بهبودي، ( اي باالتري برخوردارند  هاي قارچ تریکودرما از  قدرت تغذیه دهد که بعضی از جدایه
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