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  چکیده

تاثیر زغال فعال روي جوانه زنی تلیوسپور . دارد سیاهک هاجوانه زنی تلیوسپور نقش مهمی در آلودگی و بیماري زائی      
از محیط کربن ) درصد 5/7و  5، 1، 1/0(پنج غلظت . ، عامل سیاهک پنهان معمولی گندم بررسی شدTilletia laevisگونه 

کربن  آگار در آب آگار دو درصد تهیه شد و نیم میلی لیتر سوسپانسیون تلیوسپوري روي هر محیط آب آگار با غلظتهاي معین
میانگین درصد جوانه زنی . روز نگهداري شدند15درجه سانتی گراد به مدت  9آگار یا تیمار شاهد ریخته شد و پلیتها در دماي 

مطالعه حاضر نشان می . مکان هر پلیت محاسبه گردید 5با شمارش تلیوسپورهاي جوانه زده و جوانه نزده به طور تصادفی در 
مورد استفاده می تواند به عنوان بازدارنده یا تحریک کننده جوانه زنی تلیوسپور این گونه عمل دهد زغال فعال بسته به غلظت 

درصد موجب کاهش  1/0بر اساس نتایج، غلظتهاي باالتر از. استفاده شود T. laevisنموده و به عنوان ترکیبی در کنترل قارچ 
 .    درصد جوانه زنی تلیوسپور سیاهک می شود

  
  سیاهک پنهان معمولی، گندم، کربن آگار: يواژه هاي کلید

  
  :مقدمه

و  4، 1(ست ان ایرم در اگندي هاريبیمامهمترین از  laevis Kühn Tilletia رچاـقاز اشی ـن، ولیـمعمن هاـاهک پنـسی     
. ته استاین بیماري از جمله مشکالت جدي در تولید گندم بوده که براي کنترل آن اغلب روش ضدعفونی بذر بکار رف ).5

رویه از ترکیبات استفاده مکرر و بی. هایی که اخیرا در کشاورزي اتخاذ شده با تولید پایدار، مغایرت داردمتأسفانه اغلب رویکرد
در کشاورزي ارگانیک ضد عفونی بذور با  ).3(کنند هاي زیست محیطی، سالمت بشر را تهدید میشیمیایی، عالوه بر آلودگی

در زمینه کنترل غیرشیمیائی بیماري، ضدعفونی بذر با ترکیبات آلی، آب گرم، هواي گرم، قارچ . است قارچ کشها منسوخ شده
و مواد بیولوژیک به صورت  کاربرد آرد خردل، جدایه هایی از قارچ تریکودرما. ها و باکتري هاي آنتاگونیست توصیه شده است

  .ستضد عفونی بذر به طور معنی داري بیماري را کنترل نموده ا
مرحله جوانه زنی و پس از جوانه زنی تلیوسپور عامل بیماري سیاهک پنهان در مدیریت مبارزه با بیماري بسیار حساس تلقی 

تاثیر . بدین جهت تاثیر ترکیبات شیمیائی مختلف روي جوانه زنی تلیوسپور سیاهک ها بررسی شده است .)6(می شوند 
کاربرد  ). 6(به اثبات رسیده است  Tilletia cariesلفوکساید روي جوانه زنی بازدارندگی غلظت هائی از حالل دي متیل سو

 .Tilletia  controversa ،T. tritici  ،T درصد در شرایط آزمایشگاهی درصد جوانه زنی تلیوسپور گونه هاي  1زغال فعال 
bromi  وT. fusca 2( را افزایش داده است( .  

بررسی 1392در سال  laevis Kühn Tilletiaف زغال فعال بر جوانه زنی تلیوسپور مختل در این تحقیق کاربرد غلظت هاي
 .شده است
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  :مواد و روش ها

 : تهیه سوسپانسیون اسپور
با آب ژاول نیم ) 1385سرده لرستان، سال چشمه(  C85-6و ) 91لرستان، سال ( C91-3ابتدا تلیوسپورهاي دو جدایه       

 Trionسپس مطابق روش ). 2(فونی سطحی، سپس با آب مقطر استریل دو بار شستشو شدند دقیقه ضدع 2درصد به مدت 
 5/0در نهایت با قطره چکان . مقطر استریل سوسپانسیون شدلیتر آبمیلی 100گرم تلیوسپور ضدعفونی شده در  5، )7(

  .پخش گردیدهاي مختلف زغال فعال حاوي غلظتدو درصد آگار لیتر از سوسپانسیون برداشته شد وروي محیط کشت آبمیلی
  :سیاهک پنهان معمولی گندمعامل بر زغال فعالبررسی تأثیر بازدارندگی 

قبل از اتوکالو اضافه شد، پس از اتوکالو، % 2آگار به آب) آلمان Merck(آگار، ابتدا زغال فعال براي تهیه محیط کشت کربن
محیط کشت  نیز روي تلیوسپورسوسپانسیون  و استرل ریخته شد دیشهاي پترياستریل شده به داخل ظرفسوسپانسیون 

عدد  20ها تقسیم بندي شدند و شمارش حداقل زنی، پلیتدر نهایت جهت تعیین درصد جوانه .آگار پخش گردیدکربن
  ).2( صورت گرفتبه فاصله هر دو روز تلیوسپور قابل رویت 

جهت . گذاشته شد) ، آب آگارC1(و براي هر جدایه شاهد جداگانه م انجادر قالب طرح کامال تصادفی تکرار  3 باآزمایش 
تهیه  آگاراز کربن )C5( %5/7و  )C2( ،1% )C3( ،5%)C4( %1/0هاي غلظت، هازنی براي هریک از جدایهتعیین درصد جوانه

  .گردید
  :نتایج و بحث

تمام غلظتهاي زغال فعال . در دوگروه قرار گرفتندتیمارها ، )2و 1ول امطابق جد( C91_3براساس نتایج بدست آمده از جدایه 
 .  باعث کاهش درصد جوانه زنی تلیوسپور نسبت به شاهد شده است

  )C91_3جدایه (آگار بر سیاهک پنهان گندم تأثیر کربن. آنالیز واریانس .1جدول
 Pضریب Fضریب میانگین مربعات جمع مربعات درجه آزادي منابع تغییرات

 ns34/3 05/0 0347167/135 1388667/540 4 تیمار
   4687067/40 6870667/404 10 خطا
     14 کل

ns               :5خطا در سطح (باشنددار نمیها معنیداده(%  
  

  )C91_3جدایه (آگار بر سیاهک پنهان گندم ، تأثیر کربن)LSD(مقایسه میانگین .. 2جدول
 C1 C2 C4 C5 C3  نام تیمار

  a91/43  b80/23  bc50/20  bc37/18  c04/17  جوانه زنی درصد
  داري ندارندتیمارهایی که داراي حروف مشترك هستند با هم اختالف معنی

بیشترین . بودنددار  شاهد معنییکدیگر و ، تیمارها نسبت به )4و3ول امطابق جد(C85_6 براساس نتایج بدست آمده از جدایه 
. باشدمی درصد 1مربوط به غلظت آنو کمترین تأثیر در کاهش درصد  5/7مربوط به غلظت  جوانه زنیتأثیر در کاهش 

  .قرار گرفتندآماري گروه  5تیمارها در 
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  C85_6آگار بر سیاهک پنهان گندم جدایه تأثیر کربن. آنالیز واریانس .3جدول    

 Pضریب Fضریب میانگین مربعات جمع مربعات درجه آزادي منابع تغییرات
 0004/0 90/13** 205123/921 820493/3684 4 تیمار
   274800/66 748/662 10 خطا
     14 کل

 %)5خطا در سطح . (باشنددار میها خیلی معنیداده**         
 

  C85_6آگار بر سیاهک پنهان گندم جدایه ، تأثیر کربن)LSD(مقایسه میانگین  .4جدول
 C3 C2 C4 C5 C1  نام تیمار

  a08/69  b27/51  c65/26  d25/14  e57/0  جوانه زنیدرصد 
  

 C91_3درصد تاثیر بازدارندگی روي جوانه زنی تلیوسپور جدایه   1/0بر اساس نتایج حاصله زغال فعال با غلظت هاي باالتر از 
متفاوت بوده است به طوریکه جوانه زنی ) 1385سال ( C85_6تاثیر زغال فعال روي جدایه داشته است در حالی که 

، کاربرد زغال فعال موجب تحریک چندین گونه از آرایه )1998(بر اساس تحقیق بوید و کاریس  .پور تحریک شده استتلیوس
در صورتی که مسن باشند، درصد جوانه زنی آنها به شدت  ،Tilletiaجدایه هاي گونه هاي . شده است Tilletiaهاي جنس 

مقدار و کارائی مواد  ).2(نقش تحریک کننده جوانه زنی را دارد رنده با جذب مواد بازداپائین می آید که ترکیب زغال فعال 
بنابراین به نظر می رسد در کاربرد ترکیب باید سن جدایه و نوع گونه بیمارگر  .بازدارنده بسته به گونه قارچ متفاوت است
به صورت بازدارندگی و در  )C91_3(تاثیر آن روي جدایه تازه جمع آوري شده   مدنظر قرارگیرد چون براساس این پژوهش

مطابقت ) 1998(بوید و کاریس  به صورت تحریک جوانه زنی بوده است که نتایج آن با تحقیق  C85_6 مورد جدایه قدیمی 
، عامل بیماري سیاهک پنهان Tilletia laevisاین اولین مطالعه در خصوص تاثیر زغال فعال روي جوانه زنی گونه . دارد

  .باشد معمولی در دنیا می
  

  :نتیجه گیري کلی
در زمینه کنترل غیر شیمیائی با . جوانه زنی تلیوسپور نقش مهمی در رده بندي، آلودگی و بیماري زائی سیاهک ها دارد        

مطالعات محدودي . رویکرد تولید محصوالت ارگانیک مطالعاتی در چند سال اخیر در زمینه کنترل سیاهک ها انجام شده است
زغال فعال در شرایط آزمایشگاهی نقش تحریک کننده . رکیبات بازدارنده جوانه زنی تلیوسپور انجام شده استدر خصوص ت

بر اساس نتایج این تحقیق، براي اولین بار نقش بازدارندگی آن روي . را داشته است Tilletia جوانه زنی گونه هائی  از
  .  دتلیوسپورهاي نمونه هاي تازه سیاهک پنهان گزارش می شو
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