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تولید و کاربرد  Trichoderma harzianum Tr6در کنترل مرگ گیاهچه
ناشی از  Phytophthora drechsleriو افزایش رشد در خیار
 .1ژیال دلخواه؛  .2کیوان بهبودی
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 1و  .2دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 32/11/22 :تاریخ تصویب)32/11/21 :

چکیده
جنس تریکودرما یکی از عوامل مهم بیوکنترلی در برخی بیماریهای گیاهی است که با مکانیسمهای
مختلفی بیماری را کنترل میکند .این قارچها همانند دیگر عوامل کنترل بیولوژیک تحت تأثیر فاکتورهای
محیطی قرار میگیرد که محیط کشت از جملة این فاکتورها است .این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر ترکیب
مالس چغندر قند ،شربت ذرت ،مخمر نان و عصارة مالت ) (Mol.C.B.M.بهعنوان محیط کشت مایع ،دانة
گندم ) (W.s.و سبوس گندم ) (W.b.بهعنوان محیطهای کشت جامد بر توان اسپوردهی ،کنترل مرگ
گیاهچه ناشی از  Phytophthora drechsleriو توسعة رشد گیاهچة خیار توسط

Trichoderma harzianum

 Tr6انجام شد .محیطهای کشت با  1میلیلیتر سوسپانسیون اسپور آنتاگونیست با غلظت  118اسپور تلقیح و
سپس ،در دمای  28درجة سلسیوس و شدت نور فلورسنت  212لوکس بهمدت 11روز نگهداری شدند.
تیمار مربوط به محیط کشت  Mol.C.B.M.بیشترین توان اسپورزایی با میزان  1/82×1111اسپور در هر گرم
وزن خشک زیستتودة آنتاگونیست و نیز بیشترین درصد کنترل بیماری ( 22/5درصد) ،افزایش ارتفاع،
وزن تر و خشک اندمهای هوایی و ریشة گیاهچه را نشان داد؛ اما درصد بازدارندگی در شرایط
آزمایشگاهی نسبت به محیطهای کشت جامد کمتر بود .بنابراین ،میتوان گفت که محیط کشت مایع برای
دستیابی به اهداف تحقیق ،موفق عمل کرده است.
کلیدواژگان :اسپورزایی ،آنتاگونیست ،تریکودرما ،سبوس گندم ،محیط
مقدمه
شبهقارچ  Phytophthora drechsleriیکی از بیمارگرهای
مخرب خیار است که باعث پوسیدگی ریشه و طوقه در
مرحلة گیاهچهای ،پژمردگی ،خشکی و در نهایت ،مرگ
میشود ) .(Hwang and Benson 2005استفاده از سموم
شیمیایی ،با وجود کاهش مؤثر بیماری ،باعث
آلودگیهای زیستمحیطی و ایجاد مقاومت در بیمارگر
میشود و از نظر اقتصادی نیز مقرون بهصرفه نیست
( )Chaudhari et al. 2011با توجه به این محدودیتها،
* تلفن07381090190 :

کشت.

روشهای کنترل بیولوژیک جایگزین مناسبی در این
زمینهاند .از میان انواع عوامل بیوکنترل ،قارچ تریکودرما
بهدلیل تأثیر مثبت در کنترل طیف وسیعی از
بیمارگرهای گیاهی بهویژه بیمارگرهای خاکزاد و توسعة
رشد برخی محصوالت گیاهی توجه زیادی را به خود
جلب کرده است .توانایی آنها برای تولید انواع ترکیبات
آنتاگونیستی و تنظیمکنندههای رشدی گیاه به افزایش
کارایی بیوکنترلی آنها منجر میشود .فعالیت قارچ
تریکودرما بهعنوان عامل بیوکنترل ،تحت تأثیر فاکتورهای
E-mail: behbodi@ut.ac.ir
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فیزیکی و شیمیایی محیط زیست قرار میگیرد .تحقیقات
نشان داده است محیط کشت یکی از فاکتورهای مؤثر بر
میزان رشد ،تولید ترکیبات آنتاگونیستی ،ترکیبات
افزایشدهندة رشد گیاه و کارایی قدرت بیوکنترلی عامل
کنترل بیولوژیک است T. harzianum .یکی از عوامل
موفق بیوکنترل است که بهصورت تجاری برای جلوگیری
از توسعة برخی بیمارگرهای قارچی تولید میشود
( .)Subash et al. 2014هزینههای باالی اقتصادی یکی
از محدودیتهای اساسی تولید است که برای غلبه بر
این محدودیت و افزایش کمیت و کیفیت بیوکنترلی
عامل بیولوژیک ،میتوان از محیطهای کشت مناسب و
ارزانقیمت بهعنوان یکی از فاکتورهای مؤثر در تولید
انبوه استفاده کرد ( .)Verma et al. 2007بهعبارتی ،نوع
و میزان کربن و نیتروژن را میتوان یکی از فاکتورهای
محیطی مؤثر بر رشد غیرجنسی تریکودرما عنوان کرد
( .)Steyaert et al. 2010پاپاویزاس و لویس نیز ترکیب
محیط کشت را جزء مؤثر در کارایی بیوکنترلی
تریکودرما معرفی کردند و ارتباط بین ترکیب محیط
رشد و کارآمدی عوامل کنترل بیولوژیک در کاهش
بیماری مرگ گیاهچه تربچه ناشی از Rhizoctonia
 solaniرا نشان دادند (.)Papavizas and Lewis 1981
بنابراین ،توجه به محیط رشد و منبع غذایی تریکودرما
برای بهبود کارایی بیوکنترلی آن و تولید زیستتودة
آنتاگونیست با کیفیت و کمیت مطلوب ضروری به نظر
میرسد .بهطور کلی ،فرمنتاسیون جامد و فرمنتاسیون
مایع دو روش عمدة تولید اینوکلوم گونههای تریکودرما
هستند .در فرمنتاسیون جامد ،قارچ روی انواع دانههای
غالت ،حبوبات و ضایعات جامد کشاورزی رشد میکند.
محصول نهایی این سیستم بیشتر بهصورت مستقیم در
خاک خزانه یا مزرعة اصلی برای کاهش و جلوگیری از
رشد اینوکلوم بیمارگرهای خاکزاد بهکار میرود .در
فرمنتاسیون مایع نیز تریکودرما روی مواد ارزانقیمت
مانند مالس و در مقیاس تجاری تولید میشود.
زیستتودة حاصل از فرمنتاسیون مایع میتواند بهصورت
گرد ،گرانول و پودر وتابل و غیره فرموله شود و بهصورت
تیمار خشک بذر یا بیوپرایم (تیمار بذور با عوامل
بیولوژیک و نگهداری در شرایط مساعد دمایی و رطوبتی)
برای کنترل برخی بیماریهای خاکزاد بهکار برود

) .(Ramanujam et al. 2010با توجه به موارد ذکرشده،
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط کشت روی
پتانسیل  T. harzianum Tr6برای تولید اسپور ،کنترل
 P. drechsleriو افزایش رشد روی گیاهچة خیار اجرا
شده است.
مواد و روشها
جدایة عامل بیمارگر و عامل آنتاگونیست

 P. drechsleriبهعنوان عامل بیمارگر از مؤسسة
تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهیه و پس از تک
هیفکردن روی محیط کشت  PDAنگهداری شد .این
جدایه از گیاه خیار جداسازی شده بود.
جدایة آنتاگونیست  T. harzianum Tr6نیز از کلکسیون
کنترل بیولوژیک بخش بیماریشناسی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران تهیه شد .این جدایه که آن
را دکتر حمیدرضا علیزاده از ریشههای خیار مزارع
پاکدشت جداسازی کرده بود ،توانست در گیاه خیار علیه
Fusarium oxysporum f.sp. radiciscucmerinum
مقاومت القایی مؤثری نشان دهد (Alizadeh et al.

).2013
تهیه و تلقیح محیطهای کشت مورد استفاده
3

در این تحقیق از دو محیط کشت جامد ) (W.b.و
8
) (W.s.و یک محیط کشت مایع )(Mol.C.B.M.
استفاده شد .برای تهیة محیط کشت مایع 00،میلیلیتر
مالس چغندر قند 0 ،میلیلیتر شربت ذرت 30 ،گرم
مخمر نان و  30گرم عصارة مالت مخلوط و با آب مقطر
به حجم رسانده شد .سپس ،اسیدیتة ) (pHآن با اسید
کلریدریک )) (HCl(aqو هیدروکسید سدیم ))(NaOH(aq
استاندارد روی  0/0±0/3تنظیم و  00میلیلیتر از
محیط کشت مایع به هر ارلن اضافه شد .در مورد
محیطهای کشت جامد نیز بهترتیب زیر عمل شد:
برای محیط کشت جامد  00 ،W.b.گرم سبوس
گندم و  300میلیلیتر آب مقطر و برای محیط کشت
 W.s.نیز  00گرم دانة گندم و  00میلیلیتر آب مقطر

1

1. Wheat bran
2. Wheat seed
3. 50 mll-1 Sugar beet molasses, 5 mll-1 Corn steep liquor,
10 gl-1 Baker ‘s yeast and 10 gl-1 Malt extract

دلخواه و بهبودی :تولید و کاربرد  Trichoderma harzianum Tr6در کنترل ...

مخلوط شدند .برای هریک از محیطهای کشت سه ارلن
در نظر گرفته شد .پس از اتوکالو محیطهای کشت ،به
هر ارلن  3میلیلیتر از سوسپانسیون آنتاگونیست حاوی
 8/38 ×300اسپور اضافه شد .ارلنها در دمای  80درجة
سلسیوس ،شدت نور فلورسنت  802لوکس و سرعت
 310دور دقیقه در شیکر ـ انکوباتور (محیط کشت مایع)
و انکوباتور (محیطهای کشت جامد) بهمدت  30روز
نگهداری شدند.
برداشت زیستتوده و تعیین جمعیت

برداشت و تعیین وزن خشک زیستتودة حاصل از هر
محیط کشت با کمی تغییر بر اساس روش Sargin et al.
) (2013و نیز  (1983) Papavizas and Lewisانجام شد.
بعد از طی دورة انکوباسیون ،محیط کشت مایع حاوی
زیستتودة آنتاگونیست سانتریفیوژ شد .سپس ،فاز
تهنشین (زیستتودهها) از لولههای سانتریفیوژ برداشته و
به پتری دیشهای استریل منتقل شد .بدین ترتیب
زیستتودة آنتاگونیست بهدست آمد .برای محیطهای
کشت جامد نیز کل محتویات ارلنها به پتری دیشهای
استریل انتقال داده شد .در مرحلة بعد ،محتویات پتریها
برای همة تیمارها در آون با دمای 00ـ 19درجة
سلسیوس بهمدت  98ساعت خشک ،سپس ،پودر شدند.
برای محیط کشت مایع ،با یک دهم گرم از زیستتودة
خشک و پودرشده در  80میلیلیتر آب مقطر استریل و
برای محیطهای کشت جامد نیز ،با  3گرم از زیستتودة
خشک همراه با محیط کشت جامد در  00میلیلیتر آب
مقطر ،سوسپانسیون تهیه و در فالکونهای استریل
ریخته شد .سوسپانسون حاصل از هر زیستتوده بهمدت
سه دقیقه روی ورتکس با دور باال بههم خوردند تا
اسپورها از شبکة میسلیومی جدا و مواد زائد تهنشین
شوند .سپس ،تعداد اسپورها با الم هماسیتومتر شمارش
شدند .بدین ترتیب ،تعداد اسپورها در  3گرم زیستتودة
خشک برای هریک از تیمارها محاسبه شد.
اثبات بیماریزایی بیمارگر بر گیاه خیار

این آزمایش با کمی تغییر به روش
) (2012با اینوکلوم تهیهشدة بیمارگر بر ارزن دوبار
استریل ،انجام شد .در هریک از گلدانهای پالستیکی
ضدعفونیشده با هیپوکلریت سدیم  3درصد حاوی 3
Shirzad et al.
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کیلوگرم خاک استریل ( 3خاکبرگ 3 :ماسه 8 :خاک
مزرعه) ،دو عدد بذر سالم و جوانهزدة همسن کاشته شد.
گلدانها در شرایط مناسب دمایی و روشنایی در
گلخانه نگهداری و با آب شهری به فاصلة سه روز یکبار
آبیاری شدند .بعد از دو هفته که گیاه به مرحلة دو تا سه
برگی رسید ،به ازای هر گلدان 8 ،گرم مایة تلقیح آماده
 P. drechsleriبا یک سوم خاک رویی هریک از گلدانها
مخلوط شد .در تیمار شاهد از ارزن استریل استفاده شد.
بعد از دو هفته ،ارزیابی میزان بیماریزایی بیمارگر در
تیمارهای شاهد و آلوده انجام گرفت و درصد کاهش
بیماری براساس تعداد گیاهچههای سالم محاسبه شد.
بررسی خاصیت آنتاگونیستی زیستتودههای آنتاگونیست
علیه  P. drechsleriدر شرایط آزمایشگاه

آزمون کشت متقابل ) :(Dual cultureاین آزمایش بر
اساس روش  (1971b) Dennis and Websterدر یک
طرف تشتک پتری دیسکی  3سانتیمتری از کلونی پنج
روزة قارچ بیمارگر قرار داده شد .بعد از  80ساعت
انکوباسیون در دمای  82±3درجة سلسیوس ،دیسکی
میسلیومی به اندازة  3سانتیمتر از کشت  80ساعته
زیستتودههای آنتاگونیست در طرف مقابل بیمارگر قرار
داده شد .پتریها به انکوباتور با دمای  82±3درجة
سلسیوس منتقل شدند .شعاع کلونی قارچ بیمارگر بعد از
 98ساعت اندازهگیری و درصد بازدارندگی نسبت به
شاهد برای هریک از پتریها مقایسه و با رابطة 3
محاسبه شد:
=  %ممانعت از رشد میسلیومی بیمارگر
()3
× 300

شعاع کلونی بیمارگر در هر تیمار ) – (mmشعاع کلونی بیمارگر در شاهد
میانگین شعاع کلونی بیمارگر در شاهد

)(mm

)(mm

آزمون متابولیتهای فرّار ):(Volatile metabolites
برای این منظور از روش (1971b) Dennis and Webster
استفاده شد .کشت پنج روزة  P. drechsleriدر معرض
کشت  80ساعته هریک از زیستتودههای آنتاگونیست
بهصورت همزمان قرار داده شد؛ بهصورتی که پتریهای
حاوی آنتاگونیست در زیر قرار گرفتند .دور پتریهای
رویهم قرارگرفته ،با پارافیلم مسدود شد تا از خروج
متابولیتهای فرّار جلوگیری شود .سپس ،بهمدت 98
ساعت در دمای  82±3درجة سلسیوس نگهداری شدند.
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300

قطر کلونی بیمارگر در تیمارهای مختلف اندازهگیری و
درصد بازدارندگی با رابطة  8محاسبه شد.
=  %ممانعت از رشد میسلیومی بیمارگر
()8
× 300

قطر کلونی بیمارگر در هر تیمار ) – (mmقطر کلونی بیمارگر در شاهد
میانگین قطر کلونی بیمارگر در شاهد

)(mm

)(mm

آزمون ترشحات غیرفرّار ):(Non-volatile metabolites
این آزمایش به روش  (1971a) Dennis and Websterو
با محیط کشت مایع داوه ) (Davet 1979برای هریک از
زیستتودهها انجام شد .قطر کلونی بیمارگر در تیمارهای
مختلف اندازهگیری و درصد بازدارندگی با رابطة 8
محاسبه شد.

دادهها با نرمافزار  SPSSو مقایسة میانگین آنها نیز با
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  0درصد انجام شد.
نتایج و بحث
برداشت زیستتوده و تعیین جمعیت

محاسبة میزان اسپور نشان داد که در هر سه محیط
کشت میزان اسپور در مقایسه با میزان اولیة اسپور
افزایش قابل توجهی داشته است که نشانگر اهمیت منبع
غذایی در رشد و اسپورزایی تریکودرما است ( Steyaert
.)et al. 2010
جدول  .3میزان اسپور تولیدشده توسط
در محیطهای کشت مختلف

T. harzianum Tr6

بررسی خاصیت آنتاگونیستی زیستتودههای آنتاگونیست
علیه بیماری مرگ گیاهچة خیار ناشی از  P. drechsleriدر
شرایط گلخانه

آمادهکردن اینوکلوم بیمارگر ،با تلقیح کشت پنج روزة
بیمارگر با ارزن دوبار استریل ،انجام شد .آمادهکردن بذور
خیار نیز با روش  (2012) Shirzad et al.انجام شد .بذور
سالم و جوانهزده بهمدت نیم ساعت در سوسپانسیون حاوی
 309اسپور از زیستتودههای آنتاگونیست و نیز حاوی 8
گرم صمغ عربی در هر لیتر از سوسپانسیون ،غوطهور شدند.
سپس ،در گلدانهای حاوی  3کیلوگرم خاک استریل (3
خاکبرگ 3 :ماسه 8 :خاک مزرعه) و  8گرم اینوکلوم آمادة
بیمارگر که با یک سوم خاک رویی گلدانها مخلوط شده
بود ،به تعداد چهار بذر در هر گلدان کشت و در شرایط
مناسب نگهداری شدند .ارزیابی درصد کاهش بیماری مرگ
گیاهچه در هر گلدان بعد از دو هفته براساس تعداد
گیاهچههای سالم به روش زیر اجرا شد:
درصد مرگ گیاهچه در هر تیمار برابر است با
اختالف تعداد گیاهچههای سالم در هر تیمار با تعداد
گیاهچههای سالم در شاهد سالم ،تقسیم بر تعداد
گیاهچههای سالم در شاهد سالم که بهصورت درصد
بیان میشود .همچنین ،درصد کاهش بیماری در هر
تیمار برابر است با اختالف بین درصد مرگ گیاهچه در
شاهد آلوده و درصد مرگ گیاهچه در هر تیمار.
تجزیه و تحلیل آماری

همة آزمایشها در قالب طرح کامالً تصادفی و با سه
تکرار در هر تیمار انجام شد .تجزیه و تحلیل آماری

تعداد اسپور (در گرم وزن خشک) ×3030

*محیطهای کشت

3/01±0/08a
3/37±0/03b
3/30±0/08c

Mol.C.B.M.
W.b.
W.s.

* مالس چغندر قند ) ،(Molشربت ذرت ) ،(Cمخمر نان ) ،(Bعصارة مالت
) ،(Mسبوس گندم ) (W.b.و دانة گندم ).(W.s.

بیشترین میزان اسپور توسط جدایة آنتاگونیست با
30
میزان  3/01×30اسپور در محیط کشت Mol.C.B.M
تولید شد (جدول  .)3مالس چغندر قند حاوی  09تا00
درصد ساکاروز و سایر قندهای کتوز ،رافینوز ،گاالکتینول،
فروکتوز و مقدار کمی گلوکز و نیز پروتئین ،عناصر معدنی و
ویتامین است .این ماده بهعنوان منبع کربن در سطح جهان
برای تکثیر بسیاری از میکروارگانیسمها استفاده میشود
( .)Lagzian et al. 2013شربت ذرت نیز منبعی غنی از
کربوهیدرات و حاوی پروتئین و مواد معدنی است
( .)Lawford and Rousseau 1997مخمر نان و عصارة
مالت نیز مقادیر مختلفی از انواع کربن و نیتروژن را
دارند .در محیط کشت  Mol.C.B.M.میزان کربوهیدرات
بیشتر از نیتروژن است و نسبت کم نیتروژن میتواند
یکی از دالیل اسپورزایی بیشتر باشد؛ زیرا اغلب با وجود
در دسترسبودن منبع کربن ،بر اثر کاهش یا مصرف
نیتروژن قابل جذب ،اسپورزایی تحریک میشود که
نشانگر اهمیت میزان نیتروژن در تولید اسپور است
) .(Morton 1961در تحقیقات (2013) Sargin et al.
سبوس گندم از نظر اسپورزایی توسط T. harzianum
 EGE-K38در سیستم فرمنتاسیون جامد ) (SSFمؤثر

دلخواه و بهبودی :تولید و کاربرد  Trichoderma harzianum Tr6در کنترل ...

عمل کرده بود .همچنین ،این محیط کشت برای گونههای
 T. koningii ،T. viride ،T. harzianumو T. polysporum
از نظر اسپورزایی مناسب تشخیص داده شده است
( .)Rosane et al. 2008سبوس گندم ،عالوه بر غنیبودن
از نظر کربوهیدرات ،ظرفیت جذب رطوبت باالیی دارد و
رطوبت بهینه نیز یکی از فاکتورهای مهم در اسپورزایی
است .احتمال دارد این ویژگیها باعث تفاوت جزئی در
میزان اسپوردهی بین دانة گندم و سبوس گندم شده
باشد .بهطور کلی ،محیط کشت مایع برای تولید اسپور
 T. harzianum Tr6موفقتر از کشت جامد عمل کرد که
با نتایج تحقیقات لویس و پاپاویزاس ( Lewis and
 )Papavizas 1991مطابقت داشت.
بررسی خاصیت آنتاگونیستی زیستتودههای آنتاگونیست
علیه  P. drechsleriدر شرایط آزمایشگاه

مطابق جدول  ،8با وجود اینکه تفاوت معنیداری بین
تیمارها مشاهده نشد ،اما تیمار مربوط به محیط کشت
حاوی سبوس گندم بیشترین میزان بازدارندگی از رشد
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شعاعی بیمارگر را بعد از  98ساعت در آزمونهای کشت
متقابل ( 27/02±3/08درصد) متابولیتهای فرّار
( 00/30±0/1درصد) و غیرفرّار ( 00/71±3/9درصد)
نشان داد .دنیس و وبستر بیان کردند که تریکودرما با
تولید متابولیتهای فرّار و غیرفرّار از رشد برخی عوامل
بیمارگر جلوگیری میکند (.)Dennis and Webster 1971b
این قارچ عالوه بر تولید آنزیمهای هیدرولیتیک،
آنتیبیوتیکها و متابولیتهای محلول در آب مانند
پپتایبولها را نیز تولید میکند که به نوعی در فعالیت
بیوکنترلی آن نقش دارند .به بیان دیگر ،قارچ تریکودرما
در مواجهه با بیمارگرهای مختلف با توجه به نوع
ترکیبات موجود در دیوارة سلولی میزبان ،آنزیمهای
مختلفی را تولید میکند .بنابراین ،تولید این ترکیبات
ارتباط مستقیمی با نوع منبع غذایی مورد استفادة
تریکودرما دارد .با وجود تحقیقات زیاد دربارة منابع
غذایی معمول تریکودرما ،اطالعات علمی از مواد غذایی
ویژه برای تولید متابولیتهای ضد قارچی ،در دسترس
نیست (.)Monga et al. 2001

جدول  .8میزان فعالیت آنتاگونیستی زیستتودههای  T. harzianum Tr6در برابر  P. drechsleriدر آزمایشگاه
درصد

بازدارندگی )(%Inhibition

متابولیتهای غیرفرّار

متابولیتهای فرّار

کشت متقابل

07/78±0/0 a
00/71±3/9 a
00/0±3/0 a

17/80±8/7 a
00/30±0/1 a
10/02±0 a

03/29±0/00 ab
27/02±3/08 a
01/70±0/2 ab

بررسی خاصیت آنتاگونیستی زیستتودههای آنتاگونیست
علیه بیماری مرگ گیاهچة خیار ناشی از  P. drechsleriدر
شرایط گلخانه

در این بررسی ،تیمار مربوط به زیستتوده حاصل از
محیط کشت  Mol.C.B.Mبا  28/0درصد بیشترین
میزان کاهش بیماری را نشان داد ،اما تفاوت معنیداری
با محیطهای کشت جامد نداشت (شکل .)3
قارچ تریکودرما با مکانیسمهای مختلفی بیماریهای
گیاهی بهویژه بیماری خاکزاد را کنترل میکند .القای
مقاومت و مایکوپارازیتیسم از مهمترین آنها هستند.
سرعت رشد و اسپورزایی زیاد و همچنین ،تحمل ترکیبات
سمی در رقابت با میکروارگانیسمهای مضر ریزوسفر باعث
موفقیت این قارچ در جلوگیری از توسعة عوامل بیمارگر

تیمارها
Mol.C.B.M
W.b.
W.s.

میشود ( .)Benitez et al. 2004عالوه بر این ،بهواسطة
فعالیت آنتاگونیستی و تخریب میسلیوم قارچهای بیماریزا
در خاک و رقابت برای منابع کربن و آهن در ریزوسفر
میتواند بیماری را کاهش دهد ( .)Radwan et al. 2006در
مورد تأثیر محیط کشت در کارایی کاهش بیماریهای
گیاهی تحقیقاتی نیز انجام شده است .برای مثالSubash ،
 T. harzianum ،(2014) et al.را روی باگاس نیشکر،
کمپوست و کاه شلتوک برنج کشت دادند و تأثیر این
محیطهای کشت بر کارایی تریکودرما در کنترل بیماری
مرگ گیاهچة فلفل ناشی از  F. oxysporum ،R. solaniو
 A.alternateرا ارزیابی کردند .بیماری بهطور چشمگیری
کاهش یافته بود که علت آن توانایی تریکودرما در حفاظت
گیاه در برابر بیمارگر بود .با توجه به یافتههایی از این قبیل،

308

نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی ،دوره  ،1شماره  ،8پاییز و زمستان 3171

توجه به محیط غذایی مناسب و شرایط مناسب برای
عملکرد بهینة این عامل بیوکنترل بهمنظور کنترل
بیولوژیک بیماریهای گیاهی اهمیت زیادی دارد.
بررسی پتانسیل زیستتودههای آنتاگونیست در توسعة
فاکتورهای رشدی گیاه در شرایط گلخانه

مطابق جدول  ،1تیمار مربوط به محیط کشت
 Mol.C.B.M.بیشترین تأثیر را در توسعة فاکتورهای
رشدی گیاهچة خیار داشته است .آنتاگونیست رشدکرده
روی سبوس گندم نیز از نظر توسعة وزن تر گیاهچه
همانند تیمار مربوط به محیط کشت مایع عمل کرده
است .پتانسیل بیشتر گونهها و استرینهای تریکودرما

برای توسعة رشد در گیاهان مختلفی مانند گوجهفرنگی
( ،)Chang et al. 1986خیار ( )Altomare et al. 1999و
فلفل ( )Chang et al. 1986, Subash et al. 2014ثابت
شده است .این قارچ باعث توسعة ریشههای ثانوی،
توسعة سیستم ریشه ،افزایش وزن ترگیاهچه ،منطقة
برگی و عملکرد میشود ( .)Harman 2000تریکودرما
همانند قارچهای میکوریزی ،ریشههای گیاه را برای
حفاظت و افزایش رشد کلونیزه میکند و طی این
فرایند ،نیازمند اتصال ،شناسایی و نفوذ به ریشههای گیاه
و همچنین ،تحمل متابولیتهای سمی حاصل از گیاه
بهواسطة سیستم ABCـ ترانسپورتر در پاسخ به نفوذ
است (.)Bae 2011

شکل  .3میزان کاهش بیماری مرگ گیاهچة خیار ناشی از  8گرم اینوکلوم  P. drechsleriتوسط زیستتودههای
حاصل از هر محیط کشت بعد از دو هفته در شرایط گلخانه

T. harzianum Tr6

جدول  .1تأثیر زیستتودههای آنتاگونیست در افزایش فاکتورهای رشدی گیاه بعد از چهار هفته.
وزن
تر ریشه

وزن تر
قسمتهای
هوایی )(g

وزن
خشک
ریشه )(g

وزن خشک
قسمتهای
هوایی )(g

)(cm

)(g

3/32c
0/03a
0/01a
8/10b

8/8c
1/30a
1ab
8/21b

0/01 a
0/02 a
0/02a
0/00 a

0/8 a
0/82 a
0/81 a
0/81 a

0/03 b
0/28a
0/28a
0/23b

گونههای مختلف قارچ تریکودرما از مکانیسمهای
متنوعی مانند حاللیت برخی مواد غذایی ( Altomare et al.
 ،)1999کاهش تولید اتیلن از طریق کاهش پیشمادة 3ـ
آمینوسیکلوپروپان ـ3ـ کربوکسیل اسید )Gravel ( (ACC
 ،)et al. 2007تولید اکسین ( Contreras-Cornejo et al.
 )2009و رقابت موفق ( )Harman 2006برای افزایش
فاکتورهای رشدی گیاه بهره میبرند .توانایی تریکودرما در
افزایش رشد گیاه با پارامترهایی مانند نوع گیاه ،جدایة

ارتفاع
کل گیاه

تیمارها
(زیستتودههای
حاصل از هر محیط)

ارتفاع
ریشه

ارتفاع
قسمتهای
هوایی )(cm

)(cm

شاهد

38/80 d
18/38a
87/29b
37/01c

30/00d
10/89a
18/29b
88/11c

Mol.C.B.M.
W.b.
W.s.

تریکودرما ،روش تهیه و بهکارگیری اینوکولوم ،غلظت
اینوکولوم و نوع خاک در ارتباط است ( Kleifeld and Chet
 .)1992, Qusley et al. 1994منبع غذایی (محیط کشت)
از فاکتورهای اساسی مرتبط با فرایند تهیه و آمادهکردن
اینوکلوم عوامل کنترل بیولوژیک بهویژه تریکودرما است.
بنابراین ،انتخاب مناسب نوع مواد غذایی میتواند تأثیر
مثبتی در بهبود ویژگیهای مفید تریکودرما داشته باشد.
برای مثال ،اخیراً ،افزایش رشد گیاه فلفل تیمارشده با
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 در این سیستم بیشترین میزان.بیوکنترلی استفاده میکنند
محصول آنتاگونیست در کوتاهترین زمان تولید میشود
 نمونههای موفقی از هر دو نوع.)Ramanujam et al. 2010(
سیستم برای تولید تریکودرما شناسایی شده است؛ اما
اطالعات جامعی در زمینه تأثیر اجزای محیط کشت بر
 با توجه به.نحوة تعامل تریکودرما و گیاه در دسترس نیست
 میتوان گفت که نوع مواد غذایی کارایی،نتایج
 را در توسعة فاکتورهای رشدی گیاهT. harzianum Tr6
 افزایش رشد را در ارتفاع و،تحت تأثیر قرار داده و در نهایت
 قارچهای، بهطور کلی.وزن گیاهچة خیار سبب شده است
جنس تریکودرما میتوانند روی محیطهای کشت مایع و
 میتوانند در کنترل برخی، همچنین،جامد رشد کنند
 پیشنهاد میشود که با.بیماریهای گیاهی مفید باشند
 کارایی بیوکنترلی محصول نهایی،بهینهکردن محیط مایع
P. drechsleri این جدایه در برابر بیمارگرهای دیگر بهویژه
.بهبود داده شود

 رشدیافته روی محیط کشتTrichoderma harzianum
( اثبات شده2014) Subash et al. باگاس نیشکر توسط
 انواع ضایعات کشاورزی را میتوان برای تولید اسپور.است
تریکودرما در دو سیستم فرمنتاسیون جامد و مایع استفاده
 در. هر یک از این سیستمها ویژگیهایی دارند.کرد
 تریکودرما روی انواع ضایعات و،فرمنتاسیون جامد
، حبوبات،محصوالت کشاورزی جامد (انواع دانههای غالت
.کاه و ضایعات کشاورزی و حتی خانگی) رشد میکند
محصول نهایی را بدون فرمولهکردن میتوان پس از طی
 گلخانه و،مراحل خشکاندن بهطور مستقیم در مزرعه
 اما.)Ramanujam et al. 2010( بسترهای کشت بهکار برد
 در فرمنتاسیون مایع از.احتمال آلودگی در آن باال است
ضایعات و بسترهای مایع مانند مالس تنها یا مالس به
 عصارة، عصارة سویا،همراه موادی مانند عصارة سیبزمینی
 زیستتودة حاصل را. مخمر و غیره استفاده میشود،مالت
 بهصورت غیرمستقیم برای اهداف،نیز بعد از فرموالسیون
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