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چکیده
 از مزارع و92-93  طی سالهای،به منظور شناسایی و کنترل بیولوژیک عوامل قارچی مولد لکه برگی گوجهفرنگی در منطقه سیستان
. جداسازی و تشخیص گونهها با استفاده از روشهای استاندارد در آزمایشگاه انجام گرفت.گلخانههای مختلف نمونهبرداری بهعمل آمد
،A. dumosa ،Alternaria alternata  جدایه قارچی بهدست آمد که بر اساس خصوصیات ریختشناسی در شش گونه1۰2 در مجموع
 همه قارچهای جداسازی شده روی. قرار گرفتندCladosporium cladosporiodes وA. tomaticola ،A. mimicula ،A. tenuissima
 بهعنوان عامل بیماری روی گوجهفرنگی برای اولین بار از ایرانC. cladosporiodes  در این پژوهش گونه.گوجهفرنگی بیماریزا بودند
1۰ ، جدایه قارچی و باکتریایی جدا شده از ریزوسفر گوجهفرنگی22۰  به منظور کنترل بیولوژیک بیمارگرها از مجموع.گزارش میشود
Trichoderma  این جدایهها شامل.جدایه به روش کشت متقابل توانایی آنتاگونیستی باالیی در برابر قارچهای بیمارگر از خود نشان دادند

 دارایBS2  وBS1 ،T. virens ،T. harzianum  در بررسیهای آزمایشگاهی مشخص شد که. بودندB. subtilis  وT. virens ،harzianum
. درصد داشتند5۸/5۷  و5۸/۷1 ،52/۸3 ،55/6۷  بهترتیبA. alternata اثرات آنتاگونیستی باالتری بودند که بیشترین اثر بازدارندگی روی
، بر اساس نتایج آزمایشهای گلخانهای.به همین دلیل این جدایهها جهت آزمایشهای بیوکنترلی در شرایط گلخانه انتخاب گردیدند
 در این میان از قارچهای آنتاگونیست گونه.جدایههای آنتاگونیست باعث کاهش شدت بیماریزایی و بهبود عملکرد صفات زراعی شدند
. عملکرد بهتری را نشان داده بودندBS1  جدایه، و از جدایههای باکتریاییT. harzianum
.Bacillus ،Trichoderma ، لکه برگی گوجهفرنگی، بیوکنترل، آنتاگونیست:کلیدواژگان
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ABSTRACT
In order to identify and biological control of the causal agents of leaf spot on tomato in Sistan area, sampling from
different fields and greenhouses have been done during the years of 2013_2014. Isolation and identification of species
was achieved by using standard methods in laboratory. Finally, 102 fungi isolates were obtained and placed in 6 species
of Alternaria alternate, A. dumosa, A. tenuissima, A. mimicula, A. tomaticola and Cladosporium cladosporiodes based on
morphological characteristics. All of the isolated fungi were pathogenic on tomato. In this study, C. cladosporiodes is
reported as the factor of disease on tomato for first time in Iran. For the sake of biological control of pathogens, from all
220 isolate of bacteria and fungi isolated from tomato rhizospheres, 10 isolates showed high antagonistic effects against
pathogenic fungi using dual- culture tests. These isolates were Trichoderma harzianum, T. virens and Bacillus subtilis. In
laboratorial studies, it had been revealed that T. harzianum, T. virens, BS1 and BS2 had higher antagonistic effects. The
highest inhibitory effect on A. alternata was 55.67, 52.83, 58.71 and 58.57 percent, respectively. Because of this reason,
these isolates were selected for biocontrol experiments in greenhouse conditions. Based on the results of greenhouse
experiments, antagonistic isolates caused a decrease in the intensity of pathogenicity and improved the performance of
crop characteristics. Among the antagonistic fungi, T. harzianum, and among the bacterial isolates, BS1 had shown a
better result antifungal activity.
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تازههای تحقیق
در این پژوهش براي اولین بار در منطقه سیستان،
عوامل قارچی مولد لکه برگی گوجه فرنگی و کنترل
بیولوژیك آنها با استفاده از آنتاگونیستهاي ناحیه
ریزوسفر مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع ١٠2
جدایه قارچی بهدست آمد .بر اساس نتایج حاصله ،گونه
 C. cladosporiodesبه عنوان عامل بیماریزا روي
گوجه فرنگی براي اولین با از ایران گزارش گردید و
همچنین مشخص شد که جدایههاي آنتاگونیست
جداسازي شده باعث کاهش شدت بیماریزایی و بهبود
عملکرد صفات زراعی گردیدند.

( .)Garampalli and Ravikumar 2013بیماري لکه
موجی از اکثر مناطق کشت گوجهفرنگی در ایران نیز
گزارش شده است ) (Ershad 2009که طبق بررسیهاي
بهدست آمده گونههاي مختلفی از قارچ  Alternariaدر
بروز این بیماري در ایران نقش دارند .عالوه بر آن قارچ
 Cladosporium cladosporiodesنیز باعث ایجاد
لکهبرگی میشود ،لکهها ابتدا در سطح زیرین برگ به
رنگ سبز روشن نمایان میشوند و به تدریج کپکی به
رنگ سبز زیتونی ایجاد میکنند ( Rivas and Thomas
 .)2005عامل این بیماري عالوه بر برگ به شکوفهها،
میوهها ،دمبرگها ،دمگلها و ساقهها نیز حمله میکنند

).(Ogorek et al. 2012
مقدمه
گوجهفرنگی با نام علمی
 Millerیکی از گستردهترین محصوالت کشاورزي کشت
شده در سطح جهان میباشد .از لحاظ سطح زیر کشت
مقام دوم را بعد از سیبزمینی با تولید جهانی ١۵2/۹
میلیون تن در هکتار بر اساس بانك اطالعاتی
 FAOSTATدارد .منشاء آن کشور پرو و سابقه کشت
آن در ایران حدود  ١۵٠سال است ( Nicknejad
 .)Kazempour et al. 1999ایران از تولیدکنندگان عمده
این محصول میباشد .طبق آمارنامه کشاورزي در سال
 ١۳۸۹استان سیستان و بلوچستان 22۹4 ،هکتار سطح
زیر کشت ۳۹۳١۸ ،تن تولید و  ١۷١۳۳/۷۹کیلوگرم
عملکرد داشته است.
این گیاه توسط بسیاري از عوامل بیماریزاي جدي
در شرایط مزرعه و گلخانه مورد حمله قرار میگیرد.
قارچهاي حقیقی و  Oomycetesاز جمله مهمترین
عوامل کاهشدهنده عملکرد محصول در این گیاه
محسوب میشوند ( .)Agrios 2005در این میان بیماري
لکه برگی گوجهفرنگی از شایعترین آنها میباشد که
تقریبا در همه قارهها خسارت وارد میکند .لکه برگی
ممکن است توسط گونههایی از جنس  Alternariaایجاد
شود .این جنس قارچی از مهمترین عوامل تهدیدکننده
کشت این محصول میباشد .بهعنوان مثال بیماري
لکهموجی گوجهفرنگی با عامل  A. solaniمیتواند باعث
خسارت جدي و از بین رفتن  ۵٠-۸٠درصد عملکرد
محصول در ارقام حساس گوجهفرنگی شود
Lycopersicon esculentum

ازآنجاییکه این بیمارگرهاي گیاهی از لحاظ
اقتصادي بسیار حائز اهمیت میباشند ،بنابراین ما
نیازمند روشهاي مؤثر براي کنترل بیمارگرها میباشیم.
امروزه استراتژي مبارزه با بیماريهاي گیاهی در بسیاري
از موارد شامل استفاده از سموم شیمیایی است که
متاسفانه این سموم اثرات سوء و تخریبی بر سالمت
انسان و محیط زیست گذاشته و نتایج رضایت بخشی را
در پی نداشتهاند ( .)Fravel 2005به همین دلیل در
دهههاي گذشته تالش بر استفاده از روشهاي جایگزین
که مقرون به صرفهتر ،ایمن و سازگار با محیط زیست و
سالمت انسان باشند بیش از پیش اهمیت یافته است
( .)Ongena and Jacques 2008در این میان استفاده از
میکروارگانیسمهاي مفید بهعنوان عوامل بیوکنترلی یکی
از مقبولترین روشهاي کنترل بیماريها در مبارزه
تلفیقی بیماريهاي گیاهی است .میکروارگانیسمهایی که
در ناحیه ریزوسفر گیاهان زندگی میکنند گزینه
مناسبی براي استفاده در روشهاي کنترل بیولوژیکی
هستند ،زیرا ریزوسفر خط مقدم دفاعی ریشهها علیه
بیمارگرهاي خاکزي میباشد ( .)Weller 1988قارچها و
باکتريهاي ناحیه ریزوسفر عوامل مهم بیوکنترلی
هستند که در دو دهه اخیر اهمیت زیادي در کنترل
بیماريهاي گیاهی پیدا کردهاند ( Alwathnani and
 .)Perveen 2012باکتريهاي خاک به ویژه جنس
 Bacillusطیف وسیعی از مولکولهاي بیولوژیکی ،با
خاصیت بازدارندگی را تولید میکنند ،بر اساس
بررسیهاي صورت گرفته این جنس توانایی تولید ١۶۷

کنترل بیولوژیك آفات و بیماري هاي گیاهی ،دورۀ  ،۶شمارۀ  ،١بهار و تابستان ١۳۹۶

ترکیب بیولوژیك فعال و مؤثر علیه میکروارگانیسمها را
دارد B. subtilis .از مهمترین و پرکاربردترین گونههاي
آن میباشد ( .)Ongena and Jacques 2008عالوه بر
آن ،همچنین برخی از جنسهاي قارچی از جمله
گونههاي جنس  Trichodermaبه خصوص گونه
 T. harzianumبه دلیل نرخ تولید مثلی زیاد ،توانایی
زیاد در استفاده از منابع غذایی مختلف ،قدرت تهاجم
زیاد ،بهرهگیري از مکانیسمهاي آنتاگونیستی مختلف
چون رقابت ،پارازیتیسم و آنتی بیوز ،توانایی ایجاد تغییر
در ریزوسفر ،کارایی در تحریك رشد و القاي مقاومت در
گیاهان امروزه از مهم ترین عوامل بیوکنترلی به شمار
میآیند ( .)Benitez et al. 2004, Burmeister 2008تا
کنون بررسیهاي بسیاري کاهش وقوع بیماري در
محصوالت مختلف را توسط این عوامل آنتاگونیستی به
اثبات رسانده است .بر اساس مطالعات صورت گرفته
توسط قاسمی و همکاران ،باکتري  B. sultilisبه میزان
 ۹2/۵درصد و باکتري  P. fluorescensنیز به میزان
 ۷۶/۵درصد از رشد میسلیوم قارچ  A. alternataو ایجاد
پوسیدگی روي گوجهفرنگی جلوگیري کرد ( Gasemi et
 .)al. 2013اخیراً چند تحقیق ثابت کرده که قارچ
 Trichodermaبراي کنترل بسیاري از بیمارگرهاي
قارچی برگی که به پیاز حمله می کنند از جمله
Imtiaj and Lee 2008, Prakasam and ( A. porri
Karthikeyan et al. ( A. palandui ،)Sharma 2012
 A. alternata،)2008و Shahnaz et ( A .tenuissima
 )al. 2012استفاده می شود .در طی مطالعهاي دیگر،
توانایی آنتاگونیستی قارچ  T. hazianumدر برابر
قارچهاي بیماریزا تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد.
بر اساس نتایج بهدست آمده از این مطالعه مشخص شد
که در طی سه روز از آزمایشات مهاري رشد میسلیومی
بیمارگر ها ،این قارچ توانست  4١/۶۶درصد از رشد
 Stemphylium botryosumو  ۵٠درصد از رشد
 Cladosporium sp.و در روز چهارم  ۵۶/۵2درصد از
رشد  Botrytis cinereaو  ۵۷/١4درصد از رشد
 Alternaria sp.در شرایط آزمایشگاهی جلوگیري کند
) .(Mokhtar and Dehimat 2012هدف از مطالعه
حاضر ،جداسازي و شناسایی عوامل مولد لکه برگی
گوجهفرنگی در سیستان و بررسی تأثیر عوامل بیوکنترل

2۵

جدا شده از ناحیه ریزوسفر روي این بیمارگرها در
شرایط آزمایشگاه و گلخانه بود.
مواد و روشها
نمونهبرداری ،جداسازی و شناسایی عوامل بیماریزا

نمونهبرداري از گلخانه و مزارع گوجهفرنگی منطقه
سیستان از شهریور  ١۳۹2تا فروردین  ١۳۹۳انجام شد.
ابتدا بخشهاي آلوده اندامهاي گیاهی به مدت پنج
دقیقه زیر جریان مالیم شیرآب شسته شدند .سپس از
حد فاصل بافت سالم و آلوده قطعات یك سانتیمتري
برش داده شد و در محلول  ٠/۵-١درصد هیپوکلریت
سدیم به مدت یك تا سه دقیقه (بسته به ظرافت یا
زمختی بافت) ضدعفونی سطحی شدند و پس از دو تا
سه بار شستشو با آب مقطر سترون و خشك کردن در
بین دو الیه کاغذ صافی ،در هر تشتك محتوي محیط
 ۳-4 ،PDAقطعه کشت داده شدند .چند روز پس از
نگهداري کشتها درون انکوباتور با دماي  2۵درجه
سلسیوس ،پرگنههاي قارچ برحسب رنگ پرگنه و ظاهر
رشد میسلیوم ،به روش نوک ریسه ( Idnurm and
 )Howlett 2001و تك اسپور خالص سازي گردیدند.
جهت جدا سازي و بررسی هاي ریخت شناختی جدایهها
از محیط هاي کشت  WA ،PCA ،PDAبر اساس روش
قوستا و همکاران ( )Ghoosta et al. 2003استفاده شد.
شناسایی قارچها با استفاده از منابع معتبر علمی از جمله
سیمونز ) (Simmons 2007و واریس ()Vries 1952
انجام شد.
اثبات بیماریزایی قارچها

خاک مورد استفاده براي این آزمایشها شامل خاک
مزرعه ،ماسه وکودبرگ به نسبت حجمی 2:2:١بود
) .(Gharaei et al. 2007خاکها در سه روز متوالی و هر
بار به مدت ۶٠دقیقه در دماي ١2١درجه سلسیوس
درون اتوکالو استریل شدند ( Cardona and Rodriguez
 .)2006بذرهاي رقم فالت گوجهفرنگی با استفاده
ازمحلول  ٠/۵درصد هیپوکلریت سدیم به مدت 2-۳
دقیقه ضدعفونی سطحی شدند و سپس با آب مقطر
سترون شستشو داده شدند .آزمایش بر پایه طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار انجام شد .هر واحد آزمایشی یك
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گلدان پالستیکی به حجم ١/۵کیلوگرم بود .براي اثبات
بیماریزایی جدایهها از روش هافمن و همکاران
( (Hoffman et al. 2002استفاده شد .مایهزنی با
برداشتن حلقههاي میسلیومی به قطر پنج میلیمتر از
حاشیه در حال رشد پرگنه هاي هفت روزه گونههاي
مورد نظر و قرار دادن آنها روي زخمهاي ایجاد شده با
نوک سوزن روي برگهاي هم سن ( ١4روزه) انجام
گرفت .به همین ترتیب براي تیمار شاهد حلقههاي آگار
عاري از قارچ روي زخمها قرار داده شد .سپس
گیاهچهها زیر کیسه پالستیکی با رطوبت نسبی ۹٠
درصد و یا بیشتر و دماي  2۳-24درجه سلسیوس
نگهداري شدند .پس از گذشت یك تا دو هفته برگهایی
که بعد از مایهزنی ،نشانههاي آلودگی را به صورت لکههاي
قهوهاي رنگ در اطراف محل تلقیح بروز دادند ،جمعآوري و
در زیر آب بهطور کامل شسته و پس از ضدعفونی سطحی
روي محیط کشت  PDAکشت داده شدند .قارچهاي رشد
کرده از آنها مجدداً مورد مطالعه مورفولوژیکی قرار گرفتند.
ارزیابی بیماري در بوتهها با استفاده از مقیاس نمرهدهی
 ١-۹انجام شد (.)Grogan et al. 1975
جداسازی خالصسازی و شناسایی عوامل کنترل زیستی

براي جداسازي قارچهاي آنتاگونیست از کشت سري
رقت خاک استفاده شد .ابتدا داخل یك ارلن مایر
مقدار١٠گرم از خاک ناحیه ریزوسفر به  ۹٠میلیلیتر آب
مقطر اضافه شد و  2٠-۳٠دقیقه روي شیکر قرار گرفت.
به سوسپانسیون فوق  ١٠٠میکرولیتر اسید الکتیك۵٠
درصد براي جلوگیري از رشد باکتريها اضافه گردید.
سپس یك میلیلیتر از سوسپانسیون حاصل ،به
۹میلیلیتر آب مقطر سترون اضافه و به مدت یك دقیقه
روي ورتکس هم زده شد .این عمل تا کسب رقت
مناسب تکرار گردید .صد میکرولیتر از رقت مطلوب،
روي سطح محیط کشت انتخابی داوه پخش شد ( Davet
 .)1979تشتكهاي پتري به مدت چند روز درون
انکوباتور با دماي  2۵درجه سلسیوس در شرایط تاریکی
قرار گرفتند .جدایههاي  Trichodermaرشد یافته در
محیط انتخابی ،باروش تك اسپور خالص سازي شدند.
شناسایی جدایهها با استفاده ازکلید تشخیص
جنس Trichodermaو با در نظرگرفتن ویژگیهایی از

قبیل میزان رشد ،شکل ،اندازه و سایر ویژگیهاي
کنیدیوفورها ،فیالیدها ،کنیدیومها ،کالمیدوسپورها،
ریسههاي هوایی صورت گرفت (.)Bissett 1991
جداسازی ،خالص سازی و شناسایی باکتریهای آنتاگونیست

براي جداسازي باکتريهاي آنتاگونیست ،ابتدا ۵٠٠
میلیگرم خاک ریزوسفر در ۵٠میلیلیتر آب مقطر
سترون به صورت سوسپانسیون درآورده شد .سپس
سري رقتهایی در  ۹میلیلیتر از آب مقطر سترون تهیه
شد .از رقتهاي  ١٠-۳و  ١٠-4به مقدار  ١٠٠میکرولیتر
بهطور جداگانه روي محیط آگار غذایی ((nutrient agar
پخش شد و محیطها به مدت  4۸ساعت درون انکوباتور
نگهداري شدند .تك پرگنههاي رشد یافته بر اساس
تفاوت در رنگ ،شکل ،اندازه و حاشیه پرگنه انتخاب و
روي محیط  NAبه روش سه بار مخطط کردن
خالصسازي شدند (.)Schaad et al. 2001
جداسازی باکتریهای آنتاگونیست از طوقه و ریشه

براي جداسازي باکتريهاي آنتاگونیست طوقه و ریشه از
روش ساباراتنام و تراکوایر ( Sabaratnam and Traquair
 )2002استفاده شد .ابتدا طوقه و ریشه هر نمونه به
صورت جداگانه تکهتکه شد و سپس یك گرم از قطعات
ریز شده به داخل لوله آزمایش حاوي ١٠میلیلیتر آب
مقطر سترون ریخته شد .سريهاي رقت در  ۹میلیلیتر
از آب مقطر سترون تهیه شد و از رقتهاي مطلوب به
مقدار  ١٠٠میکرولیتر روي محیط آگار غذایی ریخته و
به شکل  Lپخش شد .پس از 4۸ساعت نگهداري
محیطها در دماي  2۵درجه سلسیوس ،تك پرگنههاي
رشد یافته بر اساس تفاوت در رنگ ،شکل ،اندازه و
حاشیه پرگنه ،انتخاب و با سه بار مخطط کردن روي
محیط  NAخالص سازي شدند .به منظور شناسایی
باکتريها از روشهاي متداول بیوشیمیایی و مولکولی
استفاده شد.
شناسایی بیوشیمیایی

به منظور شناسایی باکتري ها به روش بیوشیمیایی،
آزمون هاي گرم به دو روش حاللیت در پتاس سه درصد
و رنگ آمیزي گرم ،رشد هوازي و غیر هوازي ،استفاده از
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سیترات به روش ( ،)Schaad et al. 2001تعیین تحرک
باکتري ،تجزیه ،آزمون استفاده از قندها -الکلها-
اسیدهاي آلی و اسیدهاي آمینه به روش ( Fahy and
 )Persely 1983و آزمون کاتاالز و اکسیداز مطابق روش
( )Devos et al. 2009انجام شد.
شناسایی مولکولی

به منظور شناسایی قطعی جدایههاي باکتریایی از روش
شناسایی ژنتیکی  16S rDNAاستفاده شد .جهت تکثیر
U8-27
ناحیه  16S rDNAاز پرایمر رفت
)` (5`-AGAGTTTGATCTGGCTCAG-3و برگشت
)`.L1494-1414(5`-CTACGGTAC CTTGTTACGAC -3
استفاده شد .واکنش  PCRبا حجم نهایی  ۵٠میکرولیتر
شامل  4٠میکرولیتر آب مقطر ١/۵ ،میکرولیر DNA
الگو ،پنج میکرولیتر بافر  ٠/۷ ،١٠Xمیکرولیتر ،Mgcl2
یك میکرولیتر از هر پرایمر ،یك میکرولیتر  dNTPو
 ٠/۳میکرولیتر آنزیم  Taq DNA polymeraseانجام
گردید .در ادامه واکنش  PCRدر دستگاه ترموسایکلر با
شرایط دمایی پنج دقیقه واسرشت ابتدایی در دماي ۹4
درجه سلسیوس و در ادامه  ۳۵چرخه شامل واسرشت
شدن در دماي  ۹4درجه سانتی گراد به مدت یك
دقیقه ،اتصال در دماي  ۵۶درجه سانتیگراد به مدت دو
دقیقه ،گسترش در دماي  ۷2درجه سانتیگراد به مدت
دو دقیقه و در نهایت گسترش نهایی در دماي  ۷2درجه
به مدت  ١٠دقیقه انجام شد ( .)Chen et al. 2013در
نهایت محصوالت  PCRجهت تعیین توالی به شرکت
تکاپو زیست فرستاده شد .در ادامه با استفاده از نرمافزار
 BLASTنزدیكترین سکانسهاي مشابه به باکتري
مشخص و جنس و گونه آن شناسایی گردید.
بررسی اثرات آنتاگونیستهای قارچی و باکتریایی روی
قارچ بیمارگر در شرایط آزمایشگاه

به منظور بررسی اثرات آنتاگونیستی عوامل بیوکنترل
قارچی ،ابتدا بهطور جداگانه یك قطعه پنج میلیمتر از
کشت سه روزه هر یك از قارچهاي بیماریزا در حاشیه یك
تشتك قرار داده شد .تشتكهاي پتري دردماي 2۵±١
درجه سلسیوس نگهداري و پس از یك روز ،در نقطهي
مقابل درحاشیه دیگر تشتك یك قطعه پنج میلیمتري از
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کشت سه روزه قارچ  ،Trichodermaگذاشته شد .براي هر
جدایه سه تکرار در نظر گرفته شد .در تشتك شاهد فقط
قطعه میسلیومی بیمارگر قرار داده شد و مجددا تشتكها
در انکوباتور نگهداري شدند .قطر پرگنه قارچ عامل بیماري
اندازهگیري و درصد کاهش رشد نسبت به شاهد مقایسه و
محاسبه گردید (.)Dennis and Webster 1971
به منظور ارزیابی اثرات کنترل زیستی باکتريها،
آزمون کشت متقابل ) (Dual cultureبه صورت
دونقطهاي انجام و فاصلهي موجود بین پرگنه باکتري و
قارچ (شعاع هاله بازدارندگی) برحسب میلیمتر بهعنوان
معیاري جهت ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی استرینها
اندازهگیري و استرینهایی که هاله بازدارندگی بیش از
پنج میلیمتر بهوجود آورده بودند بهعنوان جدایه برتر
انتخاب و در مطالعات بعدي مورد استفاده قرار گرفتند.
بعد از انتخاب جدایههاي برتر ،ابتدا محیط کشت NA
تهیه و جدایههاي باکتري روي آّن کشت داده شدند.
سپس محیط کشتی از مخلوط  PDAو  NAتهیه و
باکتريهاي رشد یافته روي  NAبه صورت نقطهاي در
این محیط ،کشت داده شدند .در سمت شاهد ،فقط نوک
لوپ سترون با محیط تماس داده شد .تشتكها در
انکوباتور قرار داده شدند و بعد از  24ساعت در مرکز هر
تشتك پتري بطور جداگانه یك قطعه میسلیومی پنج
میلیمتري از محیط کشت سه روزه هر یك از
جدایههاي قارچهاي بیماریزا قرار داده شد .محیط
کشتها در انکوباتور در دماي  2۸درجه سلسیوس قرار
داده شدند .پس از رسیدن حاشیه پرگنه قارچ بیماریزا
به لبه تشتك پتري در تیمار شاهد ،وجود هاله
بازدارندگی بدون در نظر گرفتن شعاع آن بهعنوان
واکنش مثبت بازدارندگی از رشد قارچ تلقی شد
( .)Michael and Nelson 1972دادههاي بهدست آمده
(درصد بازدارندگی) با استفاده از نرمافزار  SASمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و گروهبندي تیمارها با
استفاده از آزمون دانکن در سطح پنج درصد انجام شد.
درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم با استفاده از رابطه
( )١محاسبه گردید.
جدایههایی که در آزمایشگاه قدرت بازدارندگی باال از
رشد قارچهاي بیماریزا را داشتند جهت آزمایشهاي
گلخانهاي انتخاب شدند.
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قطر ناحیه رشد بیمارگر در تشتك پتري تیمار -قطر ناحیه رشد بیمارگر در تشتك پتري شاهد
قطر ناحیه رشد بیمارگر در تشتك پتري شاهد

بررسی اثرآنتاگونیستی جدایههای قارچی و باکتریایی
ریزوسفردرشرایط گلخانه

آزمایشهاي گلخانهاي به صورت کشت گلدانی در قالب
طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .خاک مورد
استفاده براي این آزمایشها ،خاک مزرعه ،ماسه و کود
برگ به نسبت حجمی 2:2:١بود (.)Gharaei et al. 2007
بذرهاي مورد استفاده ،گوجهفرنگی رقم فالت بود که با
استفاده از محلول ٠/۵درصد هیپوکلریت سدیم به مدت
 2-۳دقیقه ضدعفونی سطحی و سپس با آب مقطر
سترون شستوشو و در گلدانها کشت داده شدند .در
مرحله چهار برگی ،به منظور بررسی قدرت آنتاگونیستی
قارچها و باکتريها علیه بیمارگرها ،ابتدا روي برگهاي
گوجهفرنگی زخمهایی توسط سوزن ایجاد شد .جدایهها
به صورت تصادفی انتخاب و تلقیح سوسپانسیون اسپور
به گیاهچههاي گوجهفرنگی صورت گرفت .بدین منظور
 2٠میکرولیتر از سوسپانسیون باکتري با جمعیت  ١٠۸و
قارچ با جمعیت  ١٠۶اسپور در میلی لیتر روي زخمها
قرار گرفت .روي زخمهاي گیاهچههاي کنترل یا شاهد
محیط کشت فاقد باکتري و قارچ آنتاگونیست قرار
گرفت .بعد از دو ساعت زخمها با  2٠میکرولیتر از
سوسپانسیون اسپورهاي بیمارگر با جمعیت ۵×١٠۶
اسپور در میلیلیتر آلوده شدند (.)Ghasemi et al. 2013
قطر لکههاي ایجاد شده روي برگها  ١4روز پس از
تلقیح آنها با باکتريها و قارچهاي آنتاگونیست و
قارچهاي بیمارگر اندازهگیري شد .تعیین شدت
بیماریزایی به روش حاجی پور جارچلو و همکاران
( )١۳۹١انجام گردید به اینصورت که قطر لکههاي ایجاد
شده در دو جهت عمود بر هم از زیر سطح برگ و درصد
سطح برگ آلوده اندازهگیري گردید و مقایسه میانگین
داده ها بر اساس آزمون دانکن صورت پذیرفت.
نتایج
شناسایی بیمارگرها

در این تحقیق  ١٠2جدایه قارچی از برگهاي آلوده
جداسازي شد .بر اساس مطالعات مورفولوژیکی،

= درصد بازدارندگی

جدایههاي شناسایی شده متعلق به دو جنس شامل۹١ :
جدایه از جنس  Alternariaو  ١١جدایه از جنس
 Cladosporiumبودند .با استفاده از کلید شناسایی از
 ۹١جدایه خالصسازيشده  Alternariaپنج گونه A.
A. mimicula ،A. tenuissima ،A. dumosa ،alternata
و  A. tomaticolaو از  ١١جدایه خالصسازيشده
 Cladosporiumگونه  C. cladosporiodesشناسایی
شدند .در این میان گونههاي ،A. dumosa،A. alternata
 A. tomaticola ،A. mimicula ،A. tenuissimaقبالً از
روي گوجهفرنگی گزارش شده بودند و گونه
 C. cladosporiodesبراي اولین بار از گوجهفرنگی
گزارش میشود .بیشترین فراوانی مربوط به گونه
 A. alternataبا  42جدایه و کمترین فراوانی مربوط به
 A. dumosaبا هفت جدایه بود (شکل .)١
نتایج آزمون بیماریزایی قارچهای بهدست آمده روی
گیاهچههای گوجهفرنگی در گلخانه

اولین نشانههاي بیماري دو روز پس از تلقیح به صورت
لکههاي قهوهاي و نکروزه در محل تلقیح آشکار شده
بودند ،که با گذشت زمان این لکهها متمایل به
سیاهرنگ و مدور در سطح برگ پیشرفت کردند و
آلودگی در سایر برگها هم گسترش یافت .در دو گونه
 A. alternataو  A. dumosaلکههاي قهوهاي رنگ همراه
با هاله زرد رنگ بروز کرده بودند .زمان ظهور نشانههاي
بیماري در گونههاي مختلف تفاوت چندانی نداشتند .در
صورتیکه در تیمارهاي شاهد هیچ نشانهاي از وجود
لکههاي قهوهاي رنگ در اطراف محل تلقیح مشاهده
نگردید .از کشت مجدد بافتهاي بوتههاي بیمار روي
محیط  PDAعامل بیماري جدا گردید .نتایج حاصل از
بررسیهاي شناسایی مجدد نشان داد که هر شش گونه
شناساییشده همگی روي برگهاي گوجهفرنگی بیماریزا
بودند .در این پژوهش بیماریزا بودن قارچ
 C. cladosporiodesروي گوجهفرنگی براي اولین بار از
ایران گزارش میشود .قطر ناحیه اي قهوهاي رنگ اطراف
محل تلقیح در جدایههاي مختلف تفاوت چشمگیري را
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نشان داد که این نمایانگر درجات مختلفی از بیماریزایی
در گونههاي شناسایی شده میباشد .نتایج حاصله از
تعیین شدت بیماریزایی بر حسب اندازهگیري قطر لکهها
در دو جهت عمود بر هم از زیر سطح برگ و اندازهگیري
درصد سطح برگ آلوده و مقایسه میانگین دادهها با
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استفاده از آزمون دانکن نشان داد که در میان گونههاي
مورد مطالعه  A. alternataو  A. tenuissimaبیشترین و
 C. cladosporiodesکمترین درجه بیماریزایی را دارا
بودند .درجه بیماریزایی بقیه گونههاي شناسایی شده در
حد واسط این دو گونه قرار داشت (شکل .)2

شکل  .١فراوانی قارچهاي مولد لکهبرگی جداسازي شده از منطقه سیستان
Figure 1. The frequency of causing leaf spot fungi isolated from Sistan region

شکل  .2عالیم بیماري روي گیاهچههاي گوجهفرنگی تلقیح شده با جدایه ،Alternaria mimicula )b ،Alternaria tomaticola )A
 Cladosporium cladosporioides )F ،Alternaria alternate )E ،Alternaria dumosa )D ،Alternaria tenuissima )Cدر ١4روز بعد
از مایهکوبی
Figure 2. Disease symptoms on tomato seedlings inoculated with isolate A) Alternaria tomaticola, B) Alternaria
mimicula, C) Alternaria tenuissima, D) Alternaria dumosa, E) Alternaria alternata, F) Cladosporium cladosporioides in
14 days after inoculation.

...  شناسایی عوامل قارچی مولد لکهبرگی گوجهفرنگی و کنترل بیولوژیکی:بیدقی و همکاران

 با شمارهB. subtilis CYBS-7  وJQ361057.1 دسترسی
 درصد شباهت را نشان١٠٠  و۹۹ JQ361056.1 دسترسی
 در16S rDNA  قطعهPCR  نتایج بررسی محصوالت.دادند
 و درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده با استفاده از۳ شکل
Neighbour Joining  به صورتMega 6 نرمافزار
 قارچهاي. نشان داده شده است4  در شکلBootstrapآنتاگونیست جدا سازي شده از ناحیه ریزوسفر بر اساس
 وT. harzianum خصوصیات ریخت شناختی با دو گونه
. مطابقت داشتندT. virens
 جدایههايDNA شناسایی ملکولی و تعیین توالی
: به شرح زیر میباشدBS2  وBS1
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شناسایی و انتخاب جدایههای برتر باکتریها و
قارچهای آنتاگونیست

 جدایه باکتریایی١۵٠  جدایه قارچی و۷٠ در این بررسی
آنتاگونیست از ناحیه ریزوسفر بوتههاي گوجهفرنگی
 در بین جدایهها دو جدایه آنتاگونیست.جداسازي گردیدند
قارچی و هشت جدایه آنتاگونیست باکتریایی کنترل مؤثري
 بر اساس نتایج آزمونهاي بیو.علیه بیمارگرها داشتند
، ریبوزومیDNA ) و تعیین توالی١ شیمیایی (جدول
B. subtilis جدایههاي باکتريهاي آنتاگونیست با گونه
BS1  جدایههاي16S rDNA  توالی ناحیه.مطابقت داشتند
 با شمارهB. subtilis CYBS-8  با جدایههايBS2و

BS1: Bacillus subtilis
CGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGAC
GGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACC
GGATGGTTGTTTGAACCGCATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTTGGCTACCACTTACAGATGGACC
CGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAG
GGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCT
TCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGC
TCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAG
CCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGG
GCGTAAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTC
ATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGTGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCG
TAGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGAGCGA
AAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGT
TAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGC
AAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAA
GCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCTCTGACAATCCTAGAGATAGGACGTCCCCTTCG
GGGGCAGAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCG
CAACGAGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCAGCATTCAGTTGGGCACTCTAAGGTGACTGCCGGTGA
CAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGC
TACAATGGACAGAACAAAGGGCAGCGAAACCGCGAGGT
TAAGCCAATCCCACAAATCTGTTCTCAGTTCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGCTGGA
ATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGT
CACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTTAGGAGCCAGCCGCCGAAGGT
GGGACAGATGATTGG
BS2: Bacillus subtilis
TGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGA
CGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCG
GATGGTTTCTGAACCGCATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGATGGACCCGCG
GCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAGGGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGAT
CGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATG
GACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAG
GGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACT
ACGTGCCGGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCTCG
CAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAA
CTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAACA
CCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGG
ATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTG
CTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGAC
GGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAGCGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTG
ACATCCTCTGACAATCCTAGAGATAGGACGTCCCCTTCGGGGGCAGAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGT
CGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCAGC
ATTCAGTTGGGCACTCTAAGGTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAT
CATGCCCCTTATGGCCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACAGAACAAAGGGCAGCGAAACCGCGAG
GTTAAGCCAATCCCACAAATCTGTTCTCAGTTCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGCTGGAA
TCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGATCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAC
ACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTTAGGAGCCAGCCGCCGAAGGTGGGAC
AGATGATTGGGGTGAAGTCGTTA
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Bacillus جدایههاي

 خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی.١ جدول

Table 1. Biochemical and physiological characteristics of Bacillus isolates

Spore position

Growth at Temperature

Growth in the NaCl

Reduction

Gram Staining
Terminal spore
Central spore
5 oC
20 oC
60 oC
5%
7%
Anaerobic growth
Catalase
Oxidase
Hydrolysis starch
Hydrolysis Gelatin
Citrate utilization
Arabinose
Xylose
Glucose
Mannose
Fructose
Mannitol

BS8
+

BS7
+

BS6
+

BS5
+

BS4
+

BS3
+

BS2
+

BS1
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1500 bp
500 bp

، مارکر١  از سمت چپ به ترتیب چاهك. درصد١/2  جدایههاي آنتاگونیست روي ژل اگاروزPCR  نتایج الکتروفورز محصول.۳ شکل
. کنترل منفی و چاهك سوم و چهارم نمونههاي باکتري آنتاگونیست2 چاهك
Figure 3. The results of electrophoresis of PCR products antagonistic isolates on agarose gel 1.2%. From the left,
respectively, 1: Marker, 2: Negative control and 3, 4: Samples of antagonistic bacteria.

NCBI  و مقایسه توالیهاي بهدست آمده با توالیهاي موجود در سایتMega 6  دندروگرام رسم شده توسط نرمافزار.4 شکل
Figure 4. Dendrogram drawn by Mega 6 software and comparison obtained Sequence with Sequence exiet on NCBI site
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اثرات بازدارندگی  Trichoderma harzianumو

اثرات بازدارندگی باکتریهای آنتاگونیست روی بیمارگرها

 Trichoderma virensروی بیمارگرها در شرایط

در شرایط آزمایشگاهی

آزمایشگاهی

از  ١۵٠جدایه باکتري جدا شده از ریزوسفر گوجهفرنگی
بر اساس آزمون کشت متقابل و مشاهده هاله
بازدارندگی ،تعداد هشت جدایه به نسبتهاي
مختلف ایجاد هاله بازدارندگی در مقابل قارچهاي
بیمارگر کردند که در این بین دو جدایه  BS1و
 BS2بیشترین درصد کاهعش رشد میسلیوم قارچهاي
عامل بیماري را نسبت به سایر جدایهها داشتند.
جدایه  BS1بیشترین تأثیر را با  ۵۸/۷١درصد
بر گونه  A. alternataوکمترین تأثیر را با  ۳۸/١١درصد
بر گونه  A. tomaticolaگذاشته است .در جدایه
 BS2نیز بیشترین و کمترین تأثیر به ترتیب در
مقابل  A. alternateو  A. tomaticolaبا ۵۸/۵۷
و  42/٠۶درصد مشاهده شد (جدولهاي  ۳و ،4
شکل .)۵

نتایج کشت متقابل قارچهاي بیمارگر با قارچهاي
آنتاگونیست در آزمایشگاه بررسی و طبق نتایج بهدست
آمده مشاهده شد که هر دو جدایه قارچی موجب جلوگیري
از رشد بیمارگر در شرایط آزمایشگاهی شدند ،که در این
میان  T. harzianumبیشترین اثر بازدارندگی را بر
 A. alternataبا  ۵۵/۶۷درصد و کمترین اثر بازدارندگی را
بر  A. tomaticulaبا  ۳۹/١2درصد داشته است .گونه
 T. virensبیشترین اثر بازدارندگی را بر  A. alternataبا
 ۵2/۸۳درصد و کمترین اثر بازدارندگی بر A. tomaticula
با  ۳۸/١۵درصد داشته است (جدول 2و شکل  .)4در
مجموع گونه  T. harzianumدر بازدارندگی از رشد
میسلیوم بیمارگرها عملکرد بهتري نسبت به  T. virensدر
شرایط آزمایشگاهی داشته است.

جدول  .2تجزیه واریانس اثرات بازدارندگی  Trichoderma harzianumو  Trichoderma virensروي رشد قارچهاي بیمارگر
Table 2. Analysis of variance inhibitory effects of Trichoderma harzianum and Trichoderma virens on growth of the
fungal pathogen
Trichoderma harzianum
**390.17
3.59
4.43

Trichoderma virens
**358.32
3.66
4.45

Source of variation
Treatment
Error
)CV (%

df
5
12
-

** معنیدار در سطح احتمال یك درصد میباشد.
** Significant at probability level of 1%.

جدول  .۳درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچهاي بیمارگرنسبت به شاهد در بررسی کشت متقابل با قارچهاي آنتاگونیست
Table 3. Inhibitory percent of mycelial growth pathogenic fungi compared to control in dual culture with antagonistic fungi
Statistical
categories
a
c
a
c
b
a

Percent of inhibition
Trichoderama virens
49.74
28.15
52.83
30.32
45.49
51.22

Statistical
categories
a
d
a
d
c
b

Percent of inhibition
Trichoderma harzianum
53.16
29.12
55.67
29.46
42.75
43.33

Fungal pathogen
Alternaria mimicula
Alternaria tomaticula
Alternaria alternata
Alternaria dumosa
Alternaria tenuissima
Cladosporium cladosporioides

میانگینهایی که با حروف مشابه نشان داده شدهاند در سطح  %۵اختالف معنیداري ندارند.
Values of each column followed by the same letter are not significantly different (P≤0.05).

جدول  .4تجزیه واریانس اثر بازدارندگی هشت باکتري آنتاگونیست از رشد قارچهاي عامل بیماري
Table 4. Analysis of variance inhibitory effect of eight antagonistis bacterial the growth of pathogenic fungi
BS8
**331.53
26.18
10.97

BS7
**265.64
5.42
4.94

BS6
**235.22
21.51
9.65

BS5
**164.81
22.11
11.62

** معنیدار در سطح احتمال یك درصد میباشد.

BS4
**374.63
3.53
4.01

BS3
**138.92
2.19
2.97

BS2
**96.57
9.10
6.06

BS1
**185.41
16.79
7.80

df
5
12
-

Source of Variation
Treatment
Error
)CV (%

** Significant at probability level of 1%.
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 مقایسه میانگین درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچهاي بیمارگر نسبت به شاهد در بررسی کشت متقابل با باکتريهاي.۵ جدول
آنتاگونیست
Table 5. Mean comparison of inhibitory percent of mycelial growth pathogenic fungi compared to control in dual culture
with antagonistic fungi
Fungal pathogen
Alternaria mimicula
Alternaria tomaticula
Alternaria alternata
Alternaria dumosa
Alternaria tenuissima
Cladosporiom cladosporioides

BS1
51.44a
38.11b
58.71a
50.83a
57.70a
58.20a

BS2
53.23ba
42.06d
58.57a
47.49dc
47.16dc
49.99bc

BS3
47.49b
42.43c
58.11a
47.09b
43.92c
57.93a

BS4
50.09b
25.83d
55.91a
48.29cb
45.20c
56.10a

BS5
52.01a
36.27b
55.73a
48.05a
44.98ba
55.46a

. داراي اختالف معنیداري هستندP<٠/٠۵ شدهاند با آزمون دانکن در سطح
Significant differences are denoted by different letters within each column at P<0.05 according to duncan test.

BS6
50.54ba
33.86c
56.49a
46.50b
43.29b
57.45a

BS7
49.71b
31.93d
56.47a
45.60cb
42.35c
56.74a

BS8
52.78ba
27.28c
54.57a
46.76ba
43.57b
54.88a

تیمارهایی که با حروف مختلف نشان داده

)۳ ،Alternaria mimicula )2 ،Alternaria tomaticola )١ . از رشدTrichoderma  اثر بازدارندگی گونههاي.۵ شکل
) کنترل باB ،) شاهدA ،Cladosporium cladosporioides )۶ ،Alternaria alternata )۵ ،Alternaria dumosa )4 ،tenuissima
.Trichoderma virens ) کنترل باC ،Trichoderma harzianum

Alternaria

Figure 5. Inhibitory effect of Trichoderma species of growth 1) Alternaria tomaticola, 2) Alternaria mimicula,
3) Alternaria tenuissima, 4) Alternaria dumosa, 5) Alternaria alternata, 6) Cladosporium cladosporioides.
A) Testate, B) control by Trichoderma harzianum, C) control by Trichoderma virens.
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شکل  .۶اثر بازدارندگی جدایههاي  Bacillusروي رشد میسلیوم قارچها )۳ ،Alternaria mimicula )2 ،Alternaria tomaticola )١
.Cladosporium cladosporioides )۶ ،Alternaria alternata )۵ ،Alternaria dumosa )4 ،Alternaria tenuissima
Figure 6. Inhibitory effect of Bacillus isolates on the growth of fungal mycelium 1) Alternaria tomaticola, 2) Alternaria
mimicula, 3) Alternaria tenuissima, 4) Alternaria dumosa, 5) Alternaria alternata, 6) Cladosporium cladosporioides

اثرات بازدارندگی قارچها و باکتریهای آنتاگونیست در
شرایط گلخانهای

مطالعات گلخانهاي به منظور بررسی میزان کنترل
بیولوژیك دو گونه قارچی  T. virens ،T. harzianumو
دو جدایه باکتریایی  BS1و  BS2علیه قارچهاي مولد
لکه برگی گوجهفرنگی صورت گرفت .پس از رشد گیاه
در مرحله چهار برگی ،بررسی اثر عوامل آنتاگونیستی در
گلخانه توسط روش اسپورپاشی اندامهاي هوایی صورت
پذیرفت .براي هر آزمایش سه تکرار در نظر گرفته شد و
گیاهان در شرایط دمایی ،نوري و رطوبتی یکسان رشد
داده شدند .نتایج بهدست آمده نشان داد که بوتههاي
گوجهفرنگی تلقیح شده با بیمارگرها در گلخانه بدون
اعمال عوامل آنتاگونیستی درجات مختلفی از شدت

بیماري را نشان دادند .در گلدانهایی که بوتهها با هر دو
عامل بیمارگر و آنتاگونیست تلقیح شده بودند ،کاهش
شدت بیماري و افزایش عملکرد در صفات زراعی نسبت
به شاهد آلوده مشاهده شد .نتایج حاصل از این آزمایش
در شکلهاي  ۶تا  ١١آمده است .نتایج نشان داد که از
میان آنتاگونیستهاي قارچی ،گونه T. harzianum
بیشترین اثر ضدقارچی علیه ،A. dumosa ،A. alternata
 C. cladosporioides ،A. tenuissima ،A. mimiculaو
گونه  T. virensبیشترین اثر ضد قارچی را در مقابل A.
 tomaticolaداشتند و از میان دو جدایه باکتریایی به
کار برده شده ،در تمامی موارد جدایه  BS1عملکرد
بهتري را در کاهش شدت بیماري نسبت به جدایه BS2
نشان داده بود.

شکل  .۷اثر بازدارندگی جدایههاي آنتاگونیست قارچی و باکتریایی در کنترل بیماري ناشی از  Alternaria alternataدر گلخانه
Figure 7. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Alternaria alternata in
greenhouse
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 در گلخانهAlternaria dumosa  اثر بازدارندگی جدایههاي آنتاگونیست قارچی و باکتریایی در کنترل بیماري ناشی از.۸ شکل
Figure 8. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Alternaria dumosa in greenhouse

 در گلخانهAlternaria mimicula  اثر بازدارندگی جدایههاي آنتاگونیست قارچی و باکتریایی در کنترل بیماري ناشی از.۹ شکل
Figure 9. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Alternaria mimicula in greenhouse

 در گلخانهAlternaria tenuissima  اثر بازدارندگی جدایههاي آنتاگونیست قارچی وباکتریایی در کنترل بیماري ناشی از.١٠ شکل
Figure 10. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Alternaria tenuissima in greenhouse

 در گلخانهAlternaria tomaticula  اثر بازدارندگی جدایههاي آنتاگونیست قارچی باکتریایی در کنترل بیماري ناشی از.١١ شکل
Figure 11. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Alternaria tomaticula in greenhouse
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شکل  .١2اثر بازدارندگی جدایههاي آنتاگونیست قارچی و باکتریایی در کنترل بیماري ناشی از  Cladosporiom cladosporioidesدر گلخانه
Figure 12. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Cladosporium
cladosporioides in greenhouse

* در شکلهاي  ۶تا  ،١١تیمارهایی که با حروف مختلف نشان داده شدهاند با آزمون دانکن در سطح  P<0.05داراي اختالف معنیداري هستند.
* In figures 6-11, significant difference are denoted by different letters within each column at P<0.05 according to Duncan test.

بحث
گوجهفرنگی جزو یکی از محبوبترین سبزيها محسوب
میگردد وجود حالت تازهخوري و قابلیت فراوري
اینمحصول ،نقش بسزایی در پذیرش سریع و همگانی
آن به عنوان یك محصول غذایی مهم ،داشته است.
محصوالت گوجهفرنگی در معرض از بین رفتن توسط
آفات ،بیماريهاي قارچی ،باکتریایی و ویروسی ،رقابت
با علفهاي هرز و شرایط آبوهوایی و خاکی نامساعد
هستند .یکی از بیماريهاي شایع این محصول ،لکه
برگی گوجهفرنگی میباشد .به دلیل بافت تازه این
محصول و مصرف تازهخوري آن ،استفاده از سموم
شیمیایی در زمینه کنترل بیماريها ،خطرات جدي را به
همراه خواهد داشت .از این رو استفاده از روشهاي
بیولوژیك و غیر شیمیایی جهت دستیابی به کشاورزي
ارگانیك باید در دستورکار محققان قرار گیرد .این
تحقیق براي رسیدن به این هدف در این راستا انجام
گرفت .در این پژوهش ابتدا از برگهاي داراي عالئم
اقدام به جداسازي بیمارگرهاي احتمالی عامل آن گردید.
در این مرحله قارچهاي ،A. tomaticula ،A. mimicula
 A. tenuissima ،A. dumosa ،A. alternataکه قبالً از
روي گوجهفرنگی جداسازي گردیده بودند ،براي اولین
بار بهعنوان عامل لکهبرگی گوجهفرنگی از منطقه
سیستان گزارش شدند و  C. cladosporioidesدر این
مطالعه براي اولین بار از گوجهفرنگی در ایران جداسازي

گردید .بیماریزائی جدایههاي گونههاي مختلف
 Alternariaو  C. cladosporioidesروي گوجهفرنگی
رقم فالت به اثبات رسید .نتایج این پژوهش با برخی از
پژوهش هاي پیشین مطابق بود .حاجیپورجارچلو و
همکاران در بررسی گونههاي  Alternariaآلوده کننده
گوجهفرنگی در استان آذربایجان غربی ،شش گونه A.
A. ،A. tenuissima ،A. arborescens ،brassicina
 tomatophilaو  A. alternataرا از گوجهفرنگی
جداسازي و بیماریزائی جدایهها را با اجراي اصول کخ
روي رقم  BSS282به اثبات رساندند ( Hajipour
 .)Jarchlou et al. 2012در میان گونههاي مورد مطالعه
 A. alternateو  A. tenuissimaبیشترین و گونه
 C. cladosporioidesکمترین درجه بیماریزائی را دارا
بودند .با توجه به خطرات سموم شیمیایی در تحقیق
حاضر از دو قارچ خاکزي آنتاگونیست ،T. harzianum
 T. virensو هشت جدایه از باکتري آنتاگونیست
 B. subtillsجدا شده از ناحیه ریزوسفر گوجهفرنگی
جهت بیوکنترل عوامل ایجادکننده لکهبرگی گوجهفرنگی
در آزمایشگاه و گلخانه استفاده گردید .در حال حاضر
گونههاي مختلفی از قارچ  Trichodermaبه صورت
موفقیت آمیزي براي کنترل بیمارگرهاي مختلف گیاهی
استفاده میشوند ( .)Bashar and Rai 1994عالوه بر آن
چندین گونه از باکتري  Bacillusنیز ترکیبات فعال
بیولوژیکی را در برابر عوامل بیماریزاي خاک برد و
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بیمارگرهاي پس از برداشت ایجاد میکنند ( Romero et

و  ۶۶درصد از رشد بیمارگر جلوگیري کردهاند ( Pandey

 .)al. 2007نتایج بهدست آمده از این پژوهش نشان داد
که در بررسیهاي آزمایشگاهی عوامل آنتاگونیستی
قارچی و باکتریایی جداسازي شده از ناحیه ریزوسفر
توانایی مهار رشد قارچهاي مولد لکه برگی را به
نسبتهاي مختلف دارا میباشند که در این میان از
جدایههاي باکتریایی دو جدایه  BS1و  BS2هاله
بازدارندگی بیشتري را نسبت به سایر جدایهها ایجاد
کردند .این جدایهها بهعنوان جدایههاي برتر در
تستهاي گلخانهاي مورد استفاده قرار گرفتند .در
بررسیهاي گلخانهاي نیز مشخص شد که هر چهار
جدایه  BS2 ،BS1 ،T. virens ،T. harzianumتوانایی
کاهش شدت بیماریزایی را به نسبتهاي مختلف دارا
میباشند .قبال هم اثر بیوکنترلی این آنتاگونیستها روي
تعدادي از بیماريها با موفقیت انجام گرفته بود .در طی
مطالعهاي قاسمی و همکاران عنوان کردند که باکتري
 B. sultilisمیتواند  ۹2/۵درصد از رشد قارچ بیمارگر
 A. alternataروي گوجهفرنگی در شرایط آزمایشگاه
جلوگیري نماید ( .)Ghasemi et al. 2013همچنین
باندي در طی مطالعهاي اثرات آنتاگونیستی
 T. hazianumو  T. viridaeرا علیه قارچ A. alternata
بیمارگر مخرب فلفل در آزمایشگاه بررسی و نشان داد
که قارچهاي آنتاگونیست به کار برده شده به ترتیب ۶۷

 .)2010گزارشاتی مبنی بر کارایی گونههاي
 Trichodermaدر برابر بسیاري از بیمارگرهاي قارچی
برگی که به پیاز حمله میکنند از جمله  A. alternataو
 A. tenuissimaنیز به اثبات رسیده است ( Shahnaz et
 .)al. 2012بهطور کلی تحقیق حاضر نشان میدهد که
خاکهاي زراعی زیر کشت گوجهفرنگی در سیستان
داراي باکتريها و قارچهاي آنتاگونیستی هستند که
میتوانند در بازدارندگی و کاهش طبیعی بیمارگرهاي
قارچی مؤثر باشند .نتایج بهدست آمده نشان داد که
اسپري برگی با این آنتاگونیستها میتواند فعالیت قابل
توجهی در برابر عوامل لکه برگی گوجهفرنگی در شرایط
گلخانه داشته باشد .در این میان از قارچهاي
آنتاگونیست گونه  T. harzianumو از جدایههاي
باکتریایی ،جدایه  BS1عملکرد بهتري را نشان داده
بودند .از این رو این جدایهها میتوانند براي آزمایشهاي
مزرعهاي مورد استفاده قرار گیرند .البته باید به این نکته
توجه کرد که میزان تأثیر عوامل آنتاگونیستی وابستگی
زیادي به شرایط محیطی ،گیاه ،بیمارگر و آنتاگونیست
دارد .بنابراین براي اثبات این پیشنهاد جهت کاربردي
نمودن عوامل بیوکنترلی مورد تحقیق ،انتخاب و معرفی
جدایههاي مناسب در هر اکوسیستم زراعی ،آزمایشهاي
بیشتري مورد نیاز هستند.
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