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چکیده
Mycogone

( جداشده از قارچ دکمهای سفید علیه قارچهایmycoendobiont)  تاثیر قارچهای درونزی،در این پژوهش

 برای کاربرد جهت، بهعنوان عوامل بیماریزای مهم آن،Trichoderma harzianum  وLecanicillium fungicula ،perniciosa
 تیغه و ساقه اندامهای کامال سالم قارچ دکمهای، جدایههای درونزی از کالهک.مهار زیستی و جایگزینی ترکیبات شیمیایی بررسی گردید
 این جدایهها ابتدا در آزمون کشت متقابل علیه. جداسازی شدند، جمعآوریشده بودند،که از سالنهای پرورش عمده کشت قارچ در کشور
 اسپان قارچ دکمهای.جدایههای بیمارگر قارچ دکمهای غربال و سپس از بین آنها جدایههای موثر برای آزمایشهای گلخانهای انتخاب شدند
 تمام جدایههای. تعیین شدند،با جدایههای منتخب تیمار شد و درصد وقوع بیماری ناشی از عوامل بیمارگر و نیز شاخصهای رشدی
) را به میزانM. perniciosa(  توانایی محدود کردن و رقابت با بیمارگرها را داشتند و وقوع بیماری حبابتر،درونزی مورد آزمایش
T. (  درصد و بیماری کپک سبز72/05  تا25/21 ) را به میزانL. fungicula(  بیماری حباب خشک، درصد79/23  تا63/06
. این آزمون در قالب طرح کامال تصادفی و با سه تکرار انجام شد. درصد کنترل کردند72/71  تا20/60 ) را به میزانharzianum
 بیشترین اثر بازدارندگی از رشد را در برابر هر سه بیمارگرClonostachys rosea  وFusarium venenatum گونههای درونزی
M.  دارای اثر بازدارندگی از رشد در برابر دو قارچ بیمارگرScedosporium apiospermum  جدایه، همچنین.نشان دادند
 این پژوهش نشان داد که قارچهای درونزی قارچ دکمهای میتوانند به عنوان عوامل مهار زیستی و. بودT. harzianum  وperniciosa
.بهبود دهنده رشد قارچ دکمهای با هدف کاربردی نمودن آنها مورد توجه قرار گیرند
. اسپان، همزیست، بیمارگر، مهار زیستی:واژه های کلیدی
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Abstract
In this study, the effect of mycoendobiont fungi isolated from white button mushroom against Mycogone
perniciosa, Lecanicillium fungicula and Trichoderma harzianum, as its important pathogens, was
investigated for use in biological control and replacement of chemical compound. Isolates of mycoendobiont
fungi were isolated from the cap, gills and stalk of healthy white button mushroom, collected from major
mushroom growing farms in Iran. These isolates screened against aggressive strains mentioned above in dual
culture tests and the most effective isolates were selected for greenhouse experiments. White button
mushroom spawn was treated with the mycoendobiont fungi and disease incidence and growth parameters
were measured. All mycoendobiont isolates tested were able to inhibit and compete with pathogens and
controlled the incidence of wet bubble disease (M. perniciosa) from 21.42% to 97.61%, dry bubble disease
(L. fungicula) from 60.63% to 96.80% and green mold disease (T. harzianum) from 64.28 to 96.93%. This
test was performed in a completely randomized design with Three replications. Mycoendobiont isolates of
Fusarium venenatum and Clonostachys rosea had the greatest inhibitory effect on the growth of all
pathogens. In addition, Scedosporium apiospermum had a high growth inhibitory effect against M. perniciosa
and T. harzianum. According to the results, mycoendobiont fungi of white button mushroom could be
considered as the biocontrol agents and growth promoting with the aim of applying them in future.
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مقدمه
قارچ خوراکی دکمهای سفید با نام علمی Agaricus
 ،bisporus (J.E. Lang) Imbachبه عنوان یکی از
مهمترین انواع قارچهای خوراکی ،جزء باصرفهترین و
اقتصادیترین محصوالت غذایی و دارویی میباشد که
به دلیل کالری کم و محتوای باالی کربوهیدراتها،
پروتئینها ،فیبرهای غذایی ،ترکیبات فنلی ،اسیدهای
چرب اشباع نشده ،ویتامینها و مواد معدنی منبع
غذایی قابل توجهی برای انسانها بهحساب میآیند.
این قارچها به صورت تجاری تولید می شوند و هنگام
کاشت و داشت ،همانند سایر محصوالت کشاورزی
مورد حمله عوامل بیماریزا قرار میگیرند ( Largeteau
 .)and Savoie 2010, Fu et al. 2016بیمارگرهای
مختلف از جمله برخی قارچها ،باکتریها و ویروسها
در چرخه تولید میتوانند به قارچهای دکمهای
خسارت وارد کنند و باعث کاهش محصول شوند
( Behnamian et al. 2016, Martinez-Arias et al.
 .)2018قارچهای بیماریزا در کشورهای مختلف،
خسارت قابل توجهی را به پرورشدهندگان قارچ
خوراکی وارد میکنند .در ایران ،مقدار این خسارت
برآورد نشده است ،اما در مواردی مشاهده شده که در
اثر حمله عوامل بیماریزای قارچی ،عملکرد محصول
 01-01درصد کاهش یافته و یا کیفیت محصول به
شدت پایین آمده و قابل عرضه به بازار نمیباشد
( .)Mehrparvar et al. 2013از مهمترین قارچهای
بیماریزا میتوان به عوامل بیماریهای کپک
سبز ) ،(Trichoderma spp.حبابتر Mycogone
) )perniciosa (Magnus) Delacr.و حباب خشک
Lecanicillium fungicula (Preuss) Zare and

) )Gamsاشاره کرد .پس از تشکیل اندام باردهی،
نشانههای بیماری کپک سبز اغلب به صورت ضایعات
نکروزه قهوهای دیده میشود ( Largeteau and Savoi
 .)2010در بیماری حباب خشک ،ممکن است شدت
بیماری متفاوت باشد ،نشانهها به صورت تودههای
بیشکلی که در نهایت آب خود را از دست داده و
خشک شده ،با پایههای کج و ترک خورده و در نهایت
لکهها و زخمهای بافتمرده دیده میشود ( Berendsen
 ،)et al. 2010از طرف دیگر ،در بیماری حبابتر ،یکی

از مهمترین نشانهها روی قارچ خوراکی ،توسعه بافت
مضمحل شده روی اندام بارده میباشد که در ابتدا
سفید رنگ بوده و با گذشت زمان به رنگ قهوهای در
میآید و در شرایط رطوبت نسبی باال ،نقاط سوخته
قهوهای رنگ در سطح کالهک شبیه به تومور ایجاد

میشود (.)Mehrparvar et al. 2013
پیشگیری از بیماریهای قارچ دکمهای ،به رعایت
بهداشت دقیق در سالنهای پرورش قارچ بستگی دارد
()Pecchia and Beyer 2013, Romain et al. 2005
اما استفاده از قارچکشهای شیمیایی رایجترین روش
کنترل بیماریهای قارچ خوراکی است ،ولی سموم
شیمیایی گران بوده و برای انسان و محیط زیست
خطرناک هستند .عالوه بر آن ،استفاده مستمر از
قارچکشهای شیمیایی باعث ظهور سویههای مقاوم
قارچ بیمارگر شده و اثربخشی آنها را کاهش داده و
موجب اختالل در جامعه میکروبی ،کاهش سالمت
خاک ،کاهش تنوع زیستی و برهم خوردن تعادل

اکوسیستم میشوند (

Romain et al. 2005, Park et

 .)al. 2009, Saha et al. 2012در سالهای اخیر،
استفاده از قارچکشهای زیستی مبتنی بر عوامل
میکروبی بهعنوان یک جایگزین منطقی و ایمن بهجای
قارچکشهای شیمیایی ،بهخصوص برای مدیریت
عوامل بیماریزای خاکزی در نظر گرفته شده است
زیرا قارچکشهای زیستی از طریق عملکردهای
مختلف توانایی آنتاگونیسم بیمارگرها را دارا هستند
که میتوانند در کنترل بیولوژیک بسیار کارآمد باشند
( Chittihunsa et al. 2007, Saha et al. 2012,
2013

al.

et

.)Solanki

قارچهای

درونزی

( )mycoendobiontبه گروهی از قارچها گفته
میشوند که تمام یا بخشی از چرخه زندگی خود را
داخل بافتهای میزبان قارچی به صورت همزیست
سپری میکنند ،بدون اینکه عالئمی از بیماری بروز
دهند .این رابطه همزیستی بین قارچها رخ میدهد،
یعنی هر دو شریک همزیست ،قارچ هستند
( .)Honegger 1996قارچهای درونزی همزیست ،به
میسیلیومهای میزبان قارچی خود ،در جذب مواد
مغذی کمک میکنند و با افزایش مقاومت و بهبود

شیرازی و همکاران :فعالیت ضدقارچی قارچهای درونزی جداشده از قارچ...

رشد میزبان ،مانع از رشد بیمارگرها و محافظت از آن
میشوند ( .)Fazio et al. 2009قارچهای درونزی
منبع غنی از متابولیتهای فعال هستند که پتانسیل
استفاده از این متابولیتها در پزشکی ،کشاورزی و
صنعت وجود دارد ،به طوریکه شناسایی و استفاده از
آنها رو به افزایش است ( Bacon and White 2000,
.)Kovacic and Pustijanac 2017
تاکنون پژوهشی درباره مهار زیستی بیماریهای
مختلف قارچ دکمهای در دنیا و ایران با استفاده از
قارچهای درونزی انجام نشده است .از اینرو ،پژوهش
حاضر با هدف بررسی فعالیت ضدقارچی برخی قارچ-
های درونزی جداسازی شده از قارچ دکمهای سفید،
علیه سه عامل بیماریزای مهم در سالنهای پرورش
قارچ دکمهای انجام گردید.
مواد و روشها

سلسیوس در شرایط تاریکی بهمدت ده روز نگهداری
شدند .ریسههای قارچی که از قطعات قارچ کشت داده
شده ،رشد کرده بودند ،به محیط کشت سیب زمینی
دکستروز آگار ( potato dextrose agar PDA, Merck,
 )Germanyمنتقل شدند و سپس خالصسازی
جدایههای قارچ درونزی بهروش نوک ریسه و تک
اسپور انجام شد.
بررسی اثر آنتاگونیستی قارچهای درونزی
برای انجام آزمون ،از جدایههای قارچهای بیمارگر
حبابتر ( ،)Mycogone perniciosaحباب خشک
( )Lecanicillium fugiculaو کپک سبز
( )Trichoderma harzianumکه از کلکسیون
قارچهای زنده موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
دریافت گردید ،در شرایط آزمایشگاه و گلخانه استفاده
شد.

جمعآوری نمونههای قارچ دکمهای
با هدف دستیابی به قارچهای درونزی قارچ دکمهای،
در طی بهار و تابستان سال  ،0318نمونهبرداری از
سالنهای پرورش قارچ خوراکی از سراسر ایران انجام
شد .نمونهبرداری از قارچهای سالم و بدون هیچگونه
عالئم بیماری صورت گرفت و نمونهها با ثبت
مشخصات مکان جمعآوری ،به یخچال با دمای چهار
درجه سلسیوس منتقل شدند ( Royse and
.)Wilkinson 2015
جداسازی قارچهای درونزی
جداسازی قارچهای درونزی طی حداکثر  08ساعت
پس از نمونه برداری و انتقال به آزمایشگاه ،براساس
روش رویز و ویلکینسون ( Royse and Wilkinson
 )2015انجام شد .قطعات حدود نیم سانتیمتری بافت
اندام باردهی قارچ دکمهای سالم و نارس پس از
ضدعفونی سطحی با محلول هیپوکلریت سدیم رقیق
شده با یک درصد ماده مؤثر ،روی محیط کشت
آبـآگار دو درصد ( )WAکه حاوی آنتیبیوتیکهای
جنتامایسین و پنیسیلین به میزان  001میلیگرم در
لیتر بود ،کشت و در انکوباتور با دمای  20درجه

آزمون کشت متقابل
این آزمون بهروش دنیس و وبستر ( Dennis and

 )Webster 1971انجام شد .در یک طرف تشتک پتری
به قطر نُه سانتیمتر ،بهفاصله دو سانتیمتری از حاشیه
تشتک ،یک قرص پنج میلیمتری از هر یک از
جدایههای قارچهای بیمارگر و در طرف دیگر با همان
فاصله از حاشیه تشتک ،یک قرص به قطر پنج
میلیمتر از هر یک از جدایههای قارچ درونزی قرار
داده شد .در تیمارهای شاهد جدایههای گونههای
بیمارگر با همان شرایط باال قرار گرفت و به جای قرص
میسیلیوم قارچ درونزی ،یک قرص پنج میلیمتری از
محیط کشت بدون قارچ در طرف دیگر قرار داده شد و
سپس تشتکها به مدت چهارده روز در انکوباتور در
دمای  20درجه سلسیوس و شرایط تاریکی نگهداری
گردیدند .شعاع پرگنهها در روز چهاردهم برای
محاسبات آماری اندازهگیری شد و درصد بازدارندگی
از رشد میسلیومی با فرمول [(R1-R2)/R1]×100
محاسبه شد که در آن  R1شعاع پرگنه در شاهد و R2
شعاع پرگنه در تیمار است ( Lahlali and Higri
 .)2010این آزمون در قالب طرح کامال تصادفی و با
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سه تکرار انجام شد .آنالیز دادهها با نرمافزار SAS 9.1

انجام شد .گروهبندی تیمارها با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن صورت پذریرفت.
بررسی اثر جدایههای برتر در کنترل بیمارگر
جدایههای قارچی درونزی که در آزمون کشت متقابل
در آزمایشگاه ،بیشترین اثر بازدارندگی را روی رشد
میسلیومی سه قارچ بیمارگر L. ،M. porniciosa
 fungicolaو  T. harzianumنشان داده بودند و هاله
بازدارندگی ایجاد کردند ،برای آزمون گلخانهای (در
شرایط  )In vivoانتخاب شدند .جهت انجام این
آزمایش ،به ازای هر کیلو کمپوست دو گرم اسپان در
هر کیسه قرار داده شد و در اتاقک کشت قارچ
خوراکی ،در دمای  20درجه سلسیوس و رطوبت
نسبی  10درصد نگهداری شدند .پس از دو هفته که
میسلیوم قارچ خوراکی تمام سطح کمپوست را پوشاند
و سطح کمپوست به رنگ سفید درآمد ،خاک پوششی
به قطر سه سانتیمتر اضافه شد و سطح خاک پوششی
آبیاری گردید .در این آزمایش از دو روش برای مایه
زنی قارچهای درونزی استفاده شد.
الف) تیمار اسپان با قارچهای درونزی اسپورزا:
ابتدا از کشت دَه روزه قارچهای درونزی اسپورزا روی
محیطکشت  ،PDAتوسـط الم گلبولشمار
(هموسیتومتر) ،سوسپانسیون اسپور با غلظت 0×018
اسپور در هر میلیلیتر تهیه شد و به اسپانهای قارچ-
دکمهای اضافه گردید و به مدت 20ساعت در انکوباتور
با دمای  20درجه سلسیوس نگهداری شدند .سپس
قرص پنج میلیمتری هر کدام از قارچهای بیمارگر M.
 L. fungicola ،porniciosaو  T. harzianumبصورت
جداگانه در دَه میلیلیتر از این مخلوط به مدت 08
ساعت غوطهور شدند و در نهایت به کمپوست اضافه
گردید (.)Santos et.al. 2017
ب) تیمار اسپان با قارچهای درونزی بدون اسپور:
ابتدا از کشت هفت روزه هرکدام از قارچهای بیمارگر
روی محیطکشت  ،PDAسوسپانسیون اسپور با غلظت
 0×018اسپور در هر میلیلیتر (مطابق روش اشاره
شده در باال) تهیه شد و به اسپانهای قارچ دکمهای

اضافه گردید .اسپانهای تلقیح شده با هر کدام از
قارچهای بیمارگر ،در کنار پرگنههای چهار روزه و در
حال رشد قارچهای درونزی ،در محیط کشت PDA
به مدت  08ساعت قرار گرفتند و سپس در کیسههای
حاوی کمپوست کاشته شدند (.)Itako et al. 2008
تیمارهای آزمایش به صورت زیر بودند.
 اسپانهای مایهزنی شده با هر کدام از قارچهایبیمارگر به صورت جداگانه ،بهعالوه هر یک از
قارچهای درونزی انتخابی
 اسپانهای مایهزنی شده با هر کدام از قارچهایدرونزی انتخابی
 اسپانهای مایهزنی شده با بیمارگرها وضدعفونی شده با قارچکش پروکلراز
 اسپانهای مایهزنی شده با بیمارگرها به تنهایی(شاهد آلوده)
 اسپانهای مایهزنی نشده نه با بیمارگرها و نه باقارچهای درونزی (شاهد سالم)
پس از  20روز ،درصد وقوع بیماری با شمارش
تعداد قارچهای دکمهای سالم و بیمار کشت شده
تعیین و میزان کنترل بیماری برای هر تیمار محاسبه
گردید .میزان کنترل بیماری با فرمول [D1 – D2 /
 D1]×100محاسبه شد که در آن  D1درصد وقوع
بیماری در شاهد آلوده و  D2درصد وقوع بیماری در
تیمار است .این آزمون در قالب طرح کامال تصادفی و
با پنج تکرار (هر تکرار شامل  021اسپان) انجام شد.
دادهها با نرمافزار  SAS 9.1تجزیه و تحلیل شدند.
گروهبندی تیمارها با آزمون چند دامنهای دانکن انجام
گرفت.
بررسی تاثیر جدایههای درونزی روی رشد
قارچهای دکمهای
به منظور بررسی اثر تیمار اسپان با جدایههای
درونزی روی رشد قارچ دکمهای 021 ،اسپان در
کیسه حاوی کمپوست سترون کاشته شد .کیسهها در
شرایط ذکر شده در باال نگهداری شدند و وزن تر و
وزن خشک قارچ دکمهای برای هر تیمار بعد از 20
روز اندازهگیری شد .جهت ارزیابی وزن تر و تعداد

شیرازی و همکاران :فعالیت ضدقارچی قارچهای درونزی جداشده از قارچ...

قارچهای دکمهای ،کلیه قارچهای دکمهای از سطح هر
بستر به طور مجزا جمعآوری و قارچهای سالم برای هر
بستر بهطور مجزا توزین و شمارش شدند .برای
اندازهگیری وزن خشک قارچ دکمهای هر تیمار،
نمونهها به مدت  20ساعت و در دمای  010درجه
سلسیوس در آون نگهداری و سپس توزین شدند.
تمامی آزمایشات با سه تکرار و در قالب طرح کامال
تصادفی اجرا شد.
شناسایی قارچهای درونزی مؤثر
قارچهای درونزی که در آزمایش گلخانه مؤترتر
بودند ،مورد شناسایی ریختشناسی و مولکولی قرار
گرفتند .ابتدا میزان رشد روزانه جدایهها روی
محیطکشت  PDAدر دمای  20درجه سلسیوس
اندازهگیری شد .سپس ،خصوصیات ریختشناختی
قارچها شامل ظاهر پرگنه (رنگ سطح و پشت پرگنه،
شکل و سرعت رشد پرگنه) و خصوصیات
میکروسکوپی بررسی شد .به این منظور ،برای جنس
 Fusariumاز محیطکشت برگ میخک-آگار
() )Carnation leaf agar (CLAو محیطکشت
ساکارز-نیترات-آگار ( ،)SNAبرای جنسهای
 Alternariaو  Ulocladiumاز محیطکشت
سیبزمینی-هویج-آگار ( )PCAبرای جنسهای
 Penicilliumو  Aspergillusاز محیطکشت  CYAو
برای سایر جنسهای قارچی از محیطکشت عمومی
 PDAو عصاره مالت ( )Malt Extract Agarو محیط
کشت اختصاصی (عصاره قارچ دکمهای-مالت -آگار)
استفاده شد .همه کشتها در انکوباتور با دمای 20
درجه سلسیوس و شرایط تاریکی نگهداری شدند .پس
از انجام بررسیهای ریختشناختی و شناسایی قارچها
براساس کلیدهای شناسایی و توصیفهای قارچی
معتبر (،Woudenberg et al. 2013 ،Sivanesan1984

برای بررسی مولکولی ،استخراج  DNAژنومی
بهروش ژانگ و استفنسون انجام گرفت ( Zhong and
 .)Steffenson 2001ناحیه  ITS1-5.8S-ITS2از
 nrDNAبا ترکیب آغازگرهای عمومی  ITS1و ITS4
فزونسازی شد ( .)White et al. 1990واکنش
زنجیرهای پلیمراز ( )PCRدر شرایط واسرشتگی
مقدماتی ( 10درجه سلسیوس ،پنج دقیقه) و در ادامه
در  30چرخه شامل واسرشتگی ( 10درجه سلسیوس،
یک دقیقه) ،اتصال آغازگرها ( 00درجه سلسیوس31 ،
ثانیه) و طویل شدن نهایی در دمای  22درجه
سلسیوس به مدت ده دقیقه انجام گردید .قطعه ژنومی
فزونسازی شده ،برای توالی سنجی به شرکت
ماکروژن کره جنوبی ارسال شد .تخلیص و تعیین
توالی توسط شرکت ماکروژن کره جنوبی انجام شد.
بعد از دریافت فایل ab1قطعات تعیین توالی شده،
کروماتوگرام مربوط به توالیها با استفاده از نرمافزار
 Finch TV 1.4مشاهده و ارزیابی شد .توالیها با
استفاده از نرمافزار BioEdit Sequence Alignment
 Editor v.7.0.9.0اصالح و استخراج شدند.
نتایج
جداسازی قارچهای درونزی
تعداد  301جدایه قارچی درونزی از اندامهای مختلف
قارچ دکمهای سفید از سالنهای پرورش قارچ خوراکی
در سراسر ایران جداسازی و خالصسازی شد .تمام
 301جدایه قارچی بدست آمده برای مطالعات
آزمایشگاهی انتخاب شدند و بعد از غربالگری اولیه
براساس خصوصیات ریخت شناختی (شامل رنگ سطح
و رنگ پشت پرگنه ،شکل و سرعت رشد پرگنه و سایر
مشخصات میکروسکوپی) 31 ،جدایه قارچ درونزی از
بین آنها بهعنوان نماینده انتخاب شدند.

Lucking ،Hibbett et al. 2016 ،Crous et al. 2006

اثر آنتاگونیستی قارچهای درونزی

 et al. 2020و  ،)Sagita et al. 2021برای تأیید
شناسایی ریختشناختی و یا برای قارچهای عقیم که
شناسایی ریختشناختی آنها ممکن نبود ،شناسایی
مولکولی انجام گردید.

در کشت متقابل ،توانایی قارچهای درونزی مورد
بررسی در بازدارندگی از رشد قارچ ،M. perniciosa
پس از چهارده روز از 1/10تا  10/02درصد متغیر بود
(جدول  .)0با توجه به گروهبندی انجام شده با آزمون
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دانکن در سطح یک درصد ،بیشترین میزان تفاوت
نسبت به شاهد برای جدایههای ،KS-C22 ،KS-S32
 KS-S58و KS-C39با درصد بازدارندگی ،10/02
 80/60 ،81/00و  21/00درصد از قارچ M.
 perniciosaاست .توانایی قارچهای درونزی مورد
بررسی در بازدارندگی از رشد قارچ  L. fungicolaپس
از چهارده روز ،از  1تا  16درصد متغیر بود (جدول .)0
با توجه به گروهبندی انجام شده توسط آزمون دانکن
در سطح یک درصد ،بیشترین میزان تفاوت نسبت به
شاهد در جدایههای  KS-C22 ،KS-S32و KS-C132
با درصد بازدارندگی  12/60 ،16و  82/03درصد از
قارچ  L. fungicolaاست .توانایی قارچهای درونزی
T.
مورد بررسی در بازدارندگی از رشد قارچ
 harzianumپس از چهارده روز ،از  6تا  10درصد
متغیر بود (جدول  .)0با توجه به گروهبندی انجام شده
توسط آزمون دانکن در سطح یک درصد ،بیشترین
میزان تفاوت نسبت به شاهد در جدایههای ،KS-S32
 KS-C210 ،KS-C22و  KS-S58با درصد بازدارندگی
 81/00 ،13/13 ،10و  86/00درصد از قارچ T.
 harzianumاست .مقایسه میانگین تیمارهای آزمایش
نشان داد که رشد میسلیومی و درصد ممانعت از رشد
برای هر سه قارچ بیمارگر با یکدیگر اختالف معنیدار
دارند.
تاثیر جدایههای برتر در کنترل بیماری در گلخانه
بررسی فعالیت مهار زیستی جدایههای برتر قارچهای
درونزی در شرایط گلخانه نشان داد که جدایههای
درونزی ،KS-C39 ،KS-S58 ،KS-C22 ،KS-S32
 KS-C68 ،KS-C103و  KS-S210پتانسیل بیشتری
برای کنترل قارچ بیمارگر ( M. perniciosaعامل
بیماری حبابتر) داشته و درصد وقوع بیماری در
حضور این جدایهها به ترتیب  01 ،1 ،2 ،0 ،3 ،2و 01
درصد ،بود .جدایههای درونزی  KS-C22 ،KS-S32و
 KS-C103توانایی باالیی در کنترل قارچ بیمارگر L.
( fungicolaعامل بیماری حباب خشک) داشتند و
درصد وقوع بیماری در حضور این جدایهها به ترتیب
 2 ،3و  01درصد ،بود .جدایههای درونزی ،KS-C22

KS-G80 ،KS-C39 ،KS-C103 ،KS-S58 ،KS-S32

و  KS-S210قابلیت باالیی برای کنترل قارچ بیمارگر
( T. harzianumعامل بیماری کپک سبز) از خود
نشان دادند و درصد وقوع بیماری در حضور این
جدایهها به ترتیب  1 ،1 ،2 ،3 ،3 ،3و  01درصد ،بود.
درصد وقوع بیماری در شاهد بیمار بدون حضور قارچ
درونزی برای بیماری حبابتر 80 ،درصد ،برای
بیماری حباب خشک 10 ،درصد و برای بیماری
کپکسبز 18 ،درصد بود .درصد وقوع بیماری برای
شاهد تیمار نشده ،برای بیماری حبابتر 20 ،درصد،
برای بیماری حباب خشک 20 ،درصد و برای بیماری
کپک سبز  32درصد بود که وجود بیماری در شاهد
تیمار نشده ،بهدلیل وجود احتمالی سایر بیمارگرها در
کمپوست است.
درصد وقوع بیماری در حضور قارچکش برای
بیماری حبابتر  00درصد ،برای بیماری حباب خشک
 00درصد و برای بیماری کپک سبز  21درصد بود .از
بین دوازده جدایه قارچ درونزی مورد آزمایش ،دو
جدایه درونزی  KS-S32و  ،KS-C103پتانسیل بسیار
خوبی در کنترل بیمارگرها داشتند و هر سه بیماری
حبابتر ،حباب خشک و کپک سبز را کنترل کردند.
نتایج تجزیه واریانس درصد وقوع بیماریهای حبابتر،
حباب خشک و کپکسبز در گلخانه نشان داد که اثر
تیمار روی این صفت در سطح یک درصد معنیدار
بود .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که تیمارها از
نظر تاثیر روی وقوع بیماری در سطح یک درصد با
یکدیگر تفاوت معنیدار داشتند (جدول .)2
تاثیر جدایههای درونزی قارچی روی رشد قارچ
دکمهای
تاثیر جدایههای درونزی روی رشد قارچ دکمهای،
 20روز پس از کاشت اسپانهای قارچی تیمار شده در
کیسههای حاوی کمپوست ،با اندازهگیری میزان
بازدهی قارچ دکمهای ،وزن تر و وزن خشک اندام بارده
مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که جدایههای
 KS-S32 ،KS-C22و  KS-C103میزان بازدهی قارچ
دکمهای را نسبت به اسپانهایی که با جدایههای
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درونزی تلقیح نشده بودند ،افزایش دادند (جدول.)2
نتایج تجزیه واریانس شاخصهای رشد شامل میزان
بازدهی قارچ دکمهای ،وزن تر و وزن خشک اندام بارده
در گلخانه نشان داد که اثر هریک از تیمارها روی

2

شناسایی قارچهای درونزی موثر
دوازده جدایه موثر قارچ درونزی که در آزمون گلخانه
بیشترین درصد بازدارندگی رشد در برابر هر سه
بیماری حبابتر ،حباب خشک و کپک سبز داشتند،
با توجه به بررسیهای ریخت شناسی و مولکولی،
شناسایی شدند .گونههای قارچی درونزی شناسایی
شده همراه با سایر مشخصات هر جدایه شامل درصد
کنترل بیماری ،خاستگاه هر جدایه ،مکان جداسازی و
شماره دسترسی در بانک ژن (مربوط به ناحیه rDNA-
 )ITSدر جدول  3نمایش داده شده است.

همگی این صفات در سطح یک درصد معنیدار است.
نتایج مقایسه میانگینها نشان دادند که تیمارها از
نظر تاثیر روی همه شاخصهای رشدی مذکور در
سطح یک درصد با یکدیگر تفاوت معنیدار دارند
(جدول .)2جداسازی مجدد قارچهای درونزی در این
مرحله در محیط  WAانجام شد و حضور مجدد همان
گونههای مایهزنی شده بصورت درونزی در قارچ
دکمهای اثبات شد.

جدول -0تاثیر قارچهای درونزی جداسازی شده از قارچ دکمهای سفید روی رشد میسیلیومی قارچهای بیمارگر

Mycogone

( perniciosaعامل حبابتر)( Lecanicillium fungicula ،عامل حباب خشک) و ( Trichoderma harzianumعامل کپکسبز) با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در نرم افزار .SAS 9.1
Table 1. Effect of mycoendobiont fungi isolated from white button mushroom on mycelial growth of
Mycogone perniciosa, Lecanicillium fungicula and Trichoderma harzianum by using Duncan’s multiple
range test in SAS 9.1 software.
Trichoderma harzianum

Lecanicillium fungicula

Inhibition
)(%

Mycelial growth
)(mm

62.79 ij

34.56 op

69.33 gh

93.93 ab

7.20 yz

92.65 b

6.90 yz

80.00 f

18.00 w

67.98 h

21.00 r

58.30 hij

78.65 fg

20.87 uv

47. 00 l

37.00 m

79.14 cd

18.90 v

50.50 lm

41.78 mn

22.14 qr

65.46 efg

75.40 cde

20.20 tu

KS-C40

46.33 mn

47.00 l

10.10 wx

84.00 c

65.36 f

28.12 rs

KS-C48

38.00 op

54.39 ij

71.56 efg

17.00 st

45.60 mn

52.00 l

KS-C55

29.00 r

62.33 gh

41.00 lm

42.00 l

9.04 yz

89.12 b

KS-C62

20.23 tu

74.74 ef

20.20 rs

67.90 f

19.10 st

70.27 ef

KS-C68

15.19 vw

80.60 d

9.97 xy

89.12 bc

27.00 qr

65.00 g

KS-C69

9.90 y

94.00 b

9.00 y

90.00 b

47.25 lmn

48.00 m

KS-C87

85.85 cd

12.40 wx

49.74 kl

34.34 mn

49.00 lmn

46.76 mn

KS-C103

69.00 h

29.79 r

72.35 ef

14.90 t

18.10 stu

71.65 def

KS-C104

82.33 ef

14.14 wx

87.13 c

7.40 y

15.50 v

75.00 de

KS-C132

89.11 c

9.00 y

17.17 tu

74.00 e

65.33 f

28.60 rs

KS-C210

69.44 h

28.94 r

56.99 j

27.00 o

64.00 f g

29.12 r

KS-C285

57.13 k

37.00 o

38.13mn

47.90 jk

35.01 nop

62.02 h

KS-C303

49.00 m

44.44 lm

19.87 t

70.13 ef

9.78 y

87.04 bc

KS-G9

32.03 q

77.00 e

77.00 e

12.90 u

40.00 no

58.00 ijk

KS-G11

99.00 a

Inhibition
)(%

Mycelial growth
)(mm

Mycogone perniciosa
Inhibition
)(%

Pathogen

Mycelial growth
)(mm

Treatment

-

97.00 a

-

92.00 a

Control

19.89 rs

73.86 de

22.00 t

KS-C7

89.44 ab

12.00 y

KS-C22

39.20 p

KS-C31
KS-C39
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KS-G18

42.00 n

50.67 klmn

10.87 v

78.18 de

67.00 g

26.07 rs

KS-G80

55.33 jk

42.10 n

32.13 n

50.12 jk

77.60 de

17.17 v

KS-G111

32.00 q

61.33fgh

49.00 j

37.00 n

97.22 ab

6.00 z

KS-G222

40.13 no

55.00 ij

76.67de

16.92 tuv

23.23 tu

74.00 g

KS-G307

36.66 pq

59.67 gh

9.90 vw x

79.20 de

88.00 c

13.87 x

KS-S4

82.50 c

13.00 x

9.00 wx

83.70 d

70.87 efg

23.55 t

KS-S32

9.00 z

94.57 a

6.00 z

96.00 a

6.00 z

95.00 a

KS-S50

79.00 d

14.19 vwx

55.78 hi

30.11 op

32.00 pq

64.00 h i

KS-S58

15.00 wx

85.65 bc

59.65 h

27.00 q

10.90 wxy

86.11 cd

KS-S210

69.90 f

20.13 s

79.45 d

12.71 w

38.90 no

54.33 kl

KS-S243

60.21 hi

33.40 opq

94.33 ab

7.90 z

51.07 ijk

40.76 o
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 وزن تر و وزن خشک قارچ دکمهای، میزان بازدهی،(Agaricus bisporus)  حباب خشک و کپک سبز در قارچ دکمهای سفید، تاثیر جدایههای قارچهای درونزی روی شیوع بیماریهای حبابتر-2 جدول
.SAS 9.1 سفید در شرایط گلخانه با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در نرم افزار
Table 2. Effect of mycoendobiont fungi on incidence of wet bubble disease, dry bubble disease and green mold disease, yield, fresh weight and dry matter under
greenhouse conditions by using Duncan’s multiple range test in SAS 9.1 software.
Pathogen

Mycogone perniciosa

Lecanicillium fungicula

Trichoderma harzianum

Treatment

Disease
Incidence
(%)

Number of
mushroom
(g)

Mushroom
fresh weight
(g)

Mushroom
dry matter
(g)

Disease
Incidence
(%)

Number of
mushroom
(g)

Mushroom
fresh weight
(g)

Mushroom
dry matter
(g)

Disease
Incidence
(%)

Number of
mushroom
(g)

Mushroom
fresh weight
(g)

Mushroom
dry matter
(g)

Inoculated control

84.00 a

14.00 e

1.00 d

0.07 d

94.00 a

20.00 d

0.93 f

0.05 f

98.00 a

14.00 d

1.16 e

0.20 e

Non-inoculated
control

25.00 bc

42.00 bc

4.20 bc

0.75 c

25.00 d

35.00 c

2.70 e

0.45 e

32.00 b

50.00 b

3.50 cd

0.73 c

Prochloraz

15.00 cd

60.00 ab

4.20 bc

0.75 c

15.00 e

70.00 ab

3.00 de

0.57 d

20.00 c

75.00 ab

3.00 de

0.67 d

KS-C22

3.00 e

90.00 a

5.50 a

0.94 a

7.00 f

90.00 a

4.80 ab

0.88 a

3.00 f

94.00 a

4.50 b

0.84 b

KS-C39

7.00 de

38.00 c

4.50 b

0.80 b

14.00 e

50.00 b

3.90 c

0.68 c

9.00 de

55.00 b

4.10 b

0.80 b

KS-C68

10.00 d

65.00 ab

4.59 ab

0.80 b

15.00 e

60.00 ab

4.70 ab

0.80 ab

10.00 de

55.00 b

4.30 b

0.81 b

KS-C87

12.00 cd

34.00 c

4.36 bc

0.75 c

22.00 d

35.00 c

4.40 b

0.72 b

12.00 d

35.00 c

3.98 c

0.78 bc

KS-C103

9.00 d

78.00 ab

5.00 a

0.90 a

10.00 ef

90.00 a

4.65 ab

0.78 b

7.00 e

85.00 ab

4.36 b

0.81 b

KS-C104

18.00 c

40.00 bc

4.72 ab

0.88 b

37.00 c

40.00 c

4.19 bc

0.70 b

15.00 d

35.00 c

3.50 cd

0.73 c

KS-C285

12.00 cd

53.00 b

4.50 b

0.80 b

25.00 d

50.00 b

3.90 c

0.68 c

9.00 de

55.00 b

3.88 c

0.75 c

KS-C303

66.00 b

18.00 de

4.00 c

0.73 c

54.00 b

25.00 cd

3.50 cd

0.62 c

35.00 b

25.00 cd

3.22 d

0.70 cd

KS-G9

20.00 bc

25.00 d

4.10 bc

0.75 c

15.00 e

35.00 c

3.20 d

0.59 cd

15.00 d

40.00 bc

3.00 de

0.68 d

KS-S32

2.00 e

95.00 a

5.65 a

0.96 a

3.00 f

92.00 a

5.00 a

0.90 a

3.00 f

97.00 a

5.10 a

0.90 a

KS-S58

4.00 de

40.00 c

4.44 b

0.77 c

12.00 e

50.00 b

3.75 c

0.65 c

3.00 f

75.00 ab

4.10 b

0.80 b

KS-S210

10.00 d

42.00 bc

4.50 b

0.80 b

22.00 d

70.00 ab

4.33 b

0.72 b

10.00 d

70.00 ab

4.00 bc

0.80 b
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جدول  -3مشخصات جدایههای قارچهای درونزی مؤثر در کنترل قارچهای بیماریزای قارچ دکمهای ) (Agaricus bisporusدر شرایط
گلخانه.
Table 3. Characteristics of effective mycoendobiont fungi isolated from white button mushroom
(Agaricus bisporus) to control of its fungal pathogens in greenhouse condition.
Accession
Number

Efficacy of
Trichoderma
harzianum
)(%

Efficacy of
Lecanicillium
fungicula
)(%

Efficacy
of
Mycogone
perniciosa
)(%

Sampling
origion

Host
origion

Species

MZ209286

96.93

92.55

96.42

Birjand

Cap

Clonostachys rosea

MZ226441

90.81

85.10

91.66

Esfahan

Cap

Paecilomyces maximus

MZ339215

89.79

84.04

88.09

Zanjan

Cap

Aspergillus ustus

MZ230372

87.75

76.59

87.71

Malard

Cap

Cladosporium allicinum

OK117928

92.85

89.36

89.28

Dezful

Cap

Curvularia inaequalis

MZ226442

84.69

60.63

78.57

Kermanshah

Cap

Penicillium chrysogenum

MZ724665

90.81

73.40

85.71

Hamedan

Cap

Epicoccum nigrum

MZ339216

64.28

42.55

21.42

Tabriz

Cap

Cephalotrichum
purpureofuscum

MZ344146

84.69

84.04

76.19

Sari

Gill

Alternaria alternata

KS-G9

MZ343574

96.93

96.80

97.61

Mashhad

Stalk

Fusarium venenatum

KS-S32

MZ230371

96.93

87.23

95.23

Gorgan

Stalk

Scedosporium apiospermum

KS-S58

MZ339214

89.79

76.59

88.09

Kerman

Stalk

Chaetomium atrum

KSS210

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد ،همه جدایههای درونزی
مورد آزمایش ،دارای اثر بازدارندگی در برابر قارچهای
بیمارگر بودند و جدایه های  KS-C22و KS-S32
بیشترین اثر بازدارندگی را در برابر هر سه بیمارگر
داشتند .همچنین ،جدایه  KS-S58اثر بازدارندگی
بیشتری در برابر دو قارچ بیمارگر  M. perniciosaو T.
 harzianumداشت ولی در برابر قارچ L. fungicula
تاثیر قابل توجهی از خود نشان نداد.
همه دوازده جدایه قارچهای درونزی مورد
آزمایش ،وقوع بیماری حبابتر را به میزان  20/02تا
 12/60درصد و وقوع بیماری حباب خشک را به میزان
 61/63تا  16/81درصد و وقوع بیماری کپک سبز را
به میزان  60/28تا  16/13درصد در گلخانه کنترل
کردند که با اثر قارچکش شیمیایی اختالف معنی دار
نداشتند .بیشترین مقدار کنترل برای هر سه بیماری
حبابتر ،حباب خشک و کپک سبز مربوط به
گونههای درونزی  Fusarium venenatumو

Isolate

KSC22
KSC39
KSC68
KSC87
KSC103
KSC104
KSC285
KSC303

 Clonostachys roseaبه ترتیب با  12/60و 16/02
درصد برای بیماری حبابتر و  12/00تا  16/81درصد
برای بیماری حباب خشک و  16/13تا  16/13درصد
برای بیماری کپک سبز بود .همچنین ،گونه
 Scedosporium apiospermumنیز با  16/13درصد
بازدارندگی توانست بیماری کپک سبز را کنترل کند.
به این ترتیب سه جدایه درونزی Fusarium
 Clonostachys rosea ،venenatumو
 Scedosporium apiospermumبهعنوان جدایههای
برتر در این پژوهش گزارش شدند.
گونه  Clonostachys roseaاز سراسر جهان
گزارش شده و در انواع مختلف زیستگاهها وجود دارد و
بهعنوان یک مایکوپارازیت قدرتمند ،توانایی کنترل
بیولوژیک زیادی را در برابر عوامل بیماریزای قارچی
گیاهان ،نماتدها و حشرات به نمایش میگذارد .این
رفتار براساس فعالسازی مکانیسمهای متعددی مانند
آنزیمهای تجزیه کننده دیواره سلول ،تولید
متابولیتهای ثانویه ضد قارچ و القای سیستمهای

شیرازی و همکاران :فعالیت ضدقارچی قارچهای درونزی جداشده از قارچ...

دفاعی در گیاه است ( .)Sun et al. 2020قارچ C.

 roseaتوانایی درونزی شدن را در بافتهای مختلف
گیاهان به نمایش گذاشته و از شاخه و برگ گیاه
شمعدانی و ریشه خیار به صورت اندوفیت جداسازی
شده است ( Chatterton and Punja 2015,
.)Chatterton and punja 2012
گونه  ،Fusarium venenatumقارچی ساکن خاک،
غیر بیماریزا و اندوفیت است که بطور معمول در
صنعت تخمیر بصورت تجاری مورد استفاده قرار
میگیرد و یک عامل بیوکنترل برای مهار رشد
گونههای بیماریزای  Fusariumگزارش شده است
( .)MCCallum et al. 2004در این تحقیق نیز بیشتر
از  16درصد در گلخانه در مقابل هر سه بیماری قارچ
دکمهای موجب کنترل شده است.
گونههای مختلف قارچ  Paecilomyces sp.در
مطالعات فراوان ،کنترل کننده آفات و نماتد مولد گره
ریشه میباشد ( ،)Yazid et al. 2020در تحقیق حاضر
نیز ،قارچ درونزی  ،Paecilomyces maximusکنترل
کننده هر سه بیماری مورد آزمایش ،در قارچ دکمهای
بوده است.
قارچ  Aspergillus ustusهم بهعنوان عامل
بیماریزا در گیاهان شناخته میشود ( Kucuk and
 )Kivance 2008و هم اثر آنتاگونیستی برخی از
سویههای آن در برابر قارچهای بیمارگر Penicillium
 chrysogenumو  Aspergillus tamariiدر زیتون
گزارش شده است (،)Gharsallah et al. 2020
همچنین برخی از سویههای آن با تولید فیتوهورمون
موجب القای مقاومت سیستمیک در گیاه
آرابیدوپسیس در برابر قارچ نکروتروف Botrytis
 cinereaو باکتری همیبیوتروف Pseudomonas
 syringaeمیشود ( .)Salsa-Marina 2011در این
آزمایش ،بیشتر از  81درصد موجب کنترل هر سه
بیماری قارچ دکمهای در گلخانه شد.
سویههای مختلف قارچ  Cladosporium sp.در
مطالعات مختلف بهعنوان عامل کنترل بیولوژیک و
همچنین بهعنوان اندوفیتهای مفید کنترل کننده
بیماریهای گیاهی معرفی شدهاند ( Kohl et al.

 .)2018, Abdallah Chaibub et al. 2020در پژوهش
حاضر ،قارچ  Cladosporium allicinumاز کالهک
قارچ خوراکی دکمهای جداسازی شد و بیشتر از 20
درصد در گلخانه موجب کنترل هر سه بیماری
قارچخوراکی دکمهای شد .براساس اطالعات ما ،این
اولین گزارش از این گونه بهعنوان قارچ درونزی و
عامل کنترل بیولوژیک بیماری در قارچ خوراکی
دکمهای است .سویههای مختلف قارچ Penicillium
 chrysogenumدر مطالعات مختلف بهعنوان عامل
آنتاگونیست روی بیمارگرهای گیاهی و نماتدها
گزارش شده است ( Jackson et al. 1994, Sikandar
 )et al. 2020و بصورت اندوفیت و عامل کنترل
بیولوژیک نیز از گیاهان مختلف جداسازی و گزارش
شده است ( .)Meng et al. 2011در آزمایش حاضر،
جدایه قارچی  Penicillium chrysogenumتوانست هر
سه بیماری قارچ دکمهای را کنترل کند.
قارچ  Cephalotrichum purpureofuscumتاکنون
به عنوان عامل بیوکنترل معرفی نشده است و این
اولین گزارش از این گونه بهعنوان قارچ درونزی و
عامل کنترل بیماری است که موجب کنترل هر سه
بیماری بین  20تا  60درصد گردید.
قارچ  Alternaria alternataدر بسیاری از
گزارشات عامل بیماری لکه برگی با دامنه میزبانی
فراوان معرفی شده است ( Ghosh et al. 2016, Tozlu
 .)et al. 2018این گونه بصورت اندوفیت نیز از گیاهان
(میزبانهای) مختلف از جمله گیاه داروئی Pinus
 tabulaeformisجداسازی شده است ( Dong Guo et
 .)al. 2004این قارچ از گیاه داروئی Ephorbia larica
بصورت اندوفیت جداسازی شده و دارای فعالیت
آنتاگونیستی علیه قارچ بیمارگر Fusarium sp.
میباشد ( .)Al-Rashdi et al. 2020در پژوهش حاضر
نیز ،جدایه قارچی  Alternaria alternataبیشتر از 20
درصد در گلخانه در مقابل هر سه بیماری قارچ
دکمهای موجب کنترل شده است.
قارچ  Epicoccum nigrumبه عنوان قارچ اندوفیت
و عامل کنترل بیولوژیک بیمارگرهای گیاهی از جمله
بیماری  Monilia spp.در هلو و شلیلSclerotinia ،
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 sclerotiorumدر آفتابگردان و  Pythiumدر پنبه
معرفی شده است ( Pancher et al. 2012, Favaro et
 .)al. 2011این گونه در ایران از گیاهان سویا ،جو،
انگور وحشی و غیره توسط ارشاد جداسازی شد
( .)Ershad 2009همچنین ،این گونه به عنوان قارچ
اندوفیت از درختان گیالس جداسازی شد
( .)Haddadderafshi et al. 2011قارچ  E. nigrumبه
عنوان قارچ اندوفیت برای اولین بار از درختان شلیل و
زردآلو توسط هاشملو و همکاران گزارش شده است
( .)Hashemloo et al. 2013در پژوهش حاضر نیز،
جدایه قارچی  Epicoccum nigrumبیش از  23درصد
در گلخانه در مقابل هر سه بیماری قارچ دکمهای
موجب کنترل شده است.
قارچ  Curvularia inaequalisدر بسیاری از
گزارشات به عنوان قارچ اندوفیت و عامل کنترل
بیولوژیک معرفی شده است ( Arinze et al. 2008,
 .)Ravindra et al. 2008این گونه برای اولین بار در
ایران به عنوان اندوفیت از گیاهان دارویی بادرشبو،
پونه و نعنا فلفلی در شهرستان ارومیه گزارش شد
( .)Nori 2016در پژوهش حاضر ،این گونه از کالهک
قارچ خوراکی دکمهای جداسازی شد و بیشتر از 81
درصد در گلخانه موجب کنترل هر سه بیماری
قارچخوراکی دکمهای شد .گونههای Sedosporium
 sp.عوامل بیماریزای فرصت طلب هستند و باعث
عفونتهای مختلف در انسان میشوند و گونه
 Scedosporium apiospermumاز خاک مناطقی از
مراکش ،بانکوک ،مکزیک ،اتریش و هلند گزارش شده
است ( )Mouhajir et al. 2020و تاکنون از گیاهان
جداسازی نشده است .این قارچ بیشتر از  82درصد در
گلخانه در مقابل هر سه بیماری قارچ دکمهای موجب
کنترل شد.
تعداد زیادی از گونههای  Chaetomiumاین
قابلیت را دارند که بهعنوان عامل کنترل بیولوژیک به
وسیله رقابت برای بستر و مواد غذایی،
مایکوپارازیتیسم ،آنتیبیوز و یا بصورت ترکیبی از این

مکانیسمها ،موجب جلوگیری از رشد قارچهای بیمارگر
شوند ( .)Zhang and Yung 2007گونههای این قارچ
این قابلیت را دارند که با تولید متابولیتهای ثانویه
بهعنوان آلکالوئیدها ،اثرات بیماریهای قارچی را در
میزبان کاهش دهند ( .)Zhao et al. 2017گونه C.
 atrumبهعنوان قارچ ریزوپالن ( )rhizoplaneو
ریزوسفر ( )rhizosphereعمل میکند ،با ریشههای
گیاه همزیستی برقرار میکند و فقط در صورت
محدودیت شدید منابع و رقابت بین گونههای خاص،
بیماریزا میشود ( Violi et al. 2007, Blumenstein
 ،)et al. 2015در پژوهش حاضر نیز ،جدایه قارچی C.
 atrumبیش از  26درصد در گلخانه در مقابل هر سه
بیماری قارچ دکمهای موجب کنترل شده است.
قابل ذکر است که این اولین گزارش از تمامی
گونههای موجود در این پژوهش به عنوان قارچهای
درونزی جداسازی شده از قارچ دکمهای و عامل
بیوکنترل بیماریهای حبابتر ،حباب خشک و کپک
سبز در قارچ دکمهای در ایران و جهان میباشد.
قارچهای درونزی عالوه بر القای مقاومت در برابر
بیماریها و تنشهای محیطی در میزبان ،با
مکانیسمهای مختلف موجب افزایش رشد و عملکرد
محصول هم میشوند که این موضوع در این پژوهش
نیز نمایش داده شده است .میتوان امیدوار بود که در
آینده با انجام مطالعات تکمیلی ،سویههای قارچی
درونزی معرفی شده در این پژوهش بتواند برای
مدیریت بیماریهای مهم قارچ خوراکی مورد استفاده
واقع شود و از خسارت آنها در سالنهای پرورش قارچ
خوراکی بکاهد.
سپاسگزاری
از مساعدتهای صمیمانه و ارزشمند گروه گیاهپزشکی
دانشگاه تهران ،دانشگاه سوانسی و دانشگاه ریدینگ
انگلستان ،بهخاطر فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی و
تحقیقاتی جهت پیشبرد این پژوهش ،تقدیر و تشکر
میشود.
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