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 چکیذُ

گی کٌجذ عاهل تیواری سردی ٍ پضهزد Fusarium oxysporum f.sp. sesamiتِ هٌظَر کٌتزل تیَلَصیک قارچ 

 ، T.  longibrachiatum جذایِ ّایی اس گًَِ ّایٍ   Trichoderma harzianumقارچ جذایِ هختلف اس  چْار

T. koningii  ٍT. virens قذرت  در ایي آسهایص. اًتخاب ضذًذ ٍ در ضزایط آسهایطگاّی هَرد تزرسی قزار گزفتٌذ

 هطالعِهَرد  F. oxysporum f.sp. sesamiقارچ   لیِعتغذیِ ای جذایِ ّای هشتَر  قذرت رقاتتکلًَیشاسیَى  ٍ 

 .Trichoderma  ٍ F.  oxysporum f.spدر تزرسی هاکزٍسکَپی تقاتل هستقین جذایِ ّای  .قزار گزفتٌذ

sesami  ِّای جذایِهطخص ضذ ک T. longibrachiatum ٍT. harianum 4  اس ًظز قذرت ساپزٍفیتی ٍ

تِ طَر کاهل رٍی پزگٌِ قارچ تیوارگز را ساعت  021ٍ پس اس ّا عول ًوَدُ تْتز اس سایز جذایِ کلًَیشاسیَى 

قارچ عاهل تیواری اس رضذ هیسیلیَم طتزیي تاثیز را در تاسدارًذگی رصذ تید 10ٍ  7/62 تِ تزتیة تِ هیشاىپَضاًذُ ٍ 

در کٌتزل قارچ عاهل  آًتاگَتیست هشتَر تَاًایی تاالییی جذایِ ّا ًتایج حاصل حاکی اس آى است کِ. داضتِ است

 .ذرًداتیواری 

 

                  ٍ Trichodermaگًَِ ّای کٌتزل تیَلَصیک، تیواری سردی ٍ پضهزدگی کٌجذ،  :ٍاصُ ّای کلیذی

F. oxysporum f.sp. sesami   
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 هقذهِ

 یکی اص داًِ ّای سٍغٌی ٍ خَساکی هْن دس کـاٍسصی ػٌتی ًَاحی گشم ٍ ًیوِ گشم اػتکٌجذ  

 یواسی صسدی ٍت. تیواسی ّا ٍ آفات هْوی تاػث خؼاست اقتصادی دس کٌجذ هی گشدًذ (.8811احوذی، ) 

یکی اصػَاهل اصلی کاّؾ ت، اػ Fusarium oxysporum f.sp. sesami  کِ ػاهل آى قاسچ پظهشدگی کٌجذ

ًظش داهٌِ هیضتاًی قاسچ خاکضاد تَدُ ٍ اص  ایي. (8818تٌی ّاؿوی، تصیشًیا ٍ )هی تاؿذهحصَل دسگیاُ کٌجذ 

 .(Castellani, 1950) تؼیاس اختصاصی ػول ًوَدُ ٍ گًَِ دیگشی تجض کٌجذ سا هَسد حولِ قشاس ًوی دّذ

 اػتفادُ :کِ اص جولِ آًْا هی تَاى تِ گشدیذُ اػت جْت کٌتشل ایي تیواسی سٍؽ ّای هختلفی رکش

 ؿی تا ػوَم جزتی هاًٌذ کاستٌذاصین ٍاص تزس ػالن ٍػاسی اص آلَدگی ، تٌاٍب چٌذ ػالِ تاغالت ، ػوپا 

 هتحول هقاٍم ٍ اسقام ًؼثتا اػتفادُ اص ،(8811صذسٍی، )یا تٌَهیل دس هشاحل اٍلیِ آلَدگی  

(El-Bramawy et al., 2001)تیواسخاک تَػظ ػٌاصشی چَى سٍی ٍ هغ ، 

 (Adb-El-Moneem, 1996) اػیذ ، آػکَستیک اػیذ ٍ ػالؼیلیک (Abdou et al., 2001)   سٍؽ ّای ٍ

اؿاسُ  (Kang and Kim, 1989; Chung and Choi, 1990; Chung and Hong , 1991) تیَلَطیکی

تشای تَقف تیواسگشّا، ایي قاسچ سا تِ ػٌَاى  Trichodermaگًَِ ّای تٌَع دسهکاًیؼن ّای هَجَد دس  .کشد

ٌَى هغالؼاتی تش سٍی کٌتشل دس ایشاى تا ک. (Papavizas, 1985) ػاهل تیَکٌتشلی هغلَب هغشح هی ػاصد

تا تَجِ تِ ایي کِ  .تَػظ گًَِ ّای تشیکَدسها صَست ًپزیشفتِ اػت صسدی ٍ پظهشدگی کٌجذ تیَلَطیک تیواسی

تش ایي تحقیق  دس هی تاؿذ، ٍ هَسد تَجِ کٌتشل تیَلَطیک اص ًقغِ ًظش هؼائل صیؼت هحیغی سٍؿی ػالن ٍ عثیؼی

هختلف قاسچ گًَِ ّای  اص جذایِ 7 دس هیاىتیواسی ایي تیَلَطیک کٌتشل  س جذایِ ّای هَثش د تْتشیيآى ؿذین کِ 

 .سا هَسد تشسػی قشاس دّینتشیکَدسها 

 هَاد ٍ رٍش ّا

جذا کٌجذ  اص تشؽ اًتْایی ػاقِکِ    F. oxysporum f.sp. sesamiجذایِ قاسچ تشای اًجام ایي عشح اص یک 

 ،( جذایِ 4)  Trichoderma harzianumگًَِ   4جذایِ هشتَط تِ  7ػاصی ؿذ ٍ 

 T. koningii  ، T. virens  ٍT.  longibrachiatum (ِّش کذام یک جذای)،  کِ تَػظ آقای دکتش اهیش

 . اػتفادُ گشدیذ ًذتْیِ ؿذُ تَدحؼیي هحوذی ٍخاًن دکتش هحوذی 
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اس ٍ  پیـشٍی سٍی دس جلَگیشی اص سؿذ هیؼیلیَهی، اػتقشTrichoderma  تِ هٌظَس تشسػی تَاًایی جذایِ ّای

هشدگی کٌجذ دس هحیظ کـت تشسػی ّای صیش ػاهل صسدی ٍ پظ ،   F. oxysporum f.sp. sesamiهیؼیلیَم 

 :صَست گشفت

 رها رٍیتزیکَدجذایِ ّای هختلف  تقاتل هستقینتزرسی هاکزٍسکَپی 

F. oxysporum f.sp. sesami :   هحیظ  حاٍی دس یک عشف تـتک ّای پتشیایي آصهایؾ جْت اًجام

تِ    F. oxysporum f.sp. sesamiهیلی هتشی اص حاؿیِ کـت چْاس سٍصُ 5تلَک  یک PDAکـت 

 هیلی هتشی اص جذایِ ّای 5فاصلِ یک ػاًتی هتشی اص لثِ تـتک پتشی ٍ دس عشف هقاتل یک تلَک 

Trichoderma تٌْایی هیلی هتشی اص قاسچ تیواسگش تِ  5یک تلَک  دس تـتک پتشی ؿاّذ ًیض .کـت گشدیذ

جذایِ تشای ّش .دسجِ ػاًتی گشاد ًگْذاسی ؿذًذ 18دس اًکَتاتَس تا حشاست  پتشی ّا. کـت دادُ ؿذ

دس ػِ ًَتت تِ فاصلِ ّای صهاًی  ػاهل تیواسیقاسچ سؿذ ؿؼاػی  .تکشاس دس ًظش گشفتِ ؿذ 8 شیکَدسهات

 قاسچ تیواسگشیؼیلیَم دسصذ تاصداسًذگی اص سؿذ ه .ؿذ اًذاصُ گیشیػاػت پغ اص کـت  811ٍ  71، 14

تا اػتفادُ اص ساتغِ صیش هحاػثِ  تاصُ ّای صهاًی رکش ؿذُ دستَػیلِ جذایِ ّای هختلف قاسچ تشیکَدسها 

 :( 1جذٍل )گشدیذ

 (دس تـتک پتشی ؿاّذقاسچ تیواسگشقغشکلٌی ) -(ستقاتل تا ّش کذام اص جذایِ ّای تشیکَدسهاقاسچ تیواسگش د قغش کلٌی)             

100 x 
    (قغشکلٌی قاسچ تیواسگشدس تـتک پتشی ؿاّذ)                                                          

 

جذایِ  دس ایي آصهایؾ ػالٍُ تش تؼییي دسصذ تاصداسًذگی سؿذ هیؼیلیَهی قاسچ ػاهل تیواسی دس هقاتل

اص هتَقف ًوَدى سؿذ آى  پغ قاسچ تیواسگش، پیـشٍی سٍی هیؼیلیَم Trichoderma ّای هختلف 

  .ًیض تشسػی ؿذ

دادُ ّای تذػت آهذُ اص  .تکشاس اًجام ؿذ 3تیواس دس  8تصادفی ؿاهل  "ایي آصهَى دس قالة عشح کاهال

تیواسّا تا اػتفادُ اص ٍ  هَسد تجضیِ ٍ تحلیل آهاسی قشاس گشفت  spssآصهایؾ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

 . .ًکي تا یکذیگش هقایؼِ ؿذًذآصهَى تحلیل ٍاسیاًغ ٍ آصهَى دا

 

  تحث ًتایج ٍ

 دس تشسػی سقاتت تغزیِ ای جذایِ ّای هختلف تشیکَدسها دس تقاتل هؼتقین تا قاسچ 

F. oxysporum f.sp. sesami  ِتؼذ اص سؿذ ٍ تشخَسد هـخص ؿذ کِ توام جذایِ ّای تکاس سفت

 تجض جذایِ ّایػپغ توام جذایِ ّا   تا پشگٌِ ّای قاسچ ػاهل تیواسی هاًغ سؿذ ٍ تَػؼِ آى ؿذًذ ٍ
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Trichoderma harzianum1   ٍTrichoderma harzianum3   ، ؿشٍع تِ پیـشٍی

قایؼِ دسصذ تاصداسًذگی ه (.1ؿکل )ًوَدًذتیواسی صا قاسچ کلًَیضاػیَى ٍ اػپَس صایی سٍی هیؼیلیَم 

دس  T.  longibrachiatumجذایًِـاى هی دّذ کِ  سگشقاسچ تیواػلیِ  تشیکَدسهاجذایِ ّای هختلف 

دسصذ  7/61 ٍ 8/48, 8/88تِ تشتیة تِ هیضاى  ػاػت 811ٍ  71، 14 ًَتت یادداؿت تشداسی 8ّش 

تیـتشیي هیضاى تاصداسًذگی اص دسصذ  48ٍ 17، 8/81تِ هیضاى  T. harianum 4جذایِ ّوچٌیي ٍ 

جذایِ تفاٍت  2ٍ ایي  ًذاداؿتِ  دس هیاى جذایِ ّای هَسد آصهایؾلیَهی ػاهل تیواسی سا سؿذ هیؼی

  .Tجذایِ  جذایِ تکاس سفتِ 7اص هیاى (.8ًوَداس ، 8ل جذٍ)هؼٌی داسی تا یکذیگش ًـاى ًوی دٌّذ

longibrachiatum ٍ سٍص  6سؿذ سا اص خَد ًـاى داد تِ عَسی کِ پغ اص  تیـتشیي ػشػت پیـشٍی

تحلیل آهاسی ًـاى هی دّذ کِ تجضیِ ٍ (.2ؿکل )تِ عَس کاهل ػغح پشگٌِ قاسچ تیواسگش سا پَؿاًذ

 تَدُ اػتػاػت  71ٍ کوتشیي آى دس تاصُ صهاًی ػاػت  811صهاًی  تاصُهشتَط تِ  گیتْتشیي تاصداسًذ

 1 جذٍل)آصهَى داًکي ٍجَد ًذاسد دسصذ 1ّش چٌذ اختالف هؼٌی داسی تیي تاصُ ّای صهاًی دس ػغح 

  .( 1ًوَداس ،

تَاًایی کٌتشل  ِ ّای هختلف اص یک گًَِ تشیکَدسها هی تَاًٌذًتایج ایي آصهایؾ اص ایي دیذگاُ کِ جذای

 تیَلَطیک هتفاٍت اص خَد ًـاى دٌّذ ًتایج هـاتِ تذػت آهذُ تَػظ ػایش هحققیي

(Elewa et al., 2011)  ِسا تاییذ هی کٌذ ٍلی اص حیث تؼذاد گًَِ ّای تشیکَدسها ی هَسد اػتفادُ ک

 .شی داسدهی تاؿٌذ تش آى تحقیقات تشت تؼضا جذیذ

 

 

ٍ جذایِ ّای عاهل تیواری ٍ پیطزٍی جذایِ ّای  Trichodermaتزرسی هاکزٍسکَپی تقاتل هستقین جذایِ ّای  .0ضکل          

Trichoderma  ساعت 021پس اس  رٍی عاهل تیواری (A)  ِجذایT. hazrianum 4  ،(B)  ِجذایT. virens، 
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(C) ِجذایT. hazrianum 2 ،(D) ِجذای T. koningii،(E) ِجذای T. hazrianum 3 ،(F) ِجذای  T.  

longibrachiatum ،(G)  ِجذایT. hazrianum 1 ،(H )ضاّذ 

 

 رٍس 6ٍ قارچ تیوارگز پس اس  T.  longibrachiatum  جذایِکطت هتقاتل . 2ضکل

 

 صهاى

 گًَِ تشیکَدسها

 ػاػت 120 ػاػت 72 ػاػت 24

T. harianum 1 
bcde3/33 cdef0/27 cdef0/24 

T. harianum 2 
cdef0/25 cde0/30 bcde0/33 

T. harianum 3 
f0/0 ef0/12 cdef0/27 

T. harianum 4 
ab3/58 cdef0/27 abcd0/41 

T. longibrachiatum 
bcde3/33 abc3/43 a7/62 

T. koningii 
ef3/8 def0/15 cde0/31 

T. virens cdef
7/61 

ef
0/9 

ef0/11 

control 
f0/0 f0/0 f0/0 

 .آصهَى داًکي اختالف هؼٌی داسی تا ّن ًذاسًذ% 1هیاًگیي ّایی کِ حذاقل داسای یک حشف هـتشک ّؼتٌذ، دس ػغح                   

 هقایسِ اثزهتقاتل سهاى ٍ گًَِ قارچ تزیکَدرها تز درصذ تاسدارًذگی اس رضذ قارچ فَساریَم .0جذٍل 
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در  Fusarium oxysporum f.sp. sesami  در ممانعت از رشد Trichodermaسه میانگین های تاثیر جدایه های مقای .1نمودار

 ساعت پس از کشت      141 و 24، 42روش کشت متقابل در سه فاصله زمانی 

 

 

 

 ػاػت 120 ػاػت 72 ػاػت 24 تاصُ صهاًی

 a8/21 a4/20 a7/28 دسصذ تاصداسًذگی

 اسُ سهاًی تز درصذ تاسدارًذگی اس رضذ قارچ فَساریَمهقایسِ اثز ت.2جذٍل 
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                                                                                                                                                                         هقایسِ سهاى ّا اس ًظز درصذ تاسدارًذگی.2ًوَدار 

 ًتیجِ گیزی کلی

تیـتشیي دسصذ تاصداسًذگی اص سؿذ قاسچ  T.  longibrachiatumتشاػاع ًتایج تذػت آهذُ گًَِ 

دسصذ  گًَِ ّای هتفاٍت ضوي ایٌکِدس تیي گًَِ ّای هختلف هَسد آصهایؾ سا داؿتِ اػت  سا تیواسگش



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

تٌاتشایي پیـٌْاد هی ؿَد هغالؼات تکویلی دس ؿشایظ . خَد ًـاى هی دٌّذتاصداسًذگی ّای هتفاٍتی اص 

 .گشددگلخاًِ ٍ هضسػِ اًجام  ؿَد ٍ دس ًْایت تْتشیي جذایِ جایگضیي هثاسصُ ؿیویایی 
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In order to biological control of causal agent of yellowing and wilt of sesame, 

four isolates of Trichoderma harzianum fungi and isolates of T.  

longibrachiatum, T. koningii and T. virens were selected and investigated in 

vitro. In this research ,colonization ability and nutrition competition of these 

isolates against F. oxysporum f.sp. sesami were studied. Macroscopic 

investigation of dual culture of Trichoderma isolates and F. oxysporum f.sp. 

sesami indicate that T.  longibrachiatum and  Trichoderma harzianum4 had 

better effects in saprophytic ability and colonization and after 5 days they 

completely colonized pathogen
,
s coloni .They had the highest effect on percent 

of  mycillium growth prohibition, 62/7 and 41 respectivly.This study show that 

antagonistic isolates have high ability to control F. oxysporum f.sp. sesami . 
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