
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 (Eiseniaکرم خاکی  دٍ گًَِ ّای هایعضذ قارچی فراٍردُ تااثر آزهایطگاّیبررسی 

foetida,Lumbericus luberus)  زای گیاّیّای بیواریقارچ علیِ تعذادی از بر 
2، هْراى عربی1ا، هجیذ اٍلی1، هرین پیرایص1*هْسا رستوی  

 اعتادیار ٍ داًؾیار داًؾگاُ ؽْزکزد -2،1کزد ؽٌاعی گیاّی داًؾگاُ ؽْزداًؾجَی کارؽٌاعی ارؽذ تیواری -1

Mahsarostami127@gmail.com
* 

 چکیذُ

ضیویایی از جولِ تْذیذ سالهت بطر، آلَدگی هحیط  سوَمزای گیاّی با ّذف کاّص اثرات خطرًاک اهرٍزُ کٌترل زیستی عَاهل بیواری

در ایي راستا استفادُ از پتاًسیل ضذ . باضذٍم یک اٍلَیت هیزای هقازیست، از بیي بردى هَجَدات غیر ّذف ٍ پیذایص عَاهل بیواری

ی هایع دٍ سِ فراٍردُ بازدارًذگی تدر ایي هطالعِ اثرا. ّای کرم خاکی طی سال ّای اخیر هَرد تَجِ قرار گرفتِ استهیکرٍبی فراٍردُ

زای ی بیواریاّعلیِ قارچ بر ٍاش، سلَمرهیٍتی، ضاهل ٍرم (Eisenia foetida, Lumbericus luberus)گًَِ کرم خاکی هختلف 

 ,.Fusarium spp., Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Aspergilus niger, Cladosporium spp: گیاّی

Rhizoctonia solani, Penicilium spp.,Verticillium spp. ًتایج ایي آزهَى ًطاى داد کِ . در ضرایط آزهایطگاّی بررسی گردیذ

 توام آهاری تحلیلبر اساس . باضذّا هیعلیِ توام قارچ آزهایطگاّیی هایع دارای خاصیت بازدارًذگی رضذ در هحیط ِ فراٍردُّر س

ًتایج کلی  .بیطتریي اثر را داضتٌذfoetida  Eiseniaکرم  ّایفراٍردٍُدر هرحلِ بعذی  luberus Lumbericus ّای هایع کرمفراٍردُ

 .باضذزای گیاّی هیّای بیواریّای کرم خاکی در کٌترل زیستی قارچًسیل باالی فراٍردُپتا ایي تحقیق حاکی از

ّای هایع کرم فراٍردُ، Eisenia foetida ،luberus Lumbericus، زای گیاّیّای بیواریفعالیت ضذ قارچی، قارچ: ٍاژگاى کلیذی

 خاکی
 

 ذهِهق

اهٌیت غذایی تزای ایي جوؼیت هغتلشم تَعؼِ تیؾتز در تخؼ کؾاٍرسی خَاّذ ی افشایؼ جوؼیت در جْاى، تاهیي تا رًٍذ فشایٌذُ

رٍیِ اعتفادُ هکزر ٍ تی .تاؽٌذػَاهل، آفات ٍ اهزاض هیایي  یکی اس هْوتزیي  .ای ٍجَد داردػَاهل هحذٍد کٌٌذُدر ایي راعتا . تَد

ّا ؽذُ ٍ در ًتیجِ پتاًغیل کؼٍهت در تزاتز آفتاس تزکیثات ؽیویایی، ػالٍُ تز آلَدگی هحیظ سیغت، هَجة تزٍس پذیذُ هقا

  . دّذسای گیاّی را تِ ؽذت افشایؼ هیخغارت آفزیٌی ػَاهل تیواری

در ایي  ّای گیاّی یکی اس راّْای کاّؼ هخاعزات سیغت هحیغی اعت،ّای کزم خاکی در کٌتزل آفات ٍ تیواریاعتفادُ اس فزاٍردُ

 .اًذّا پزداختِکؾی ایي فزاٍردُی اخیز تِ هغالؼِ اثزات ضذ تاکتزیایی، ضذ قارچی ٍ حؾزُّاراعتا، پضٍّؾگزاى سیادی در عال

ّای هفیذ ّا تاػث افشایؼ تیَهاط ٍ افشایؼ جوؼیت تاکتزیّای خاکی تا ّضن ٍ ػثَر خاک ٍ هَاد آلی اس رٍدُ خَد ٍ دفغ آىکزم 

-ی علَلی قارچ، تز رٍی دیَارُّاّا ٍ اکتیٌَهیغتذادی اس اعتزپتَهایغظّای کیتیٌَلیتیک ٍ تؼدر ایي هیاى تاکتزی. گزدًٌذخاک هی

ّا تِ ػٌَاى هواًؼت کٌٌذُ ّوچٌیي ایي تاکتزی. (Yu et al, 2008) گذاردتیَتیک تاثیز هیّای پاتَصى گیاّی تِ ػٌَاى کیتیٌاس ٍ آًتی

ی ٍرهی تَعظ ػصارُ Botrytis cinereaتَاًایی کٌتزل . (Hoster et al, 2005)اًذّای پاتَصى گیاّی هؼزفی ؽذُاس رؽذ قارچ

، تزای کٌتزل ّای کیتیٌَلیتیکپتاًغیل تؼذاد سیادی اس تاکتزی. گشارػ ؽذ 1994ٍ ّوکاراًؼ در عال  Mequilkewکوپَعت تَعظ

. (Hoster et al., 2005)ّای کزم خاکی ٍجَد داردکِ در فزاٍردُ ّای گیاّی تا ػاهل قارچی گشارػ ؽذُ اعتتیَلَصی تیواری

. (Kawase et al., 2006). ذکؾی دارًی تاؽذ کِ تَاًایی قارچه ّای اعتزپتَهایغظّای جذا ؽذُ هزتَط تِ گًَِاکثز ایي تاکتزی
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 Eisenia foetida ٍluberus) خاکی کزم دٍ گًَِ ّای هایغتا ّذف تزرعی فؼالیت ضذ قارچی فزاٍردُ ؼّایي پضٍ

Lumbericus )ّای تیواری سای گیاّی در ؽزایظ تز تاسدارًذگی رؽذ تؼذادی اس قارچٍاػ ٍ علَم ی، ٍرهیتؽاهل ٍرم

 .آسهایؾگاّی صَرت گزفت
 

 ّاٍ رٍش هَاد

 Fusarium spp., Botrytis cinerea,  Alternaria alternata, Aspergilus nigerجذایِ قارچی  ّؾتدر ایي هغالؼِ اس 

Cladosporium spp., Rhizoctonia solani, Penicilium spp., Verticillium spp.  ّا تاییذ ؽذُ سایی آىکِ تیواری

ّا اس آسهایؾگاُ تیواری عایز جذایِ. فَساریَم اس ریؾِ ًخَد جذا عاسی ؽذجذایِ ٍرتیغیلیَم اس گیاُ پٌثِ ٍ جذایِ  .اعتفادُ ؽذتَد، 

 .زدیذؽٌاعی گیاّی داًؾکذُ کؾاٍرسی داًؾگاُ صٌؼتی اصفْاى دریافت گ

   ّای خاکی تز اعاط کلیذ هزفَلَصی ؽٌاعایی کزم تزداری ٍّای هایغ کزم خاکی در اتتذا اقذام تِ ًوًَِجْت تَلیذ فزاٍردُ -1

Key کزم خاکی دٍ .ؽذEisenia foetia ٍluberus Lumbericus ّای هایغ هَرد اعتفادُ قزارفزاٍرادُ ؽٌاعایی ٍجْت تَلیذ 

 .گزفت

تِ هذت عِ الی  لیتز آب ریختِ ٍهیلی ؽؾصذ در پٌجاُ گزم کزم را .ؽذ جذا تَدُ خاک اسرا  ّاکزمتزای تْیِ آى  :ٍاػتْیِ ٍرهی1-1

هایغ سرد رًگ حاصل  .گزددتِ تغتز کؾت هٌتقل هی ّا جذا ٍعپظ کزم .ؽَدپٌج دقیقِ در عِ ًَتت تِ صَرت دٍراًی ّوشدُ هی

 .گیزدٍاػ هَرد اعتفادُ قزار هیتحت ػٌَاى ٍرهی

در  کوپَعت خؾک ؽذُ را در یک پارچِ ظزیف تَری هاًٌذچای کوپَعت دٍیغت گزم ٍرهی تی یاتزای تْیِ ٍرم: تیمتْیِ ٍر 2-1

ٍ تِ هٌظَر فؼال عاسی جوؼیت ، دّینداخل یک لیتز آب قزار دادُ ٍ ایي ظزف را تِ هذت عِ الی ؽؼ رٍس در دهای اتاق قزار هی

 .دَؽهیرٍس اًجام  در هذت یکزکیة ػولیات َّادّی َّاسی هیکزٍتی هفیذ ایي ت

تِ اسای ّز یک گزم اس  .کٌینحذٍد پٌجاُ گزم اس آًْا را ٍسى هی ّای خاکی،ٍؽَی کزمؽغت جذاعاسی ٍ تؼذ اس: تْیِ علَم 3-1

ّفت هزتثِ هحلَل  ٍلتی 9 تا اعتفادُ اس اتشار ؽَک الکتزیکی ٍلیتز عزم فیشیَلَصی در داخل ظزف ریختِ ّای خاکی دٍ هیلیکزم

یثات عیغتن گَارؽی کزم حاصل کار هحلَل سرد رًگ هحتَی تزک .کٌینؽَک ٍارد هی هحتَی کزم را تِ هذت عِ ثاًیِ در ّز تار

 .خاکی اعت

  :ّای کزم خاکی در جلَگیزی اس رؽذ قارچ در ؽزایظ آسهایؾگاّیتزرعی اثز فزاٍردُ -2

ًَع قارچ  ّا تِ صَرت یک عزح کاهال تصادفی در قالة فاکتَریل تا دٍ فاکتَر ًَع کَد ٍایي عزی اس آسهایؼ: عزح آسهایؾی 2-1

 .تا چْار تکزار اًجام ؽذ

درٍى ّز پتزی . گزفتِ اعتّا تِ رٍػ اختالط کَد تا هحیظ کؾت اًجام ایي آسهایؼ: ّای کؾت حاٍی کَدادُ کزدى هحیظآه 2-2

در اتتذا هحیظ کؾت در اتَکالٍ تِ هذت تیغت دقیقِ قزار . ُ اعتاس کَد ریختِ ؽذ تزلیپٌج هیلی ٍ  PDAلیتز هحیظ کؾتدُ هیلی

تِ ایي تزتیة هحیظ  .گذراًینهحیظ کؾت اتتذا کَدّا جْت یکٌَاخت ؽذى هحیظ اس صافی هی پیؼ اس هخلَط کزدى کَد ٍ .دّینهی

 .هتزی ریختِ ؽذّای ًِ عاًتیاعت تْیِ ٍ درٍى پتزیPDA کؾت هخلَط کِ حاٍی کَد ٍ

جْت تزرعی ٍاکٌؼ قارچ در هقاتل کَد تِ کوک یک چَب پٌثِ  :ّای قارچی تز رٍی هحیظ کؾت حاٍی کَداًتقال جذایِ 3-2

ؽزایظ اعتزیل  تا رػایت ّای در حال رؽذ قارچ ػاهل تیواری تزداؽتِ ٍاس حاؽیِ کلٌی هتزؽؼ هیلی ّای تِ قغزعَراخ کي دیغک

 .دّینًیش پتزی ؽاّذ قزار هی ّای حاٍی هحیظ کؾت ٍاجذ کَد ٍتِ صَرت ٍاصگَى در هزکش پتزی



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

ّای ػاهل تیواری تِ هحیظ کؾت پظ اس اًتقال قارچ: گیزی قغز کلٌی قارچ ػاهل تیواری تز رٍی هحیظ کؾت حاٍی کَداًذاس4-2ُ

گیزی رؽذ ؽؼاػی قارچ تا سهاًیکِ ًوًَِ کٌتزل توام اًذاسُ اًتقال یافتِ ٍ 22 ±1ی ّا در درٍى اًکَتاتَر تا دهاپتزی هَرد تزرعی،

ّا تٌذی تیوارعثقِ اًجام α=1%ٍ در عغح LSDهحاعثِ هیاًگیي رؽذ آسهَى  آى پظ اس .پذیزدصَرت هی پتزی را پز ًوایذ،

 .صَرت گزفت
 

 گیریبحث ًٍتیجِ

تا ًوًَِ ؽاّذ دارای  خاکی ًَع کَد هایغ حاصل اس دٍ گًَِ کزم عِخاکی ًؾاى داد کِ ّز ّای ّای هایغ کزمًتایج تزرعی اثز فزاٍردُ

 luberus Lumbericus کزمتی ٍاػ، علَم ٍ ٍرم تِ تزتیة ٍرهی ّا،تا تَجِ تِ هقایغِ هیاًگیي .تاؽذدار هیاختالف تغیار هؼٌی

کوپَعت در تاثیز ٍرهی .را داؽتٌذتیؾتزیي اثز کٌتزل کٌٌذگی Eisenia foetida کزم تی ٍ علَم ٍاػ ،ٍرمٍرهی ٍدر هزحلِ تؼذی

 ،کوپَعت در خاکتا تَجِ تِ گیاّاى تیوار ؽذُ تا تزکیثات ٍرهی .آفات گیاّی گشارػ ؽذُ اعت ّای خاکشاد ٍکٌتزل تیواری

، افشایؼ ؽَدث ایجاد هقاٍهت هیتاػ ى ٍجَد دارد ٍاتِ هقذار کن تِ عَر عثیؼی در گیاّ ، فٌَلیک اعیذ کِ یک تزکیة تیَؽیویایی

ؽًَذ ٍ یا تِ عَر اًذ کِ تاػث اس تیي رفتي قارچ تِ عَر هغتقین هیتزخی اس فٌَلیک اعیذّا تِ ػٌَاى ضذ قارچ هؼزفی ؽذُ. یاتذهی

ّای ًَِکوپَعت هزتثظ تا گّا جذا ؽذُ اس ٍرهیاکثز اکتیٌَهیغت .ؽَدّا در گیاُ هیغیز هغتقین تاػث تحزیک عٌتش فٌَلیک

ّای کِ، کزم ،گشارػ کزدًذ1993در عال Ravira ٍRyder (Kawase,2006)..تزخَردارًذ کؾیاعتزپتَهایغظ اس تَاًایی قارچ

ٍ تاػث تیَکٌتزل هحل ریشٍعفزریؾِ گیاّاى کِ R 21242اعتزیي Pseudomonas corrugataخاکی تاػث پزاکٌذگی ٍتَسیغ 

 .ؽذُ اعتدر گٌذم تَدُ، Take-all آلَدُ تِ ػاهل 

 اثر بازدارًذگی رضذ قارچ تیوار

8.2 ضاّذ  
 a 

Eisenia foetida 1.14688سلَم
b 

Eisenia foetida 1.075 ٍرم تی
b 

Eisenia foetida 0.63125 ٍرهی ٍاش
c 

Lumbericus luberus 0.45156 ٍرم تی
d 

Lumbericus luberus 0.38094سلَم 
ed 

Lumbericus luberus 0.31969 ٍرهی ٍاش
e 

SEM 0.047030 
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ّادر تیوارّای هختلف هقایسِ رضذ قارچ.1ًوَادر
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 ًتیجِ گیری کلی
کِ ػالٍُ تز عثیؼی تَدى تایذ  گزددّای گیاّی اعتفادُ تزکیثاتی تزای کٌتزل تیواری تایغتهی در جْت کاّؼ هصزف عوَم،

تزای هحکن ؽذى . تاؽذتغیار هَرد تَجِ هیّای کزم خاکی در ایي راعتا اعتفادُ اس فزاٍردُ. عاسگاری تا هحیظ سیغت داؽتِ تاؽٌذ

 . تاؽذای هیای ٍ هشرػِایي ادػا ًیاس تِ آسهایؾات گلخاًِ
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Abstract 

Biocontrol of plant disease agents in order to decrease the hazardous impacts of chemical pesticide 

application including problems of public health, environmental pollution, toxic effect on non-target 

organisms and causing resistance disease agents is a priority. In this study, liquid products of 2 

erthworms species (Eisenia foetida, Lumbericus luberus) used for antifungal activity against eight 

economically important phytopathogenic fungi, Fusarium spp., Botrytis cinerea, Alternaria 

alternata, Aspergilus niger, Cladosporium spp., Rhizoctonia solani, Penicilium spp.,Verticillium 

spp.. The results showed that all liquid products inhibited mycelia growth of all fungi. Based on 

statistical analysis products of Lumbericus luberus and then products of Eisenia foetida have the 

greatest effect. It is concluded that  earthworm poroducs have a remarkable potential as biocontrol 

agents against phytopathogenic fungi. 
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