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  چكيده
در آزمايشگاه و گلخانه  Yدر گياه گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا  M. javanica عليه  .BI harzianum Tفعاليت بيوكنترلي جدايه 

ر اسپور د 106با غلظت  BI harzianum .T برگي توسط سوسپانسيون اسپور  6ريشه گياهچه هاي گوجه فرنگي در مرحله  .بررسي شد
در گلخانه، ) تعداد گال و كيسه تخم( اين جدايه عالوه بر كاهش شدت بيماري. الرو فعال سن دو نماتد مايه زني گرديد 2000ميلي ليتر و 

سبب افزايش درصد مرگ و مير الروها و كاهش درصد تفريخ تخم ها در آزمايشگاه شد، نتايج نشان مي دهد كه اين آنتاگونيست كارايي 
   .را داراست M.javanicaرل بيولوژيك نماتد مولد گره ريشه الزم جهت كنت

  Meloidogyne javanica ،T. harzianum BI ، Eggmassكنترل بيولوژيك، : كليديواژگان 
   مقدمه

وده نم جلب خود رابه محققين از بسياري توجه ها ميكروارگانيزم از استفاده با گياهي بيماريهاي بيولوژيك در دهه هاي اخير مبارزه
 خسارت از تواند مي ريزوسفر و خاك محيط جمله تريكودرما به از مختلف هاي آنتاگونيست معرفي كه داده نشان تحقيقات .است

كلونيزه شدن سطح ريشه گياه توسط آنتاگونيست  ). Etebarian et al., 2005; Batta.,2004(بكاهد  اقتصادي زيان آستانه زير تا بيماري
مي تواند منجر به كاهش حمله مستقيم عوامل بيماريزا با توليد مواد آنتي ميكروبي و غيره باشد كه   Trichoderma ها و به خصوص

 BI harzianumهدف از اين تحقيق، بررسي توانايي قارچ  .)Kloepper et al., 1992( شوندسبب ايجاد مقاومت القايي سيستميك مي
T.   براي كنترل نماتدM. javanica   و آزمايشگاه مي باشدگلخانه  در شرايط ريشه گوجه فرنگيعامل گره. 

  
  ها مواد و روش

 Singleتكثير نماتد با روش . ورامين جمع آوري شد ي منطقهريشه هاي آلوده به نماتد مولد گره ريشه از گلخانه ها: عامل بيماري 

eggmass  روي رقم ارلي اورباناY پسون صورت گرفت انجام و شناسايي گونه نماتد مطابق كليد ج)Jepson, 1987( . استخراج تخم
   .انجام شد) Hussay &Barker )1973  والرو سن دو با استفاده از روش

از آزمايشگاه گروه گياهپزشكي دانشگاه تهران پرديس ابوريحان به صورت خالص تهيه و پس  harzianum BI T.جدايه:  آنتاگونيست
اسپور در ميلي ليتر قارچ جهت استفاده در  106غلظت موثر  ).Booth, 1997(شد تكثير PDAاز تك اسپور كردن روي محيط 

  ).1385ملكي، (آزمايشات تهيه شد
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ميلي متري  5پالك هاي  : در شرايط آزمايشگاه M.javanicaروي تفريخ تخم نماتد  T. harzianum BIآزمايش اثر مستقيم قارچ 

پتري حاوي آب آگار دو درصد قرار داده شد و پس از پوشيده شدن  سطح پتري ظروف  در T. harzianum BIروزة قارچ  7از كشت 
به . به تشتك هاي پتري اضافه شد د استريلتخم نمات 50-40، يك ميلي ليتر آب مقطر استريل حاوي جمعيت )روز 10پس از(با قارچ 

روز در تاريكي و در دماي  14پتري ها به مدت  .دزان سوسپانسيون تخم اضافه شپتري هاي شاهد نيز كه فاقد قارچ بودند به همان مي
تكرار  6آزمايش با  ا. ه در تيمار و شاهد شمارش شداين زمان تعداد تخم هاي تفريخ شد تي گراد نگهداري شد و بعد ازدرجه سان 28

  . Irfan et al., 2005)(تصادفي انجام شد  "و در قالب طرح كامال

در اين آزمايش  :در شرايط آزمايشگاه M. javanicaمرگ و مير الرو هاي سن دو نماتد  بر T. harzianum BIآزمايش اثر مستقيم 
روزه قارچ روي محيط آب آگار استفاده شد وسوسپانسيوني از الروهاي تازه تفريخ شده و استريل نماتد با جمعيت  10از كشت 

سانتي گراد نگهداري شد درجه  28اضافه شد و سپس در  به تشتك هاي پتري ميلي ليتر آب مقطر استريل  الرو در يك 30- 20حدود 
پتري هاي فاقد قارچ . ساعت ميزان مرگ و مير الرو ها در پتري هاي تيمار و شاهد شمارش شد 96و  48پس از گذشت زمان هاي  و

  .Irfan et al., 2005)(تصادفي انجام شد  "تكرار و در قالب طرح كامال 6اين آزمايش با . به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند

 درصد 10س با وايتك ذور گوجه فرنگي ب: بر ميزان بيماري نماتد مولد گره ريشه در شرايط گلخانه  T.harzianum BIآزمايش اثر 
. كشت گرديد) 1:1:2خاك مزرعه، ماسه با نسبت  شامل هوموس،(گلدان هاي حاوي خاك الك شده  د عفوني سطحي شد و درض

اسپور در ميلي  106با غلظت   T. harzianum BI ميلي ليتر سوسپانسيون اسپور قارچ 20برگي توسط مقدار  6ه  در مرحلگياهچه ها 
گياه سالم، گياه مايه زني شده با نماتد، گياه مايه زني شده با نماتد : تيمار ها شامل. مايه زني شدندالرو فعال نماتد  2000ليتر و تعداد 

و گياه مايه زني شده با نماتد و عامل آنتاگونيست به روش خيساندن خاك  Root dip)(ساندن ريشه و عامل آنتاگونيست به روش خي
)(Soil drench ريشه ها براي بررسي و سپس نگهداري شد  انهروز در شرايط گلخ 45گياهچه ها پس از مايه زني به مدت . بودند

تجزيه آماري داده هاي به دست  .تكرار انجام شد 6الً تصادفي و با اين آزمايش در قالب طرح كام. بيماري به آزمايشگاه منتقل شد
 .مورد مقايسه قرار گرفت  ) (p<0.05انجام شد و ميانگين داده ها با آزمون چند دامنه اي دانكن SAS 9.0آمده با استفاده از نرم افزار 

  نتايج و بحث
تريكودرما  در شرايط آزمايشگاه  M. javanicaي سن دو نماتد روي مرگ و مير الروها T. harzianum BIدر آزمايش اثر مستقيم 

درصد مرگ ومير الروها بعد . ساعت اندازه گيري شد 96و  48درصد مرگ ومير الروها بعد از  .روها را كاهش دهدتوانست تعداد ال
 T. harzianum BIمستقيم قارچ در آزمايش اثر  ). 1جدول(درصدي بود  23در مقايسه با شاهد % 66ساعت توسط تريكودرما  96از 

بود % 58در شرايط آزمايشگاه در پتري درصد تخم هاي تفريخ نشده در اثر تيمار قارچ تريكودرما  M.javanicaروي تفريخ تخم نماتد 
 .Mعليه نماتد  T. harzianum BIنتايج آزمايش بيوكنترلي قارچ  . )2جدول (بيشتر بود%  26 كه اين ميزان در مقايسه با شاهد

javanica الروهاي سن دوم را در در محيط كشت را تخم و  در آزمايشگاه نشان داد كه  اين آنتاگونيست توانايي پارازيته نمودن
داراست كه مي تواند در اثر توليد عوامل آنتي بيوتيك و متابوليت هاي ثانويه و توليد برخي آنزيم هاي ليز كننده كوتيكول نماتدها 

با توجه به وجود كيتين در اليه هاي مياني پوسته تخم نماتد با . )Khan & Saxena, 1997(باشد 2پروتئاز در مقابل الروهاي سن مانند 
توسط توليد آنزيم كيتيناز اثر خود را بر بازدارندگي از تفريخ تخم هاي نماتد  T.harzianum Biميكرومتر، به نظر ميرسد  4/0ضخامت 

انجام شد متابوليت هاي خارج سلولي  2007در كار مشابهي كه توسط الفتاح و همكاران در سال  ).Brant et al., 2000(اعمال ميكند
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 ,.Al-Fattah et al( درصد باعث مرگ و مير الرو سن دو نماتد شود 30در آزمايش محيط كشت فيلتر شدة تريكودرما توانست تا 

ه را گلخانه اي عامل آنتاگونيست توانست تعداد گال و كيسه هاي تخم ايجاد شددر آزمايشات  T.harzianumدر آزمايش اثر   .)2007
داراي وضعيت بهتري و اندام هاي هوايي وضعيت وزن تر ريشه  Soil drenchدر تيمار با آنتاگونيست به روش  ).2جدول (كاهش دهد

به نظر ميرسد چون در وضعيت خيساندن . مشاهده شدبود و اختالف معني دار بين اين تيمار با كاربرد قارچ به روش خيساندن ريشه 
خاك آنتاگونيست محدوده وسيع تري از خاك اطراف ريشه را پوشش ميدهد و دامنه فعاليت آن گسترده تر ميباشد ميتواند اثر بيشتري 

شه گياه بيرون از خاك طي مدتي كه ري خيساندن ريشهدر روش  "احتماال، بر بهبود رشد گياه و جلوگيري از پيشروي نماتد بگذارد
انجام شد 2008در كارمشابهي كه توسط خاتك  همكاران در سال . بر رشد گياه اثر سوء داشته است كهمي ماند گياه دچار تنش شده، 

     .)Khattak et al., 2008(توانست تعداد گال ها را بر روي ريشه گوجه فرنگي كاهش دهد   T. harzianumاز قارچ Th جدايه 
 درصد مرگ و مير الروها توسط قارچ تريكودرما در آزمايشگاه - 1جدول 

  ساعت 96درصد الروهاي مرده بعد از   ساعت 48درصد الروهاي مرده بعد از  تيمار
*C b2/11 b91/23  

*T a21/56 a4/66 
تيمار با : Tشاهد،  :p< .C) 05/0(مون دانكن آز(ميانگين هايي كه در هر ستون با حروف مختلف نشان داده شده اند با هم اختالف  معني دار دارند  

T.harzianum BI  
 M. javanicaبر درصد تفريخ تخم هاي  T. harzianum BIاثر  -2جدول

روز14درصد تخم هاي تفريخ نشده پس از  

* C  b32 

* T a58
تيمار با : Tشاهد،  :p<. C) 05/0(آزمون دانكن (عني دار دارند ميانگين هايي كه در هر ستون با حروف مختلف نشان داده شده اند با هم اختالف  م 

T.harzianum BI.  
  ، وزن تر ريشه و اندام هاي هواييeggmassروي بيماري در شرايط گلخانه بر روي تعداد گال، تعداد  T.harzianum BIاثر  - 3جدول 
  )گرم(هواييوزن تر اندام هاي   )گرم(وزن تر ريشه eggmassتعداد تعداد گال تيمار
* H c0 c0 a2/9 a5/40 

* N a273 a5/156 a6/8 c1/32 

N+*T(Rd)  b46 b5/33 c2/5 cd4/29 

N+*T(Sd) b42 b17/34 

  
b3/7 b6/38  

:  Nو p< ..T :BI T. harzianum) 05/0(آزمون دانكن (ميانگين هايي كه در هر ستون با حروف مختلف نشان داده شده اند با هم اختالف  معني دار دارند 
M. javanica  ،H :  ،گياه سالمRd: روش خيساندن ريشه وSd :مي باشند روش خيساندن خاك. 

 
 
 
  

 كلي گيري نتيجه
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مي تواند  ، اين آنتاگونيستT.harzianum BIتوسط  يشگاه و گلخانهبه كنترل موفق بيماري ريشه گرهي گوجه فرنگي در آزما با توجه 

 .ق در كنترل بيماري هاي نماتدي ريشه و به خصوص كنترل نماتد مولد گره ريشه به كار گرفته شودبه عنوان يك عامل بيوكنترل موف
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Abstract  

The biocontrol activity of T.harzianum BI on root-knot nematod caused by M. javanica in tomato 
were investigated . The roots of tomato seedling inoculated with antagonist suspension (106 
conidia/ ml)  and second-stage juvenile (J2). In addition of significanced reduction of nematode 
disease in green house and increase  in the death persent of second stage juvenile(J2), T. harzianum 
BI was decreased the persent of egg hatching in laboratory assay. Results indicated that T. 
harzianum BI can be use as a benefit biocontrol agent in tomato against M. javanica.  
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