
 ؛ 683 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی:

 ---، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 

 

  

 تریکودرما، تنوع جدایه، کنترل بیولوژیک، ماکروفومینا، واکنش به کلرات کلیدي: هايواژه

 

 88-380-03ه: شناس طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

  

 سیدجواد صانعی و سیداسماعیل رضوی نویسنده)گان(:

نترل بیماری پوسیدگی ذغالی توسط بر ک Macrophomina phaseolinaتاثیر نوع جدایه  عنوان:

Trichoderma viride  وTrichoderma harzianum 
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 اهمیت موضوع

Macrophomina phaseolina  های موفق روشسویا است. زای زنده روی مل تنشاترین عومهماز یکی

از تنوع ژنتیکی برای قارچ بیمارگر و آنتاگونیست بستگی دارد. بنابراین تنوع  کنترل بیولوژیک به دانش کافی

مورد  ،دهدتاثیر قرار میکه کنترل بیولوژیک پوسیدگی ذغالی را تحت Macrophomina phaseolinaژنتیکی 

 ارزیابی قرار گرفت.

 مقدمه )شرح مساله(

 در ثر آنتاگونیستی ا در رابطه با Macrophomina phaseolina نوع جدایهتاثیر هدف این مطالعه با 

انجام در شرایط آزمایشگاه  (Trichoderma virideو  Trichoderma harzianum) تریکودرمااز گونه دو 

است، اطالعات اندکی برای  عنوان یک گیاه ویژه در برخی مناطق ایران مطرحجا که این گیاه بهاز آنشد. 

بیمارگر و عملکرد آنتاگونیست مورد بررسی قرار  ارتباط بین تنوع جدایهکنترل بیماری موجود است. بنابراین 

 گرفت.

 هاترین یافتهمهم

از نظر واکنش به کلرات در دو  Macrophomina phaseolinaهای نتایج به دست آمده نشان داد که جدایه ◄

 .های حساس دو نوع الگوی رشد به صورت پرمانند و شعاعی دارندگیرند و جدایهگروه قرار می

قادرند در کشت متقابل  Trichoderma virideو  Trichoderma harzianumهای های آنتاگونیستریسه ◄

 .بیمارگر اسپورزایی نمایند بر روی پرگنههای انگل مستقر شوند و های جدایهروی ریسه

تاثیر دو گونه آنتاگونیست تر، بیشتر تحتهای کوچکبا اسکلروت Macrophomina phaseolinaهای جدایه ◄

 .رندیگمیقرار 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

گرفتند. دسته های مورد بررسی از نظر واکنش به کلرات در دو گروه قرار میشان داد که جدایهنحاصل نتایج 

برگان، لوبیا، لوبیا چشم بلبلی مقاوم به های آفتابگردان، پنبه، خربزه، ذرت، سورگوم، زیتون، سوزنیاول اکثرا جدایه

های سویا، گلرنگ و کنجد م اکثرا شامل جدایهگرفت که رشد متراکم و طبیعی داشتند. دسته دوکلرات را در بر می

های حساس روی این محیط دو نوع الگو رشد به صورت پرمانند و شد. جدایهحساس به کلرات حساس را شامل می

تاثیر دو گونه آنتاگونیست قرار بیشتر تحت ،ترهای کوچکهایی با اسکلروتبه طور کلی جدایه شعاعی داشتند.

های مختلف گونه تریکودرمای مورد بررسی بر جدایه دوهمکنش توجه بیانگر تاثیر قابلاین نتایج  گرفتند.

ارتباط مشخصی بین تنوع واکنش به کلرات و همکنش با عوامل آنتاگونیست مورد بررسی باشد. ماکروفومینا می

 مشاهده نشد.

 

 

 


