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Abstract 

Introduction: Fusarium root rot with damage reported up to 85% of the crop yield, caused 

by Fusarium solani f. sp. phaseoli, is one of the most important bean diseases in the world. 

Biological control is a healthy and environmentally friendly way to manage this soil-borne 

disease. Materials and Methods: Bean farms in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province 

were visited and the rotten roots of diseased plants were sampled. Two isolates of the 

pathogen were isolated, purified and identified. The pathogenicity of these two isolates was 

tested on two bean varieties Drakhshan and Pak under greenhouse conditions. The colony 

growth inhibition rate of the hypervirulant isolate of the pathogen was assessed by 14 

native isolates of Trichoderma harzianum, four isolates of Trichoderma virens, two isolates 

of Trichoderma atroviridae, and five native isolates of Pseudomonas florescens and P. 

florescens CHAO with hyperparasitic ability and production of antibiotics in vitro. Finally, 

the effect of four superior T. harzianum isolates, one T. atroviridae isolate and two P. 

florescens isolates on disease severity were examined in a completely randomized design in 

the greenhouse. Results: All isolates of three species of Trichoderma had the ability to 

hyperparasite and destroy pathogenic hyphae. Four T. harzianum isolates showed a more 

significant ability to produce non-volatile and volatile antibiotic materials. All treatments 

significantly reduced the disease severity, but a T. harzianum isolate was more effective in 

vivo. Conclusion: Fusarium root rot is also found in bean fields in southwestern Iran. 

Native isolates of T. harzianum, T. virens and T. atroviridae have the hyperparasitic ability 

on the pathogen. These fungi and isolates of P. florescens have the ability to inhibit the 

growth of the pathogen colony by producing antibiotic substances. Isolates of Trichoderma 

harzianum, T. atroviridae and P. florescens CHAO have the ability to reduce the severity 

of the disease in vivo. 
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 مقاله پژوهشی

 دو گونه پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با یستیز راهم

 Trichoderma   وPseudomonas fluorescens 

  ، محمد عبداللهی، رسول رضائی، مهدی صدرویعلی رستمی

 ، یاسوجوجدانشگاه یاسدانشکده کشاورزی، پزشکی، گروه گیاه

 22/40/9311پذیرش:     92/40/9311 :دریافت

 دو گونه پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با مهار زیستی( 9311رستمی ع، صدروی م، رضائی ر، عبداللهی م )

Trichoderma   وPseudomonas fluorescens90-27(:2)1شناسی گیاهی . دانش بیماری . 
Doi: 10.2982/PPS.9.2.14 

 چکیده

هیای  ، یکیی از بیمیاری   Fusarium solani f. sp. phaseoliپوسیدگی فوزاریومی ریشه، ناشیی از  مه: مقد

زیسیتی روشیی    ارهی مگزارش شده اسیت.  محصول درصد  52است، که خسارت آن تا در جهان  لوبیامهم 

های لوبیا مزرعه  ها:مواد و روشاست.  بردسالم و سازگار با محیط زیست برای مدیریت این بیماری خاک

دو  .شید بیرداری  نمونه بیمار های بوته پوسیده هایاز ریشهبازدید شدند و  کهگیلویه و بویراحمداستان در 

زایی این دو جداییه روی دو  قدرت بیماری. نددشو شناسایی  سازی، خالصسازیجدا از آنها گربیمارجدایه 

بیمیارگر  ارندگی از رشد پرگنه جدایه پرآزارتر آزمایش شد. قدرت بازددر گلخانه رقم درخشان و پاک لوبیا 

، دو جدایییه  Trichoderma virens، چهییار جدایییه   Trichoderma harzianumجدایییه  90توسییط 

Trichoderma atroviridae  بیومی  جدایهپنج و Pseudomonas florescens   وP. florescens CHAO  

. سرانجام تاثیر چهار جدایه ندشد بررسی د مواد پادزیستتولیانگلی و  در شرایط آزمایشگاهی با توانایی فرا

برشیدت بیمیاری در قالی       P. florescensو دو جدایه   T.  atroviridae یک جدایه T. harzianumبرتر 

 هیای سیه گونیه   تمیام جداییه   هها: یافتهه گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. در طرح آماری کامال تصادفی 

Trichoderma ند. در آزمیایش تولیید میواد    شیت هیای بیمیارگر را دا  نگلی و از بین بردن ریسیه ا توانایی فرا

داری نشیان دادنید. در آزمیایش    توانایی بیشتر معنیی  T. harzianumچهار جدایه  ی فرار و نافرار یستپادز

 دار شییدت بیمییاری شییدند ولییی یییک جدایییه    گلخانییه نیییز تمییام تیمارهییا باعییی کییاهش معنییی     

T. harzianum های لوبیا بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در مزرعهگیری: نتیجهتری داشت. تاثیر بیش

 T. atroviridaeو   T. harzianum  ،T. virensهیای بیومی   جداییه غربی ایران هیم وجیود دارد.   در جنوب

یی توانیا  Pseudomonas florescensبیاکتری  هیای  جدایهانگلی بیمارگر را دارند. این قارچها و  فرا توانایی
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و  Trichoderma harzianumهای د. جدایهدارنبازدارندگی از رشد پرگنه بیمارگر با تولید مواد پادزیستی 

T. atroviridae وP. florescens CHAO   .توانایی کاهش شدت بیماری را در شرایط گلخانه دارند 

 ، پادزیستیفرا انگلی، Fusarium بیماری، لوبیا، کلیدی: ناگواژ

 Introduction                                                                                                                   مقدمه

 آنهیا در از مهمتیرین  (   .Phaseolus vulgaris L) ترین منبع غذایی بشر و لوبییا حبوب پس از غالت مهم

  بیمیاری پوسییدگی فوزارییومی ریشیه، ناشیی از     (. Parsa and Bagheri 2008شیود ) جهان محسوب میی 

 Fusarium solani f. sp. phaseoli W.C. Snyder & H.N. Hansen  ،   قابی    همیه سیاله خسیارت

درصد محصیول را   52نماید، به طوری که در مناطق کامال آلوده، تا ای را به کشاورزان تحمی  میمالحظه

باشند شیرایط  های ضخیم میصورت کالمیدوسپور که دارای دیوارهبیمارگر به . (Hall 1991)برداز بین می

زنی یا در حال جوانه هایکند. کالمیدوسپورها تحت تأثیر ترشحات مغذی بذرنامساعد محیط را تحم  می

کنند. رخنه مسیتقیم،  نویوب بیه    ها از حالت استراحت خارج شده و شروع به تندش میمریستم نوک ریشه

د. ریسه بیه راحتیی در فهیاهای    نباشهای ورود  بیمارگر به درون بافت ریشه لوبیا میز راهها اروزنه و زخم

شیود. در  هیای پوسیت داخلیی متوقی  میی     در مرز سلول ولی ندکمی ریشه رشدبین سلولی ناحیه پوست 

 هیای زییرین  هیایی کیه از روزنیه   کتها بر سطح بالشی ومکنیدی ،شرایطی که رطوبت نسبی محیط باال باشد

 ،هیای آلیوده  بافیت  پوسییدگی کامی   بیا  سیرانجام  گردنید.  اند، تولید میهای نزدیک زمین خارج شدهبرگ

دهنید و بیه ایین ترتیی  چرخیه      کالمیدوسپورهای مقاوم می هی خود را بهای قارچ جاهسها و رییومکنید

  ،مالی و رضیوی شی  هیای خراسیان  بیماری در ایران از اسیتان  .(Hall 1991)گرددکام  می بیمارگرزندگی 

 (.Ershad 2009, Gharacheh  and Sadravi 2015گزارش شده است )و کهگیلویه و بویراحمد  مرکزی 

توانند درصد می بهینه کوددهیآبیاری و  خاک،زهکشی مناس  خاکورزی و های مبارزه زراعی شام  روش

ژون( بیر   20می، نه و  22و  94کاشت بذر ) بررسی تاثیر چهار تاریخ خسارت را تا حدودی کاهش دهند. 

 شیود دار بیمیاری میی  شدت بیماری نشان داده کیه کاشیت بیذر در تیاریخ نیه ژون باعیی کیاهش معنیی        

.(Lak et al. 2009)  
از سیوی   هزینه زیادی به همراه دارد، ، با توجه به خاکزاد بودن بیمارگرروش شیمیاییبه بیماری  مدیریت

، باشیند رییز میی   یدانیه منوی مانند دوره رشد طوالنی و  هایرای صوتمقاوم نیز دا هایاکثر رقم دیگر هم

هیای باکتریهیای دو گونیه    بعهیی جداییه  توجه روزافزونی به مبارزه زیستی با بیماری شده اسیت.   بنابراین

Bacillus د انی داری در کیاهش شیدت بیمیاری داشیته    ، تاثیر معنیی(Akbari et al. 2006)  .   پیودر آمیاده



 9311 بهار و تابستان، 2، جلد نهمسال                                     اهی                                        شناسی گیدانش بیماری

Plant Pathology Science                                                                                                           Vol.9(2), 2020 
 

 

17 

Bacillus subtilis (Ehrenberg 1835) Cohn 1872 دار شیدت بیمیاری شیده اسیت    باعی کاهش معنی  

(MirzaeiGhomi et al. 2010)     ییک جداییه از پینج جداییه بیاکتری .   Rhizobium leguminosarum 

(Frank 1879) Frank 1889  ت شدت بیماری را کاهش داده اس(Hatamabadi et al. 2010) . یک جدایه

داری کیاهش داده اسیت   نیز شدت بیمیاری را بیه مییزان معنیی      Trichoderma harzianum Rifaiقارچ 

(Abeysinghe 2007) . 

در میدیریت بیمیاری ایین پیژوهش بیرای       زیسیتی نظر به اهمیت بیماری در جهان  و کارآیی بهتر مبارزه 

 Pseudomonas fluorescens   و بیاکتری   Trichodermaبررسی تیاثیر جداییه هیای بیومی سیه گونیه       

(Flügge 1886) Migula 1895   انجام شد.  زمایشگاه و گلخانهشرایط آبر بیمارگر و شدت بیماری در 

 Materials and Methods                                                                                   هامواد و روش 

 سازی و شناسایی بیمارگر، جداسازی، خالصبردارینمونه

ریشیه و   هیای پوسییدگی  نشیانه بیا  بیمار های و بوته استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید های لوبیایمزرعه

بیه آزمایشیگاه منتقی  و در    هیای فرییزر   روی کیسیه برداری مح  نمونه درجو با برداری شدند نمونه طوقه

سه دقیقیه در   های بیمارپوسیده بوته . ریشه و طوقهنددشدرجه سلسیوس نگهداری چهاریخچال در دمای 

و سالم بیمار  بین بافت متر از قسمتسانتی یکعاتی به طول زیر جریان مالیم آب شسته شدند. سپس قط

بار  سه، سپس با آب مقطر سترون هنیم درصد ضدعوونی شد سدیم ثانیه در هیپوکلریت 14جدا و به مدت 

بیه   (PDA) شسته و پس از خشک کردن با کاغذ صافی روی محیط کشت سیی  زمینیی/ دکسیتروز/آگار   

درجیه   22، پیس از ییک هوتیه نگهیداری در دمیای      وات استرپتومایسینسولگرم در لیتر میلی 24همراه 

 مطالعیه  خصوصییات پرگنیه و هاگهیا    شید.  سازیخالصبه روش تک هاگ جداسازی و  سلسیوس بیمارگر

 شناسییییایی شیییید مقایسیییه و بیمییییارگر  Fusariumهییییای هیییای گونییییه و بییییا توصییییی  ندشییید 

(Leslie and Summerell 2006). 

 بیماریزایی اثبات 

هیای گنیدم   روی دانیه هیای لوبییای ایین اسیتان،     ، به دست آمده از مزرعهمایه دو جدایه قارچ بیمارگرزاد 

هیپوکلرییت   در محلیول  رقمهای درخشان )لوبیا قرمز( و پاک )لوبییا سیوید(  بذرهای سترون تکثیر شدند. 

خیاک  در  پیس از شستشیو بیا آب مقطیر سیترون      دقیقه ضدعوونی شدند وسه سدیم نیم درصد به مدت 

هر  یبه ازاها پس از رشد گیاهچهکاشته شدند.  9:9، به نسبت متشک  از خاک مزرعه و شن ،شده سترون

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Gottfried_Ehrenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Migula
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و در تیمار شاهد گندم سترون شده همراه با محییط   های قارچبا جدایه دانه گندم کلنیزه شده 3گیاهچه، 

هیای پوسییده طوقیه و    لکیه  های بیماریگذاشته شد. پس از ظهور نشانهآنها کشت بدون قارچ کنار ریشه 

مورد تجزیه  SPSS20افزار به کمک نرمهای حاص  داده .(Lak et al. 2009)گیری شد ریشه با دقت اندازه

از بافتهیای بیمیار، پیس از     ای دانکن مقایسه شیدند. چند دامنه آزمایشواریانس قرار گرفته و میانگینها با 

 شناسیی آن چ جداسازی شید و خصوصییات ریخیت   ، قارPDAضدعوونی سطحی آنها و کشت روی محیط 

 شد.مقایسه قارچ تلقیح شده مطالعه و با 

روی   Psudomonas floresens  و  Trichoderma گونهه سهه   یهاجدایهبازدارندگی آزمایش اثر  

  بیمارگر در آزمایشگاه

داییه  ج، پینج   T. atroviridaeجدایه  دوو  T. virensجدایه   چهار ، T. harzianum بومی جدایهچهارده 

  .انتخاب شدند P. florescens CHAOو جدایه   P. florescens ومی ب

قرصی به در کنار  بیمارگر پرآزارتر پرگنه جدایهمیلیمتر از  2قرصی به قطر با قرار دادن  فرا انگلی آزمایش

درجه سلسیوس  22±9در در دمای روی الم و   spp.  Trichoderma  هر جدایه پرگنهمیلیمتر از  2قطر 

در هیا  الم در روی هاروز، چگونگی تأثیر و ارتباط قارچ سه. بعد از (Valed Saravi  et al. 2011) انجام شد

 زیر میکروسکوپ بررسی گردید.

بیا   بیمیارگر پرآزارتر  جدایه از رشد پرگنه Trichoderma هایگونه هایجدایهبازدارندگی های اثر آزمایش

  (Desai et al. 2002)بیر اسیاس روش   ی نافرار در کشت متقاب  و مواد پادزیستی فیرار  تولید مواد پادزیست

 . ندشدانجام  در قال  طرح کامال تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار

بیا تولیید میواد     بیمارگر پرآزارتر از رشد پرگنه جدایه P. florescensهایجدایههای اثر بازدارندگی آزمایش

در قال  طرح کامال تصادفی با چهار تکرار برای هر  (Akbari et al. 2006) به روش ر و فرارپادزیستی نافرا

 . ندشدانجام  تیمار

درصید   :محاسبه شید  فرمولاین با استواده از فوق  در آزمایشهای پرگنه بیمارگردرصد بازدارندگی از رشد 

 944 ×یمیار/ قطیر پرگنیه در شیاهد(     قطر پرگنیه در ت  -بازدارندگی از رشد پرگنه= )قطر پرگنه در شاهد

(Khalili et al. 2012) . 

 بیماری در گلخانه بر شدت P. floresensو  Trichodermaهای گونههای برتر اثر جدایه 

 برهای پادزیستی اثر خوبی آزمایشکه در  P. florescensو  Trichoderma هایگونه ی برترهاجدایه
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سیترون شیده   بیذرهای  . ای انتخیاب شیدند  برای آزمایش گلخانهر بیمارگر و جدایه پرآزارت بیمارگر داشتند

  ی حیاوی هیا گلیدان  درخیسیانده شیدند، سیپس    سیترون  سیاعت در آب   92مدت لوبیای رقم درخشان به

 2بیا ریخیتن    روزه  94هیای  گیاهچیه شدند. کاشته متری سانتی یک در عمقخاک مزرعه و شن مخلوط 

. تلقییح شیدند  طوقیه هیر گیاهچیه     پایبیمارگر در لیتر یدیوم در هر میلیکن 094سوسپانسیون لیتر میلی

با غلظت  Trichodermaهر گونه  هایهای هاگ جدایهسوسپانسیونلیتر میلی 2، بیست و چهارساعت بعد
بیه پیای    سیلول  9× 194بیه غلظیت     P. florescenceلیتیر و سوسپانسییون بیاکتری    در میلیی هاگ  594

ها، هیر روز ییک بیار بیه     .  بسته به نیاز آبی گلدان( MirzaeiGhomi et al. 2010)ندها ریخته شدگیاهچه

، در قالی   ی لوبییا گیاهچیه  0هر تکرار شیام    برای هر تیمار وتکرار  2آزمایش در ها آب داده شد. گلدان

    ،هیای تیمیار شیاهد   بوتیه  و زردی کامی   هیای بیمیاری  پس از ظهیور نشیانه   .طرح کامال تصادفی اجرا شد

هیای  داده گیری شد.اندازه هاهای تر و خشک بوتهطول ریشه وساقه و وزن، های پوسیده طوقه و ریشهلکه

ای ها با آزمایش چنید دامنیه  مورد تجزیه واریانس قرار گرفته و میانگین SPSS20افزار به کمک نرمحاص  

 دانکن مقایسه شدند.

 Results                                                                                                            هایافته

 بیمارگر شناسیریختهای بیماری و نشانه

 هیای ریشیه  بیا هیا  های لوبیای استان کهگیلویه وبویراحمد به شک  زردی بوتههای بیماری در مزرعهنشانه

 (. 9ای تیره و پوسیده بود )شک  قهوه

پرگنه های بیمار به این شرح بود: از این بوته Fusarium solani f.sp. phaseoliناسی دو جدایه شریخت

از  ها. کنیدیوماوقات به بلندی طول ماکروکنیدیوم بودندبر روشن، ساده، گاهی کنیدیوم ،سوید تا کرم رنگ

، سلولی پنجتا  شک  سهبیهی اهند، روشن و به دو شک  دیده شدند: ماکروکنیدیومده بودها زاده شفیالید

 یک هامیکروکنیدیوم .(2)شک  بودند  ،(  میکرومتر2/20-) 2/39( -3/25( × )3/0-) 2/0( -5/0)به ابعاد

 هاکالمیدوسپور. ند( میکرومتر بود9/5-) 2/90( -2/97( × )0/2-) 1/3( -3/0) ه ابعادب ی،سلول دوتا 

در ریسه به صورت بین سلولی یا انتهایی،  ،ضخیمو ف مرغی شک  با دیواره صاای، کروی تا تخمقهوه

 . وجود داشتند و گاهی اوقات به صورت زنجیریدوتایی یا  تکیمعموالً 
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اسیتان کهگیلوییه وبویراحمید    هیای  های بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا در مزرعیه نشانه .9شک  

 های بوته بیمار.ریشهپوسیدگی  -Bهای لوبیا در مزرعه، زردی بوته -Aایران، 
Figure 1. Symptoms of Fusarium root rot of bean in fields in Kohgiluyeh and BoyerAhmad 

Province of Iran, A- Yellowing of bean plants in the field, B- Root rot of diseased plant. 

 

 
 94ماکروکنییدیوم )خیط مقییاس=     -B،  پرگنیه قیارچ   Fusarium solani f. sp. phaseoli  :-A .2شک  

 .میکرومتر(
Figure 2. Fusarium solani f. sp. phaseoli: A- Colony, B-Macrocondium (Bar= 10µm). 

 

 های لوبیا به آنهاو واکنش رقم های بیمارگرزایی جدایهبیماری

 ییک در سیطح   ی بیمیارگر  هاجدایهی قدرت بیماریزای این آزمایش نشان داد که  هایدادهواریانس تجزیه 

 خسیرو قیدرت بیمیاریزایی   و جدایه ییک از منطقیه تی     هستندداری با یکدیگر تالف معنیدرصد دارای اخ

 بیشتری نسبت به جدایه تنگ مهریان دارد، ولی واکنش رقمهای پاک و درخشان نسبت بیه آنهیا اخیتالف   
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بر استان کهگیلویه وبویراحمد ایران از  Fusarium solani f. sp. phaseoliبیماریزایی دو جدایه   .9دول ج

 دو رقم لوبیا.

Table 1. Pathogenicity of two isolates Fusarium solani f. sp. phaseoli from Kohgiluyeh and 

Boyer Ahmad Province of Iran on two bean cultivars*. 

Treatment 

Root rot lesion 

length 

(mm) 

Fusarium solani f. sp.phaseoli 1 × Pak cultivar    40.05 a 

Fusarium solani f. sp.phaseoli 1 × Derakhshan cultivar   38  a 

Fusarium solani f. sp.phaseoli 2 × Derakhshan cultivar   28.70 b 

Fusarium solani f. sp.phaseoli 2× Pak cultivar    27.75 b 

*Numbers with similar letters do not differ significantly at the 1% level (DMRT). 

های این آزمایش در جیدول ییک   داری نداشته و هر دو حساس هستند. نتیجه مقایسه میانگین دادهمعنی

شناسی قارچ جداسازی شیده نشیان داد کیه همیان قیارچ      نشان داده شده است. مطالعه خصوصیات ریخت

 تلقیح شده است.

در شهرای    گربهر بیمهار   Pseudomonas floresenceو  Trichoderma ههای گونهه  هایاثر جدایه

 آزمایشگاه

با یک میکروسکپ کالیبره شیده و متصی     ،آزمایش فرا انگلیاز  بررسی اسالیدهای میکروسکپی تهیه شده

 فرا انگلیدارای توانایی  Trichoderma گونه سهاین نتیجه حاص  شد که هر  ،برداریبه رایانه جهت عکس

  (3)شک   هستند Fusarium solani f.sp. phaseoliپیچش به دور ریسه  ا ب

 
  . Fusarium solani f. sp. phaseoliریسه دور به  Trichoderma harzianumپیچیدن ریسه  .3 شکل

Figure 3. Twisting of Trichoderma harzianum hyphae around Fusarium solani f. sp. 

phaseoli hyphae.  
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عامی  پوسییدگی ریشیه        Fusarium solani f. sp. phaseoli پرگنهمیزان بازدارندگی از رشد   .2جدول 

 .Pseudomonas fluorescens و  Trichoderma گونهسه  هایتوسط جدایه لوبیا
Table 2. Colony growth inhibition of Fusarium solani f. sp. phaseoli the causal of root rot 

of bean by isolates of three Trichoderma species and Pseudomonas fluorescens*. 
 Colony growth Inhibition (%) 

Treatment Dual culture 

test 

Volatiles 

antibiotics 

production test 

T. harzianum 42 65.35 a 64.35 hi 

T. harzianum 38 64.56 a 20.08 jk 

T. harzianum 14 63.77 a 51.41bc 

T. harzianum 39 62.20 ab 47.63 c-e 

T. harzianum 40 62.20 ab 44.47 d-f 

T. harzianum 17 50.90 bc 33.75 i 

T. harzianum 36 45.33 cd 54.88 ab 

T. harzianum 10 54.33 cd 44.79 d-f 

T. harzianum 43 51.96 c-e 44.16 d-f 

T. harzianum 45 50.39 c-f 58.35 a 

T. atroviridae 23 48.81 c-g 47.91 cd 

T. virense 4 47.24 d-h 21.76 jk 

T. virense 18 46.45 e-h 42.58 d-g 

T. harzianum 9 45.66 e-h 24.19 kl 

T. harzianum 25 44.09 f-h 40.06 f-h 

T. harzianum 27 44.09  f-h 19.31  d-f 

T. harzianum 33 43.30 f-h 54.57 ab 

T. harzianum 12 41.73 ghi 32.17 i 

Pseudomonas 

florescence  

(CHAO) 

40.88 hi 30.34 d-f 

P.  florescence 16 35.22 i 16.45 l 

T. harzianum 3 21.77 j 47.00 c-e 

P.  florescence 2 21.06 j 37.34 g-i 

P.  florescence (PF1) 20.75 j 14.24  l 

T. atroviridae 5 21.25 jk 26.81 j 

P.  florescence 57 16.66 kl 42.08  d-f 

P.  florescence  (PF2) 11.94 l 22.40 jk 
*Numbers with similar letters do not differ significantly at the 1% 

level (DMRT). 

 

 باکتری و  Trichoderma های سه گونههای آزمایشهای اثر پادزیستی جدایهتجزیه واریانس داده

 Psudomonas floresens  گونههای سه ی جدایهنشان داد که همه ر در آزمایشگاهروی بیمارگ 
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 Trichoderma های باکتری و جدایهPseudomonas florescence   در کشت متقاب  و تولید میواد نیافرار

تویاوت   با یکدیگریک درصد در سطح و  شتهرا داقارچ بیمارگر  پرگنهبازدارندگی از رشد  تواناییپادزیستی 

ها نشان دهنده توانایی بازدارندگی بیشتر تعدادی آزمایشهای این داده مقایسه میانگین  .ندرداری دامعنی

 .(2جدول ) داشت T. harzianumهای جدایه از 

بیمهاری در   بر شهدت  Pseudomonas florecensو   Trichoderma گونهدو  تررهای بتاثیر جدایه

 گلخانه

 ی، یک جدایه T. harzianum 42,45,38,14 ی برترجدایهچهار که باآزمایش  ایندادهای تجزیه واریانس  

T. atroviridae 23  ،P. florescence CHAO  و جدایه بومیP. florecsens 57 نشان داد کیه  انجام شد ،

کیه تمیام     هیا نشیان داد  درصد وجود دارد. مقایسه میانگین یکداری در سطح بین تیمارها اختالف معنی

شدت بیماری و دار باعی کاهش معنی P. florescence  و  Trichoderma هایهگون هایجدایه تیمارهای

 تیمارهیای  (.3 )جیدول  گردنید میی  هیا های تر و خشک بوتهجلوگیری از کاهش طول ریشه و ساقه و وزن

T. harzianum 38,42 داری کاهش دادند، بلکه طول ریشیه و سیاقه   نه تنها شدت بیماری را به طور معنی

 داری نداشت.های شاهد سالم اختالف معنیاین تیمارها با بوتههای بوته

 Discussion                                                                                                          بحث

 Rhizoctoniaانند ها مبر سایر قارچ T. harzianum، مخصوصا  Trichodermaهای توانایی فرا انگلی گونه

solani Kohn    عام  سوختگی غالف برگ برنج نیز به اثبات رسییده اسیت(Valed Saravi et al. 2011) .

عام  سیوختگی    R. solaniتوانایی بازدارندگی از رشد پرگنه سایر قارچها مانند   Trichodermaهای گونه

ماری لکه قهوه ای برنج، بیا تولیید میواد    عام  بی .Bipolaris oryzae Breda de Hannغالف برگ برنج و 

.  ( Valed Saravi et al. 2011,         Khalili et al. 2012)د انی داده نییز نشیان   پادزیستی نیافرار و فیرار   

 گلوکوناز و  3و9های کیتیناز، المیناریناز، بتا آنزیم شام  Trichoderma هایپادزیستی گونههای متابولیت

ظیر تریکودرمین، تریکوتوکسین، پاراسلسین، درمادین و آالمتسین هستند، که تعیداد و  هایی نبیوتیکآنتی

های مربوط به یک گونیه ممکین   و حتی جدایه Trichodermaهای مختل  میزان ترشح این مواد در گونه

Trichodermaهای گونه بعهیار فر متابولیت مهمترین استالدئید به عنوان همچنین  است متواوت باشد.
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 بر بیماری پوسییدگی  Pseudomonas fluorescensو   Trichoderma  گونهدو  هایاثر  جدایه .3جدول 

  در گلخانه.   Fusarium solani f. sp. phaseoliناشی از  ریشه لوبیا فوزاریومی

Table 3. The effect of isolates of two Trichoderma species and Pseudomonas fluorescens 

on Fusarium root rot disease of bean caused by Fusarium solani f. sp. phaseoli in vivo*. 
 

Treatment 

Root rot  

lesion 

length 

(mm) 

Root  

length 

(cm) 

Stem 

length 

(cm) 

Wet  

weight 

(gr) 

Dry 

weight 

(gr) 

Check (Diseased) 30.95 a 13.49 d 40.55 c 13.16 f 1.97 d 

T. harzianum 38 25.45 b 20.93 ab 58 a 19.58 bc 2.77 ab 

T. harzianum 14 20.25 c 17.66 c 50.15 b 16.94 de 2.79 ab 

T. harzianum 45 24.50 b 17.42 c 49.40 b 16.76 e 2.57 bc 

 T. harzianum 42 24.70 b 21.89 a 59.70 a 20.07 b 2.64 bc 

P. florecsens CHAO 24.70 b 19.76 b 51.20 b 18.36 cd 2.58 bc 

T. atroviridae 23 24.70 b 17.34 c 49.75 b 16.57 e 2.60 bc 

P. florecsens 57 25.95 b 16.91 c 49.55 b 16.04 e 2.36 c 

Check (Healthy) 0 d 20.20 a 59.70 a 22.61 a 3.02 a 

*Numbers with similar letters do not differ significantly at the 1% level (DMRT). 

 

 Trichoderma هیای بعهیی گونیه   .(Harson et al. 1996, Howell 2003)داده شیده اسیت   ص یشیخ ت

موجی   که  شوند، و اتیلن هاها، سیتوکنینگیاهی شام  اکسین هایهورمونمیتوانند  باعی افزایش تولید 

محیط آنها همچنین . میگردند ت بیماریها ان و کاهش شدگیاه دیدههای آسی و ترمیم بافت رشدافزایش 

اسییدی   ،اطراف خود را با ترشح اسیدهای آلی همچون اسید گلوکونیک، اسید سیتریک و اسید فومارییک 

کنند که خود منجر به منگنز و منیزیوم فراهم می ،، آهنردن فسوش جذبکنند و شرایط را برای قاب  می

 (.Harmen et al. 2004د )نشومی انگیاه بیشتر و سریعتر رشد

به طور میوثری توانسیتند از رشید بیمیارگر در شیرایط آزمایشیگاهی         P. fluorescens باکتریهای جدایه

ییک جداییه ایین بیاکتری شیدت پژمردگیی       جلوگیری کنند و از شدت بیماری در شرایط گلخانه بکاهند. 

قاومییت کییاهش داده اسییت  فرنگییی را بییا تحریییک تولییید پروتیینهییای وابسییته بییه م  فوزاریییومی گوجییه
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(Ramamoorthy et al. 2002) .        همچنیین دو جداییه از ایین بیاکتری باعیی بازدارنیدگی از رشید پرگنیه 

 R. solani  رقم برنج بیه بیمیاری بیا    عام  سوختگی غالف برگ برنج و القای مقاومت سیستمیک در یک

 . (Nandakumar et al. 2001)اندتولید آنزیم کیتیناز و افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز شده

P. fluorescens CHAO  هییییییای هییییییاگ  زنییییییی پرگنییییییه و جوانییییییه   از رشیییییید 

  Thielaviopsis basicola   (Berk & Broome) Ferraris       تولیید  عامی  پوسییدگی ریشیه گیاهیان بیا

 .(Ahl et al. 1986)سیدروفور و اسید سیانیک جلوگیری کرده است 

 Conclusion                                                                                                              گیرینتیجه

Fusarium solani f. sp. phaseoli   بویراحمید   استان کهگیلوییه و بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا در عام

هییای و جدایییه Trichoderma harzianum  ،T. virens  ،T. atroviridae بییومی هییای. جدایییهاسییت

Pseudomonas florescens   ی نافرار و فرار قادر به بازدارندگی از و تولید مواد پادزیست فرا انگلیبا توانایی

 ، ییییک جداییییه T. harzianum 42,45,38,14برتیییر جداییییهچهار. رشییید ایییین بیمیییارگر هسیییتند 

 T. atroviridae 23   ،P. florescence CHAO   و جدایه بومیP. florecsens 57 دار معنیی کاهش  باعی

توان برای مهارزیسیتی بیمیاری پوسییدگی فوزارییومی     ند، بنابراین از آنها میدشگلخانه  در شدت بیماری

 . ریشه لوبیا استواده کرد
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