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 چکیده

 و مزارع از 92-93 هایسال طی ،سیستان منطقه در فرنگی گوجه برگی لکه مولد قارچی عوامل بیولوژیک کنترل و شناسایی ورمنظ به

  گرفت. انجام آزمایشگاه در استاندارد هایروش از استفاده با ها گونه تشخیص و جداسازی آمد. عمل به برداری نمونه مختلف هایگلخانه
  ،Alternaria alternata، A. dumosa گونه شش در شناسیریخت خصوصیات اساس بر که آمد دست به قارچی جدایه 1۰2 مجموع در

A. tenuissima، A. mimicula، A. tomaticola وCladosporium cladosporiodes روی شده جداسازی های قارچ ههم گرفتند. قرار 
 ایران از بار اولین برای فرنگیگوجه روی بیماری عامل عنوان به C. cladosporiodes گونه پژوهش این در بودند. بیماریزا فرنگی گوجه

 1۰ ،فرنگیوجهگ ریزوسفر از شده جدا باکتریایی و قارچی جدایه 22۰ مجموع از هابیمارگر بیولوژیک کنترل منظور به شود.می گزارش
 Trichoderma شامل هاجدایه این دادند. نشان خود از بیمارگر های قارچ برابر در باالیی آنتاگونیستی توانایی متقابل کشت روش به جدایه

harzianum، T. virens و B. subtilis که شد مشخص آزمایشگاهی هایبررسی در .بودند T. harzianum، T. virens، BS1 و BS2 یاراد 

 .داشتند درصد 5۷/5۸ و ۷1/5۸ ،۸3/52 ،6۷/55 ترتیب به A. alternata روی بازدارندگی اثر بیشترین که بودند باالتری آنتاگونیستی اثرات
 ،ایگلخانه هایآزمایش نتایج اساس بر گردیدند. انتخاب گلخانه شرایط در بیوکنترلی هایآزمایش جهت هاجدایه این دلیل همین به

  گونه آنتاگونیست های قارچ از میان این در شدند. زراعی صفات عملکرد بهبود و بیماریزایی شدت کاهش باعث آنتاگونیست های جدایه
T. harzianum جدایه ،باکتریایی های جدایه از و BS1 بودند. داده نشان را بهتری عملکرد 

 
 .Trichoderma، Bacillus فرنگی،گوجه برگی لکه بیوکنترل، آنتاگونیست، کلیدواژگان:
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ABSTRACT 
In order to identify and biological control of the causal agents of leaf spot on tomato in Sistan area, sampling from 
different fields and greenhouses have been done during the years of 2013_2014. Isolation and identification of species 
was achieved by using standard methods in laboratory. Finally, 102 fungi isolates were obtained and placed in 6 species 
of Alternaria alternate, A. dumosa, A. tenuissima, A. mimicula, A. tomaticola and Cladosporium cladosporiodes based on 
morphological characteristics. All of the isolated fungi were pathogenic on tomato. In this study, C. cladosporiodes is 
reported as the factor of disease on tomato for first time in Iran. For the sake of biological control of pathogens, from all 
220 isolate of bacteria and fungi isolated from tomato rhizospheres, 10 isolates showed high antagonistic effects against 
pathogenic fungi using dual- culture tests. These isolates were Trichoderma harzianum, T. virens and Bacillus subtilis. In 
laboratorial studies, it had been revealed that T. harzianum, T. virens, BS1 and BS2 had higher antagonistic effects. The 
highest inhibitory effect on A. alternata was 55.67, 52.83, 58.71 and 58.57 percent, respectively. Because of this reason, 
these isolates were selected for biocontrol experiments in greenhouse conditions. Based on the results of greenhouse 
experiments, antagonistic isolates caused a decrease in the intensity of pathogenicity and improved the performance of 
crop characteristics. Among the antagonistic fungi, T. harzianum, and among the bacterial isolates, BS1 had shown a 
better result antifungal activity. 
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 های تحقیق تازه

در این پژوهش براي اولین بار در منطقه سیستان، 

عوامل قارچی مولد لکه برگی گوجه فرنگی و کنترل 

هاي ناحیه نتاگونیستآنها با استفاده از آبیولوژیك 

 ١٠2ریزوسفر مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع 

ساس نتایج حاصله، گونه امد. بر آدست هجدایه قارچی ب

C. cladosporiodes  به عنوان عامل بیماریزا روي 

فرنگی براي اولین با از ایران گزارش گردید و  گوجه

نتاگونیست آهاي همچنین مشخص شد که جدایه

جداسازي شده باعث کاهش شدت بیماریزایی و بهبود 

 عملکرد صفات زراعی گردیدند.

 

 مقدمه

 Lycopersicon esculentum علمی نام با فرنگی گوجه

Miller کشت کشاورزي محصوالت ترینگسترده از یکی 

 کشت زیر سطح لحاظ از د.باش می جهان سطح در شده

 ۹/١۵2 جهانی تولید با زمینیسیب از بعد را دوم مقام

 اطالعاتی بانك اساس بر هکتار در تن میلیون

FAOSTAT کشت سابقه و پرو کشور آن منشاء .دارد 

 Nicknejad) است سال ١۵٠ حدود ایران در آن

Kazempour et al. 1999.) عمده تولیدکنندگان از ایران 

 سال در کشاورزي آمارنامه طبق باشد. می محصول این

 سطح هکتار 22۹4 بلوچستان، و سیستان استان ١۳۸۹

 کیلوگرم ۷۹/١۷١۳۳ و تولید تن ۳۹۳١۸ کشت، زیر

 است. داشته عملکرد

 جدي بیماریزاي عوامل از بسیاري توسط گیاه این

 گیرد.می قرار حمله مورد گلخانه و مزرعه شرایط رد

 مهمترین جمله از Oomycetes و حقیقی هاي قارچ

 گیاه این در محصول عملکرد دهندهکاهش عوامل

 بیماري میان این در (.Agrios 2005) شوندمی محسوب

 که باشد می آنها ترینشایع از فرنگیگوجه برگی لکه

 برگی لکه کند.می وارد خسارت هاقاره همه در تقریبا

 ایجاد Alternaria جنس از هایی گونه توسط است ممکن

 تهدیدکننده عوامل مهمترین از قارچی جنس این شود.

 بیماري مثال عنوان به باشد. می محصول این کشت

 باعث تواندمی A. solani عامل با فرنگیگوجه موجی لکه

 عملکرد درصد ۵٠-۸٠ رفتن بین از و جدي خسارت

 شود فرنگیگوجه حساس ارقام در محصول

(Garampalli and Ravikumar 2013.) لکه بیماري 

 نیز ایران در فرنگیگوجه کشت مناطق اکثر از موجی

 هايبررسی طبق که (Ershad 2009) است شده گزارش

 در Alternaria قارچ از مختلفی هاي گونه آمده دست به

 قارچ آن بر عالوه دارند. نقش ایران در بیماري این بروز

Cladosporium cladosporiodes ایجاد باعث نیز 

 به برگ زیرین سطح در ابتدا هالکه شود،می برگی لکه

 به کپکی تدریج به و شوندمی نمایان روشن سبز رنگ

 Rivas and Thomas) کنندمی ایجاد زیتونی سبز رنگ

 ،هاشکوفه به برگ بر عالوه بیماري این عامل (.2005

 کنندمی حمله نیز هاساقه و هادمگل ،ها دمبرگ ،هاوهمی

(Ogorek et al. 2012). 
 لحاظ از گیاهی هايبیمارگر این کهازآنجایی

 ما بنابراین باشند، می اهمیت حائز بسیار اقتصادي

 باشیم. می هابیمارگر کنترل براي مؤثر هايروش نیازمند

 بسیاري در هیگیا هايبیماري با مبارزه استراتژي امروزه

 که است شیمیایی سموم از استفاده شامل موارد از

 سالمت بر تخریبی و سوء اثرات سموم این متاسفانه

 را بخشی رضایت نتایج و گذاشته زیست محیط و انسان

 در دلیل همین به (.Fravel 2005) اندنداشته پی در

 جایگزین هايروش از استفاده بر تالش گذشته هايدهه

 و زیست محیط با سازگار و ایمن تر،صرفه به مقرون که

 است یافته اهمیت پیش از بیش باشند انسان سالمت

(Ongena and Jacques 2008.) از استفاده میان این در 

 یکی بیوکنترلی عوامل عنوان به مفید هايمیکروارگانیسم

 مبارزه در هابیماري کنترل هايروش ترینمقبول از

 که هاییارگانیسممیکرو است. یاهیگ هايبیماري تلفیقی

 گزینه کنندمی زندگی گیاهان ریزوسفر ناحیه در

 بیولوژیکی کنترل هايروش در استفاده براي مناسبی

 علیه هاریشه دفاعی مقدم خط ریزوسفر زیرا هستند،

 و ها قارچ (.Weller 1988) دباش می خاکزي هايبیمارگر

 بیوکنترلی مهم عوامل ریزوسفر ناحیه هايباکتري

 کنترل در زیادي اهمیت اخیر دهه دو در که هستند

 Alwathnani and) اندکرده پیدا گیاهی هايبیماري

Perveen 2012). جنس ویژه به خاک هايباکتري 

Bacillus با بیولوژیکی، هايمولکول از وسیعی طیف 

 اساس بر کنند،می تولید را بازدارندگی خاصیت

 ١۶۷ تولید توانایی جنس این گرفته صورت هاي بررسی



 2۵ ١۳۹۶بهار و تابستان ، ١، شمارۀ ۶هاي گیاهی، دورۀ  کنترل بیولوژیك آفات و بیماري 

 را هامیکروارگانیسم علیه مؤثر و فعال بیولوژیك ترکیب

 هاي گونه پرکاربردترین و مهمترین از B. subtilis دارد.

 بر عالوه .(Ongena and Jacques 2008) دباش می آن

 جمله از قارچی هايجنس از برخی همچنین آن،

  گونه خصوص به Trichoderma جنس يها گونه

T. harzianum توانایی ،زیاد مثلی تولید نرخ دلیل به 

 تهاجم قدرت مختلف، غذایی منابع از استفاده در زیاد

 مختلف آنتاگونیستی هايمکانیسم از گیريبهره ،زیاد

 تغییر ایجاد توانایی بیوز، آنتی و پارازیتیسم رقابت، چون

 در مقاومت القاي و رشد تحریك در کارایی ریزوسفر، در

 شمار به یبیوکنترل عوامل ترین مهم از امروزه یاهانگ

 تا (.Benitez et al. 2004, Burmeister 2008) آیندمی

 در بیماري وقوع کاهش بسیاري هايبررسی کنون

 به آنتاگونیستی عوامل این توسط را مختلف محصوالت

 گرفته صورت مطالعات اساس بر است. رسانده اثبات

 میزان به B. sultilis يباکتر همکاران، و قاسمی توسط

 یزانم به یزن P. fluorescens يباکتر و درصد ۵/۹2

 یجادا و A. alternata قارچ یسلیومم رشد از درصد ۵/۷۶

 Gasemi et) کرد یريجلوگ فرنگی گوجه يرو یدگیپوس

al. 2013). ًقارچ که کرده ثابت تحقیق چند اخیرا 

Trichoderma هايگربیمار از بسیاري کنترل براي 

  جمله از کنند می حمله پیاز به که برگی قارچی

A. porri (Imtiaj and Lee 2008, Prakasam and 

Sharma 2012)، A. palandui (Karthikeyan et al. 

2008)،A. alternata  و A .tenuissima (Shahnaz et 

al. 2012) دیگر ايمطالعه طی در شود. می استفاده، 

 برابر در T. hazianum قارچ آنتاگونیستی توانایی

 شد. بررسی آزمایشگاهی شرایط تحت بیماریزا يها قارچ

 شد مشخص مطالعه این از آمده دست به نتایج اساس بر

 میسلیومی رشد مهاري آزمایشات از روز سه طی در که

 رشد از درصد ۶۶/4١ توانست قارچ این ،ها بیمارگر
Stemphylium botryosum رشد از درصد ۵٠ و 

Cladosporium sp. از درصد ۵2/۵۶ چهارم روز در و 

 رشد از درصد ١4/۵۷ و Botrytis cinerea رشد

Alternaria sp. کند جلوگیري آزمایشگاهی شرایط در 

(Mokhtar and Dehimat 2012). مطالعه از هدف 

 برگی لکه مولد عوامل شناسایی و جداسازي حاضر،

 بیوکنترل املعو تأثیر بررسی و سیستان در فرنگیگوجه

 در هابیمارگر این روي ریزوسفر ناحیه از شده جدا

 بود. گلخانه و آزمایشگاه شرایط

 

 هاروش و مواد
 بیماریزا عوامل شناسایی و جداسازی ،برداری نمونه

 منطقه فرنگیگوجه مزارع و گلخانه از يبردار نمونه

 شد. انجام ١۳۹۳ فروردین تا ١۳۹2 شهریور از سیستان

 پنج مدت به گیاهی هاياندام آلوده هايشبخ ابتدا

 از سپس .شدند شسته شیرآب مالیم جریان زیر دقیقه

 متريسانتی یك قطعات آلوده و سالم بافت فاصل حد

 هیپوکلریت درصد ۵/٠-١ محلول در و شد داده برش

 یا ظرافت به )بسته دقیقه سه تا یك مدت به سدیم

 تا دو زا پس و شدند سطحی ضدعفونی بافت( زمختی

 در کردن خشك و سترون مقطر آب با شستشو بار سه

 محیط محتوي تشتك هر در صافی، کاغذ الیه دو بین

PDA، 4-۳ از پس روز چند .شدند داده کشت قطعه 

 درجه 2۵ دماي با انکوباتور وندر هاکشت نگهداري

 ظاهر و پرگنه رنگ برحسب قارچ هايپرگنه سلسیوس،

 Idnurm and) ریسه نوک روش به میسلیوم، رشد

Howlett 2001) گردیدند سازي خالص اسپور تك و. 

 ها جدایه یختشنا ریخت هاي بررسی و سازي جدا جهت

 روش اساس بر PDA، PCA، WA کشت هاي یطحم از

 شد. استفاده (Ghoosta et al. 2003) همکاران و قوستا

 جمله از علمی معتبر منابع از استفاده با ها قارچ شناسایی

 (Vries 1952) واریس و (Simmons 2007) مونزسی

   .شد انجام

 

 ها قارچ ییبیماریزا اثبات

 خاک شامل هاآزمایش این براي استفاده مورد خاک

 بود١:2:2 حجمی نسبت به وکودبرگ ماسه مزرعه،

(Gharaei et al. 2007). هر و متوالی روز سه در هاخاک 

 یوسسلس درجه١2١ دماي در دقیقه ۶٠مدت به بار

 Cardona and Rodriguez) شدند استریل اتوکالو درون

 استفاده با فرنگی گوجه فالت رقم بذرهاي .(2006

 2-۳ مدت به سدیم هیپوکلریت درصد ۵/٠ ازمحلول

 مقطر آب با سپس و شدند سطحی ضدعفونی دقیقه

 کامالً طرح پایه بر آزمایش. شدند داده شستشو سترون

 یك آزمایشی واحد هر د.ش انجام تکرار سه با تصادفی
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 اثبات براي بود. کیلوگرم۵/١ حجم به پالستیکی گلدان

 همکاران و هافمن روش از هاجدایه ییبیماریزا

((Hoffman et al. 2002 با زنی مایه شد. استفاده 

 از مترمیلی پنج قطر به میسلیومی يها حلقه برداشتن

 يها گونه روزه هفت هاي پرگنه رشد حال در حاشیه

 با شده ایجاد يها زخم روي آنها دادن قرار و نظر ردمو

 انجام (روزه ١4) سن هم يها برگ روي سوزن نوک

 آگار يها حلقه شاهد تیمار براي ترتیب همین به گرفت.

 سپس شد. داده قرار ها زخم روي قارچ از عاري

 ۹٠ نسبی رطوبت با پالستیکی کیسه زیر ها گیاهچه

 سلسیوس درجه 2۳-24 دماي و بیشتر یا و درصد

 هایی برگ هفته دو تا یك گذشت از پس شدند. نگهداري

 هاي لکه صورت به را آلودگی هاينشانه زنی، مایه از بعد که

 و آوريجمع دادند، بروز تلقیح محل اطراف در رنگ ايقهوه

 سطحی ضدعفونی از پس و شسته کامل طور به آب زیر در

 رشد هاي قارچ شدند. داده کشت PDA کشت محیط روي

 گرفتند. قرار مورفولوژیکی مطالعه مورد مجدداً آنها از کرده

 دهینمره مقیاس از استفاده با هابوته در بیماري ارزیابی

 (.Grogan et al. 1975) شد انجام ١-۹

 

 زیستی کنترل عوامل شناسایی و سازیخالص جداسازی

 سري کشت از آنتاگونیست يها قارچ جداسازي براي

 مایر ارلن یك داخل ابتدا شد. ستفادها خاک رقت

 آب لیترمیلی ۹٠ به ریزوسفر ناحیه خاک از گرم١٠مقدار

 گرفت. قرار شیکر روي دقیقه 2٠-۳٠ و شد اضافه مقطر

 ۵٠الکتیك اسید لیتر میکرو ١٠٠ فوق سوسپانسیون به

 .گردید اضافه ها باکتري رشد از جلوگیري براي درصد

 به حاصل، سیونسوسپان از لیترمیلی یك سپس

 دقیقه یك مدت به و اضافه سترون مقطر آب لیتر میلی۹

 رقت کسب تا عمل این شد. زده هم ورتکس روي

 مطلوب، رقت از میکرولیتر صد گردید. تکرار مناسب

 Davet) شد پخش داوه یانتخاب کشت محیط سطح روي

 وندر روز چند مدت به پتري يها تشتك (.1979

 تاریکی شرایط در سلسیوس درجه 2۵ دماي با انکوباتور

 در یافته رشد Trichoderma هاي جدایه گرفتند. قرار

 شدند. سازي خالص اسپور تك باروش انتخابی، محیط

 تشخیص ازکلید استفاده با هاجدایه شناسایی

 از هاییویژگی نظرگرفتن در با و  Trichodermaجنس

 هايویژگی سایر و اندازه شکل، رشد، میزان قبیل

 کالمیدوسپورها، ها،کنیدیوم فیالیدها، کنیدیوفورها،

 .(Bissett 1991) گرفت صورت هوایی هايریسه

 
 آنتاگونیست هایباکتری شناسایی و سازی خالص جداسازی،

 ۵٠٠ ابتدا آنتاگونیست، هايباکتري جداسازي براي

 مقطر آب لیترمیلی ۵٠در ریزوسفر خاک گرممیلی

 سپس شد. درآورده نسوسپانسیو صورت به سترون

 تهیه سترون مقطر آب از لیترمیلی ۹ در هاییرقت سري

 میکرولیتر ١٠٠ مقدار به ١٠-4 و ١٠-۳ هايرقت از شد.

 nutrient agar)) غذایی آگار محیط روي جداگانه طور به

 انکوباتور وندر ساعت 4۸ مدت به هامحیط و شد پخش

 اساس رب یافته رشد هايپرگنه تك شدند. نگهداري

 و انتخاب پرگنه حاشیه و اندازه شکل، رنگ، در تفاوت

 کردن مخطط بار سه روش به NA محیط روي

 .(Schaad et al. 2001) شدند سازي خالص

 
 ریشه و طوقه از آنتاگونیست یهاباکتری جداسازی

 از ریشه و طوقه آنتاگونیست هايباکتري جداسازي براي

 Sabaratnam and Traquair) تراکوایر و ساباراتنام روش

 به نمونه هر ریشه و طوقه ابتدا شد. استفاده (2002

 قطعات از گرم یك سپس و شد تکهتکه جداگانه صورت

 آب لیترمیلی١٠ حاوي آزمایش لوله داخل به شده ریز

 لیترمیلی ۹ در رقت هايسري شد. ریخته سترون مقطر

 هب مطلوب هايرقت از و شد تهیه سترون مقطر آب از

 و ریخته غذایی آگار محیط روي میکرولیتر ١٠٠ مقدار

 نگهداري ساعت4۸ از پس شد. پخش L شکل به

 هايپرگنه تك سلسیوس، درجه 2۵ دماي در هامحیط

 و اندازه شکل، رنگ، در تفاوت اساس بر یافته رشد

 روي کردن مخطط بار سه اب و انتخاب پرگنه، حاشیه

 شناسایی رمنظو به شدند. سازي خالص NA محیط

 مولکولی و بیوشیمیایی متداول هايروش از ها باکتري

  شد. استفاده

 
 بیوشیمیایی شناسایی

 ،بیوشیمیایی روش به ها باکتري شناسایی منظور به

 درصد سه پتاس در حاللیت روش دو به گرم هاي آزمون

 از استفاده هوازي، غیر و هوازي رشد ،گرم آمیزي رنگ و
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 تحرک تعیین، (Schaad et al. 2001) روش به سیترات

 -هاالکل -هاقند از استفاده آزمون ،تجزیه ،باکتري

 Fahy and) روش به آمینه هاياسید و آلی اسیدهاي

Persely 1983) روش مطابق اکسیداز و کاتاالز آزمون و 

(Devos et al. 2009) شد. انجام  

 
  یمولکول شناسایی

 روش از تریاییباک هايجدایه قطعی شناسایی منظور به

 تکثیر جهت شد. استفاده 16S rDNA ژنتیکی شناسایی

  U8-27 رفت پرایمر از 16S rDNA ناحیه

(5`-AGAGTTTGATCTGGCTCAG-3`) برگشت و 

L1494-1414(5`-CTACGGTAC  CTTGTTACGAC -3`).  

 میکرولیتر ۵٠ نهایی حجم با PCR واکنش شد. استفاده

 DNA یکرولیرم ۵/١ ،مقطر آب میکرولیتر 4٠ شامل

 ،Mgcl2 میکرولیتر ٠/۷ ،X١٠ بافر میکرولیتر پنج ،الگو

 و dNTP میکرولیتر یك ،پرایمر هر از میکرولیتر یك

 انجام Taq DNA polymerase آنزیم میکرولیتر ٠/۳

 با ترموسایکلر دستگاه در PCR واکنش ادامه در گردید.

 ۹4 دماي در ابتدایی واسرشت دقیقه پنج دمایی شرایط

 واسرشت شامل چرخه ۳۵ ادامه در و سلسیوس هدرج

 یك مدت به گراد سانتی درجه ۹4 دماي در شدن

 دو مدت به گرادسانتی درجه ۵۶ دماي در اتصال ،دقیقه

 مدت به گرادسانتی درجه ۷2 دماي در گسترش ،دقیقه

  درجه ۷2 دماي در نهایی گسترش نهایت در و دقیقه دو

 در (.Chen et al. 2013) شد انجام دقیقه ١٠ مدت به

 شرکت به یتوال یینتع جهت PCR محصوالت یتنها

 افزار نرم از استفاده با ادامه در شد. فرستاده یستز تکاپو

BLAST باکتري به مشابه هايسکانس ترینیكنزد 

 .گردید شناسایی آن گونه و جنس و مشخص

 

 روی باکتریایی و قارچی هایآنتاگونیست اثرات بررسی

 آزمایشگاه شرایط در گربیمار قارچ

 بیوکنترل عوامل آنتاگونیستی اثرات بررسی منظور به

 از مترمیلی پنج قطعه یك جداگانه طور به ابتدا قارچی،

 یك حاشیه در بیماریزا هاي قارچ از یك هر روزه سه کشت

 2۵±١ دردماي پتري هايتشتك شد. داده قرار تشتك

 ينقطه در روز، یك از پس و نگهداري سلسیوس درجه

 از متريمیلی پنج قطعه یك تشتك دیگر درحاشیه مقابل

 هر براي .شد گذاشته ،Trichoderma قارچ روزه سه کشت

 فقط شاهد تشتك در شد. گرفته نظر در تکرار سه جدایه

 هاتشتك ا  مجدد و شد داده قرار بیمارگر میسلیومی قطعه

 ماريبی عامل قارچ پرگنه قطر شدند. نگهداري انکوباتور در

 و مقایسه شاهد به نسبت رشد کاهش درصد و گیرياندازه

  .(Dennis and Webster 1971) گردید محاسبه
 ها،باکتري زیستی کنترل اثرات ارزیابی منظور به

 صورت به (Dual culture) متقابل کشت آزمون

 و باکتري پرگنه بین موجود يفاصله و انجام اي نقطهدو

 عنوان به مترمیلی برحسب (دگیبازدارن هاله )شعاع قارچ

 هااسترین آنتاگونیستی فعالیت ارزیابی جهت معیاري

 از بیش بازدارندگی هاله که هاییاسترین و گیرياندازه

 برتر جدایه عنوان به بودند آورده وجود به مترمیلی پنج

 .گرفتند قرار استفاده مورد بعدي مطالعات در و انتخاب

 NA کشت محیط ابتدا ،برتر هايجدایه انتخاب از بعد

 شدند. داده کشت آّن روي باکتري هايجدایه و تهیه

 و تهیه NA و PDA مخلوط از کشتی محیط سپس

 در اينقطه صورت به NA روي یافته رشد هايباکتري

 نوک فقط شاهد، سمت در شدند. داده کشت محیط، این

 در هاتشتك شد. داده تماس محیط با سترون لوپ

 هر مرکز در ساعت 24 از بعد و شدند داده قرار انکوباتور

 پنج میسلیومی قطعه یك جداگانه بطور پتري تشتك

 از یك هر روزه سه کشت محیط از متريمیلی

 محیط شد. داده قرار بیماریزا هاي قارچ هاي جدایه

 قرار سلسیوس درجه 2۸ دماي در انکوباتور در ها کشت

 بیماریزا قارچ پرگنه حاشیه رسیدن از پس شدند. داده

 هاله وجود شاهد، تیمار در پتري تشتك لبه به

 عنوان به آن شعاع گرفتن نظر در بدون بازدارندگی

 شد تلقی قارچ رشد از بازدارندگی مثبت واکنش

(Michael and Nelson 1972). آمده دستبه هايداده 

 مورد SAS افزار نرم از استفاده با بازدارندگی( )درصد

 با تیمارها بنديگروه و گرفت قرار لتحلی و تجزیه

 شد. انجام درصد پنج سطح در دانکن آزمون از استفاده

 رابطه از استفاده با میسلیوم رشد از بازدارندگی درصد

 .گردید محاسبه (١)

 از باال بازدارندگی قدرت آزمایشگاه در که هاییجدایه

 هايآزمایش جهت داشتند رابیماریزا  يها قارچ رشد

   شدند. انتخاب ايهگلخان
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(١        ) ١٠٠ × 
 قطر ناحیه رشد بیمارگر در تشتك پتري شاهد -قطر ناحیه رشد بیمارگر در تشتك پتري تیمار

 = درصد بازدارندگی
 قطر ناحیه رشد بیمارگر در تشتك پتري شاهد

 

 باکتریایی و قارچی هایجدایه اثرآنتاگونیستی بررسی

 گلخانه شرایطریزوسفردر

 قالب در گلدانی کشت صورت به ايگلخانه هايآزمایش

 مورد خاک گرفت. انجام تکرار سه با تصادفی کامال طرح

 کود و ماسه مزرعه، خاک ها،آزمایش این براي استفاده

 .(Gharaei et al. 2007) بود١:2:2 حجمی نسبت به برگ

 با که بود فالت رقم فرنگیگوجه استفاده، مورد بذرهاي

 مدت به سدیم هیپوکلریت درصد۵/٠ محلول از استفاده

 مقطر آب با سپس و سطحی ضدعفونی دقیقه ۳-2

 در .شدند داده کشت هاگلدان در و وشو شست سترون

 آنتاگونیستی قدرت بررسی منظور به ،برگی چهار مرحله

 هاي برگ روي ابتدا ،بیمارگرها علیه هاباکتري و ها قارچ

 ها جدایه شد. ایجاد سوزن توسط هایی زخم فرنگیگوجه

 اسپور سوسپانسیون تلقیح و انتخاب تصادفی صورت به

 منظور بدین گرفت. صورت فرنگیگوجه هايگیاهچه به

 و ١٠۸ جمعیت با باکتري سوسپانسیون از میکرولیتر 2٠

 ها زخم روي لیتر میلی در اسپور ١٠۶ جمعیت با قارچ

 شاهد یا ترلکن هايگیاهچه يها زخم روي گرفت. قرار

 قرار آنتاگونیست قارچ و باکتري فاقد کشت محیط

 از میکرولیتر 2٠ با ها زخم ساعت دو از بعد گرفت.

١٠۶ جمعیت با بیمارگر اسپورهاي سوسپانسیون
×۵ 

 (.Ghasemi et al. 2013) شدند آلوده لیترمیلی در اسپور

 از پس روز ١4 ها برگ روي شده ایجاد هايلکه قطر

 و آنتاگونیست هاي قارچ و هاباکتري با آنها تلقیح

 شدت تعیین شد. گیري اندازه بیمارگر هاي قارچ

 همکاران و جارچلو پور حاجی روش به بیماریزایی

 ایجاد يها لکه قطر که اینصورت به گردید انجام (١۳۹١)

 درصد و برگ سطح زیر از هم بر عمود جهت دو در شده

 میانگین مقایسه و گردید گیري اندازه آلوده برگ سطح

  پذیرفت. صورت دانکن آزمون اساس بر ها داده
 

 نتایج
 هابیمارگر شناسایی

 آلوده هاي برگ از قارچی جدایه ١٠2 تحقیق این در

 ،مورفولوژیکی مطالعات اساس بر شد. جداسازي

 ۹١ شامل: جنس دو به متعلق شده شناسایی هاي جدایه

 نسج از جدایه ١١ و Alternaria جنس از جدایه

Cladosporium .از شناسایی کلید از استفاده با بودند 

 .A گونه پنج Alternaria شدهسازيخالص جدایه ۹١

alternata، A. dumosa، A. tenuissima، A. mimicula 

 شده سازي خالص جدایه ١١ از و A. tomaticola و

Cladosporium گونه C. cladosporiodes شناسایی 

 ،A. alternata،A. dumosa هاي نهگو میان این در شدند.

A. tenuissima،  A. mimicula ،A. tomaticola ًاز قبال 

  گونه و بودند شده گزارش فرنگیگوجه روي

C. cladosporiodes فرنگیگوجه از بار اولین براي 

  گونه به مربوط فراوانی بیشترین شود.می گزارش

A. alternata به مربوط فراوانی کمترین و جدایه 42 با 

A. dumosa (١ )شکل بود جدایه هفت با. 

 

 رویدست آمده  به یها قارچ ییبیماریزا آزمون نتایج

 گلخانه در فرنگیگوجه هایگیاهچه

 صورت به تلقیح از پس روز دو بیماري هاي نشانه اولین

 شده آشکار تلقیح محل در نکروزه و اي قهوه هاي لکه

 به متمایل اه لکه این زمان گذشت با که بودند،

 و کردند پیشرفت برگ سطح در مدور و سیاهرنگ

 گونه دو در یافت. گسترش همها  برگ سایر در آلودگی

A. alternata و A. dumosa همراه رنگاي  قهوه يها لکه 

 هاينشانه ظهور زمان بودند. کرده بروز رنگ زرد هاله با

 در نداشتند. چندانی تفاوت مختلف يها گونه در بیماري

 وجود از اي نشانه هیچ شاهد تیمارهاي در ورتیکهص

 مشاهده تلقیح محل اطراف در رنگاي  قهوه يها لکه

 روي بیمار هايبوته هايبافت مجدد کشت از نگردید.

 از حاصل نتایج گردید. جدا بیماري عامل PDA محیط

 گونهشش  هر که داد نشان مجدد شناسایی هايبررسی

بیماریزا  فرنگی گوجه يها برگ روي همگی شده شناسایی

  در این پژوهش بیماریزا بودن قارچ بودند.

C. cladosporiodes فرنگی براي اولین بار از روي گوجه

 اطراف رنگاي  قهوه اي ناحیه قطرشود. گزارش می ایران

 را چشمگیري تفاوت مختلف هايجدایه در تلقیح محل
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 ییاریزابیم از مختلفی درجات نمایانگر این که داد نشان

نتایج حاصله از  باشد. می شده شناسایی يها گونه در

ها  لکه قطر يگیر اندازه حسب برتعیین شدت بیماریزایی 

گیري  در دو جهت عمود بر هم از زیر سطح برگ و اندازه

ها با درصد سطح برگ آلوده و مقایسه میانگین داده

 يها گونه میان دراستفاده از آزمون دانکن نشان داد که 

 و بیشترین A. tenuissima و A. alternata مطالعه مورد

C. cladosporiodes  دارا را ییبیماریزا درجه کمترین 

ر د شده شناسایی يها گونه بقیه ییبیماریزا درجه بودند.

 (.2حد واسط این دو گونه قرار داشت )شکل 
 

 
 یستانس منطقه از شده جداسازي برگیلکه مولد هاي قارچ فراوانی .١ شکل

Figure 1. The frequency of causing leaf spot fungi isolated from Sistan region 
 

 

 

 

 
  ،A) Alternaria tomaticola ،b) Alternaria mimicula جدایه با شده تلقیح فرنگیگوجه هايگیاهچه روي بیماري عالیم .2 شکل

C) Alternaria tenuissima، D) Alternaria dumosa، E) Alternaria alternate، F) Cladosporium cladosporioides بعد روز١4 در 

 یکوب یهما از
Figure 2. Disease symptoms on tomato seedlings inoculated with isolate A) Alternaria tomaticola, B) Alternaria 

mimicula, C) Alternaria tenuissima, D) Alternaria dumosa, E) Alternaria alternata, F) Cladosporium cladosporioides in 

14 days after inoculation. 
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 و هاباکتری برتر هایجدایه انتخاب و شناسایی

  آنتاگونیست یها قارچ

 باکتریایی جدایه ١۵٠ و قارچی جدایه ۷٠ بررسی این در

 فرنگی گوجه هايبوته ریزوسفر ناحیه از آنتاگونیست

 آنتاگونیست جدایه دو هاجدایه بین در گردیدند. ازيجداس

 مؤثري کنترل باکتریایی آنتاگونیست جدایه هشت و قارچی

 بیو هايآزمون نتایج اساس بر داشتند. بیمارگرها علیه

 ریبوزومی، DNA توالی تعیین و (١ )جدول شیمیایی

 B. subtilis گونه با آنتاگونیست هايباکتري هايجدایه

 BS1 هاي جدایه 16S rDNA ناحیه توالی اشتند.د مطابقت

 شماره با B. subtilis CYBS-8 هاي جدایه با BS2و

 

 شماره با B. subtilis CYBS-7 و JQ361057.1 دسترسی

 نشان را شباهت درصد ١٠٠ و JQ361056.1 ۹۹ دسترسی

 در 16S rDNA قطعه PCR محصوالت بررسی نتایج دادند.

 از استفاده با شده ترسیم فیلوژنتیکی درخت و ۳ شکل

 Neighbour Joining صورت به Mega 6 افزار نرم

Bootstrap- هاي قارچ است. شده داده نشان 4 شکل در 

 اساس بر ریزوسفر ناحیه از شده سازي جدا آنتاگونیست

  و T. harzianum گونه دو با شناختی ریخت خصوصیات

T. virens داشتند. مطابقت 

 هايجدایه DNA توالی تعیین و ملکولی شناسایی

BS1  و BS2 باشد:می زیر شرح به 

BS1: Bacillus subtilis 
CGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGAC
GGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACC
GGATGGTTGTTTGAACCGCATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTTGGCTACCACTTACAGATGGACC
CGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAG
GGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCT
TCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGC
TCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAG
CCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGG
GCGTAAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTC
ATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGTGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCG
TAGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGAGCGA
AAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGT
TAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGC
AAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAA
GCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCTCTGACAATCCTAGAGATAGGACGTCCCCTTCG
GGGGCAGAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCG
CAACGAGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCAGCATTCAGTTGGGCACTCTAAGGTGACTGCCGGTGA
CAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGC
TACAATGGACAGAACAAAGGGCAGCGAAACCGCGAGGT 
TAAGCCAATCCCACAAATCTGTTCTCAGTTCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGCTGGA
ATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGT
CACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTTAGGAGCCAGCCGCCGAAGGT
GGGACAGATGATTGG 

 
BS2: Bacillus subtilis 
TGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGA
CGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCG
GATGGTTTCTGAACCGCATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGATGGACCCGCG
GCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAGGGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGAT
CGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATG
GACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAG
GGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACT
ACGTGCCGGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCTCG
CAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAA
CTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAACA
CCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGG
ATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTG
CTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGAC
GGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAGCGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTG
ACATCCTCTGACAATCCTAGAGATAGGACGTCCCCTTCGGGGGCAGAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGT
CGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCAGC
ATTCAGTTGGGCACTCTAAGGTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAT
CATGCCCCTTATGGCCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACAGAACAAAGGGCAGCGAAACCGCGAG
GTTAAGCCAATCCCACAAATCTGTTCTCAGTTCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTGAAGCTGGAA
TCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGATCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAC
ACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTTAGGAGCCAGCCGCCGAAGGTGGGAC
AGATGATTGGGGTGAAGTCGTTA 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_379059671


 ۳١ ١۳۹۶بهار و تابستان ، ١، شمارۀ ۶هاي گیاهی، دورۀ  کنترل بیولوژیك آفات و بیماري 

 Bacillus هايجدایه فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی خصوصیات .١ جدول

Table 1. Biochemical and physiological characteristics of Bacillus isolates 
BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8    

+ + + + + + + + Gram Staining  
        Terminal spore Spore position 
+ + + + + + + + Central spore  
          

+ + + + + + + +   
- - - - - - - - 5 oC Growth at Temperature  
+ + + + + + + + 20 oC   
- - - - - - - - 60 oC   
+ + + + + + + + 5 % Growth in the NaCl 
+ + + + + + + + 7 %  
+ + + + + + + + Anaerobic growth  
+ + + + + + + + Catalase Reduction 
+ + + + + + + + Oxidase  

+ + + + + + + + Hydrolysis starch  

+ + + + + + + + Hydrolysis Gelatin  
+ + + + + + + + Citrate utilization  

+ + + + + + + + Arabinose  

+ + + + + + + + Xylose  
+ + + + + + + + Glucose  

+ + + + + + + + Mannose  

+ + + + + + + + Fructose  
+ + + + + + + + Mannitol  

 

 
 مارکر، ١ چاهك ترتیب به چپ سمت از درصد. 2/١ اگاروز ژل روي آنتاگونیست هايجدایه PCR محصول الکتروفورز نتایج .۳ شکل

 .آنتاگونیست باکتري هاينمونه چهارم و سوم چاهك و منفی کنترل 2 چاهك

Figure 3. The results of electrophoresis of PCR products antagonistic isolates on agarose gel 1.2%. From the left, 

respectively, 1: Marker, 2: Negative control and 3, 4: Samples of antagonistic bacteria. 
 

 
 NCBI سایت در موجود هايتوالی با آمده دست به هايتوالی مقایسه و Mega 6 زاراف نرم توسط شده رسم دندروگرام .4 شکل

Figure 4. Dendrogram drawn by Mega 6 software and comparison obtained Sequence with Sequence exiet on NCBI site 
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 ... بیولوژیکی کنترل و فرنگیگوجه برگیلکه مولد قارچی عوامل شناساییبیدقی و همکاران:  ۳2

 

 

 

 

 و Trichoderma harzianum بازدارندگی اثرات

Trichoderma virens شرایط در بیمارگرها روی 

 آزمایشگاهی

 هاي قارچ با بیمارگر هاي قارچ متقابل کشت نتایج

 دست به نتایج طبق و بررسی آزمایشگاه در آنتاگونیست

 جلوگیري موجب قارچی جدایه دو هر که شد مشاهده آمده

 این در که شدند، آزمایشگاهی شرایط در بیمارگر رشد از

  بر را بازدارندگی ثرا بیشترین T. harzianum میان

A. alternata را بازدارندگی اثر کمترین و درصد ۶۷/۵۵ با 

  گونه است. داشته درصد ١2/۳۹ با A. tomaticula بر

T. virens بر را بازدارندگی اثر بیشترین A. alternata با 

 A. tomaticula بر بازدارندگی اثر کمترین و درصد ۸۳/۵2
 در (.4 شکل و 2دول)ج است داشته درصد ١۵/۳۸ با

 رشد از بازدارندگی در T. harzianum گونه مجموع

 در T. virens به نسبت بهتري عملکرد بیمارگرها میسلیوم

 است. داشته آزمایشگاهی شرایط
 

روی بیمارگرها  ی آنتاگونیستهااثرات بازدارندگی باکتری

 در شرایط آزمایشگاهی

فرنگی گوجهجدایه باکتري جدا شده از ریزوسفر  ١۵٠از 

بر اساس آزمون کشت متقابل و مشاهده هاله 

 هاي بازدارندگی، تعداد هشت جدایه به نسبت

هاي  مختلف ایجاد هاله بازدارندگی در مقابل قارچ

 و  BS1بیمارگر کردند که در این بین دو جدایه 

BS2 هاي  بیشترین درصد کاهعش رشد میسلیوم قارچ

 ها داشتند. یهعامل بیماري را نسبت به سایر جدا

 درصد  ۷١/۵۸بیشترین تأثیر را با  BS1جدایه 

درصد  ١١/۳۸وکمترین تأثیر را با  A. alternataبر گونه 

 در جدایه  گذاشته است. A. tomaticolaبر گونه 

BS2  نیز بیشترین و کمترین تأثیر به ترتیب در 

  ۵۷/۵۸با  A. tomaticolaو  A. alternateمقابل 

 ، 4و  ۳هاي شاهده شد )جدولدرصد م ٠۶/42و 

 (.۵ شکل

 هاي بیمارگر روي رشد قارچ Trichoderma virensو  Trichoderma harzianumتجزیه واریانس اثرات بازدارندگی . 2 جدول
Table 2. Analysis of variance inhibitory effects of Trichoderma harzianum and Trichoderma virens on growth of the 

fungal pathogen 
Source of variation df Trichoderma harzianum Trichoderma virens 

Treatment 5 390.17** 358.32** 
Error 12 3.59 3.66 
CV (%) - 4.43 4.45 

 باشد. دار در سطح احتمال یك درصد می ** معنی
** Significant at probability level of 1%. 

 

 هاي آنتاگونیست هاي بیمارگرنسبت به شاهد در بررسی کشت متقابل با قارچ دارندگی از رشد میسلیوم قارچ. درصد باز۳ جدول

Table 3. Inhibitory percent of mycelial growth pathogenic fungi compared to control in dual culture with antagonistic fungi 

Fungal pathogen 
Percent of inhibition 

Trichoderma harzianum 
Statistical 

categories 
Percent of  inhibition 
Trichoderama virens 

Statistical 

categories 
Alternaria mimicula 53.16 a 49.74 a 
Alternaria tomaticula 29.12 d 28.15 c 

Alternaria  alternata 55.67 a 52.83 a 

Alternaria dumosa 29.46 d 30.32 c 

Alternaria tenuissima 42.75 c 45.49 b 

Cladosporium cladosporioides 43.33 b 51.22 a 

 داري ندارند. اختالف معنی %۵اند در سطح هایی که با حروف مشابه نشان داده شدهمیانگین
Values of each column followed by the same letter are not significantly different (P≤0.05). 

 

 بیماري عامل هاي قارچ رشد از آنتاگونیست باکتري هشت بازدارندگی اثر واریانس تجزیه. 4 جدول
Table 4. Analysis of variance inhibitory effect of eight antagonistis bacterial the growth of pathogenic fungi 

BS8 BS7 BS6 BS5 BS4 BS3 BS2 BS1 df Source of Variation  
331.53** 265.64** 235.22** 164.81** 374.63** 138.92** 96.57** 185.41** 5 Treatment 

26.18 5.42 21.51 22.11 3.53 2.19 9.10 16.79 12 Error 

10.97 4.94 9.65 11.62 4.01 2.97 6.06 7.80 - CV (%) 

 .Significant at probability level of 1% **                                                                                                                                  باشد. می درصد یك احتمال سطح در دار معنی** 

 



 ۳۳ ١۳۹۶بهار و تابستان ، ١، شمارۀ ۶هاي گیاهی، دورۀ  کنترل بیولوژیك آفات و بیماري 

 هايباکتري با متقابل تکش بررسی در شاهد به نسبت بیمارگر هاي قارچ میسلیوم رشد از بازدارندگی درصد میانگین مقایسه .۵ جدول
 آنتاگونیست

Table 5. Mean comparison of inhibitory percent of mycelial growth pathogenic fungi compared to control in dual culture 
with antagonistic fungi 

Fungal pathogen BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8 
Alternaria mimicula 51.44a 53.23ba 47.49b 50.09b 52.01a 50.54ba 49.71b 52.78ba 
Alternaria tomaticula 38.11b 42.06d 42.43c 25.83d 36.27b 33.86c 31.93d 27.28c 
Alternaria alternata 58.71a 58.57a 58.11a 55.91a 55.73a 56.49a 56.47a 54.57a 
Alternaria dumosa 50.83a 47.49dc 47.09b 48.29cb 48.05a 46.50b 45.60cb 46.76ba 
Alternaria tenuissima 57.70a 47.16dc 43.92c 45.20c 44.98ba 43.29b 42.35c 43.57b 
Cladosporiom cladosporioides 58.20a 49.99bc 57.93a 56.10a 55.46a 57.45a 56.74a 54.88a 

  هستند. داري معنی اختالف داراي >٠۵/٠P سطح در نکندا آزمون با اندشده داده نشان مختلف حروف با که تیمارهایی
Significant differences are denoted by different letters within each column at P<0.05 according to duncan test. 

 

 
 Alternaria tomaticola ،2 )Alternaria mimicula ،۳ )Alternaria( ١ .از رشد Trichodermaهاي  . اثر بازدارندگی گونه۵شکل 

tenuissima ،4 )Alternaria dumosa ،۵ )Alternaria alternata ،۶ )Cladosporium cladosporioides ،A ،شاهد )B کنترل با )

Trichoderma harzianum ،C کنترل با )Trichoderma virens. 

Figure 5. Inhibitory effect of Trichoderma species of growth 1) Alternaria tomaticola, 2) Alternaria mimicula, 

3) Alternaria tenuissima, 4) Alternaria dumosa, 5) Alternaria alternata, 6) Cladosporium cladosporioides.  

A) Testate, B) control by Trichoderma harzianum, C) control by Trichoderma virens. 



 ... بیولوژیکی کنترل و فرنگیگوجه برگیلکه مولد قارچی عوامل شناساییبیدقی و همکاران:  ۳4

 

 
 (Alternaria tomaticola، 2) Alternaria mimicula، ۳( ١ ها قارچ میسلیوم رشد روي Bacillus هايجدایه دگیبازدارن اثر .۶ شکل

Alternaria tenuissima، 4) Alternaria dumosa، ۵) Alternaria alternata، ۶) Cladosporium cladosporioides. 
Figure 6. Inhibitory effect of Bacillus isolates on the growth of fungal mycelium 1) Alternaria tomaticola, 2) Alternaria 

mimicula, 3) Alternaria tenuissima, 4) Alternaria dumosa, 5) Alternaria alternata, 6) Cladosporium cladosporioides 
 

 در آنتاگونیست هایباکتری و ها قارچ بازدارندگی اثرات

 ایگلخانه شرایط

 کنترل میزان بررسی منظور به ايگلخانه العاتمط

 و T. harzianum، T. virens قارچی گونه دو بیولوژیك
 مولد هاي قارچ علیه BS2 و BS1 باکتریایی جدایه دو

 گیاه رشد از پس گرفت. صورت فرنگیگوجه برگی لکه

 در آنتاگونیستی عوامل اثر بررسی ،برگی چهار مرحله در

 صورت هوایی هاياندام ورپاشیاسپ روش توسط گلخانه

 و شد گرفته نظر در تکرار سه آزمایش هر براي پذیرفت.

 رشد یکسان رطوبتی و نوري ،دمایی شرایط در گیاهان

 هايبوته که داد نشان آمده دست به نتایج شدند. داده

 بدون گلخانه در هابیمارگر با شده تلقیح فرنگیگوجه

 شدت از ختلفیم درجات آنتاگونیستی عوامل اعمال

 

 دو هر با هابوته که هاییگلدان در دادند. نشان را بیماري

 کاهش ،بودند شده تلقیح آنتاگونیست و بیمارگر عامل

 نسبت زراعی صفات در عملکرد افزایش و بیماري شدت

 آزمایش این از حاصل نتایج شد. مشاهده آلوده شاهد به

 از که ددا نشان نتایج .است آمده ١١ تا ۶ هايشکل در

 T. harzianum گونه ،قارچی هايآنتاگونیست میان
 ،A. alternata، A. dumosa علیه رچیاضدق اثر بیشترین

A. mimicula، A. tenuissima، C. cladosporioides و 

 .A  مقابل در را قارچی ضد اثر بیشترین  T. virens گونه

tomaticola به باکتریایی جدایه دو میان از و داشتند 

 عملکرد BS1 جدایه موارد تمامی در، شده برده ارک

 BS2 جدایه به نسبت بیماري شدت کاهش در را بهتري

  بود. داده نشان

 
 گلخانه در Alternaria alternata از ناشی بیماري کنترل در باکتریایی و قارچی آنتاگونیست هايجدایه بازدارندگی اثر .۷ شکل

Figure 7. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Alternaria alternata in 

greenhouse 



 ۳۵ ١۳۹۶بهار و تابستان ، ١، شمارۀ ۶هاي گیاهی، دورۀ  کنترل بیولوژیك آفات و بیماري 

 
 گلخانه در Alternaria dumosa از ناشی بیماري کنترل در باکتریایی و قارچی آنتاگونیست هايجدایه بازدارندگی اثر .۸ شکل

Figure 8. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Alternaria dumosa in greenhouse 

 

 
 گلخانه در Alternaria mimicula از ناشی بیماري کنترل در باکتریایی و قارچی آنتاگونیست هايجدایه بازدارندگی اثر .۹ شکل

Figure 9. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Alternaria mimicula in greenhouse 
 

 
 گلخانه در Alternaria tenuissima از ناشی بیماري کنترل در وباکتریایی قارچی آنتاگونیست هايجدایه بازدارندگی اثر .١٠ شکل

Figure 10. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Alternaria tenuissima in greenhouse 

 

 
 گلخانه در Alternaria tomaticula از ناشی بیماري کنترل در باکتریایی  قارچی آنتاگونیست هايجدایه بازدارندگی اثر .١١ شکل

Figure 11. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Alternaria tomaticula in greenhouse 



 ... بیولوژیکی کنترل و فرنگیگوجه برگیلکه مولد قارچی عوامل شناساییبیدقی و همکاران:  ۳۶

 

 
 گلخانه در Cladosporiom cladosporioides از ناشی بیماري کنترل در باکتریایی و قارچی آنتاگونیست هايجدایه بازدارندگی اثر .١2 شکل

Figure 12. Inhibitory effect of fungal and bacterial isolates antagonist in controlling disease Cladosporium 

cladosporioides in greenhouse 

 داري هستند. داراي اختالف معنی P<0.05اند با آزمون دانکن در سطح تیمارهایی که با حروف مختلف نشان داده شده، ١١تا  ۶هاي شکل * در
* In figures 6-11, significant difference are denoted by different letters within each column at P<0.05 according to Duncan test. 

 

   بحث

 بمحسو هاسبزي ترینمحبوب از یکی جزو فرنگی گوجه

 وريافر قابلیت و ريخوزهتا حالت دجوو ددمیگر

 همگانی و  سریع شپذیر در ییابسز نقش ل،ینمحصوا

 .ستا تهشدا ،مهم ییاغذ لمحصو یك انعنو به آن

 توسط رفتن بین از معرض در فرنگی گوجه محصوالت

 رقابت ،یروسیو و یاییباکتر ،یقارچ هاي بیماري آفات،

 نامساعد خاکی و وهوایی آب شرایط و هرز هاي علف با

 لکه ،محصول این شایع هايبیماري از یکی .هستند

 این تازه بافت دلیل به باشد. می فرنگی گوجه برگی

 سموم از استفاده ،آن خوريازهت مصرف و محصول

 به را جدي خطرات ،هابیماري کنترل زمینه در شیمیایی

 هايروش از استفاده رو این از داشت. خواهد همراه

 کشاورزي به دستیابی جهت شیمیایی غیر و بیولوژیك

 این گیرد. قرار محققان دستورکار در باید ارگانیك

 انجام ستارا این در هدف این به رسیدن براي تحقیق

 عالئم داراي هاي برگ از ابتدا پژوهش این در گرفت.

 گردید. آن عامل احتمالی بیمارگرهاي جداسازي به اقدام

 ،A. mimicula، A. tomaticula هاي قارچ مرحله این در

A. alternata، A. dumosa، A. tenuissima از قبالً که 

 ناولی براي، بودند گردیده جداسازي فرنگیگوجه روي

 منطقه از فرنگیگوجه برگیلکه عامل عنوان به بار

 این در C. cladosporioides و شدند گزارش سیستان

 جداسازي ایران در فرنگیگوجه از بار اولین براي مطالعه

 مختلف هاي گونه هايجدایه بیماریزائی گردید.

Alternaria و C. cladosporioides فرنگیگوجه روي 

 از برخی با پژوهش این نتایج رسید. اثبات به فالت رقم

 و پورجارچلوحاجی بود. مطابق پیشین هاي پژوهش

 کننده آلوده Alternaria هاي گونه بررسی در همکاران

 .A گونه شش ،غربی آذربایجان استان در فرنگیگوجه

brassicina، A. arborescens، A. tenuissima، A. 

tomatophila و A. alternata فرنگیگوجه از را 

 کخ اصول اجراي با را هاجدایه بیماریزائی و جداسازي

 Hajipour) رساندند اثبات به BSS282 رقم روي

Jarchlou et al. 2012). مطالعه مورد هاي گونه میان در  

A. alternate و A. tenuissima گونه و بیشترین 
C. cladosporioides دارا را بیماریزائی درجه کمترین 

 تحقیق در شیمیایی سموم خطرات به توجه با بودند.

 ،T. harzianum آنتاگونیست خاکزي قارچ دو از حاضر

T. virens آنتاگونیست باکتري از جدایه هشت و  

B. subtills فرنگی گوجه ریزوسفر ناحیه از شده جدا 

 فرنگی گوجه برگیلکه ایجادکننده عوامل بیوکنترل جهت

 حاضر حال در ردید.گ استفاده گلخانه و آزمایشگاه در

 صورت به Trichoderma قارچ از مختلفی هاي گونه

 گیاهی مختلف هايبیمارگر کنترل براي آمیزي موفقیت

 آن بر عالوه .(Bashar and Rai 1994) شوندمی استفاده

 فعال ترکیبات نیز Bacillus باکتري از گونه چندین

 و برد خاک بیماریزاي عوامل برابر در را بیولوژیکی
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 Romero et) کنندمی ایجاد برداشت از پس هايبیمارگر

al. 2007.) داد نشان پژوهش این از آمده دست به نتایج 

 آنتاگونیستی عوامل آزمایشگاهی هايبررسی در که

 ریزوسفر ناحیه از شده جداسازي باکتریایی و قارچی

 به را برگی لکه مولد هاي قارچ رشد مهار توانایی

 از میان این در که باشند می رادا مختلف هاي نسبت

 هاله BS2 و BS1 جدایه دو باکتریایی هايجدایه

 ایجاد ها جدایه سایر به نسبت را بیشتري بازدارندگی

 در برتر هايجدایه عنوان به ها جدایه این کردند.

 در گرفتند. قرار استفاده مورد ايگلخانه هاي تست

 هارچ هر که شد مشخص نیز اي گلخانه هايبررسی

 توانایی T. harzianum، T. virens، BS1، BS2 جدایه

 دارا مختلف هاينسبت به را بیماریزایی شدت کاهش

 روي هاآنتاگونیست این بیوکنترلی اثر هم قبال باشند. می

 طی در بود. گرفته انجام موفقیت با هابیماري از تعدادي

  باکتري که کردند عنوان همکاران و قاسمی ايمطالعه
B. sultilis بیمارگر قارچ رشد از درصد ۵/۹2 تواندمی  

A. alternata آزمایشگاه شرایط در فرنگی گوجه روي 

 همچنین .(Ghasemi et al. 2013) نماید جلوگیري

  آنتاگونیستی اثرات ايمطالعه طی در باندي
T. hazianum و T. viridae قارچ علیه را A. alternata 

 داد نشان و بررسی مایشگاهآز در فلفل مخرب بیمارگر

 ۶۷ ترتیب به شده برده کار به آنتاگونیست هاي قارچ که

 Pandey) اندکرده جلوگیري بیمارگر رشد از درصد ۶۶ و

 هاي گونه کارایی بر مبنی گزارشاتی .(2010

Trichoderma قارچی هايبیمارگر از بسیاري برابر در 

 و A. alternata جمله از کنندمی حمله پیاز به که برگی

A. tenuissima است رسیده اثبات به نیز (Shahnaz et 

al. 2012.) که دهدمی نشان حاضر تحقیق کلی طور به 

 سیستان در فرنگی گوجه کشت زیر زراعی هايخاک

 که هستند آنتاگونیستی هاي قارچ و هاباکتري داراي

 هايبیمارگر طبیعی کاهش و بازدارندگی در توانندمی

 که داد نشان آمده دست به نتایج باشند. ثرمؤ قارچی

 قابل فعالیت تواندمی هاآنتاگونیست این با برگی اسپري

 شرایط در فرنگیگوجه برگی لکه عوامل برابر در توجهی

 هاي قارچ از میان این در باشد. داشته گلخانه

 هاي جدایه از و T. harzianum گونه آنتاگونیست

 داده نشان را بهتري دعملکر BS1 جدایه باکتریایی،

 هايآزمایش براي توانندمی ها جدایه این رو این از بودند.

 نکته این به باید البته گیرند. قرار استفاده مورد ايمزرعه

 وابستگی آنتاگونیستی عوامل تأثیر میزان که کرد توجه

 آنتاگونیست و بیمارگر گیاه، محیطی، شرایط به زیادي

 کاربردي جهت پیشنهاد این اتاثب براي بنابراین دارد.

 معرفی و انتخاب تحقیق، مورد بیوکنترلی عوامل نمودن

 هايآزمایش زراعی، اکوسیستم هر در مناسب هاي جدایه

 هستند. نیاز مورد بیشتري
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