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 چکیده
 شامل جو شهیر یِتیاندوف هیجدا هفده آنتاگونیستی اثر پژوهش نیا در. باشند یکارآمد کیولوژیب کنترل عوامل توانندیم تیاندوف هایقارچ

( هیجدا کی) ،Fusarium redolens( هیجدا چهار) ،Microdochium bolleyi( هیجدا دو) ،Alternaria alternata( هیجدا کی)

F. monliforme، (هیجدا دو )F. tricinctum، (هیجدا کی )Bipolaris zeicola، (هیجدا کی )Epicoccum nigrum، (کی 

 Pythium مارگریب دو علیه sp.  Pleosporalesهیجدا کی و .Alternaria sp( هیجدا شش) و Clonostachys rosea( هیجدا

aphanidermatum و Gaeumannomyces graminis حاصل از بررسی تاثیر  جینتا. گرفت قرار یبررس مورد شگاهیآزما طیشرا در

 و A. alternata به مربوط یبازدارندگ درصد نیشتریب که داد نشان P. aphanidermatum بر تیاندوف یقارچ یها هیجدا

Alternaria sp. یقارچ گونه به مربوط ریتاث نیکمتر و Epicoccum nigrum و Fusarium redolens دست آمده از  به جینتا. بود

 .F و .Alternaria sp  به مربوط یبازدارندگ درصد نیشتریب که داد نشان زین G. graminis بر تیاندوف یقارچ یها هیجدار یتاثبررسی 

tricinctum هیجدا و بود .Pleosporales sp نداد نشان شاهد با یدار یمعن تفاوت. 
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ABSTRACT 
Endophytic fungi can be efficient biological control agents. There is great evidences that show these fungi 

have a protective effect for their  host plants against root pathogens. In this study, antagonistic effect of 20 

isolates of endophytic fungi of barley roots including; Alternaria sp. (six isolates), Microdochium bolleyi 

(two isolates), Fusarium redolens (four isolates), Fusarium tricinctum (two isolates), F. monliforme (one 

isolate), Epicoccum nigrum (four isolates) and Clonostachys rosea (four isolates) were evaluated against two 

pathogenic fungi; Pythium aphanidermatum and Gaeumannomyces graminis in vitro. The Results of the 

impact of endophytic fungal isolates on P. aphanidermatum, indicated that the highest percentage of 

inhibition was related to A. alternata and Alternaria sp. with 59.48 and 57.24 % and the least effectiveness 

was related to Epicoccum nigrum and Fusarium redolens with 8.92 percent. The Results of the impact of 

endophytic fungal isolates on G. graminis, indicated that the highest percentage of inhibition was related to 

F. tricinctum and Alternaria sp. with 71.66 and 72.22 percent inhibition. Pleosporales sp. indicated no 

significant difference as compared to control. 

 
Key words: Endophytic fungi, Antagonism, Root pathogens. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiljeD-zZnPAhVFWRQKHcY5AX8QFgg3MAc&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGaeumannomyces_graminis_var._graminis&usg=AFQjCNEE_eCWkowNDycMev6WY1251chKcg&sig2=56pxWFbDDud_9SVU2iN3Pw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiljeD-zZnPAhVFWRQKHcY5AX8QFgg3MAc&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGaeumannomyces_graminis_var._graminis&usg=AFQjCNEE_eCWkowNDycMev6WY1251chKcg&sig2=56pxWFbDDud_9SVU2iN3Pw


 ...شده ازهای اندوفیت جداسازیقارچ آنتاگونیستیبررسی اثر  :همکارانو  شادمانی 154

 تحقیق هایهتاز

ی تیاندوف هایهیجدا برهمکنشدر این پژوهش 

که به روش مورفولوژیکی و مولکولی  ریشه جو

 Pythiumهای بیمارگر  قارچشناسایی شده بودند با 

aphanidermatum و Gaeumannomyces 

graminis  هستند، گیاهی که دو بیمارگر خطرناک

مورد  شگاهیآزما طیشرا دربرای اولین بار در ایران 

دست آمده از هبررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج ب

های اندوفیت ریشه جو دارای این پژوهش اکثر قارچ

آنتاگونیستی علیه این دو بیمارگر هستند، توانایی 

های چراکه شعاع رشد بیمارگر در حضور قارچ

داری نسبت به شاهد )قارچ صورت معنی اندوفیت به

 تنهایی( کاهش پیدا کرد.  بیمارگر به
 

 قدمهم

 و Pythium aphanidermatum هایقارچ

Gaeumannomyces graminis و ترین از جدی

بیمارگرهای محصوالت زراعی در سراسر ترین مخرب

در اکثر موارد مدیریت این بیمارگرها . جهان هستند

-که این مواد می استشیمیایی با مصرف سموم 

انسان و حیوانات باری بر سالمت  د آثار زیاننتوان

و موجب آلودگی محیط زیست شوند.  داشته باشند

های اخیر استفاده از کنترل زیستی برای در سال

بیمارگرهای گیاهی بسیار مورد توجه قرار  کنترل

های قارچ. (Waard et al. 1993) گرفته است

برداری لحظه نمونهدر هایی هستند که اندوفیت قارچ

 شکاری داخل بافت گیاهی حضور دارندآبدون عالئم 

(Porras-Alfaro and Bayman 2011). های گزارش

های اندوفیت متعددی وجود دارد که استفاده از قارچ

بهبود عملکرد دانه، افزایش تحمل سرما و موجب 

خشکی، مقاومت به بیمارگرهای گیاهی و حشرات 

 Mejía et al. 2008 Rodriguez) شده استگیاهخوار 

et al. 2009, )، ها را بهتوان این قارچمی رواز این-

عنوان یک عامل کنترل زیستی در حفاظت از 

در این  ت زراعی مورد استفاده قرار داد.محصوال

 .P با توجه به اهمیت دو بیمارگر پژوهش

aphanidermatum و G. graminis  در استان

به محصوالت،  زیادکرمانشاه از نظر میزان خسارت 

ی جداسازی تیاندوف هیجدا هفده آنتاگونیستیاثر 

به روش در شرایط آزمایشگاه  جوگیاه  ۀشیر شده از

 مورد بررسی قرار گرفت. کشت متقابل 

 

 هامواد و روش

 های اندوفیتقارچ و شناسایی جداسازی

برداری های اندوفیت نمونهبرای جداسازی قارچ

از گیاهان جو سالم در اراضی کشاورزی اطراف شهر 

 1394در بهار سال کرمانشاه به صورت تصادفی 

های اندوفیت با روش جداسازی قارچ .صورت گرفت

 .Larran et al)الران و همکاران صورت گرفت 

-اِن.استخراج دی.به منظور مطالعه مولکولی  .(2007

 CetylTrimehylتب )اِی. با روش سی

AmmoniumBromide .نواحی( صورت گرفت 

ITS1-5.8S-ITS2 ای هسته اِی. ریبوزومیاِن.دی. از

 به ITS1با استفاده از ترکیب آغازگرهای عمومی 

 .(White et al. 1990)سازی شد فزون ITS4 همراه

سنجی به شرکت سازی شده برای توالیهای فزونژن

دست های بهتوالیو جنوبی ارسال  ماکروژن کره

 نرم 7.1با استفاده از نسخه  آمده به روش دستی و

 درخت. ندویرایش شد Bioedit (Hall 1999)افزارِ 

با روش  MEGA5افزار  فیلوژنتیکی با استفاده از نرم

استرب بار بوت هزارها با تکرار پیوست همسایه

 صورت پذیرفت. 

 

 بر تیاندوف یهاقارچ آنتاگونیستی اثر یبررس

 و Pythium aphanidermatum مارگریب قارچ
Gaeumannomyces graminis 

و یک  G. graminis هیجدا کی از آزمون نیا یبرا

در  هاآن ییزایماریب که P. aphanidermatumجدایه 

 از. شد استفاده بود شده اثباتتحقیقات قبلی 

 کی ،یتیاندوف هایهیجدا روزههفت پرگنه هیحاش

 طوربه و یپتر گوشه گی در یمتریلیم پنج پالگ

 G. graminis روزه هفت پرگنه هیحاش از همزمان

 از ساعت 48 از بعدی و متریلیم پنج پالگ کی

 .P مارگریب قارچ روزه دو پرگنه هیحاش
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aphanidermatum در یمتریلیم پنج پالگ کی 

 از پس .شد داده قرار یپتر یهاتشتک گرید گوشه

 قارچ بدون شاهد و تکرار سه با هیجدا هر کشت

 انکوباتور در یپتر هایتشتک تکرار، سه با تیاندوف

 علتبه. شدند ینگهدار وسیسلس درجه 25 یدما با

 ده از بعد G. graminis قارچ رشد سرعت بودن کند

 .P رشد سرعت بودن عیسر علتبهو  روز

aphanidermatum پرگنه که روز دو از کمتر از بعد 

 ،کرد پر را یپترتشتک  تمام شاهد ماریت در قارچ

 ومیسلیم رشد کاهش درصد و مارگریب رشد زانیم

 – N = (C معادله از منظور نیا یبرا .گیری شداندازه

T)/C * 100 آن در که شد استفاه N  درصد

 قارچ پرگنه قطر T ،اندوفیتیبازدارندگی جدایه 

 Cو  مختلف تیاندوف هایقارچ حضور در مارگریب

 نیا. است شاهد ماریت در مارگریب قارچ پرگنه قطر

 سه با و یتصادف کامالً طرح کی قالب در آزمون

 از استفاده با جینتاآنالیز  و رفتیپذ صورت تکرار

 . رفتانجام گ SPSS افزار نرم 16 نسخه

 

 نتایج و بحث
 آزمون کنترل زیستی

جدایه اندوفیت از ریشه گیاه جو  17در این مطالعه 

بدست آمد که پس از شناسایی مولکولی و تائید 

بر اساس  فیلوژنتیکیتبارنمای صحت تشخیص با 

های نواحی نسخه برداری شده داخلی توالی

دو  یبازدارندگدی.ان.ای. ریبوزومی، توانایی آنها در 

 .Pو  G. graminisگونه بیمارگر گیاهی شامل 

aphanidermatum  ییتواناقرار گرفت. مورد بررسی 

 از یبازدارندگ در یبررس مورد تیاندوف هایقارچ

 متفاوت 22/72 تا 66/1 از G. graminis قارچ رشد

 رشد زانیم با شاهد ،مطالعه نیا در. (1)جدول  بود

 نظر در درصد صفر یبازدارندگ با متریسانت هفت

 گرفته صورت بندیگروه اساس بر. است شده گرفته

 درصد پنج سطح در دانکن آزمون از استفاده با

 هایهیجدا در شاهد به نسبت تفاوت زانیم نیشتریب

B14، TBL26، TBL33، TBR8 درصد با 

 از 22/72 و 22/72 ،66/71 ،66/71 یبازدارندگ

 تفاوت TW24 هیجدا. است G. graminis قارچ

-قارچ ییتوانا .(1)شکل  شتندا شاهد با یدار یمعن

 .P رشد از یبازدارندگ در یبررس مورد تیاندوف های

aphanidermatum بود  متفاوت 48/59 تا 92/8 از

 نه رشد زانیم با شاهد مطالعه نیا در. (1)جدول 

 گرفته نظر در درصد صفر یبازدارندگ با متریسانت

 با گرفته صورت بندیگروه اساس بر. است شده

 درصد پنج سطح در دانکن آزمون از استفاده

 هایهیجدا در شاهد به نسبت تفاوت زانیم نیشتریب

TW63 و TBR5 و 48/59 یبازدارندگ درصد با 

 .(2شکل ) است P. aphanidermatum از 24/57

 

 شدههای شناسایینمونه

و  Alternariaجنس  ازدر این پژوهش شش جدایه 

 .شد شناسایی A. alternateیک جدایه از گونه 

و  A. alternateاز جمله  های زیادی از آلترناریاگونه

A. brassicae تعدادی عنوان قارچ اندوفیت از هب

 Cannabis sativa، Cedrus شامل گیاهی گونه

deodara و Rauwolfia serpentine  به همراه تولید

های علیه باکتریو موثر متابولیت ثانویه فعال  هفتاد

 .Qadri et al) گرم منفی و مثبت گزارش شده است

از  B. zeicola یک جدایه ازدر این پژوهش  .(2013

های این گونه از بافتدست آمد.  هریشه گیاه جو ب

 و گونه Piptadenia adiantoides سالم گونه گیاهی

B. sorokiniana  های گیاه از برگRhazya stricta 

 .Rosa et al) اندعنوان اندوفیت گزارش شدههب

 جدایه از جنس فوزاریمدر این پژوهش سه . (2010

 F. tricinctum )یک جدایه(، F. monliformeشامل 

از ریشه )چهار جدایه(  F. redolens)دو جدایه( و 

های فوزاریوم از جمله گونه دست آمد. هگیاه جو ب

 .Liang et alهای اندوفیت هستند )ترین قارچ فراوان

های تاکنون اثر کنترل زیستی بعضی گونه .(2012

 و F. oxysporum (Nel et al. 2006)فوزاریوم مانند 

F. equiseti (Macia-Vicente et al. 2008b) هب 

و  F. oxysporumزای های بیماریترتیب روی جدایه

G. graminis .بررسی حاضر  در گزارش شده است

دست  هاز ریشه گیاه جو ب M. bolleyi دو جدایه از
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-این قارچ یک اندوفیت فراوان و موفق در ریشه آمد.

عنوان یک آنتاگونیست موثر های غالت است و به

 Septoria از جمله علیه انواع بیمارگرهای ریشه

nodorum،Fusarium culmorum ، Bipolaris 

sorokiniana ،Gaeumannomyces graminis   و

Microbotryum violaceum موثر گزارش شده است 

((Zhang et al. 2008.  گونهE. nigrum  نیز در این

 کنترلدست آمد که اثر  هپژوهش از ریشه گیاه جو ب

بیماری پوسیدگی  کنندگی این گونه در کنترل

 .De Cal et al) دار هسته میوهدرختان ای قهوه

 Lablabبیماری لکه برگی گیاه و  (2009

purpureus  گزارش شده است(Mahadevakumar 

et al. 2015) . در بررسی حاضر یک جدایه از گونه

C. rosea این گونه .دست آمد هشه گیاه جو باز ری 

های بذرزاد غالت بیماریکنندگی  کنترلعالوه بر اثر 

موجب در برگ و گلبرگ رز،  Botrytis cinereaو 

شود مینیز افزایش سرعت رشد گیاهان میزبان خود 

(Lübeck et al. 2002).  جدایه ازدر این پژوهش یک 

دو که همزیستی شد شناسایی  Pleosporales راسته

با راسته  این دار تیره درهای سپتومقارچجانبه 

 Likar and)گیاهان میزبان گزارش شده است 

Regvar 2013).  با توجه به نقش اکولوژیکی و

دست آمده از  ههای بهای اخیر از متابولیتاستفاده

ها در علم پزشکی، کشاورزی و صنایع، اندوفیت

ای های اندوفیت از اهمیت ویژهشناسایی قارچ

های است. در این مطالعه شناسایی قارچ برخوردار

جو با توجه به خصوصیات  ۀاندوفیت ریش

و ارزیابی اثر آنها به روش مورفولوژیکی و مولکولی 

مورد بررسی قرار کشت متقابل علیه دو بیمارگر 

گرفت و مطالعات بعدی در خصوص ارزیابی اثر این 

ها بر بیمارگرهای قارچی، در شرایط گلخانه و  قارچ

 محیط بیرون در دست بررسی است.
 

 یتیاندوف هایهیجدا و مارگریب قارچ کنشبرهم به مربوط جینتا .1جدول
Table 1. List of identified endophytic fungi in this study, their accession numbers and their Percentage of 

inhibition. 
Percentage of inhibition 

(Gaeumannomyces graminis) 
Percentage of inhibition 

(Pythium aphanidermatum) Accession number Species Code of 

isolates 
1.66 56.5 KX061191 pleosporales Tw24 

63.33 21.93 KT833867 Bipolaris zeicola Tw26 
57.22 24.53 KX061187 Alternaria sp. Tw7 

36.66 59.48 KX061189 Alternaria alternata Tw63 
66.66 22.3 KX061188 Alternaria sp. Tw61 
41.66 48.69 KX343031 Microdochium bolleyi W2 
72.22 55.39 KX061185 Alternaria sp. TBR8 
71.66 23.41 KX061184 Alternaria sp. TBL26 
56.11 57.24 KX061190 Alternaria sp. TBR5 
72.22 20.81 KX061186 Alternaria sp. TBL33 
32.77 20.44 - Clonostachys rosea B5 
22.77 10.87 KX343032 Microdochium bolleyi B26 
52.22 8.92 - Epicoccum nigrum B3 
63.33 8.82 KX343030 Fusarium redolens B12 
33.33 40.52 KX343028 F. monliforme B24 
71.66 43.12 KX343029 F. tricinctum B14 

70 43.86 KX343033 F. tricinctum B149 
 

 
ی نسبت به تیاندوفهای در تیمار با جدایه Gaeumannomyces graminisبندی میزان رشد قارچ بیمارگر گروه (1شکل 

 درصد 5شاهد با استفاده از آزمون دانکن در سطح 
Fig. 1. The growth of pathogenic fungus Gaeumannomyces graminis  in the treatment with 

endophytic species compared to the control using Duncan test at 5%. 
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ی نسبت به شاهد تیاندوفهای در تیمار با جدایه Pythium aphanidermatumبندی میزان رشد قارچ بیمارگر ( گروه2شکل 

 درصد 5با استفاده از آزمون دانکن در سطح 

Fig. 2. The growth of pathogenic fungus Pythium aphanidermatum in the treatment with 

endophytic species compared to the control using Duncan test at 5%. 
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