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چکیده
بیمااارپ پوساایدگی ورااه در گناادم در شاااد گسااترم بااوده کااه عا ا

ن رااار

اااک پ

Fuzarium

 Pseudograminearumاست و استفاده از رار کشها براپ کنترد این بیماارپ نرار باه سای هااپ یییای
یگردد .ا روزه صرف بیرویه این ترکیبات عالوه بر ثار سوء زیست یییای ،نرار باه ایرااد ماو ات در
بیمارگرهاپ گیاهی نی شده است .نیاز جهانی بر نست که ضمن تا ین کشاورزپ پایدار ،سازگارپ با ییط هم
تا ین شده و سی هاپ کمترپ به نابع ب و اک وارد شود .یکی از رومها کاربرد عوا
گونههاپ تریکودر ا رار هاپ اک پ بوده و بهعنوان عا
اک پ و هوازپ هم بو ی عم

بیوکنترد

یباشد.

بیوکنترد براپ یف وسیعی از بیمارگرهاپ گیااهی

یکنند .در بررسی انرام شده فعالیت ن یمهاپ کیتیناز و 1-βو-3گلوکاناز در

گندم ررم فالت بررسی شد .در ز ان کشت گندم از چهار تیمار استفاده شد-1 :کشت بذرهاپ پیش تیمار شاده
با -2،Trichodermaharzianumکشت بذرهاپ پیشتیماار شاده باا  Trichodermaharzianumکاه باه بیماارگر
 Fuzarium pseudograminearumنیاا لااوده شاادند-3 ،گیاهااان لااوده شااده بااه بیمااارگر

Fuzarium

 pseudograminearumو -4گیاهان کنترد که به هیچ رارچی لوده نشدند ،سنرش ن یم  33روز پس از لودگی
انرام شد .فعالیت ن یمهاا در نموناههااپ لاوده باه هار دو راار افا ایش نشاان داد ضامن اینکاه تیماار باا
 Trichodermaنرر به تمویت رشد ریشه و افا ایش وزن تار نموناههاا گردیاد .ایان یالعاه نماش بیاوکنترد
 Trichodermaعلیه  Fuzariumرا نشان یدهد زیرا فعالیت هر دو ن یم در نمونههاپ لوده به هر دو رار  ،باه
ویژه در ریشه سب

اف ایش ماو ت در برابر نفوذ و گسترم بیمارگر یگردد.

واژگان کلیدی :بیوکنترد ،تریکو در اهارزیانوم ،فوزاریوم سودوگرا ینه روم ،کیتیناز-1،3-β ،گلوکاناز.

مقدمه

1

هاجم را شا

ایشاوند  .)Benitez et al., 2004از

ناابع

ترکیبات شیمیایی انند رار کشهاپ شایمیایی باراپ

بیعی و از بین باردن یصاو ت کشااورزپ دارناد.

کنترد بیمارپهاپ گیاهی استفاده یگردد که استعماد

پاتوژنهاپ اک پ نرر به کاهش نابع و یتویاات

نادرست از این ترکیبات نرر به ماو ت پاتوژنها به

فید اک شده و از این یان رار ها بیشاترین گاروه

این رار کشها یگردد .یکی از رومهایی که باراپ

بیمارپهاپ گیاهی نمش همای درتخریا

یصو ت کشاورزپ ناسا

*نویسنده سئودnedaebrahimpour@yahoo.com :
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بیااوکنترد  1)BCAsاایباشااد .اسااتفاده از عوا اا

ررابت بین رار بیمارگر و  Trichodermaبراپ جذب

بیوکنترد ضمن کنترد بیماارپهااپ گیااهی و کااهش

واد غذایی و فضا یگاردد و یاا نرار باه تولیاد و

ی ان سارت ناشی از نها ،کااهش دفعاات و مادار

زادسااازپ تابولیااتهاااپ ماااوم در

صرف ترکیبات شیمیایی رار کش را نیا باه هماراه

یگردد .این عم باه کااهش یاا توراف جواناهزنای

واهاد داشات  .)Monte, 2001عوا ا بیاو کنتارد

اسپورها و تغییر ری وسفر از ریق اسیدپ کردن اک

رارچی و باکتریایی به لیاظ کنتارد یفای گساترده از

یشود در نتیره از رشد بیمارگر مانعات ایگاردد

بیمارگرهاپ گیااهی و نداشاتن ثاار ساوء و خارب

 .)Benitez et al., 2004کنترد زیستی

زیست یییی بسیار ورد توجه کشاورزپ ارگانیک و

از ریق اف ایش رشد و فعاد کردن کانیسام تادافعی

پایااادار هساااتند  .)Copping andmenn, 2000از

گیاهان تاثیر ثبتی روپ گیاهاان دارد .نفاوذ راار باه

هم یستی راار هااپ فیاد باا گیاهاان باراپ کنتارد

دا

گیاه نرر به تولید تابولیتهاپ سمی بهوسایله

بیمارپهاپ گیااهی اساتفاده ایگاردد کاه در بیشاتر

گیاه ی بان در پاسخ به تهاجم ارگانیسمهاا بیماارگر و

بیمارپها جنسهاپ ختلف راار تریکودر اا اورد

غیار بیماارگر اارجی ایگاردد

استفاده ررار یگیرد .)Monte, 2001

 .)2004گونههاپ  Trichodermaدر ااک ،گیاهاان را

 Trichodermaاز رار هاپ اک پ یباشد که در

Trichoderma

Trichoderma

Harman et al.,

در ماب باکترپها و بیمارگرهاپ رارچی کاه لاودگی
هوایی ایراد یکنند شمایات ایکناد و ایان عوا ا

اک و اکوسیستم ریشه زیست یکند .این راار باه
علت توانایی تولید نتیبیوتیکها ،انگ شدن بار روپ

کانیسمهاپ ماو ت انند پاساخهااپ فراشساسایتی،

دیگر رار ها و ررابت باا ساایر یکروارگانیسامهااپ

ماو ت اکتسابی سیستمیک و ماو ات سیساتمیک را

ضر براپ گیاهان به ور گسترده اورد یالعاه رارار

در گیاهاان الماا ایکناد  .)Harman et al., 2004در

گرفتهاست  .)Harman et al., 2004ایان راار رشاد

سیح ولکولی ماو ت با اف ایش ترمع تابولیتهاا،

Adams et al.,

ن یمهاپ رتبط با کانیسم تدافعی انند نا یمهااپ

 Trichoderma .)2007یااک عا اا بیااوکنترد بااراپ

فنی

نین ونیالیاز  )PALو کاالکونسانتاز ،)CHS

رار هاپ اک پ انند سکو ایست ،دئوترو ایست و

کیتیناز ،گلوکانااز باه پااتوژن و برانگی اننادهها پاساخ

گیاهان را در اک اف ایش ایدهاد

بازیدیو ایست و رار هاپ هوازپ یباشاد

یدهد .)Elad et al., 2000; dana et al., 2001

Monte,

 Trichoderma .)2001بوسیله کانیسمهاپ ستمیم و

جاانس  Fusariumاز ااانواده توبرکااو ر یااا سااه

غیر ستمیم روپ بیمارگرها اثر یگذارد .فعالیات هار

راسااات همونیاااالس ،زیاااررده ایفو یسااات و رده

کانیسم نرار باه تولیاد ترکیباات و تابولیاتهااپ

دئوترو یست یا رار هاپ ناار

رارار دارد پیغاا ی،

اص انند فاکتورهاپ رشد ،ن یمهاپ هیادرولیتیک،

 .)1311لودگیهاپ فوزاریو ی نه تنها باعا

ساایدروفورها ،نتاایبیوتیااکهااا و کااربن و نیتااروژن
یگردد .عوا

یصود یشوند بلکه کیفیت بذر را از ریاق تولیاد

بیوکنترلی که با ارگانیسامهاا زنادگی

ایکوتوکسینها کااهش ایدهناد کاه ساب

یکنند نیاوه فعالیتشاان باه شارایط فی یکوشایمیایی

وسایعی باه داناههاا ای شاود

ییط بستگی دارد و به این دلی پیشبینی نیوه عم

 .)2006لودگی به

بیوکنترد نها شاک

کااهش

ایباشاد .بیاوکنترد نرار باه

سای

Semaskiene et al.,

Fusarium pseudograminearum

توزیع جهانی داشاته و تولیاد یصاو ت کشااورزپ
همی نظیر گندم را کااهش ایدهاد .یکای دیگار از

1.Biological control agants
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بیمارپهایی که توسط گونههاپ  Fusariumایراد ای

نرر باه ماو ات بیمارگرهاا باه ایان راار کاشهاا

شااود پوساایدگی ورااه اساات ،ایاان بیمااارپ توسااط

یگردد .این اشتماد وجود دارد که ترکیبات شیمیایی

رار  Fusarium pseudograminearumکاه باهعناوان

بر روپ ارگانیسمهاپ غیر هدف نی تااثیر ناا یلاوبی

 F. pseudograminearum Group 1شاانا ته شااده

گذاشااته و نراار بااه جهااشهاااپ ژنتیکاای و ایراااد

است ایرااد ایشاود و در بسایارپ از رسامتهااپ

گونههاپ غیار عماود گردناد .در عاو

اساتفاده از

استرالیا ،انگلستان ،رژانتین و فریماپجنوبی نرر باه

یکروارگانیسمهایی کاه خاالف بیماارگرهااپ گیااه

یصااو ت گناادم شااده اساات

یباشند کنترد زیستی) یر کمترپ باه هماراه دارد.

 .)Matthias et al., 2003در کشور ا ایاران بیماارپ

هدف از انرام این تیمیق یافتن روشی است که نرر

ناشی از رار  Fusariumسا نه سارات هنگفتی باه

به ایراد ماو ت در گیاهان در برابار عوا ا بیمااری ا

کشاورزان وارد یکند.

گردد و همچناین باا یایط ساازگار باشاد و سای

تخریاا

و ساای

کیتین پلیمر یی با پیونادهاپ  N ،1،4-βاساتی

کمترپ به یصو ت کشاورزپ و ناابع ب و ااک

گلااوک ین اساات کااه در دیااوارهساالولی بساایارپ از

وارد کند .همچنین ترکی

رار ها و اسکلت اارجی رتروپاودا تاداود اسات

 )BCAsو کاااهش ساایح اسااتفاده از رااار کااشهااا

 .)Gooday, 1997کیتیناز بوسایله شضاور در دیاواره

کنترد دوگانه) نرر باه کااهش سایح بیماارپهااپ

سلولی رار و کلوئید کیتین در یایط زاد ایشاود.

استفاده از عا

بیاو کنتارد

ایراد شده توسط رار کشها یگردد.

کیتیناز بهصورت ستمیم یاا غیار ساتمیم بااز دارناده
رشد رار ها یباشد .کیتیناز باه اور ساتمیم دیاواره

مواد و روشها

سلولی راار کاه یتاوپ کیتاین اسات را هیادرولی

روش کشتتت رااار  Trichoderma harzianumو

یکند و از رشد رار

مانعت یکند

Walden and

 :Fusarium pseudograminearumابتااادا دساااتگاه

 )Claude,1998و بیور غیر ستمیم برانگی انندههایی را

ینار با اتانود  07درصد نیمه استری شد و به دت

از دیواره سلولی رار بوسایله فعالیات ن یمای اود

فضااپ

نیم ساعت

پ  UVبراپ استری شدن کا

زاد یکند .این برانگی انندهها الماء کننده پاساخهااپ

دا

تدافعی ختلف در گیاه یباشد.

کنار شعله چراغ الکلی پتارپدیاشهاا تلمایح شادند.

دستگاه روشن گذاشته شد .سپس در زیر هود و

گلوکاناااز در کانیساام تاادافعی گیاهااان علیااه

پلیتهاپ تلمیح شده براپ اسپورزایی بیشاتر باه ادت

بیمارگرها درگیر است  .)Simmons, 1994این نا یم

 41ساعت زیر نور فلورسنت ررار داده شدند و بعد از

پلیمرهاپ گلوکان وجود در دیواره سلولی رار هاا را

ن به انکوباتور با د اپ  23درجه ساانتیگاراد نتما

تر یه ایکناد .)Van Loon and Vanstrien, 1999

شدند .بعد از  6الی  0روز ک سیح پترپ دیشهاا از

گلوکاناز در توسعه برگ ،دانه گرده ،پاسخ به اساترس،

پرگنههاپ رار پر گردید.

گاااا دهاااای و جوانااااهزناااای و ...نمااااش دارد

تهیه محیط کشت مالت آگار 26 :گرم از پودر ادهپ

 .)Simmons,1994در گناادم در اای توسااعه باارگ

الت گار وزن شد و شرم ن به یک لیتر رسید.

ن یم گلوکاناز اف ایش اییاباد و پیارپ بارگ را باه

سپس جهت ش شدن روپ لرزاننده ررار گرفت،

تا یر یاندازد  .)Roulin and Feller, 2001استعماد

این ییط کشت برابر  3تنظیم گردید .بعد از استری

نادرست از رار کشهاپ شیمیایی کنتارد شایمیایی)

نمودن در اتوکالو ،در زیر هود لو ینار و در کنار شعله
93
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در پلیتهاپ استری پالستیکی یکبار صرف ریخته

کشت گندم در گلدانهتای حتاوی ختاک :در ایان

شد .دور پلیتها با وررههاپ پارافیلم پیچیده شد و در

روم از باااذرهاپ پااایش تیماااار شاااده باااا راااار

د اپ  4درجه سانتیگراد در یخچاد نگهدارپ شد.

 Trichoderma harzianumاستفاده شد .سوسپانسیونی

شتترارش اوتتاورهای قتتار هتتای

Trichoderma

از رار  Fusarium pseudograminearumنیا تهیاه

:Fusarium

گردید .هر یلیلیتر از این سوسپانسایون داراپ 2777

براپ تهیه سوسپانسیون یک پلیت یتوپ رار که بار

اسپور است در این ز ایش 17777 ،اسپور باراپ هار

روپ ییط کشت الت گار رشد کرد به اور کا ا

گلدان بکار برده شد.

 harzianumو

pseudograminearum

یعنی به همراه ییط کشات ،ارد شاد و درون یاک

کشت گندم در  32گلدان از جنس پالستیک و در

بشر یتوپ  277یلیلیتر ب میر ریخته شاد ،پاس

چهار تیمار انرام گرفات باه اورپکاه در  1گلادان،

چند یهاپ صاف

بذرهاپ پیشتیماار شاده باا  Trichodermaدر ااک

گردید .براپ شمارم اساپورها در سوسپانسایونهااپ

اسااتری کاشااته شااد و در  1گلاادان دیگاار ،بااذرهاپ

تهیه شده از نها ،از م درج نئوبار یا تو اا اساتفاده

پیشتیمار شده باا  Trichodermaدر ااک لاوده باه

شد که در این روم یک ریره از سوسپانسایون راار

رار  Fusariumکشت شد ،باذرهاپ اساتری نیا در

باار روپ م ریختااه شااد و چااون پااراکنش اسااپورها

 16گلدان که  1عدد از یان نها داراپ اک لوده باه

یکنوا ت نیست از چهار ربعی که در چهار سمت م

 Fusariumو  1عدد هم یتوپ ااک اساتری باود،

ررار دارند و عروف باه نیماه خصاوص شامارم

کاشته شد .بررسی ویژگیهاپ ورفولوژیکی و نموناه

گلبودهاپ سفید هستند براپ شمارم اساتفاده شاد،از

بردارپ 33 ،روز پس از کشت گندم انرام گرفت.

نراییکه شرم کا ایان چهاار رباع  7/4یلای تار

برروی ویژگیهای مورفولوژیک گیاهچههای گندم:

اسات ایتاوان شرمای از سوسپانسایون کاه

در تمام کشتهاپ گندم ،ود گیاه از نیماه یماه تاا

داراپ تعداد اورد نظار از اساپورهاپ راار باشاد را

نوک بلندترین برگ ،همچنین ود ریشاه ،وزن ریشاه

یاسبه کرد.

و وزن بخش هوایی اندازهگیرپ شد.

از همزدن ،درون یک پارچه تن ی

کع

تهیتته بتتذر پتتیر تیرتتار شتتده بتتا

Trichoderma

اندازهگیری فعالیتآنزیمها :براپ اندازهگیرپ فعالیات

 :harzianumبذرها توسط الکا  07درصاد اساتری

ن یمها از دستگاه اسپکتروفتو ترپ

شااده و بااه بشاار شاااوپ اسااپورهاپ شاامارم شااده

 )160Aاستفاده گردید .مدار فعالیت ن یمها ابتادا باا

 Trichodermaبوسایله م نئوباار اضاافه شاد و روپ

توجااه بااه ضااری

ا وشاای بااه کمااک فر ااود زیاار

لرزاننده ررار گرفت .پس از  37دریمه بذرهاپ غشاته

یاسبه شد.

به این سوسپانسیون در زیر هود

Shimadzu UV-

A= ε LC

یناار باه ادت24

 =Aی ان جذب اده

ساااعت راارار گرفتنااد 176اسااپور بااه ازاپ هاار بااذر)

= εضری

.)Abd-El-kareem, 2007

ا وشی بر شس

سانتی تر

تهیه خاک :سه نوع اک تشک از اسه ،ااک رس

=Lعر

و اک برگ تهیه شد .این اکها پس از غربادشادن

کووت

=Cغلظت اده

به نسابتهااپ سااوپ باا هام خلاور و در دا ا
نایلونهاپ پالستیکی اتوکالو و اده استفاده شد.
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با استفاده از این فر ود مدار فعالیت ن یمهاا بار

محاوبه مدت زمتان ززم بترای واکتنر آنتزیم بتا

اساس یکرو ود فعالیت ن یم در لیتار یاسابه و در

ووبسترا :در این ز ایش باه عصاارههااپ اساتخراج

نهایاات براساااس یکرو ااود در دریمااه بااه ازاپ گاارم

شده یابق روم رب

یلود  )PNPافا وده شاده و

وزنتر بیان شد.

در انکوباتور ررار داده شد .سپس تغییارات جاذب در

اندازهگیری فعالیتت آنتزیم کیتینتاز :در ایان روم

ود وج  417ناانو تر و در ز اانهااپ ،67 ،47 ،27

اناادازهگیاارپ فعالیاات ن ا یم کیتیناااز براساااس روم

 127 ،177 ،17دریمه انرام شد.

روبرتی و همکاران  )2771انرام شاد .در ایان روم

اندازهگیری فعالیتتآنتزیم -1،9-βگلوکانتاز :ایان

از پارانیتر و فنی بتادپ استی کیتوبیوز  )PNPبهعناوان

ز اااایش براسااااس روم Ganapathiو همکااااران

سوبستراپ لی استفاده شد .اندازهگیرپ فعالیت کیتیناز

 )2771با کمای تغییار انراام شاد .در ایان روم از

در این روم در د فتو تریک و در اود اوج 417

ینااارین بااه عنااوان سوبسااتراپ لاای اسااتفاده شااد.

نانو تر انرام شد.

اندازهگیارپ فعالیات نا یم -1،3-βگلوکانااز در اد

روش کاراندازهگیری فعالیت آنتزیم کیتینتاز :ابتادا

فتو تریک و ود وج  303نانو تر انرام شد.

عم استخراج عصاره پروتئینی از برگهاا و ریشاههاا

روش کاراندازهگیری فعالیتآنزیم -1،9-βگلوکاناز:

کاه

ابتدا عم اساتخراج عصاارهپ پروتئینای از بارگهاا و

مدار 7/2گرم از بافت فری شدهپ گیاه با  2یلیلیتار

ریشهها به ور جداگانه صورت گرفت .مادار 7/2گارم

بافراستاتسدیم 37یلای او ر باا  pHبرابار  ،0/4در

از بافت فری شدهپ گیاه با  2یلیلیتر بافراستات سادیم

یکهاون چینای سارد و در شماام یاخ هماوژن شاد.

 177یلی و ر با  pHبرابر 3/2به همراه بتا رکاپتواتانود

لولهپ سانتریفوژ ریختاه و باه

 13یلاای ااو ر و فنیاا تیاا سااولفونی فلوریااد 7/3

ااادت  13دریماااه در  16777gو د ااااپ  4درجاااه

یلی و ر ،در یکهااون چینای سارد و در شماام یاخ

سااانتیگااراد سااانتریفوژ شااد .سااوپرناتانت بااه عنااوان

هموژن شد .هموژنات شاصا دا ا لولاه ساانتریفوژ

عصاارهپ پروتئینای بااه نظاور اناادازهگیارپ فعالیاات

ریخته و به دت  27دریمه در  13777gو د اپ  4درجه

ن یمکیتیناز ،ورد استفاده ررار گرفات 17 .یکرولیتار

سانتیگراد سانتریفوژ شد .سوپرناتانت بهعناوان عصااره

از یلااود  )PNPبااه  137یکاارولیتاار از عصاااره

پروتئینی به نظور انادازهگیارپ فعالیات ن یمگلوکانااز،

استخراج شده اضافه شد .سپس این یلود به دت 2

ورد استفاده ررار گرفت.

به ور جداگانه صاورت گرفات باه ایان ترتیا

هموژنات شاص دا

ساعت در د اپ  30درجه در انکوباتور رارار گرفات.

جهت دکلری ه کردن عصارههاپ برگ ،به ازاء هر

پس از  127دریمه بالفاصله بعد از روج نموناههاا از

 2یلیلیتر از عصاره  7/2گرم پودر ذغاد به ن اضاافه

انکوباتور یلود کربناتسدیم به ی ان  7/3یلیلیتار

شااد و پااس از  17دریمااه سااانتریفوژ گردیااد ،سااپس

به نمونهها اضافه شد تا واکنش تورف شاود .فعالیات

سوپرناتانت جدا شد و ورد استفاده ررار گرفت .ابتادا

ن یم در ود اوج  417ناانو تر و باراسااس مادار

 1یلیلیتر از عصاره استخراج شده در ب  177درجه

یلی و ر) تولید پاارانیتاروفنیا در دریماه بار گارم

به دت  37دریمه ررار گرفت که از این نمونه بهعناوان

ا وشی ن یم برابر

یناارین در 1

وزنتر بافت یاسبه شد .ضری

شاهد استفاده شد .سپس  2یلی گارم

با  0777Mm 1 cm 1یباشد .)Roberti et al., 2008

یلیلیتر بافر استاتسدیم  17یلی و ر ش شاد کاه
 377یکرولیتر از این یلود به همراه  177یکرولیتر
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از عصاره استخراج شده به دت  2ساعت در د اپ 30

کشت بذر گندم تیرتار شتده بتا  Trichodermaدر

درجه در بن ارپ شیکر دار رارار گرفات .پاس از 2

ختتتاکی کتتته بتتتا ووواانستتتیون

ساعت بالفاصله  7/3یلیلیتر پتاسیمسادیم تارتاارات

 pseudograminearumآلتتوده شتتده اوتتت :در ایاان

 47درصااد بااه ن افا وده شااد .سااپس بااه ازاء هاار 1

ز ایش بذرهاپ گندم تیماار شاده باا سوسپانسایونی

یلاایلیتاار از نمونااه فااو  1/3یلاایلیتاار عاارف دپ

یتااوپ  176اسااپور  ،Trichodermaدر اااک لااوده

نیتروسالیسیلیکاسید به هر نمونه اضافه شد و به ادت

شااااااااده بااااااااا  1×174اسااااااااپور

 27دریمااه در شمااام ب گاارم در د اااپ  07درجااه

 pseudograminearumکشت شد و برگها شک -3

سااانتیگااراد راارار گرفاات .پااس از ن بالفاصااله 7/3

-1الف) و ریشههاپ شک 1-3ب) گیاهاان  33روزه،

یلیلیتار سادیم پتاسایم تارتاارات  47درصاد باه ن

پس از بررسی ویژگیهاپ ورفولوژیک ،عصارهگیرپ

اف وده و پس از سرد شدن لولهها جذب نور نهاا در

شده و سنرش ن یم صورت گرفت .همان ورپ کاه

Ganapathi et

در اشکاد -1الف و -1ب رابا رویات اسات تعاداد

 .)al., 2008دادهها تیات تسات اارپ دانکان و در

تارهاپ کشنده ،ضخا ت ریشه و ضاخا ت بارگ در

سیح  3درصد نالی شد .وجاود شاروف شاترک در

نمونههاپ لوده شده باه راار  Trichodermaنسابت

هر اندازهگیرپ عدم عنی دار بودن تفاوتها یباشد.

به سایر نمونهها اف ایش یافته است.

ود وج  303ناانو تر واناده شاد

Fusarium

Fusarium

نتایج

(ب)

(الف)
شکل :1اولین برگ الف) و ریشههاپ ب) گندم ،بهترتی

از سمت راست ،نمونه شاهد ،نمونه لوده به  ،Fusariumبذر گندم

تیمار شده با  176اسپور  Trichodermaدر اکی که با سوسپانسیون  Fusariumلوده شده است و نمونه تیمار شده با  176اسپور
.Trichoderma

برروی ویژگیهای مورفولوژیکی

 Fusariumکشت شد بیشتر از نمونهپ کنترد است

تأثیر  Fusariumو  Trichodermaبر وزن تر ریشه و

شک  ،)2این الگو در بخش هوایی هم دیده یشود

بخر هوایی :در این کشت وزن ریشه در بذرهاپ

شک .)3

تیمار شده با  Trichodermaکه در اک لوده به
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شکل  :2تأثیر فوزاریوم و  Trichodermaبر وزن تر ریشاه.
نمونه شاهد  ،)Wنمونه لوده به  ،)F Fusariumبذر گندم
تیمار شده باا  176اساپور  Trichodermaدر ااکی کاه باا
سوسپانسیون  Fusariumلوده شاده اسات  )TFو نموناه
تیمار شده با 176اسپور .)T Trichoderma
شکل :4تأثیر  Fusariumو  Trichodermaبار اود ریشاه
الف) و بخش هوایی ب) .نمونه شاهد  ،)Wنمونه لاوده
باه  ،)F Fusariumباذر گنادم تیمااار شاده باا  176اسااپور
 Trichodermaدر اکی کاه باا سوسپانسایون

Fusarium
6

لوده شده است  )TFو نمونه تیماار شاده باا  17اساپور
.)T Trichoderma

برروی فعالیت آنزیمها

شکل  :9تأثیر  Fusariumو تریکودر ا بار وزن تار بخاش

فعالیت آنزیم کیتیناز با ووبسترای پارا نیتروفنیلدی-

هوایی .نمونه شاهد  ،)Wنمونهپ لوده باه ،)F Fusarium
بذر گندم تیمار شده با 176اسپور  Trichodermaدر ااکی

اوتیلکتوبیتوز ) (PNPدر ریشته و بترگ گنتدم در

که باا سوسپانسایون  Fusariumلاوده شاده اسات  )TFو

مواجهتته بتتا  Fusariumو  :Trichodermaفعالیاات

نمونهپ تیمار شده با  176اسپور .)T Trichoderma

ن یم کیتیناز در بارگ و ریشاه گیاهاانی کاه باذرهاپ
نها توسط اسپورهاپ  Trichodermaتیمار شده باود

تأثیر  Fusariumو  Trichodermaبر طول ریشته و

و در اک استری و اک لوده باه راار

بخرهوایی :در این کشت ود ریشه و بخش هوایی

Fusarium

کشت شده بود بیشتر از سایر نمونههاا باود شاک 3و

در گیاهااان لااوده بااه  Fusariumکاااهش عناایدارپ

 .)6در ریشه در نمونههایی که باذرهاپ نهاا توساط

نسبت به سایر تیمارها نشان داد در شالی کاه تفااوت

اسپورهاپ  Trichodermaتیمار شده بودند و در اک

عنیدارپ در ود ریشهپ سایر تیمارهاا دیاده نشاد

استری و اک لوده به رار  Fusariumکشت شاده

شک -4الف) ،ا ا اود بخاش هاوایی در باذرهاپ

بودند ا تالف عنادارپ وجود نداشت شک .)3

تیمار شده با  Trichodermaو همچنین بذرهاپ تیماار
شااده بااا  Trichodermaکااه در اااک لااوده بااه
 Fusariumکشت شاد بیشاتر از نموناهپ کنتارد باود
شک -4ب).
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لوده باه راار  Fusariumدر ریشاه تفااوت عناادارپ
شاهده شد ولی در برگ دراین نمونهها تفاوت عنادارپ
در فعالیت ن یم دیده نشد شک  -0ب).

شتتکل :5مایسااه فعالیاات ن ا یم کیتیناااز بااا سوبسااتراپ
پارانیتروفنی بتادپاستی کیتوبیوز  )PNPدر ریشاه .نموناه
شاهد  ،)Wنمونه لوده به  ،)F Fusariumبذر گندم تیمار
شااده بااا  176اسااپور  Trichodermaدر اااکی کااه بااا
سوسپانسیون  Fusariumلوده شاده اسات  )TFو نموناه
تیمار شده با  176اسپور .)T Trichoderma

شکل  :7مایسه فعالیت ن یم -1،3-βگلوکانااز در ریشاه
الف) و برگ ب) .نموناه شااهد  ،)Wنموناه لاوده باه
 ،)F Fusariumبااذر گناادم تیمااار شااده بااا  176اسااپور
 Trichodermaدر اکی کاه باا سوسپانسایون

Fusarium

لوده شده است  )TFو نمونه تیماار شاده باا  176اساپور
.)T Trichoderma

شتتکل :6مایسااه فعالیاات ن ا یم کیتیناااز بااا سوبسااتراپ
پارانیتروفنی بتادپاستی کیتوبیاوز  )PNPدر بارگ .نموناه

بحث

شاهد  ،)Wنمونه لوده به  ،)F Fusariumبذر گندم تیمار
شااده بااا  176اسااپور  Trichodermaدر اااکی کااه بااا

اکثر یممین ا یر درباره کانیسمهاپ اشتمالی که

سوسپانسیون  Fusariumلوده شاده اسات  )TFو نموناه

گونههاپ  Trichodermaبراپ کنترد بیولوژیکی بکاار

تیمار شده با  176اسپور .)T Trichoderma

اایبرنااد ،چناادین تعریااف و تعبیاار جااایگ ین بااراپ
بیوکنترد وفق ارائه کردهاند .یکی از ایدههااپ یار

فعالیت آنزیم -1،9-βگلوکاناز در ریشه و برگ گنتدم

شده این است که نا یمهاایی از ربیا کیتینازهاا ویاا

در مواجهتته بتتا  Fusarium pseudograminearumو

گلوکانازها که توسط عا

بیوکنترد تولید ایشاوند،

 :harzianum Trichodermaفعالیت نا یم گلوکانااز در

سئوود مانعت و نثای نماودن عا ا بیماارپزاپ

ریشه و برگ گیاهانی که به راار فوزاریاوم لاوده شاده

گیاه هستند .تر یه پلی ساکاریدها ،کیتین و گلوکانهاا

بودنااد بیشااتر از نمونااههاااپ لااوده شااده بااه رااار

که دلی سختی و استیکام دیوارههااپ سالولی راار

 Trichodermaبااود ش اک  -0الااف و ب) .در فعالیاات

هستند ،عملکرد اینگونه ن یمهااسات کاه در نتیراه

ن یم در نمونههاپ لوده به هار دو راار و نموناههااپ
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یکپارچگی دیواره سلود را از بین ایبرناد

الف) .ی ان فعالیت ن یم -1،3-βگلوکاناز در گیاهان

Howel,

لوده به هر دو رار بیماارگر و بیاوکنترد نسابت باه

.)2003
 Ganapathiو همکاااران  )2771ز ایشاااتی باار

نمونههاپ لوده به پاتوژن به تنهایی و نمونههاپ لوده

روپ گیاه ذرت تیماار شاده باا  Trichodermaانراام

بااه رااار بیااوکنترد بااه تنهااایی ،اف ا ایش نشااان داد.

نرار باه افا ایش

 Ganapathiو همکاران  )2771بیان ژن کیتینااز و -β

یصااود همچنااین افاا ایش رشااد ریشااه و توسااعه

1و-3گلوکاناز را در گیاه برنج لاوده باه ری وکتونیاا-

تارهاااپکشاانده اایگااردد .در تیمیمااات ااا نی ا در

سو نی بررسی کردند و شاهده کردند کاه بیاان ایان

کشتهاپ ختلفی که انرام شد نتایج شابهی بهدست

دو ژن در هنگام لودگی اف ایش یافت و ماو ت علیه

د .در این کشتها اف ایش در تعداد تارهاپ کشانده

ری وکتونیاااسااو نی افاا ایش ااییابااد Melcher .و

و رشاااد ریشاااه دیاااده شاااد Contreras-cornejo .و

 )2777 Stuiverگیااه هاویج را باه لترناریاا داوکاای،

همکااااران  )2770بااار روپ گیااااه 4 Arabidopsis

لترناریا رادیسایناو اریسایف هراکلیاا لاوده کردناد و

Murashige and Skoog

ثابت کردند که بیان ژن کیتیناز و 1-βو-3گلوکانااز در

Trichiderma

این گیاه نرر به ماو ت علیه بیمارپهاپ ایراد شاده

 virideو  Trichoderma atrovirideلاوده شاده باود

توسااط ایاان رااار هااا اایگااردد .رااار بیااوکنترد

ز ایشاتی انرام دادناد و ثابات کردناد کاه پاس از 3

 Trichodermaباع

اف ایش فعالیت ن یم کیتینااز در

روز ،وزن شک ریشه و وزن بخاشهاوایی افا ایش

گیاه لوده شده به رار بیمارگر یگردد .ن یم کیتیناز

ییابد .ریشههاپ جانبی زیادپ در جواناههااپ تیماار

باعا

سساات شاادن دیااواره ساالولی رااار بیمااارگر

شده شاهده گردید .در نتایج ا نیا وزن ریشاه ،وزن

یگردد ،در نتیره باع

بخشهاوایی و رشاد ریشاههااپ جاانبی در باذرهاپ

یگردد.

دادند و نشان دادند که ایان راار

روزهاپ که در ییط کشات

کشت شده و پاس از  4روز باه راار

کاهش اثرات نفی این رار

تیمارشده با  Trichodermaدر همه کشتهاا افا ایش

در ز ایشات یر شده در این تیمیاق و نتاایج

یافت .نچه از ز ایشات انرام شاده در ایان تیمیاق

بدست ده از فعالیت ن یم کیتیناز ثابت ایکناد کاه

بر ی ید این است که رشد گیاه در ااک تیماار شاده

تولیادات سامی در نمونااههااپ لاوده بااه

با عا

باع

بیوکنترد نرر باه افا ایش ماو ات گیااه در

Fusarium

کاهش فعالیت نا یم نسابت باه ساایر تیمارهاا

برابر بیمارگرهاپ شمله کننده به بخش هوایی یگردد

یگردد .این در شالی است که ی ان ن یم کیتینااز در

کاه در ایان فر یناد نا یمهااپ ارتبط باا دفااع المااا

نمونههاپ لوده به هر دو رار نسبت باه نموناههااپ

یشوند ،که از جملهپ این ن یمها-1،3-β ،گلوکاناز

لااوده بااه  Fusariumاف ا ایش عناایدارپ را نمایااان

است که در برگهاپ گنادمهااپ کشات شادهاپ کاه

یسازد زیرا  Trichodermaباا کااهش  Fusariumاز

بذرهاپ نها با  Trichodermaتیماار شاده باود و در

کااهش تولیادات

اک تیمار شده با

ریق رابیه هم یست انگلی باعا

Fusarium pseudograminearum

سمی در گیاه یشود .کیتیناز در واجهه با بیمارگرهاا

کشت شده بودند ،به بیشترین مدار ود در مایسه با

در ریشه بیشتر تولید شده و در سیح کمتر در برگهاا

سایر تیمارها رسید و در سایر تیمارها به ی ان کمترپ

و بخش هاوایی تولیاد ایگاردد،

اف ایش یافت شک -0ب) .همچنین ی ان این نا یم

 )1990و همان ورپ کاه در شاک  3و  6نشاان داده

در ریشه ،در این تیمارهاا افا ایش داشات شاک -0

شدهاست فعالیت ن یم کیتیناز در ریشه در واجهه باا
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