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  Pseudomonas fluorescens و Trichoderma hamatum کنترل بیولوژیک پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با

 
 الهه خسروانجم، عباس شرزه ای، نوازاله صاحبانی و مهرنوش محمدی فر

 
 ریحان، دانشگاه تهرانهای گیاهی، پردیس ابوگروه حشره شناسی و بیماری
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هاي مهم و شايع در اکثر مناطق کاشت ، از بيماريFusarium solani f.sp. phaseoli (F52)بيماري پوسيدگي ريشه لوبيا ناشي از 
هاي هاي فوزاريومي به عنوان جايگزين مناسبي براي روشمل آنتاگونيستي براي کنترل بيماريلوبيا در جهان است. امروزه استفاده از عوا

ها هاي متفاوت قادر به کنترل بيمارگرهاي فلورسنت با مکانيزمهاي قارچ تريکودرما و سودوموناسگردد. جدايهنامطلوب شيميايي توصيه مي
و  Trichoderma hamatum (T9)تر گياه مي شوند. در اين تحقيق تاثير قارچ و القاي مقاومت در گياه بوده و منجر به رشد بيش

عليه قارچ بيمارگر مذکور در آزمايشگاه و گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. سنجش  Pseudomonas fluorescens (P11)باکتري 
ي کشت متقابل و گاز فرار و همچنين بررسي تاثير هافوزاريوم در آزمون F52تريکودرما بر جدايه  T9آزمايشگاهي با بررسي تاثير جدايه 

هاي کشت متقابل، گاز فرار و توليد ترکيبات بازدارنده خارج سلولي انجام شد. براي باکتري بر آن جدايه فوزاريوم در آزمون P11سويه 
گرم از هر  30زمان کاشت بذر به ميزان هاي فوزاريوم و تريکودرما بر روي بذور سترون شده گندم تهيه و در اي، مايه قارچسنجش گلخانه

( به خاک اضافه گرديد. گياهان لوبيا در v/w) 1:10( نيز به نسبت cfu/ml 910يک به هر کيلو خاک اضافه شد. سوسپانسيون باکتري )
خشک ريشه و اندام  هاي رشد شامل ارتفاع گياه، وزن تر وشرايط گلخانه براي پنج هفته نگهداري شدند و عالئم پوسيدگي ريشه و شاخص

ها در آزمايشگاه و صورت پذيرفت. آزمون 4تا  0هوايي ارزيابي و اندازه گيري شد. محاسبه شدت آلودگي بر اساس درجه بندي عالئم از 
رد تجزيه مو SASها با نرم افزار گلخانه به ترتيب در قالب طرح کامال تصادفي و طرح فاکتوريل بر مبناي کامال تصادفي انجام گرفت. داده

اي دانکن مقايسه شدند. نتايج آزمايشگاهي نشان داد که ميزان بازدارندگي از رشد ها با ازمون چند دامنهو تحليل قرار گرفتند و ميانگين
 بود. از سوي ديگر، %79و  %65هاي کشت متقابل و گاز فرار به ترتيب تريکودرما در آزمون T9ميسيليومي جدايه فوزاريوم توسط جدايه 

هاي کشت متقابل، گاز فرار و توليد ترکيبات بازدارنده خارج در آزمون P11ميزان بازدارندگي از رشد ميسيليومي بيمارگر توسط باکتري 
اي، هر دو نوع تيمار با قارچ تريکودرما و باکتري سودوموناس هاي گلخانهاندازه گيري شد. در آزمون %99و  %79، %75سلولي به ترتيب 

هاي رشدي و بازدهي در تيمار تلفيقي هر دو آنتاگونيست دار بيماري و بهبود شاخصم بيماري را نشان داد؛ اما، کاهش معنيکاهش عالئ
هاي رشدي قارچي و باکتريايي مشاهده گرديد. حتي در غياب بيمارگر، گياهان لوبياي تيمار شده با ترکيب دو آنتاگونيست مذکور، شاخص

هاي تريکودرما و سودوموناس مذکور، به نشان دادند. نتايج حاصل از اين تحقيق مويد کاربرد موفق جدايه باالتري را نسبت به شاهد
 خصوص به صورت توام، به عنوان روش جايگزين مناسب براي مبارزه شيميايي است. 

 

 Fusarium solani f.sp. phaseoli  ،Pseudomonas fluorescens  ،Trichoderma hamatum واژه های کلیدی:
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