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چکیده
نمونـه  150از . هاي قارچی برنج در ایران و جهان اسـت ترین بیماريیکی از مهمPyricularia oryzaeبیماري بالست برنج با عامل 

جدایـه  11. دسـت آمـد  جدایـه قـارچی بـه   68آوري شده از مزارع برنج استان گـیالن،  جمعبرنج، برگ و خوشه سالم و آلودهءنشا
Ulocladium alternariae،Ulocladiumی و مولکــولی شــامل ختشــناهــاي ریخــتشــده بــر مبنــاي روشقــارچی شناســایی cf.

alternariae،Ulocladium cf. consortiale ،Ulocladium sp. ،Curvularia pallescens،Preussia sp. ،Trichoderma

harzianum ،Trichoderma virens ،Trichoderma viride،Alternaria citriوEpicoccum sp.  زایـی  در آزمـون بیمـاري  کـه
هـاي  وندر آزمایشگاه از آزم.ندشدبراي مطالعات مهار زیستی بیماري بالست برنج انتخاب قادر به ایجاد بیماري روي برنج نبودند،

.Tهـاي جدایـه بـه دسـت آمـده،   هاي فرار و عصاره کشت استفاده شد و براساس نتایجکشت متقابل، کشت روي اسالید، متابولیت

harzianum ،T. virens ،T. viride،A. citri وU. cf. consortialeنشـان  را بیمـارگر  ترتیب بیشترین درصد مهار رشد میسلیومی به
ها بهتمامی جدایه. زنی شدندرقم هاشمی در شرایط گلخانه مایهروي گیاه برنج چهار برگی ۀهاي قارچی در مرحلاین جدایه.دادند

.Uاستثناي  cf. alternariae قادر به کاهش شدت بیماري بالست برگ شدند کهT. harzianum میـزان  با کاهش شدت بیماري بـه
.Tهـاي  جدایـه اي بود و پـس از آن  هاي گلخانهدرصد مؤثرترین آنتاگونیست در بررسی36/27 virens ،T. virideوA. citri  قـرار

.T. harzianum،Uهـاي بیـوکنترل   نشان داد که بین قـارچ ) LSD(دار ها به روش حداقل اختالف معنیمقایسه میانگین داده. داشتند

cf. alternariae وPreussia sp.همچنـین از لحـاظ   . داردداري از نظر کارآیی در کنترل بیماري بالست برنج وجوداختالف معنی
داري وجـود داشـت و در   هاي برنج در گلخانه اختالف معنیها در مورد تاثیر بر ارتفاع، وزن تر و وزن خشک بوتهآماري بین قارچ

لفـی  هـاي مخت نتایج تحقیق حاضر نشان داد که قـارچ .  نشان داددر بهبود این صفات را بیشترین کارآیی T. harzianum، هامیان آن
.طور بالقوه توانایی مهار زیستی بیماري بالست برنج را دارا هستنددر میکروفلور گیاه برنج وجود دارند که به

Trichodermaبرنج، شدت بیماري، م، آنتاگونیس: هاي کلیديواژه spp.

مقدمه
ترین محصول کشاورزي بوده برنج پس از گندم مهم

این محصول پس . ردو نقش زیادي در تغذیه مردم جهان دا
کشت را در جهان به خود ترین سطح زیریشباز گندم 

Safari Motlagh(اختصاص داده است et al., 2005(.
Pyricularia oryzaeبیماري بالست که عامل آن قارچ

Cavaraترین بیماري برنج در بیشتر عنوان مهمبهاست

& Zakaria)رودشمار میخیز دنیا بهکشورهاي برنج

Misman, 2018). کشور 85بیماري بالست تاکنون از
توان گفت هر جایی که برنج جهان گزارش شده است و می

شود این صورت تجاري و در سطح وسیع کشت میبه
بنابراین، ). Ou, 1985(بیماري نیز در آنجا وجود دارد 

طور جدي بر امنیت غذایی تأثیر تواند بهبالست برنج می
درصد از 55در کشورهاي آسیایی که ویژه بگذارد، به
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برنج کشت و درصد از92کنند و جمعیت جهان زندگی می
در ایران ). Wilson & Talbot, 2009(شود مصرف می

درصد کل 10تقریباً 1353خسارت آن در اپیدمی سال 
به ). Izadyar, 1998(محصول برنج گیالن برآورد شده است 

هاي اي کنترل آن از جنبهاي برهمین دلیل تحقیقات گسترده
شناساییها،کشقارچانواعمصرفوتهیهجملهازمختلف 

تهیهمقاوم،شدهاصالحارقامتهیهومقاومتژنیمنابع
شدت و عوامل اثرگذار دربررسیآگاهی،پیشهايسیستم

انجام غیرهکاهش بیماري همانند عناصرغذایی، رطوبت و 
بیماريبامبارزهدر).Padasht Dehkaei, 2001(شده است 

رعایتمناسبیزراعیاصولبایستیکهاینبرعالوهبالست
ودرس یا دیررس بودن زومحلیارقامتنوععلتبهشود،

ي زراعیهاها و همچنین شرایط جوي گوناگون در سالآن
مبارزه با این بیماري بدون در نظرگرفتن ،و نقاط مختلف

و در بسیاري موارد ناموفق آگاهی بسیار مشکلعملیات پیش
دیگر از طرف. )Javan-Nikkhah, 2001(بوده است

هاي شیمیایی برهمگان کشخطرات ناشی از مصرف آفت
هاي جایگزین مناسب روشمسلم گشته لذا سعی در ارائه

باره در اینيهاي بسیاربراي مواد شیمیایی، سبب پیشرفت
نیزاین بیماريمهار زیستیکه امروزه طوريبه، استشده

.استشدهمحققانازبسیاريمورد مطالعهموضوع
عوامل مهار زیستیهاي مفید براي انیسمگمیکروار

شناساییها تريکباوهاگیاهی در میان قارچزايبیماري
، مشخص شددر بررسی عوامل قارچی و باکتریایی. اندشده
رشد ها داراي توانایی جلوگیري ازآندرصد10یک تابین 

ولی تعداد کمی از نددر شرایط آزمایشگاهی بودبیمارگرها
هاي گیاهی را در شرایط رشدي مختلف ها بیماريآن

کاهش داده و تعداد کمی از آنها داراي طیف وسیع فعالیت
McSpadden)دنمختلف هستبیمارگرعلیه چندین کنترلی

& Fravel, 2002) . در پژوهشی مشخص شد که
Trichoderma harzianum وChaetomium globosum

درصد بازدارندگی از رشد میسلیومی و 80تا70قادرند
.Pجوانه زدن کنیدیومی  grisea را سبب شوند

)Gouramanis, 1997 .(نشان داده شد در پژوهشی دیگر
باعث کاهش Trichodermaهاي مختلفکه کاربرد جدایه

بیماري بالست شدت بیماري ایجاد شده به وسیله قارچ عامل
Ouazzani)گردد برنج می et al., 1998).

میکروارگانیزم آنتاگونیست در 20در مطالعه توانایی 
.Cکهشد جلوگیري از توسعه بیماري بالست برگ مشخص 

globosum،Micromonospora sp.وT. harzianum از
Padasht Dehkaei)ها هستند آنتاگونیستثرترین ؤم et al.,

Exserohilumهايهمچنین استفاده از جدایه.(2002

monocerasر زا است دکه در علف هرز سوروف بیماري
Ohtaka)کاهش توسعه بالست برگ موثر بود et al.,

.Pدر ارزیابی مهار زیستی .(2008 griseaهاي وسیله قارچبه
آنتاگونیست بیشترین بازدارندگی در رشد میسلیومی این 

هایی از و گونهPaecilomyces lilacinusقارچ توسط 
دست بهT. polysporumو T. harzianumتریکودرما مانند 

Hajano)(آمد  et al., اثرات ضدقارچی بررسیدر.2012
Saccharopolyspora erythraeaرويP. grisea

درS. erythraea،زمایشگاهی و گلخانهآدرشرایط 
آگار و چاهک در نشت از،آگار–دیسکهايآزمون

هاي ضدقارچی توان کشت متقابل با تولید متابولیت
Amini(بیوکنترلی باالیی از خود نشان داد et al., 2012(.

ها در هاي مختلف تریکودرما از موثرترین قارچگونه
هاي هاي گیاهی بوده و با مکانیسمزمینه مهار زیستی بیماري

تیسم عمل بیوز، رقابت و مایکوپارازیچون آنتیمختلفی هم
Singh(کنند می et al., 2012 .( با ارزیابی سه فرآورده

هاي تریکودرما براي کنترل دست آمده از جدایهتجاري به
بیماري بالست برنج در مزرعه، این نتیجه حاصل شد که این 
ترکیبات باعث افزایش عملکرد برنج و کاهش شدت 

Khosravi(شوند بیماري می et al., 2011 .(اي عهدر مطال
Pseudomonasهاي دیگر مشخص شد که جدایه spp. و

Bacillus sp.اي در کنترل قارچ عامل در شرایط گلخانه
بیماري بالست ازکارآیی بیشتري در مقایسه با 

Streptomyces sp. وSeratia sp.برخوردار هستند
)Rostami et al., در یک آزمایش خاصیت ). 2012

Epicoccumآنتاگونیستی  sp.هاي در مقابل قارچ
Magnaportheزاي برنج مانند بیماري oryzae ،

Rhizoctonia solani ،Sarocladium oryzae ،



139921سال،دوهشمار،تمشهجلد،پزشکیگیاهدرزیستیمهار

Monographella albescensوCochliobolus

miyabeanusاي مورد بررسی در کشت دوتایی و گلخانه
Epicoccumقرار گرفت و مشخص شد که  sp. در برابر

دهد تاگونیستی از خود نشان میبالست برگ، توانایی آن
)Sena et al., 2013.(

ازاستفادهبابرنجبالستبیماريبیولوژیککنترلدر 
مازندران استان درTrichodermaبومیهايجدایه

درصد 90مشخص شد که در آزمون کشت متقابل بیش از 
ۀموجب بازدارندگی رشد پرگنTrichodermaهاي جدایه

هاي اي جدایههاي گلخانهو در آزمایششدهقارچ بیمارگر
هاي موثرترین جدایهRP4–2و RP1–6تریکودرماي 

Javadi)تریکودرما در کاهش شدت بیماري بودند et al.,

در ارزیابی مهار زیستی بیماري بالست برنج با . (2014
T. virideاستفاده از عوامل مختلف زیستی مشخص شد که 

قرار T. harzianumد و پس از آن داراي بهترین عملکرد بو
Kumar(گرفت  et al., 2017.(

یک مرحله حیاتی در مهارزیستیغربال نمودن عوامل 
مهار زیستیعوامل بوده و موفقیت همه مراحل این توسعه 

نمایندهبه مراحل غربال صحیح براي شناسایی یک ،موفق
. )McSpadden & Fravel, 2002(مناسب بستگی دارد 

عوامل بیوکنترل در شرایط طبیعی پیچیده بوده و اثرات
آنتاگونیست و ،بیمارگرهاي مختلف گیاه، بستگی به واکنش

رسد پرداختن به کلیه عوامل به نظر می. شرایط محیطی دارد
منطقه در هر اکوسیستم زراعی، یکی بومی هرمهار زیستی

باشداین روش ترین مراحل کاربردي نمودن از مهم
)Kazemzadeh Chakoosari, 2003( به همین دلیل در این ،

هاي پژوهش جداسازي، شناسایی و  ارزیابی توانایی جدایه
قارچی  فلور طبیعی گیاه برنج در استان گیالن که یکی از 

ترین مناطق کشت برنج در ایران است در مهار زیستی مهم
.P(عامل بیماري بالست  oryzae ( در شرایط آزمایشگاهی و

. اي مورد بررسی قرار گرفتهگلخان

هامواد و روش
هاي و شناسایی قارچآوري نمونه، جداسازيجمع

مورد مطالعه

استان رعه برنجمز57ازصورت تصادفیبهبردارينمونه
ایـن گیـاه کـه داراي عالئـم     ، برگ و خوشه ءنشاگیالن و از

بـراي ایـن منظـور، پـس از     . شدانجام بیماري بالست بودند، 
سازي قطعات از حد فاصل بین بافـت آلـوده و سـالم در    جدا

برگ و نیز بـذرهاي آلـوده در خوشـه، ضـدعفونی سـطحی     
درصـد  5/0با هیپوکلریت سـدیم  )ربراي جداسازي بیمارگ(

مـدت  ثانیه تا یک دقیقه و شستشو با آب مقطر بـه 30مدت به
ترتیـب روي  ثانیه انجام شد و پس از آبگیري، قطعات بـه 30

بــراي  WAو PDAي کشــت مختلفــی شــامل   هــا محــیط
ســازي و شناســایی جداسـازي و رشــد پرگنــه قـارچ، خــالص  

زا و آنتاگونیسـت  هـاي قـارچی بیمـاري   شناسی جدایهریخت
وش هاي قـارچی، از ر براي نگهداري جدایه. قرار داده شدند

.کاغذ صافی سترون استفاده شد
هـا، خصوصـیات   سازي قارچپس از جداسازي و خالص

رنـگ پرگنـه و نحـوه    وها همچون شـکل وسکوپی آنماکر
.مـورد بررسـی قـرار گرفـت    PDAکشـت رشد روي محیط

سپس خصوصیات میکروسـکوپی آنهـا بـا تهیـه اسـالیدهاي      
و استفاده از کلیدهاي معتبر شناسـایی بررسـی   میکروسکوپی 

,Simmons, 1967; Ellis, 1971; Sivanesan)شـد  1987;

;Gams & Bissett, 1998; Arenal et al., 2007;Sutton
et al., 1998; Simmons, 2007)  و پــس از شناســایی

کـار، اینبراي. انجام شدیشناسایی مولکولشناسی،ریخت
Zhong & Steffensonروشبراسـاس ژنـومی DNAابتـدا 

با)PCR(مراز پلیايزنجیرهواکنش. استخراج شد(2001)
ناحیـه  تکثیـر رايبـ ITS1/ITS4آغـازگر جفـت استفاده از

ITS–rDNAشد ترموسایکلر انجامتوسط دستگاه(White

et al., 1990).  برنامـه حرارتـیPCR ناحیـه تکثیـر جهـت
Whiteاسـاس روش  بر،rDNA–ITSژنومی et al. (1990)

درصد 5/1آگارز الکتروفورز با استفاده از ژلکار رفت وبه
تعیین سازي وخالصبرايشده،والت تکثیرصمح. انجام شد

فرستادهبه شرکت بایونیر در کره جنوبینوکلئوتیديتوالی
هـاي تـوالی بـا آمدهدستبههايتشابه توالیارزیابی. شدند

ابـزار ازاستفادهبا(NCBI GenBank)ژنبانکدرموجود
BankItافزارنرمباهاتوالیانجام شد وBLASTجستجوي

.شدندذخیرهژنبانکدر
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زایییش بیماريآزما
در دست آمـده   ی بهقارچجدایه68زاییبیماريبررسی

شرایط کامالً قابل کنترل داشـت انجـام   محیط دسیکاتور که
در ظـروف  خـاك مزرعـه  براي این منظور مقـداري  . گرفت

دو(گردید ستروناتوکالودر دستگاه و شد ارلن مایر ریخته 
خـاك ري از این و سپس مقدا) دقیقه30بار، هر بار به مدت

بـه دنبـال آن   . انتقـال داده شـد  سـترون هـاي پتـري   به تشتک
به مدت یک سـاعت در کلـراکس   مقداري بذر رقم هاشمی

عــدد بــذر در داخــل هــر 10ضــدعفونی شــد و تعـداد  30%
این عمل در. قرار گرفتسترونخاكتشتک پتري در میان 

شـاهد  عنوان تیمار و دیگري به عنـوان  کاتور، یکی بهدو دسی
کاتور از دو تشـتک پتـري اسـتفاده    یانجام شد که در هر دسـ 

اضـافه  سترونبه هر تشتک پتري مقداري آب مقطر . گردید
که در تمام مدت آزمایش تقریباً حالت غرقاب به طوريشد،

هـاي  روز کـه نشـاهاي داخـل تشـتک    16-18پس از .داشتند
ها ي آنزنی اسپورها روبرگی رسیدند، مایهپتري به مرحله دو

بدین ترتیـب کـه ابتـدا روي همـه نشـاها در      . صورت گرفت
هـاي کوچـک   دسیکاتورهاي شاهد و تیمار، به وسیله افشـانه 

تمام عملیات فوق زیـر  (پاشیده شدستروندستی، آب مقطر 
بـه  سـپس سوسپانسـیون اسـپور    .)انجـام گرفـت  سـترون هود 

ک از هر یسترونلیتر آب مقطر اسپور در میلی4×104نسبت 
–تـوئین  و پس از اضافه کردنشدتهیه هاي مذکوراز قارچ

الزم به ذکر اسـت  . ، روي نشاها مایه زنی شد%1به نسبت 20
26ها در طول آزمایش در انکوبـاتور بـا دمـاي    کاتوریکه دس

) رطوبت اشباع(درصد90و رطوبت بیش از درجه سلسیوس 
رار ساعت تاریکی ق12یی و ساعت روشنا12و تناوب نوري 

Safari Motlagh)د داشتن et al., 2005) .

مهار زیستیمطالعات 
) Dual culture(کشت متقابل

و همکـاران  روش سـیواکومار بـراي انجـام آزمـایش از    
)Sivakumar et al., براي این منظور . استفاده گردید) 2000

هـاي  متر که از قسـمت میلیپنجمیسلیومی به قطر قرصیک 
.Pروزه 5-7اي کشـت  حاشیه oryzae    گرفتـه شـده بـود در

متـر  سـانتی 12با قطر یک تشتک پتريدرون سترونزیر هود 

پتري متري از دیواره تشتکسانتیدو به فاصله ، PDAحاوي 
سـاعت در  48مـدت  پتـري بـه  سـپس تشـتک  .قرار داده شـد 

رشـد  اتـ شددرجه سلسیوس نگهداري 26انکوباتور با دماي 
میسـلیومی بـه   قـرص یـک  گاهآن. ودشقارچ مورد نظر آغاز 

هاي روزه قارچ5-7هاي کشت متر که از کنارهمیلیپنج قطر 
دیـواره  متـري از  سـانتی دودیگر گرفته شده بـود، در فاصـله   

هـاي پتـري   تشتک. قرار گرفتتشتک پتري در طرف مقابل
7-10ارزیابی شدند و قرار دادهدرجه سلسیوس26دماي در

یـک  هاي پتـري شـاهد نیـز   تشتکدر. فتانجام گربعد،روز
هاي آنتاگونیسـت تکـرار   عملیات فوق بدون استفاده از قارچ

.Pشعاعی در پایان دوره  انکوباسیون، رشد . گردید oryzae

در شعاعیکاهش رشد .گیري گردیددر شاهد و تیمار اندازه
ــر   ــاهدها بـــــــ ــا شـــــــ ــاط بـــــــ ــاس ارتبـــــــ اســـــــ

Cکه شدمحاسبه فرمول

.Pشعاعیمیزان رشد  oryzaeهاي پتـري شـاهد و   در تشتک
T بـود هـاي دیگـر   در حضور قارچشعاعی این بیمارگر رشد
)Sivakumar et al., 2000(.

عصاره کشت
& Dennis)دنیس و وبستربراي انجام آزمایش از روش 

Webster, 1971a) ــراي ایــن منظــور در . گردیــداســتفاده ب
لیتـري حـاوي محـیط کشـت     میلـی 250هـاي داخـل ظـرف  

Potato dextrose broth)PDB(هـاي  هایی از قـارچ ، جدایه
روز روي 10مــدت مـورد آزمــایش کشـت داده شــدند و بـه   

26دور در دقیقه در دمـاي  70دهنده با سرعت دستگاه تکان
ــدند    ــرار داده ش ــیوس ق ــه سلس ــتفاده از   . درج ــا اس ــپس ب س

ــافی ــوژیکی بــ  ص ــاي بیول ــه  ه ــر روزن ــر 22/0ا قط میکرومت
ایـن  گاهآن. گیري انجام شدو پمپ خالء، عصاره) پورمیلی(

اضـافه  PDAبـه محـیط کشـت    )درصد20به نسبت (عصاره 
محـیط  بـه  اي کـه هـاي پتـري شـاهد، عصـاره    در تشتک. شد

یـک  . فاقد هرگونه قارچی بوداضافه شده بود، PDAکشت 
.Pدیسک میسـلیومی از کشـت سـه روزه     oryzaeمرکـز در

روز 10پـس از  . هاي پتري تیمار و شاهد قرار گرفـت تشتک
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رشـد  درجـه سلسـیوس،  26قرارگیري در انکوباتور با دمـاي  
.Pشعاعی  oryzaeشدگیري در شاهد و تیمار اندازه.

کشت روي اسالید
بــراي انجــام آزمــایش از روش ســیواکومار و همکــاران 

)Sivakumar et al., ــد ) 2000 ــتفاده گردی ــک ال. اس م ی
شـکل  Lاي تمیز روي دو میلـه شیشـه  ) اسالید(آزمایشگاهی 

متـري قـرار داده   سانتی12در درون یک تشتک پتري با قطر 
–سپس مقداري از محـیط کشـت آب  . شد و سترون گردید

درصد مذاب روي اسالید ریختـه شـد تـا یـک الیـه      2آگار 
هـاي میسـلیومی   دیسک. نازك آگار روي آن تشکیل گردد

.Pارچ آنتاگونیسـت مـورد نظـر و    کوچکی از قـ  oryzae در
ــرار داده  فاصــله دوســانتی ــري از یکــدیگر روي اســالید ق مت

لیتـر آب  براي جلوگیري از خشک شدن، چنـد میلـی  . شدند
هـاي  تشـتک . مقطر سترون به هر تشتک پتري اضافه گردیـد 

درجه سلسیوس نگهداري شـدند و از روز  26پتري در دماي 
در زیـر میکروسـکوپ نـوري مـورد     سوم بـه بعـد اسـالیدها    

هاي چون رسیدن ریسههایی همبررسی قرارگرفتند و ویژگی
قارچی به یکدیگر و تاثیر متقابل آنها روي یکـدیگر مطالعـه   

.شد

هاي فرارمتابولیت
متـر از حاشـیه   یک قرص میسـلیومی بـه قطـر پـنج میلـی     

.Pکشت سـه روزه   oryzae     در مرکـز تشـتک پتـري حـاوي
سـاعت بعـد قرصـی بـه     48. قرار گرفـت PDAمحیط کشت 
هـاي  هـر یـک از جدایـه   متر از کشت سه روزه قطر پنج میلی

در مرکز تشتک پتري دیگر صورت جداگانه آنتاگونیست به
هـاي  سپس درپوش. قرار داده شدPDAمحیط کشت حاوي

هاي پتـري در زیـر هـود سـترون برداشـته شـده و       این تشتک
.Pتشـتک حـاوي   oryzae وارونـه روي تشـتک   صـورت بـه

در شاهد، قرصی . هاي مورد آزمایش گذاشته شدپتري قارچ
هـاي مـورد آزمـایش    جایگزین قـارچ PDAاز محیط کشت 

Dennis)روز محاسبه شد10درصد بازدارندگی پس از . شد

& Webster, 1971b)Sivakumar et al., 2000;.

ايهاي گلخانهبررسی
30در کلـراکس هدقیقـ 60مـدت  ر رقم هاشـمی بـه  وبذ
وشـو  با آب مقطـر سـترون شسـت   و سپسضدعفونی درصد

متريسانتی11عدد گلدان پالستیکی با دهانه 72. داده شدند
عـدد بـذر داخـل    10تعـداد  .ر شـدند پـ برنجمزرعهخاك با

و داخل گلخانه قـرار  ها آبیاري هرگلدان کاشته شد و گلدان
ــه در زمــان ر. داده شــدند شــد و نمــو درجــه حــرارت گلخان

17–20درجـه سلسـیوس در روز و   27–34هـا بـین   گیاهچه
درصد در 80–100درجه سلسیوس در شب و رطوبت نسبی 

صـورت معمـول انجـام    در این مـدت آبیـاري بـه   .نوسان بود
طور دائم حالـت غرقـابی   ها بهطوري که گلدانگرفت، بهمی

زنی برگی رسیدند مایهچهاربه مرحله نشاها که زمانی . داشتند
ــارچاســپور ــت هاي ق ــاي بیمــارگر و آنتاگونیس ــا ه روي آنه

وشـمار  براي شـمارش اسـپور از الم گلبـول   . صورت گرفت
100اسـپور در  4×105زنی از سوسپانسـیونی شـامل   براي مایه

.Pلیتر آب مقطر سترون براي میلی oryzae ،108  اسپور بـراي
Trichoderma spp. هاي اسپور براي دیگر قارچ5/2×105و

عـالوه  . کار رفته در این آزمایش، استفاده شدآنتاگونیست به
یـک  نسـبت  به20–توئین،افزایش جذب سطحیبرايبر آن

Safari Motlagh(کار رفت بهدرصد et al., در این ). 2005
آزمایش چهار سري گلـدان در نظـر گرفتـه شـد کـه بـا آب       

.Pمقطـر،   oryzae ، وتنهـایی هـاي آنتاگونیسـت بـه   قـارچP.

oryzaeسه تکرار زنی شدند که داراي و قارچ مورد نظر مایه
هاي مورد مطالعـه  زنی قارچالزم به ذکر است که مایه. بودند

زنـی،  بعد از مایه. زنی بیمارگر انجام شدبالفاصله پس از مایه
درصد و میزان حرارت در روز 95-100رطوبت نسبی حدود 

درجـه سلسـیوس   20-22درجه سلسـیوس و در شـب   30-28
هـاي حرارتـی   دماي مورد نیاز توسـط دسـتگاه  . نوسان داشت

تغییـرات ایجـاد شـده روي گیاهـان بـه      .شـد تنظیم و تعـدیل  
و روز مورد بررسـی قـرار گرفـت   10مدت صورت روزانه به

بر اساس سیستم ارزیابی استاندارد ارائه درجه بیماري بالست 
ج  مبتنـی بـر   حقیقـات بـرن  شده توسـط مؤسسـه بـین المللـی ت    

سپس شـدت بیمـاري   ). IRRI, 2013(تعیین شد0-9مقیاس 
:با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد
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ــاري= ــدت بیمـ شـ
(Disease rating)

ــه  ــن رابNک ــک از    در ای ــر ی ــرگ در ه ــداد ب ــه، تع ط
Bertrand)هـاي شـدت بیمـاري بـود    مقیـاس  & Gottwald,

، وزن تر و وزن خشک در مرحله آخر صفات ارتفاع. (1986
هــاي گیــاه بــرنج تحــت تــاثیر قــارچ عامــل بیمــاري و قــارچ 

هاي مورد آزمایش در تنهایی و همراه با قارچآنتاگونیست به
Ghorbani(گیري شدند روز دهم اندازه et al., 2000.(

تجزیه آماري 
کامالّ تصادفی با سـه تکـرار   این آزمایش در قالب طرح

ها و مقایسه میـانگین صـفات بـه روش    تجزیه داده. انجام شد
ــرم) LSD(دار حــداقل اخــتالف معنــی ــا اســتفاده از ن ــزار ب اف

.انجام شدSASآماري 

نتایج 
سواسازي شده در سـطح جـنس   هاي قارچی همه جدایه

بـه غیـر از قـارچ    (جدایـه قـارچی   35شناسایی شدند و تعداد 
بـود  زاکه روي برنج غیربیمـاري ) عامل بیماري بالست برنج

در سـطح  شناسـی و مولکـولی  هاي ریخـت شاخصبرپایهند
ــدند   ــایی ش ــه شناس ــه . گون ــن گون ــد از  ای ــارت بودن ــا عب : ه

Ulocladium alternariae (Cooke) Simmons)3
ــه SimmonsUlocladium، )جدای cf. alternariae)4

ــه Ulocladium، )جدایـ cf. consortiale (Thum)

Simmons)3ــه PreussUlocladium، )جدایــ sp.)3
، )جدایــه2(BoedijnCurvularia pallescens، )جدایــه

Preussia sp. Arenal)3ــه Trichoderma، )جدایــ

harzianum Rifai)4و)جدایهLink ex Fr.Epicoccum

sp.)2ــه (J. Miller, Giddens & Foster)،)جدایـ

Trichoderma virens)4 جدایـه(،Trichoderma viride

Pers.)4 و) جدایـهAlternaria citri (Penz.) Mussat)3
).جدایه

مهار زیستیزایی و مطالعات بیماري

102S–1جدایـه  : کار رفته عبارت بودند ازهاي بهجدایه

.Uاز 86S–2–1، جدایـــــه U. alternariaeاز  cf.

alternariae جدایه ،S´–3–2–68 ازT. harzianum، جدایه
127S–1 ازC. pallescens ــه .Uاز65S–1–2، جدای cf.

consortiale152، جدایهS ازUlocladium sp. جدایه ،F–

Preussiaاز 73 sp. ــه Epicoccumاز 80S–1، جدای sp. ،
.Tاز S–3–2جدایـه   virens  جدایـه ،S–3–1 ازT. viride ،
.Pاز P–729و جدایه A. citriازA–3–27جدایه  oryzae.

روش کشت متقابل
هـاي  اساس نتایج جدول تجزیـه واریـانس بـین قـارچ    بر 

ــت ــار آنتاگونیس ــاوت   در مه ــارگر تف ــلیومی بیم ــد میس رش
بر پایه . داري در سطح احتمال یک درصد وجود داشتمعنی

مقایسه میانگین درصد مهار رشد میسلیومی در روش حـداقل  
که بیشترین درصـد  T. harzianumدار پس از اختالف معنی

، T. virensرا از خـود نشـان داد،   P. oryzaeمهار میسلیومی 
T. viride،A. citri،U.cf. consortiale،Ulocladium sp. ،

Epicoccum sp. ،Preussia sp. ،C. pallescens،U.

alternariae وU. cf. alternariae هـاي  ترتیـب در رتبـه  بـه
در کاهش رشـد میسـلیومی قـارچ عامـل بیمـاري      تاثیربعدي 

). 1جدول (ج قرار گرفتند بالست برن

روش عصاره کشت
هـاي  بر اساس نتایج جدول تجزیـه واریـانس بـین قـارچ    

ــت ــار آنتاگونیس ــاوت   در مه ــارگر تف ــلیومی بیم ــد میس رش
بر پایه . داري در سطح احتمال یک درصد وجود داشتمعنی

مقایسه میانگین درصد مهار رشد میسلیومی در روش حـداقل  
که بیشترین درصـد  T. harzianumدار پس از اختالف معنی

.T. virens،Tرا از خود نشان داد P. oryzaeمهار میسلیومی 

viride،A. citri،U.cf. consortiale ،Ulocladium sp. ،
Epicoccum sp. ،C. pallescens،Preussia sp. ،U.

alternariae وU. cf. alternariae  هـاي  به ترتیـب در رتبـه
اهش رشد میسلیومی قارچ عامل بیمـاري  در ککاراییبعدي 

). 1جدول (بالست برنج قرار گرفتند 
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روش کشت روي اسالید
مـورد اسـتفاده در   Trichodermaهـاي  هاي گونـه ریسه

هاي قارچ عامل بیماري این آزمایش پیچشی در اطراف ریسه
. هـاي آن نشـدند  بالست برنج نداشتند و قادر به نفوذ به ریسه

ــه ــه ریس ــاي جدای ــاي ه Preussiaه sp. ،C. pallescens

Epicoccumو sp.هاي به ریسهP. oryzae  نفوذ کرده ولـی
.sppهـاي  ریسـه . هاي آن نشـدند قادر به تغییرشکل در ریسه

Ulocladium وA. citri    هـاي  پـس از رسـیدن بـه ریسـهP.

oryzae  هـاي  گسـیختگی ریسـه  و نفوذ در آنها، باعـث ازهـم
.ها شدندقارچ و تغییرشکل آن

هاي فرارروش متابولیت

هـاي  بر اساس نتایج جدول تجزیـه واریـانس بـین قـارچ    
ــت ــار آنتاگونیس ــاوت   در مه ــارگر تف ــلیومی بیم ــد میس رش

بـا  . یـک درصـد وجـود داشـت    داري در سطح احتمالمعنی
ــمحاســبه ــانگین درص ــتالف  می ــداقل اخ ــار در روش ح د مه

رصـد مهـار   کـه بیشـترین د  T. harzianumدار، پس از معنی
.T. virens،Tرا از خــود نشــان داد P. oryzaeمیســلیومی

viride،A. citri،U.cf. consortiale ،Ulocladium sp. ،
Epicoccum sp. ،C. pallescens،Preussia sp. ،U. cf.

alternariae وU. alternariaeهاي بعدي ترتیب در رتبهبه
بیمـاري بالسـت   در کاهش رشد میسلیومی قارچ عامـل تاثیر

). 1جدول (برنج قرار گرفتند 

هاي هاي کشت متقابل، عصاره کشت و متابولیتدر آزمونPyricularia oryzaeمیانگین مهار رشد میسلیومیمقایسه–1جدول 
فرار

Table 1. The mean comparison of mycelium growth inhibition of Pyricularia oryzae in dual culture, culture
filtrate and volatile metabolites tests
Fungal isolates Growth inhibition (%) ± SE

(dual culture)
Growth inhibition (%) ±
SE (culture filtrate)

Growth inhibition (%) ±
SE (volatile metabolites)

U. alternariae 37.31 ± 0.47 c 40.00 ± 0.56 bc 40.13 ± 0.54 cd
U. cf. alternariae 34.64 ± 0.47 cd 37.47 ± 0.52 c 40.48 ± 0.52 cd
U. cf. consortiale 43.16 ± 0.52 b 44.76 ± 0.55 b 47.54 ± 0.34 b
Ulocladium sp. 42.50 ± 0.55 b 44.75 ± 0.52 b 47.02 ± 0.54 b
C. pallescens 37.60 ± 0.57 c 41.02 ± 0.52 b 43.58 ± 0.54 c
Preussia sp. 38.33 ± 0.45 c 40.25 ± 0.52 bc 43.50 ± 0.54 c
T. harzianum 51.25 ± 0.58 a 53.75 ± 0.56 a 56.25 ± 0.54 a
Epicoccum sp. 40.16 ± 0.57 b 43.29 ± 0.52 b 46.01 ± 0.55 bc
T. virens 47.50 ± 0.47 ab 50.02 ± 0.51 a 52.25 ± 0.54 a
T. viride 45.00 ± 0.55 b 47.60 ± 0.47 ab 50.27 ± 0.74 a
A. citri 43.42 ± 0.55 b 45.96 ± 0.45 b 48.31 ± 0.44 b

هر عدد در جدول (ندارند LSDدر آزمون % 5در سطح احتمال داريتیمارهاي با حداقل یک حرف مشترك، اختالف معنی
).میانگین سه تکرار است

Treatments having at least one similar letter do not show a significant difference in the LSD test at P<0.05, (data
are the means of three replications).

ايمطالعات گلخانه
در همه موارد در گیاهان شاهدي که با آب مقطر 

گونه عالئمی مبنی بر بروز زنی شده بودند هیچسترون مایه
زنی مایهP. oryzaeدر تیمارهایی که با . بیماري مشاهده نشد

صورت زنی بهشده بودند اولین عالئم سه روز پس ازمایه
نجاقی ظاهر شدند که در روزهاي بعدي این نقاط نقاط سرس

هاي نکروتیک صورت لکهبه تدریج گسترش یافته و به
شکل که در وسط به رنگ خاکستري یا سفید و در دوکی

در برخی موارد . درآمدنداي بود،حاشیه به رنگ قهوه
در گیاهان . هاي بزرگتري در طول برگ مشاهده شدندلکه

هاي آنتاگونیست، و یکی از قارچP. oryzaeبرنجی که با 
زنی، زنی شده بودند اولین عالئم پنج روز پس از مایهمایه
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هاي سفید و نقاط سرسنجاقی خاکستري تا صورت لکهبه
هاي تعداد این لکه. اي در سطح برگ ظاهر شدندقهوه

اي ایجاد شده در هاي نسبت به لکهخاکستري مایل به قهوه
. زنی شده بودند کمتر بودمایهP. oryzaeبا گیاهانی که تنها

اي در همه تیمارها به هاي قهوهدر روزهاي بعد لکه
.Uاستثناي cf. alternariaeگسترش چندانی پیدا نکردند.

بر اساس نتایج جداول تجزیه واریانس، بین تیمارهاي 
داري در سطح احتمال یک درصد در آزمایش تفاوت معنی

ماري وجود نداشت اما از خصوص شاخص کاهش شدت بی
چون ارتفاع، وزن تر و وزن خشک تفاوت نظر صفاتی هم

.داري بین تیمارها مشاهده گردیدمعنی

اي هاي گلخانهدست آمده از بررسیبا توجه به نتایج به
دار ها به روش حداقل اختالف معنیو مقایسه میانگین داده

)LSD(ها به استثناي ، همه جدایهU. cf. alternariae قادر به
.Tکاهش شدت بیماري بالست شدند که  harzianum با

85/3کاهش میانگین شدت بیماري بالست برنج به 
مؤثرترین قارچ در ) کاهش میانگین شدت بیماري% 36/27(

ترتیب بعد از این قارچ به. کاهش شدت بیماري شناخته شد
T. virens ،T. viride ،A. citri ،U. cf. consortiale،U.

alternariae ،C. pallescens ،Epicoccum sp. ،Preussia

sp. وUlocladium sp.هاي بعدي کاهش شدت در رتبه
.Uبیماري بالست قرار گرفتند اما جدایه  cf. alternariae نه

تنها شدت بیماري را کاهش نداد بلکه در مقایسه با نمونه 
جدول (شاهد بیمارگر، باعث افزایش شدت بیماري گردید

2 .(
دار به روش حداقل اختالف معنیارتفاعمقایسه میانگیندر

)LSD (برنج بیشترین ارتفاع : نتایج زیر حاصل گردید
زنی شده با قارچ عامل بالست برنج مربوط به تیمار برنج مایه

.Uبود که با تیمارهايT. harzianumتلقیح شده با  cf.

alternariae ،C. pallescens،Preussia sp. ،Ulocladium

sp. وEpicoccum sp.داري داشت و کمترین اختالف معنی
.Uارتفاع مربوط به تیمار برنج تلقیح شده با cf. alternariae

جدول (داري داشت بود که با تیمارهاي دیگر اختالف معنی
زنی شده با بر اساس مقایسه میاتگین ارتفاع گیاهان مایه). 3

زنی مایه(ش با ارتفاع گیاهان شاهد هاي مورد آزمایقارچ
مشخص گردید ) تنهاییشده با قارچ عامل بیماري بالست به

.Uهاي مورد مطالعه به استثنايکه همه قارچ cf.

alternariae قادر به افزایش ارتفاع گیاه بودند اما در مقایسه
با شاهد آب مقطر و همچنین شاهد آنتاگونیست اختالف 

.Uمشاهده نگردید البته در این مورد هم داري بین آنهامعنی

cf. alternariaeداري با این شاهدها از خود اختالف معنی
.نشان داد

بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین وزن تر به 
، بیشترین وزن تر )LSD(دار روش حداقل اختالف معنی

زنی شده با قارچ عامل بالست برنج، مربوط به برنج مایه
بود که با تیمارهاي T. harzianumبرنج تلقیح شده باتیمار 

U. cf. consortiale ،U. alternariae ،T. virens،T.

viride وA. citriداري نداشت و کمترین اختالف معنی
.Uوزن تر مربوط به تیمار برنج تلقیح شده با cf.

alternariaeا همه تیمارهاي دیگر اختالف بود که ب
بر اساس مقایسه میاتگین وزن ). 3جدول (داري داشتمعنی

هاي مورد آزمایش با وزن تر زنی شده با قارچتر گیاهان مایه
ده با قارچ عامل بیماري بالست زنی شمایه(گیاهان شاهد 

هاي مورد مطالعه به مشخص گردید که همه قارچ) تنهاییبه
.Uاستثناي cf. alternariae قادر به افزایش وزن تر گیاه

دند اما در مقایسه با شاهد آب مقطر و همچنین شاهد بو
داري بین آنها مشاهده نگردید آنتاگونیست اختالف معنی
.Uالبته در این مورد هم  cf. alternariae اختالف

.داري با این شاهدها از خود نشان دادمعنی
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شرایط گلخانهدرPyricularia oryzaeشدت بیماري مقایسه میانگین درصد کاهش –2جدول 
Table 2. Mean comparison of percentage of reduction in disease severity of Pyricularia oryzae under greenhouse
conditions

Fungal isolates Reduction of disease
rating (%)±SE

U. alternariae 7.96 ± 0.44 de
U. cf. alternariae –3.41 ± 0.42 g
U. cf. consortiale 9.19 ± 0.52 d
Ulocladium sp. 3.60 ±  0.53 ef
C. pallescens 5.57 ± 0. 51 e
Preussia sp. 3.64 ±  0.52 ef
T. harzianum
Epicoccum sp.

27.36 ±  0.45
4.49 ±  0.45 e

T. virens 20.75 ± 0.45 b
T. viride 17.92 ± 0.56 bc
A. citri 15.60 ± 0.56 bc

هر عدد در جدول (ندارند LSDدر آزمون % 5در سطح احتمال داريتیمارهاي با حداقل یک حرف مشترك، اختالف معنی
).میانگین سه تکرار است

Treatments having at least one similar letter do not show a significant difference in the LSD test at P<0.05, (data
are the means of three replications).

هـاي آنتاگونیسـت در بـرنج بـا اسـتفاده از روش حـداقل       مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه، تحت تـاثیر کـاربرد قـارچ   –3جدول
داراختالف معنی

Table 3. Comparison of means of the studied traits affected by antagonistic fungi by least significant difference
(LSD)

Dry weight (g)
± SE

Dry weight (g)
± SE (only

antagonist)

Fresh weight
(g) ± SE

Fresh weight
(g) ± SE (only

antagonist)

Height (cm) ±
SE

Height (cm) ±
SE (only

antagonist)

Fungal isolates

2.01 ± 0.30 a2.22 ± 0.30 a11.13 ± 0.52 a11.22 ± 0.52 a51.32 ± 1.24 a52.33 ± 1.24 aU. alternariae

0.99  ± 0.30 c1.98 ± 0.40 a7.11 ± 0.52 c10.22 ± 0.50 a39.24 ± 1.20 c50.12 ± 0.55 aU. cf.
alternariae

2.03 ± 0.42 a2.12 ± 0.30 a11.25 ± 0.39 a11.22 ± 0.52 a53.23 ± 0.67 a0.55 a52.35 ±U. cf.
consortiale

1.26 ± 0.31 b2.10 ± 0.35 a9.01 ± 0.52 ab11.22 ± 0.50 a44.51 ± 1.25 b51.45 ± 0.56 aUlocladium sp.
1.92 ± 0.52 b2.22 ± 1.30 a10.29 ± 0.52 b11.22 ± 0.52 a49.57 ± 1.25 b50.48± 1.55 aC. pallescens
1.42 ± 0.52 b2.22 ± 0.30 a9.31 ± 0.42 ab11.32 ± 0.48 a45.41 ± 1.25 b52.45 ± 0.45 aPreussia sp.
2.05 ± 0.32 a2.32 ± 0.22 a11.75 ± 0.52 a11.32 ± 0.52 a55.67 ± 1.20 a52.45 ± 0.35 aT. harzianum
1.63 ± 0.42 b2.25 ± 0.30 a9.51 ± 0.51 ab11.22 ± 1.52 a47.28 ± 1.10 b50.45 ± 0.50 aEpicoccum sp.
2.02 ± 0.42 a2.30 ± 0.30 a11.23 ± 0.50 a11.30 ± 1.22 a54.36 ± 1.25 a51.48 ± 0.35 aT. virens
2.01 ± 0.32 a2.25 ± 0.45 a11.08  ± 0.51 a11.27 ± 0.52 a53. 54 ± 0.55 a51.45 ± 0.54 aT. viride
1.99 ± 0.22 b2.22 ± 0.30 a11.02 ± 0.52 a11.22 ± 0.52 a52.99 ± 1.25 a50.35 ± 0.55 aA. citri

0.99 ± 0.32 c–7.08 ± 0.52 c–39.99 ± 1.22 c–Inoculated
control (with P.
oryzae)

2.25 ± 0.32 a–11.25 ± 0.50 a–50.55 ± 0.79 a–Distilled water
(control)

2.234.779.27LSD 5%

هـر عـدد در جـدول    (ندارنـد  LSDدر آزمـون  %5در سـطح احتمـال   داريتیمارهاي با حداقل یک حرف مشترك، اختالف معنـی 
).میانگین سه تکرار است

Treatments having at least one similar letter do not show a significant difference in the LSD test at P<0.05, (data
are the means of three replications).
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بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین وزن خشک به 
بیشترین وزن ،)LSD(دار روش حداقل اختالف معنی

زنی شده با قارچ عامل بالست برنج مربوط خشک برنج مایه
بود که با T. harzianumبه تیمار برنج با استفاده از 

.Uتیمارهاي  cf. consortiale ،T. virens ،T. virideوU.

alternariaeداري نداشت و کمترین وزن اختالف معنی
.Uخشک مربوط به تیمار برنج با  cf. alternariae بود که

بر ). 3جدول (داري داشت با تیمارهاي دیگر اختالف معنی
زنی شده با اساس مقایسه میاتگین وزن خشک گیاهان مایه

وزن خشک گیاهان شاهد یش باهاي مورد آزماقارچ
) تنهاییزنی شده با قارچ عامل بیماري بالست بهمایه(

هاي مورد مطالعه به استثناي مشخص گردید که کلیه قارچ
U. cf. alternariae قادر به افزایش وزن خشک گیاه بودند

اما در مقایسه با شاهد آب مقطر و همچنین شاهد 
ها مشاهده نگردید آنداري بینآنتاگونیست اختالف معنی

.Uالبته در این مورد هم cf. alternariaeاستثنا بود.

بحث
از گیاهان برنج جدایه قارچی 150در پژوهش حاضر 

کهشده از مزارع برنج استان گیالن جدا گردیدآوريجمع
Pyricularia: هاي شناسایی شده عبارت بودند ازقارچ

oryzae ،Ulocladium alternariae،U. cf. alternariae ،
U. cf. consortiale ،Ulocladium sp. ،Curvularia

pallescens،Preussia sp. ،Trichoderma harzianum،
Epicoccum sp.. ،T. virens ،T. virideوAlternaria

citri .68 ،جدایه پس از شناسایی مقدماتی در حد جنس
ر گرفتند و زایی مورد استفاده قرابراي مطالعات بیماري

در گیاه ) جدایهP. oryzae)33هاي زایی همه جدایهبیماري
هاي قارچی مورد استفاده از میان جدایه.برنج اثبات گردید

.Tهاي در آزمایشگاه، جدایه harzianum ،T. virens،T.

viride وA. citriها به میزان بیشتري نسبت به سایر جدایه
مهار PDAي محیط کشت را روP. oryzaeرشد میسلیومی 

کار رفته در آزمایشگاه یعنی در هر سه روش به. نمودند
.Tهاي فرار و عصاره کشت،کشت متقابل، متابولیت

harzianum موثرترین قارچ در بازدارندگی میسلیومی عامل

Javadi)هاي بیماري بالست برنج بود که این یافته با یافته et

al., .Tکه بیان نمودند (2014 harzianumطور قابل به
را در آزمایشگاه مهار P. oryzaeتوجهی رشد میسلیومی 

.کند، سازگار استمی
جز کار رفته در هر سه روش فوق بههاي بهجدایه

Preussia sp. وC. pallescens از نظر ترتیب کارآیی در
مهار زیستی قارچ عامل بیماري بالست برنج یکسان عمل 

جدایه . ها وجود نداشتتقاوتی بین آنکردند و از این نظر
Preussia sp. در روش کشت متقابل در بازدارندگی رشد

C. pallescensمیسلیومی قارچ عامل بیماري بهتر از جدایه 

در دو روش C. pallescensکه کارآیی عمل نمود در حالی
هاي فرار بیشتر بود؛ اگرچه عصاره کشت و متابولیت

کار رفته در این تحقیق، در هاي بهسودمندي همه جدایه
هاي هاي فرار بیشتر بود که این نتیجه با یافتهروش متابولیت

)Safari Motlagh & Mohammadian (2016 انطباق
ها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که آن. داشت

در T. virensو T. harzianumچون هایی همکارآیی جدایه
اي برنج در عامل بیماري لکه قهوهکنترل بیولوژیکی قارچ

هاي دیگر یعنی هاي فرار بیشتر از روشروش متابولیت
تواند کشت است که این امر میکشت متقابل و عصاره

هاي دلیل ترشح بیشتر ترکیبات فرار گازي توسط جدایهبه
Kredics(قارچی مذکور باشد  et al., 2003(.

Trichodermaهاي سه گونه در مطالعه حاضر ریسه

هاي مورد استفاده در این تحقیق پیچشی در اطراف ریسه
قارچ عامل بیماري بالست برنج نداشتند و قادر به نفوذ به 

هاي آن نشدند که این موضوع با تحقیق دیگري ریسه
)Javadi et al., هاي مبنی بر عدم پیچش ریسه)2014

از طرفی، دیگر . مطابقت داشتTrichodermaهاي گونه
هاي ویژه گونهکار رفته در این مطالعه بههاي بهقارچ

Ulocladium وA. citriهاي عامل بیماري رسیده و به ریسه
ها تغییرشکل ایجاد کردند که این یافته با نتیجه تحقیق در آن

)Hajano et al. .سازگاري داشت2012)
با کاهش شدت T. harzianumاي در شرایط گلخانه

موثرترین جدایه در کاهش درصد36/27ان بیماري به میز
شدت بیماري بالست بود که این یافته با نتایج مطالعات قبلی 
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)Padasht Dehkaei et al., 2002; Javadi et al., 2014(
موثرترین T. harzianumداد مطابقت داشت که نشان می

در کاهش شدت بیماري بالست در Trichodermaگونه از 
. استايشرایط گلخانه

هاي مهار زیستی در دو مرحله با مقایسه بررسی
.Tو T. harzianumهاي اي، جدایهآزمایشگاهی و گلخانه

virensیی یکسانی از خود نشان دادند ادر هر دو مرحله کار
. هاي بیوکنترلی جاي گرفتندو در رتبه اول و دوم فعالیت

.Uهاي جدایه cf. alternariaeدر این مطالعه، در ،
ترین رتبه سودمندي در کنترل بیماري بالست قرار نپایی

کار رفته در این هاي بهترتیب سودمندي دیگر جدایه. داشتند
.Cهايجز جدایهتحقیق در آزمایشگاه و  گلخانه به

pallescensدر روش کشت متقابل، یکسان بود.
.U. cfاستفاده از جدایه alternariaeثیري در أنه تنها ت

در شرایط و کنترل آنبالستدت بیماري کاهش ش
نداشت بلکه باعث افزایش شدت بیماري و ايگلخانه

عدم موفقیت این . خسارت وارد شده به گیاهان برنج گردید
جدایه در کنترل بیماري در شرایط گلخانه ممکن است به 
عوامل مختلفی از جمله فراهم نبودن شرایط مساعد در 

...و ، رقم گیاههاقارچده از این گلخانه، روش و زمان استفا
هاي بسیار مشابه و این در حالی است که جدایهمرتبط باشد

باعث کاهش شدت بیماري U. alternariaeها مانند با آن
بالست شدند که این امر ممکن است ناشی از تفاوت در 

هاي قارچی باشد؛ زایی این دو دسته از جدایهشدت بیماري
که پارامترهاي محیطی غیرزنده بودشدهاثباتکه چنانهم

مانند نوع خاك، دماي خاك و پتانسیل آب و نیز 
هاي گیاهی، تنوع و پارامترهاي محیطی زنده مانند گونه

عالوه بر فاکتورهاي دیگر مانند ،فعالیت میکروبی خاك
روش و زمان استفاده ممکن است روي کارآیی کنترل 

Akrami)ر بگذارد ثیأتقارچیهاي جدایهیبیولوژیک et al.,

اند که نوع ؛ عالوه بر آن مطالعات پیشین نشان داده(2011
هاي قارچی مایه تلقیح نیز روي توانایی آنتاگونیستی جدایه

Verma(که تاثیرگذار هستند، چنان et al. گزارش 2007)
صورت وقتی بهTrichodermaهایی از نمودند که گونه

که به شرایط ناسازگار محیطی در ) کنیديویژهبه(اسپور 

تا هستندثرترؤکار برده شوند بسیار ممزرعه مقاومند، به
عنوان پروپاگول هاي میسلیومی بهصورت فرمزمانی که به

القاي مقاومت القایی دلیل عمده .کار برده شوندبه) زادمایه(
عنوان عامل در استفاده از جدایه هاي قارچی است که به

و براي بازداشتن ژیکی علیه بیمارگر بالسترل بیولوکنت
.)Gnanamanickam, 2009(شودبیماري استفاده می

هم در آزمایشگاه و هم در A. citriدر تحقیق حاضر 
گلخانه توانایی خوبی در کنترل قارچ عامل بیماري بالست 

Safari)هايبرنج از خود نشان داد که این نتیجه با یافته

Motlagh & Mohammadian, این . مطابقت داشت(2016
Bipolarisمحققان توانایی قارچ فوق در کنترل زیستی

victoriaeاي برنج در آزمایشگاه و عامل بیماري لکه قهوه
.گلخانه را گزارش کرده بودند

Sclerotiniaاي مهار زیستی در مطالعه sclerotiorum با
Tricholermaاستفاده از هشت جدایه از  spp. جدایه و یک

Ulocladiumاز  atrumاستثنايبه. بررسی گردیدU.

atrumهاي همه جدایهTrichoderma پتانسیل آنتاگونیستی
نشان دادند که جدایه در مقابل قارچ عامل بیماريخوبی
De Figueirêdo)ترین تأثیر را داشتبیش3601 et al.,

مقایسه تاثیر هاي این تحقیق از نظرکه این امر با یافته(2010
در Ulocladiumو Trichodermaهاي و کارآمدي جدایه

.تطابق بود
Epicoccumدیگر، اثر آنتاگونیستی ۀدر یک مطالع sp.

Magnaportheدر مقابل عوامل بیمارگر برنج شامل

oryzae ،Rhizoctonia solani ،Sarocladium oryzae ،
Monographella albescensوCochliobolus

miyabeanusاي مورد بررسی در کشت دوتایی و گلخانه
Epicoccumدر کشت دوتایی . قرار گرفت sp. رشد پرگنه
M. oryzae را مهارکرد و در گلخانه شدت بیماري بالست

Epicoccumبراساس تحقیق مذکور . را کاهش داد sp.

توانایی آنتاگونیستی و افزایش مقاومت در گیاه در برابر 
Sena(برگ از خود نشان داد بیماري بالست  et al., 2013(.

هاي این تحقیق در تطابق بود بدین معنی که در که با یافته
Epicoccumمطالعه حاضر sp. هم در آزمایشگاه و هم در
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گلخانه در بازدارندگی رشد میسلیومی و کاهش شدت 
.بیماري بالست موثر بود

خشک در بررسی صفاتی مانند ارتفاع، وزن تر و وزن 
.Uهاي مورد استفاده به استثنايبرنج، کلیه قارچ cf.

alternariae این توانایی را داشتند که باعث افرایش
عملکرد گیاه در مقایسه با گیاه آلوده به قارچ عامل بیماري 

ها دلیل توانایی این قارچتواند بهبالست شوند که این امر می
د و این امر با در تقویت و تحریک گیاه به رشد بیشتر باش

ها، نتایج تحقیقات پیشین در تطابق است که براساس آن
باعث Trichodermaهایی مانند هاي مختلف قارچگونه

Dennis)گردند تحریک سیستم دفاعی گیاه و رشد آن می

& Webster, 1971c). این صفات ممکن است عالوه بر
وري طتاثیر قارچ تحت اثر شرایط محیطی هم واقع شوند به

که مطالعات پیشین نشانگر ارتباط نزدیک بین اثر قارچ عامل 
بیماري بالست برنج و توسعه بیماري روي عملکرد گیاه با 

Lai(عوامل محیطی بود  et al., 1999.(
واکنش مشابه در مورد صفاتی مانند ارتفاع، وزن تر و 

هاي مورد مطالعه در این وزن خشک برنج نسبت به قارچ
هاي مشترکی که این صفات است با وجود ژنتحقیق ممکن 

Kimکه تحقیقات کنند در ارتباط باشد، چنانرا کنترل می

et al. (2000)واکنش برخی ارقام سویا نسبت به بررسیدر
بیماري پوسیدگی ساقه نشان داد که صفات مورد بررسی 
مانند وزن خشک و طول خوشه نسبت به اثر قارچ، در 

هاي مشابهی دارند که این مزرعه، پاسخشرایط آزمایشگاه و 
کننده مشابه در توالی ژنی هاي کنترلامر به دلیل وجود ژن

.صفات بود

.TوT. harzianumبا توجه به نتایج تحقیق حاضر، 

virensهاي قارچی در کنترل قارچ عنوان موثرترین جدایهبه
گردند که توانایی عامل بیماري بالست برنج گزارش می

.هاي آنتاگونیست را دارا هستندعنوان قارچبهمعرفی
ن داد که جداسازي و شناسایی پژوهش حاضر نشا

هاي موجود در فلور طبیعی گیاه برنج و مطالعه اثرات قارچ
تواند ها در کنترل بیماري بالست برنج میآنتاگونیستی آن

.کارهاي موثر در مهاراین بیماري مهم باشدیکی از راه

سپاسگزاري
از مساعدت و همکاري معاونت محترم پژوهشی 

.گرددگزاري مینشگاه آزاد اسالمی واحد رشت سپاسدا
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Abstract

The rice blast disease caused by Pyricularia oryzae is one of the most important fungal diseases in Iran and
worldwide. From 150 samples of healthy and infected rice seedlings, leaves and spikes collected from paddy
fields of Guilan province, 68 fungal isolates were obtained. Eleven isolates identified based on morphological
and molecular methods that were not able to cause disease on rice in pathogenicity test including Ulocladium
alternariae, Ulocladium cf. alternariae, Ulocladium cf. consortiale, Ulocladium sp., Curvularia pallescens,
Preussia sp., Trichoderma harzianum, Trichoderma virens, Trichoderma viride, Alternaria citri and Epicoccum
sp. were selected for rice blast disease biocontrol studies. In the laboratory, we used dual culture, culture filtrate,
slide culture and volatile metabolites methods and based on results, T. harzianum, T. virens, T. viride, A. citri
and U. cf. consortiale isolates had highest percentage of mycelial growth inhibition of P. oryzae. These fungal
isolates were inoculated in a four–leaf stage on rice plant of Hashemi cultivar under greenhouse conditions. All
inoculated fungi except U. cf. alternariae, reduced leaf blast disease rating, among them T. harzianum with
27.36% reduction in disease rating was the most effective antagonist in greenhouse studies followed by T. virens,
T. viride and A. citri. Comparison of data average in least significant difference (LSD) method showed that there
was significant difference between biocontrol fungi (T. harzianum, U. cf. alternariae and Preussia sp.) in terms
of efficiency in rice blast control. Also, there was a statistically significant difference between the fungi in terms
of effect on height, fresh weight and dry weight of rice plants in the greenhouse and among these fungi, T.
harzianum showed the highest efficiency in improving these traits. The results of the present study showed that
there are different fungi in microflora of rice plants which are considered as potential biological control of rice
blast disease.

Keywords: antagonism, disease rating, rice, Trichoderma spp.
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