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چکیده
یرکاهش چشمگباعثوگیردمیحمله قرار موردArmillaria melleaتوسطاست که ياز محصوالت مهم و اقتصادپسته

پوسیدگیبیمارياست،افزایشبهروپستهباغاتدراخیرهايسالدرکهقارچیهايبیمارياز. شودمیدرختزوالو ولمحص
.Aتوسط قارچ کهباشدمیریشه melleaکنترل آن را محدود و ،قارچیچیدهپزندگیچرخهوگستردههايیزممکان. شودمیایجاد

.Aو Glomus intraradicesریشههمزیستقارچبرهمکنش یوشیمیاییبهايجنبهتحقیقایندر. استساختهممکنیرغیباًتقر

melleaپستهیهپايبر روPistachio veraدر قالب مایشآز. گرفتقراربررسیحساس مورد يپایهعنوانبهزرند یبادامرقم
استیلنامیزانبر اساس یتینازکیمآنزیتفعال. تکرار در شرایط گلخانه انجام شدچهارتصادفی و به صورت فاکتوریل با طرح کامالً

که دادتغییریاهنفع گبهرا آنزیمیهايیتفعالهمزیست،قارچباشدنکلونیزهنشان داد نتایج. محاسبه شدشده،آزادآمینگلوکز
یمآنزیتفعالیدنو به حداکثر رسیشاز افزایحاکیجنتا. داشتیشهبا ریستقارچ همزیزاسیونبا درصد کلونیمیرابطه مستق

.بودیکوریزشده با قارچ مایحتلقیاهانگیشهردریتینازک
زیستیکنترلآربوسکوالر،یزمایکورهايقارچخاکزاد،هايبیماري: هاي کلیديواژه

مقدمه
سهمکهبودهایرانباغبانیمحصوالتازیکیهپست

دادهاختصاصخودبهراکشورنفتیغیرصادراتاززیادي
وآفات (زندههايتنشایرانکاريپستهمناطقدر. است

نامساعدشرایطخشکی،شوري، (زندهغیرو) هابیماري
کاهشودرختانبهخسارتایجادموجبهمواره) جوي

,Mohammadi & Haghdel)ردندگمیپستهمحصول

خاکزادهايبیماريزنده،زايتنشعواملمیاندر. (2016
باعث مرگ و میر درختان توانندمیوداشتهزیادياهمیت

Esmailpour(پسته شوند  et al., 2015 .(مختلف هايگونه
عالوه بر اینکه عامل ) گونه40از یشب(Armillariaقارچ 

نقش باشند،میگیاهیۀگون100ازیشبیشهپوسیدگی ر
محیطدرکنندهتجزیهمیکروارگانیسمیکعنوانمهمی به

Koch(دارد et al., 2017 .(ریشهآرمیالریاییپوسیدگی
دامغانپستههايباغاز1385سالدرباراولینایراندرپسته

معرفی Armillaria melleaقارچآنعاملوشدگزارش
عنوان عامل قارچ بهیناز ایگرگونه دینگردید و البته چند

یالس،بادام، توت، گهايمیزبانرويشدیدخسارت
.Aشد که قارچیمعرفیرهبه، مو و غیب،زردالو، آلو، س

melleaگزارش یزبانیوسعت میلها به دلآنتریناز مخرب
Amirahmadi(شد  et al., 2006 .(مقاومیاندامقارچاین

کهکند،تولید می(Rhizomorph)رایزومورفنامبه
بقایايرويیاانداماین. داردگیاهانریشهشبیهظاهري
روي(Epiphytic)فیتی اپیصورتبهیاوکردهرشدگیاهی
کندمیرشدسالمیابیمارمرده،میزبانگیاهانریشهسیستم
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(Garet, 1960; Raabe & Trujilo, 1963; Kile, 1980;

Morrison, 2004; Kubiak et al., 2017).
وریشهآرمیالریاییپوسیدگیبیماريکهآنجاییاز

واستیافتهتوسعهبسیارخاكمقاوم آن در هاياندام
Labbe)کردکنترلراآنسمومازاستفادهباتوانینم et

al., 2015) ،خسارتتوانیمیقتحقینحاصل از ایجنتااز
سموم،ازاستفادهباآنتلفیقدروکاهشرابیماريازناشی

ایجادبیماريعاملقارچبرابردرراتوجهیقابلکنترل
درموفقیتاحتمالکهدادمتعدد نشان هايبررسی. کرد

هايازمیکروارگانیسماستفادهبابیمارياینکنترل
کنترلیهايروشسایرهمراهبهیاتنهاییبهآنتاگونیست

;Pearce & Malajczuk, 1990)باشدمیبیشتربسیار

Waudo, 1994; Onsando Razique & Fox, 2004).
در یتینازکیمآنزیدتولگیرياندازهتحقیقاینازهدف

میزانیابیارزوP. veraتوسط G. intraradicesحضور 
بیماريشدتکاهشدرهمزیستقارچکلنیزاسیون
قارچ يهارایزومورف. باشدمیریشهآرمیالریاییپوسیدگی

A. melleaدر خاك مهمترین منبع اینوکولوم(Inoculum)

ارچ در خاك بوده که داراي ساختار مقاومی در مقابل ق
شرایط نامساعد محیطی، عوامل بیوکنترل و ترکیبات 

این خصوصیات به ). Campbell, 1989(باشدشیمیایی می
ن همراه قدرت ساپروفیتی و توانایی باالي قارچ در زنده ماند

طوالنی مدت در خاك، باعث شده که کنترل این بیماري 
موارديدرومشکلبسیارهاکشقارچازبا استفاده 

دیگرسوياز). Razique & Fox, 2004(باشدغیرممکن
کنترلدرموفقیتاحتمالکهدادهنشانمختلفمطالعات

بهآنتاگونیستهايمیکروارگانیسمازاستفادهبابیمارياین
بیشتربسیارکنترلیهايروشسایرهمراهبهیااییتنه
;Pearce & Malajczuk, 1990; Waudo, 1994)باشدمی

Onsando Razique & Fox, 2004) .ترینیکی از معروف
هايقارچآنتاگونیست،هايمیکروارگانیسمترینرایجو

که جزء شاخه باشند،میآربوسکوالرمایکورایزاي

Glomeromycotaوهمزیستیرابطهده و قادر به ایجاد بو
درصد90ازبیشریشهباهاآنمیانايطرفهدوارتباط
Smith)باشدمیهاخزهوهاسرخسنهاندانه،بازدانه،گیاهان

& Read, 2008) .بیشترطبیعی،هاياکوسیستمدر
یزيیکورماهايقارچباتوانندمیايریشههايسیستم

Peterson(همزیست شوند  et al., 2004 .(هايقارچ
AM=Arbuscularآربوسکوالریزمایکور Mycorrhizae) (

معتدل،گرمسیري،مناطقوهاخاكهمهدرتقریباً
دارندوجودزراعیهايخاكبیشتردرنیزوسردسیري

)Smith & Read, 2008 .( هايقارچسویهارتباط دو
افزایشباعثندتوامیگیاهانوآربوسکوالریزمایکور
وکربنيچرخهبهکمکخاك،سالمتگیاهان،سالمت

& Azcón–Aguilar)زنده و غیر زنده شود هايبر تنشغلبه

Barea, 1996) .
هاروشومواد
یدبر تولGlomus intraradicesقارچ یرتاثیشآزما
A. melleaشده با یحپسته تلقپایهدر یتیازکیمآنز

10دقیقه در محلول وایتکس 30پسته به مدت بذور
10به مدت (درصد ضدعفونی سطحی شده و سه مرتبه 

پس از خسیاندن . شدندشستهسترونمقطرآببا) دقیقه
ضدعفونیوسترونمقطرآبدرساعت24مدتبهبذرها

PCNBبنومیل و هايکشقارچبا

(Pentachloronitrobenzene))در هزار از دومیزان به
، در پارچه ململ و ظروف پالستیکی )هاارچکشهرکدام ق

10حدود. شدنگهدارياتاقدمايدروسترونداردرب
دروشدهجدایکنواختزدهجوانهبذرهايبعدروز

یک کیلوگرمی حاوي مخلوطی از ماسه شسته هايگلدان
قسمتدر . کاشته شد) 1:2به نسبت (شده و خاك سترون 

یريتکثقطعهحاوي متريسانتیسهیک الیه هاگلدانیینپا
Glomus intraradices)فناوران یستشده از شرکت زیهته

درخاك) يدانشکده کشاورزیرازدانشگاه شییدتوران، به تا
قارچمایهباتماسونهالریشهپس از رشد تاشدریخته
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صورتمذکوربا قارچ هاریشهکلنیزاسیونیزي،مایکور
.گیرد

از پژوهشکده پسته تهیه شد و براي A. melleaجدایه
Rizzoو Baumgartnerروشاز بیمارگرتلقیحمایهتهیه 

درختانهايسرشاخهازروشایندر. شداستفاده) 2006(
استفادهA. melleaتلقیحمایهتکثیربرايسیبیابهگالبی،

هايسرشاخهازمترسه سانتیتادو طولبهقطعاتیابتدا. شد
جدامترسانتییمو نیکتایکحدودقطرباختاندرجوان

قرارداردربايشیشهظروفداخلقطعه30حدودوشد
ساعتیکمدتبهقطعاتحاويايشیشهظروف. گرفت

دروشداتوکالونوبتسهدردرمیانروزیکفاصلهبهو
ازمترسانتییکقطر بهبلوك 30حدود ايشیشهظرفهر

روي محیط A. melleaقارچ ساعته96جوان و کشت
(Malt Extract Agar=MEA)آگار –کشت عصاره مالت

ماه در ششبه مدت حدود ايشیشهظروف. شدداده قرار
شد تا قطعات چوبی نگهداريسلسیوسدرجه 24دماي 

اززنیمایهبراي. شوندکلنیزهیماريبعاملکامالً با قارچ 
یزيمایکورقارچباآنهایشهرکهپستهماههچهارهاينهال

اسکالپل،تیغبازنیقبل از مایه. استفاده شدشد،کلنیزه
زخمی شد و براي هر نهال دو هانهالساقهة قاعدقسمت

زخمیبافتکناردریمارگرقطعه سرشاخه کلنیزه شده با ب
هاگلدان). Baumgartner & Rizzo, 2006(شددادهقرار

48رطوبتوسلسیوسدرجه29ماییدشرایطباگلخانهدر
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب .گرفتندقراردرصد

تکرار در شرایط گلخانه انجام چهارطرح کامال تصادفی با 
.Pیاشاهد : شاملتحقیقایندرشدهتیمارهاي استفاده . شد

veraقارچزنیمایهتنهایی،بهG. intraradicesیشهرباP.

vera،زنیمایهA. melleaیشهبا رP. vera، برهمکنش
.بودندP. veraباA. melleaو G. intraradicesقارچ 

زنیمایههاينهالدربیماريعالئممشاهدهمحضبه
با. شدانجامگیاهانازبردارينمونه،A. melleaشده با 

وطوقهمحلازهانهالریشهوهواییاندامجداسازي

میاندرنمودنبا آب و خشک هاشهریکاملشستشوي
اندامتروزندیجیتالترازويازاستفادهباروزنامه،کاغذ

. گردیدمحاسبههاریشهوهوایی
میزان مرگ و میر بیمارگر،فعالیتمیزانتعیینمنظوربه

ساقهپایینیهايقسمت. شدمحاسبهتیمارهردرهانهال
یسلیومی مورد بررسی از نظر تشکیل صفحات میزنهانهال

A. mellea،40یزاسیوندرصد کلنیینتعيبرا. قرار گرفت
بههاساقهيقاعدهقسمتوهاریشهازمتريمیلیپنجقطعه

محلولدرعفونیضدازپسوشدجداتصادفیصورت
محیط رويمقطر،آبباشستشوودرصد10وایتکس
BSMA(Benomyl Streptomycin Malt Agar)کشت 

،) گرم در لیتر16(آگار ،%)2(مالتعصارهحاوي
بیوتیکآنتیو) لیتردرگرممیلی20(بنومیلکشقارچ

شددادهکشت) لیتردرگرممیلی100(استرپتومایسین
(Worrall, 1991) .

میزان گیرياندازهوهاریشهآمیزيرنگبراي
و Kormanikروشاز Glomus intraradicesکلنیزاسیون 
Mc Graw)1982 (استفاده شد(Kormanik & Mc Graw,

1982) .
از روش ریشه،قارچکلنیزاسیونمیزانارزیابیبراي

Slide method یکقطعه 90استفاده شد، که در آن
استفادهباوشددادهقرارالمرويبرهایشهاز رمتريیسانت

مانداکههاریشهطولازدرصدينوري،میکروسکوپاز
,Emami)یدمحاسبه گردباشند،هاآندرریشهقارچ

1996).
وGarmendiaبا استفاده از روش پروتئیناستخراج

Garmendia(انجام شد ) 2004(همکاران et al., 2004 .(
باوچینیهاونداخلهاریشهبافتازگرمیکروشایندر

بافر لیترمیلیسه سپسوشدهکوبیدهمایعازتازاستفاده
MacIlavain)Citric acid/Na2HPO4 (100موالر یلیم

)8/6(pH=هشت درصد يحاو)یحجم/یوزن (PVP

)Polyvinylpyrrolidone( ،موالریلیمیکDTT
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)Dithiothreitol( ،موالر از یلیمیکPMSF

)Phenylmethylsulfonyl fluoride ( درصد از 1/0و
شدریختههاونهروي نمX–100(Triton X–100)یتونتر
بههمگنینسبتاًمخلوطوانجامریشهبافتکردنخردو

وجدا شد ییسپس با سانتریفیوژ مخلوط، فاز رو. آمددست
موردهاآنزیمفعالیتمیزانپروتئین،غلظتتعیینازپس

در عصاره به هاپروتئینکمیسنجش. قرارگرفتبررسی
ازاسـتفادهبـاایتنهدر. شدانجام) Bradford)1976روش 

یزانم،نانومتر585در طول موج اسـپکتروفتومتردسـتگاه
,Bradford)شدگیرياندازهنمونههردرنوريبجذ

1976).
ديبتااستیلانتولیدمیزانگیرياندازهباکیتینازفعالیت
حاصل از (N–Acetyl–β–D–glucosamine)گلوکزآمین

شدگیرياندازهاسپکتروفتومتر و استفاده از دستگاهیتینک
)Jung et al., 2005 .(ینروش محلول پروتئیندر ا

یمدرصد در بافر سدیکیديکلوئیتیناستخراج شده با ک
سلسیوسدرجه 37موالر به مدت دو ساعت در 1/0استات 

ونرمالیکNaOHپس از آن با افزودن وشدنگهداري
دقیقه،10مدتبهقیقهددردور10000سرعتباسانتریفیوژ

موالر Schales)5/0از معرف لیترمیلییکباروییمحلول
فریکپتاسیمموالرمیلیMerck(+5/1(یمکربنات سد

یقهدق15مخلوط شد و به مدت ) (Ferric cyanide )سیانید 
در ينورجذبمیزانبالفاصلهوگرفتدر آب جوش قرار 

ازمشخصیهايغلظتتهیهبا. شدگیرينانومتر اندازه420
منحنیرسمومقطرآبدرگلوکزآمینديبتااستیلان

هانمونهدرگلوکزآمینديبتااستیلانغلظتاستاندارد،
مقدارمعادلکیتینازفعالیتواحدیک. گردیدمحاسبه
ديبتااستیلانمیکرومولیکتواندمیکهاستآنزیمی

Jung)نمایدآزادساعتیکدرراگلوکزآمین et al.,

2005) .

و بحثجینتا

یمارپسته و تیهداد که پانشانبدست آمده یجنتا
. داشتصفات برخیبروزداري روي یمعنیرتأثیزیکورما

زنیشامل شاهد، مایهتحقیقایندراستفادهموردتیمارهاي
برهمکنش ،Armillariaبا زنیمایهیزي،مایکورقارچبا

رو یناز ا. بودP. veraدر Armillariaو یزيیکوراقارچ م
قرار یسهو مقایمورد بررسرویشیيپارامترهاگذاري،نامبا

.گرفت

آزمایشتیمارهاي–1جدول 
Table 1. Experimental treatments

TreatmentAbbreviation
A.mellea + G. intraradices + P. veraAGPv

A.mellea + P. veraAPv
G. intraradices + P. veraGPv

P. veraSHv

،A. melleaبا حضور یمارهايدر تیمارگربفعالیت
تشکیللحاظازساقهتحتانیهايقسمتوشدیینتع

گروه در. گرفتقراربررسیموردمیسلیومیصفحات
AGPVبه گروه نسبتیزاسیونکلنAPV،47کاهشدرصد

و رقابت یزمایکورقارچموثرحضورتواندمیکهداد،نشان
مبینآمدهبدستنتایج. دهدنشانرا یماريعامل بقارچبا 

و بودAGPvو GPvگروهیمارهايدر تیشهریزاسیونکلن
Koch(تحقیقاتبارایکسانینتایج et al. (2017،دادنشان
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گروه یمارهايدر تیتینازکیمآنزیتفعالیزانم).1شکل(
AGPv که در حضورA. mellea وG. intraradices قرار
28/10/1397یخرا در برداشت تاریرمقادیشترینبگرفتند،

برداشت و تکرار یختاریندر چهارمکهيطورهب. نشان دادند
یتفعالیزانمینباالتریترلیلیواحد بر م494/1دوم، مقدار 

یتفعالزانیمینکمتر. یدگردییننسبت به شاهد تعیتینازک
250/0تا123/0شاهد به مقدار یاSHvگروه یمارهايبه ت

يهایمارتیتینازکیمآنزیتفعال. ثبت شدیترلیلیواحد بر م
در یترلیلیواحد بر م495/0یمیآنزیت، با فعالAPvگروه 

واحد بر 160/1و 23/4/1397یختکرار دوم و برداشت تار
چهارم مورخ در تکرار سوم و برداشتیترلیلیم

نسبت به شاهد AGPvگروه یمارهاي، پس از ت31/1/1398
در یتینازکیمآنزیتبدست آمده از فعالیرمقاد. قرار گرفتند

شاهد یاSHvرا با گروه يفاصله کمترGPvگروه یمارهايت
واحد بر 781/0ت یفعالیزانمیشترینبیکهنشان دادند بطور

31/1/1398یختاردرمربوط به برداشت چهارمیترلیلیم
).2شکل(یددثبت گر

در هر یباًتقرspp.Glomusهاي مختلفامروزه گونه
. شوندیمیافتیزوسفرریکروفلورو به خصوص در میخاک

یزانمیشافزااز عوامل مؤثر دریکیتواند یفسفر خاك م
ییتوانا.باشدیاهانگیشهدر رAMقارچ هاي یزاسیونکلن

هاي خاکزاد و یماريبیوعدر کاهش شGlomusهاي گونه
ینباعث شده است که اعضاي ایاهرشد گیکتحرینهمچن

در نظر گرفته یستیزکنترلجنس به عنوان عوامل بالقوه 
Akhtar & Siddiqui, 2010; Bleach)شوند  et al., 2008;

Calvet et al., 1993) .نشان یزمطالعات نیبرخینعالوه بر ا
ي به یزیکورمایاهانگییهاي هوادهد که قسمتیم
دشونیتر ماجباري حساسیراجباري و غیبرگیمارگرهايب
)Dehne, 1982 .(درتحقیق،اینازحاصلنتایجاساس بر

درکیتینازیمآنزیتفعالیزانمگیري،اندازهمراحلکلیه
یمآنزینا. بودشاهدگیاهاناز یشتربمایکوریزدارايیاهانگ

پیوندهايشکنندههمدرقدرتمندهايیماز خانواده آنز
وفوربهگیاهاندرکهباشدیمیتیندر کگالیکوسیدي

آنبیان. شودمییافت)SAR(سیستمیمقاومتباهمراه
در مقاومت به یداسیلیکسالسیرمسNPR1هايژنتوسط
نیزگیاهانازیبرخ. گیردمیصورتحشراتوهاقارچ
Salzer)دارندهاقارچباهمزیستیبهنیازآنلیدتوبراي et

al., 2000).همچنینA. melleaیسلیوممیدبه واسطه تول
ینفکبخش الیتینککهییو از آنجایآلودگیجادفراوان و ا

بسیاریمآنزینآن است در برابر ایسلیومدهنده میلتشک
.باشدمییرپذضربه

شدهبرداشتهايتاریخدرآزمایشهايتیماریشهبا رG. intraradicesکلنیزاسیوندرصد مقایسه-1شکل

Figure 1. Comparison of G. intraradices colonization percent with experimental treatments root at harvested
dates
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شدهبرداشتهايزمانو تیمارهادر یتینازکیمآنزفعالیت-2شکل
Figure 2. The chitinase activity in treatments and harvested times

شیآزمايمارهایدر ت)Um/l(نازیتیکمیشاخص آنزتیفعالراتییتغیو بررسانسیوارهیتجز-2جدول
Table 2. Analysis of variance and evaluation of changes in chitinase activity (Um/l) in experimental treatments

Source
Type III Sum of

Squares Df Mean Square F Sig.
Corrected Model 6.287a 2 3.143 90.295 0.000

Intercept 23.771 1 23.771 682.830 0.000

AGPv 0.829 1 0.829 23.801 0.001

APv 5.458 1 5.458 156.788 0.952

GPv 0.700 1 0.699 0.011

SHv 6.687 1 0.000 0.998

Error 2.124 61 0.035

Total 32.181 64

Corrected Total 8.410 63

ازحاکیدرصدپنجازبیشترمقادیروسطحهماندرمنابعبودندارمعنیدهندهنشاندرصدپنجازترکوچکسیگمامقادیر
.بودخواهداختالف

Sigma values less than 0.05 indicate the significance of resources at the same level and values greater than 0.05
indicate a difference.

مراحلدرکیتینازآنزیمفعالیتمیانگینحالاینبا
) شاهد(قارچبانشدهتلقیحگیاهاندرگیرياندازهمختلف
توانیمیقتحقیندر ا. دادندباهم نشان نداريمعنیتفاوت

با حضور AGPvرا در گروه یتینازکیمآنزیتفعالیشترینب
G. intraradices وA. mellea نشان داد که تفاوت

حاصلهنتایج. داشتندمرحلهچهاردرشاهدباداريیمعن

.Gهايقارچحضوردرکهاستآنازحاکی

intraradices وA. mellea،هرتلقیحاز ریشتبهاتفاوت
داد،نشانآزمایشنتیجه. بودتنهاییبههاقارچازیک
در تعامل با قارچ یاهگ(APvگروه دریتینازکیمآنزیتفعال

A. mellea (از گروه بیشترGPv)در تعامل بایاهگG.

intraradices (بود)2جدول.(
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در برابر عوامل هاژنبیانسرعتوتحریکازنشاناین
وجود با. داردیالریاییآرمپوسیدگیمانند ريبیمارگ

انتظار،)2004(و همکاران Garmendiaمشابه یقاتتحق
در عدم حضور یاهگیشهریتینازکیمآنزیتفعالرفتمی

یانگیناز متریینپاA.melleaدر تعامل با یکوریزقارچ ما
G.intraradicesباشدهزنیمایهیاهاندر گیمآنزیتفعال

Garmendia(باشد  et al., 2004 .(یقتحقیندر ااینکهحال
شدمشاهدهAPvو GPvگروهدوبینداريیتفاوت معن

یماريدر حضور عامل بیشهریلو تحلیهدر تجزکه
Onsando & Waudoیقاتبا تحقیشه،ریدگیپوس

قارچمطالعهایندر. را نشان دادیمشابهیجنتا،(1994)
گیاهدرکیتینازتولیدافزایشتوانستیتنهایبهبیماريعامل

ازهاقارچاکثرسلولیدیوارهکهآنجاییاز. کندتحریکرا
و قارچ شدهیلتشکآمینگلوکزاستیلبنام انییواحدها

ورودازپسیست،نیقاعده مستثنیناز ایزنA.melleaعامل 
-دستهسریعبیانخود،مختص هايسیگنالانتشارباگیاهبه

مشخصتحقیقایندر. دادافزایشوتحریکرایژنيها
یمدر برابر قارچ، غلظت آنزتواندمی) P.vera(پسته پایهشد 

تاچهار(سریعنسبتاسرعتباAGPvرا در گروه یتینازک
یقاتکه با تحقدهدیشافزا) تلقیحازپسروزهفت 

Garmendia et al. در. دادنشانرایکسانیتایجن(2004)
یتینازکآنزیمغلظت یزنبعديشده برداشتهايمونهن

تکرارهايدرکهطوريبه. بودافزایشبهروهمچنان
اختالف آخر،برداشتتکرارهايمیانگینواولبرداشت

قارچ یتحساس. شدمشاهدهآنزیمیندر غلظت اداريیمعن
A. melleaاصلیعاملهموارهتواندمیکیتینازبه
یماريبه هر حال ب. پسته باشدمحصولهشکابازدارندگی

ايگستردهخسارتدر پسته یشهریالریاییآرمیدگیپوس
داشتنباولینماید،نمییجادایدمیکبصورت اپ
یارمقاومت بسخاك،درطویلواختصاصیرایزومورف

در . دهدینشان میزیکیو فیمیاییدر برابر کنترل شییباال
یستهمزقارچپسته،یهاپدرکهشدمشخصیقتحقینا

G.intraradicesدر برابر بازدارندهعاملعنوان بهتواندیم
. نمایدعملزیستیو بیوشیمیاییصورت بهA.melleaقارچ 
یتینازکبیماري،وقوعاز پیشیزمایکوربا حضور کهيبطور

قارچباگیاهیاروییرویآمادگوتولیدباالهايغلظتدر
کاهشباکهجاییتاشود،میربیشتبیماريعامل

کاهش و A. melleaخسارتبیماري،انتشارورایزومورف
باال خواهد یرنرفتن محصول در مقادینموجب از بیجهدر نت
.شد
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Abstract

Pistachio is an important and economical crop that is attacked by Armillaria mellea which causes a significant
reduction in yield and deterioration. Root rot disease caused by A. mellea is one of the fungal diseases which has
been increasing in pistachio orchards in recent years. Extensive mechanisms and complex life cycle limit its
control and almost impossible. In this study, the biochemical aspects of Glomus intraradices and A. mellea root
symbiotic interaction on Pistachio vera root, Badami zarand cultivar, as a sensitive rootstock were investigated.
This experiment was performed in a completely randomized design and factorial with four replications in
greenhouse conditions. Chitinase activity enzyme was calculated based on the amount of N–acetyl glucose
amine released. The results showed that colonization with symbiotic fungi changed enzymatic activities in favor
of the plant, which was directly related to the percentage of colonization of symbiotic fungi with roots. The
results showed an increase and maximization of chitinase activity enzyme in the roots of plants inoculated with
mycorrhizal fungi.
Keywords: Soilborne disease, arbuscular mycorrhizal fungi, biocontrol


