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  چکیده

نه، واقع در بشـرویه از توابـع اسـتان    هاي نگهداري بها، از مزارع و محل و کنترل آنبنه زعفران پوسیدگی  قارچی شناسایی عوامل جهت

 Penicillium digitatum ،Aspergillusقـارچی هـاي  گونـه هـاي آلـوده،   پس از کشت بافـت . گرفت صورتبرداري خراسان جنوبی، نمونه

niger و Rhizopus stolonifer  ي کنتـرل ایـن بیمارگرهـا از چهـار غلظـت از سوسپانسـیون بـاکتر        جهـت . و شناسـایی گردیـد   جداسـازي

Pseudomonas fluorescens CHAO ، قارچTrichoderma harzianum Bi کلرورمس و بنومیل در چهار تکـرار  هاي اکسیکشقارچ و

و ترکیبـات شـیمیایی    کنترل زیستیمیزان اثر کنترلی عوامل  ،رشد یافته از بیمارگر و مقایسه با شاهد پرگنهبر اساس میزان قطر . استفاده شد

و در  1×10 8و  1×10 7يهـا  مربوط بـه غلظـت   همستیز،قارچ آمده نشان داد که بیشترین میزان کنترل در مورد  دست نتایج به. گیري شداندازه

کار رفته بیشترین میزان اثر هدر مورد ترکیبات شیمیایی ب. بوده است 1×1010و  1×10 9 يها به ترتیب مربوط به غلظت همستیزمورد باکتري 

ـ  4×10-3و  3×10-3هـاي  ترتیب در غلظـت کلرورمس بهل و اکسیکنترلی در مورد بنومی  .Tدر مقایسـه کلـی تیمارهـا، قـارچ     . دسـت آمـد  هب

harzianum هاي بیمارگر داشتبیشترین اثر را در کاهش رشد پرگنه قارچ. 

  

  .ي همستیز، زعفران، خراسان جنوبیها قارچکنترل زیستی،  :کلیدي کلمات

  

    1 مقدمه

متعلق بـه تیـره زنبـق     .Crocus sativus Lلمی با نام ع زعفران

(Iridaceae)  از  در ایران اسـت کـه   گیاهان زراعی ترینمهمو یکی از

 ,Forakinejad( اي برخـوردار اسـت  ویـژه دارویی و اقتصـادي   ارزش

و  هـا  یماريکنترل آفات، ب ،همانند دیگر محصوالت کشاورزي. )2008

بـا ایـن وجـود    . اسـت  یرناپذ بهاي هرز در مورد زعفران نیز اجتناعلف

زعفران از جمله گیاهانی است که مورد حمله و آسیب تعـداد انـدکی از   

  .(Moazami Goudarzi, 2008)گرفته است قرار  بیمارگرها

عنـوان عوامـل    هـا و نماتـدها بـه   ها، باکتري انواع مختلفی از قارچ

و  ها، سـبزیجات، غـالت  روي انواع میوه 2هاي پس از برداشتبیماري
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2- Post-harvest diseases 

 کمبـود . (Dennis, 1983)باشـند  مـی  فعالهاي تکثیري گیاهان اندام

-نخورده و محدودیتکش مناسب، تمایل به خرید محصوالت سمقارچ

میـوه و سـبزي موجـب افـزایش      رويهـا  کـش هاي استفاده از قـارچ 

اسـتفاده از   رو یـن ا از. هاي پس از برداشت شده اسـت خسارت بیماري

هـاي پـس از برداشـت    هت کنترل بیمـاري ج یمیاییش یرهاي غروش

  .(Coursey & Booth, 1972)قرار گرفته است  محققینمورد توجه 

عوامـل پوسـیدگی در مـورد     زیسـتی کنتـرل   هـاي اخیـر،  در سال

. گرفتـه اسـت   مورد توجه محققـین قـرار  محصوالت مهم و اقتصادي 

 Dubos( هاي انگوربیمارگر زیستیتحقیقات متعددي در مورد کنترل 

et al., 1982; Dubos, 1984( ، فرنگـی تـوت )Tronsmo & Raa, 

 Pusey( دارانهسـته ، )Lim & Rohrbach, 1980(آنانـاس   ،)1977

& Wilson, 1984( ، ــیب ــایر ) Janisiewicz, 1987(سـ و سـ

میـوه   آلودگی. انجام گرفته است (Wilson et al., 1987)محصوالت 
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با اسـتفاده   Penicillium expansumو  Botrytis cinereaبه  سیب

ــل بیــوکنترل   ــارچ (از دو عام و بــاکتري  Acremonium breveق

Pseudomonas sp. (کنترل شده است (Janisiewicz, 1988).  

هـاي  در ایران تحقیق و گزارش مشخصی در مـورد کنتـرل قـارچ   

حـال تحقیقـات   با ایـن . مولد پوسیدگی بنه زعفران مشاهده نشده است

 ;Shah & Srivastava, 1984(هنــد  متعــددي در ایــن زمینــه در

Thakur et al., 1992; Sud et al., 1999; Kalha et al., 2007 (

انجام گرفته است که در اغلب موارد از  (Yuan et al., 2000)و چین 

هاي شیمیایی جهت کنترل پوسیدگی بنه زعفران اسـتفاده شـده   روش

  .است

جـایی کـه   آنبا توجه به اهمیـت و ارزش محصـول زعفـران و از    

-تـر و محصـول  هاي سالم و عاري از بیماري در رشد سـریع کشت بنه

هـاي  د، در این تحقیق با بررسی بنـه نسزایی دارهب یردهی این گیاه تأث

آمـده از مـزارع و انبارهـا، بـه جداسـازي و شناسـایی عوامـل         دسـت  به

پـس از شناسـایی عوامـل    . پوسیدگی بنه زعفران مبادرت شـده اسـت  

استفاده از قارچ ( زیستیهاي ها از روش نه، جهت کنترل آنپوسیدگی ب

Trichoderma harzianum Bi ــاکتري  و  Pseudomonasبـ

fluorescens CHAO  کنتـرل  ترین عوامـل  عنوان دو مورد از مهم به

کلـرورمس و  استفاده از اکسی(و شیمیایی ) بیمارگرهاي گیاهان زیستی

) سـموم تماسـی و سیسـتمیک    تـرین عنوان دو مورد از مهـم  بنومیل به

  .استفاده شده است

  

  هاروشمواد و 

  هاي عامل پوسیدگی بنهجداسازي قارچ

بنه زعفران  قارچی برداري جهت جداسازي عوامل پوسیدگینمونه

-هکتـار و دو محـل نگـه    3/0و  4/0، 1هاي سه مزرعه به مساحتاز 

قـع در  شهر بشـرویه وا ) منطقه قنات(در حومه غربی  داري خانگی بنه

نحـوه کشـت در   . انجام گرفـت  1388استان خراسان جنوبی در آذرماه 

اي طور کپههاي زعفران بهصورت ردیفی بوده و بوتهبه موردنظرمزارع 

فاصـله  . دیگر کشت شده بودعدد در کنار یک 4-5اي به تعداد یا گلوله

هاي داراي پوسیدگی، تغییـر  بنه. متر بودسانتی 25-30هاي کشت کپه

و بـه   شـده  یکهاي سالم تفکنگ و هرگونه عوارض غیرطبیعی از بنهر

دانشـگاه شـاهد منتقـل     پزشـکی  یـاه شناسی گروه گآزمایشگاه بیماري

محلول هیپوکلریت سدیم پنج سطح بنه با کردن سترونپس از . گردید

هـا   درصد تجاري موجود در بازار بـه مـدت یـک دقیقـه و آبشـویی آن     

در حد فاصل بخش سترون کمک اسکالپل ، با توسط آب مقطر سترون

 متـر سـانتی یـک   قطعات کوچکی به قطـر حـدوداً   سالم و بیمار، از بنه

محـیط غـذایی    حـاوي   پتـري هاي تشتکبه  این قطعات. برداشته شد

1زمینی دکستروز آگارسیب
درجه  27دماي  ادر انکوباتور بو  شده منتقل 

  .سلسیوس قرار گرفتند

-خالص، هاجهت شناسایی بهتر قارچا، هگیري پرگنهپس از شکل

زمینـی  در محـیط کشـت سـیب    هـا پرگنـه سازي و تک اسپور کـردن  

ــت   ــورت گرف ــار ص ــتروز آگ ــه. دکس ــاياز پرگن ــالید   ه ــارچی اس ق

کارگیري میکروسکوپ مجهز بـه لولـه   با به. پی تهیه گردیدومیکروسک

شــناختی و مورفومتریــک ترســیم و بــا اســتفاده از مشخصــات ریخــت

 ,Schipper( معتبـر  کلیـدهاي شناسـایی   ها بر اسـاس یی قارچشناسا

1984; Van Tieghem, 1867; Frisvad & Samson, 2004( 

  .گرفت صورت

-براي جداسازي، کشت و نگهداري و مطالعات آزمایشگاهی قـارچ 

هـاي  توان از محیطمی .Aspergillus spp و Penicillium sppهاي 

، 4زمینـی دکسـتروز آگـار    یبسـ ، 3ر، عصاره مالت آگا2زاپک داکس آگار

و آگـار   7، آگـار هرولـد  6، مخمر مالت آگـار 5عصاره مخمر سوکروز آگار

روي  مـوردنظر هاي قارچ. (Zain et al., 2009)استفاده کرد  8سابورود

زمینــی دکســتروز آگــار از ســرعت رشــد مطلــوبی  روي محــیط ســیب

سازي و رو، در تحقیق حاضر از این محیط جهت جدااز این .برخوردارند

 .آزمون کنترل استفاده شد

 

  زاییآزمون بیماري

هاي زعفران، بنه ازدست آمده ههاي بی قارچیزابراي اثبات بیماري

. هاي سالم اسـتفاده شـد  ها روي بنهاز اسپري سوسپانسیون اسپور قارچ

 1×106بـه غلظـت    اسـپور مایه تلقیح در این مورد شامل سوسپانسیون 

در این آزمایش پنج بنه سالم با رنگ طبیعـی  . ودلیتر بدر هر میلی عدد

ها با هیپوکلریت سدیم پنج درصد به مدت سـه   شده و سطح آن انتخاب

به میـزان یـک   . شویی شدو سپس با آب مقطر آب سترون شدهدقیقه 

                                                                                                
1- Potato dextroseagar 
2- CzapekDox Agar 
3- Malt Extract Agar  
4- Potato Dextrose Agar 
5- Yeast Extract Sucrose Agar 
6- Yeast Malt Agar 
7- Harrold's Agar  
8 - Sabouraud agar 
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-براي بنـه . لیتر از سوسپانسیون اسپور روي هر بنه اسپري گردیدمیلی

هر بنه در یـک  . اسپري شد نستروهاي شاهد همین میزان آب مقطر 

درجـه   27هـا در انکوبـاتور بـا دمـاي     ویـال . قرار گرفـت  سترونویال 

کـه   هاهایی از بنه قسمت روز 7-10پس از . سلسیوس نگهداري شدند

 ا کشـت ديپـی محـیط   و درانتخـاب   ،دادند عالئم بیماري را نشان می

در درجـه سلسـیوس    27روز در دمـاي   4-5ها به مـدت  پتري. گردید

 یجادشـده هـاي ا کلنـی پس از ایـن مـدت از   . انکوباتور نگهداري شدند

 .قرار گرفتمیکروسکوپی اسالید تهیه شد و مورد بررسی 

  

  
  مقایسه اثر ترکیبات قارچ کش و عوامل بیوکنترل روي میزان قطر کلنی هر یک از قارچ هاي مولد پوسیدگی بنه  - 1شکل 

Figure 1- Comparison of the effect of fungicides and biocontrol agents on the colony diameter of each corm rot fungi. 
  

  بیمارگر هايقارچ کنترل زیستیتیمار 

بـراي تهیـه   . ابتدا مایه بیمارگر قارچ و باکتري همستیز تهیـه شـد  

 مـوردنظر ي از پرگنـه قـارچ   ا قطعـه ، T. harzianum Biقـارچ  مایـه  

روي ) شناسـی دانشـگاه شـاهد   زمایشگاه بیماريموجود در کلکسیون آ(

تحـت شـرایط   . تکثیـر شـد  ا ديپـی محیط کشت تشتک پتري حاوي 

اضافه  سترونآب مقطر  لیتر یلیم 15 پرگنهبه هر پتري حاوي سترون 

و حرکـت آرام آن روي   سـترون اي سر کج  توسط یک میله شیشه. شد

نی از آن شـکل  سوسپانسـیو جدا شده و  پرگنهاسپورها از پرگنه، سطح 

عبـور داده   سترونسوسپانسیون حاصل از پارچه ململ دو الیه  .گرفت

 هـا در سوسپانسـیون از   جهت شمارش اسپورها و تعیین غلظت آن. شد

، 1×10 5(غلظـت  چهار . استفاده شد) هماسیتومتر(اسالید گلبول شمار 
در هـر   اسـپور سوسپانسـیون  مورد نیاز از ) 1×10 8و  1×10 7، 1×10 6

 ;Schnathorst & Mathre,1966( لیتـر آب مقطـر تهیـه شـد    لـی می

Rowe et al., 2000.(  

  P. fluorescens جهــت تهیــه سوسپانســیون مایــه بــاکتري 

CHAO روش ولـر و کـوك    از)Weller & Cook, 1983(   اسـتفاده

 ازسـاعته بـاکتري    48براي این کار یـک لـوپ کامـل از کشـت     . شد

لیتـر  میلـی  100هـاي حـاوي   سکبه فال (King B)محیط کینگ بی 

سـاعت روي شـیکر    48کینگ بی منتقل شده و به مـدت   عمحیط مای

ــه 120( ــاي ) دور در دقیق ــت  27در دم ــرار گرف ــیوس ق ــه سلس . درج

سانتریفیوژ شده و  g 6000دقیقه در  10سوسپانسیون باکتري به مدت 

بـراي  ) NaClمـول   14/0(مرتبه با محلول نمـک فیزیولوژیـک    2-3

در ایـن آزمـایش چهـار    . دن باقیمانده محیط شستشو گردیدبرطرف ش

ــت  ــلول 1×1010و  1×10 9، 1×10 8، 1×10 7(غلظ ــی س ــر در میل لیت

(cfu/ml)  با اسـتفاده از منحنـی   . در نظر گرفته شد همستیزاز باکتري

استاندارد با روش اسپکتروفتومتري در محلول یـک درصـد کربوکسـی    

 ,Weller & Cook( هیـه شـد  تهـاي مـورد نظـر    غلظتمتیل سلولز 

1983.(   

بـر   و باکتري همستیز هاي مختلف قارچجهت مقایسه تأثیر غلظت

در قالـب طـرح    آزمـایش  ،هاي مولد پوسـیدگی قارچ میزان رشد پرگنه

بـه قطـر    پرگنـه ابتدا یک . صورت گرفتتصادفی با چهار تکرار  کامالً

متـر  سـانتی  9بـه قطـر   متر از قارچ بیمارگر در وسط پتـري  یک سانتی

سـپس یـک   . قـرار داده شـد  زمینی دکستروز آگـار   سیبحاوي محیط 

طور جداگانـه بـا   به همستیز عاملغلظت سوسپانسیون هر لیتر از میلی

صـورت یـک حلقـه بـه قطـر هشـت       بـه استفاده از یک پیپت سترون 

هـاي  نمونـه . متر در حاشیه محیط موجود در پتري قـرار گرفـت  سانتی
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در هـا  پتـري . زنـی شـدند  مایـه  سترونآب مقطر رلیتیک میلیشاهد با 

با بازدید روزانه . نگهداري شدنددرجه سلسیوس  27انکوباتور به دماي 

-هاي پتري شاهد توسط پرگنـه قـارچ  ها، پس از پر شدن تشتکپتري

پرگنه شکل گرفتـه از  میزان قطر . هاي بیمارگر آزمایش متوقف گردید

افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم   شـد و  ري گیـ در هر پتري اندازه قارچ بیمارگر

 SAS, 1999; Maleki Ziyarati et(آنالیز گردیـد   SAS 8.0آماري 

al., 2009.( 

  

  بیمارگر هايقارچتیمار شیمیایی 

ـ یک از قارچبراي هر دسـت آمـده از بنـه زعفـران     ههاي بیمارگر ب

) 4×10-3و  3×10-2،3×10-1،3×10-3(چهـار غلظـت    ی شاملتیمارهای

کلرورمس بـا چهـار   کش بنومیل و اکسیاز قارچ) در هزار 4 و 3، 2، 1(

هر تکرار و  پرگنهپس از طی دوره انکوباسیون میزان . شد منظورتکرار 

ـ  هاي شاهد مقایسه شده و دادهتیمار با نمونه دسـت آمـده بـر    ههـاي ب

بـا   SAS 8.0اساس طرح کامالً تصادفی و با استفاده از برنامه آمـاري  

  .(SAS, 1999) گردید یکدیگر مقایسه

 

  نتایج وبحث

 گونـه هـاي آلـوده شـامل سـه     از بنهدست آمده ههاي بقارچ تعداد

ــارچی  و Penicillium digitatum، Aspergillus niger قـــ

Rhizopus stolonifer ــود ــه. ب ــدیفورها  P. digitatum در گون کنی

   .باشندمیهایی کشیده، ساده تا منشعب و شفاف صورت پایه به

  

  
  مقایسه اثر غلظت هاي مختلف ترکیبات قارچ کش و عوامل بیوکنترل روي میزان قطر کلنی هر یک از قارچ هاي مولد پوسیدگی بنه - 2شکل 

Figure 2- Comparison of the effect of different concentrations of fungicides and biocontrol agents on the colony diameter of 
each corm rot fungi. 

: 2، 1×10- 3: 1(، اکسی کلرور مس )گرم در لیتر 4×10- 3 :4و  3×10- 3: 3، 2×10- 3: 2، 1×10- 3: 1(بنومیل . غلظت هاي ترکیبات قارچ کش و عوامل بیوکنترل: 1-4
 .Tو قارچ ) سلول در میلی لیتر 1×10 10: 4و  1 :7 10×1 ،2 :8 10×1 ،3 :9 10×1( P. fluorescens CHAO، باکتري )گرم در لیتر 4×10- 3 :4و  3×3-10: 3، 2×3-10

harzianum Bi )1 :5 10×1 ،2 :6 10×1 ،3 :7 10×1  اسپور در میلی لیتر 1×10 8: 4و.(  

1-4: Concentrations of fungicides and biocontrol agents. Benomil (1: 1×10
-3

, 2: 2×10
-3

, 3: 3×10
-3

 and 4: 4×10
-3

 g/l), Cupper oxichlorore (1: 

1×10
-3

, 2: 2×10
-3

, 3: 3×10
-3

 and 4: 4×10
-3

 g/l), P. fluorescens CHAO (1: 1×10
7
, 2: 1×10

8
, 3: 1×10

9
 and 4: 1×10

10
 CFU ml 

-1
) and Trichoderma 

harzianum Bi (1: 1×10
5
, 2: 1×10

6
, 3: 1×10

7
 and 4: 1×10

8
 spore ml 

-1
). 

  

هـا  ومکنیـد . یالید قـرار دارد اي از فانشعابات کنیدیفور الیهدر روي 

-6 × 6-9و شفاف به ابعـاد   یسلول تک،ايبیضوي تا استوانه یشوب کم

از تیپ بن سو مشاهده  ايهصورت زنجیرهمیکرومتر روي فیالید ب  8/2

قطـر پرگنـه در   . اسـت گونه به رنگ سبز روشـن  پرگنه این . شوند می
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 اسـت  هاي کشت شناسـایی ایـن قـارچ هفـت سـانتیمتر بـوده       محیط

)Frisvad & Samson, 2004.(  

هـایی کشـیده و   صـورت پایـه   کنیـدیفورها بـه   A. nigerدر گونه 

طـول و   متـر  یلیبلند، ساده و شفاف، حداکثر داراي سه م ایستاده، نسبتاً

 فیالیدها بطري شـکل بـه ابعـاد   . باشندمیمیکرومتر ضخامت  20-15

ـ  هـا کـم  ومکنیـدی . هسـتند میکرومتر   5/3-3 × 10-7 کـروي،   شیوب

ي صورت زنجیـر هب کهمیکرومتر بوده  3-5و شفاف به قطر  یسلول تک

. اسـت به رنگ سیاه  A. nigerقارچ  پرگنه. شوندروي فیالید ایجاد می

متـر  هاي کشت شناسایی این قارچ هفـت سـانتی  قطر پرگنه در محیط

  .(Van Tiegh, 1867) بوده است

-ا خاکستري کـم هاي هیف شفاف ترشته R. stoloniferدر گونه 

 اسپورانژیفورها غالبـاً . هستند(Aseptate) رنگ و بدون دیواره عرضی 

انژیوسـپورها  اسپور. گیرنـد صورت دوتـایی در کنـار هـم شـکل مـی     هب

. باشندمی میکرومتر 3-4رنگ و به ابعاد  یکروي و ب ، تقریباًیسلول تک

اي هـ قطـر پرگنـه در محـیط   . پرگنه این قارچ، باز و تارعنکبوتی اسـت 

 ).Schipper, 1984( متر بوده استکشت شناسایی این قارچ نه سانتی

هـا جداسـازي و   زایی نیز از بنـه هاي مذکور در طی آزمون بیماريقارچ

  .شناسایی گردید

 .Pپرگنهروي  T. harzianum Biقارچ  کوبیمایهنتایج حاصل از 

digitatum ،A. niger  وR. stolonifer  یزهمسـت که قـارچ   دادنشان 

هـاي بیمـارگر   قـارچ  پرگنـه هاي مختلف موجب کاهش رشد در غلظت

 A. nigerو  P. digitatumهـاي  ایـن اثـر در مـورد قـارچ    . شده است

در  T. harzianum Biتـرین اثـر آنتاگونیسـتی    بـیش . مشهودتر است

 A. nigerو  P. digitatumهـاي  در مورد قارچ یژهو به 1×10 8غلظت 

 .Pبـاکتري  کـوبی مایـه دسـت آمـده از   هایج باز نت. دست آمده استهب

fluorescens CHAO  مولـد پوسـیدگی   هـاي  هـاي قـارچ  پرگنهروي

در  یـژه و هاي مختلف بـه در غلظت همستیزآید که باکتري چنین برمی

هاي بیمارگر شده است قارچ پرگنهموجب کاهش رشد  1×1010غلظت 

  ).3و 2، 1شکل (

هـاي  در غلظـت بنومیل  کش ارچقبیمارگر با هاي قارچ پرگنه تیمار

این اثر . هاي بیمارگر شده استقارچ پرگنهمختلف موجب کاهش رشد 

-بـیش . مشهودتر است A. nigerو  P. digitatumهاي در مورد قارچ

ایـن   .اسـت  بوده 4×10-3غلظت  مربوط به کشی بنومیلترین اثر قارچ

  .مس نیز صادق استکلرورشرایط در مورد اکسی

 .Tکلی تیمارهاي شـیمیایی و کنتـرل زیسـتی، قـارچ     در مقایسه 

harzianum Bi هـاي  ترین اثر را در کـاهش رشـد پرگنـه قـارچ    بیش

  ). 3و 2، 1شکل (بیمارگر داشته است 

 

 

 
  

  
  مقایسه اثر ترکیبات قارچ کش و عوامل بیوکنترل روي میزان قطر کلنی مجموعه قارچ هاي مولد پوسیدگی بنه - 3شکل 

Figure 3- Comparison of the effect of fungicides and biocontrol agents on the colony diameter of corm rot fungi. 
 

نشان داد که تیمارهاي مربوط بـه   شده اعمالتفاوت بین تیمارهاي 

T. harzianum Bi ،بنومیـل ،P. fluorescens CHAO   و اکسـی-

بازدارندگی را در رشـد   ترین میزانترین تا کمکلرورمس به ترتیب بیش

ترین کلنی بیمـارگر در تیمارهـاي   کم. اندهاي بیمارگر داشتهکلنی قارچ

 P. fluorescens، 1×10 8در غلظـت   T. harzianum Biمربوط به 

CHAO  کلرور و اکسی 3×10-3، بنومیل در غلظت 1×10 10در غلظت

اثر ترین ترین و بیشکم). 2شکل (بوده است  3×10-3مس در غلظت 

 A. nigerو  R. stoloniferهـاي  ترتیب در مـورد قـارچ  بازدارندگی به

 . دست آمده استبه
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 مقایسه اثر بازدارندگی ترکیبات قارچ کش و عوامل بیوکنترل بر میزان رشد قارچ هاي مولد پوسیدگی بنه - 4شکل 

Figure 4- Comparison of the repression effect of fungicides and biocontrol agents on the colony diameter of corm rot fungi. 
  

کـار رفتـه در آزمـون    در میان عوامـل شـیمیایی و بیـوکنترلی بـه    

 .Tبیشترین اثر بازدارندگی از رشد بیمارگرهاي قارچی مربوط به قارچ 

harzianumBi  در مورد قارچP. digitatum   و  4شـکل  (بوده اسـت

 بیمارگرهـاي گیـاهی خصوصـاً    زیسـتی کنتـرل   ،هاي اخیردر سال ).5

اي گیــاه توســط هــاي ذخیــرهعوامــل پوســیدگی میــوه و دیگــر انــدام

و در  هـا عنوان یـک روش مناسـب در کنـار دیگـر روش     به همستیزها

عنوان جایگزینی مطلوب براي روش شیمیایی موردتوجه  مواردي نیز به

  .(White et al., 1999)بسیار قرار گرفته است 

بسـیاري از  نظر مـد هـاي پـس از برداشـت    بیماري زیستیل کنتر

ــوده  ــین ب ــت محقق  & Tronsmo & Raa, 1977; Lim( اس

Rohrbach, 1980; Dubos et al., 1982; Tronsmo, 1983; 

Dubos, 1984; Janisiewicz, 1987; Wilson et al., 1987.( 

 بوده نیمحققپوسیدگی بنه زعفران در برخی مناطق جهان مورد توجه 

بـا مطالعـه مـزارع     (Thakur et al., 1992) تاکور و همکـاران . است

قـارچ   (Bervar-Kishwar)کیشـوار  -ود در منطقه بـروار زعفران موج

Macrophomina phaseolina عنــوان عامــل پوســیدگی بنــه و هبــ

  .اندهاي زعفران معرفی کردهپژمردگی بوته

صـورت  در مورد زعفران در اغلب تحقیقات کنترل پوسیدگی بنه به

ایتالیا در . کش انجام گرفته استشیمیایی و با استفاده از ترکیبات قارچ

Fusarium oxysporum f.sp. gladioli عنوان عامـل پوسـیدگی    به

جهـت  . (Primo & Cappelli, 2000)بنه زعفران معرفی شده است 

دقیقـه در محلـول    20ها به مدت بنه،قبل از کشتکنترل این بیمارگر 

و ) کاربنـدازیم (، باویسـتین  )درصـد  80کاپتـافول  (دو در هزار دیفولتان 

پوسـیدگی فوزاریـومی بنـه    اند که در پی آن تیمار شده) لبنومی(بنالت 

ــی  ــزان معن ــه می ــران ب ــاهش زعف ــتداري ک ــه اس  & Shah( یافت

Srivastava, 1984.( هاي مختلـف بنومیـل   در این آزمایش از غلظت

 R. stoloniferو  A. niger ،P. digitatumهـاي  براي کنتـرل قـارچ  

کلـرورمس در  با اکسـی  این ترکیب سیستمیک در مقایسه. استفاده شد

اثــر . هــاي مــذکور تــأثیر بیشــتري داشــتکــاهش رشــد کلنــی قــارچ

هـاي مـورد   بـیش از سـایر قـارچ    A. nigerبازدارندگی بنومیـل روي  

  .آزمایش بود

هـاي  دست آمده در تحقیـق حاضـر بـا گـزارش    از مقایسه نتایج به

 هـاي مـرتبط بـا   که در اغلب موارد قارچ دیآ یبرمدیگر محققین چنین 

ــاك  ــهخ ــو ب ــه ژهی ــنس  گون ــه ج ــق ب ــاي متعل ــاي ه ، Rhizopusه

Penicillium ،Aspergillus ،Rhizoctonia  وFusarium  در

برخی محققـین  با این وجود . پوسیدگی بنه زعفران نقش مؤثري دارند

را عامل پوسیدگی بنه زعفران در منـاطقی   Sclerotium rolfsiiقارچ 

در  .(Kalha et al., 2007)انـد  معرفی کرده) کیشوار و کشمیر(از هند 

کشمیر هند مزارع وسیعی از زعفران وجـود دارد کـه توسـط برخـی از     

ــه ــارچ   گون ــه ق ــق ب ــاي متعل ــاي ه و  Fusarium ،Penicilliumه

Rhizoctonia   شـوند  یمـ  دچار پوسیدگی ریشـه و بنـه )Hassan & 

Devi, 2003.( هاي اولیه بیمـاري در زمـان گلـدهی    نشانه) هـاي  مـاه

ـ  ایـن نشـانه  . مشاهده شده است) ر و نوامبراکتب صـورت زردي و  ههـا ب

هـاي  ها و پوسیدگی ابتداي سـاقه و نیـز تشـکیل لکـه    پژمردگی جوانه

هـاي  از بافت یرنگ اهیپودر س نهایتاً. کندها بروز میروي بنه درنگیسف

-ها مشاهده میهاي بیمارگر در ناحیه تحتانی بنهقارچ پرگنهپوسیده و 

  .(Hassan & Devi, 2003)شود 
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بنه هاي داراي عالیم بیماري، قارچ هاي جدا شده از بنه ها و برخی تیمارهاي داراي عوامل قارچی و باکتریایی همستیز و ترکیبات قارچ  - 5شکل 

  کش

Figure 5- The corms with symptoms, fungi isolated from the corms, and some treatments of fungal and bacterial biocotrol 
agents and fungicides. 

A،B : بنه هاي داراي عالیم بیماري؛C،D : مشخصات پرگنه و اسپورانژ قارچR. stolonifer  ؛E،F : مشخصات پرگنه و کیندیفور قارچP. digitatum  ؛G،H: 

 P. fluorescensاثر باکتري : J؛  A. nigerروي قارچ  cfu/ml 1010×1 با غلظت P. fluorescens CHAOاثر باکتري : I؛  A. nigerمشخصات پرگنه و کیندیفور قارچ 

CHAO  با غلظت cfu/ml109×1  روي قارچP. digitatum  ؛K : اثر باکتريP. fluorescens CHAO با غلظت cfu/ml 107×1 ارچ روي قA. niger  ؛L : اثر بنومیل

؛ P. digitatumروي قارچ  4×10-3اثر بنومیل با غلظت  : N؛  R.stoloniferروي قارچ  2×10- 3اثر بنومیل با غلظت  : M؛  P. digitatumروي قارچ  1×10- 3با غلظت  

O :  روي قارچ  2×10-3اثر اکسی کلرور مس با غلظتP. digitatum  ؛P : اثر قارچT. harzianum Bi  با غلظتspore/ml8 10×1  روي قارچR.stolonifer  ؛Q : اثر

 P. digitatumروي قارچ  spore/ml8 10×1با غلظت  T. harzianum Biاثر قارچ : R؛  A. nigerروي قارچ  spore/ml8 10×1با غلظت  T. harzianum Biقارچ 

A,B: The corms with symptoms ; C,D: Colony and sporangium of R. stolonifer ; E,F: Colony and conidiophore of P. digitatum ; G,H: Colony 

and conidiophore of A. niger ; I: The effect of P. fluorescens CHAO (1×10
10

 CFU ml 
-1

) on A. niger ; J: The effect of P. fluorescens CHAO 

(1×10
9
 CFU ml 

-1
) on P. digitatum ; K: The effect of P. fluorescens CHAO (1×10

7
 CFU ml 

-1
) on A. niger ; L: The effect of benomil (1×10

-3
) on 

P. digitatum ; M: The effect of benomil (2×10
-3

) on R.stolonifer ; N: The effect of benomil (4×10
-3

) on P. digitatum ; O: The effect of Cupper 

oxichlorore (2×10
-3

) on P. digitatum ; P: The effect of T. harzianum Bi (1×10
8
 spore ml 

-1
) on R. stolonifer ; Q: The effect of T.harzianum Bi 

(1×10
8
 spore ml 

-1
) on A. niger ; R: The effect of T. harzianum Bi (1×10

8
 spore ml 

-1
) on P.digitatum. 

 

را عامل مؤثر  Fusarium solaniدي قارچ برخی پژوهشگران هن

ــت  ــران برداش ــاهش زعف ــارادش  در ک ــال پ ــت هیماچ ــده در ایال  ش

(Himachal Paradesh)   داننـد هنـد مـی(Sud et al., 1999) .  ایـن

 Blitox [copper( کــــششــــش نــــوع قــــارچ محققــــین

oxychloride]،Indofil M-45 [mancozeb] ،Difolatan 

[captafol] ،Foltaf [captafol] ،Bavistin [carbendazim]  و

Tecto [thiabendazole] (ها با غلظت دو در هـزار را جهت تیمار بنه 

بهتـرین اثـر را در کنتـرل    ) تیابندازول(در این میان تکتو . اندکار بردههب

در چـین نیـز در   . (Sud et al., 1999)هـا داشـته اسـت    پوسیدگی بنه

ه زعفـران تحقیقـاتی انجـام    زمینه کنترل شیمیایی عوامل پوسیدگی بن

گیـري ترکیبـات   کـار ، بـه هرحال به .(Yuan et al., 2000)شده است 

هـاي گیـاهی در اغلـب    تـرین روش کنتـرل بیمـاري   شیمیایی، متداول

عنــوان یــک ترکیــب بنومیــل بــه. کشــورهاي در حــال توســعه اســت

هاي نـاقص، در  هاي آسکومیست و اغلب قارچسیستمیک مؤثر بر قارچ

. کلرور مس در آزمایش ما اثـر بیشـتري داشـته اسـت    با اکسیمقایسه 

ها ها و باکتريعنوان یک ترکیب ضدامیست کلرور مس بیشتر بهاکسی

  .شناخته شده است

عوامل بیوکنترل جایگزین مناسب  نشان داده است که غالباً هتجرب

-برخی موارد نسبت بـه روش  اند و درها نبودهکشو موفقی براي آفت

هـاي  از ضعف. اندعی متداول نیز از بازده اندکی برخوردار بودههاي زرا

توان به فقـدان دامنـه   کش میعوامل بیوکنترل نسبت به ترکیبات آفت

وسیع فعالیت، تناقض در عمـل تحـت شـرایط آزمایشـگاه و مزرعـه و      

از مشـکالت   .نمـود کندي فعالیت و رشد تحت شـرایط خـاص اشـاره    

ل در مزرعه، عدم موفقیت این عوامل در اساسی کاربرد عوامل بیوکنتر
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هـاي کشـت   ها در محیط رغم موفقیت نسبی آنکنترل بیمارگرها علی

در  .(Hebbar et al.,1998; Kerry, 1998)باشـد  آزمایشـگاهی مـی  

 P. fluorescensو بـاکتري   T. harzianum Biایـن آزمـون قـارچ    

CHAO مـس اثـر   کلـرور  هاي بنومیل و اکسیکشدر مقایسه با قارچ

بازدارندگی مطلوبی بر رشـد پرگنـه عوامـل پوسـیدگی بنـه بـر جـاي        

در  T. harzianum Biکـه نتـایج نشـان داد قـارچ      يطور بهگذاشتند؛ 

 .Pکش بنومیـل و بـاکتري   کاهش رشد پرگنه بیمارگرها بهتر از قارچ

fluorescens CHAO کلــرورمس عمــل کــش اکســیبهتــر از قــارچ

  .اند کرده

  

  گیري یجهنت

هاي پس از برداشـت  در مورد بیماري غالباًهاي غیرشیمیایی شرو

هـاي  در خصوص بنـه . شودتوصیه می محصوالتی مانند میوه و سبزي

ـ با استفاده از سموم  توان یم ،زعفران که مصرف خوراکی ندارند کـار  هب

کنتـرل   يا مالحظـه  پوسیدگی بنه را تا حـد قابـل   رفته در این آزمایش

اجتناب از اثرات نـامطلوب  آمده و جهت  دستبهتایج با توجه به ن. نمود

گردد بنه ها بـا سوسپانسـیونی از   مواد شیمیایی در طبیعت پیشنهاد می

 .تیمار گردند مورد بحث، همستیزقارچ و یا باکتري 
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Abstract 
In order to isolation and identification of causal agents of corm rot and their control, the sampling was done 

from corms in farms of Bushroueye, southern Khorasan province. After culturing of sections of infected corms, 
the fungi, Penicillium digitatum, Aspergillus niger, and Rhizopus stolonifer were isolated and identified. For 
their control test, four concentrations of Pseudomonas fluorescens CHAO, Trichoderma harzianum Bi, and four 
concentrations of fungicides, cupper oxichlorore and benomil,were used with four replications. The control 
effect of antagonists and fungicides were determined by measurement of diameter of pathogens colony on 
medium. The results showed that the maximum of control of antagonistic fungus were obtained in concentrations 

of 1×10
7
 and 1×10

8
, and in the case of antagonistic bacterium wereshown in concentrations of 1×10

9
 and 

1×10
10

. The fungicides had maximum control in concentrations of 3×10
-3

 and 4×10
-3

. In general, among of the 
treatments, T. harzianumwas most effective to reducing the growth of pathogenic fungi. 
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