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 چکیده

 وی،-اچپی، تریکومیکس تجاری تریانوم ت آمده از ترکیباتدسبه harzianum Trichoderma در این پژوهش کارآیی سه جدایه قارچ
 یشگاهدر آزماکنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه به روش تیمار بذر  نظر ازاین قارچ  Th2و  Th1اس و دو جدایه بومی  تریکوفانگ

بررسی  یزن جوانهمیزان  نظر ازشده با بیمارگر و ترکیبات تجاری و دو جدایه بومی،  زنی یهماآزمایشگاه بذور  در و گلخانه ارزیابی شد.
تیمارها بوده و نسبت به شاهد که  ینمؤثرتر، یزن جوانه% 5/92 و 95ترتیب با ایجاد به Th1های تریانوم پی و  جدایهشدند. نتایج نشان داد 

در  یرشدهتکثجدایه بیولوژیک، دوب تجاری ، بذور با تیمارهایی شامل سه ترکیدر گلخانهنشان داد.  دار یمعنداشت، اختالف  یزن % جوانه25
در در هزار ضدعفونی و  5/2و  2، 5/1 یها غلظتاس و تیابندازول با  ل تیرورا کش قارچدر هزار، دو  5/2و  5/1، 5/0سبوس با سه غلظت 

ج شدت بیماری های رشدی و شدت بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتای شده به قارچ کشت شدند. شاخص زنی یهمابا خاک  ییها گلدان
سالم، در مقایسه با شاهد  یها بوته %5/67و  5/67، 5/67، 80با ترتیب به% 2رورال  و 5/1، تریکوفانگ %5/2نشان داد تریانوم و تریکومیکس 

اسپور  106 با غلظت ها جدایهی از در هزار و سوسپانسیون 5/2، تریانوم%2رورال های رشدی، تیمارها بود. شاخص ینمؤثرتر درصد، 5/7با 
پتانسیل کنترل این بیماری را از  .harzianum T های بومی و تجاری جدایهتیمارها بودند. نتایج نشان داد  ، بهترینشد زنی یهما ،لیتر یلیمدر 

 باشد. میهای قارچ آنتاگونیست، این قابلیت متفاوت  ها بوده و در بین جدایه کش قارچطریق تیمار بذر داشته، این توانایی قابل مقایسه با 
 

 .زنی جوانه، کش قارچ، آنتاگونیست، کنترل بیولوژیک ی کلیدی:ها واژه
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ABSTRACT 

The present paper tends to assess the inhibitory impacts of the three isolates of Trichoderma harzianum obtained from the 
commercial products of Trianum-P, Trichomix-HV and TricofungS and the two native isolates of T. harzianum, Th1 and 
Th2, applied to control melon Fusarium wilt using seed coating method under both laboratory and greenhouse 
conditions. Melon seeds were infected with pathogen and treated by T. harzianum isolates were assessed for germination 
in vitro. Research results showed that Trianum and Th1 were the most effective treatments for germination (with 95 and 
92.5%, respectively), in comparison with the control sample 25% and they indicated significant difference. In 
greenhouse, disinfected seed by tested treatments were planted in pots containing soil infected by pathogen. Treatments 
included the three mentioned commercial products and two propagated isolates in bran at three concentrations of 0.5, 1.5 
and%0 2.5 and two fungicides of Rovral TS and Thiabendazole in concentrations of 1.5,2 and %02.5. plant growth 
parameters and disease severity were measured. Trianum, Tricofung, Trichomix and Rovral in concentrations of 2.5, 1.5, 
2.5 and %2 reduced disease severity by 80% and 67.5%, 67.5%, 67.5% respectively. In control samples, the percentage 
of plants with no wilt symptoms was 7.5%. For growth parameters, the plants treated by Rovral %ₒ2, Th1, Th2 and 
Trianum %ₒ2.5 were the most effective seed coatings. Research results indicated that commercial and native isolates of T. 
harzianum had the potential of controlling Fusarium wilt in melon using seed coating method as well as tested chemical 
fungicides. However, different isolates of T. harzianum had different biological effects. 
 
Keywords: Antagonist, biological control, Fungicide, germination. 
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 های تحقیقتازه

ثرترین ترکیبات ؤانجام این تحقیق در راستای معرفی م

بیماری  کنترل در T.  harzianumبیولوژیک حاوی 

 های، معرفی جدایهپژمردگی فوزاریومی خربزه
T.  harzianum  با بیشترین قابلیت برای کنترل عامل این

بیماری و همچنین مقایسه کارایی سموم با ترکیبات 

 .بوده است T.  harzianum ثرهؤبیولوژیک براساس ماده م

 

 مقدمه

. است ایران جالیزی محصوالت ترین مهم از یکی خربزه

کرده، کشور  خربزه که اقدام به کشت اولین کشوری

سال پیش بود. سطح کل زیر  ۳۰۰فرانسه در حدود 

، 2۰۰5طبق آمار فائو در سال  خربزه در دنیا،کشت 

این  درصد 1/6هکتار بوده و ایران حدود  1۳۰8۰18

میانگین  .را به خود اختصاص داده است سطح کشت

ین عملکرد تن و بیشتر 6/21 خربزه عملکرد جهانی

است  تن در هکتار بوده 12۰متعلق به کانادا با 

(Etebarian 2005 .) بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه

 Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom) با عامل

گردد که اولین  یمهای مهم جالیز محسوب  یماریبیکی از 

های نیویورک و مینه سوتا  یالتااز  19۳۰سال بار در 

. این بیماری (Ashrafizade et al. 2005ید )گرد گزارش

 چراکهباشد  کشاورزی حائز اهمیت می در اقتصادیازنظر 

هرساله خسارات قابل توجهی را به تولیدکنندگان خربزه 

 (.Hanson et al. 1995) کند یمتحمیل 

بیماری پژمردگی فوزاریومی  روش کنترل ینمؤثرتر

خربزه، کشت ارقام مقاوم است، ولی چنین ارقامی وجود 

ندارند و یا در صورت وجود ممکن است کیفیت و 

 ینتر متداول. ارقام بومی را نداشته باشند یبازارپسند

از انواع ها استفاده  یماریبروش برای مبارزه با بسیاری از 

وم شیمیایی شیمیایی است. مصرف سم های کش قارچ

، افزایش برخی از زیست محیطباعث آلوده شدن 

 های گونهانسانی و همچنین ایجاد  های بیماری

 مقاوم به سموم شود. های بیماری

گیاهی  های بیماریکنترل  های راهاز  یگرد یکی

سالمت  تواند میکه  باشد می استفاده از عوامل بیولوژیک

را تضمین نماید. در این میان  زیست محیطانسان و 

قابلیت مهارکنندگی  Trichodermaجنس  های قارچ

فوزاریوم  های گونهناشی از  های بیماریقابل توجهی علیه 

. مطالعات نشان داده است که بعضی اندنشان داده

 بیشترین T. harzianum یژهو  بهآنتاگونیست  یها گونه

 .دارند زا مارییببیولوژیک عوامل  در کنترلکاربرد را 

ی کنندگ کنترلسابقه تحقیقات در مورد خاصیت 

شود به  تریکودرما در ایران قدیمی نیست و مربوط می

روی این قارچ  1997کارهای اخیری که زکیئی در سال 

ی قبل از ها سالانجام داده، ولی در کشورهای دیگر از 

 .Hasan zadegan et alاست ) شده شروعیالدی م 19۳۰

 T. harzianum T39پژوهشی، محققان جدایه  یط (.2011

در  F. oxysporum f.sp. melonisهای  را علیه قارچ

بذر توسط  کار بردند. تیمار به ی طبیعی و آلودهها خاک

 های آنتاگونیست تریکودرما تأثیر خوبی در کنترل جدایه

 .(Sivan and Chet 1986) قارچ بیمارگر نشان داد
ی کنندگ کنترل( نیز اثر 1995رفائی و همکاران ) لا

علیه این قارچ در شرایط  T.  harzianumخوبی را با کاربرد 

که عامل  ینابا توجه به گلخانه و مزرعه مشاهده نمودند. 

بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه عالوه بر انتقال از طریق 

ضدعفونی شود؛ بنابراین  یمخاک، همراه با بذر نیز منتقل 

 شود که این ترکیبات بذر با ترکیبات بیولوژیک سبب می

همراه با بذر وارد خاک شده و اطراف بذر را کلنیزه کند و 

 مؤثربدین ترتیب به میزان قابل توجهی در کاهش بیماری 

ینه یافتن چنین ترکیباتی همه زم درباشد. پژوهش 

 باشد. زیست می دوستداران محیط

یماری پژمردگی فوزاریومی با عنایت به اهمیت ب

خربزه، لزوم کاهش مصرف سموم، ضرورت توجه به امر 

جایگزینی سموم شیمیایی با ترکیبات بیولوژیک در 

این پژوهش  عاری از سموم راستای تولید محصوالت

های مختلف  شد تا ضمن ارزیابی کارآیی جدایه طراحی

در مقایسه با  harzianum.T  تجاری و بومی قارچ

ها و ترکیبات  ین جدایهمؤثرتررایج  های شک قارچ

و از این  شده ییشناسابیولوژیک در کنترل این بیماری 

تولید و  در عرصهاطالعات برای مدیریت بیماری 

 همچنین تحقیقات آتی بهره گرفته شود.
 

 ها روشمواد و 

آنتاگونیست و  های قارچتهیه قارچ بیمارگر،  -1

 .در این مطالعه استفاده مورد های کش قارچ
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ها از کلکسیون های بومی: این جدایه جدایه 1-1

پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش  یاهگبخش تحقیقات 

 کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی تهیه شد.

ذکر  Th2و  Th1 یها نام باهای بومی در این متن  جدایه

 .شوند یم

در این پژوهش ترکیبات  های تجاری: جدایه 2-1

وی و -پی، تریکومیکس اچ ی تریانومها نام هبتجاری 

و مطالعه قرار گرفت. پس از  یبررس موردتریکوفانگ اس 

جداسازی و شناسایی اولیه جنس تریکودرما از این 

روسکوپی و مشخصات ماک بر اساسترکیبات 

ها با انتخاب تک اسپور خالص  میکروسکوپی، این جدایه

 به گونه ها آنو با استفاده از کلیدهای معتبر، تعلق 

T. harzianum قرار گرفت. تأییدو  یبررس مورد 

 .F. oxysporum f.spجدایه قارچ بیمارگر: قارچ  ۳-1

melonis  مرکز  پزشکی یاهگاز کلکسیون بخش تحقیقات

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 

 رضوی تهیه شد.

ایپرودیون  :استفاده مورد های کش قارچ 4-1

تکتو یا مرتکت( )اس( و تیابندازول  کاربندازیم )رورال تی

 .به ترتیب ساخت شرکت گیاه و گل سم گرگان

 مختلف های جدایهتیمار بذر با  یرتأثبررسی  4-2

T. harzianum  ابتدا بذر  بذور: زنی جوانهبر  ها کش قارچو

خربزه رقم خاتونی پس از ضدعفونی با محلول 

درصد به مدت چهار دقیقه، سه  5/۰سدیم هیپوکلریت 

بار با آب مقطر سترون شستشو داده شد. سپس بذرها 

به مدت نیم ساعت با سوسپانسیون قارچ بیمارگر به 

شدند. در ادامه، هر  زنی یهما لیتر یلیمدر  1۰6غلظت

ارچ بیمارگر با سوسپانسیون با ق زنی مایهتیمار بعد از 

 های مختلف جدایه

T. harzianum به  لیتر یلیماسپور در  1۰6در غلظت

شدند. بذور در تیمارهای حاوی  زنی مایهمدت ده دقیقه 

اس و تیابندازول با غلظت دو در  های رورال تی کش قارچ

های  در مورد جدایههزار به همین صورت تیمار شدند 

طبق روش االد و  ها آنبومی سوسپانسیون اسپور 

زه با سوسپانسیونی به ( تهیه و بذور خرب198۰همکاران )

تلقیح  ها جدایهلیتر از این  هر میلی اسپور در 1۰6غلظت

 شد.

با قارچ عدد بذر آلوده شده  4۰برای هر تیمار 

ر در چهار تکرار در نظر گرفته شد. بذور خربزه بیمارگ

شاهد  عنوان بهبا بیمارگر و آنتاگونیست  زنی مایهبدون 

یماری و بدون تیمار شده با عامل ب زنی مایهمنفی و بذور 

. در نظر گرفته شد شاهد مثبت عنوان بهبا آنتاگونیست 

بذور مربوط به هر تیمار به ظروف پتری سترون حاوی 

کاغذ صافی استریل و مرطوب منتقل شدند. هر تیمار 

 1۰شامل چهار پتری دیش بود و در هر ظرف پتری 

 کامالًبذر قرار داده شد. آزمایش در قالب طرح  عدد

تصادفی با هفت تیمار و چهار تکرار در نظر گرفته شد. 

درجه سلسیوس،  25ظروف پتری در ژرمیناتور با دمای 

ساعت روشنایی و  12درصد با شرایط نوری  7۰رطوبت 

ساعت تاریکی گذاشته شد. پس از هفت روز تیمارها  12

 Ashrafizadeh et ) بررسی شد زنی جوانهاز نظر درصد 

al. 2005). 
یر تیمارهای مورد آزمایش در بروز شدت تأثررسی ب -5

بذرهای  ها در گلخانه:ی رشدی بوتهها شاخصبیماری و 

درصد  5/۰خربزه رقم خاتونی با محلول هیپوکلریت سدیم 

به مدت دو دقیقه ضدعفونی و دو بار با آب مقطر سترون 

و  5/1، 5/۰شستشو داده شد. ترکیبات تجاری با سه غلظت 

قرار  استفاده موردتهیه گردید و برای تیمار بذر در هزار  5/2

 تا چهار(. سپس از قارچ بیمارگر کشت 1جدول )گرفت 

طبق روش فرومل و  هفت روزه آن تهیه شد و بر روی گندم

زنی انجام گرفت. پس از آغشته  مایه (1991( همکاران

ی گندم به قارچ طی مدت سه هفته در ها دانهشدن کل 

ی قارچ زده به میزان ها گندمشرایط آزمایشگاهی، مخلوط 

گرم در هر کیلو خاک با خاک بکر هر گلدان مخلوط  14

عدد بذر  1۰شد. برای هر تیمار چهار گلدان و در هر گلدان 

زنی شده با تیمارهای مورد آزمایش کشت شد. آزمایش  مایه

یمار در چهار تکرار اجرا ت 19تصادفی با  کامالًدر قالب طرح 

 شد.
 

 در گلخانه استفاده موردی مختلف تیمارهای ها غلظت. 1جدول 
Range  Treatment  Different concentrations 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 Trianum p 
 H-V  

Trichomix 
 S TricoFung 
 Rovral TS 

 Thiabendasol 
Th1 
Th2 

Negative 
control 
positive 
control 

0.5,1.5,2.5(1/1000) 
0.5,1.5,2.5(1/1000) 
0.5,1.5,2.5(1/1000) 
2,1.5,2.5(1/1000) 
2,1.5,2.5(1/1000) 

106   spor/ml 
 106  spor/ml 

Health 
Fom 

 

1. Different concentrations of greenhouse treatments     Table 
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بیماری و  عالئماز وضعیت ظهور  برداری یادداشت

مرتب و پیوسته  طور بهرشدی بوته  یها شاخص همچنین

روز بعد از کاشت بذرها،  5۰ یتنها درانجام شد و 

 ذیل صورت پذیرفت. های یابیارز

شدت  ینمره دهارزیابی شدت بیماری: ( 5-1

 به شرح ذیل ۰ -4 یبند درجهسیستم  بر اساسبیماری 

 (.Chik-Rouhou et al. 1989)     انجام شد

 : بدون عالئم (۰)

 : شـروع زردی یا پژمردگی (1)

 ها برگ: زردی و خشکیدگی شدید  (2)

 گیاه یازپاافتادگبدون  ها برگپژمردگی کامل :  (۳)

 ه: مرگ کامل گیا (4)

روز از زمان  5۰( ارتفاع بوته: بعد از گذشت 5-2

های خربزه از سطح خاک تا محل  کاشت، ارتفاع بوته

 د.و ثبت ش یریگ اندازهاولین انشعاب ساقه، 

ریشه و اندام هوایی: با استفاده از  تر وزن( تعیین 5-۳

دقیق وزن ریشه و اندام هوایی  طور بهترازوی دیجیتال 

 و یادداشت شد. یریگ اندازههر تیمار 

های  ( تجزیه آماری: نتایج حاصله در بخش5-4

با آزمون  SAS Version 9.4 افزار نرمآزمایشگاه و گلخانه با 

LSD  افزار نرمتجزیه و نمودارها با Excel .رسم شد 
 

 های مختلف بذر با جدایه تیمار یرتأثنتایج بررسی 

T. harzianum  بذور زنی جوانهبر 

زنی بذور  نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین درصد جوانه

درصد مربوط به تیمار تریانوم پی بود و  95آلوده خربزه با 

و  5/92وی به ترتیب با -اچ تریکومیکس وTh2 تیمارهای 

 در LSD درصد از نظر آماری با این تیمار طبق آزمون 85

داری نداشتند. بذور آلوده به  یمعنسطح یک درصد تفاوت 

درصد و بذور سالم  25قارچ بیمارگر و بدون هیچ تیماری، 

. مقایسه درصد شدزنی دیده  درصد جوانه 7۰بدون تیمار 

 بت و منفی با تیمارهای گروهزنی تیمارهای شاهد مث جوانه

a (نشان مؤثرتر )دهد که ضدعفونی بذور با  یمین تیمارها

شود که درصد  ترکیبات حاوی تریکودرما سبب می

 افزایش پیدا کند. Fomزنی در بذور آلوده به قارچ  جوانه

و  8۰اس و تیابندازول به ترتیب با  تی های رورال کش قارچ

گر را مهار  عامل قارچ بیمارزنی توانستند  درصد جوانه 9۰

 در موردزنی  ی حاصل از نتایج درصد جوانهها داده کنند.

 آمده است. 1کلیه تیمارها در شکل 
 

تیمارهای مورد آزمایش در بروز  یرتأثنتایج بررسی 

 ها در گلخانهرشدی بوته یها شاخصشدت بیماری و 

( با 1989ی روهو و همکاران )بند درجهانطباق سیستم 

روز از زمان کاشت  5۰ی خربزه در گلخانه پس از ها بوته

ین تیمار از نظر کاهش وقوع مؤثرتربذور نشان داد که 

 8۰که  یطور بهدر هزار بوده است  5/2بیماری تریانوم 

ی بند درجههای این تیمار سالم بوده و از نظر  درصد از بوته

های بدون عالئم  بیماری کد صفر گرفتند. از نظر درصد بوته

. کم اند گروهبا این تیمار در یک  Th2و  Th1تیمارهای 

ین تیمار مربوط به ضدعفونی با تیابندازول با غلظت اثرتر

 ها بوتهدرصد  4۰که در این تیمار   ینحو  بهبود  در هزار 5/2

 و 5/7سالم بود. در تیمار شاهد مثبت و منفی هم به ترتیب 

 (.2شکل )سالم بود  ها بوتهدرصد  25

در شکل دو و سه وزن اندام هوایی، ریشه و  همچنین

در گلخانه بعد از استفاده از  رفته کار بهارتفاع تیمارهای 

 ترکیبات تجاری و بومی آمده است.

 

 
 زنی در آزمایشگاه بر درصد جوانه ها کش قارچیر تیمار بذور با ترکیبات حاوی تریکودرما و تأث .1 شکل

Figure 1. Effect of seed treatment by compounds containing Trichoderma and fungicides on seed germination in vitro 
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شاهد مثبت: تیمار حاوی بذور تلقیح شده با عامل بیمارگر  (،a) شاهد منفی: تیمار بدون عامل بیمارگر و ترکیبات بیولوژیک .2شکل 

 (c) (، تیمار حاوی بذور تلقیح شده با عامل بیمارگر و ترکیب بیولوژیک تریانوم پیbاز ترکیبات بیولوژیک )بدون استفاده 
Figure 2. Negative treatment: treated seed without pathogen and biological compound (a), Positive treatment: treatment 

inoculated seed with pathogen without biological compound (b), treatment inoculated seed with pathogen and biological 

compound Trianum-P (c) 
 

 
 اندام هوایی و وزن ریشه خربزه تر وزن. اثر چندین ترکیب تجاری و بومی حاوی تریکودرما بر ۳شکل 

Figure 3. Effect of several Trichoderma commercial compound and native isolates on shoot and root weight of melon 

 

 
 بر ارتفاع خربزه ها کش قارچاثر ترکیبات تجاری و بومی حاوی تریکودرما و  .4شکل 

Figure 4. Effect of several Trichoderma commercial compounds and native isolates and Fungicides on height of melon 
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 گلخانه مقایسه اثر تیمارهای مختلف بر درصد کاهش شدت بیماری بر در شرایط .5شکل 

Figure 5. Comparing the effect of different treatments on disease severity reduction percentage under greenhouse conditions 
 

 بحث

 ینهزم در مختلفی تحقیقات ایران در تاکنون چهر اگ

 های بیماریدر کنترل  جنس تریکودرما یها گونه یرتأث

صورت گرفته است، ولی در راستای کنترل  خاک زاد

ه، مطالعه و مقایسه بیماری پژمردگی فوزاریومی خربز

ود در ترکیبات تجاری رایج، های موج کارآیی جدایه

 صورت بهمتداول، وقتی  های کش قارچهای بومی و  جدایه

، برای اولین بار یرندقرار گ استفاده موردضدعفونی بذور 

 قرارگرفته است. توجه موردپژوهش  یندر ا

آزمایشگاهی این پژوهش  های یبررسدر بخش 

که با قارچ عامل  یا خربزهمشخص شد که تیمار بذور 

 با زنی شده بودند، مایهبیماری پژمردگی فوزاریومی 

های  یهجدا ،T. harzianum ترکیبات تجاری حاوی قارچ

های تیابندازول و رورال  کش قارچبومی این قارچ و 

 بذور شد. زنی جوانهاس منجر به افزایش درصد  تی

بودن تیمار تریانوم پی نسبت به  مؤثرتربه  با توجه 

این تیمار  دار یمعن یرغسایر تیمارها و همچنین تفاوت 

مشخص  th2 یبومتیابندازول و تیمار جدایه  کش قارچبا 

ترکیبات بیولوژیک، جدایه بومی  یرتأث یطورکل بهشد که 

 یزن درصد جوانهرایج تیابندازول در افزایش  کش قارچو 

قابل  F. oxysporum f.sp. melonisبذور آلوده به 

( 2۰11همکاران )ین راستا کاوه و در همباشد.  مقایسه می

وی بر ر T. harzianum یر قارچتأثدر تحقیقی با موضوع 

 یرتأثکه این قارچ  زنی بذور خربزه، نشان دادند جوانه

داشته است. تحقیق حاضر مانند  زنی جوانهمثبتی بر 

 دست به( 2۰11همکاران )نتایجی که از پژوهش کاوه و 

با ترکیبات  بذور خربزهآمد، مشخص ساخت که تیمار 

های بومی  و همچنین جدایه T. harzianumتجاری حاوی 

 شود. ی بذر میزن درصد جوانهاین قارچ منجر به افزایش 

در شرایط  T. harzianumدر تحقیق دیگری قارچ 

 اثر قابل توجهی در کنترل قارچ آزمایشگاهی و

F. oxysporum f.sp. lycopersici  عامل بیماری

را از طریق تیمار بذر  یفرنگ گوجهپژمردگی فوزاریومی 

 (.Azarmi et al. 1993) نشان داد

حاضر نیز  در پژوهش شده  انجام های یبررسدر  

نسبت به  T. harzianumهای  با جدایه بذور خربزهتیمار 

نظر درصد  بدون تیمار( از بذور آلودهکنترل مثبت )

داشتند و مانند تحقیق یادشده  دار یمعنتفاوت  زنی جوانه

 در کاهشمثبت تیمار بذر با این قارچ آنتاگونیست  یرتأث

بیماری  از عوارضیکی  که بذر یزن بر جوانهبیماری  یرتأث

 است. شده دادهنشان  باشد، می

تیمار بذور با سه ترکیب  یا گلخانه هایدر آزمایش

وی، تریکوفانگ اس، -تجاری تریانوم پی، تریکومیکس اچ

 های کش قارچو  T. harzianum دو جدایه بومی

بر بهبود تیابندازول و رورال تی اس نشان داد که عالوه 

رشدی گیاه خربزه، شدت و وقوع بیماری  یها شاخص

پژمردگی فوزاریومی تا حد قابل توجهی کاهش یافته 

های رشدی و کاهش  است. البته میزان افزایش شاخص

شدت بیماری در تیمارهای مختلف، متفاوت بوده است. 

از بین ترکیبات بیولوژیک مختلف مورد استفاده در 

تیمار و با  ینمؤثرتردر هزار  5/2گلخانه، تریانوم پی 

های  ، جدایهدر هزار 2/ 5ترکیب تجاری تریکومیکس 
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و کاهش  یها شاخصاز نظر بهبود  Th1، Th2بومی 

 داشتند. داری یمعن یرغشدت بیماری تفاوت 

و  شده انجامدر رابطه با این قسمت از پژوهش 

 صورت  بهیژه زمانی که و  بهیر قارچ تریکودرما تأثی طورکل به

های مختلف  یزبانمگیرد، در  قرار می مورداستفادهتیمار بذر 

های گیاهی  کاهش شدت بیماری منظور  بهو همچنین 

است.  شده انجاممتفاوت تحقیقات متنوع و قابل توجهی 

ی فوزاریومی خربزه به روش پژمردگ بیماری یستیکنترل ز

 واسپور  1۰6یکودرما با غلظت های تر بذر با گونه تیمار

 1۰۰کمپوست مایع انجام شد و نتیجه، حاکی از کاهش 

ی ها شاخصدرصدی بروز بیماری، افزایش میوه و ارتقا 

تحقیقی  در(. Alberto et al. 2016بود )رشدی گیاه 

های تریکودرما علیه  پیرامون بررسی اثر کنترلی جدایه

ی صورت گرفت فرنگ گوجهبیماری پژمردگی فوزاریومی 

همانند محرکی سبب  های بومی جدایه شد کهمشخص 

ها  نسبت به شاهد و دیگر جدایه ها بوتهافزایش ارتفاع و وزن 

ین تحقیق در ای که مشابه این نتایج را طور همانشد، 

کنترل  (.Moorthy and Balabaskar 2013) یما داشته

درگندم با  Fusarium solani بیولوژیک بیماری ناشی از

در شرایط آزمایشگاه  .Trichoderma sppهای مختلف  گونه

و مزرعه بیانگر این بود که در تیمارهای دارای تریکودرما 

 ها دانهارتفاع گیاه، تعداد دانه در سنبله، وزن و عملکرد 

ه استداشتافزایش قابل توجهی نسبت به شاهد   ایجتن.

پژمردگی  در کنترل جدایه تریکودرما مطالعات ارزیابی چند

ان در شرایط آزمایشگاه و گلخانه نشزمینی  یبسفوزاریومی 

ها از جدایه تریکودرما  داد که عملکرد تیمارهایی که در آن

  قابلبود نسبت به سایر تیمارها به نحو  شده  استفاده

(. محققان با Ommati et al. 2012ی بیشتر بود )ا مالحظه

 .Tبررسی چند ترکیب بیولوژیک و دو جدایه بومی قارچ 

harzianum  1۰7نشان دادند که کاربرد این قارچ در غلظت 

 شود ی میفرنگ گوجههای  اسپور باعث بهبود رشد بوته

(Ozbay and Newman 2010.) 

های  گونه یولوژیکنترل بدر تحقیقی که در زمینه ک

 توسط خربزهپنبه، گندم و گیاهان  بر روی فوزاریوم

T. harzianum ی )پوشش بذر و ا گلخانهطریق آزمایشات  از

های این قارچ  مخلوط با خاک( صورت پذیرفت، جدایه

زایی بر روی هر سه  یماریبآنتاگونیست باعث کاهش شدت 

امکان کنترل . Sivan and Chet 2008)میزبان شدند )

 از ناشی چه چغندرقند یاهبیولوژیک بیماری مرگ گ

Rhizoctonia solani از ییاه  جدایه اب Trichoderma 

harzianum ی ا گلخانه و یآزمایشگاه شرایط در

با  بذر چغندرقندو نتایج نشان داد که پوشش  شده یبررس

یر وم مرگ در کاهشچشمگیری  یرتأثعوامل آنتاگونیست 

(. در تحقیقی Shahiri et al. 2005ها داشته است ) چه یاهگ

های قارچی طوقه،  دیگر پیرامون مبارزه بیولوژیک با بیماری

 T. harzianum یله قارچوس بهزمینی  یبسریشه و غده 

یافته   کاهشی مؤثرشدت بیماری به نحو  شد کهمشخص 

 .(Soltani et al. 2005)است 

 یها یبررسکلیه  شود میمالحظه  کهر طو همان

 جدایه گونه قارچی ریتأثاز جهات  الذکر فوق شده  انجام

T. harzianum ءبذر، ارتقا زنی جوانهدرصد  شیافزا بر 

 های بیماریرشدی گیاه، کاهش شدت  یها شاخصکمی 

مذکور  های بیماریقارچی مختلف و کاهش درصد وقوع 

نوشته آمده است  نیدر ابا نتایج آزمایشات مختلفی که 

 .کند یم تأییدرا  نآ وانطباق داشته 

ی پژوهش حاضر نشان داد که تیمار بذر خربزه طورکل به

در ولوژیک تجاری متداول های رایج، ترکیبات بی کش با قارچ

ی در این بررس موردیه بومی جدا دوو همچنین  کشور

 مصنوعاتزنی بذور  آزمایشات، منجر به افزایش درصد جوانه

 ازشود.  می F. oxysporum f.sp. melonisآلوده به قارچ 

شود  عامل بیماری مذکور همراه با بذر منتقل می که یی آنجا

زنی بذر  ی آن کاهش درصد جوانهها خسارتو یکی از 

زنی حکایت از کاهش  باشد بنابراین افزایش درصد جوانه می

 بیماری در مراحل اولیه رشد گیاه دارد. از عوارضیکی 

ی ا گلخانههمچنین کاربرد این تیمارها در آزمایشات 

 منجر به کاهش شدت بیماری و درصد وقوع بیماری شد.

تیمارهای مختلف  ریتأثه اهمیت این است ک حائزنکته  نیا

متفاوت بود. مسئله  کامالًاز نظر کارآیی در کنترل بیماری 

آیی این در کار شده مشخصی ها در تفاوت توجه  قابل

که امکان جایگزینی  نیا برکه عالوه  دهد یمتیمارها نشان 

با  بذور خربزهی در ضدعفونکش متداول  سموم قارچ

وجود دارد، امکان استفاده  مطالعه موردترکیبات بیولوژیک 

های بومی برای تولید ترکیبات تجاری  از بعضی جدایه

کاهش خسارت این بیماری از طریق تیمار  منظور  بهجدید 

ی حاصل از این پژوهش ها افتهبنابراین ی؛ بذر وجود دارد

 در کنترلکه کارآیی ضدعفونی بذور خربزه  نیاربعالوه 
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دگی فوزاریومی را نشان پژمر زاد بذرو  زاد خاکبیماری 

 در کاربردبسیار روشنی را نیز  انداز چشم، دهد یم

 T. harzianumترکیبات حاوی قارچ  بذور بای ساز یغن

کاهش منطقی مصرف  جهت در مؤثری حل راه عنوان به

ها را نمایان  آن سوءمصرفکاهش اثرات  سموم و تبعاً

 .سازد یم

 سپاسگزاری

 مرکز پزشکی یاهگ بخش یها مساعدت و همکاری از

رضوی،  خراسان منابع طبیعی و کشاورزی تحقیقات

 جنوبی و دانشکده کشاورزی جهاد دانشگاهی 

  قدردانی و علم و فرهنگ شعبه کاشمر، تشکر

 .گردد یم
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