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ABSTRACT 
Sampling was done from sesame plants from research field of Vali-e-Asr University of Rafsanjan. 

Rhizoctonia solani was isolated and identified. These isolates were all multi-nucleotide, pathogenic and 

belonging to the AG3 anastomosis group. The possibility of biological control of Rhizoctonia rot of sesame 

was investigated using of Trichoderma harizianum and Rhizophagus intraradices. This experiment was 

conducted with 7 treatments (inoculated soil with Trichoderma, inoculated soil with arbuscular mycorrhiza, 

inoculated soil with Trichoderma and arbuscular mycorrhiza, inoculated seed with Trichoderma, inoculated 
seed with arbuscular mycorrhiza, inoculated seed with Trichoderma and arbuscular mycorrhiza and control 

without antagonistic agents) and 4 replicates for each treatment. According to the results obtained from 

different treatments, the inoculated soil with Trichoderma(mean=0.19), the inoculated soil with Trichoderma 

and arbuscular mycorrhiza(mean=0.193) and the inoculated seed with Trichoderma and arbuscular 

mycorrhiza(mean=0.11) showed the highest amounts of disease control. 
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 قدمهم

گیاهي  .Sesamum indicum Lكنجد با نام علمي 

  Pedaliaceaeعلفي و یکساله است كه به خانواده 

دهد كه  تعلق دارد. تركیب شیمیایي كنجد نشان مي

درصد(  و 60تا  48)  بذر آن منبع مهمي از روغن

. (Ahmad 2011) درصد( است 5/23تا  18پروتئین )

عالوه بر این روغن كنجد به دلیل داشتن مواد آنتي 

مانند سزامولین، سزامین و سزامول در  اتیواكسید

 Elewa)مقایسه با سایر روغن های گیاهي برتری دارد 

et al. 2011) . Rhizoctonia solani ترین  یکي ازمهم

های ریشه  عوامل قارچي مرگ گیاهچه و پوسیدگي

های میکوریز  قارچ .(Ahmad 2011)كنجد است

زیست اجباری با تقریبا همه  آربسکوالر به صورت هم

های  شامل انواع گونه ،زی های گیاهان خشکي ریشه

ي و باغي ( وجود مفید محصوالت كشاورزی )زراع

ها موجب تقویت رشد گیاه، تحمل گیاه  دارند. این قارچ

، سالمت گیاه، به چرخه های زنده و غیرزنده به استرس

درآوردن مواد غذایي و بهبود كیفیت خاک 

 Trichoderma .(Horii and Ishii 2014)شوند مي

harizianum  كه در  بودهاز عوامل بیوكنترل موثر  یکي

حال حاضر به صورت تجاری برای كنترل چندین قارچ 

هدف  رود. پاتوژن خاكزاد به صورت موفق به كار مي

و  Trichodermaاین تحقیق، ارزیابي استفاده از  

میکوریز در بیوكنترل پوسیدگي رایزوكتونیای طوقه و 

 ریشه كنجد است.
 

 ها مواد و روش

برای  به آزمایشگاه منتقل شدند.كنجد های آلوده نهال

هایي از حد فاصل بافت بیمار و بخش ،جداسازی قارچ

های رایزوكتونیا ریسه ،كشتاز بعد سالم جدا و 

تعیین تعداد هسته  به منظور سازی شدند. خالص

 Oها از روش رنگ آمیزی با معرف سافرانین هیف

(Priyatmojo et al. 2001) های برای تعیین گروه و

 (Kroland andروش آناستوموزی بر اساس 

(Stanghellnii 1988 تهیه ایناكولوم قارچ عامل  و

. در عمل شدبیماری بر اساس روش اسنه و همکاران 

میلي لیتر  300و خشک  و گرم بذر ج 520این روش 

 24از آب در یک ارلن یک لیتری مخلوط كرده تا 

 5های با قرص پس از اتوكالو بذرها .ساعت بماند

از محیط  Rhizoctonia solaniمتری  میسیلیوم میلي

كشتي كه سه روز از  رشد آن گذشته بود، آلوده گشته 

و به مدت سه هفته در دمای اتاق نگهداری 

زایي  آزمون اثبات بیماری (.Sneh et al. 1991شدند)

برای آلوده كردن  انجام شد.دست آمده   ههای ب جدایه

دو عدد بذر جو آلوده در كنار كنجد سه روزه  نهال

روز از 10تا  4طوقه هر نهال قرار داده شد. پس از 

نواحي خسارت دیده نمونه برداری صورت گرفت و 

ای قطعات آلوده ریشه وطوقه خسارت دیده بر

ل و ـایشگاه منتقــاری به آزمــامل بیمـداسازی عـج

 ای كشت عمومي كشت داده شدندـهبر روی محیط

(Priyatmojo et al. 2001.) ات ـبرای انجام آزمایش

های آنتاگونیست  های قارچ جدایهولوژیک ــرل بیـكنت

(Trichoderma harizianum وRhizophagus 

intraradices)  گیاهي  شناسي  بیماریمذكور از گروه

در آزمایش این  .گردیدعصر)عج( تامین  دانشگاه ولي

با خاک زني  )مایهتیمار7قالب طرح كامالً تصادفي با 

آربسکوالر،  با میکوریز خاکزني  تریکودرما، مایه

آربسکوالر توام،  با تریکودرما و میکوریزخاک زني  مایه

با میکوریز  بذربا تریکودرما، مایه زني بذر مایه زني 

بذر با تریکودرما و میکوریز زني  مایهو  آربسکوالر

 4آربسکوالر توام و شاهد بدون عوامل آنتاگونیست( و 

خاک های  در گلدان .انجام گرفتبرای هر تیمار تکرار 

گرم ایناكولوم خاكي حاوی  50، با مایکوریز  كاربرد

اضافه  Rhizophagus intraradices  ریسه  و اسپور

زني شده با  همچنین در تیمارهای خاک مایهشد. 

روشي گرم مایه ایناكولوم تهیه شده به  80 ،تریکودرما

 ،كه در باال برای تولید ایناكولوم رایزوكتونیا انجام شد

 های تیمار بذرمال، گلدان هر گلدان اضافه گردید. دربه 

درصد  2كه در محلول د ـذر كنجـدد بـسه ع

آغشته و چسبناک  (CMC) كربوكسي متیل سلولز

خاک در     (De camargo et al. 2017) د   شده بودن

در  تلقیح شده و حاوی اسپور و ریسه مایکوریز

. تیمارهای شاهد نیز فاقد ندها كشت داده شد گلدان

كیلوگرم خاک  4هرگونه عامل بیوكنترل و تنها حاوی 
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 د،ـهای كنج پس از یک ماه از رشد نهال استریل بودند.

ها توسط قارچ میکوریز  عیین درصد كلنیزاسیون ریشهت

 دــام شــانج براساس روش بیرمن و لیندرمن،

(Biermann and Linderman 1981) برای . سپس

آلوده كردن گیاه چهار عدد بذر جو آلوده با پنس 

ارزیابي  در كنار طوقه هر گیاه قرار داده شد. سترون

تیمارهای مختلف بر اساس شدت عالیم بیماری 

اثر عوامل بیوكنترل روی صورت گرفت. همچنین 

 ترخصوصیات مرفولوژیکي مانند طول ساقه و وزن 

  مورد بررسي قرار گرفت.و ریشه  های هوایي  اندام

دم =ع0شدت بیماری به قرار زیر امتیاز بندی شد:

میلیمتر  2تا  1=2،توسعه بیماریمیلیمتر  1=1،بیماری

 =4،میلیمتر 3تا  2 توسعه بیماری =3،توسعه بیماری

 = گیاهچه از بین رفته5،میلیمتر 4تا  3 توسعه بیماری

(Promato et al. 1998) . 
 

 نتایج

فرو رفتگي در محل  درجه، 90ها از نظر انشعابات ریسه

شکل، مورد بررسي  ایانشعاب، دیواره عرضي بشکه

های  قرار گرفتند و همه این موارد در مورد ریسه

همه  .ردكهای مشکوک به رایزوكتونیا صدق مي جدایه

 3متعلق به گروه آناستوموزی  و ایها چند هسته جدایه

ها  آمیزی ریشه نیز كلنیزاسیون ریشه نتایج رنگ بودند.

را نشان داد. كه  Rhizophagus intraradicesتوسط 

%( متعلق به تیمار 85بیشترین مقدار)میانگین=

پس از بررسي عالئم زني خاک با مایکوریز بود.  مایه

زایي هر جدایه روی گیاهان كنجد  ایجاد شده، بیماری

با توجه به جدول همه تیمارها به طور  مشاهده شد.

همچنین میکوریز به معناداری بیماری را كاهش دادند. 

داری وزن تر و همراه با تریکودرما به طور معني تنهایي

میکوریز  بین دراینهای هوایي را افزایش داد.  اندام

وتریکودرما به روش بذرمال نسبت به بقیه تیمارها 

و  (0.11) میانگین=  بیشترین تاثیر در كاهش بیماری

و طول ( 6.2)میانگین= هوایي های افزایش وزن تر اندام

ا توجه به ب دادند.را نشان (22.67)میانگین= ساقه

 و یزتر ریشه، میکور وزن های مقایسه میانگین

 تریکودرما به روش بذرمال بیشترین وزن تر ریشه

همچنین تیمار تریکودرما . دادرا نشان (5.16)میانگین=

 به روش خاک كاربرد بیشترین وزن خشک ریشه

ودرما به تیمار مایکوریز و تریکو  (3.04)میانگین=

 روش خاک كاربرد بیشترین وزن خشک اندام هوایي

كه از نظر آماری با سایر تیمارهای  (3.23)میانگین=

 .تفاوت معناداری داشت عوامل آنتاگونیستفاقد 

 

در دو روش  harzianum  Trichodermaو   Rhizophagus intraradices  های كاربرد قارچ مقایسه میانگین -1جدول 
 Rhizoctonia solani های كنجد آلوده بهخاک و بذر كاربرد روی نهال

Table 1. Comparison of the average application of Rhizophagus intraradices and Trichoderma 
harizianum in soil and seed application on sesame seedlings 

infected with Rhizoctonia solani 

Treatment 
Disease** 
severity 

Fresh 
shoot 

weight* 

Fresh root 
weight** 

Shoot 
length* 

Dry root 
weight** 

Dry 
shoot 

weight* 

Colonization 
percentage** 

Control 0.58a 0.96 d 0.36 d 3 d 0.11 e 0.2 d 0 e 

Inoculated soil with 
Mycorrhizae 

0.34 b 3.03 c 2.4 c 12.67 c 1.26 cd 1.03 c 0.85 a 

Inoculated soil with 
Trichoderma 

0.19 cd 3.53 bc 2.7 ab 12.67 c 3.04 a 1.5 bc 0 e 

Inoculated seed with 
Mycorrhizae 

0.28 bc 3.96 b 3.03 bc 16 bc 2.04 bc 1.53 bc 0.71 b 

Inoculated seed with 
Trichoderma 

0.31 b 4.26 b 2.76 bc 17 bc 0.86 d 1.83 b 0  e 

Inoculated soil with 
Trichoderma and  

mycorrhizae 
0.193 cd 5.63 a 3.5 bc 18.67 ab 1.23 cd 3.23 a 0.55 d 

Inoculated seed with 
Trichoderma and  

mycorrhizae 
0.11 d 6.2 a 5.16 a 22.67 a 2.76 ab 3.1 b 0.67 c 

**Significant in 1% level 
*Significant in 5% level 
The averages that have at least one common alphabet are not statistically significant. 
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 بحث

در این تحقیق تاثیر میکوریز و تریکودرما بر روی 

كه  بیماری پوسیدگي رایزوكتونیایي كنجد بررسي شد

به طور نسبي این عوامل بیوكنترل عالیم بیماری را 

را  و ریشه های هوایي اندام خشک و كاهش و وزن تر

زمان كافي از های عوامل بیوكنترل     جدایه دادند.افزایش

ماه( جهت  استقرار و كلنیزاسیون ریشه گیاه كنجد  2)

برخوردار بودند كه این یک از فاكتورهای موفقیت این 

 باشد. زا مي ترل عامل خاكزاد بیمارینك عوامل در

رل ـآربسکوالر و تریکودرما در كنت های میکوریز  قارچ

ر ـــاهان در اكثـاكزاد گیــزای خ  اریــل بیمــمعوا

               تــز بوده اســآمیتــع موفقیـــمواق

(Schouteden et al. 2015 Cruz et al. 2014,).  برخي

زا توسط  محققین مکانیسم عمل كنترل بیماری

گلوكاناز و مواد  ناز،های كیتی تریکودرما را تولید آنزیم

اند. این تركیبات عالوه بر كاهش رشد فرار ذكر كرده

، موجب فعال  Rhizoctonia solani های میسیلیوم

شوند كه در سیستم مقاومت گیاه  هایي مي شدن ژن

چنین افزایش قابل توجه محصوالت  هم .دارندنقش

ز در ها نی فنلي، مشتقات اسید سینامیک و كاتکین

مکانیزم كنترل تریکودرما علیه رایزوكتونیا مشاهده 

در همین رابطه  .(Nawrocka et al. 2017)شده است

های  زیدان و همکاران با به كار بردن توام قارچ

مایکوریز آربسکوالر و تریکودرما علیه پوسیدگي 

 فوزاریومي ریشه كنجد به نتایج مشابهي دست یافتند

(Ziedan et al. 2011).  در بررسي دیگر كه توسط

این نتیجه  ،شدانجام 1978در سال دهنه و همکاران 

كاربرد مایکوریز در خاک موجب حذف آمد كه دست به

شده و یا فعالیت  زا از ریزوسفر كنجد عوامل بیماری

آنها را كاهش داده و موجب مقاومت به دلیل افزایش 

 .(Dehne et al. 1978)آنزیم كیتیناز در ریشه مي گردد

 تقابل اثر گرفت انجام پنبه روی بر كه بررسي طبق بر

پژمردگي  عامل قارچ با میکوریز های قارچ از گونه سه

dahlia Verticillium آزمایش این طبق بر. شدآزمایش 

 باعث میکوریزی های گونه با گیاه ریشه شدنكلونیزه

 خشک و تر وزن جمله از رشدی فاكتورهای افزایش

 فتوسنتز و برگ كلي سطح گیاه، ارتفاع هوایي، اندام

 یا تغییر از ناشي تواند مي نتایج این. شد پنبه گیاه

 برگ، اسمزی پتانسیل برگ، هیدراتاسیون افزایش

 ها آن  همه كه باشد گیاه تعرق و فتوسنتز یوني، هدایت

 مستقیم رابطه ریشه كلنیزاسیون افزایش با

 كه ها ریشه شکل تغییر چنین هم(. Augé 2001)دارند

 این در نیز شود مي غذایي مواد بیشتر جذب باعث

 این در میکوریز قارچ های دارد. گونهنقش موضوع

 به نتایج با كه شدند بیماری این كنترل باعث آزمایش

 .Kobra et al)داشت  مطابقت ما توسط آمده عمل

-سینرژیست بین تریکودرما و میکوریز مياثر  (.2009

تحریک قارچ میکوریز توسط تریکودرما تواند به علت 

به تولید اسپور باشد و در همین راستا محققان 

  مانند اند كه قارچ های ساپروفیتمتعددی ثابت كرده

Trichoderma pseudokoningiiتوانند رشد  مي

را  Gigaspora rosea مانندی میسیلیوم میکوریز

 كنندداده و در نتیجه تولید اسپور را القاافزایش

(Martinez et al. 2004).  همچنین در بررسي دیگر كه

كنش مایکوریز و تریکودرما و سایر عوامل  روی برهم

ها روی رشد و جذب عناصر  میکروبي مفید و تاثیر آن

شد، غذایي گیاه و كنترل پوسیدگي پیتیومي انجام

های كیتیناز توسط  گردید كه تولید آنزیممشخص

نیزه شده توسط مایکوریز لك های ریشهریکودرما در ت

بیشتر است. همچنین در حضور مایکوریز تاثیرات 

مثبت تریکودرما روی رشد گیاه افزایش 

 ). (Vázquez et al. 2000یابد مي
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