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اثر غلظتهای مختلف اسپور و طول دوره شبنم بر بیماریزایی قارچهایFusarium oxysporum
 Schlecht.و Alternaria alternata (Fr.)keisslدر کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه
نیلوفر معاون  ،1رضا قربانی ،2رویا رضائیان دلویی*3
تاریخ دریافت1392/08/07:
تاریخ پذیرش1392/08/11:

چکیده

تلخه ( )Acroptilon repensl.گیاهی چند ساله و مهاجم مهاجم با قابلیت رقابتی بسیار باال است و یکی از مهمترین
علفهای هرز مشکلساز در دنیا میباشد .این مطالعه بهمنظور کنترل بیولوژیک تلخه با استفاده از قارچهای
 Fusarium oxysporum Schlecht.و Alternaria alternata (Fr.)keisslو تعیین غلظت مناسب در شرایط رطوبتی
مطلوب جهت بررسی توسعه بیماری انجام شد .آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با  4تکرار در سال  1390صورت
گرفت .در آزمایش اول به منظور تعیین بهترین غلظت سوسپانسیون حاوی اسپور تیمارها ،غلظتهای مختلف مایه تلقیح
هر دو قارچ ( 106،105 ،107و 104اسپور در یک میلیلیتر آب مقطر) در نظر گرفته شد .در آزمایش دوم تاثیر طول دوره
شبنم ( 24 ،12 ،6 ،3و  48ساعت) بر بیماریزایی قارچها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که افزایش غلظت
سوسپانسیون حاوی اسپور و نیز طول دوره شبنم باعث بیماریزایی بیشتر شد .بهعالوه غلظتهای  106و  107و مدت
زمان  48ساعت نقطه شبنم موثرترین تیمارها بودند .سوسپانسیون اسپور قارچهای  F.oxysporumو  A.alternataبا
غلظت  107در دوره شبنم  48ساعت ،وزن خشک علف هرز تلخه را نسبت به شاهد به ترتیب  72و  68درصد کاهش
دادند .همچنین در تيمارهای مذکور سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری نسبت به شاهد  73درصد و  68درصد افزایش
داشت.
کلید واژه :سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ،سوسپانسیون اسپور ،گیاه مهاجم

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
 -2استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 -3استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
* نویسنده مسئولroyarezaiean@mshdiau.ac.ir :
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مقدمه

علفهای هرز از دیرب��از بهعنوان جزئی نامطلوب در بوم
نظامهای کش��اورزی شناخته ش��ده و باعث کاهش میزان
محصول میشوند( .)13شاید بتوان کنترل شیمیایی انتخابی
علفهای هرز را مهمترین پیش��رفت کش��اورزی در قرن
بیستم به شمار آورد ( .)3اما امروزه افزایش هزینه نهادهها،
کاهش دسترس��ی ب��ه علفکشه��ای جدی��د و مقاومت
علفهای هرز به این سموم ،همچنین افزایش فشار افکار
عمومی ب��رای محصوالت کش��اورزی پای��دار و افزایش
نگرانیها از عوارض جانبی ناش��ی از ترکیبات ش��یمیایی
بر سالمت انس��انها و محیطزیست و تنوع زیستی تمایل
ش��دیدی برای توس��عه روشهای جایگزین جهت کنترل
علفهای هرز به وجود آورده است .از جمله این روشها
میتوان به کنترل بیولوژیکی اشاره کرد ( 11و  .)22کنترل
بیولوژیک علف هرز استفاده آگاهانه از موجودات زنده به
منظور کاهش بنیه ،ظرفیت تولید مثلی و یا تراکم علفهای
هرز میباشد (.)12
علف هرز تلخه با نام علمی  Acroptilon repens L.و نام
انگلیس��ی  Russian knapweedیکی از گیاهان هرز چند
ساله و مشکلس��از از تیره کاس��نی  Asteraceaeمیباشد
( .)27این علف هرز بومی ایران ،آس��یای صغیر ،ارمنستان،
ترکیه ،ترکمنس��تان و مغولس��تان میباش��د و هماکنون در
بس��یاری از نقاط دنیا به چش��م میخ��ورد ( .)17تلخه با
تغییر شیمی خاک ،افزایش فرسایش خاک ،کاهش کیفیت
علوفه ،کاهش تنوع زیس��تی و جمعی��ت حیات وحش به
مرات��ع و چمنزارهای مورد هجوم زیان میرس��اند (.)19
حیوان��ات چرنده عموما به خاط��ر طعم تلخ از آن اجتناب
میکنند( .)27تغذیهی طوالن��ی مدت از این گیاه در تک
سمیها موجب ش��کلگیری بیماری برگشتناپذیر مغزی
به نام انسفالوماالسی نیگروپالیدال 2است که موجب از بین
رفتن توانایی جویدن در دام میشود(.)1
کنت��رل ش��یمیایی گیاه ه��رز تلخه عالوه بر پ��ی آمدهای
اکولوژیکی اغلب در مراتع مقرون بهصرفه نیست.
روشهای مکانیکی نیز تاثیر محدودی بر سیس��تم ریشهای
گس��ترده تلخه دارد و میتوان��د تاثیرات مخربی بر گیاهان
غیرهدف داشته باشد( .)18سایر روشها نیز گران و موقتی
خوانده ش��دهاند ( .)27لذا یافت��ن عوامل کنترل بیولوژیک
موثر و کارآمد ضروری به نظر میرسد .تلخه در سال 1992
بهعنوان علف هرز هدف برای کنترل بیولوژیک کالس��یک
معرفی ش��د( .)20همچنین بهعن��وان یکی از ده علف هرز
س��می برتر در کانادا و امریکا ،یکی از اولویتهای کنترل
Nigropallidal encephalomalacia

2

زیستی نیز معرفی شده است (.)24
تاکنون دشمنان طبيعی گوناگونی که این گیاه را مورد حمله
قرار میدهند شناس��ایی ش��دهاند با اينحال بسیاری از آنها
برای رهاس��ازی مورد نظر قرار نگرفتهاند( .)27حشرات و
عوامل بیماریزایی که در ارتباط تنگاتنگ با تلخه مش��اهده
ش��دهاند عبارتند از :کنه گالزای  ، Aceria acroptiloniکنه
،D
 ،Aceria sobhianiمگسه��ای گال��زای  asineura sp.
،Urophora xanthippe ،Urophora kasachstanica
سوس��ک برگخ��وار ،Galeruca interrupta armenica
زنب��ور گال��زای  ،Aulucidea acroptilonicaپش��ه گالزای
 ،Jaapiella ivannikoviسوس��ک ساقهخوار Agapanthia
 ،leucaspisبید س��اقهخوار  ،Depressaria squamosaسر
خرطوم��ی  ،Pseudorchestes distansپش��ه Loewiola
 acroptilonicaو قارچ عامل زنگ ساقه و برگ Puccinia
 ،picridisنماتد گالزا با نام  )16( Subanguina picridisو
ق��ارچ  .)۹،۱۸( Phoma exigua var exiguaهمچنین یک
گونه آلودهکننده ریشه به نام Cochylimorpha nomadana
گزارش ش��ده که توانایی کنترل بیولوژیک عوامل بیماریزا
را دارد (.)27
افزايش غلظت عامل بيماریزا و افزایش آب آزاد در سطح
اندامهای گياهان و رطوبت داخل بافتهای گیاهان میزبان
س��بب افزایش ش��دت بيماریزايي و افزايش حساس��یت
آنه��ا به برخی از بیمارگرها میش��ود ( .)8برای گس��ترش
بیم��اری در علف هرز ه��دف ،میزان کاف��ی از اندامهای
تولید مثلی (اسپورها وقطعات میسیلیویی) عامل بيوکنترل
در س��طح گیاه ضروری اس��ت .از طرف ديگر اسپورها یا
میس��یلیومهای بیشتر عوامل بیماریزا برای تندش ،نفوذ و
آلودگ��ی در میزبان ،ب��ه یک دورهای ک��ه در آن یک الیه
ن��ازک آب يا رطوب��ت آزاد ،که معموال بهط��ور طبيعی از
طريق ش��بنم تامين میش��ود( ،)15روی گياه وجود داشته
باش��د ،نی��از دارند .بنابراي��ن ،هدف از انج��ام این تحقیق
ارزیاب��ی غلظتهای مختلف و طول دوره وقوع ش��بنم بر
میزان بیماریزایی قارچه��ای  Fusarium oxysporumو
 Alternaria alternataجداس��ازی ش��ده از روی تلخ��ه
بهعنوان عامل کنترل بیولوژیک میباشد.

مواد و روشها

تهیه و پرورش بوتههای تلخه
براي این مطالعه ريش��ههاي تلخه از روستای کالته شیخها
واق��ع در چناران در س��ال  ۱۳۹۱-۱۳۹۰جمعآوري ش��د.
ریش��ههای تلخ��ه از داخل خاک جم��عآوری و به گلخانه
جه��ت انجام آزمایش منتقل گردیدند .قطعاتی از ریش��ه به

اثر غلظتهای مختلف اسپور و طول دوره شبنم بر بیماریزایی قارچهای  Fusarium oxysporumو  Alternaria alternataدر کنترل
بیولوژیک علف هرز تلخه

طول  ۲۰س��انتیمتر و قطر یکس��ان که دارای  ۲تا  ۳جوانه
بودند انتخاب گردیده و در گلدانهایی به قطر  ۲۰و ارتفاع
 ۲۰س��انتیمتر که حاوی مخلوطی از خاک زراعی و ماس��ه
بودند به حالت افقی و در عمق  ۴س��انتیمتری خاک کشت
شدند .در هر گلدان  ۲قطعه از ریشهها قرار داده شد .پس از
جوانه زدن و روئیدن بوتهها در س��طح خاک ،تنها یک بوته
در هر گلدان نگه داشته شد و بقیه بوتهها حذف شدند.
جداسازی قارچ  F. oxysporumو A. alternata

به منظور يافتن عامل كنترل بيولوژيکی موثر ،گیاهان تلخهای
که دارای عاليم زردی ،نکروزه و لکه برگی بودند ،طی  20بار
نمونهبرداری از رویشگاههای طبیعی تلخه و کشتزارهای آلوده
به آن در چناران و مشهد جمعآوری شدند .نمونهها بالفاصله
3
به آزمايشگاه منتقل و با استفاده از محلول هيپوكلريت سديم
 1درصد ضدعفونی ش��دند و داخل پتریهای حاوی محیط
کش��ت  PDAکشت داده شدند ( .)7از هر یک از پرگنههای
رشد یافته کشت فرعی 4تهیه گردید (6و ،)7سپس با استفاده
از روش ت��ك اس��پور در محي��ط آب-آگار ،مرحل��ه نهایی
خالصسازي انجام ش��د ( .)5در نهایت کشتهای خالصی
از عوام��ل بیماریزا تهیه گردید که ش��امل یک جدایه قارچ
فوزاریوم و یک جدایه قارچ آلترناریا بود .شناسايي جدایهها تا
سطح گونه در گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد انجام شد.
بررسی اثر غلظتهای مختلف قارچ  F. oxysporumو
  A. alternateبر بیماریزایی روی تلخه
ب��رای تهی��ه مایه ق��ارچ فوزاریوم از کش��ت پن��ج روزهF.
 oxysporumدر محی��ط کش��ت  PDAبلوک��ی ب��ه ابعاد 5
میلیمت��ر ب��ه ویالهای ح��اوی محیط کش��ت مایع PDB
منتقل ش��د و به مدت س��ه روز بر روی دس��تگاه شیکر با
س��رعت  90دور در دقيقه در آزمايش��گاه ب��ا دماي 24 ±2
درجه سانتيگراد به هم زده شد .به منظور تهیه سوسپانسیون
اسپور و حذف میسیلیومها و مواد زاید ،محتویات هر کدام
از ویالها از پارچه ململ س��ترون عبور داده شد .ضمنا 0/5
درصد توئين 205به عنوان ماده امولسیون به هر جدایه اضافه
ش��د( .)6برای تهیه مایه تلقیح جدایهه��ای آلترناریا ،از هر
جدایه چند پتری کش��ت خالص در محیط  PDAتهیه شد.
سپس  10-5میلیلیتر محلول رقیق شده  Tween 20در هر
پتری حاوی قارچ ریخته و با لوپ استریل سطح قارچها به
آرامی خراشدهی ش��د و اسپورها جداسازی شدند .سپس
NaClO
Subculture
)Polysorbate 20 (commercially known as Tween 20

15

مخلوط حاصل از پارچه ململ استریل عبور داده شد (.)7
برای تعیین بهترین غلظت سوسپانس��یون حاوی اسپورهای
قارچ بهمنظور بیماریزایی بر تلخه ،آزمایش��ی در قالب طرح
کام� ً
لا تصادفی با  4تکرار انجام گرف��ت .در این آزمایش اثر
4
6
5
7
چهار غلظت (  10 ،10 ،10و  10اسپور در یک میلیلیتر آب
مقطر) جدایههای منتخب بر روی گیاهان تلخه در دمای 25
درجه س��انتیگراد و نقطه شبنم  48ساعت مورد بررسی قرار
گرفت .شمارش اسپورها با استفاده از الم هماسیتومتر صورت
گرفت تا غلظت مورد نظر سوسپانسیون بهدست آید.
به م��دت یک ماه گیاهان تیمار ش��ده مورد بررس��ی قرار
گرفتن��د و ارزیابی میزان بیماریزای��ی جدایههای قارچی
روی گیاهان تیمار شده براساس روش شمارهدهی بهترتیب
از صفر تا  5برای در صد بیماری کم تا ش��دید انجام شد.
سيس��تم شمارهدهي بدين صورت بود كه  =0عدم بيماري،
1-25 =1درص��د آلودگ��ي 26-50 =2 ،درصد آلودگي=3 ،
 51-75درصد آلودگي 75-97 =4 ،درصد و  99 =5درصد
آلودگي یا مرگ گي��اه ( .)6همچنین اقدام به اندازهگیری و
مقایسه وزن خشک گیاهان تیمارهای مختلف شد .بهعالوه
با محاسبه سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (،)AUDPC6
روند توسعه آلودگی در طول زمان برای هر تیمار براساس
فرمول زیر تعیین شد (  2و .)21
]AUDPC = Σi=1n-1 [(Xi + Xi+1)( ti+1 – ti)/2

که در آن  Xiدرصد آلودگی به بیماری در مش��اهده اول،
 Xi+1در صد آلودگی به بیماری در مش��اهده دوم ti ،زمان
یادداش��تبرداری در مش��اهده اول ti+1 ،زمان یادداشت
برداری در مشاهده دوم n ،تعداد کل مشاهدات بود.
 stAUDPC7نیز از طریق تقسیم مقدار  AUDPCبر تعداد
روزهای بین شروع اپیدمی و پایان آن محاسبه شد.
stAUDPC = AUDPC/ duration of epidemic
تاثیر طول دوره شبنم بر بیماریزایی قارچ F.oxysporum
و A.alternate

جهت بررس��ی اثر نقطه ش��بنم بر رون��د بیماریزایی قارچ
(آلترناری��ا و فوزاری��وم) ،آزمایش��ی در قال��ب طرح کامال
تصادفی با  4تکرار انجام شد .تیمارها شامل دورههای زمانی
مختلف نقطه شبنم ( 24 ،18 ،12 ،6 ،3و  48ساعت) بودند.
بهترین غلظت تعیین شده برای هر یک از جدایههای قارچها
روی تلخه اعمال ش��د .بالفاصله بع��د از تلقیح قارچ ،روی
گلدانها با پوشش پالستیکی پوشانده شد و پیش از محصور
کردن گلدانها توسط این پوشش با اسپری آب درون فضای

3
4
5

Area under disease progress curve
standardized area under the disease progress curve

6
7
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میان گیاه و روکش پالس��تیکی ،رطوبت گلدان افزایش یافت نتایج و بحث

و رطوبت آن به باالی  80درصد رس��ید .پس از سپری شدن
مدت زمانهای الزم برای نقطه ش��بنم ،گلدانها به گلخانه با
دمای  25درجه سانتیگراد و رطوبت  60درصد منتقل شدند.
س��پس بیماریزایی با اس��تفاده از اندازهگیری وزن خشک و
محاسبه سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری مورد بررسی قرار
گرفت .پس از پايان آزمايشهای مقدماتی ،جدايههای برتر،
مجددا ً جداس��ازي و خالصسازي شده و با نمونههاي اوليه
مورد مقايسه قرار گرفتند.

محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل

جهت انجام محاس��بات آماری ،از نرماف��زار SAS ver.9.1

اس��تفاده شد .ميانگينها با اس��تفاده از آزمون چند دامنهاي
دانكن درس��طح احتمال  1درصد مورد مقايسه آماری قرار
گرفتند .نمره بیماری کس��ب ش��ده در رابط��ه با هر یک از
تیمارها با استفاده از آزمون غیرپارامتری کروسکال-والیس8و
نرماف��زار MINITAB ver.13.1مورد مقایس��ه قرار گرفت.
رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel 2007انجام شد.

بررسی اثر غلظتهای مختلف قارچ  F. oxysporumبر
بیماریزایی روی تلخه
در این آزمایش ،نمره بیماری کلیه تیمارها با ش��اهد در سطح
 1درص��د اختالف معنيدار داش��تند( P>0/01و .)15H=/64
بیش��ترین بیماریزایی ،مربوط به غلظ��ت  107با نمره 3/06
(گس��تره  75-51درص��د آلودگ��ی) بود .همانط��ور که در
ش��کل  1مشاهده میشود تفاوت معنیداری بین بیماریزایی
غلظتهای 106و  107براساس مقیاس نمرهدهی وجود نداشت.
بهعالوه افزایش غلظت بر روند توسعه آلودگی در طول زمان
موثر است .بیشترین سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری مربوط
به تیمار  107میباش��د ،در حالی که تیمار  104و تیمار شاهد
اختالف معنیداری در این خصوص نشان نمیدهند(شکل .)2
دراین آزمایش اثر غلظتهای 106 ،107و  105سوسپانس��یون
اس��پورهای فوزاریوم بر وزن خشک تلخه در مقایسه با تیمار
شاهد تفاوت معنیداری را نشان میدهد ( .)0p</01با توجه
به شکل  ،6بین دو تیمار  107و  106تفاوت معنیداری وجود
ندارد .غلظت  107وزن خشک را نسبت به شاهد  72درصد و
غلظت  66 ،106درصد کاهش داد (شکل .)3

شکل .1مقایسه نمره بیماری غلظتهای مختلف  .F. oxysporumهر میانگین حاصل  4تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت
معنیدار میانگینها براساس آزمون دانکن در سطح  1%میباشند .در سیستم نمرهدهی  =0عدم بيماري 1-25 =1 ،درصد آلودگي -50 =2 ،
 26درصد آلودگي 51-75 =3 ،درصد آلودگي 75-97 =4 ،درصد و  99 =5درصد آلودگي (مرگ گياه)

شکل  .2اثر غلظتهای مختلف  F. oxysporumبر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری .هر میانگین حاصل  4تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر
تفاوت معنیدار میانگینها بر اساس آزمون دانکن در سطح  %1میباشند.
Kruskal-Wallis test

8
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شکل  .3اثر غلظتهای مختلف  F. oxysporumبر وزن خشک هر گیاه هرز تلخه .هر میانگین حاصل  4تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر
تفاوت معنیدار میانگینها بر اساس آزمون دانکن در سطح  %1می باشند.

بررسی اثر غلظتهای مختلف قارچ Alternaria
 alternataبر بیماریزایی روی تلخه

در رابطه با آلترناریا ،نتایج آزمایش نشان داد که کلیه تیمارها
با ش��اهد از نظر بیماریزایی در سطح  %1اختالف معنیدار
دارن��د ( 0P< /01و  .) H= 16/32همچنین اگر چه غلظت
 104بر س��طح زیر منحنی پیشرفت بیماری نسبت به شاهد
تف��اوت معنیداری را ایج��اد نمیکند ،غلظت  107س��بب
افزایش  stAUDPCتا  68درصد میشود ( شکل .)5
توج��ه به ش��کل  6نش��ان میدهد که وزن خش��ک کلیه
تیماره��ا بهغی��ر از تیمار  104با ش��اهد اختالف معنيدار
داش��تند و با افزای��ش غلظت سوسپانس��یون تلقیح ،وزن
خش��ک گیاه کاهش بیشتری یافت .در تیمار  ،107کاهش
وزن خش��ک تلخه در مقایسه با شاهد  68درصد ارزیابی
ش��د .غلظتهای  106و  107آلترناریا در هر س��ه پارامتر

نمره بیماری (شکل ،)4سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری
(شکل  )5و وزن خشک گیاه تلخه (شکل  )16با یکدیگر
تفاوت معنیداری را نشان نمیدهند لذا میتوان این گونه
نتیج��ه گرفت که ب��رای بیماریزایی مطل��وب بر تلخه با
اس��تفاده از این قارچ حداقل به غلظت  106اس��پور نیاز
است.
بهطور کلی یک رابطه معکوس بین غلظت سوسپانسیون قارچ
و وزن خش��ک تلخه وجود دارد و با افزایش غلظت اس��پور
قارچ در میلیلیتر ،وزن خشک تلخه به شدت کاهش مییابد
که دلیل آن میتواند افزایش توان آلودهسازی قارچ و اختالل
در فتوس��نتز و سیستم سوخت وساز تلخه باشد که منجر به
کاهش ماده خشک تولیدی میشود.

شکل .4مقایسه نمره بیماری غلظتهای مختلف .A.alternataهر میانگین حاصل  4تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنيدار میانگینها  
براساس آزمون دانکن در سطح  %1میباشند .در سیستم نمرهدهی  =0عدم بيماري 1-25 =1 ،درصد آلودگي  26-50 =2 ،درصد آلودگي51-75 =3 ،
درصد آلودگي 75-97 =4 ،درصد و  99 =5درصد آلودگي (مرگ گياه)
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شکل .5اثر غلظتهای مختلف  A.alternataبرسطح زیر منحنی پیشرفت بیماری .هر میانگین حاصل  4تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر
تفاوت معنی دار میانگینها براساس آزمون دانکن در سطح  %1میباشند.

شکل  .۶اثر غلظتهای مختلف  A.alternataبر وزن خشک گیاه هرز تلخه .هر میانگین حاصل  4تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت
معنيدارمیانگینها براساس آزمون دانکن در سطح  %1میباشند.

زید علی ( )4گزارش کرد که میزان تولید ماده خشک علف
هرز پیچک صحرایی نس��بت به افزایش غلظت اسپور قارچ
در دامنه  104تا  106واکنش ش��دیدی نشان داد ،بهطوریکه
افزایش غلظت اس��پور در این دامنه سبب کاهش چشمگیر
ماده خش��ک علف هرز پیچک ش��د .تان و همکاران ()25
نی��ز در تحقیق��ات خود پیرام��ون کنت��رل Alternanthera
 philoxeroidesبا سویه ای از قارچ Fusarium oxysporum
بیان کردند که شدت بیماری با افزایش غلظت سوسپانسیون
قارچ افزایش یافت.
تاثیر طول دوره ش��بنم بر بیماریزای��ی F.oxysporum

روی تلخه
نتایج حاصل از این آزمایش نشان میدهد که با افزایش طول
دوره ش��بنم وزن خش��ک گیاه تلخه بیشتر کاهش می یابد.
بین تیمارهای  6س��اعت 12 ،س��اعت و  18ساعت تفاوت
معن��یداری وجود ن��دارد اما  48س��اعت دوره زمانی نقطه
ش��بنم ،وزن خشک تلخه را بهشدت کاهش میدهد (شکل
 .)7همچنین ش��کل  8نشان میدهد که روند بیماری نسبت
به زمان ( )AUDPCبا افزایش ساعات نقطه شبنم بهبود پیدا
میکند ،به طوریکه تیمار  48ساعت (stAUDPC= 66/36
) تفاوت معنیداری با کلیه تیمارها نشان میدهد.

اثر غلظتهای مختلف اسپور و طول دوره شبنم بر بیماریزایی قارچهای  Fusarium oxysporumو  Alternaria alternataدر کنترل
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شکل  .۷تاثیر طول دوره نقطه شبنم بر وزن خشک علف هرز تلخه تیمارشده بهوسیله .F.oxysporumهر میانگین حاصل  4تکرار بوده و حروف
متفاوت بیانگر تفاوت معنيدارمیانگینها براساس آزمون دانکن در سطح  %1میباشند.

شکل . 8تاثیر طول دوره نقطه شبنم بر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ناشی از  F.oxysporumروی گیاه تلخه .هر میانگین حاصل  4تکرار
بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنيدارمیانگینها براساس آزمون دانکن در سطح  %1میباشند.

تاثیر طول دوره شبنم بر بیماریزایی Alternaria
 alternataروی گیاه هرز تلخه

نتایج بهدس��ت آمده از این بررسی(شکلهای  9و  )10موید
این مطلب اس��ت که با افزایش مدت زمان نقطه شبنم اعمال
شده میزان بیماریزایی آلترناریا روی گیاه هرز تلخه افزایش
یافته اس��ت .روند توسعه آلودگی نس��بت به زمان با افزایش
مدت نقطه شبنم گسترش یافته بهطوریکه تیمار  48ساعت با

بیشترین سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری تفاوت معنیداری
را نسبت به سایر تیمارها نشان میدهد .با افزایش مدت زمان
ماندگاری در نقطه ش��بنم وزن خشک گیاه هرز تلخه کاهش
مییابد .بهطوریکه وزن خش��ک در تیمار  48س��اعت34 ،
درصد کاهش نسبت به تیمار  3ساعت نشان میدهد.
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شکل  .9تاثیر طول دوره نقطه شبنم بر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ناشی  Alternaraia alternateروی گیاه تلخه .هر میانگین حاصل 4
تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنيدارمیانگینها براساس آزمون دانکن در سطح  %1میباشند.

شکل  .10تاثیر طول دوره نقطه شبنم بر وزن خشک گیاه هرز تلخه تیمار شده به وسیله  .Alternaraia alternataهر میانگین حاصل  4تکرار بوده
و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنيدار میانگینها براساس آزمون دانکن در سطح  %1میباشند.

س��یدیکوی و همکاران ( )23نش��ان دادند که غلظت 107
قارچ  Alternaria alternataدر دوره ش��بنم  24س��اعت
س��بب مرگ  100درصد گیاهچهه��ای علف هرزRumex
 dentatusشد .همچنین بهترین دوره شبنم مورد نیاز برای
بیماریزایی قارچ  ،F.oxysporumمدت زمان  18س��اعت
نقطه ش��بنم میباش��د که منجر به کاهش بیوماس سس به
میزان  32/9درصد ش��د .بهعالو ه ق��ارچ Alternaria sp.
برای بیماریزایی نیاز به نقطه ش��بنم بیش از  18س��اعت
دارد تا کاه��ش بیوماس حداکثر  31/75درصد در س��س

ایجاد کند(.)7
ب��ا توجه به گس��تردگی انواع علفهای ه��رز و زیانهای
عمدهای که در تولید محصوالت کشاورزی وارد میکنند،
برنامهری��زی جهت اس��تفاده از قارچها در تولید بیماری و
کنترل آنها رو به افزایش اس��ت .بدیهی است باید افزایش
این قارچها در طبیعت برای محیطزیست سالمت بههمراه
داشته ،اقتصادی بوده و پایداری و دوام آن زیاد باشد (.)5
بسیاری از انواع قارچ فوزاریوم و آلتر ناریا دارای فرمهای
اختصاصی هستند که روی میزبانهای خاص بیماریزایی

اثر غلظتهای مختلف اسپور و طول دوره شبنم بر بیماریزایی قارچهای  Fusarium oxysporumو  Alternaria alternataدر
کنترل 21
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دارند و تخصص میزبانی آنها متفاوت است .بهعنوان مثال
میتوان به استفاده از گونه  F.oxysporumبرای کنترل گل
جالیز یا به کاربردن  Alternaria cassiaبرای کنترل Senna
 obtusifoliaدر مزارع س��ویا در برزیل اش��اره کرد(.)10
بهکارگی��ری جدای��ه ای از  F.oxysporumبهص��ورت
فرموالسیون گرانول علیه علف هرز انگل جادوگر (Striga
 )spp.منج��ر به معرفی این قارچ بهعنوان یک عامل کنترل
بیولوژیک شد (.)14
با توجه به آزمایشات انجام شده جدایههای F. oxysporum
و  A.alternataجدا شده از گیاه تلخه بهطور قابلتوجهی
ق��ادر ب��ه ایج��اد آلودگی روی ای��ن گیاه هرز هس��تند .با
افزایش غلظت اس��پور و افزایش طول وقوع دوره ش��بنم

بر بیماریزایی و سطح زیرمنحنی پیشرفت بیماری افزوده
میشود و وزن خشک بهش��دت کاهش مییابد .در نتیجه
این دوگونه توانایی بالقوه جهت کنترل بیولوژیک تلخه را
دارند ،اما برای اس��تفاده موثرتر از آنها بایس��تی تحقیقات
بیشتر به منظور بررسی تاثیر سایر شرایط محیطی از جمله
دما بر بیماریزایی و همچنین تعیین دامنه میزبانی صورت
گیرد.

سپاسگزاری

از جناب آقای دکتر حمید روحانی استاد محترم گروه گياه
پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برای
شناسایی نمونههای قارچی تشکر و قدردانی میگردد.
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