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 چکیده
هرز مهم مزارع گندم های(، در ارتباط با ریشه برخی علف.Fusarium sppفوزاریوم ) قارچهای گیری از جدایهدر این تحقیق، امکان بهره

 (، یوالف وحشی Hordeum spontaneumبذرهای جودره ) ها مطالعه شد. به عنوان عامل کنترل زیستی آن
(Avena ludoviciana( چاودار ،)Secale cereale( خردل وحشی ،)Sinapis arvensis( و شلمی )Rapistrum rugosum )

، خوزستان، فارس، شمالی خراسانخراسان رضوی، البرز، تهران، ، آذربایجان شرقی هایاستان مزارع گندم برداری شده ازنمونه روی خاک
در مرحله  .شدندم  ریشه این گیاهان، جداسازی های فوزاریوجدایه وکشت گلخانه در شرایط  همدانو  مازندران، گلستان ،کرمانشاه، قم قزوین،

 های روی گیاهچه ه محک و در مرحله بعدیعنوان گیا ( بهLactuca sativaسنجی روی گیاهچه گیاه حساس کاهو )اول، زیست
 درصد( به عنوان معیار کنترل موثر در نظر گرفته شد. 07≤چه )ها بر رشد ریشهسنجی، اثر بازدارندگی جدایهدر زیست هرز انجام شد.هایعلف

هایی که به میزان انجام شد. جدایه ها روی گیاهچه گندم رقم سیوندسنجی جدایهگزینی اختصاصی، زیستدر نهایت، برای ارزیابی میزبان
های درصد(، با روش 07 ≥چه هرز شدند اما برای گندم ایمن بودند )کاهش رشد ریشههایچه علفمناسبی باعث بازدارندگی رشد ریشه

وحشی و شلمی،  در کنترل انتخابی خردل F. oxysporum قارچ مورفولوژیک و مولکولی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که یک جدایه از
ل انتخابی جودره و در کنتر F. equiseti قارچ در کنترل انتخابی جودره و یک جدایه از  F. brachygibbosum قارچ یک جدایه از

تواند در تنوع هرز میهایهای مناسب برای کنترل زیستی علفطرز موفقیت آمیزی عمل کردند. آگاهی از میکروارگانیسمیوالف وحشی به 
 های شیمیایی موجود یاری رسان باشد.کشهای موجود و حفظ ثبات کارایی علفبه روش بخشیدن

 م، گندم، گیاه محک، میزبان گزینیریشه، فوزاریو کلمات کلیدی:
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ABSTRACT 
In this research, the biological potential of rhizosphere Fusarium (Fusarium spp.) species to control some 
important weeds of wheat fields was studied. In the greenhouse, wild barely (Hordeum spontaneum), wild 
oat (Avena ludoviciana), rye (Secale cereale) wild mustard (Sinapis arvensis), and turnipweed (Rapistrum 
rugosum) seeds were planted on the soils sampled from wheat fileds of East Azerbayejan, Alborz, 
Tehran, North Khorasan, Razavi Khorasan, Khouzestan, Fars, Qazvin, Qom, Mazandaran, Kermanshah, 
Hamedan and Golestan provinces. Fusarium species of plants root were isolated. Effect of Fusarium 
isolates on seedling radicle length was considered as the criteria for successful control (inhibition of 
radicle length≥ 70%) in the bioassay experiments. In the first step of bioassay experiments, lettuce 
(Lactuca sativa) seedling was used as a test plant and the next step was carried out on mentioned weed 
species. Finally, wheat seedling of Sivand cultivar was used to evaluate the host specifity of selected 
isolates from pervious stages. Isolates with efficient inhibitory effects on weeds with least inhibitory 
(seedling radicle reduction≥ 10%) effect on wheat, were determined as successful selective biological 
control agents and identified with morphological and molecular methods. Results showed that one 
isolation of F. oxysporum on wild mustard and turnipweed, one isolate of F. brachygibbosum on wild 
barely and one isolate of F. equiseti on wild barely and wild oat, controlled the species very effectively. 
Knowledge about microbial agenets for biological control of weed species could be helpful in 
diversifying current management methods and maintenance of efficacy of available chemical herbicides.  
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 مقدمه

زا در ترین عوامل  سالار   یکی از مهم هرزهایعلف

  هللای زراعللی هالل  دا در ضللا  ضا للر   اکوسیالل م

 تلرین و ملرترترین اال ار ملدیری      هلا مهلم  کشعلف

 ااشللل د ایلللران و نهللان مللی   هللرز در هللای علللف 

(Westwood et al., 2018; Zand et al., 2009 و )

ها ار سالم  اناان، محیط زیال   اترا  نامطلوب آن

هرز مطلر  اسل ا   هایو اروز پدیده مقاوم  در علف

گرایش اه سم  ملدیری  ییرشلیمیا ی    ار این اساس

 هللللرز رو الللله اتلللل ایش اسلللل   هللللایعلللللف

(Kremer & Kennedy, 1996ا)  ک  للر   ایللراندر

 Hordeumهلرزی مان لد نلودره )   هایشیمیا ی علف

spontaneum Koch( چچم ،)Lolium spp.  چلاودار ،)

(Secale cereale L. ( یوالف وضشلی ،)Avena spp. ،)

( و شلللمی .Sinapis arvensis Lسللرد  وضشللی ) 

(Rapistrum rugosum L.اا چالش ،)  های االیاری از

 هلا آن ها و یا تحمل  ااتلی  کشنمله مقاوم  اه علف

کشی مونود در الازار  علفهای ناب  اه ایلب گ ی ه

 Montazeri et al., 2003; Payedar etروالرو اسل  )  

al., 2009; Derakhshan et al., 2015ا) 

هرز اه ع وان رهیلات ی مهلم و   هایک  ر  زیا ی علف

هرز هایهای مدیری  تلفیقی علفامیداخش در روش

( اما ایلن رهیاتل  الرای    Aldrich,1984) مطر  اس 

مرتر واقع شدن نیازم د در اس یار داش ن اا ار م اسلب  

هلا اله شلک  تجلاری الرای      اس ا از ضشرا  و قارچ

هلای گیلاهی مل اضم اسل فاده شلده      ک  ر  ارسی گونه

در ایلن راسل ا،   ا (Van Lenteren et al., 2018اسل  ) 

الرای انرایلی   الالقوه م اسلبی    ها اال ار میکروارگانیام

هلرز  هلای هلای ک  لر  زیال ی عللف    کردن اس راتژی

سلااقه اسل فاده    ا(Stubbs & Kennedy, 2012ها  د )

هلللای زیاللل ی الللا عامللل  قلللارچی کلللشاز عللللف

(Mycoherbicidesاه دهه هف اد میالدی ااز می ،) گردد

(Beest et al., 1992     ا اللا تونلله الله ایللن کلله) 

( از نظلر  Poaceaeهلرز سلانواده گ لدمیان )   هلای علف

و اللا م و نللو ن دیللد اللوده  تی یولللوکیکی الله گ للد 

های اس صاصی و اسل دداد  کشمحدودی  ونود علف

ها ارسلوردار هال  د   کشااالی اروز مقاوم  اه علف

(Tranel et al., 1993اتخاا روش ،) های ک  ر  زیا ی

 هرز، اایار مفید ارزیاای شده اس ا  هایاین علف

  گیللللریمللللورد اهللللره مطالدللللا  مخ لفللللی در

هللای مونللود در م طقلله ری وسللفر و میکروارگانیاللم

هرز ارای ک  ر  هایهای ریشه علفهمچ ین اندوتی 

 ;Skipper et al., 1996ونلود دارد )  هلا آنزیال ی  

Stubbs & Kennedy, 2012; Kremer, 2013  ا الرای)

از نملللله  9هلللای زیلللان آور مثلللا ، ری والللاک ری 

ال  د کله روی ریشله گیاهلان     هلا ی ه میکروارگانیام

 هلا  و مونلب الازداری از رشلد آن    کلرده سلازی  کل ی

هلا،  آن( و این نقلش  Lakshmi et al., 2015شوند )می

 ;Park et al., 2015مو وع چ دین مطالده اوده اس  )

Abbas et al., 2017  مخ للف  هلای  (ا همچ لین گونله

 های م طقه ری وسفر اه ع وان عام  ک  ر  زیا یقارچ

(ا الرای  Ahluwalia, 2007انلد ) مطالده و پیش هاد شده

  توزاریللللوم قللللارچ هللللایانللللواع گونلللله مثللللا ،

(Fusarium spp.)  و ساصی   دارنددر این راس ه قرار

 ها مو وع مطالدا  زیادی الوده اسل   زا ی آنایماری

(Pearson et al., 2016; Mrema et al., 2017)در  ا

تلرین  یکلی از مهلم  ن س، اه ع لوان   واقع اعضای این

های هرز های قاا  اس فاده در ک  ر  زیا ی علفقارچ

 (اKermer, 2013ااش د )مطر  می

 طیلف الا  در رااطله  اطالعلا   در کشور ملا،   م اسفانه

هلرز  هلای اندوتی  ریشله عللف   ری وسفر و هایقارچ

                                                                               
1 - Deleterious rhizobacteria 
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اولین قدم در رااطه اا درک روااط میلان   امحدود اس 

هلا،  هلای هملراه آن  یالم هلرز و میکروارگان هلای علف

آگاهی از طیف میکروای اس  که گیلاه در ارتبلاب الا    

ها قرار داردا چ لین مطالدلاتی در درک اه لر نحلوه     آن

هرز اا محیط اطراف سود اایار مفیلد  تدام  ید علف

(ا ارسلورداری  Cibichakravarthy et al., 2012اس  )

از چ ین دانشی، امکلان یلات ن عوامل  ک  لر  زیال ی      

امللد را الله ع للوان یللد االل ار نللای  ین در ک للار  کار

 مللدیری  شللیمیایی و در ن یجلله ت للوع اخشللیدن الله   

ک دا اا تونله  هرز تراهم میهایهای ک  ر  علفروش

اه مطالب ایلان شلده، ایلن تحقیل  الا هلدف مطالدله        

هلرز نلودره،   هایری وسفر علف های توزاریومندایه

می و یوالف وضشی، چلاوادار، سلرد  وضشلی و شلل    

ها اه ع وان اا ار ک  لر   گیری از آنارزیاای امکان اهره

 های هرز مهم گ دم انرا شدا زیا ی این علف

 هامواد و روش

 جمع آوری مواد آزمایشی

هلای آاراایجلان   های ساک، از م ارع گ دم اس اننمونه

شرقی، البرز، تهران، سراسان ر وی، سراسان شمالی، 

 ، کرمانشلاه، گلال ان،  قلم  سوزسل ان، تلارس، قل وین،   

نمع آوری شدندا از هر اس ان، سه  همدانو  مازندران

در نقلاب مخ للف    اا سااقه کش  گ لدم  تا پ ج م رعه

صور  سیال ماتید،  و نمونه ارداری اه ندان خاب شد

انجلام شلدا در   م لری سلاک   سان ی 93از عم  پ ج تا 

اه هر اس ان اا یکلدی ر  های ساک مراوب نمونه نهای 

و اه ع وان نمونله نهلایی سلاک هملان      ب شدندمخلو

 اس ان مورد اس فاده قرار گرت ا

 کشت گیاهان 

اا دا اذرهای نودره، یوالف وضشی، چلاودار، سلرد    

وضشللی و شلللمی  للد عفللونی سللطحی شللدند و در 

دار دیش نوانله پ ری تش دشرایط آزمایش اهی روی 

مقطلر   الا آب  ، الذرها کلامال  م ظلور شدندا ارای ایلن  

درصلد،   03اه ترتیلب در الکل     سپس وشدند  شا ه

 03الکل    دوالاره در هیپوکلرید سدیم یلد درصلد و   

در مللورد شلللمی و سللرد   اشللدندور درصللد یوطلله

قلرار گلرت ن در محللو   لدعفونی      هر الار  وضشی،

 تانیه و در مورد در مورد گ دم، نلودره،  93-54 ک  ده

 در نهایل   تانیله الودا   983یوالف وضشلی و چلاودار   

 شال ه شلدندا   سل رون آب مقطلر   الا سه مرتبه  ذرهاا

هلای سلاک درون   روی نمونله  دار شدهاذرهای نوانه

 98و ارتفلاع   93ای شلک  اله قطلر    های اس وانهگلدان

 پلس از  در شلرایط گلخانله کشل  شلدندا      م لر سان ی

، گیاهان الا  ارگی پ ج تا ششروز و در مرضله  53-93

ز محل  طوقله   ا هلا ریشه دق  از ساک سارج شدند و

 نداندا شد

 از ریشه هاسازی قارچجداسازی و خالص

 مقطلر اتلوکالو شلده    الا آب  کلامال  های گیاهانریشه

 اشلاره شلده در ملورد   اله هملان روش   و شدند  شا ه

الرای  لدعفونی    الزماذرها،  دعفونی شدندا زملان  

هلای ملورد مطالدله، الر اسلاس      ریشه هر ید از گونه

ای مونود در سطح ریشه هضذف تمام میکروارگانیام

هایی که در داس  اات  ریشه نفوا و ااقی ماندن  قارچ

ا در نظر گرت ه شد سازی کرده اودند اودکرده و کلونی

پلیش   اله  مرالوب  ن لایج  از مطلوب زمان رسیدنارای 

های نشان داده اود که در زمان اس فاده شده که تیمارها

ات  ریشه تر  دعفونی، اه عل  از این رت ن اطوالنی

آن، تقریبا دی ر هیچ گونه  های داس و میکروارگانیام

 نبودا  قاا  کش  از ریشه قارچی

 م لر یلد سلان ی   اه طلو  ضلدودا    یقطدات اهها ریشه 

روی محللیط کشلل  اس صاصللی    تقاللیم شللدند و 

 (PPA) 9آگللار-، پ  للاکلرو نی روا لل ن پپ للونتوزاریللوم

(Isack et al., 2014،)  گلراد  ن یدرنه سلا  84در دمای

سلاع  و شلروع رشلد     08پلس از   کش  داده شدندا

                                                                               
1 -Penta chloro nitrobenzene peptone agar  
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آن ارداشل ه  میاللیوم  قارچ از داس  ریشه، قالم ی از  

( دو درصلد  TWA) 9آگلار -شد و اه محیط کش  آب

هلا، از روش  سلازی ندایله  م  ق  شلدا الرای سلال    

  شلللللد اسللللل فاده 8نلللللوک هیلللللفارداشللللل ن 

(Jensen et al., 2013)اال ه اله سلرع  رشلد هلر       ا

 سلاع   85-08روی این محیط، پلس از   ارچق ندایه

-زمی ی دکا روزنوک هیف تهیه شد و اه محیط سیب

هلا از  ندایله  ( م  ق  شدا اه ایلن ترتیلب  PDA) 9آگار

 سازی شدندا و سپس سال  سازیریشه گیاه ندا

 های فوزاریوم روی گیاهانسنجی جدایهزیست

کله در ایللب مطالدلا  مرالوب اله      اا تونله اله ایلن   

هلای گیلاهی، الا    ها از ااتل  ی میکروارگانیامنداساز

روارو هال یم،   میکروای ای ندایهتدداد قاا  مالضظه

گلری  های کارامدی که امکلان یرالا   اس فاده از روش

اایار اهمی  داردا الر   ،ک  دسریع و مرتر را تراهم می

همین اساس، در مرضله او ، از گیاهچه گیاه ضالاس  

اه ع وان گیاه محد الرای  ( .Lactuca sativa Lکاهو )

( و Aroca et al., 2013گللری اسلل فاده شللد )یراللا 

قلارچی  های ساصی  اض مالی اازدارندگی تمام ندایه

 روی این گیاه آزمایش شدا 

 5آگلار -، از محیط دوالیه ارنجس جی مرترارای زیا 

(RAM و )TWA ( اسللل فاده شلللدKremer, 2013 ا)

اه   RAMر محیط که قارچ دگ ارش کرمر مب ی ار این

 هللای تراوانللی ترشللح و توکاللینسللوای رشللد کللرده 

(،  عل  اس فاده از این محلیط  Kremer, 2013ک د )می

صلور   ه هایی را که ال توان ندایهاود و در ن یجه می

های اه سصوصی ها  د را اه لر  االقوه ضاوی توکاین

رقیل  شلده ایلن     TWAیراا  کردا همچ لین محلیط   

،  لمن  هاهای گیاهچهک د که ریشهامکان را تراهم می

                                                                               
1 - Tap Water agar 
2 - Hyphal tip method 
3 - Potato dextrose agar 
4 - Rice agar medium 

هلای  رشد مطلوب اه داس  آن، در تماس الا توکالین  

 قارچی در این محیط قرار گیرندا   رها شده از ندایه

هلای  ، درون ظلرف RAMدر این مرضله، اا دا محیط  

ای شک  کش  اات  اه قطر هش   و ای اس وانهشیشه

ای هل 4م ر ریخ ه شد و سپس پلال  ارتفاع شش سان ی

های ملورد نظلر روی آن کشل  شلدندا     قارچی ندایه

های قارچ رشلد کردنلد و تملام    که میالیومپس از این

را پوشلاندند )در ضلدود پل ج تلا      RAMسطح محیط 

 TWAهای مخ لف(، محلیط  هف  روز اا ه اه ندایه

 تقریبللی یللد  ارتفللاعدرصللد( الله  4/3) رقیلل  شللده

ده روی و قارچ رشد کلر  RAMم ر، روی محیط سان ی

 آن ریخ ه شدا

اذرهای کاهو  د عفونی شده )طب  روشی کله قلبال    

درون هلر محللو     تانیله  93-54ایان شد و اله ملد    

دو درصد کش   TWA(، روی محیط  دعفونی ک  ده

چه )انلدازه تقریبلی   داده شدندا اه محض سروج ریشه

دار شلده روی  م لر(، الذرهای نوانله   ید تا دو میللی 

رقی  شده م  ق  شلدندا   TWA و RAMمحیط دوالیه 

گیاهچه کاهو ارای هر تکرار در نظلر گرت له    94تدداد 

الا چهلار    کامال تصادتی طر  شدا آزمایش اه صور 

تمام مراضل    انجام شدا ارای شاهد هر آزمایش تکرار

ایان شده انجام شد، الا ایلن تفلاو  کله روی محلیط      

RAMهای کش  ااتل  ، قارچ کش  نشده اودا شیشه 

در  گللراددرنلله سللان ی 84می للاتوری اللا دمللای در کر

سلاع  تلاریکی قلرار     96شرایط هش  ساع  نور و 

چله  داده شدندا اازدارندگی )درصد کاهش رشد ریشه

چه گیاهچه کلاهو  در مقایاه اا شاهد( روی رشد ریشه

 پس از هف  روز ارزیاای شدا 

از درصلد   قاال  قبلولی  های قارچی کله مقلدار   ندایه

( را روی گیاهچله کلاهو نشلان داده    ≥03اازدارندگی )

ن اودند، اه مرضلله ادلد م  قل  شلدندا روش کلار ایل      

                                                                               
5 - Plug 
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ت ها اا این تفلاو  کله    مرضله، مشااه اا مرضله قب  اود

ی هلرز هلدف صلور     هلا سل جی روی عللف  زیا 

گیاهچله شللمی و    93 تدلداد  گرت ا ارای این م ظور

سرد  وضشی و پ ج گیاهچه نودره، یوالف وضشی و 

ای کش  اات  و در پ ج ر روی هر ظرف شیشهچاودا

ر داده شلدندا مان لد   تکرار )طر  کامال تصلادتی( قلرا  

گرت له  این مرضله نی  شاهدی در نظلر  مرضله قب ، در 

شد اا این تفاو  که اه نای گیاهچه کاهو، از گیاهچه 

ا ارزیلاای  شلد هلرز ملورد مطالدله اسل فاده     هلای علف

ه نی  مان لد روش  چساصی  اازدارندگی ار رشد ریشه

 اشاره شده در مرضله قب  انجام شدا 

در مرضله نهایی، ارسورداری از ویژگی می اان گ ی لی  

های قارچی که روی نودره، یوالف ندایه 9اس صاصی

وضشی، چاودار، سرد  وضشی و شللمی اازدارنلدگی   

درصد( ایجاد کرده اودند ارزیاای  03مطلوب )ایش از 

هایی کله از  س جی ندایه شدا ارای این م ظور، زیا

مرضله قب  ان خاب شلده اودنلد، روی گیاهچله گ لدم     

هلا  سل جی ندایله  رقم سیوند انجام شدا روش زیا 

روی گیاهچه گ دم کامال مان د مراض  قب  اود، اا ایلن  

ها روی تفاو  که اتر اض مالی اازدارندگی رشد ندایه

 گیاهچه گ دم ارزیاای شد )پ ج گیاهچه گ دم روی هر

ای کش  اات  و در پ ج تکرار، در قاللب  ظرف شیشه

طر  کامال  تصادتی در نظلر گرت له شلد(ا در نهایل ،     

هایی ارای گ دم ایمن در نظر گرت له شلدند کله    ندایه

درصللد( روی  93میلل ان اازدارنللدگی کمللی )کم للر از 

هلا الا   های گ دم نشان داده اودندا ایلن ندایله  گیاهچه

 ولی ش اسایی شدندا های مورتولوکید و مولکروش

 های منتخبشناسایی جدایه

هلای سللال  سللازی شللده از  الرای ش اسللایی ندایلله 

های مورتولوکید و مولکولی اس فاده شلدا الزم  روش

هلایی انجلام   اه اکر اس  که ش اسایی در مورد ندایله 

                                                                               
1 - Host specificity 

س جی، اه ع لوان یلد عامل     شد که در مرضله زیا 

ای الر ندا ک  ر  زیا ی م اسب تشخی  داده شده اود

هللا روی ش اسللا ی مورتولوکیللد، هللر یللد از ندایلله

 8آگار مغذی شلده مصل وعی   ،PDAهای کش  محیط

(SNA) 9ار  میخد آگار و (CLA)   ند و م  قل  شلد

هلا مشلاهده،   هلای رشلدی و مورتولوکیلد آن   ویژگی

(ا ایلن  Rahjoo et al., 2008گیری و تبل  شلد )  اندازه

ر کللونی در  ها عبلار  اودنلد ازر رنل  و قطل    ویژگی

و  5، ونود و عدم ونلود اسلپورودوکیوم  PDAمحیط 

ها، ونود و یلا  و سصوصیا  ظاهری آن 4ماکروک یدی

و سصوصلیا  ظلاهری آن    6عدم ونود میکروک یلدی 

)تدداد سلو ، شک  گرزی یا سلیل دری و ااا(، ونلود   

و شک  ظاهری  2، کالمیدوسپور0یا عدم ونود تیالیدها

نلدو  مخصوصلی کله اله      هلا در هاا  این ویژگلی آن

ت له  ها در نظر گرع وان ید کلید ارای ش اسا ی ندایه

ش اسلللا ی  شلللده الللود تبللل  شلللدند و در نهایللل 

الا  هلا و  مورتولوکید، اا در نظر گرت ن ایلن شلاس   

انجلام   (Leslie et al.,  2006) م لااع مد بلر  اس فاده از 

 اشد

الا اسل فاده از    هلا اله روش مولکلولی   ش اسایی ندایه

انجلام شلدا الرای     tefکثیر و تلوالی یلاای کن   روش ت

از روش کانللل  و  ومی قلللارچکنللل DNAاسللل خراج 

الا اعملا     (Zhong & Steffenson, 2001)اس ف الون  

اندکی تغییرا  اس فاده شدا ارای تهیه میالیوم، قلارچ  

هلای  رشد داده شلدا تشل د   PDAروی محیط کش  

 درنلله  884پ للری، الله مللد  یللد هف لله در دمللای 

 گراد ن هداری شدند و ادد از رشد کاتی پرگ له سان ی

قارچ، اات  قارچی اا اس فاده از اسلکالپ  اسل ری ، از   

                                                                               
2 - Synthetic nutrient agar 
3 Carnation leaf agar 
4 - Sporodochium 
5 - Macroconidia 
6 - Microconidia 
7 - Phialide 
8 - Chlamydospore 
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روی محیط کش  اه درون تشل د پ لری سلراش داد    

های چی ی س رون م  قل   اه داس  هاون شد و ما قیما 

اسل فاده   DNAها الرای اسل خراج   شدا از این میالیوم

 DNA و کمیلل  کیفیلل   شللدا الله م ظللور ارزیللاای 

دسل  اه  درصلد و   2/3از ک  آگلاروز    شده، اس خراج

 اس فاده شدا  (Implen Inc.1000) نانودارپ

مللراز، اللا اسلل فاده از ای پلللیانجللام واکلل ش زنجیللره

صلور  گرتل     tef آیازگرهای ویلژه مرالوب اله کن   

 تدیلین  اخشی این کن، درنه  ( و از تکثیر9)ندو  

(ا پس از قلرار  Geiser et al., 2004اس فاده شد ) توالی

لی للری در دسلل  اه میلللی 8/3هللای دادن میکروتیللوب

در  DNAترموسایکلر، ارنامه ضرارتی اه م ظور تکثیلر  

سازی، اتصلا  آیلازگر و   چرسه )مراض  واسرش  94

 ااط( ت ظیم شدا

 tefآغازگرها برای تکثیر نواحی ژنی  -1 جدول

Table 1. Primers for replication TEF gene regions 

Reference Primer sequence Primer orientation Primer name 

Geiser et.al., (2004) 
5´ATGGGTAAGGAGGACAAGAC3´ Forward EF1T 

5´GGAAGTACCAGTGATCATGTT3´ Reverse EF2T 

سلازی و  تلوالی   محصوال  تکثیرشده الرای سلال   

ن زمی له  نوکلئوتیدی، اه ید شرک  مد بر در ایل  9یاای

در کشور کره ن لوای ترسل اده شلدا ادلد از دریاتل       

 ،NCBIهلا در اانلد کن   ، این تلوالی DNAهای توالی

 et alAltschul ,.یلاای شلدند )  و مشلااه   8االسل  

دسلل  آمللده از عللا  الله(ا اللا قللرار دادن اطال1997

، یکلدی ر در ک لار   و مولکلولی  ش اسایی مورتولوکید

 انجام شدا  ی توزاریومهاش اسایی قطدی ندایه

 روش تجزیه آماری

انجلام   Rها اا اس فاده از نرم ات ار تج یه واریانس داده

محاتظل    LSDها اا کمد آزملون  شد و میان ین داده

 ( مقایاه شدنداP<0.05شده )

 بحث نتایج و

هلرز  هلای ندایه مخ لف از ریشله عللف   943ایش از 

هلای  کش  داده شده روی ساک مل ارع گ لدم اسل ان   

آاراایجللان شللرقی، البللرز، تهللران، سراسللان شللمالی،  

، کرمانشلاه،  قلم  سراسان ر لوی، سوزسل ان، قل وین،   

نداسللازی شللدندا در  همللدانو مازنللدران  گلالل ان،

 ده از گللری اا للدایی صللور  گرت لله اللا اسلل فا یراللا 

                                                                               
1- Sequencing 
2 - Blast 

هلا روی گیاهچله ضالاس    سل جی ایلن ندایله   زیا 

ندایه که ااعل  ایجلاد اازدارنلدگی از     15اا دا کاهو، 

شده  یا ایش ر درصد 03 ضداق چه اه می ان رشد ریشه

ها نشان داده نشده اسل (  اودند، ش اسایی شدند )داده

  هرز هدفهایها روی علفس جی آنو سپس  زیا 

 انجام شدا 

 83های ان خلاب شلده از مرضلله قبل ،     دایهاز میان ن

هللرز، اتللر هللایندایلله روی ضللداق  یکللی از علللف 

(ا چهلار  8اازدارندگی قاا  قبو  نشان دادند )نلدو   

ندایه ارای گ دم، ایمن اود و اازدارندگی قاا  قبلولی  

 چه گ دم نشلان دادا یلد ندایله   ار کاهش وزن ریشه

 F. oxysporum isolate A15   هلرز  هلای روی عللف

درصلد   04و  9/21شلمی و سرد  وضشی، اه ترتیلب  

(ا ایلن ندایله، رشلد    8اازدارندگی نشان داد )نلدو   

 درصد ات ایش دادا 4/9چه گ دم را ریشه

اله ع لوان   از گذش ه  F. oxysporum قارچ هایندایه

هلای توزاریلوم الرای ک  لر      تلرین گونله  یکی از مهم

ا ایلن قلارچ اله    انلد مطر  الوده هرز هایان خاای علف

گل ارش   نیل   ع وان اندوتی  گیاهان زراعی و وضشلی 

( Bacon & Hinton, 1996; Leslie et al., 1990) شده

 Orobancheو ارای مثا  در ک  ر  ان خاای گ  نالی  )

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/)%20و%20%20Q-bank%20(www.q-bank.eu)بلاست
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/)%20و%20%20Q-bank%20(www.q-bank.eu)بلاست
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spp. )و اس رای ا (Striga hermonthica اس فاده شده )

 ,.Ciotola et al., 1995; Kroschel et alاسلل  )

 (ا1999

 

( و Triticum aestivumچه گندم )( روی رشد ریشه.Fusarium sppفوزاریوم )قارچ های مختلف بازدارندگی جدایهاثر  -2جدول 

 هرزهایبرخی از علف

Table 1. Inhibitory effects of Fusarium spp. isolats on wheat and some weeds radicle growth 

  Radicle length inhibition%  

 
Triticum 

aestivum 

Sinapis 

arvensis 

Rapistrum 

rugosum 

Secale 

cereale 

Avena 

ludoviciana 

Hordeum 

spontaneum 
Isolate* 

 -1.5 (0.9) 75 (4.3) 89.3 (7) - 39 (9) 29.5 (4) F. oxysporum isolate A15 

 90.7 (2) - 15.6 (6.2) - 63.7 (4.2) 60.4 (7.2) Fusarium spp. isolate H49 

 34.9 (5.4) - 15.6 (6) - 54.3 (7) 77 (6) Fusarium spp. isolate R3 

 50.3 (6.4) 100 (0) 100 (0) - 76.7 (3.2) 72.8 (4) 
Fusarium oxysorum isolate 

R70 

 44.3 (6.3) 42 (5) 84 (3.7) - 28.7 (4.1) 68.7 (8.2) Fusarium spp. isolate H106 

 31.6 (3) -79.7 (9.5) 33.3 (5) - 29 (7) 79.2 (8) Fusarium spp. isolate H29 

 28.2 (6.2) - 4.9 (3.5) - - 73.6 (3.2) 
Fusarium torulosum isolate 

R58 

 -4.4 (2.8) 6 (1.3) 3.1 (2.2) - 34.3 (7) 84.1 (6) 
F. brachygibbosum isolate 

A7 

 40.4 (4.1) - 100 - 60 (3.6) - Fusarium spp. isolate A59 

 26.3 (5.4) 83.7 (5.1) 100 - 31.3 (6.7) 77.3 (2.6) Fusarium spp. isolate A49 

 24.2 (2.7) 58 (4.5) 83.1 (7.4) 11.7 (4.1) 28.7 (6.1) 68.7 (8.2) Fusarium spp. isolate H108 

 50.1 (3) - 19.6 (6.8) - - 74 (6.4) Fusarium spp. isolate H5 

 34.7 (3.9) - 100 (0) - - 78.2 (2.8) 
Fusarium redolens isolate 

H47 

 30.1 (5.2) 70 (3.4) 80.4 (6.3) 18 (3.6) 46.3 (4.1) 51.2 (6) Fusarium spp. isolate A1 

 3.0 (2.5) - - - 76 (4.4) 63.3 (3.2) 
Fusarium equiseti isolate 

A20 

 -6.7 (4.6) 71 (10) -30.2 (6.5) - 45.3 (8.2) 24.7 (7) 
Fusarium equiseti isolate 

A24 

 -3 (1.9) 93 (4.4) 100 (0) 9.7 (5) 36.7 (6) 73.5 (6) Fusarium spp. isolate R62 

 37.7 (4.2) - 84.4 (5.5) 16 (5.7) 66 (4.2) 65.5 (7) Fusarium spp. isolate H65 

 55.2 (5.4) - 100 (0) 53.3 (4.3) 63 (5.2) 77.7 (4.4) Fusarium spp. isolate R55 

 28 (3) 56 (3) 82 (11) 29 (7) 14 (4.5) 36 (2) 
Fusarium oxysporum isolate 

H114 

اندا اعداد داس  درصد(، در ضد گونه ش اسایی نشده 93چه ایش از اند )اازدارندگی رشد ریشهدم ایمن نبودههایی که ارای گ * ایلب ندایه

 ااشدا مقادیر م فی در ک ار ارسی اعداد، نشان ده دهسطای اس اندارد و اتر نامشخ  روی گونه ساص می ، اه ترتیب نشان ده ده"-"پران   و 

 های توزاریوم اس اایهتحرید رشد در ن یجه کارارد ند
* Most of the isolates with no host specificity on wheat (inhibitory effect on wheat seedling radicle more than 10 percent) are not 

identified at species level. Numbers in parenthesis and “-“ represent standard errors and undetermined effect on certain species, 

respectively. Negative amounts beside some data represent promotion of growth due to using Fusarium spp. isolates.  

اللر  F. brachygibbosum isolate A7اتللر قللارچ  

 لمن   الود،  9/25، چه نلودره اازدارندگی رشد ریشه

اتل ایش داد   درصلد  5/5را چه گ دم که رشد ریشهاین

(ا این ندایه الرای اوللین الار از ایلران، در     8)ندو  
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، توسللللط میرضاللللی ی و همکللللاران 8395سللللا  

(Mirhosseini et al., 2014گلل )  ارش شللده اسلل ا 

ها نشان داد که این ندایه از توزاریلوم  ن ایج مطالده آن

( .Nerium oleander Lتواند روی گیلاه سرزهلره )  می

 زایی ایجاد ک دا ایماری

روی  F. equiseti isolate A20 قلارچ  یلد ندایله از  

درصلد   06و  9/69نودره و یوالف وضشی، اه ترتیب 

ه تقط سه درصد رشد ک اازدارندگی نشان داد، درضالی

 قلارچ  ا مدموال(8)ندو   چه گ دم را کاهش دادریشه

F. equiseti       اه ع وان یلد نلوع قلارچ سلاپروتی  یلا

و  (Leslie et al., 2006) شودمهانم تانویه ش اس ه می

دهد که ممکن اس  ارسلی  ن ایج این مطالده نشان می

 از 

اای های آن، اه ع وان عوام  ک  ر  زیا ی ان خل ندایه

هلرز، دارای اهمیل  ااشل دا ن لایج     هایارسی از علف

( در شللرایط Boari & Vurro, 2004یللد مطالدلله )

 آزمایشلل اهی نیلل  نشللان داده اسلل  کلله ارسللی از    

تواند اله شلد  روی   می F. equiseti قارچ هایندایه

زا ( ایماریOrobanche ramosaای از گ  نالی  )گونه

 ااشدا   

هلای توزاریلوم در   اده از گونله ارسی موارد دی ر اس ف

 F. tumidumهرز عبارت لد ازر  هایک  ر  ان خاای علف

در  Ulex europaeusو  Cytisus scopariusالللرای 

الرای   F. nygamai(، Fröhlich et al., 1999زالند نو )

(، Kroschel et al., 1999اس رای ا در سودان و آلمان )

F. semitectum var. majus  رای ا در یلرب  ارعلیه اس

 Fusarium( و Ciotola et al., 1995آتریقا و کانلادا ) 

spp.   ( ارای ک  ر  نلوعی ترتیلونEuphorbia esula )

 و  Egeria densa( و ارای Caesar, 1999در آمریکا )

E. najas (  در ارزیNachtigal & Pitelli, 1999 ا) 

های توزاریلوم مدرتلی شلده در    رسد ندایهاه نظر می

وتی  ریشله ااشل د   های انداه نوعی قارچ، حقی این ت

کله  و ادون ایلن  سازی کردهکلونی چرا که روی ریشه

ها اروز ده لد  زایی ساصی روی گیاهچهعالیم ایماری

(Rodriguez et al., 2009     اله میل ان قاال  تلونهی ،)

انلدا  هلرز شلده  هایچه علفمونب کاهش رشد ریشه

الرای اوللین الار از     هاالزم اه اکر اس  که این ندایه

 شوندا گیاهی ندید گ ارش می ید می اان

 گیرینتیجه

گیلللری از نویلللداخش امکلللان اهلللره ،ایلللن مطالدللله

ها اله ع لوان اال ار ک  لر  زیال ی، در      میکروارگانیام

ها اس ا های مدیری  آنت وع اخشیدن و تکام  روش

در ضقیق ، زمانی که ید عام  ک  لر  زیال ی الرای    

ردسرساز مدرتلی شلود، چ لدین رهیاتل      ید گونه د

اللرای اسلل فاده مللرتر از آن ونللود سواهللد داشلل     

(Mortensen, 1998 که عبارت د از )اس فاده ما قیم  -9

ش اسلایی و   -8از عام  ارای ک  ر  گونه ملورد نظلر،   

آن عام  مورد نظر اله ع لوان یلد     اس فاده از توکاین

  مورد اس فاده از توکاین عام -9کش زیا ی و علف

هلای ندیلدا   کلش نظر اه ع وان ال و ارای س    عللف 

اتخاا هر ید از راهکارهلای ارایله شلده، اال  ی اله      

عوام  م دددی دارد و ان خاب ید روش اصولی ارای 

توانلد در چیلره   گیری از عام  ک  ر  زیال ی ملی  اهره

هلا در شلرایط   هلای اسل فاده از آن  شدن ار محدودی 

قیم از سلود میکروارگانیالم   ساص )مان د اس فاده ما 

در شرایط م رعه که ممکن اس  اله دالیل  م دلددی    

مانع از عملکرد موتقی  آمی  آن عام  ااشد( موتقیل   

(ا در مجملوع  Stubbs &  Kennedy, 2012آمی  ااشد )

گیری از عوامل  ک  لر    این مطالده، گام او  را در اهره

  هرز دردسرساز کله ک  لر  هایزیا ی در ک  ر  علف

هایی روالرو اسل ، ارداشل ه    ها اا دشواریشیمیایی آن

توان د در ش اسلاندن  های اددی میگیریاس  و نه 

این عوام  اه ع وان اا اری مرتر و کارامد در ملدیری   

هلللرز، نقشلللی کلیلللدی ایفلللا ک  لللدا هلللایعللللف
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