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  بلوط یذغال يماربی عامل با مبارزه در هاکشقارچ یو برخ کیولوژیب باتیاثر ترک
 )Biscogniauxia mediterranea( ايشهیدرون ش طیدر شرا  

  
    

  4یکرم لیجلو  3*محمدزاده وردي، اهللا2انیاوری، رضا 1یمحمدرضا کاووس

    
  .رانیگرگان، گرگان، ا یعیطبو منابع يدانشگاه علوم کشاورز ،علوم جنگل، دانشکده شناسی و اکولوژي جنگلجنگلگروه دانشیار،  -1
  .رانیگرگان، گرگان، ا یعیطبو منابع يدانشگاه علوم کشاورز ،علوم جنگل، دانشکده شناسی و اکولوژي جنگلکارشناسی ارشد جنگل -2
  .رانیا گرگان، گرگان، یعیطبو منابع يدانشگاه علوم کشاورز ،علوم جنگل، دانشکده شناسی و اکولوژي جنگلدانشجوي دکتري جنگل -3
  .رانیگرگان، گرگان، ا یعیطبو منابع يدانشگاه علوم کشاورز ،علوم جنگل، دانشکده شناسی و اکولوژي جنگلدکتري جنگل -4

  26/09/96تاریخ پذیرش:       29/02/96تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

نجام اصورت کامالً تصادفی هاستان گلستان ب در برداري از پارك جنگلی قرق واقعنمونه در این بررسی
العات مندرج در کلید شناسایی جنس ها، بر اساس اطقارچسازي . پس از جداسازي و خالصشد

Biscogniauxia sp.قارچی ۀسه گون ثیرأشد. ت ، عامل بیماري ذغالی تشخیص داده Trichoderma aviride، 
T. atroviride  وT. koningii دو اي با استفاده ازروي رشد عامل بیماري در شرایط کشت درون شیشه 

 در آزمون کشت Trichoderma ۀفرار مورد بررسی قرار گرفت. هر سه گون مواد ثیرأو ت متقابل کشت روش
اي هثیري مثبت در بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر است. اثر غلظتأفرار، داراي ت مواد ثیرأو ت متقابل

یماري مانکوزب بر عامل ب -پروپیکونازول، کاربندازیم و متاالکسیل کلرایدمس، هاي اکسیکشمختلف قارچ
و  50 هايکش پروپیکونازول در غلظتداد قارچ نتایج نشان .شد بررسی ايدر شرایط کشت درون شیشه

) را در بین درصد 100بازدارندگی (درصد ترین یشبام یپپی 100ام و کاربندازیم با غلظت یپپی  100
 10و کاربندازیم  )درصد 2/87( امیپپی  10است و دو غلظت، پروپیکونازول  ها داشتهکشهاي قارچغلظت

-هاي متاالکسیلکشترین بازدارندگی را داشتند. قارچیشب، درصد 45/81 و 25/86 ترتیبام بهیپپی  50و 
  .نداند با شاهد نشان داريیمانکوزب، کوپراکسی کلراید تفاوت معن

  .جنگل قرق کودرما،یبلوط، تر یذغال يماریمازو، باستان گلستان، بلند هاي کلیدي:واژه
*
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  مقدمه
اي از درختان بلوط با نام علمی بلوط بلندمازو گونه

Quercus castaneifolia ةاز تیر Fagaceae ۀو راست 
Fagales ة. تیراست Fagaceae  داراي هشت جنس و
که اعضاي جنس  استگیاهی  ۀگون 1000بیش از 
Quercus گونه مهم 600 در این میان با داشتن حدود-

 شوند. بلندمازومی مزبور شناخته ةترین عضو خانواد
و پراکنش جغرافیایی  هیرکانی و قفقاز هايبومی جنگل

آن در ایران، به سه استان گلستان (مینودشت، رباط قزلق، 
ندرگز گلستان، ب پارك، گرگان، پسندشاهآباد کتول، علی

، ساري، و زیارت)، مازندران (چالوس، نوشهر، بهشهر
بابلسر، کدوك، نکا و دشت نظیر) و گیالن (منجیل، 

، تاش، آستارا و هشت پرالهیجان، بندر انزلی، جنوب 
 ,Mozaffarianشود (مابین آستارا تا اردبیل) محدود می

درصد و از نظر  65/7این گونه از نظر تعداد  ).2004
-هاي شمال را بهدرصد موجودي از جنگل 01/8حجم 

 .)Resane et al., 2001( است دادهخود اختصاص 
بلوط در گذشته  یدگیخشکبیماري ذغالی بلوط یا 

-دور با نام زخم هیپوکسیلونی نیز شناخته می چنداننه

هاي اخیر منجر به زوال شد. بیماري مزبور در سال
تدریجی و مرگ تعداد زیادي از درختان بلندمازو در 

ه شدشرق هیرکانی  خصوصبههاي شمال کشور جنگل
عامل بیماري ذغالی  )،Mirabolfathy, 2011( است

 ۀقارچی از شاخ هاي معتبربندبلوط بر اساس آخرین رده
Ascomycotaۀ، زیر شاخ Pezizomycotinaة، رد 

Sordariomycetesة رد، زیرXylariomycetidae ،
است  Xylariaceae ةخانواد و Xylariales ۀراست

)Khoda parast, 2010ۀ). گون B. mediterranea  یکی
 .استران گیاهی در جنس مشروح ترین بیمارگاز مهم

اي و مدیترانه يوهواآباخیر در مناطقی با  ۀگون
علت ایجاد شانکرهاي ذغالی، به یکی اي بهمدیترانهنیمه

 ,Spoonerهاي بلوط جهان (از مشکالت اصلی جنگل

؛ Collado et al., 1999 ؛Ju and Rogers, 1996؛ 1986
Nugnet et al., 2001 ؛Linaldeddu et al., 2005 ؛

Jurc and Ogris, 2006 ؛Mirabolfathy, 2011( به-

مناطقی که دچار تغییرات آب و هوایی  خصوص
 Ju؛ Jurc and Ogris, 2006( شده استتبدیل  ،اندشده

et al., 1998این ه ). عالئم بیماري در درختان آلوده ب
یه شده التدریج الیهبخشی از پوست بهصورت است که 

شود. در برخی موارد راحتی از تنه درختان جدا میو به
د که در این زمان شوگیاهی مشاهده می ۀخروج شیراب

چی هاي شبه قارممکن است با بیماري ناشی از گونه
Phytophthora  داده شوداشتباه تشخیص 

)Mirabolfathy, 2011(.  قارچ در پس از توسعه و رشد
 اي ولکهصورت پودري به ةها تودالي آنهزیر و یا الب

نواري از استروماي دودي قارچ به رنگ مشکی و یا 
صورت گسترده و کشیده و یا نواري به طول ذغالی به
تر ممتر و به ضخامت یک تا دو میلیسانتی 10پنج تا 

استروما با گذشت زمان حتی پس  ةد. اندازشوظاهر می
 بدین علت که هم ،استرخت قابل افزایش از مرگ د

 کندصورت ساپروفیت رشد تواند بهچنان قارچ می
)Rostaii, 2010این قارچ در فصل بهار  جنسی). فرم غیر

و تابستان و فرم جنسی آن (آسک و آسکوسپور) در 
 ,.Alexopoulos et alشود (فصل زمستان تشکیل می

هاي روش). یکی از Jurc and Ogris, 2006؛ 1996
استفاده  و هاي گیاهی، کنترل بیولوژیکمدیریتی بیمارگر

 .)Khanjani et al., 2008( است هاکشاز قارچ

ترین و پرکاربردترین عامل در کنترل یکی از موفق
 Trichodermaهاي مختلف جنس بیولوژیک، گونه

هاي جنس ). گونهHarman et al., 2004( است
Trichodermaپراکنش وسیع هستند که هایی با ، قارچ

در خاك، مواد گیاهی، مواد در حال پوسیدن و روي 
شوند. فعالیت ضد قارچی این چوب یافت می

شده و از آن شناخته 1930ها از سال میکروارگانیسم
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ها در کنترل تالش بسیاري براي استفاده از آن زمان
 ,.Harman et al( شده استانجام هاي گیاهی بیماري

2004) .(Benitez et al., 2004 ،Harman et al., 2004 ،
Manczinger et al., 2002 ؛Monte, 2001؛et al., 

1985 Papavizasعنوان یک قارچ). در نتیجه از آن به-

رشد گیاه و فعالیت  ةدهندکش بیولوژیک، افزایش
 Baker andشود (هاي مفید استفاده میمیکروارگانیسم

Cook, 1974 ؛Schubert et al., 2008( توانایی .
هاي درون از طریق آزمون Trichodermaآنتاگونیستی 

اي و به کمک کشت متقابل، کلنیزاسیون و تولید شیشه
 Abbaszadeh( هاي فرار را به اثبات رساندندمتابولیت

et al., 2011 ،Gheorghe et al., 2008 ،Dantoff et 

al., 1995 ،Dolat abadi et al., 2011 ،Khodaei et 

al., 2013 ،Chegini et al., 2013 .(کش مناسب قارچ
باید ضمن داشتن سمیت زیاد براي عامل بیماري در 

 هاياثرغلظت پایین، براي گیاه میزبان سمی نبوده و 
. داشته باشدهدف جانبی کمی روي جانداران غیر

ر بوده پذیهمچنین از منظر اقتصادي استفاده از آن توجیه
 ,LaMondia( مقاومت در آن کم باشدو احتمال بروز 

 ۀرسد قبل از کاربرد و توصینظر میضروري به ).2014
هاي گیاهی، هر ترکیب شیمیایی در مدیریت بیماري

سنجش مقدار سمیت آن براي بیمارگر در شرایط 
قرار بگیرد تا ترکیب مناسب  بررسیآزمایشگاهی مورد 

مورد  یطبیع ۀدر عرص یپاشسمانتخاب و براي عملیات 
استفاده قرار گیرد و از محاسن این روش، سرعت عمل 

مدیریت عامل بیماري  .استهزینه بودن زیاد و کم
 اتیعملذغالی بلوط متکی به یکپارچگی بهترین 

شامل، بازدید، عملیات  اتیعملمدیریتی است و این 
-شکهاي بیولوژیکی و کاربرد قارچبهداشتی، کنترل

ها در این زمینه کشقارچ اثرهايهاست، اطالعاتی از 
. با توجه به عدم وجود اطالعات نشده استمنتشر 

ثیر سموم شیمیایی و عوامل کنترل أعلمی پیرامون ت

ابی یبیولوژیک بر بیماري ذغالی در ایران و جهان، دست
به دانش بومی مناسب با شرایط اکولوژیکی مناطق 

ین ا رو،این ازآید. شمار میشمالی کشور امري اساسی به
پژوهش با اهداف یافتن پاسخی مناسب و جامع براي 

  االت زیر انجام شده است:ؤس
پروپیکونازول،  کلراید مس، اکسی هايکشقارچ آیا -1

 .B قارچ کنترل مانکوزب در -کاربندازیم و متاالکسیل

mediterranea ثرؤم ايدر شرایط کشت درون شیشه 
  هستند؟

 هاي مزبور، درکشقارچ هاي مختلفثیر غلظتأت -2
در شرایط کشت درون  B. mediterranea قارچ کنترل
  چیست؟ ايشیشه

، T. koningiiعملکرد سه گونه قارچ آنتاگونیست  -3
T. viride و T. atroviride در کنترل قارچ B. 

mediteranus اي چگونه در شرایط کشت درون شیشه
  است؟

ثیر أداراي بهترین تکار رفته هاز تیمارهاي ب کیکدام -4
  ؟استمعنادار از نظر علم آمار 

در مقام مقایسه آیا عوامل کنترل بیولوژیک قادر به  -5
  ؟هستندرقابت با سموم شیمیایی 

آزمایشگاهی گام اول در  هايپژوهششک بی 
هاي کنترلی کارآمد و مناسب مدیریت شناسایی روش

 ۀیري آن در عرصکارگبهمنظور هاي گیاهی بهآسیب
 .استطبیعت 

  هامواد و روش
  بردارينمونه
 23 ۀبرداري از پارك جنگلی قرق واقع در فاصلنمونه

صورت  1392بهار  و 1391کیلومتري گرگان در زمستان 
صورت کامالً تصادفی و قطعات برداري بهگرفت. نمونه

 جداپوست تنه از درختان داراي عالئم بیماري ذغالی 
کاغذي  هايجداگانه در پاکتصورت ها به. نمونهشد
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. روي هر پاکت اطالعات مربوط به مکان داده شدندقرار 
-. سپس هر پاکت شمارهدرج شدبرداري و تاریخ نمونه

پالستیکی جداگانه قرار داده و  ۀگذاري، درون یک کیس
ان تا زم آمدهدستبههاي . نمونهمنتقل شدبه آزمایشگاه 

درجه  4±1دمایی شروع آزمایش در یخچال با شرایط 
  .شد ينگهدارسلسیوس 

  سازي و نگهداري قارچجداسازي، خالص
هاي گیاهی که حاوي عالئم در ابتدا قسمتی از نمونه

متر میلی 5×5. قطعاتی به ابعاد انتخاب شد ،ذغالی بودند
از بافت استرومایی قارچ با استفاده از تیغ اسکالپل برش 

رش هر ب ۀقبل از تهی. تیغ اسکالپل جدا شدندشده و داده
و درون الکل  داده شدچراغ الکلی حرارت  ۀروي شعل

تا سترون باشد. مراحل بعدي زیر هود  خنک شد
 . بدین منظور، با استفاده ازانجام شدبیولوژیک سترون 

سطح داخلی هود  درصد 70آغشته به الکل اتیلیک  ۀپنب
دقیقه فضاي داخلی آن  20مدت تمیز و به طور کاملبه
. سترون شد U. Vتشعشع نور ماوراي بنفش المپ  با

مدت دو الی سه دقیقه در محلول ها بهپس از آن نمونه
درصد (وایتکس ده درصد)  5/0هیپوکلریت سدیم 

ا شده ب. با استفاده از یک پنس سترونور شدندغوطه
مدت یک دقیقه درون تشتک ها بهآتش، نمونه ۀشعل

. سپس با داده شدند درجه قرار 70پتري حاوي اتانول 
ها درون آب مقطر سترون استفاده از پنس سترون نمونه

 است تمامی ابزار فلزي به ذکر. الزم داده شدندشستشو 
هاي سازي جدایهمورد استفاده در کشت و خالص

 قارچی قبل از شروع کار درون فویل آلومنیومی گذاشته
سترون درجه سلسیوس درون آون  140شده و در دماي 

به ها زیر هود، در مراحل بعدي . پس از انتقال آنشدند
آتش سترون و درون  ۀهر بار استفاده روي شعل يازا

. ابزار خنک شدندسی حاوي اتانول سی 100بشر 
 ۀبار از روي شعلمنظور حذف اتانول یکبه کاربردهبه

شدند. آب مقطر قبالً درون اتوکالو در ه آتش عبور داد

دقیقه سترون  20مدت وس و بهدرجه سلسی 121دماي 
مدت ها بهسطح، نمونه کردنخشکمنظور . بهشده بود

ده با شپنج دقیقه در میان دو الیه از کاغذ صافی سترون
. پس از آن در کنار شعله، با داده شدنداتوکالو قرار 

هر  يبه ازااستفاده از پنس سترون، تعداد پنج قطعه 
دو درصد  )WA( نمونه به تشتک پتري حاوي آب آگار

ا با همنظور کاهش آلودگی، درب تشتکمنتقل شدند. به
 شد. فاده از نوار پارافیلم مسدوداست

هاي پتري درون پس از درج مشخصات تشتک
زر پالستیک فری ۀشامل نام نمونه و زمان کشت در دو الی

ساعت درون انکوباتور با  48الی  24مدت گذاشته و به
درجه سلسیوس  24±1دماي شرایط تاریکی مطلق و 

زنی و استقرار جوانه ة. پس از مشاهدداده شدندقرار 
میسلیوم قارچی روي محیط کشت به کمک 

 ۀاستریومیکروسکوپ و سوزنی ظریف که روي شعل
ي از اسازي قطعهمنظور خالص، بهشده بودآتش سترون 

روي تشتک پتري حاوي محیط  آگار حاوي نوك ریسه
. داده شدقرار  )PDA( ستروز آگاردک ینیزمبیسغذایی 

هاي پتري با پارافیلم مسدود و پس دوباره درب تشتک
ها در شرایط مزبور درون از ثبت مشخصات تشتک

  .شدند ينگهدارانکوباتور 
  شناسایی قارچ

منظور شناسایی جنس و گونه قارچ بیمارگر در ابتدا به
درختان بلندمازو که داراي عالئم ذغالی بودند 

شناسی در آزمایشگاه مورد بررسی خصوصیات ریخت
قرار گرفت. بر اساس اطالعات مندرج در کلید شناسایی 

خصوصیات  Biscogniauxiaهاي جنس گونه
 ت شدثبماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ارزیابی و 

)Ju and Rogers, 2001 خصوصیات میکروسکوپی با .(
اي از رهقط تهیه اسالید مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا

روي الم قرار گرفت. سپس با استفاده از  کیدالکتیاس
شده روي شعله، نمونه از زیر سوزن تشریح سترون
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-به کیدالکتیاس ةو درون قطر گرفته شدسطح استروما 

 ۀدرجه در حاشی 45 ۀالمل با زاوی ۀ. لبمخلوط شدخوبی 
منظور جلوگیري از تشکیل ده و بهه شقطره قرار داد

روي  یآرامبهکمک یک سوزن باریک المل  حباب، با
ت منظور تثبی. پس از قرار دادن المل، بهداده شدالم قرار 

 مدت چندهاي هوا، اسالید بهنمونه و از بین بردن حباب
. پس از داده شدثانیه روي شعله چراغ الکلی حرارت 

ابتدایی اسالید زیر میکروسکوپ و کسب  مشاهده
 ايهپژوهشاطمینان از صحت و کیفیت آن، براي انجام 

. مشخصات از شد یدائمبعدي به کمک الك اسالید 
 ينگهدارقبیل نام نمونه و زمان تهیه درج و اسالیدها 

. اسالیدها زیر میکروسکوپ بررسی و تصاویر با شدند
  .شد ثبتکوپ استفاده از دوربین متصل به میکروس

روي  .Trichoderma spقارچ  یبازدارندگبررسی قدرت 
  عامل بیماري ذغالی

منظور ارزیابی پتانسیل کنترل بیولوژیک عامل بیماري به
هاي تریکودرما از دو روش کشت متقابل و توسط گونه

  شد. ثیر مواد فرار استفادهأت

  کشت متقابل
 ,Dennis and Webster(در این آزمون به روش 

1971a( تشتک طرف یک بدین منظور در .عمل شد 

 اي از آگار بهحاشیه، قطعه از مترسانتی دو ۀفاصلبه پتري

 در و بیمارگر متر حاوي میسلیوم جدایهمیلی پنج قطر

 Trichodermaاي از جدایه شرایط همان با طرف دیگر
 همان قارچ بیمارگر با شاهد تیمار . درداده شد قرار

قارچ  ۀحلق جايبه و گرفته قرار باال در مذکور شرایط
ت متري از محیط کشپنج میلی ۀآنتاگونیست، یک حلق

بدون میسلیوم قارچ آنتاگونیست در طرف دیگر قرار 
-کو تشت . سپس درب با نوار پارافیلم مسدودداده شد

 ۀهاي پتري پس از درج مشخصات درون دو الی
ر شدن پ ها تا زمان. تشتکگذاشته شدندپالستیک فریزر 

سطح محیط کشت از پرگنه قارچ بیمارگر در نمونه 
درجه  24±1متعلق به تیمار شاهد در انکوباتور با دماي 

. در انتها قطر رشد میسلیوم شدند ينگهدارسلسیوس 
درصد بازداري از رشد  شده وگیريدر هر تیمار اندازه

  :شد محاسبه 1 میسلیوم با استفاده از رابطه

شعاع رشد مسیلیوم در پتري شاهد  )1رابطه ( − کشقارچ یا قارچ تریکودرما شعاع رشد مسیلیوم در غلظت معین 
شعاع رشد مسیلیوم در پتري شاهد

× 100 

  فرار ترکیبات اثر
 ,Dennis and Webster(در این آزمون به روش 

1971b( میلی پنج هايحلقه . بدین منظور ابتداشد عمل-

 مورد قارچی هايجدایه دو روزه پرگنه حاشیه از متري

-هاي نه سانتیپتري تشتک مرکز برداشته و در آزمایش

 شد. سپس قرار داده PDAکشت  محیط متري حاوي

در شرایط تاریکی  ساعت 48 مدتبه هايپتري تشتک
انکوباتور  درون سلسیوس درجه 24±1مطلق و دماي 

شدند تا از استقرار پرگنه روي محیط کشت  نگهداري
 هاي پتريتشتک درب د. در ادامه،شواطمینان حاصل 

و یک  هود آزمایشگاهی برداشته سترون زیر شرایط در

 پرگنه شده باکشت تشتک ها شاملجفت از تشتک

 روبروي استو تشتک دیگر که تیمار  قارچی بیمارگر
پوشانده  پارافیلم از با استفاده آنها دور و گرفته قرار هم
ترل و قارچی بیوکن ۀ. تیمارها شامل سه گونشد تیتثبو 

. منظور از تیمار شاهد قرص آگار فاقد هستندشاهد 
است.  B. mediterraneaمیسلیوم قارچ عامل بیماري 

 ۀها درون دو الیپس از درج مشخصات مربوط، تشتک
شده و به انکوباتور با شرایط ه کیسه فریزر قرار داد

 درجه سلسیوس منتقل 24±1تاریکی مطلق و دماي 
هاي ذکر است هر یک از جفت تشتکبه  شدند. الزم

مورد آزمایش طوري قرار گرفتند که تشتک حاوي عامل 
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بیوکنترل در زیر و تشتک مربوط به بیمارگر در باال جاي 
ها تا اشغال کامل سطح محیط . این تشتکداشته باشد

کشت مربوط به نمونه شاهد توسط پرگنه قارچ بیمارگر 
 عنوانبه مدت این .شدند ينگهداردر شرایط مزبور 

شد. هر یک از  گرفته نظر در پایان آزمایش زمان
تیمارهاي نامبرده با پنج تکرار صورت گرفت. پس از 
گذشت زمان الزم براي رشد کامل نمونه تیمار شاهد، 

اي فرار ه. اثر متابولیتمحاسبه شدقطر پرگنه ارزیابی و 
محاسبه  2رابطۀ تیمارهاي قارچی بیوکنترل با استفاده از 

  :شد
  IG= [(C-T)/C] ×100  )2رابطه (

درصد بازدارندگی از رشد  ،IGدر این رابطه، 
طر رشد میسلیوم بیمارگر در تشتک ، قC، میسلیومی

 قطر رشد میسلیوم بیمارگر در هر تیمار ،Tو  پتري شاهد
  است.

  ها بر رشد قارچ بیمارگرکشثیر قارچأبرسی ت
 کلرایدمس، اکسیهاي کشدر این پژوهش اثر قارچ

بر  مانکوزب -پروپیکونازول، کاربندازیم و متاالکسیل
قارچ عامل بیماري ذغالی درختان بلندمازو در شرایط 

 با سموم . اختالطشد یبررس ايکشت درون شیشه
 یبترت بدین انجام شد. هورسفال با روش کشت محیط

 PDA محیط کشت هايارلن سازيسترون از که پس
)Potato Dextrose Agar(  درجه  121در دماي

 ماريحمام بن به دقیقه، 20مدت اتوکالو به سلسیوس
 طمحی دماي تا منتقل شدند سلسیوس ۀدرج 45 دماي با

 به ادم این در و به حالت مایع باقی بماند. ثابت کشت
 اضافه هاکشقارچ ةشد تهیه پیش از هايغلظت ها،ارلن
 و 300 ،200 ،100 ،50 ،10 هايغلظت نهایت در و شد

 یکوپراکس مانکوزب،-متاالکسیل براي امیپپی 400
 براي امیپپی 100 و 50 ،10 هايغلظت و کلراید

قال قبل از انت. شدند هیته پروپیکونازول و کاربندازیم
 یآرامبه آمدهدستبه محیط کشت حاوي سم، مخلوط

ی از یکنواخت طور کامالًبهتا محیط کشت  داده شد تکان
 ۀشعل کنار در هاارلن محتوي دست آید. سپسهسم ب
-درون تشتکبه در زیر هود آزمایشگاهی سترون آتش

 ارتیم در شدند. ریخته سترون متريپتري نه سانتی هاي
 استفاده سترون مقطر آب از سمی محلول جايبه شاهد

 ۀسم، یک حلق حاوي کشت محیط انعقاد از پس. شد
 حال متري از محیط کشت حاوي پرگنه درپنج میلی

در هر تشتک پتري قرار  B. mediterranea قارچ رشد
ها با نواري از پارافیلم مسدود، . درب تشتکداده شد

ها ثبت و مشخصات مربوط به تیمارها روي تشتک
 . سپسداده شدندپالستیک فریزر قرار  ۀدرون دو الی

ا کشت بها تا زمان پر شدن کامل سطح محیط تشتک
مربوط به تیمار شاهد در  ۀپرگنه قارچ بیمارگر در نمون

 سلسیوس درجه 24±1شرایط تاریکی مطلق و دماي 

 شعاع گیرياندازه .شدند ينگهدارانکوباتور  درون
پتري  تشتک پشت از کولیس از استفاده با قارچ پرگنه

 شامل تصادفی کامل طرح قالب در آزمایش .انجام شد
 همراه نمونه شاهد و هر تیمار با پنج تکراربه تیمار 18

  .انجام شد
  هاآماري داده لیوتحلهیتجز

افزار آماري در محیط نرم لیوتحلهیتجزتمامی مراحل 
)Stat-Graphics Centurion XV 15.2.05 (Stat-

Point Company منظور اثبات وجود . بهانجام شد
مایش، آز دار بین اثر کنترلی تیمارهاي موردیتفاوت معن

. تجزیه رسم شد) ANOVAجدول تجزیه واریانس (
 سهیمقا. انجام شد GLMواریانس از طریق روش 

ار دیحداقل تفاوت معن با استفاده از روشها میانگین
LSD  انجام شددر حداکثر سطح اطمینان درصد. 

  نتایج
  شناسایی بیمارگر ذغالی بلندمازو
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-اسالید میکروسکوپی، ارزیابی ابتدایی به ۀپس از تهی

 .دانجام شمنظور کسب اطمینان از صحت و کیفیت آن 
ورت صها پریتسیوم بهبدین منظور اسالیدهایی که در آن
ور منظبه. انتخاب شد ،کامل و سالم قرار گرفته بودند

ارزیابی دقیق آسکوسپورها، اسالیدهایی که حاوي تعداد 
. دندش نشیگزالغ بودند نیز کافی از آسکوسپورهاي ب

دلیل نیاز به نگهداري هتکمیلی و ب هايپژوهشبراي 
مدت این اسالیدها، با کمک الك شفاف ناخن طوالنی

 هیتهو اسالیدهاي دائمی  چسبانده شدهم المل به ال
نمونه روي  ة. پس از درج مشخصات شامل شمارشدند

شده شناسایی قارچ اسالید، با استناد بر کلید ارائه
. )Ju and Rogers, 1998, 2001( انجام شدبیمارگر 

 به شرحشناسی قارچ عامل بیماري مشخصات ریخت
 تبه حال، استروماي بالغ رمسلحیغبا چشم  :استزیر 

گ کربنی و به رن به حالتافقی و کشیده، از نظر جنس 
مشخص، سطح  هیحاشخاکستري تیره تا سیاه، داراي 

شکستگی و کمی باالتر از پوست درخت  به همراهصاف 
برابر زیر  40نمایی حدود در بزرگ ).1(شکل  است
هاي مربوط به ، برجستگیکروسکوپیمویاستر

وبی خها پستانکی شکل و منفذ استیول بهپریتسیوم
 چندگانهبود. در مشاهده از باال، حضور  مشاهدهقابل

 خوبیها درون یک بافت استرومایی بهومپریتسی
برشی از استروما  ۀ). با تهی2(شکل  است صیتشخابلق

  اسکالپل، فضاي در  به کمک
 .مشاهده شدتا کشیده  شکلیگالبها، پریتسیوم ةگیرندبر

فقط یک پریتسیوم حضور داشت  هرکدامهمچنین درون 

و هر یک از طریق کانالی مجزا به یک استیول منفرد 
اد در د نشانگیري فضاي استیوالر د. اندازهشونوصل می

متر و میلی 7/0تا  5/0ود ترین قسمت عرض حدپهن
در  ).3(شکل  استمتر میلی 2/1ها حدود طول آن
یبگالها گرد و میکروسکوپی، پریتسیوم هايپژوهش

ي اها کیسهو داراي یک گردن کوتاه بودند. آسک شکل
 به سمتتا سیلندري شکل و کنار یکدیگر از قاعده 

در طور منظم قرار داشتند. باالي آسکوکارپ به
ود، ب شکسته شدهها اسالیدهایی که پریتسیوم در آن

ها تعداد که درون آن شدهمشاهدهتعدادي آسک سالم نیز 
ها هشت آسکوسپور جاي داشتند. برخی از آسک

ند. این بود مشاهدهقابلخوبی شکسته و آسکوسپورها به
. شدندمشاهده  شکلیدوکاسپورهاي جنسی، از گرد تا 

اي تیره و گاهی روشن، ها در هنگام بلوغ قهوهرنگ آن
تزیینات بود. دو انتهاي  هرگونهسطح صاف فاقد 

یا هرگونه و  زوائدو فاقد  آسکوسپورها همسان
ها از قبیل زخم حاصله از شواهدي دال بر حضور آن

افتادن آن بود. منفذ تندشی آسکوسپورها منفرد، کشیده 
به شکل صاف تا خمیده شده در طول آسکوسپورو 

نمایی . در بررسی مورفومتري با بزرگمشاهده شد
) 14ترتیب (برابر، طول و عرض آسکوسپورها به 1000

بر  ).4(شکل  شد یابیارزمیکرومتر  8-6) 7× ( 16-11
اساس مشخصات باال و استناد بر کلیدهاي معتبر علمی 

 .B. mediterranea varبرده، عامل بیماري نام

microspore  داده شدتشخیص.  
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  درخت بلندمازو در جنگل قرق و عالئم بیماري ذغالی تنه -1شکل 

Figure 1. Oak tree trunks in Ghorogh forest and symptoms of B. mediterranea 
  

 
  B. mediterraneaهاي پستانکی شکل در محل قرارگیري پریتسیوم درون بافت استرومایی قارچ برجستگی -2کل ش

Figure 2. Pacifier shaped nodes perithecia location within tissue stromal fungus B. mediterranea  
  

 
  B. mediterranea ها در برش عرضی استروماي قارچپریتسیوم ةدر بر گیرند ۀمحفظ -3شکل 

Figure 3. Cross section stromal compartment contains the perithecia of the fungus B. mediterranea 
  

  
  B. mediterranea قارچی ۀآسکوسپورهاي گون -4شکل 

Figure 4. Ascospores fungal species B. mediterranea  
  

  سازي و نگهداري قارچجداسازي، خالص
پس از گذشت دو الی پنج روز، استقرار میسلیوم قارچی 

. این مشاهده شد WAروي سطح محیط کشت 
متر میلی 5×5ها حاصل از کشت قطعاتی به ابعاد میسلیوم

-. بههستند B. mediterraneaاز بافت استرومایی قارچ 

دست آوردن جدایه خالص، هسازي و بمنظور خالص
استریومیکروسکوپ و با استفاده از سوزنی باریک، زیر 
و زیر  جداشدهکوچکی از آگار حامل نوك ریسه  ۀقطع

هود آزمایشگاهی با رعایت اصول و نکات بهداشتی 
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. پس از گذشت داده شدقرار  PDAروي محیط کشت 
 1یک هفته از زمان شروع انکوباسیون با شرایط دمایی 

ه ب، پرگنه قارچ وس و تاریکی مطلقسلسی ۀدرج 24 ±
مخملی با حاشیه و مرکز سفید و در برخی موارد  حالت

مرکز کلنی به رنگ سبز زیتونی تا خاکستري روشن 
مدت، منظور نگهداري طوالنی). به5(شکل  مشاهده شد

پرگنه که حاوي میسلیوم جوان  ۀقرص آگار از حاشی
درون لوله  PDAتهیه و روي محیط کشت  است

. پس از رشد قارچ تحت کشت شدآزمایشگاهی زیر 
اي هلوله شده استشرایط انکوباسیون که در باال ذکر 

 ۀآزمایش درون یخچال با دماي حدود چهار درج
  .شد داريسلسیوس نگه

  

  
 PDAکلونی قارچ بیمارگر ذغالی درختان بلندمازو روي محیط کشت  -5شکل 

Figure5. Colony of fungi B. mediterranea on PDA  
  

-بررسی قدرت بازدارندگی از رشد بیمارگر توسط گونه

  هاي قارچ تریکودرما
 ۀپس از اشغال کامل سطح محیط کشت توسط پرگن

شاهد، رشد خطی  ۀدر نمون B. mediterraneaقارچ 
رزیابی قرار ها در زیر کشت، تیمارها مورد امیلسیوم

). بدین منظور با استفاده از کولیس شعاع 6گرفت (شکل 

هاي . دادهثبت شدگیري و رشد میسلیومی اندازه
افزار اکسل منتقل و پس از در ابتدا به نرم آمدهدستبه

توسط  شدهارائه ،3ۀ اجرا ویرایش الزم با استناد بر رابط
)Dennis and Webster, 1971a (انجام  براي

  .شدند رهیذخآماري  لیوتحلهیتجز
  

  100 ×شعاع رشد مسیلیوم در غلظت معین  –شعاع رشد مسیلیوم در پتري شاهد   )3رابطه (

-در فرمول ارائه شعاع رشد مسیلیوم در پتري شاهد

نتیجه  ۀپس از محاسب استکه مشهود  طورهمانشده، 
 هاي تیمار از نمونهکاستن رشد خطی میسلیوم در نمونه

تقسیم بر رشد خطی میسلیوم  آمدهدستبهشاهد، عدد 
هاي عاملبازدارندگی  مقدارد تا شوشاهد می ۀدر نمون

 مدهآدستبهنتایج . محاسبه شودقارچ  تیمار بر رشد
اده هاي مورد استفداد توانایی آنتاگونیستی جدایه نشان

در  Trichodermaبرده جنس قارچی نام ۀسه گون از

. در این استدرصد  50شرایط کشت متقابل، بیش از 
ترین درصد بازدارندگی از رشد بیمارگر در رابطه، بیش

خورد که برابر  رقم T. koningii ۀجدایه متعلق به گون
بازدارندگی  مقداردرصد بود. همچنین کمترین  8/68با 

که  مشاهده شد T. viride ۀگون توسط جدایه متعلق به
درصد بود. تفاوت بین تیمارهاي متعلق  67برابر با مقدار 

هاي آنتاگونیست از نظر آماري با یکدیگر به قارچ
  .)1(جدول  نیستمعنادار 
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 تهاي آنتاگونیسجدایهتوسط ترکیبات فرار  B. mediterraneaممانعت از رشد میسلیوم قارچ  -6 شکل

Figure 6. The effect of inhibitory mycelia growth of B. mediterranea with isolate antagonistic fungus  
 

 در کشت متقابل با قارچ آنتاگونیست B. mediterraneaقدرت بازدارندگی از رشد میسلیوم  -1جدول 
Table 1. The inhibitory effect of mycelia growth of B. mediterranea in dual culture with antagonistic 

fungus  
  هاآنتاگونیستهاي قارچ

Antagonistic fungus 
  متر)قدرت بازدارندگی (میلی میانگین

Mean of inhibitory effect (mm) 
  شاهد

Control 
(a)0  

T. koningii 69.8(b) 
T. atroviride (b) 68.1 

T. viride (b)67 

LSD = 17.6641, C.V = 28.51%, P-value = 0.00371 
  .هستند درصد یکدار آماري در سطح یعدم وجود اختالف معن ةدهنداعداد با حروف مشابه نشان *

* Numbers with the same letters indicating non-significant statistical difference at the 1% level. 
 

بر  ماتریکودرهاي هاي فرار جدایهثیر متابولیتأبررسی ت
 جلوگیري از رشد میسلیومی بیمارگر

-قدرت بازدارندگی ترکیبات فرار جدایهنتایج مربوط به 

توانند در حدود ده ، میTrichodermaهاي آنتاگونیست 
 B. mediterraneaرشد میسلیومی  مقداردرصد  30الی 

، اما تفاوت را کاهش دهند PDAروي محیط غذایی 
ترین درصد بازدارندگی از . بیشمشاهده نشدداري معنی

رقم  T. koningii ۀرشد بیمارگر در جدایه متعلق به گون
. همچنین شد یابیارزدرصد  28که در حدود  خورد

 ۀبازدارندگی توسط جدایه متعلق به گون مقدارکمترین 
T. viride درصد بود.  10که برابر با مقدار  مشاهده شد

تریکودرما همگی  ۀمتعلق به گون هاياز این نظر، جدایه
نسبت به  کهیدرحالدر یک گروه آماري قرار گرفتند. 

اخیر در گروه آماري مستقلی جاي  ۀگون سهتیمار شاهد 
  .)7 شکلو  2گیرند (جدول می

  ها در رشد قارچ بیمارگرکشثیر قارچأت نتایج
ار دکش تفاوت معنینتایج حاکی از آن است که دو قارچ

کش قارچ کهيطوربه)، 3(جدول آماري با شاهد دارند 
ام و یپپی  100و  50هاي پروپیکونازول در غلظت

 ترین بازدارندگییشبام یپپی  100کاربندازیم با غلظت 
ها داشته، رشد قارچ کشهاي قارچبین غلظترا در 

متر بوده و بعد از این دو غلظت، عامل بیماري صفر میلی
متري و میلی 2/87ام با رشد یپپی  10پروپیکونازول 

 45/81و  25/86ترتیب ام بهیپپی  50و  10کاربندازیم 
ا ترین بازدارندگی ریشبمتري قارچ عامل بیماري میلی
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-داشتند. قارچ هاآنهاي ها و غلظتکشدر میان قارچ

مانکوزب، کوپراکسی کلراید با -هاي متاالکسیلکش
ام یپپی  400و  300، 200، 100، 50، 10هاي غلظت

بدین معنی  نشان ندادبا شاهد  داريیهیچ تفاوت معن

هاي اند در غلظتکش نتوانستهکه این دو قارچ
ر ثیألی تبر رشد قارچ عامل بیماري ذغا مورداستفاده

  ).3 داشته باشند (جدول

  
 B. mediterraneaهاي آنتاگونیست روي رشد میسلیوم قدرت بازدارندگی ترکیبات فرار جدایه -2جدول 

Table 2. The inhibitory effect of mycelia growth of B. mediterranea in dual culture with antagonistic 
fungus 

  هاآنتاگونیستهاي قارچ
Antagonistic fungus 

  متر)(میلی رشد میسلیومی میانگین
Mean of mycelia growth (mm) 

  شاهد
Control  

(a)0  

T. koningii (b) 28.1556 
T. atroviride (b) 10.6667 

T. viride (b) 10 

LSD = 6.22881, C.V = 39.8118%, P-value = 0.0034 
  .هستند درصد یکدار آماري در سطح یعدم وجود اختالف معن ةدهندبا حروف مشابه نشان اعداد *

* Numbers with the same letters indicating non-significant statistical difference at the 1% level. 
  

  
  هاي آنتاگونیستتوسط ترکیبات فرار جدایه B. mediterraneaممانعت از رشد میسلیوم قارچ  -7شکل 

Figure7. The effect of inhibitory mycelia growth of B. mediterranea with isolate antagonistic fungus  
  

 LSDبا استفاده از آزمون  B. mediterraneaها بر قارچ کشهاي اثر قارچمقایسۀ میانگین -3جدول 
Table 3. Comparison of the effects of fungicides on fungi B. mediterranea using LSD test  

  )ام) مخلوط با محیط کشتغلظت سم (پی پی( درصد بازدارندگی
Percentage of inhibition (Toxin concentration (ppm) Mixed with growth medium) 

  هاکشقارچ
Fungicide 500 400 300 200 100 50 10 

 -  - -  -  100 (a) 86.25 (c)  81.45 (b)  Carbendazim 
 -  - -  -   100 (a)  100 (a)  81.2 (b)  Propiconazol 
(d) 0 0 (d) (d) 0 (d) 0 (d) 0 (d) 0 (d) 0 Copper oxychloride 
(d) 0 (d) 0 (d) 0 (d) 0 (d) 0 (d) 0 (d) 0 Metalaxyl-Mancozeb 

C.V = 35.713%, LSD = 1.18831, P-Value = 0.00023  
  .هستند درصد یکدار آماري در سطح یعدم وجود اختالف معن ةدهنداعداد با حروف مشابه نشان *

* Numbers with the same letters indicating non-significant statistical difference at the 1% level. 
 

Control T. atroviride T. koningii T. viridae
Treatment

0

20

40

60

80

100

In
hi

bi
to

ry
 P

er
ce

nt
ag

e



4، شماره 3پژوهش و توسعه جنگل، جلد  پژوهشی - علمی فصلنامۀ  

354 

 

هاي کشدر مورد قارچ شدهانجامهاي یشآزما
مانکوزب، کوپراکسی کلراید، کاربندازیم و -متاالکسیل

عامل  B. mediterraneaقارچ  پروپیکونازول روي
-ارچداد که ق بیماري ذغالی بلوط در کشت متقابل نشان

اهش کنترل و ک سببکش پروپیکونازول و کاربندازیم 

عامل بیماري ذغالی  B. mediterraneaرشد کلنی قارچ 
هاي کشولی قارچ شد شگاهیآزمابلوط در شرایط 

مانکوزب، کوپراکسی کلراید در مقایسه با  -متاالکسیل
ان نشثیري در کنترل عامل بیماري أگونه تشاهد هیچ

 ).9و  8 هاي(شکل ندادند
 

    
در  کش پروپیکونازولردیف اول: تأثیر کنترلی قارچ -8 شکل

ردیف دوم: اثر کنترلی )، 3( 100) و 2( 50)، 1( 10غلظت 
) 6( 100) و 5( 50)، 4( 10ر غلظت کش کاربندازیم دقارچ

ر د کوپراکسی کلرایدکش ردیف سوم: عدم تأثیر قارچو 
ام بر رشد خطی پی) پی9( 100) و 8( 50)، 7( 10غلظت 
 م.میسلیو

Figure 8. First row: effect of control of propiconazole 
fungicide at concentrations of 10 (1), 50 (2) and 100 
(3) ppm on linear growth of mycelium. Second row: 
control effect of fungicide carbendazim at 
concentrations of 10 (4), 50 (5) and 100 (6) ppm on 
linear growth of mycelium. Third row: the inactivation 
of coxaccharide fungicide at concentrations of 10 (7), 
50 (8) and 100 (9) ppm on linear growth of mycelium. 

 کوپراکسی کلرایدکش عدم تأثیر قارچ ردیف اول: -9شکل 
ام بر رشد پی) پی3( 400) و 2( 300)، 1( 200در غلظت 

-متاالکسیلعدم تأثیر قارچکش  و سوم:خطی. ردیف دوم 
)، 7( 200)، 6( 100)، 5( 50)، 4( 10در غلظت  مانکوزب

  ام بر رشد خطی میسلیوم.پی) پی9( 400) و 8( 300
Figure 9. First row: the inactivation of copraxyl 
chloride fungicide at concentrations of 200 (1), 300 (2) 
and 400 (3) ppm on linear growth. Second and third 
row: The inactivation of metalaxyl-mannocide 
fungicide at concentrations of 10 (4), 50 (5), 100 (6), 
200 (7), 300 (8) and 400 (9) ppm on linear growth of 
mycelium. 

  بحث
موارد متعددي از زوال و  1391تا  1387هاي بین سال

) Q. brantiiخشکیدگی تدریجی درختان بلوط ایرانی (
 هاگزارش. شده بودمشاهدهدر سلسله جبال زاگرس 

حاکی از شیوع شدید نوعی بیماري گیاهی داشتند که 

مشاهدات بالینی عالئم از قبیل خروج  برحسبدر ابتدا 
، زردي پشت شدن تاجها، کمصمغ از تنه و شاخه

ها و در نهایت زوال تدریجی و مرگ ومی برگعم
به هایی از ششد مربوط به گونهدرختان بیمار تصور می

ئم در سال همچنین این عال. باشد Phytophthoraقارچ 
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) و Q. castaneifoliaمازو (روي درختان بلند 1391
مشاهده ) در شمال کشور Zelkova carpinifoliaآزاد (

داد عامل بیماري  صورت گرفته نشان هايبررسی. شد
 است B. mediterranea ،بردهدر هر سه مورد نام

)Mirabolfathy et al., 2011( ۀبر پای هاپژوهش. این 
شناسی و همچنین بارکدگذاري خصوصیات ریخت

DNA ده شصورت پذیرفت. بر اساس خصوصیات ارائه
از  آمدهدستبهآسکوسپورهاي عامل بیماري  ةبراي انداز

مورفومتري (طول و عرض آسکوسپورها  هايپژوهش
میکرومتر) توسط  7-9×  14-19ترتیب به

Mirabolfathy (2011)  و با استناد به کلید شناسایی
توسط  شدهارائه Biscogniauxiaهاي جنس گونه

Rogers ) قارچ  کردتوان اذعان )، می1996و همکاران
ان بیمارگر درختعنوان شده توسط آن محققین بهمعرفی

 .B. mediterranea var بلندمازو در جنگل قرق

mediterranea ذغالی درختان جنگلی  يماریب. است
ترین عوامل زوال و خشکیدگی در عنوان یکی از مهمبه

 Jurc( استهاي کشور پرتغال و اسلوونی مطرح جنگل

and Orgis, 2006 همچنین شیوع این بیماري از .(
کشورهاي حوزه آمریکاي مرکزي، هاي روسیه، جنگل

. در کشور پرتغال قارچ شده استگزارشآفریقا و اروپا 
B. mediterranea 40زوال و خشکیدگی حدود  سبب 

) Q. suber( پنبهچوبدرصد از جمعیت درختان بلوط 
 Biscogniauxiaهاي جنس قارچی است. این گونه شده

زیست صورت اندوفیتی همیرجنسی بهدر مرحله غ
در این مرحله عالئمی از  .هستندبیماري از درختان 

 هکشود. به اثبات رسیده است ها مشاهده نمیحضور آن
زیستان درون درختان میزبان با کاهش جمعیت این هم

در  کهينحوبهفزایش دما ارتباط مستقیم دارد رطوبت و ا
 افتهیشیافزاشدت به تشانیجمعشرایط استرس خشکی 

کنند میسرعت کلونیزه آوندي را بههاي و بافت
)Vannini and Scarascia Mugnozza, 1991 در این .(

 به سمتحالت زوال تدریجی صورت گرفته و قارچ 
 پوست پاره شدنکند. خروج صمغ با پوست رشد می

ها حادث و در سال بعد بافت استرومایی تنه و شاخه
اهده قارچ ظاهر و عالئم مربوطه به بیماري ذغالی مش

 ردکتوان اذعان می آمدهدستبهشود. بر اساس نتایج می
 .Tهاي هر سه قارچ پتانسیل آنتاگونیستی جدایه

aviride ،T. atroviride  وT. koningii  در بازداري از
رشد میسلیومی قارچ بیمارگر ذغالی در شرایط کشت 

رچه اگ نیست کیتفکقابلاي از نظر آماري درون شیشه
شاهد از قدرت باالیی در بازدارندگی از  ۀنسبت به نمون

). 1رشد میسلیومی بیمارگر برخوردار هستند (جدول 
قارچ  ۀمربوط به مقابل تحقیقدر شرایط آزمایشگاه طی 

ثابت  .Trichoderma spهاي مختلف پاتوژن با جدایه
هاي مورد بررسی قادر به تمامی آنتاگونیست شد

کلنی عامل بیماري ذغالی بلندمازو بیش  ممانعت از رشد
توان مربوط به . این خاصیت را میهستنددرصد  50از 

 .Trichoderma spهاي قدرت زیاد رقابت رشد گونه
ها بیشتر از رشد عامل دانست زیرا سرعت رشد آن

پس از چند روز  کهيطوربهبیماري ذغالی بلوط بوده 
یک سر نیچ اکولوژ(رقابت بر  کردها را کلنیزه کلونی آن

 ها اثر کنترلیشامل غذا و فضا). در این مورد تمام جدایه
 Peyghami (2001)یکسانی داشتند. این نتایج با نتایج 

اي هداد که کاربرد جدایه نشاننتایج آن  .مطابقت داشت
تریکودرما در کنترل بیولوژیکی عامل پوسیدگی انتهاي 

 05/0( آماريدار یثر بود و تفاوت معنؤگندم م ۀریش
<p( هايبین گونه T. tomentosum و T. harzianum 

اما هر دو گونه  مشاهده نشد در ممانعت از رشد بیمارگر
از رشد ) p>05/0( داريیبازداري معن سببمذکور 

 Peyghami, 2001( .Khodaei( شدند میسلیومی گونه
دار آماري بین ی) نیز عدم تفاوت معن2013( و همکاران

 .Tاثر بازدارندگی سه گونه قارچ تریکودرما، شامل 

harzianum ،T. tomentosum  وT. longibrachiatum 
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گزارش کردند که با نتایج  F. monoliformeبر قارچ 
 Niknezhadاین پژوهش مطابقت داشت. همچنین 

kazempour (2007)  نیز طی تحقیقات خود تفاوت
 T. harzianum ،T. virideهاي ونهدار آماري بین گمعنی

بازدارندگی از رشد  نظراز  Gliocladium virensو 
که هر سه گونه  هرچندقارچ فوزاریوم مشاهده نکردند، 

ند. با کرددر بازدارندگی از رشد بیمارگر موفق عمل 
 ۀگی از رشد سه گوندمقایسه درصد بازدارن

Trichoderma  بر رشد قارچ بیمارگر در آزمون
توان نتیجه گرفت که ) می2هاي فرار (جدول متابولیت
شده در این آزمون استفاده Trichoderma ۀسه گون
ثیر در بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر است. أداراي ت

 اهپژوهشهاي فرار با نتایج نتایج آزمون متابولیت
 Shahiri؛ Behboudi et al., 2005( مطابقت دارد

tabarestani, 2008 ؛Mohamadi et al., 2012 ؛
Chegini et al., 2013(ها، ، در تمامی این پژوهش

 Trichodermaهاي مختلف هاي فرار گونهمتابولیت
قادر به بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر بودند. 

Behboudi ) گزارش کردند همگی 2005و همکاران (
کنند هاي فرار میتولید متابولیتجدایه تریکودرما  24

 Phytophthoraکه داراي اثر بازدارندگی بر شبه قارچ 

capsici هاي . در این بین برخی از جدایههستندT. 

harzianum و T. viride هاي ترین و جدایهبیشT. 

koningii  کمترین اثر بازدارندگی را داشت. گزارش
 Trichodermaهاي هاي جدایهکردند که متابولیت

رشد پرگنه قارچی  مقداراز سطح پسته  شده يجداساز
A. flavus ۀدر این میان گون. ددهنرا کاهش می T. 

harzianum داراي اثر بازدارندگی بیشتري نسب به T. 

longibrachiatum بوده است )Chegini et al., 2013( .
تا سطح  T. virideهاي فرار متابولیت کردگزارش 

بازداري  R. solaniدرصد توانسته از رشد قارچ  93/69
و  Shahiri tabarestani, 2008(. Schubert( کند

دادند اي نشان) در شرایط درون شیشه2008همکاران (
هاي مختلف تریکودرما در کنترل بیولوژیکی که گونه

اري دعامل بیماري پوسیدگی درختان تأثیر معنی قارچ
 T. atrovirideهاي مختلف قارچ بین گونهدارند و از 

 را در کنترل قارچ عامل بیماري را نشان اثرهاترین بیش
 Terichoderma ۀهاي فرار سه گونثیر متابولیتأتداد. 

ر ثیأمقایسه کردند. ت R. solaniرا در بازدارندگی از رشد 
 .T مراتب بیشتر ازبه T. harzianum هاي فرارمتابولیت

viride  وT. virens مشاهده شد )Mohamadi et al., 

) 2013و همکاران ( Khodaei. در پژوهشی که )2012
 .Tقارچی  ۀسه گون مشخص شدنیز  انجام دادند

harzianum ،T. tomentosum  وT. longibrachiatum 
رشد  بازدارندگی از سبب تنهانهدر آزمون متابولیت فرار، 

تحریک  موجبشوند بلکه نمی F. semitectumقارچ 
 .T هاي فرارثیر متابولیتأشود. از طرفی ترشد آن می

longibrachiatum  برF. moniliforme  وF. solani 
 دار نبوده است که با نتایج این تحقیق مغایرت دارد.معنی

هاي گیاهی هاي کنترل شیمیایی بیماريروش
 موردتوجهثیر محسوس و سریع آنها أدلیل تهمواره به

سموم شیمیایی ). Rostaii, 2010( اندبیشتري قرار گرفته
ها و کش، باکتريهاکشاز قارچشامل انواعی 

هاي که اغلب آنها به کمک روش هستند هانماتودکش
آیند می به وجود شیمیایی از ترکیبات آلیو معدنی

نوان عبیولوژیک داشته و به منشأبرخی از آنها  کهیدرحال
 درواقع، شوندمتابولیت یک موجود زنده شناخته می

هنگام استفاده از سموم شیمیایی همواره باید عواقب 
ناپذیر آن مانند سمیت براي انسان، ناگوار و بعضاً جبران

دام و دیگر جانداران غیر هدف، اثر جانبی روي 
رل هاي دخیل در کنتهاي مفید از قبیل قارچآنتاگونیست

تج به برهم خوردن تعادل اکولوژیک بیولوژیک که من
شود و همچنین کاهش تنوع فلور موجود در نظر می
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-اجراي کنترل شیمیایی می ۀگرفته شود. در ضمن هزین

 .)Rostaii, 2010( کننده باشدتواند یک عامل محدود
ه ها متصور است ککشسه کاربرد براي قارچ یطورکلبه

اولیه قارچی و  )هیزاد ماشامل کاهش مقدار اینوکولوم (
کردن عامل بیماري در سطح  رفعالیغکنی آن، یا ریشه

میزبان (حفاظت از میزبان و پیشگیري از بیماري) و یا 
ي گیاهی استقراریافته رو از بین بردن آن و درمان بیماري

بنابراین بسته به سطح پیشرفت بیماري ؛ استمیزبان 
-تماس تا گسترش بیمارگر) انتخاب نوع قارچ ۀ(مرحل

کش مناسب باید . یک قارچکندتواند تغییر کش می
ضمن داشتن سمیت زیاد براي عامل بیماري در غلظت 
پایین، براي گیاه میزبان سمی نبوده و اثرهاي جانبی کمی 

. همچنین از منظر داشته باشدروي جانداران غیر هدف 
ز پذیر بوده و احتمال برویهاقتصادي استفاده از آن توج

-روش). LaMondia, 2014(مقاومت در آن کم باشد 

-هاي کنترل بیولوژیک ممکن است در مقایسه با روش

 تري برخوردارپایین ییکاراهاي کنترل شیمیایی، از 
باشند، اما باید در نظر داشت که عوامل بیولوژیک 

سازگاري، از دوام بیشتري در اعمال اثر  شرطبه
نند. ککمک می یستیتنوع زبرخوردار بوده و به حفظ 

سازي هاي تجاريدر ضمن موانع موجود در زمینه
جلوگیري از تولید انبوه آنها  سببعوامل بیولوژیک، 

رسد که عدم استفاده وسیع از نظر می. بهشده است
قعیت است که این واة دهندعوامل بیولوژیک انعکاس

ازي سشناسایی، آزمودن و بهینه ۀاقدامات کافی در زمین
هرچند که نتایج کاربرد آنها صورت نگرفته است. 

ر ویژه دشده آزمایشگاهی بهدر شرایط کنترل هاشیآزما
علت متفاوت بودن شرایط ها بهمورد مایکوپارازیت

هاي و شرایطی که در طبیعت تحت کنترل در این آزمون
دانی به شرایط می میتعمقابلاست، با اطمینان باال  حاکم

هاي هاي آزمایشگاهی روي محیطنیست اما آزمون
ویژه در ارتباط با کشت و در شرایط تحت کنترل به

حائز اهمیت است که  نظرهاي آنتاگونیست از این قارچ
ها و آگاهی از نقش و یشبا انجام این سري از آزما

هاي ها در ممانعت از رشد و توسعه قارچاهمیت آن
میدانی فراهم  هايپژوهشزمینه براي انجام  زايماریب

شود. با استناد به نتایج حاصل از این تحقیق و دیگر می
در رابطه با نقش عوامل کنترل  گرفتهانجام هايپژوهش

ور طتوان دریافت که این عوامل قادرند بهبیولوژیک، می
 رواز اینه و کردد بیمارگر را مهار آمیزي رشموفقیت

اي و سپس گلخانه يهاشیآزماها در توان از آنمی
منظور کنترل قارچ عامل پوسیدگی جنگلی به ۀعرص

هاي آزمایشگاهی و شک بررسید. بیکرذغالی استفاده 
اي براي اي مقدمهدر این پژوهش کشت درون شیشه

اي انهگلخ ايهتحقیقارزیابی در سطوح باالتر از قبیل 
 دمشخص ش. در این پژوهش هستندطبیعی  ۀو یا عرص

از  در بازدارندگی مناسبیبرده از توانایی نام ۀهر سه گون
 .هستندرشد بیمارگر ذغالی برخوردار 
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Abstract 
In this research, sampling was conducted quite randomly from the Ghorogh forest park located in 
Golestan province. After isolation and purification of the fungi, charcoal pathogen was detected in 
Caucasian oak based on the information contained in Biscogniauxia key species identification. The 
effect of three fungal species including Trichoderma viride, T. atroviride and T. koningii on growth rate 
of charcoal pathogen in vitro evaluated using two dual culture test assay and the impact of volatile 
substances. All three species of Trichoderma used in dual culture tests and the impact of volatile 
substances, have a positive impact on the growth of the fungus. Also effect of different concentrations 
of fungicides including Copper oxychloride, Propiconazole, Carbendazim and Metalaxyl - Mancozeb 
upon the causal agent of charcoal disease were investigated in vitro culture conditions. Results showed 
that Propiconazol at concentrations of 50-100 ppm, and Carbendazim at concentrations of 100 ppm have 
the highest percentage of inhibition among the concentrations of all fungicides. Metalaxyl – Mancozeb 
and Copper oxychloride showed no significant difference with the control means. 

Keywords: Golestan province, Quercus castaneifolia, Biscogniauxia, Trichoderma, Ghorogh Forest. 
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