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  چکیده

رایج کنترل  هاي روش. روند میهم و اقتصادي به شمار گیاهی م ايز جنس فوزاریوم از عوامل بیماري هاي هگون      
مله کنترل زیستی از جایگزین از جهاي  ستراتژياشند، لذا استفاده از با میبیماري به تنهایی از کارآیی الزم برخوردار ن

سه  از رشد گیاثر بازدارنددر این راستا  .شدبا میبرخوردار ناشی از این قارچ  هاي در مدیریت بیماري اي جایگاه ویژه
سه روي  T. tomentosumو  Trichoderma harzianum, T. longibrachiatum شامل ،تریکودرما گونه از قارچ

مورد بررسی  شرایط آزمایشگاهی در F. solani و F. monliforme, F. semitectum شامل قارچ فوزاریوم گونه از
یست و قارچ بیمارگر و تاثیر مواد فرار عوامل آنتاگونیست در به دو صورت کشت متقابل آنتاگونها  شآزمای ،قرار گرفت

انجام گرفتند  و در پنج تکراردرجه سانتی گراد  25دماي در  ،PDAروي محیط کشت هاي بیمارگر  بازداري از رشد قارچ
درصد  در آزمایش کشت متقابل بیشترین روز پس از کشت اندازه گیري گردیدو چهار  ششبه ترتیب  اه هقطر پرگن و

 T. tomentosum / F. solaniدر تیمار  آنکمترین و   T. harzianum / F. moniliformeتیمار در از رشدبازدارندگی 
 روي رشدا تریکودرم هاي گونهبازدارندگی  اثرکه  مشاهده گردیدهمچنین در آزمایش کشت متقابل . مشاهده شد

رشد  روي (p< 0.05) متفاوتیرات اثدر صورتی که  ،نبوده معنی دار %5در سطح احتمال   F. moniliformeمیسلیومی
، حاصل گردید نتایج متفاوتیتولید مواد فرار  در تیمارهاي مربوط به .مشاهده گردید فوزاریوم دیگرگونه  دو میسلیومی

  تیمار درو کمترین آن  T. tomentosum / F. solaniت از رشد در تیمار عطوري که بیشترین ممانه ب
T. tomentosum / F. semitectum مختلف  هاي هدهد که برهمکنش گون مینتایج این بررسی نشان  .دمشاهده گردی

شد، بنابراین بررسی هاي اولیه قبل از استفاده تجاري از با میمختلف جنس فوزاریوم متفاوت  هاي هتریکودرما با گون
  .شدبا مییاهی ضروري گ هاي مدیریت تلفیقی بیماري هاي هتریکودرما در برنام هاي هگون
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Abstract 

     The gnu Fusarium encompasses economically important plant pathogens. The common 

strateigies for the disease control, alone, are not fully efficient. Hence, the use of alternatives 

methods is necessary for the disease management.  In present study, the inhibitory effects of three 

Trichoderma species (T. harzianum, T. longibrachiatum and T. tomentosum) against three species 

of Fusarium (F. monoliforme, F. semitectum and F. solani) were evaluated in laboratory conditions 

on PDA medium in 25oC and five replicates. Experiments were conducted in two parts: dual culture 

and the effects of volatiles against pathogenic fungi and colony diameters were measured six and 

four days after incubation, respectively. In dual culture test the highest inhibitory effect was related 

to T. harzianum / F. moniliforme treatment while the lowest effect was observed in T. tomentosum / 

F. solani treatment. Inhibitory effects of three Trichoderma species on mycelial growth of F. 

moniliforme  did not significantly different (p< 0.05), while they had significantly different effects 

(p<0.05) on the other two Fusarium species. Treatments related to volatile production had different 

results, so that the most and the least inhibitory effects were observed in T. tomentosum / F. solani 

and T. tomentosum / F. semitectum treatments, respectively. The overall results of this study 

showed that there are significant differences in interaction among the different Trichoderma species 

and Fusarium species; such that, primary tests on the efficacy of Trichoderma species on target 

plant pathogenic fungi is necessary before commercial usage of such products.    

 

Keywords: Antagonistic Agents, Biological Control, Fusarium, Mycelial Growth, Trichoderma, 

Volatiles  
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  مقدمه
هاي اد قابل توجهی از قارچتعد جنس فوزاریوم

اعضاي . گیاهی را در خود جاي داده است يزا بیماري
و حیوانات  انند مستقیما در گیاهان، انسانتو میاین جنس 

 ،2002بون پاسارت و همکاران (اهلی ایجاد بیماري کنند 
کرك مري و همکاران  ،1993گلداشمیت و همکاران 

 و 1981ربل  ، 1994رابودونیرینا و همکاران  ،1997
نرخ مرگ و میر در بین ). 2002ویسمر و همکاران 

سیستمیک فوزاریومی،  هاي تعفون هبیماران آلوده ب
، )1997 کرك مري و همکاران(درصد است  70باالي 

 هاي تعفون در برابر بیماران آلوده به ویروس ایذر نیز
 هاي هه بر این، گونعالو. شندبا میفوزاریومی حساس 

ثانویه را تولید  هاي متابولیتفوزاریوم طیف وسیعی از 
و دیگر گیاهی، سرطان هاي  بیمارينمایند که در  می

و حیوانات اهلی دخیل  اختالالت رشدي در انسان
اهمیت این قارچ در بخش کشاورزي با توجه  .شندبا می

، گیاهان زراعی گوناگون در اغلبهاي  بیماريبه ایجاد 
مراتع روز به روز بیشتر می شود و  یتباغی، جنگلی، زین

در ایران تاکنون چندین گونه ). 1978 جارویس و شومر(
و گندم از فوزاریوم از ریشه، طوقه و غده سیب زمینی 

  توان بهها میگزارش شده اند که از جمله آن
 F. oxysporum, F. avenaceum, F. solani, 

F. graminearum ,F. chlamydosporum, 
F.semitectum  وF. moniliforme   اشاره نمود

راه خدایی و فرخی  ،1376زارع و ارشاد  ،1377 صارمی(
لتانی  ،1383 شریفی و همکاران ،1388ارشاد  ،1383نژاد 

مستوفی  ،1386مقصودلو و همکاران،  ،1385و همکاران، 
فالحتی رستگار و  و 1378 زاده قلمفرسا و بنی هاشمی

قارچ فوزاریوم عمدتا بعنوان یک انگل ). 1379 انهمکار
مورد توجه  ها وتوکسینمایکگیاهی و یا بعلت ترشح 

 .)2004 موله و همکاران(بوده است 

. هاي عمومی خاك هستند قارچ تریکودرما هاي هگون
خطرناکی  يزا بیماري هاي قارچ این قارچ ها محدود کننده

ی ریشه و که باعث پوسیدگی گیاهچه، پوسیدگ هستند

. دگردن می گیاه 1سرخشکیدگیجر به پژمردگی من
 هاي قارچعلیه  تریکودرما هاي گونهخاصیت آنتاگونیستی 

Pythium ،Fusarium ،Rhizoctonia  وSclerotinia 
. به کرات توسط محققین مختلف به اثبات رسیده است

 برپایه تریکودرما هاي گونهآنتاگونیستی  فعالیت
نظیر آنتی بیوز، مایکوپارازیتیسم و  مختلفی هاي سممکانی

جنس تریکودرما در  هاي گونهموفقیت  .شدبا میرقابت 
رشد میسلیومی سریع،  اب مرتبطکنترل بیولوژیک 

خارج  هاي آنزیمو  هاي کبیوتی آنتیاسپوردهی و تولید 
هارمن و همکاران  ،2004بنی تز و همکاران (سلولی است 

 و 2001مونت  ،2002ان منک زینگر و همکار ،2004
  ).1985 سپاپاویزا

 شده شرایط کنترل ات درزمایشآکه نتایج  چندهر    
به علت  ها مایکوپارازیتزمایشگاهی بویژه در مورد  آ

و  هاي آزمونمتفاوت بودن شرایط تحت کنترل در این 
شرایطی که در طبیعت حاکم است، با اطمینان باال قابل 

 هاي زمونآتعمیم به شرایط میدانی نیست اما 
کشت و در شرایط تحت  هاي محیطآزمایشگاهی روي 

آنتاگونیست از این  هاي قارچکنترل بویژه در ارتباط با 
جهت حائز اهمیت است که با انجام این سري از 

در ممانعت از  ها آنو آگاهی از نقش و اهمیت ها  شآزمای
زمینه براي انجام  زا بیماري هاي قارچرشد و توسعه 

با عنایت به این مهم و با . شود میدانی فراهم مطالعات می
مختلف قارچ  هاي هگوننقش آنتاگونیستی  توجه به

Trichoderma  مختلف از جمله جنس  هاي قارچروي
سه گونه مختلف تریکودرما  عکس العملفوزاریوم، 

  و T. harzianum, T. longbrachiatum شامل
 T. tomentosum ايه هدر بازدارندگی از رشد گون 

و  F. moniliforme, F. semitectum فوزاریوم شامل
F. solani  در روي محیط کشتPDA و در دماي  

و کشت متقابل دو روش درجه سانتی گراد به  2±25
  .انجام گرفت تولید مواد فرار

  
                                                           

1 Die back 
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  مواد و روش ها
  مورد آزمایش هاي قارچهاي  جدایه) الف

از  فوزاریوم مورد استفاده در این آزمایش هاي هگون
گیاهی گروه گیاهپزشکی دانشگاه هاي  بیماريآزمایشگاه 

 .Fو  F. semitecum هاي هگون. ندشد تهیهمراغه 

moniliforme  گونه گندم و از مزارعF. solani از 
و جداسازي شده  منطقه گرگان در سیب زمینیمزارع 
 .فوق اثبات شده بود ها میزبانروي  ها آن ییزا بیماري

ما نیز از گروه گیاهپزشکی دانشگاه تریکودر هاي هگون
  .علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري تهیه گردید

  
  ها جدایهرشد و تکثیر ) ب

محیط کشت سیب زمینی دکستروز  برروي ها جدایه
محصول شرکت ( (Potato Dextrose Agar)آگار 

Liofilchem  نکوباتور با دماي ه و در اکشت شد) ایتالیا
 48 هاي کشت .اد نگهداري شدنددرجه سانتی گر 25 ± 2

مورد براي انجام آزمایش قارچی  يها جدایهاز  ساعته
  .قرار گرفتنداستفاده 

  
  اتآزمایش انجام) ج

آنتاگونیست روي  هاي قارچبراي بررسی اثرات 
 کشت متقابل و گیاهی، از دو روش زاي بیماري هاي قارچ
در ها  شآزمای .استفاده شدبه شرح زیر  مواد فرار تاثیر

 .ندکامل تصادفی اجرا گردید هاي بلوكقالب طرح 

  
a- کشت متقابل 

 (1971a)دنیس و وبستر روش  بهآزمایش این    
سانتی  نهبه قطر پتري  تشتکدر یک طرف . عمل گردید

 حلقهیک  آن ها حاشیهبه فاصله دو سانتی متري از متر 
گونه فوزاریوم و در طرف جدایه به قطر پنج میلی متر از 

به  حلقهیک  از حاشیه تشتک پتري ر با همان فاصلهدیگ
گونه تریکودرما قرار داده جدایه از  متر پنج میلیقطر 

فوزاریومی  هاي هگون هاي جدایه هاي شاهد تیماردر . شد
حلقه جاي ه با همان شرایط مذکور در باال قرار گرفته و ب

پنج میلی متري از محیط  حلقهیک  ،قارچ آنتاگونیست
هاي  تشتکرف دیگر قرار داده شد و سپس در ط کشت
 25 ± 2به مدت شش روز در انکوباتور با دماي  پتري

   .درجه سانتی گراد نگهداري گردیدند
  

b– اثر ترکیبات فرار  
عمل  (1971b)روش دنیس و وبستر  بهآزمایش این 

هاي دو  متري از حاشیه کلنی میلی 5هاي  ابتدا حلقه. گردید
مورد آزمایش برداشته شد و  هاي قارچهاي  روزه جدایه

قرار  PDA کشت پتري حاوي محیطهاي  تشتکدر مرکز 
ساعت در  48به مدت پتري  هاي تشتکاین  .داده شد

در درون انکوباتور درجه سانتی گراد  25 ± 2دماي 
 هاي تشتکدرب  ،مدتاین بعد از گذشت . نگهداري شدند

ي برداشته شده و قسمت حاواستریل  شرایطدر  تريپ
هر دو جنس به هاي  جدایهمحیط کشت و کلنی قارچی از 

با  ها آنو دور  ندصورت متقابل روي هم قرار گرفت
پتري به هاي  این تشتک. استفاده از پارافیلم پوشانده شد

 25 ± 2دماي انکوباتور با مدت چهار روز دیگر در 
 بخشکه  نحويبه  ،درجه سانتی گراد نگهداري شدند

با توجه به اینکه در باال قرار گیرد  درماداراي قارچ تریکو
هاي پتري در تیمار شاهد  سطح تشتک ،بعد از چهار روز

پایان به عنوان زمان  این مدتتوسط قارچ پوشانده شد، 
جاي قارچ ه شاهد ب تیماردر . آزمایش در نظر گرفته شد

  .بدون قارچ استفاده شدمحیط کشت  از ،تریکودرما
تیمار شامل سه سطح قارچ  12دو آزمایش باال با  هر

به همراه تیمار  سه سطح قارچ تریکودرما ،فوزاریوم
  .گرفت شاهد و در پنج تکرار انجام

و رسم  SASبا استفاده از نرم افزار  ها هدادآنالیز     
. صورت پذیرفت Excelها با استفاده از نرم افزار نمودار

 البا سطح احتم LSDاز آزمون  ها میانگینبراي مقایسه 
  .استفاده گردید% 5آماري 
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  نتایج و بحث
a- آزمایش کشت متقابل 

نمودار و  یکدر جدول کشت متقابل نتایج آزمایش 
آزمایش در  یکمطابق جدول . شان داده شده استنسه 

مختلف  هاي هبا گون F. moniliforme کشت متقابل گونه
 .Fتریکودرما کمترین اثر بازدارندگی مربوط به تیمار 

moniliforme / T. longibrachiatum بوده است. 
تریکودرما  هاي هبیشترین میزان بازدارندگی گون اگرچه

 .F. moniliforme / Tروي گونه فوق مربوط به تیمار 

harzianum در سطح  اختالف معنی دار آمارياما  بود
رشد  مختلف تریکودرما روي هاي هگونبین % 5احتمال 

در مورد . ده نگردیدمشاه F. monoliforme ومییمیسل
 هاي هاثر بازدارندگی گون F. semitectumگونه 

، بطوریکه بیشترین و کمترین اثر متفاوت بودتریکودرما 
 .T هاي هبازدارندگی از رشد به ترتیب توسط گون

harzianum  وT. longibrachiatum مشاهده شد ،
% 5هرچند تفاوت آماري معنی داري در سطح احتمال 

 T. tomentosumو  T. harzianum هاي هبین گون
وضعیت  F. solaniدر ارتباط با گونه . وجود نداشت

بطوریکه بیشترین درصد  ،متفاوتی مشاهده گردید
و کمترین آن  T. tomentosumبازدارندگی توسط گونه 

از نگاهی . به ثبت رسید T. harzianumبوسیله گونه 
و ترین که بیش توان استنباط نمود می یکدیگر از جدول 

در به ترتیب شاهد  هايمیزان رشد در تیمارکمترین 
 .مشاهده گردید F. solaniو  F. semitectum هاي هگون

 هاي هجداینشان داد که کاربرد ) 1381(پیغامی 
تریکودرما در کنترل بیولوژیکی عامل پوسیدگی انتهاي 

تفاوت  اگر چه این بررسی در .ریشه گندم موثر بود
 .Tو  T. harzianum هاي هین گونب آماري معنی دار

tomentosum گونه در ممانعت از رشد F. 

semitectum  باعث دو گونه مذکور  اما هرمشاهده نشد
گونه میسلیومی از رشد  (p<0.05)معنی داري بازداري 

F. solani اوردنتلیچ و همکاران ). 1جدول ( شدند
هاي متقابل  کشت آزموندند که در نشان دا) 1991(

Fusarium oxysporum f. sp. melonis و  
F. oxysporum f. sp. vasinfectum سه جدایه از  با

آنتاگونیست  Gh-2و  T-68 هاي هجدای قارچ تریکودرما،
-Tه زاریوم را پوشاندند، در حالی که جدایکلنی فوسطح 

در پارازیته نمودن بیمارگرهاي عامل پژمردگی موفق  35
ه تریکودرما در جدایسه هر در شرایط گلخانه اي . نبود

 وزاریومی پنبه موثر بودند اما درکنترل پژمردگی ف
 .F. oxysporum f. spبرعلیه  T-35 جدایهخربزه فقط 

melonis موثر بوده است.  
  ریاثتمطابق جدول یک بیشترین میزان    

 T. harzianum  روي رشد گونهF. moniliforme  و
بداله زاده و ع .بوده است F. solaniکمترین آن روي 

و  T. viridae هاي هدند که جداینشان دا) 1385(همکاران 
T. harzianum (J6)  از نظر قدرت رقابت ساپروفیتی

و  پنج بعد از عمل کرده و به ترتیب ها هجدایبهتر از سایر 
 Sclerotinia قارچ سطح پرگنه مروز تما شش

sclerotiorum  را پوشانده و از تشکیل اسکلروت آن
در  T. harzianumقارچ  Th-10جدایه  .ري کردندجلوگی

فوزاریوم در شرایط  قارچ ممانعت از رشد میسلیومی
تانگاولوو همکاران، (آزمایشگاهی موفق ترین بوده است 

2004( .  
  

مختلف فوزاریوم  هاي هدر این تحقیق واکنش گون     
بوده است صورت بدین  T. longibrachiatumدر برابر 

  هاي هعامل آنتاگونیست گونا این مواجه بدر که 
F. semitectum  وF. moniliforme   به ترتیب

یاتز و همکاران  .را داشته اند کمترین رشدو  بیشترین
از گسترش شعاعی  T. viride نشان دادند که) 1999(

گسترش  ه وممانعت نمود F. moniliformeکلنی 
 14و % 46روز بعد تا  ششرا  زا بیماري گونه شعاعی

  عالوه براین قطر کلنی. کاهش داد% 90روز بعد تا 
 F. moniliforme  5روز کمتر از قطر کلنی  14پس از 

  میسلیوملیز شدن  به دلیلروزه بوده است که 
 F. moniliforme بررسی اکرمی و همکاران  .است بوده
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نشان داد که تمام عوامل بیوکنترلی بکارگرفته ) 2009(
تنهایی باعث کاهش شیوع به  ها آندر آزمایش شده 

گردیدند ولی تیمار  پوسیدگی فوزاریومی لوبیا بیماري
 / T. harzianum (T-7)ترکیب  جزءبه  ها آنهمزمان 

T. asperellum (T-6)  و  داشتهاثر محافظتی بیشتري
 T. harzianum (T-7)ترکیب تیماريشرایط گلخانه اي 

/ T. asperellum (T-3) 8/61( بیشترین بازدارندگی (%
  .را داشته است

  
b - آزمایش اثر ترکیبات فرار  
یج آزمون اثر ترکیبات فرار روي رشد میسلیومی انت

نشان  و سه دوهاي نمودارمورد آزمایش در  هاي هگون
مواد  اثیردر آزمایش تبر این اساس . داده شده است

 ي از رشدکمترین اثر بازدارروز پس از کشت  چهار فرار
 و F. semitecum / T. tomentosum در ترکیب تیماري

 T. tomentosumبا  F. solaniدر تیمار آن بیشترین 
این نتایج نشان دهنده تاثیر متفاوت گونه . مشاهده گردید

T. tomentosum مورد آزمایش بوده  هاي هگون بر روي
نشان ) 2007(فردریکو و همکاران  ).3نمودار (، است

در در تیمار بذور بادام زمینی  T. harzianumدند که دا
اي  کاهش میانگین شاخص شدت بیماري پوسیدگی قهوه

 افزایش گیاهان سالم و اوانیربادام زمینی، افزایش ف
  .بوده است T. longibrachiatumموثرتر از محصول 

 هاي هبا مقایسه درصد بازدارندگی از رشد گون
 ونآزممورد آزمایش در هاي  مفوزاریوتریکودرما روي 

توان گفت که این سه گونه  می) 2نمودار ( مواد فرار
نشده  F. semitectumنه تنها مانع از رشد  ،تریکودرما

آن داشته و  رشد اند بلکه اثر تحریک کننده اي روي
. ده اندگردیبت به تیمار شاهد باعث افزایش رشد آن نس

شود که بیشترین  میاستنباط  دو نمودارچنین از هم
بین (تریکودرما  شده مطالعه هاي هگون دگیبازدارندرصد 

با  .بوده است F. solani روي گونه %)1/43تا  2/32
با  )2 نمودار(آزمایش اثر ترکیبات فرار  نتایج مقایسه

شود که دو  میمشاهده  )1 نمودار(نتایج کشت متقابل 

روي بازداري از اثرات کامال متفاوتی  شده مطالعهروش 
، بطوریکه بیشترین ندا داشته هاي فوزاریوم گونهرشد 

بر روي در کشت متقابل  از رشد درصد بازدارندگی
و در آزمایش اثر ترکیبات فرار  F. moniliformeگونه 

  .شده است حاصل F. solaniروي گونه 
 هاي هبا ارزیابی گون) 2007(کاران سانیل و هم

 .Fusarium oxysporum f. spتریکودرما برعلیه 

ciceris رل تلفیقی پژمردگی نخود دریافتند که کنت براي
 .Tرانچی و بدنبال آن شهر جدا شده از  T. virideگونه 

harzianum  وT. viride  دهلی حداکثر شهر جداشده از
تیمار  .ندممانعت از رشد میسلیومی بیمارگر را باعث شد

 .T. harzianum T با آفتابگردان اي دوهفته هاي گیاهچه

viride, T. koningii, T. reesei,  یاT. hamatum   در
کنترل بیماري پوسیدگی فوزاریومی به طور معنی داري 

  ).2001وفا و امین، (موثر بوده است 
نشان ) 3 نمودار(نتایج آزمون اثر ترکیبات فرار 

دهد که در این آزمایش کمترین و بیشترین میزان  می
 .T و T. harzianumگونه دو  هربازدارندگی 

tomentosum هاي هه ترتیب روي گونب F. semitectum 
 .Tبوده است، در حالیکه گونه  F. solaniو 

longibrachiatum  روي را کمترین تاثیر بازدارندگی
F. semitectum روي گونه  تاثیر رابیشترین  وF. 

moniliforme ،هرچند تاثیر آن روي  داشته است
 .وددار نب معنی F. solaniو  F. moniliforme هاي هگون

نشان دادند که تلقیح محیط ) 1998(موسکس و همکاران 
 به تنهایی و یا هم Fusarium oxysporumکشت با 

دو باعث افزایش بوته  در هر T. harzianum زمان با
 بوتههش معنی دار ارتفاع در اواسط تابستان و کا میري
قبل از رشد  ها گیاهچه هاي ریشهموقعی که  و گردید

 .Tیح شده بوسیله مخلوطی ازدادن در محیط تلق

harzianum - F. oxysporum،  در محیط کشت تلقیح
رشد داده شدند، میزان مرگ و  T. harzianumشده با 

  .کاهش یافت% 50میر به حدود 
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توان  مییش با جمع بندي نتایج حاصل از این آزما
کنترل هاي  آزمون انجام نتیجه گرفت که شرایط

العمل بین  سی عکسروش بررو همچنین  بیولوژیک
تاثیر داشته و  ها آندر تعامل بین  آنتاگونیست و بیمارگر

 .دهتواند نتایج بدست آمده را تحت تاثیر قرار د می
بطوریکه براساس این بررسی در آزمون کشت متقابل 

 .Tفوزاریوم هاي هگونه در مقابل گونموثرترین 

harzianum روي  داراي بیشترین بازدارندگی بوده که
 بوده) جدول یک و نمودار یک( F. moniliformeنه گو

ولی در آزمایش مواد فرار موثرترین گونه در است 
 .Tفوزاریوم گونه  هاي هبازدارندگی از رشد گون

tomentosome  بیشترین بازدارندگی را روي  کهبوده
F. solani )داشته است) نمودارهاي دو و سه.  

  

گونه از قارچ فوزاریوم در کشت متقابل با سه گونه از قارچ تریکودرما روي محیط کشت پرگنه سه  رشدي مقایسه قطر -1جدول 
PDA  بر حسب میلی متر( درجه سانتی گراد شش روز پس از کشت 25در دماي(  

  F. moniliforme  F. semitectum  F. solani  
control  a*60/69  a80/75  a40/66  

T. harzianum  b 60/36  c00/46  c60/47  
T. longibrachiatum  b 80/38  b80/56  c40/48  

T. tomentosum  b 80/36  c80/46  b40/60  
LSD (0.05)  88/3 15/3 48/2 

  باشند   می% 5دار آماري در سطح  دهنده عدم وجود اختالف معنی  نشان اعداد با حروف مشابه در هر ستون - *

  

  

  
  فوزاریوم در آزمایش کشت هاي هودرما روي گونمختلف تریک هاي هگون از رشد درصد بازدارندگی -1نمودار 

  متقابل شش روز پس از کشت 
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  فوزاریوم در آزمایش اثر ترکیبات هاي همختلف تریکودرما روي گون هاي هگون از رشد درصد بازدارندگی -2 نمودار
  روز پس از کشت چهارفرار  

  
  مختلف تریکودرما در آزمایش اثر ترکیبات  هاي هر گونفوزاریوم در حضو هاي هگون قطري مقایسه میزان رشد  -3 نمودار

  روز پس از کشت چهارفرار 
  

 مورد استفاده منابع

  .ص 531. ایران. تهران. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي. ایران هاي قارچ. 1388، ارشاد ج
  

با آغشته کردن بذور گندم توسط  Pythium ultimum Trowافزایش رشد گندم و کنترل بیولوژیکی . 1381، ا پیغامی
   ،1، شماره 9جلد  مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی ،. Trichoderma harzianum Rifaiاسترین هاي 

  .38تا  31هاي صفحه
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فارس و خوزستان و بررسی  هاي در استانهمراه با پژمردگی آوندي  هاي مفوزاریو. 1383، ر راه خدایی ا و فرخی نژاد
 .214ص . تبریز. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران خالصه مقاالت .ها غالب آن هاي گونه یزای یماريب

  
  ، 33، جلد گیاهی هاي بیماريمجله . فوزاریم جدا شده از غالت در منطقه گرگان هاي گونه. 1376، زارع ر و ارشاد ج

 .14تا  1هاي صفحه

  
عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی در فریدن  هاي گونهبررسی . 1383، م شریفی ر، حسینی م ر و نصر اصفهانی

 .210ص . تبریز. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران تخالصه مقاال. اصفهان

  
بررسی امکان کنترل بیولوژیکی عامل بیماري پوسیدگی طوقه و . 1385، ح یو روحان بداهللا زاده ج، محمدي گل تپه اع

مجله علوم . تریکودرما در شرائط آزمایشگاهی هاي هتوسط گون (Sclerotini asclerotiorum)ریشه آفتابگردان 
  .56تا  43صفحه هاي  ،1، جلد کشاورزي

  
 .صفحه 132. جهاد دانشگاهی مشهد. فوزاریوم هاي گونهولوژي و تاکسونومی اک. 1377 .صارمی ح

  
. ب زمینی در استان خراسانیسوسیدگی خشک پ اتیولوژي. 1379 ،ب فالحتی رستگار م، قلعه دزدانی ح و جعفرپور

 .305ص  ، اصفهان،مدوچهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد خالصه مقاالت 

  
 سیب ي طوقه و ریشه از شده جدا فوزاریوم هاي گونه یزای بیماري و شناسائی . 1385 ك، رهنما و ع طاهري س، لتانی

  .126 تا 115 هاي هصفح، 3شماره ، 13جلد  طبیعی، ابعمن و کشاورزي علوم مجله .گرگان ي منطقه زمینی
  

همراه سیب زمینی در جنوب هاي  مفوزاریو یزای بیماريتشخیص و . 1378، ض ،و بنی هاشمی رمستوفی زاده قلمفرسا 
 .304ص . اصفهان. جلد دوم. چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایرانخالصه مقاالت . شرقی استان فارس

  
 گرگان و در گندم طوقه و ریشه از شده جدا فوزاریوم هاي گونه شناسائی . 1386 ك، رهنما و ع طاهري ر، مقصودلو

 . 175 تا 189 هاي هصفح ،2شماره  ،13، جلد طبیعی منابع و کشاورزي علوم مجله ها آن یزای بیماري تست
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