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  چکیده

 منظـور  به .نمایدمی ایجاد را فراوانی مشکالت باغی و زراعی گیاهان از بسیاري در که بوده جهانی گسترش داراي ساله چند هرزعلف ییصحرا پیچک
 دانشـگاه  کشـاورزي  دانشکده تحقیقاتی گلخانه و آزمایشگاه در هایی بررسی صحرایی پیچک بیولوژیک کنترل براي مناسب قارچی بیماریزاي عامل یافتن
 داراي کـه  پیچک هرز علف منظور بدین .شدند انجام 1385-86 درسال رستانل طبیعی منابع و کشاورزي مرکزتحقیقات آزمایشگاهاي نیز و مشهد وسیفرد

ها در بوده از مزارع و باغ هاي مشهد و خرم آباد جمع آوري و در آزمایشگاه عوامل بیماري زا جداسازي، کشت و خالص گردید و بیماري زایی آن الودگی
. سپس اثرات غلظت هاي مختلف اسپور موثرترین قارچ در مراحل مختلف رشد پیچک مورد ارزیابی قرار گرفـت . روي پیچک مورد مقایسه قرار گرفت

و  106،  105، 104هاي  در بین غلظت. بیشترین بیماري زایی را در گیاه پیچک ایجاد نمود Alternaria alternataقارچ  a2سویه نتایج نشان داد که 
 برگی پیچک صـحرایی  4درمرحله  را اسپوردر یک میلی لیتر آب مقطر بیشترین میزان بیماري زایی 107غلظت  ،لیتر آب مقطر اسپور در یک میلی 107

ن داد که نتایج این مطالعه نشا. برگی بوده است 4تا  2مرحله  A. alternataپیچک صحرایی به قارچ  هرز علفحساس ترین مرحله رشدي . موجب شد
   .گردد می توصیه خصوص این در بیشتري پیچک صحرایی بوده و مطالعات هرز علفداراي پتانسیل باالیی در کنترل بیولوژیک  A. alternataقارچ 

  
  اسپور غلظت ،رشدي مرحله زیستی، هايعلفکش ،غیرشیمیایی کنترل،  Altenaria alternata :کلیدي هاي واژه

  
    1  مقدمه
بـا توجـه بـه ایجـاد     هـرز   علفهـاي  شـیمیایی  کنترلروشهاي در 
و نیز خطرات آنهـا در رابطـه بـا سـالمت     محیطی   هاي زیستآلودگی

هـا،   پدیده مقاومت گیاهان هرز بـه علفکـش   فزایندهانسان، گسترش 
کشـهاي   جدیـد وکنارگذاشـتن علـف   هـاي   روند کند معرفی علفکـش 

مــؤثر هــاي  ؛ مشــکالتی وجــود دارد لــذا اســتفاده از روش)7(قــدیمی
هرز مورد توجـه روزافزونـی    جایگزین مانند کنترل بیولوژیکی علفهاي

با استفاده از دشـمنان  هرز  علفهاي کنترل بیولوژیکی .گرفته استقرار 
را در زیـر سـطح آسـتانه     هـرز  علـف عوامل بیماریزایی کـه   طبیعی و

 دارند، روشی است کـه در آن اصـول بیولـوژیکی و   اقتصادي نگه می
حدود سی هزار گونه  .)11و  8، 5( شوندخوبی رعایت می هی باکولوژیک

                                                        
مربی امور دانشیار، استاد، ، دانشجوي دکتري علفهاي هرزبه ترتیب   -6و 5، 3، 2 ،1

   دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزي، ،یارو استاد آموزشی
  )Email: Ehsan3987@gmail.com                :نویسنده مسئول -(* 

ابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزي و من ،کارشناس ارشد بیماري شناسی گیاهی -4
  لرستان

گونـه از آن   300شـناخته شـده انـد، کـه      هـرز  علفگیاهی به عنوان 
نماینـد و   مـی  بیشترین اخـتالل را در محصـوالت کشـاورزي ایجـاد    

توسـعه یافتـه   هـاي   به نحوي که در کشور) 6( گسترش جهانی دارند
مختلف  عواملساالنه ناشی از  درصد از کل خسارات 15تا  10حداقل 

است و این میزان در هرز  علفهاي به محصوالت کشاورزي ، مربوط به
در ایـن  ). 3( در حال توسعه و مناطق استوایی بیشتر اسـت هاي  کشور
ها هسـتند کـه   متداولتر از سایر گونه هرز علفهايگونه از این  18 ،بین
توانـد   می ک صحراییپیچ). 14( باشد می پیچک نیز یکی از آنها گیاه

کاهش دهد و عالوه بر  درصد 60تا  50 به تنهایی عملکرد محصول را
محصوالتی مانند غالت دانه ریز ایجـاد   آن مشکالتی در امر برداشت 

  ). 19و 3(نماید 
زا در منـابع مختلفـی    عوامل بیمـاري  وسیله هبهرز  علفهاي کنترل

ـ  ) 8(سون غدیري و وات. )14( مورد بررسی قرار گرفته است کـار   هبـا ب
و علفکش دایکمبا   Phomopsis convolvulus بردن آمیخته قارچ 
قدیر . قابل توجهی از رشد گیاه هرز پیچک بکاهند  توانستند به میزان

 6تا  4کردند که اویارسالم ارغوانی در مرحله  گزارش) 15(و چاروداتان 
 چ، بــه قــار)برگــی 8مرحلــه (  تــر  برگــی نســبت بــه گیاهــان مســن
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 Dactirala higginsii  در ) 9(قربـانی و همکـاران   . حساستر است
هرز تاج خروس   مرحله براي کنترل بیولوژیک علف یافتند که بهترین 

برگـی علـف    4تا  2مرحله    Alternaria alternata قارچ  بوسیله
در  عالوه بر جدایه و غلظت اسپور قارچ، عوامل محیطی نیز  .هرز است 

که بـاکتري هـا،    قبل از این. کنترل بیولوژیک موثرند موفقیت عوامل
زاي گیاهی بتواننـد گیـاه را آلـوده کننـد،      قارچ ها ونماتدهاي بیماري

گذارد و رطوبت یک اثر مستقیم روي  می رطوبت بر فعالیت آنها تاثیر 
تندش، آلوده سازي، اسپورزایی، انتشار وبقـاء پروپاگولهـاي میکروبـی    

سلولهاي بیشتر عوامل بیماریزا براي تندش،  ها یا اسپور). 15و 2(دارد 
نـازك آب یـا    اي که درآن یک الیه نفوذ وآلودگی در میزبان، به دوره

روي بافتهاي برگ را پوشیده باشـد، نیـاز   ) معموال ًشبنم(رطوبت آزاد  
اي که  کاربرد عامل بیماریزا با غلظت باال در مرحله  ).15و  13(دارند 

عامـل بیمـاریزا و    ساس است، موجب استقرار بهتـر گیاه هرز به آن ح
 هرز علفبراي گسترش بیماري در ). 13و  6 ،5(شود  می تاثیر گذاري

یا میسیلیوم فعال قارچ وجود داشته  هدف ، باید به اندازه کافی اسپور و
عالوه بر آن سطح برگ نیز شرایط  و اندازه مطلوب جهت اسـتقرار   و

دسـتیابی  هدف از انجام این تحقیق ). 8(شد عامل بیماریزا را داشته با
 همچنـین عامل کنترل بیولوژیک سازگار با شـرایط ایـران  و    به یک

اثر غلظت اسـپور مـوثرترین    .کاربرد آن بودارزیابی مقدماتی پتانسیل 
، نیز مـورد  هرز علفترین مرحله رشدي عامل بیولوژیک و نیز حساس

  .بررسی قرار گرفت
  

  مواد و روش ها
پیچک ازمنـاطق خـرم آبـاد و مشـهد گـردآوري و       یاه هرزبذورگ

سانتیمتر حاوي خاك لوم  15سانتیمتر و ارتفاع 10درگلدانهایی با قطر 
جهـت شکسـتن خـواب بـذور پیچـک، از تیمـار       . شنی کاشته شـدند 

گراد  درجه سانتی 60، آب )2( دقیقه 30اسیدسولفوریک غلیظ به مدت 
 24بـه مـدت    و جیبـرلین   1، نیترات پتاسـیم )2( به مدت یک ساعت
   .)1( ساعت استفاده شد

  
  جمع آوري و خالص سازي عوامل آنتاگونیست بیماري زا 

 1385به منظور یافتن عامل کنتـرل بیولـوژیکی مـوثر، درسـال     
عوامل قارچی از مناطق مشهد گیاهان پیچک داراي عالئم آلودگی به 

مورد در 10( داريبار نمونه بر 20در طی . آوري شدند جمعآباد، و خرم
گندم، ذرت، لوبیا چیتی، هاي  ، ازکشتزار)مورد در خرم آباد 10مشهد و 

. انجام شدآلوده پیچک گردآوري هاي  چغندرقند نمونه گوجه فرنگی و
محـل جمـع   (گردآوري شده پس از درج مشخصات دقیـق هاي  نمونه

در ) 15( دیر و چاروداتـان قمطابق روش  )نام گیاهان میزبانآوري و 
                                                        
1- K2No3 

گـراد   درجـه سـانتی   28کشت داده شدند، و در دماي  P.D.A حیطم
ساعته  12ساعته و روشنایی 12درون انکوباتوري با یک دوره تاریکی 

زایی که در محیط آگـار رشـد کـرده     عوامل بیماري. نگه داشته شدند
  .ندخالص سازي شد ،مجدد هايبودند باکشت

  
 روياز  عوامـل بیمـاري جمـع آوري شـده     2زیست سـنجی 

  : هاي پیچک برگ
درجـه   18و25 گیـاه پیچـک در آزمایشـگاه در دمـاي    هاي  برگ
 درصـد 90روز شب و رطوبت نسـبی بـاالي    به ترتیب در گراد سانتی

کرد، قرار داده  می ، درون ظروف پالستیکی که از آنها نور عبور)اشباع(
قطعـاتی از   3کـن  بـا اسـتفاده از چـوب پنبـه سـوراخ     ). 1شکل (شدند 
را جدا کرده و در ظرف حاوي  وي قارچ و اسپورهاي آنکشت حا محیط

یک قطـره از  سپس . آب مقطر جهت تهیه سوسپانسیون قرار داده شد
لیتر آب مقطر در قسمت  میلی راسپور د 107سوسپانسیون قارچ حاوي 

هـر  الودگی پیشرفت مرکزي پهنک برگ قرار داده و میزان و سرعت 
تعداد چهار بـرگ   جدایه قارچی،به ازاي هر  .بررسی شددو روز یکبار 

ارزیابی میزان بیماریزایی گیاهان تیمار شده بر . کار برده شد هب) تکرار(
براي درصد بیماریزایی  5دهی به ترتیب از صفر تا  نمرهاساس روش 

بود کـه   ره دهی بدین صورتنمسیستم ). 10(کم تا شدید انجام شد 
-50، 1-25بیمـاري،  به ترتیب نمودار عـدم   5و4،3،2،1نمرات صفر، 

   . )9( درصد آلودگی سطح برگ بود 76-99و  75-51، 26
یی کـه تـوان   هـا جدایه زیست سنجی،آزمایشات بر اساس نتایج 

تـا در  ند زمایشات بعدي انتخاب شدآبراي  زایی آنها بیشتر بودبیماري
  . شوند آزمونگلخانه بر روي گیاه کامل 

  
ناریا و فوزاریـوم  مختلف قارچهاي آلترهاي  مقایسه جدایه

  در گلخانه
جدایه قارچ  15لیتر از  میلی راسپور د 107هاي حاوي  سوسپانسیون

 نبیشـتری هاي قبلی در آزمایشجدایه قارچ فوزاریوم که  7آلترناریا و 
زایی را در برگ پیچک در ازمایشات قبلی ایجاد کـرده بودنـد   بیماري

مذکور در روي گیاه اي ه بیماري زایی جدایه. قرار گرفتند مقایسهمورد 
روز پس از تلقیح برگها  12برگی تا  4در مرحله صحرایی هرز پیچک 

صورت فاکتوریل  هاین آزمایش ب. دهی ارزیابی شداز طریق روش نمره
  .تکرار اجرا شد 4در قالب طرح کامالً تصادفی با 

  
  

                                                        
2- Leaf Bioassay 

 لوله فلزي توخالی که توسط آن برشهایی را از محیط کشـت آزمایگـاهی جـدا    -3
  کنند می
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   گهاي جدا شده گیاه پیچک مورد بررسی قرار گرفتندآوري شده از مزارع از طریق تاثیر بر  برجدایه قارچ جمع - )1شکل (

  بررسی و مقایسه بیماري زایی جدایه هاي قارچ هاي جمع آوري شده بر برگهاي جدا شده گیاه پیچک
  

  
ي توسط پاکتها )شبنمنقطه (اشباع  نظور ایجاد رطوبتمه که بالفاصله پس از محلول پاشی بصحرایی پیچک بوته دانهاي حاوي لگ - )2شکل (

  بودندپالستیکی شفاف پوشیده شده 
  

  قارچ زایی بیماري بر گیاه هرز رویشیاثر مراحل 
کاشته شده در صحرایی پیچک  هايبوتهپس از جوانه زنی و رشد 

 رویشیدر مراحل مختلف آنها زایی روي بیماري هايشگلدان، آزمای
 .شدتکرار انجام  4صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با  هب

لیتـر آب   اسپور در یک میلـی  107سوسپانسیون حاوي اسپور با غلظت 
منظـور جلـوگیري از    بـه  . محلـول پاشـی شـد    هـا بوتهمقطر بر روي 

بادبردگی اسپورها و نیز ایجاد یک خرد اقلیم مرطوب براي نفوذ بهتر 
پیکره گیاه و ایجاد شرایط شـبنم، بـرروي    به درون  یعامل بیولوژیک
پاکتهاي پالستیکی شفاف بـه  صحرایی،  گیاه پیچک گلدانهاي حاوي

هـاي  ایـن پوشـش  ). 2شـکل  (قرار داده شـد   متر  سانتی 40× 65ابعاد 
ساعت برداشته شده و رطوبت گلخانه تا پایـان   48پالستیکی پس از 
تیمارها در ایـن آزمـایش شـامل    . درصد باقی ماند  60آزمایش در حد

در چهـار    ویشـی یـوم و مرحلـه ر  ي آلترناریا و فوزارهاهاي قارچجدایه
برگـی   11تـا   9برگـی و   6برگی،  4، شامل مراحل کوتیلدونی سطح

روش  تیمار شده بـر اسـاس    هايبوتهارزیابی میزان بیماریزایی . بودند
  .انجام شددر باال دهی ذکر شده  نمره

  
 در قـارچ  بیمـاري زایـی   بـر  مختلف اسـپور هاي  اثر غلظت

  صحرایی پیچک
ــایش ــن آزم ــارچ   ،در ای ــاریزایی ق ــزان بیم  Alternaria می

alternata  جدایهa2 1 اسـپور   107 و 106، 10 5 ،10 4غلظتهاي در
برگـی   4لیتر آب مقطر بر روي گیاهان پیچک که در مرحله  در میلی

. گراد مورد بررسی قـرار گرفـت   درجه سانتی 25قرار داشتند در دماي 
یفیوژ رو سـانت غلظت مطلوب به کمک میکروسـکوپ و هموسـایتومتر  

  .حاصل گردید

                                                        
1- a عالمت اختصاري برگرفته از نامAlternaria  شماره جدایـه آزمـایش    2و

  شده 



  11      ...هرز پیچک صحرایی بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف

 Mstatc افـزار هـا بـا نـرم   دست آمده از این آزمایش ههاي بداده
و نیـز آنـالیز   ن و میانگین تیمارها با آزمون دانک تجزیه واریانس شده

ترسیم  Excel 5.0ها نیز با استفاده از گراف. مقایسه شدندرگرسیون، 
  .گردیدند
  

  نتایج و بحث 
  در پیچک صحرایی بیماري زاانتخاب قوي ترین جدایه 

گرد آوري شـده از   a4و a2هاي ، جدایهقارچیهاي  هیدر بین جدا
مزرعه گندم دانشکده کشاورزي دانشـگاه فردوسـی    پیچک صحرایی

زایـی را دارا   ها بیشترین قـدرت بیمـاري   مشهد، نسبت به دیگر جدایه
س بر اسـا  a2زایی مربوط به جدایه  یشترین بیماريب ).3شکل (بودند 

را درصد سطح برگ  75تا  50که  بود 5/3دهی به میزان  مقیاس نمره
از نظرآماري   a2نیز با جدایه  a15و  a5هاي جدایه .کرده بودنکروزه 

)05/0P≤ (داري نداشتند ولـی بـه دلیـل اینکـه هـدف       اختالف معنی
قـارچ   a2زایـی بـود، جدایـه     انتخاب موثرترین جدایه از نظر بیمـاري 

Alternaria alternata  3شکل ( انتخاب شدبراي بررسی بیشتر.( 
 قـارچ   a2یاد شده و آگاهی از اینکه جدایه  هايشپس از انجام آزمای
A. alternata را براي کنترل بیولـوژیکی دارد، جهـت    توانایی الزم

شناسایی در حد گونه بـه بخـش آفـات و بیماریهـاي گیـاهی مرکـز       
ن و گـروه گیـاه پزشـکی    تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعـی لرسـتا  

دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه ارسال و پس از بررسی، گونـه آن  
A. alternata 28و20(تشخیص داده شد.(  

  
بیماري زایی مـوثرترین   برتاثیر مراحل مختلف رشد پیچک 

  قارچهاي جدا شده
نسبت بـه   A. altrernataقارچ   A2در شرایط گلخانه جدایه 

 بیشتري نشـان داد زایی  بیماري .Fusarium spقارچ . F17جدایه 
نظـر تولیـد مـایکو     این قـارچ مهمتـرین گونـه از   . )5و  4هاي  شکل(

بـین   ).4(باشـد  آلترناریا نیز مـی هاي  توکسین ها در بین تمامی گونه
 صـحرایی  برگی گیـاه هـرز پیچـک    4مراحل مختلف رشدي، مرحله 

اخـتالف معنـی    برگـی  6لودگی را نشان داد ولی با مرحله بیشترین آ
نســبت بــه    A. altrernataقــارچ   .نداشــت) ≥05/0P(داري 

Fusarium sp.  برگـی   4در مرحله . ایجاد نمودآلودگی بیشتري را
وزن ) که حساسترین مرحله رشدي نسبت به بیماري زایی قارچ بـود (

 .A قـارچ  A2 جدایه شده با تیمارصحرایی  خشک گیاه هرز پیچک
altrernata  ، جدایهF17 قارچ.Fusarium sp    و نیـز آب مقطـر

 قارچA2 این بررسی نیز جدایه  گیري شد که دربراي گیاه شاهد اندازه
A. altrernata   وزن خشـک پیچـک در    درباعث کاهش بیشتري

  .برگی نسبت به دیگر تیمارها شد 4مرحله 
  

 

  
  . در شرایط آزمایشگاهصحرایی گیاه هرز پیچک استخراج شده بر روي برگ هاي  مقایسه قدرت بیماري زایی جدایه - )3شکل (

  .باشد می  5%هر میانگین حاصل چهار تکرار بوده و حروف متفاوت نشانگر تفاوت معنی دار میانگین ها در سطح 
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   راییدر مراحل رویشی گیاه هرز پیچک صح .Fusarium spو  .Alternaria spهاي  قارچهاي  جدایه زاییمقایسه شدت بیماري - )4شکل (

  .اندمقایسه شده 5%ها بوسیله آزمون دانکن در سطح ر بوده و میانگیناهر میانگین حاصل چهار تکر

  
 پیچکدر  (AUCDD)سطح زیر منحنی آلودگی بر .Fusarium spو  Alternaria alternataهاي  اثر متقابل مرحله رشدي گیاه و قارچ - )5شکل (

  صحرایی
  .باشند می ) 5%(آزمون دانکن ده و حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار میانگین ها بر اساس هر میانگین حاصل چهار تکرار بو

  
 Alternaria با ارزیابی قارچ ) 12و  10،  9(قربانی و همکاران 

altrernata   ریشه قرمز و سلمه  براي کنترل بیولوژیکی تاج خروس
 دوره رویشـی ن که مرحله چهـار برگـی حساسـتری       تره گزارش کردند

زایـی   شدت بیماري نیز کوتیلدونیدر مرحله  طوري که هب ان بود،گیاه
نیـز  ) 16(تـز و همکـاران    مین. ارزیابی شدکمتر از مرحله چهار برگی 

در مرحلـه    Amaranthus albus نتایج مشابهی بـراي گیـاه هـرز     
در . بدست آوردند  Aposphaeria  amaranthi    قارچ بااي گیاهچه

اي  ابع مذکور علت احتمالی کاهش بیماریزایی در مرحله برگ لپـه من

کره گیاه یپ است که به علت کوچکتر بودن برگها و طور بیان شده  این
ـ در این مرحله نسبت به دیگر مراحـل رشـدي، طبیع   اً میـزان اسـپور   ت

در ایـن  . انـد  کمتري قادر به استقرار در روي برگهـاي کوچـک بـوده    
. الودگی بودند برگی داراي کمترین  11تا  9رحله آزمایش گیاهان در م
روي   Alternaria cassiae بـا بررسـی   ) 18(کویمبـا و همکـاران   

هـاي   رغـم تـراکم   گیاهان بالغ علی درختان کاسیا گزارش کرد که در 
علت آن به افزایش ضخامت  باالي اسپور، درصد آلودگی کمتر بود و

سـاقه کـه بـه عنـوان     هاي  تر شدن بافت نیز خشبی کوتیکول برگ و 
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شوند نسبت  می سدي در مقابل نفوذ قارچ به داخل پیکر گیاه محسوب
  . داده شده است 

  
ــت   ــی غلظ ــاري زای ــاثیر بیم ــاي  ت ــر  ه ــپور ب ــف اس مختل

  ترین مرحله رشدي پیچک حساس
درجـه   25 لیتر آب مقطر در دماي اسپور در یک میلی 107غلظت 

برگـی گیـاه پیچـک     4مرحله ساعت در  24گراد و دوره شبنم  سانتی
هاي آزمـایش شـده بیشـترین میـزان      نسبت به دیگرغلظتصحرایی 

نتـایج بدسـت   ). 8 و 7 ، 6هاي شکل(بیماریزایی را از خود نشان داد 
آمده از این بررسی موید این مطلب است که با افزایش غلظت اسپور، 

وزن  شـود و عـالوه بـر آن از    مـی  بر میزان بیماریزایی آن نیز افزوده
  .شود می خشک گیاه هدف نیزکاسته
) اسـپور  107(لیتـر آب مقطـر    در یک میلـی  افزایش غلظت اسپور

 Alternariaقـارچ   A2جدایـه  زایـی  بیمـاري  شدتباعث افزایش 
alternata      روي پیچک صحرایی شده کـه در نهایـت بـا خلـل در

میـزان وزن خشـک    ، ازگیـاه سوخت و سـاز  هاي  فتوسنتز و مکانیسم
پیچـک   هـرز  علـف میزان تولید مـاده خشـک   . شدآن کاسته  تولیدي

 106تـا   104صحرایی نسبت به افزایش غلظت اسپور قـارچ در دامنـه   
واکنش شدیدي نشان داد، به طوري که افزایش غلظت اسپور در این 

 .)8شـکل  ( شد هرز علفاین دامنه سبب کاهش چشمگیر ماده خشک 
مربوط به  صحرایییچک پ هرز علفکمترین میزان تولید ماده خشک 

ایـن موضـوع بـا    . لیتر آب مقطـر بـود   اسپور در یک میلی 107غلظت 
دایکمیا  اثر اختالط علفکش در رابطه با) 8(گزارش غدیري و واتسون 

بر روي گیـاه هـرز پیچـک      Phomopsis Convolvulusو قارچ 
 Alternariaبـا ارزیـابی قـارچ     ) 9(صحرایی، قربانی و همکـاران  

alternata     براي مهار زیستی تاج خروس ریشه قرمـز ،  قربـانی و
با بررسی اثر نیتروژن و غلظت اسپور براي مهار زیستی ) 10(همکاران 

و موهان بابو و همکاران    Ascochyta caulinaسلمه تره توسط 
به عنـوان    Alternaria alternataبا مطالعه توانایی قارچ )  17(

 Eichhornia( بل آبــییــک علفکــش زیســتی بــراي مهــار ســن
crassipes (  ـ . و دیگر گیاهان هرز آبـزي، همخـوانی دارد  منظـور  هب

اسپور قـارچ در سـطح    ایجاد و گسترش بیماري باید به اندازه کافی از
گیاه مورد نظر قرار گیرند و به این دلیل غلظت باالي اسپور، کنیدي و 

در نهایـت   یا میسیلیوم عامل بیماریزا باعث ایجاد بیماري شـدیدتر و 
این نیاز به تراکم و غلظـت بـاالي   . شود می مرگ گیاه مورد آزمایش

در  کنترل بیولـوژیکی عامل بیمارگر، به منظور استفاده در یک برنامه 
لذا . باشد کننده اقتصادي نمی خیلی از موارد براي تولیدکننده و مصرف

قـارچ و نیـز کمـک از    هـاي   ترین جدایـه رتن مـوث فشود با یاسعی می
رموالسیون مناسب نیاز به غلظت باالي عامـل بیمـارگر را تـا حـد     ف

 A. alternata نیاز به غلظت باالي اسـپور ). 8(ممکن کاهش داد 
تـوان از   مـی  جهت توانایی موثر در ایجاد بیماري و کنترل پیچـک را 

 a2جدایـه  بنـابراین  . بر شـمرد  ي عامل کنترل بیولوژیکمحدودیتها
عنـوان یـک عامـل     هیل این را دارد که بپتانس A. alternata  چقار

پیچک مورد بررسی و تحقیق بیشـتر   هرز علفکنترل بیولوژیک براي 
  . موثرتر قرار گیردهاي  ن مناسب و جدایهواز طریق یافتن فرموالسی

  
   صحرایی بر بیماري زایی پیچک Alternaria alternataمختلف اسپور قارچ هاي  اثر غلظت - )6شکل (

   .باشند می )5%(آزمون دانکن هر میانگین حاصل چهار تکرار بوده و حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار میانگین ها بر اساس 
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    .صحرایی پیچکدر  (AUDC)بر سطح زیر منحنی آلودگی Alternaria alternataمختلف اسپور قارچ هاي  اثر غلظت -)7شکل(

  .باشند می )5%(آزمون دانکن ر تکرار بوده و حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار میانگین ها بر اساس هر میانگین حاصل چها
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تا دو هفته پس از محلول پاشی وزن خشک پیچک برA. alternata قارچ ) لیتر تعداد در میلی(مختلف اسپور هاي  اثر غلظت -)8شکل(
  

  قدردانی
خانم دکتر فالحتی رسـتگار، خـانم   هاي  یراهنمای بدین وسیله از

دکتر مهدیخانی، آقاي دکتر روحانی و آقاي دکتر نصـیري محالتـی   
قوستا  وبرتیدکتر  آقاي مشهد، یدانشگاه فردوس یعلم اتیه ياعضا

بـه خـاطر همکـاري در تشـخیص       هیدانشگاه اروم یعلم اتیعضو ه
مهنـدس   ،تیهندس جعفرنبام یانقادریغ آهاي بیکمکنیز و ها قارچ

در کمک به انجام امـور   ،حسن جاللیآقاي  و حمید طاهرپورکالنتري
  .شود می قدردانی مربوط به آزمایشگاه، 

 روز
١۴               ٨              ١٠         ١٢                 ۶                  ۴             ٢   

پس از تلقیحروزهاي  
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