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  چکیده

گیاهی  ).Cuscuta campestris L(سس ، از این میان علف هرز باشندمهمترین عوامل کاهش عملکرد محصوالت زراعی میهاي هرز از علف
جهت یافتن عامل کنترل بیولوژیک مناسب . شوداست یکساله با گسترش جهانی که سبب کاهش عملکرد بسیاري از محصوالت زراعی و باغی میانگلی 

در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی  1387-88طرح کامال تصادفی با پنج تکرار در سال  ر قالبه منظور کنترل سس، پژوهشی دب
صـورت   ).Beta vulgaris L( چغندرقنـد جمع آوري نمونه هاي سس آلوده به عوامل بیماري زا در منطقه چنـاران و از مـزارع   . مشهد انجام پذیرفت

و   .Fusarium sp.  ،Alternaria spالص سـازي قـارچ هـاي موجـود در رشـته هـاي سـس جـنس هـاي          پس از گردآوري، کشت و خـ . گرفت
Colletotrichum sp. جوانه (اسپور در میلی لیتر آب مقطر در مراحل مختلف رشدي علف هرز سس  108ها با غلظت مایه زنی ایزوله. شناسایی شدند

از میان قارچ هاي بدست . در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی صورت گرفت) بان و تشکیل هوستوریومزنی، پیش از اتصال به میزبان، پس از اتصال به میز
با توسعه مراحل رشـدي سـس و اسـتقرار آن روي میزبـان از     . توانست کنترل مؤثري بر جوانه زنی بذور سس داشته باشد F. oxysporumآمده گونه 

 Triticum aestivum( ی تکمیلی، بیماري زایی این جدایه روي سایر گیاهان زراعی از جمله گندمجهت بررس. بیماري زایی قارچ مورد نظر کاسته شد
L.(جو ، )Hordeum vulgare L.(یونجه ، )Medigago sativa L.(و ریحان ، چغندرقند )Ocimum basilicum L. ( مورد بررسی قرار گرفت و

  .مشاهده نگردیدهیچگونه عالیم بیماري در آنها 
  

  .آلترناریا، فوزاریوم،گیاهان انگل :هاي کلیديواژه
  
     1  مقدمه

علف هاي هرز همراهان همیشگی گیاهان زراعی محسـوب مـی   
شوند و از دالیل اصـلی کـاهش تولیـد محصـوالت زراعـی هسـتند       

)Rashed Mohasel & Mousavi, 2006 .(   ازاین میان علـف هـرز
یادي از گیاهان را سس از جمله گیاهان انگلی است که خانواده هاي ز

مورد هدف قرار می دهـد و سـبب کـاهش رشـد و کـاهش عملکـرد       
  ).Vagen, 2002( بسیاري از گیاهان زراعی و باغی می شود

چراکـه بـذور آن    ،مدیریت موفقیت آمیز سس بسیار مشکل است
هـاي  داراي پوسته سخت هستند که بقاي علـف هـرز را بـراي سـال    

، )Hutchinson & Ashton, 1980(کننـد  متوالی در خاك حفظ می
 وجود دارد به عالوه با توجه به ارتباط نزدیکی که میان میزبان و انگل
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در مبازره شیمیایی به علف کشهاي کامال اختصاصـی نیـاز اسـت تـا     
و ) Goldwasser, et al., 2001(صدمه اي به گیاه زراعی وارد نشود 

طیـف ماننـد   وسـیع ال هاي علفکشاین علف هرز به  به دلیل مقاومت
 & Nadler-Hasser(گالیفوسیت کنترل شیمیایی آن مشکل اسـت  

Rubin, 2003.( با توجه به ایجـاد آلـودگی هـاي     هاي اخیردر سال
زیست محیطی و خطرات کاربرد علفکش هاي شیمیایی بـر سـالمت   

سایر موجودات زنده و بروز پدیده مقاومت به علف کش هاي  انسان و
هــاي هــاي مــوثر جــایگزین ماننــد روششــیمیایی اســتفاده از روش
 ,Nadjafi( تواند مفید باشـد هاي هرز میبیولوژیکی جهت مهار علف

هاي هرز روشی است که ضمن رعایت کنترل بیولوژیکی علف). 2006
اصول اکولوژیکی قادر است با بکارگیري دشـمنان طبیعـی و عوامـل    

اقتصادي نگه بیماریزاي علف هرز، تراکم آنها را در زیر سطح خسارت 
  ). Hallett, 2005(دارد 

هاي براي دستیابی به عوامل بیولوژیک مؤثر بر گیاه سس تالش
تا کنـون چنـدین قـارچ    . فراوانی در سایر کشورها صورت گرفته است
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،  .Fusarium tricinctum  ،Alternaria spp زا از جملـه بیمـاري 
Geotrichum candidum      ي شناسایی شـده انـد کـه در گونـه هـا

کنند و پراکنش سس و ایجاد خسارت مختلف سس بیماري ایجاد می
 ,.Boari et al( دهنـد توسط این گیاه انگل را در میزبان کاهش مـی 

 Colletotrichum جدایـــه اي از قـــارچ 1966 در ســـال). 2004
gloeosporiodes    در چین به عنوان عامل کنترل بیولـوژیکی انگـل
این محصول به صـورت گرانـول   . به ثبت رسید 11-سس به نام لوبوآ

هکتـار از کشـتزارهاي    670000در حـدود   1970تولید شد و در دهه 
در جهـان بکـار بـرده شـد کـه       علفکش قارچیسویا به عنوان اولین 

ولی به تدریج بـه دلیـل   ، بود% 80کارایی آن در کنترل سس بیش از 
ایه کاهش کارایی این جدایه کاربرد آن کاهش یافت و دستیابی به جد

از سـر   22-تولید آن بـا نـام لوبـوآ    1985دیگري از این قارچ در سال 
 .Cهاي توانند گونهاین قارچ می). Shimi et al., 1997( گرفته شد

chinensis  وC. australis     را در سویا به صـورت انتخـابی کنتـرل
 1984درسـال  ). Lanini et al., 2002; Butt et al., 2000(کننـد  
در ویسکونسـین   C. gronoviiروي  Alternaria destruensقارچ 

شد و استفاده از این قارچ به عنوان یک علفکش زیستی در  شناسایی
علفکـش  یـک   3اسـمولدر ). Bewick, 1990(به ثبـت رسـید    1990

ایـن  . زیستی است که به صورت تجاري از این قارچ تهیه شده اسـت 
ثر اسـت  قارچ در کاهش خسارت سس تحت شرایط زراعی بسیار مـؤ 

)Charudattan, 2001 .(  
با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده در رابطه با کنترل بیولوژیک 
سس در ایران بسیار محدود است، تحقیق حاضـر بـا هـدف بررسـی     

زاي امکان کنترل بیولوژیک این انگل بـا اسـتفاده از عوامـل بیمـاري    
 .گیاهی انجام پذیرفت

  
  هاروش مواد و

گیاهـان سـس    امل کنترل بیولوژیک مناسـب، به منظور یافتن ع
بـار نمونـه بـرداري از مـزارع      25داراي عالئم آلودگی قـارچی طـی   

چغندرقند تحت آلودگی شدید به این انگل در منطقه چناران گردآوري 
نمونه هاي گردآوري شده بالفاصله به آزمایشگاه منتقـل و بـا   . شدند

میلیمتـري تقسـیم    2-3استفاده از قیچی استریل به قطعات کوچـک  
 4شدند و جهت ضدعفونی در ظروف حاوي محلول هیپوکلریت سدیم

به مـدت  ) مانند گل(تر هاي خشبیبه مدت یک دقیقه و نمونه% 5/0
ها با آب مقطر استریل پس از ضدعفونی، نمونه. سه دقیقه قرار گرفتند

                                                        
1- Lubao-1 
2- Lubao-2 
3- Smolder 
4- NaOCl 

ها روي کاغـذ صـافی اسـتریل قـرار     شستشو داده شدند سپس نمونه
حاوي محیط هاي رطوبت همراه آنها گرفته شود و به پتري گرفتند تا

هـا داخـل انکوبـاتور بـا     داده شدند، سپس نمونه انتقال PDA5کشت 
ساعت  48تا  24بعد از گذشت . درجه سانتیگراد قرار گرفتند 25دماي 

از کشت اولیه، جهت خـالص سـازي مقـدماتی قسـمتی از هریـک از      
هاي دیگري که حـاوي محـیط   هاي رشد یافته به پتري دیش کلنی

PDA سپس شناسـایی مقـدماتی قـارچ هـا     . بودند، انتقال داده شدند
انجام گرفت و با توجه به قارچ مورد نظر با استفاده از روش تک اسپور 

  . آگـار خـالص سـازي انجـام شـد      -هیـف در محـیط آب  نـوك  و یا 
که مشخصات ظاهري قارچ فوزاریوم را داشتند به محیط  6هاییپرگنه
ي نوري با گردیده و در زیر قفسه منتقل) CLA( 7آگار -میخکبرگ 

پس از خالص سازي جهت تهیـه  . ساعته قرار گرفتند 12تناوب نوري 
سوسپانسیون به منظور تلقیح روي گیاه از محیط کشت مایع استفاده 

  . شد
  هـاي خـالص در   زنـی، جدایـه  مایـه  قارچ جهـت  براي تولید مایه

درجه سانتی گراد  25ت شدند و در دماي کش PDAهاي حاوي پتري
هـاي  هـر کـدام از جدایـه    يروزه پنجسپس از کشت . شدند داده قرار

کشت مایع هاي حاوي محیط بلوکی به ویال در زیر هود استریلقارچ 
دور  90بر روي دستگاه شیکر با دور گردید و به مدت سه روز  منتقل

 .سانتیگراد قرار گرفتنـد  درجه 24 ±2در دقیقه در آزمایشگاه با دماي 
محتویات هر کدام ها و مواد زاید، پس از سه روز جهت حذف میسلیوم

سوسپانسیون بدست . ململ سترون عبور داده شدي ها از پارچهاز ویال
دور  4000میلی لیتري بـا دور   45هاي دقیقه در لوله 5آمده به مدت 

خته شد و رسوب سپس مایع رویی دور ری. در دقیقه سانتریفیوژ شدند
. در آب مقطر استریل حل شـد  ،بدست آمده که حاوي اسپور قارچ بود

بـا کمـک الم    هاشمارش اسـپور  تهیه سوسپانسیون اسپور، به منظور
 لیتـر بـراي  اسپور در میلـی  1×108از غلظت و  انجام شدهموسایتومتر 

بـه عنـوان    20تـوئین  % 5/0شـد و بـه هـر جدایـه     استفاده  زنیمایه
  .ت اضافه گردیدسورفکتنا

هاي یافت شده، در ابتدا توان بیماري با توجه به تعداد زیاد جدایه
به علت اینکه علف . ها در شرایط آزمایشگاه بررسی گردیدزایی جدایه

به این ترتیب . هرز سس یک گیاه انگل است از دو روش استفاده شد
عالیم که فاقد هر گونه ) چغندرقند(که گیاهان سس به همراه میزبان 

در . بیماري بودند از مزارع جمع آوري شده و به آزمایشگاه منتقل شدند
سانتیمتري بریده شده و  5هاي سس سالم به قطعات آزمایشگاه رشته
سانتیمتر داراي کاغـذ صـافی    9هاي به قطر دهانه داخل پتري دیش

هـاي سـس بوسـیله سـوزن     سپس رشته .سترون مرطوب قرار گرفتند
                                                        
5- Potato Dexterose Agar 
6- Colony 
7- Carnation Leaf-piece Agar (CLA) 
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دهی شدند و بـا اسـتفاده از سـمپلر روي    احیه خراشسترون در چند ن
 1×108غلظت هاي خراشدهی شده یک قطره سوسپانسیون به قسمت

در تیمارهاي شاهد از آب مقطر سترون . قرار گرفت لیتراسپور در میلی
. به جاي سوسپانسیون قارچ استفاده شد 20درصد توئین  5/0به همراه 

درجـه   25پالستیکی در دمـاي  روز زیر پوشش  10پتري ها به مدت 
ها به صورت روزانه پتري. درصد قرار گرفتند 90سانتیگراد در رطوبت 

هاي سس ثبت بازدید شده و هر گونه عالیم بیماري زایی روي رشته
  . شد

.  هاي سس متصل به میزبان اسـتفاده شـد  در روش دیگر از رشته
جمـع   جهت حفظ طراوت گیاهان چغندرقند آلوده به علف هرز سـس 

آوري شده از مزرعه در طی آزمایش دمبرگ هاي این گیاهان داخـل  
هاي سـس مطـابق روش قبـل    ظروف آب قرار گرفتند و سپس رشته

بوسیله سوسپانسیون قارچ مایه زنی شدند و به منظور ایجاد رطوبـت  
تا . مناسب براي رشد قارچ، ظروف زیر پوشش پالستیکی قرار گرفتند

ظروف به صورت روزانه مـورد بازدیـد قـرار     روز پس از مایه زنی، 10
از  ،هایی که هیچ نـوع عالیـم بیمـاري ایجـاد نکردنـد     جدایه. گرفتند

هـایی کـه سـبب بـروز عالیـم      آزمایشات بعدي حذف شدند و جدایه
جداسازي و خالص سازي شـده و بـا    بیماري روي سس شدند مجدداً

کـه جهـت    کشت اولیه مورد مقایسه قرار گرفتند و در آزمـون هـایی  
  . تعیین توان بیماري زایی پاتوژن صورت گرفت استفاده شدند

به منظور تعیین توان بیماري زایی پاتوژن هاي جداسازي شده سه 
آزمایش جداگانه در مراحل مختلف رشدي سس شامل مرحلـه جوانـه   
زنی سس، مرحله سبز شدن سس و پـس از ایجـاد رابطـه انگلـی بـا      

در تکـرار   4تصـادفی بـا    طـرح کـامالً  در قالـب   )چغندرقنـد ( میزبان
. به انجام رسیدآزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده فردوسی مشهد 

و  )روز پـس از اعمـال تیمـار    10تـا ( هـا تا پایان آزمایش پتري دیش
به صـورت روزانـه بررسـی     )تا یک ماه پس از اعمال تیمار( هاگلدان

ن درصد جوانـه زنـی،   در پایا. شدند و هر نوع عالیم بیماري ثبت شد
ارزیابی میـزان  . درصد ظهور گیاهچه و طول گیاهچه اندازه گیري شد

دهـی بـه   شـماره  مقیاس بیماري زایی در گیاهان تیمار شده بر اساس
زایـی کـم تـا شـدید صـورت      براي درصد بیماري 5ترتیب از صفر تا 

= 1عدم بیماري، = 0سیستم شماره دهی بدین صورت بود که . گرفت
% 51-75= 3آلودگی، % 26-50= 2رصد آلودگی رشته سس، د 25-1

پس از پایـان  ). مرگ گیاه(آلودگی % 99= 5و % 76-97= 4آلودگی، 
آزمایش جدایه هاي موفق به ایجاد آلودگی مجددا جداسازي و خالص 

ها تا سـطح  شناسایی جدایه. و مورد شناسایی قرار گرفتند سازي شده
کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد  گروه گیاهپزشکی دانشکده در گونه

جهت آزمون ایمنی بذر تعدادي از گیاهان زراعی شامل . صورت گرفت
جو در گلدان کشت شده و آزمایش  چغندرقند، یونجه، ریحان، گندم و

) اسپور پاشی در خاك گلدان به میزان( جوانه زنی بیماریزایی در مرحله
خراشدهی شده بـا   اسپورپاشی روي اندام هوایی( برگی 2-4 و مرحله

گیاهان یاد شده در قالب طرح کامال  )لیتراسپور در میلی 1×108غلظت
 -30گلدان ها در گلخانه اي با دماي . تکرار انجام گرفت 3تصادفی با 

سـاعت   8سـاعت روشـنایی و    16درجه سانتیگراد و سیکل نوري  25
ارچ، به منظور ایجاد رطوبت کافی جهت فعالیت ق قرار گرفته وتاریکی 

ساعت پس از اسـتفاده از سوسپانسـیون گلـدان هـا زیـر       24به مدت 
به مدت یک ماه گیاهان تیمار شده در . پوشش پالستیکی قرار گرفتند

قیاس با شاهد از نظر بروز بیماري مورد بازدید قرار گرفتند تـا بـدین   
  . ترتیب دامنه میزبانی جدایه مورد نظر تعیین گردد

آزمایشـات بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       هاي حاصل از تمـامی داده
MINITAB ver-13.1 ها نیز با استفاده از نـرم  میانگین. آنالیز شدند

 5اي دانکـن درسـطح احتمـال    و آزمون چند دامنه MSTAT-Cافزار 
نمره بیماري کسـب شـده در   . درصد مورد مقایسه آماري قرار گرفتند

ون غیرپـارامتري  هـا بـا اسـتفاده از آزمـ    رابطه بـا هـر یـک از جدایـه    
 ,Sokal & Rohlf(مورد مقایسـه قـرار گرفـت     1والیس -کروسکال

  .استفاده شد Excel 2003جهت رسم نمودارها از نرم افزار ). 1992
 

 نتایج و بحث

 هاي سس جمع آوري شده از مزارع آلوده چغندرقند، جمعاًاز نمونه
ــار ــارچ   چه ــه از ق ــه، .Alternaria sppپرگن ــارچ   س ــه از ق پرگن

Choleototrichum spp.  پرگنــه از قــارچ  30وFusarium spp. 
 Alternariaهاي از میان آنها جدایه. رشد نمودند PDAروي محیط 

spp.  وCholeototrichum spp. هاي هیچ گونه عالیمی روي رشته
 Fusariumاي قـارچ  هـ جدایه از پرگنه پنجولی  ،سس ایجاد نکردند

spp. اسـپور   1×108نسیون اسپور با غلظت پس از مایه زنی با سوسپا
هاي قهوه هاي سس عالیمی به صورت لکهدر میلی لیتر، روي رشته

اي در محل مایه زنی ایجاد نمودند که به تدریج توسـعه یافتـه و بـه    
در حالیکـه در  . هاي بـاال و پـایین محـل اولیـه کشـیده شـد       قسمت
زنی شده  هاي سس که به عنوان شاهد با آب مقطر سترون مایه رشته

هایی که بـدین ترتیـب   جدایه. بودند هیچ گونه عالیمی مشاهده نشد
و  303، 300، 200، 100هـاي  بیماري زایی آنها اثبات شد، با شـماره 

کدگذاري شدند و براي آزمایش توان بیماري زایی در نظر گرفته  323
  . شدند

له مرح(تعیین توان بیماري زایی پاتوژن قبل از ایجاد رابطه انگلی 
 )جوانه زنی

 323کمترین جوانه زنی در پتري دیش هاي تیمار شده با جدایه  
 41طوریکه جوانه زنی در این تیمار نسـبت بـه شـاهد    ب. مشاهده شد

امــا از نظــر آمــاري تفــاوت معنــی داري  ،درصــد کــاهش نشــان داد
)05/0<p (و  300درصد جوانه زنی در جدایه . با سایر تیمارها نداشت

عنی داري نداشت و این جدایه نتوانست از جوانـه زنـی   شاهد تفاوت م
                                                        
1- Kruskal-Wallis test  
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  ).1شکل(بذور سس جلوگیري کند 
روز از شروع جوانه زنی در تیمار  10کمترین طول گیاهچه پس از 

درصد  66سانتیمتر مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد  34/3با  323
ایه جد. کاهش نشان داد و داراي اختالف معنی دار با دیگر تیمارها بود

 ). 2شکل (در این صفت نیز تفاوت معنی داري با شاهد نداشت  300
  

  
 هاي مختلفدرصد جوانه زنی بذور سس تحت تیمار جدایه  - 1 شکل

Fig. 1- Germination percentage of dodder seeds in 
different treatments   

بر % 5تمال دار میانگین ها در سطح احتفاوت معنیعدم نشان دهنده  شابهحروف م
  .می باشد دانکناساس آزمون 

Similar letters shows not significantly different at 5% 
probability level, according to Duncan Multiple Range Test. 

  

  
روز از شروع جوانه زنی تحت  10طول گیاهچه پس از   - 2 شکل

  هاي مختلفتیمار جدایه
Fig. 2- Seedling length 10 days after germination started in 

different treatments 
بر % 5ها در سطح احتمال دار میانگینتفاوت معنیعدم نشان دهنده  شابهحروف م

  .باشدمی دانکناساس آزمون 
Similar letters shows not significantly different at 5% 

probability level, according to Duncan Multiple Range Test. 
 

هاي سس زایی جدایه هاي گرفته شده از نمونهدر مقایسه بیماري
بـه  ( بیشـترین نمـره بیمـاري    323آلوده در مرحله جوانه زنی، جدایه 

درصد توسـعه بیمـاري   26-50که نشان دهنده  75/2صورت میانگین
هـیچ   300در مرحله جوانه زنـی جدایـه   . را به خود اختصاص داد) بود

یم بیماري روي گیاهچه هاي سس ایجاد نکرد و در صـفت  گونه عال
طول گیاهچه و همچنین درصد جوانه زنی نیز فاقد اختالف معنی دار 

سایر تیمارها از نظر قـدرت بیمـاري زایـی    ). 2و 1شکل ( با شاهد بود
 ).3شکل(باهم نداشتند ) =8/9H؛ p>05/0(تفاوت معنی داري 

 
در وسعه بیماري روي سس هاي قارچی بر تاثر جدایه - 3 شکل

  شرایط آزمایشگاه
Fig. 3- Effect of fungal strains in the laboratory conditions 

on disease development in Cuscuta campestris 
بر % 5تفاوت معنی دار میانگین ها در سطح احتمال عدم نشان دهنده  شابهحروف م

  .والیس می باشد-اساس آزمون کروسکال
Similar letters shows not significantly different at 5% 
probability level, according to Kruskal-Wallis Test. 

 
 )Thomas et al., 1998(هـاي تومـاس و همکـاران    در بررسـی 

پـیش از کاشـت    Fusarium oxysporumنشان داده شد که کاربرد 
گل گل جالیز گیاه اصلی در خاك تحت شرایط کنترل شده توانست ان

)O. cumana (   را به خوبی کنترل کرده و از خسـارت آن جلـوگیري
کند و علت این امر حساسیت مراحل اولیه جوانه زنی انگل نسبت بـه  
این قارچ گزارش شده است به طوري که کاربرد فوزاریـوم سبزشـدن   

هـا عالیـم نکـروزه    درصد کاهش داد و گیاهچه 34-81گل جالیز را 
زمانی کـه  . یزان اتصال به میزبان شدیدا کاهش یافتنشان دادند و م

تیمار می شوند ترکیباتی از جمله پکتین  F. oxysporumبذور بوسیله 
بوسیله قارچ ترشح می شود کـه   2و پکتین ترانس المیناز 1متیل استراز

می تواند باعث حل کردن پکتین دیواره هاي سلولی شده و نفوذ قارچ 
ادامه سیتوپالسم نیز تخریـب شـده و غشـاء     را به بذر آسان سازد، در

. کننـد سلولی می شکند و میسلیوم هاي قارچ داخل بذر را اشغال مـی 
نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی نیز نشان داد که میسلیوم قارچ 

F. oxysporum تواند به بذور داراي پوسته سخت و آن ها که در می
و سبب از بین رفتن آنها شود  دوره خواب به سر می برند نیز حمله کند

                                                        
1- Pectin methylesterase 
2- Pectin transeleminase 
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توانـد  هاي این قـارچ در مـزارع مـی   در نتیجه استفاده از سوسپانسیون
عامل موثري در جهت کنترل بذور گیاهان انگل باشد و مزیت کاربرد 

توان از این عوامل در دوره اي که گیاه زراعی در آن این است که می
 ان انگل را کاهش دادزمین حضور ندارد استفاده کرد و بانک بذر گیاه

)Thomas et al., 1999.(  
  مرحله سبز شدن

درصد بوته هاي سس سبز شده نسبت بـه شـاهد در تیمارهـاي     
بیشترین درصد سبز . بود) p >05/0(مختلف داراي اختالف معنی دار 

فاقـد  (درصد  73و  72به ترتیب با  300شدن در تیمار شاهد و جدایه 
و کمتـرین درصـد سـبز    ) درصد 5ال اختالف معنی دار در سطح احتم

درصد گیاهچـه   21و  20به ترتیب با  200و  323شدن در تیمارهاي 
مشـاهده  ) درصد 5فاقد اختالف معنی دار در سطح احتمال (سبز شده 

نیز در این صفت اختالف معنی داري نداشتند  303و  100جدایه . شد
تلـف  در گلدان هاي تحت تیمـار بوسـیله جدایـه هـاي مخ    ). 4شکل(

فوزاریوم تفاوت معنی داري از نظر درصـد اتصـال گیاهچـه و درصـد     
کمتـرین درصـد    . انگلی شدن گیاه میزبان با تیمار شاهد مشاهده شد

 200و  323در گلدان هاي تیمـار شـده بـا جدایـه     ) درصد11(اتصال 
به ترتیـب   300مشاهده شد و بیشترین درصد به تیمار شاهد و جدایه 

صال گیاهچه به میزبان اختصاص یافت و این دو درصد ات 58و  62با 
 ).4شکل(تیمار از نظر آماري فاقد تفاوت معنی دار بودند 

  
اي سس تحت تیمار در شرایط هدرصد سبز شدن گیاهچه - 4 شکل

  گلخانه
Fig. 4- Emergence percentage of dodder seedlings in 

different treatments in the greenhouse condition 
بر % 5ها در سطح احتمال دار میانگینتفاوت معنیعدم نشان دهنده  شابهحروف م

  .باشدمی دانکناساس آزمون 
Similar letters shows not significantly different at 5% 

probability level, according to Duncan Multiple Range Test. 
 

بان و همچنین با کاهش درصد اتصال گیاهچه هاي سس به میز
گسترش عالیم بیماري در گیاهچه هاي سس موجود در گلدان هاي 

کـاهش یافـت و    انگلی شدن میزبان شدیداً  323تیمار شده با جدایه 
درصد کاهش نشان داد  54تشکیل هوستوریوم نسبت به تیمار شاهد 

زا در کاهش فعالیت انگل و در نهایت دهنده اثر عامل بیماريکه نشان
از نظر  200و  323میان جدایه هاي . ارت بوسیله آن استکاهش خس

از نظـر درصـد    200و 303، 323هـاي  درصد اتصـال و میـان جدایـه   
  ).5شکل( تشکیل هوستوریوم تفاوت معنی داري مشاهده نشد

 

 
اي سس درصد اتصال و تشکیل هوستوریوم در گیاهچه ه -5شکل

  تحت تیمار در شرایط گلخانه
Fig. 5- Connection and houstorium formation percentage 

of dodder in different treatments in the greenhouse 
condition 

بر % 5ها در سطح احتمال دار میانگینتفاوت معنیعدم نشان دهنده  شابهحروف م
  .باشدمی دانکناساس آزمون 

Similar letters shows not significantly different at 5% 
probability level, according to Duncan Multiple Range Test. 

  
بر اساس مقیاس نمره دهی بیشترین بیمـاري زایـی مربـوط بـه     

). درصـد توسـعه بیمـاري    51-75گستره (بود  3به میزان  323جدایه 
از نظر نمره بیماري فاقد اختالف معنـی   303و  200، 100جدایه هاي

ــد) =98/8H؛ p>05/0(دار  ــه  300و جدایــه ) 6شــکل( بودن هیچگون
  . عالیم بیماري ایجاد نکرد

 

  
هاي قارچی بر توسعه بیماري روي گیاهچه سس اثر جدایه -6شکل

  گلخانهدر شرایط 
Fig. 6- Effect of fungal strains in the greenhouse conditions 

on disease development in Cuscuta campestris seedling 
بر %  5ها در سطح احتمال تفاوت معنی دار میانگینعدم شان دهنده ن شابهحروف م

  .باشدوالیس می -اساس آزمون کروسکال
Similar letters shows not significantly different at 5% 
probability level, according to Kruskal-Wallis Test. 
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 300ایـه  با توجه به عدم ایجاد هرگونه عالیم بیماري بوسیله جد

در دو آزمایش انجام شده و عدم وجود تفاوت معنی دار بـا شـاهد در   
صفات درصد جوانه زنی و درصد سبز شدن بذور سس، این جدایـه از  
آزمایشات بعدي حذف شد و به عنوان عاملی ناکارآمد در کنترل سس 

ممانعت از جوانه زنی بذور سس و استقرار اولیه گیاهچـه  . شناخته شد
سب ترین روش هاي کنترل غیرشیمیایی این علـف هـرز   یکی از منا
 ,Montazeri(در بررسی هاي منتظري ). Sandler, 2010(می باشد 

چندین جدایه از قارچ فوزاریوم توانستند سبز شدن گل جالیز را ) 2007
  . درصد کاهش دهند 90-80

  
بررسی توان بیماري زایی جدایه ها پس از ایجاد رابطـه انگلـی   

  سسموفق توسط 
با ایجاد رابطه انگلی میان علف هرز سس و میزبان توان بیماري  

ولی بـازهم بیشـترین   . زایی پاتوژن هاي مورد آزمایش کاهش یافت
درصـد   26-50نشـان دهنـده   ( 2با نمره  323بیماري زایی در جدایه 

سایر تیمارهـا فاقـد اخـتالف معنـی دار     . مشاهده شد) توسعه بیماري
)05/0<p 06/8؛H= (ند بود)7شکل.( 

 
هاي استخراج شده در شرایط مقایسه قدرت بیماري جدایه -7شکل

  د رابطه انگلی میان سس و میزبانگلخانه، دو هفته پس از ایجا
Fig. 7- Effect of fungal strains in the greenhouse conditions 
on disease development in Cuscuta campestris, two weeks 

after parasitism formation 
بر %  5تفاوت معنی دار میانگین ها در سطح احتمال عدم دهنده نشان شابهحروف م

  .باشدوالیس می-اساس آزمون کروسکال
Similar letters shows not significantly different at 5% 
probability level, according to Kruskal-Wallis Test. 

  
ان هاي تیمار شـده بـه وسـیله    کمترین وزن خشک سس در گلد

مشاهده شد که داراي تفاوت معنی دار با شاهد  303و  323هاي جدایه
بودند، ولی میان جدایه هاي دیگر با شاهد از نظر آماري تفاوت معنی 

توانست وزن خشک سس را نسبت به  323جدایه . داري مالحظه نشد
ینکـه ایـن   با توجه بـه ا ). 8شکل(درصد کاهش دهد  29مار شاهد  تی

آزمون پس از ایجاد رابطه انگلی توسط سس انجام شـد کـاهش وزن   

خشک سس نشان دهنده بیماري زایی در رشته هاي سس است کـه  
ممکن است از طریق ممانعـت در توسـعه رشـد ثانویـه ایـن انگـل و       

 .تشکیل هوستوریوم هاي کمتر توسط آن ایجاد شده باشد
  

  
  حت تیمار بوسیله هاي توزن خشک سس در گلدان - 8 شکل

  هاي قارچیجدایه
Fig. 8- Dry matter of dodder in pots under fungi isolate 

treatments 
بر % 5ها در سطح احتمال دار میانگینتفاوت معنیعدم دهنده نشان شابهحروف م

  .باشدمی دانکناساس آزمون 
Similar letters shows not significantly different at 5% 

probability level, according to Duncan Multiple Range Test. 
  

در بررسی هاي مزرعه اي انجام شده در کالیفرنیـا در رابطـه بـا    
کنتــرل زیســتی علــف هــرز ســس اســتفاده از عامــل بیمــاري زاي  

Alternaria destruens     در کنترل این انگل مـوثر نبـوده اسـت در
ارچ کنترل موفقیت آمیـزي در  حالیکه در برخی گونه هاي سس این ق

در ایـن بررسـی عـدم موفقیـت در     . داشـته اسـت   cranberryزراعت 
آزمون هاي مزرعه اي به شرایط اقلیمی کالیفرنیا، از جمله آب و هواي 

هـاي متفـاوت سـس نسـبت داده شـده اسـت       خشک و وجـود گونـه  
)Lanini, 2004 .( جدایهlc*508  قارچA. alternata   که براي مهار

به کار رفته در شـرایط کنتـرل    Lantana camaraتی گیاه هرز زیس
 ,.Ghorbani et al(  شده به خوبی توانست این گیاه هرز را مهار کند

و   A. alternataبا سنجش ) Montazeri, 2005(منتظري ). 2002
این قارچ آنرا به عنوان یک عامل مهار زیستی  423 جدایهبکارگیري 

 & Pitelli(پیتلـی و آمـوریم    . فـی کـرد  تاج خروس ریشه قرمز معر
Amorim, 2002 (   با بررسـی قـارچA. cassia     بـر روي گیـاه هـرز

Senna obtusifolia یـاد   دریافتند که این قارچ براي مهار گیاه هرز
 12و دوره شـبنم  ) درجـه سـانتیگراد    20و  23(شده به دماي پایین 

لی مانند رژیم غذایی افزون بر پتانسیل ژنتیکی، عوام. ساعته نیاز دارد
در اثناي اسپور زایی و مواد همراه در فرموالسیون نیز در کارایی یـک  
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در . عامل میکروبی در کنترل علف هرز هدف تـأثیر چشـمگیري دارد  
 507نیز اسـپورزایی جدایـه   ) Montazeri, 2007(مطالعات منتظري 

 گل جالیز، در محیط کشت مـایع  کنترل زیستیقارچ فوزاریوم، عامل 
بطور معنـی داري   1به  5نیمه تعریف شده با نسبت کربن به نیترژن 

. بود 1به  40و  1به  15بیش از رژیم هایی با نسبت کربن به نیتروژن 
 12و  6به عالوه شستشوي اسپورهاي این قارچ با محلـول قنـدهاي   

کربنه تأثیر معنی داري بر میزان جوانه زنی و رشد طولی لوله تندشی 
در حالیکـه در  . گذرانیـدن دوره هـاي خشـکی نداشـت     آن ها پس از

، شستشوي اسـپورهاي قـارچ   )Montazeri, 2005(بررسی منتظري 
Colletotrichum truncatum  با استفاده از ساکارز در مقایسه با آب

مقطر بطور معنی داري موجب افزایش جوانه زنی و رشـد لولـه هـاي    
 اسـتفاده از قـارچ  . ادتندشی شد در حالیکه سوربیتول آن را کـاهش د 

Puccinia canaliculata  در اوایل بهار در باغات جهت کنترل علف
توانست تـراکم و تولیـد     ).Cyperus esculentus L(هرز اویارسالم 

درصـد   66و  46غده هاي جدید توسط این علف هـرز را بـه ترتیـب    
کاهش دهد ولی کـاربرد یوردینیوسـپورهاي ایـن قـارچ در تابسـتان      

ت جمعیت علف هرز را کنترل کند و تنها زیست توده غده ها را نتوانس
  ).Li et al., 2003(درصد کاهش  داد  32به میزان 

اســپور در میلــی لیتــر از قــارچ  2×106اســتفاده از سوسپانســیون 
Colletotrichum gloeosporioides f. sp. malvae  20در شرایط 

انسته اسـت کنتـرل   درجه سانتیگراد تو 30ساعت نقطه شبنم و دماي 
ــرز    ــف ه ــوثري را در عل ــد  .Malva pusilla Smم ــته باش  داش

)Makowski, 1993( . ــارچ ــالوه قـ ــه عـ  Colletotrichumبـ
truncatum    عامل بیماري زایی مفیـدي جهـت کنتـرل Sesbania 

exaltata قارچ. شناسایی شده است Alternaria cassia   نیز عامـل
می باشد و می توان از  Cassia obtusifolia زیستی موثر در کنترل

 ,.Boyetchko et al( آن به عنوان علف کش زیستی اسـتفاده کـرد  
2002.(  

 شناسایی عوامل بیماري زا
تشـخیص     Fusarium oxysporumهر چهار جدایـه از گونـه    

تفاوت درتوان بیماري زایی آن ها نشان داد که جدایه ها با . داده شدند
  .دیگر متفاوت اندکی

 ایمنی آزمایشات
نتایج حاصل از آزمون ایمنی در گلخانه بر روي گیاهان زراعـی   

قـارچ   323چغندر قند، یونجه، ریحان، گندم وجو نشان داد که جدایه 
Fusarium oxysporum   توانایی ایجاد هیچ نوع آلودگی و بیمـاري

هاي قارچ فوزاریوم گونه. زایی را بر روي گیاهان زراعی یاد شده ندارد
م هاي اختصاصی متنوعی هسـتند کـه روي میزبـان هـاي     داراي فر

به . خاص بیماري زایی دارند و تخصص میزبانی آن ها متفاوت است
در آزمایشـات  ) Boari & Vurro, 2004( عنوان مثال بـوآري و ورو 

خود از گونه هاي فوزاریوم به عنوان عامل بیوکنترل گل جالیز استفاده 
ــا  ــه ه ــد کــه در نمون ــد و دریافتن ــه کردن  .Fي بررســی شــده گون

oxysporum   وF. solani  درصد و  60تا حدودF. camproceras 
درصد توانایی بیماري زایی روي این  50تا  F. chlamydosporumو 

بـا بکـار   ) Elzine, et al., 2004(الزین و همکـاران  . انگل را داشتند
بـه صـورت فرموالسـیون      Foxy2 ،F. oxysporumگیـري جدایـه   

توانسـتند ایـن قـارچ را بـه     ) .Striga sp(علیه انگل جـادوگر  گرانول 
   .عنوان یک عامل بیوکنترل معرفی کنند

تا کنون چندین قارچ بیماري زاي سـس شناسـایی شـده انـد، از     
 .Cکه در گونه  .Alternaria sppو  Fusarium tricinctumجمله 

gronovii  بیماري زایی ایجاد می کند وGeotrichum candidum 
بیماري زایی  C. campestrisکه در گونه  Alternaria alternate و

طی تحقیقاتی که در چـین انجـام شـد مشـخص شـده اسـت       . دارند
ــدي  ــیون کنیــ ــارچ  سوسپانســ ــاي قــ  Colletotrichumهــ

gloeosporioides ــه ــد گون  .Cو  C. chinensisهــاي مــی توان
australis  را در سویا به صورت انتخابی کنترل کنند)Lanini et al., 

2002.(  
میکروراگانیزم ها ترکیبات متنوعی از نظر ساختار و نحـوه عمـل   
تولید می کنند که به گیاه میزبان هجوم برده و سبب بیمـاري زایـی،   
تخریب ساختار سلولی، ایجاد لکه هاي نکروزه و کلروزه در آن ها می 
شوند و در حال حاضر دانشمندان توجـه ویـژه اي بـه ایـن ترکیبـات      
مبذول داشته اند تا بتوانند از آن ها جهـت کنتـرل علـف هـاي هـرز      
استفاده کنند و سعی دارند سـاختار شـیمیایی ایـن ترکیبـات و علـت      
ناکامی در تولید آن ها بـا اسـتفاده از روش هـاي متـدوال در تولیـد      

از خصوصیات منحصر به فرد این ترکیبات عدم . آفتکش ها را دریابند
ن و ناپایداري در طبیعت است و در مقایسـه بـا   سمیت براي پستاندارا

 ,.Li et al( ترکیبات شیمیایی خطرات زیست محیطی نخواهند داشت
ها از نظر اندازه و ساختار شیمیایی بسیار متفاوت فیتوتوکسین). 2003
 پپتیـد هسـتند، برخـی دیگـر در گـروه      ها پلیباشند تعدادي از آنمی
 باشـند  مـی  1اکروسیکلیک و باکلیتها قرار می گیرند و برخی مترپن

این ترکیبات از نظر تخصص میزبانی نیز متفاوتند برخی تنها در یک 
گونه خاص کاربرد دارند ولی برخی دیگر تعـداد زیـادي از گیاهـان را    

از جمله قارچ هایی که ترکیبات فیتوتوکسین . دهندتحت تاثیر قرار می
ــی ــد مـ ــیتولیـ ــد مـ ــه کننـ ــوان بـ و  Alternaria ،Fusariumتـ

Colletotrichum اشاره کرد )Strobel, 1991.(  
این نکته حائز اهمیت اسـت کـه افـزون بـر پتانسـیل ژنتیکـی،       
فاکتورهایی مانند رژیم غذایی در اثناي اسپور زایـی، مـواد همـراه در    
فرموالسیون و شرایط رشدي نیز در کارایی یک عامـل میکروبـی در   

در مطالعـات منتظـري   . اردکنترل علف هرز هدف تأثیر چشمگیري د
                                                        
1- Bakelit 
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)Montazeri, 2007 ( قـارچ فوزاریـوم، عامـل     507اسپورزایی جدایه
بیوکنترل گل جالیز، در محیط کشت مایع نیمه تعریف شده با نسبت 

بطور معنی داري بیش از رژیم هایی با نسبت  1به  5کربن به نیترژن 
 بـه عـالوه شستشـوي   . بـود  1بـه   40و  1بـه   15کربن به نیتروژن 

کربنه تأثیر معنی داري  12و  6اسپورهاي این قارچ با محلول قندهاي 
بر میزان جوانه زنی و رشد طول لوله تندشی آن ها پس از گذرانیـدن  

در حالیکه در بررسی منتظـري و همکـاران   . هاي خشکی نداشتدوره
)Montazeri et al., 2002( ــارچ ــپورهاي قـ ، شستشـــوي اسـ

Colletotrichum truncatum استفاده از ساکارز در مقایسه با آب  با
مقطر بطور معنی داري موجب افزایش جوانه زنی و رشـد لولـه هـاي    

جهـت کنتـرل   . تندشی شد در حالیکـه سـوربیتول آن را کـاهش داد   
بیولوژیک گل جالیز، از میان میکروارگانیزم هاي گوناگون جدایه هاي 

د فوزاریـک،  فوزاریوم که تولید توکسین هاي مختلفـی از جملـه اسـی   
فومونیسین، بیورسین، انیاتین، مونیلیفورمین و تریکوتسینس می کنند، 

). Vurro, 2002(بیش از سایر پاتوژن ها مورد پژوهش قرار گرفته اند 
هر یک از این توکسین ها نقـش متفـاوتی ماننـد نکـروزه، کلـروزه،      
پیشگیري از رشد، پژمردگی و پیشگیري از تندش بـذر را دارنـد و بـا    

 ,Vurro(کانیزم مربوطه می تواننـد گـل جـالیز را کنتـرل نماینـد      م
در ایران نیز روي گونه هاي قارچ فوزاریوم براي کنترل گـل  ). 2002

جالیز بررسی هایی صورت گرفته و در شرایط پژوهشی نتـایج خـوبی   
  ). Montazeri, 2007(بدست آمده است 
قـارچ   323به آزمایشات انجام شده جدایـه   با توجهنتیجه گیري 

Fusarium oxysporum       قادر به بیمـاري زایـی علـف هـرز سـس  
باشد و از طرف دیگر گیاهان زراعی آزمـایش شـده داراي ایمنـی    می

اما با توجه به بیماري زایـی پـایین   . مناسبی نسبت به این قارچ بودند
این قارچ بایستی آزمایشات تکمیلـی روي فرموالسـیون ایـن عامـل     

مواد همراه مناسب که موجب پایداري اسـپورها   میکروبی و بکارگیري
به عالوه . کند، صورت گیردشده و نفوذ آن ها را به میزبان تسهیل می

با توجه به حساسیت باالي عوامل بیماري زا به شرایط محیطی بایـد  
بیماري زایی این قارچ تحت شرایط مختلف محیطی مورد بررسی قرار 

 .گیرد
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