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چکيده

 بنناTalaromyces

flavus

 کننارآیی فرمو سننیونهای میکروکپسننوپ پننودر و میکروکپسننوپ سوسپانسننیون،در ایننن تحقیننا

 واحنند پرگنننه سنناز در هننر گننرن فرمو سننیون بننا روش افننزودن بننه ننا107  و8×106 ،6×106 ،4×106، 2×106 غلظتهننای
 واحد پرگنننه سنناز در هننر گننرن فرمو سننیون بننا روش آغشتهسننازی بننذر بننا شننار کننت الرننت شننده تننا رومین در دو107 وغلظت
 نتننایج نشننان داد کننه م نؤالرترین.روش آغشتهسننازی بننذر بننرای کنتننرپ بیمنناری پامردگننی فوزاریننومی گوجننهفرنگی مقایسننه شنند
تیمارهننا مربننو بننهغلظتهای مخلننم میکروکپسننوپ سوسپانسننیون بننا روش افننزودن بننه ننا و میکروکپسننوپ پننودر بننا روش
96  تننا83  واحنند پرگنننه سنناز در هننر گننرن) در روش افننزودن بننه ننا بننوده کننه از107( آغشتهسازی بذر و بیتترین غلظننت آن
.درصد موجب کاهت معنیدار درصد شدت بیماری در مقایسه با شاهد آلوده شد
 کنترپ بیولوژیک،Talaromyces flavus ، فرمو سیون، بیماریهای گیاهی:واژههاي کليدي
Efficacy of different concentrations of microcapsules containing Talaromyces flavus with two formulations
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Abstract

The efficiency of powder microcapsules and suspension microcapsules of Talaromyces flavus with concentrations of 106 × 2,
× 4, 106 × 6, 106 × 8 and 107 colony forming units per gram of formulation in soil addition method and a concentration of 107
colony forming units per gram of formulation in seed impregnation method was compared with registered fungicide Talaromin in two
methods of seed impregnation and addition to soil to control Fusarium wilt disease of tomatoes. The results showed that the most
effective treatments were related to the different concentrations of suspension microcapsules by soil addition method and powder
microcapsules by seed coating method and the highest concentration (107 colony forming units per gram) in adding to soil method
reduced significantly 83- 96% the severity of the disease compared to the infected control.
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کننه بننهدلیل دربرداشننتن عامننل زنننده و تغییننر پیوسننته در

مقدمه
طی تحقیقات انجان شده در ایران ،نتایج مطلوب کاربرد

فعالیتهننای بازدارننندگی ایننن عوامننل ،امکننان ایجنناد پدیننده

سویههای مختلم شار مهارگر  Talaromyces flavusبرای کنترپ

مقاومننننت در آفننننات نیننننز کنننناهت واهنننند یافننننت

بر ی عوامل مهم بیماریزای اکزاد نظیر ،Verticillium dahliae

(.)Tomasetto et al., 2017

و Rhizoctonia

هدف از این بررسی ،تعیین کارآیی میکروکپسوپ

در چند محصوپ زراعی شامل پنره ،چغندرشند،

با دو فرمو سیون سوسپانسیون و پودر در کاهت

Fusarium oxysporum،Verticillium albo-atrum
solani

T. flavus

سیبزمینی ،گوجهفرنگی و یار گلخانهای بهاالرات رسیده است

درصد شدت بیماری پامردگی فوزاریومی گوجهفرنگی و

(.Naraghi et al 2010a؛ .Naraghi et al 2010b؛ Naraghi et 2010c

مقایسه کارآیی آنها با شار کت الرت شدهی تا رومین بود.

 .).alاز آن جا که در تولید انروه و تجاری سازی عوامل
بیولوژیک ،مسئله بازاریابی و جلب نظر مصرف کنندگان امر

روش تحقيق

مهمی محسوب میشود .از اینرو امر تجاری سازی عامل

بررسيهاي آزمایشگاهي

بیولوژیک  T. flavusو اهمیت تولید بیوفرمو سیونهای مختلم

توليد ميکروکپسوول در بردارنده قارچ بيوکنترل Talaromyces flavus

آن از جمله میکروفرمو سیونها ضروری بهنظر رسید.

با فرموالسيون سوسپانسيون

در دهننههننای ا یننر میکننرو تکنولننوژی در زمینننههننای
مختلننم شننیمیایی داروسننازی ،پزشننکی و آفننتکننتهننای

تولید میکروکپسوپ ،تلفیقی از روش پلیمریزاسیون و شرکهای
شدن است که با ایجاد تغییراتی در روش (،Negahban et al )2011

شننیمیایی کشنناورزی گسننترش چشننمگیری داشننته اسننت.

مطابا و متناسب با شرایط رشد شار بیوکنترپ (تغییر در مقدار

موضننوعی کننه سننرب ضننرورت تحقیننا و توسننعه در زمینننه

یا نوب پلیمر ،سورفکتنتها و روغنها ،اسید چرب و مقدار دور

میکرو آفت کتها مننیشننود ،پدیننده مقاومننت آفننات نسننرت

همزن ،دما) صورت گرفت .در فرآیند پلیمریزاسیون ،فاز آلی

به آفت کتها مننی باشنند؛ لننذا معرفننی میکننرو آفننت کتهننا

شامل روغن گیاهی کرچک بههمراه مخلوطی از عامل شارچی

بننه پاوهشننگران موجننب رونننا تحقیننا و توسننعه در ایننن

بیولوژیک بود که در فاز آبی متشکل از پلیمرهای آب دوست،

زمینه نسرتاً جدینند میشننود .بننا توجننه بننه مشننکالت زیسننت

مانند مخلوطی از پلیمر آلجینات ،نشاسته و کیتوسان ،اضافه

محیطننی و هزینننههننای ناشننی از مصننرف مقننادیر زینناد آفننت

گردید .سپس ،به مجموب دو فاز ،کراس لینکر کلرید کلسیم و

کتهای معمولی و نیننز مشننکالت ناشننی از مقاومننت آفننات بننه

همچنین سورفاکتانتها و مواد همراه و روغنهای اسید چرب

ایننن آفننت کتهننا تحقیننا و توسننعه در زمینننه آفتکتهننای

افزوده شد و یکنوا ت سازی در دمای  35درجه سلسیوس

میکرو بهعنوان یک ضرورت میتواند مطرح گردد.

هموژنایزر با دور  5000تا  10000دور در دشیقه صورت

در زمیننننه عننندن مقاومنننت آفنننات بنننه میکروآفنننت

پذیرفت .در نهایت ،ذرات پلیمر شرکهای بهصورت کپسوپ در

کتهنننای دربردارننننده عوامنننل زننننده مهنننارگر شنننامل

اطراف ذرات شار تشکیل شد (.)Negahban et al., 2011

میکروارگانیسننمهای باکتریننایی ،شننارچی و یننا ویروسننی از دو

توليووود ميکروکپسوووول در بردارنوووده قوووارچ بيووووکنترل

لحننا  ،اینن موضننوب بررسنی شننده؛ اوپ آن کننه بننه واسننطهی

با فرموالسيون پودر

Talaromyces flavus

ویاگ نی زیسننت تخری نب پننذیر بننودن اجننزای متشننکله ای نن

برای تهیه میکروکپسنوپ در شنکل پودر ،ابتدا کشنتهای

آفننت کتهننا ،فرصننتی بننرای ر ننداد پدیننده مقاومننت در

ده روزه شار  T. flavusاز تشننتکهای پتری ارج شننده و در

 )Chaudو دیگننر آن

اتاشک هود مینار فلو شرار گرفت و سنپس ،بخت توده شارچی

آفننات رن نخواهنند داد

(et al., 2021
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همراه با محیط کشننت با دسننتگاه آسننیاب برشی کامالً به پودر

درجه سنلسنیوس بهمدت یک ماه و نیم شرار گرفت و در طی این

تردیل شنند .پودر بهدسننت آمده در بردارنده اسننپورهای شار

مدت در صورت مشاهده شک شدن محتویات ،مجدد ًا  20میلی

 T. flavusدر فاز آبی شننامل مالتودکسننترین (،)Maltodextrine

لیتر آب مقطر سنترون جهت ایجاد رطوبت افزوده شند .پس از این

زانتان گان ( ،)Xanthan Gumاسننید چرب ( ، )Fatty acidاتانوپ

مدت ،محتویات دا ل کیسننهی سننلوفان برای شننک شنندن بر

آمید ( )Ethanol amidو اسنید اولئیک ( ])Oleic acidگسنترانده

روی کاغذهای صنافی گسنترده شند و بهعنوان بیوفرمو سنیون بر

شننند و بعند از شرارگیری در دسنننتگناه هموژننایزر بنا  2000تنا

پایه دانت فنی پیشین استفاده شد.

 12000دور در دشیقه در دمای  25درجه سننلسننیوس ،به پودر

تهيوه زادموایوههواي بيمواريزاي پژمردگي فوزاریومي گوجوهفرنگي و

تردیل شنند .برای شننک کردن فرمو سننیون میکروکپسننوپ،

تعيين ميزان مصرفي آن براي کاربرد در گلخانه

محتویات از دسنتگاه هموژنایزر ارج شنده و در اتاشک مینار

در این مرحلنه برای تهینهی زادمناینه بیمناریزای پامردگی

فلو در معرض هوا روی کاغذهای صنافی بزرگ ،گسنترانده شند

(جنداینه

تا کامالً محتویات شک شده ،پودر شدند.
تهيه بيوفرموالسيون  T. flavusبر پایه دانش فني پيشين (تاالرومين)

برای تهینهی فرمو سنننیون جنامند از ینک جنداینه مؤالر
 :TF-To-V-38( T. flavusجدایه  T. flavusشننماره  38بهدسننت
آمنده از نا

مزرعنه گوجنهفرنگی در ورامین) موجود در

فوزاریومی گوجنهفرنگی از

جنداینههنایFO-TO-S-V-1

Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum

بهدسنننت آمده از

ا مزرعه گوجهفرنگی در ورامین) اسنتفاده شند .بیماریزایی
این جدایهها ،طی تحقیا پیشننین بر روی گوجهفرنگی و یار
گلخانهای االرات شده بود (.)Atfannejad Dezfooli et al., 2014
تهیننه زادمایننه بیمنناریزای پامردگننی فوزاریننومی بننا

کلکسنیون شار های آزمایشنگاه تحقیقات میکروارگانیسنمهای

کمننی تغییننر مطننابا روش ()2003

مفید و از روش تغییر یافتهی ) Naraghi et al. (2010aاسننتفاده

گرفنننت .بننندینترتیب کنننه ابتننندا کیسنننههنننای سنننلوفان

شند .بدین ترتیب که مقداری سنروس برنج بهمدت  24سناعت

دربردارنننده  200گننرن بننذر ذرت و  160میلیلیتننر آب شننهر

در آبی با دمای (  35-30درجه سننلسننیوس) یسننانده شننده،

بننا اتننوکالو در شننرایط فننو الننذکر سننترون شنند .سننپس

سننپس بر روی کاغذهای صننافی بزرگ گسننترانیده و شننک

انتقاپ دو تا سننه شطعننه پنننج میلیمتننری کشننت یننک هفتننهای

گردید .در مرحله ی بعد بهمیزان  250گرن از سننروس برنج در

از شننار بننه کیسننههای سننلوفان و مخلننو سننازی کامننل

کیسننههای سننلوفان در اتوکالو (فشننار یک و نیم اتمسننفر،

محتویننات دا ننل آن انجننان گرفننت و کیسننههای سننلوفان

حرارت 121درجه سنلسنیوس بهمدت  20دشیقه) سنترون شند.

بهمننندت سنننه هفتنننه در انکوبننناتور بنننا دمنننای  30درجنننه

در مرحله ی بعد ،برای تهیهی بیوفرمو سنیون ،سنوسنپانسنیونی

سلسیوس نگهداری شنند .بننا مشنناهده پوشننت کامننل سننطوح

محتوی  40میلی لیتر آب مقطر سنننترون و شنننت شطعنه نیم

بننذور ذرت بننا میسننلیونهننای شننار  ،محتویننات کیسننههننای

سنننانتیمتری از محیط کشنننت  10روزه جنداینه  T. flavusدر

سنننلوفان جهنننت شنننک شننندن در دمنننای آزمایشنننگاه

کیسنههای سنلوفان ریخته شند .سنپس ،از ترکیب تثریت کننده

گسننترانده شنند و بننهعنوان زادمایننه بیمنناریزای مصننرفی

نیترات سننندیم ،بر اسننناس میزان افزودن مکمنلهنا (هر گوننه

بهصورت افزودن به ا

Khalil et al.

انجننان

در گلخانه استفاده شد.

ترکیری غیر از بسنتر اصنلی کشنت و شار ) به بسنترهای کشنت

برای تعیین میزان مصرفی زادمایه بیماریزای پامردگی

(ده میلیلیتر از محلوپ مکمنل بنهمیزان  20گرن در لیتر برای

فوزاریومی در گلخانه ،بر مرنای تعداد  107واحد پرگنه ساز

 250گرن از هر بسننتر) افزوده شنند (.)Engelelkes et al., 1997

(Colony Forming Unit

گلدان

برای رشند جدایه  ،T. flavusکیسنهی سنلوفان درانکوباتور 30

( ،)Anitha and Rabeeth, 2009مقدار زن زادمایه مصرفی برآورد

یا  )CFUدر هر گرن ا
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گردید .بدینترتیب که با محاسره تعداد میکروکنیدی در هر گرن

کشت در گلدانهای پالستیکی با شطر دهانه  20سانتیمتر

مورد استفاده در

و با حجمی در حدود سه لیتر انجان شد .ا مورد استفاده در

هر گلدان مشخص شد .برای تعیین تعداد اسپور در هر گرن از

گلدانها از نسرت مساوی کمپوست ،ورمیکولیت و پیت ماس

زادمایه ،سوسپانسیونی از زادمایه با رشت یک هزارن تهیه شد و

تشکیل شد .در این بررسیها ،از رشم رایج فالت استفاده گردید.

نسرت بهشمارش تعداد میکروکنیدیون در یک میلیلیتر از آن

برای جوانه زنی دمای مطلوب  18تا  24درجه سلسیوس بود و

توسط ن هموسایتومتر اشدان گردید و بر این اساس ،میزان

پس از آن بوتهها در دمای  25تا  30درجه سلسیوس و با

زادمایه مصرفی برای گلدان دربردارنده سه کیلوگرن ا 27 ،

میانگین شدت نور  100وات بر متر مربع (حداشل  16ساعت

گرن تعیین شد.

روشنایی در روز) با آبیاری مرتب روزانه نگهداری شدند.

زادمایه ،میزان زادمایه زن برای مقدار ا

ارزیووابي کووارآیي فرموالسوويونهاي ميکروکپسووول

برای تعیین درصند شندت بیماری ،دو ماه پس از کاشت،

T. flavus

در کنترل بيماري پژمردگي فوزاریومي گوجهفرنگي

از طریا مشاهده عالئم آن با استفاده از یک مقیاس شامل شت

برای ارزیابی کارآیی میکروفرمو سیونهای  T. flavusدر

درجه ( )Liu et al., 1995بهشرح ذیل مشخص شد:

کنترپ بیماری پامردگی فوزاریومی گوجهفرنگی ،آزمایشی

صفر= بدون عالئم بیماری

گلخانهای در شالب بلو های کامل تصادفی با  16تیمار و پنج

 =1کلروز برگی و پامردگی بوته کم تر از  25درصد

تکرار انجان گردید .تیمارها عرارت بودند از :تیمار شمارههای

 =2کلروز برگی و پامردگی بوته از  26تا  50درصد

یک تا پنج :میکروکپسوپ  T. flavusدر حالت سوسپانسیون با

 =3کلروز برگی و پامردگی بوته از  51تا  75درصد

غلظتهای  8×106 ،6×106 ،4×106، 2×106و  107واحد

 =4کلروز برگی و پامردگی بوته از  76تا  100درصد

پرگنه ساز در هر گرن فرمو سیون برای روش افزودن به ا ،

 =5بوته مرده یا کامالً از بین رفته

تیمار شت :میکرو کپسوپ

T. flavus

در حالت سوسپانسیون با

غلظت  107واحد پرگنه ساز در هر گرن فرمو سیون در روش
آغشتهسازی بذر ،تیمار هفت تا یازده :میکروکپسوپ

T. flavus

در حالت پودر با غلظتهای 8×106 ،6×106 ،4×106 ،2×106

سننپس ،درصنند شنندت بیماری برای هر تیمار مطابا
فرموپ

(Liu et al )1995

برای آزمون االرات بیماریزایی بهشنرح

ذیل محاسره گردید:
 = ∑(ni×vi)×100/ N×Vدرصد شدت آلودگی

و  107واحد پرگنه ساز در هر گرن فرمو سیون برای روش

 :nتعداد بوتههای مربو بههر درجه؛  :vشماره هر درجه؛

افزودن به ا  ،تیمار دوازده :میکروکپسوپ  T. flavusدر حالت

 :Nتعداد کل بوتهها؛  :Vشماره بیتترین درجه آلودگی ()5

پودر با غلظت  107واحد پرگنه ساز در هر گرن فرمو سیون در

مقایسننهی میان تیمارها از طریا تجزیه و تحلیل دادهها

روش آغشته سازی بذر ،تیمار سیزده :شار کت بیولوژیک الرت

توسنننط آزمون چنند دامننهای دانکن و بنا اسنننتفناده از برننامنه

شده تا رومین با روش افزودن به ا

بر اساس دستورالعمل

موجود در بسته بندی ( 25کیلوگرن در هکتار با  109واحد پرگنه
ساز در هر گرن شار کت) ،تیمار چهارده :شار کت بیولوژیک

نرنافزاری  MS TAT Cصورت گرفت.
در روش افزودن بنه نا

برای میکروکپسنننوپ بنا دو

فرمو سیون سوسپانسیون و پودر بهترتیب ذیل عمل شد:

الرت شده تا رومین با روش آغشته سازی بذر ( 100گرن برای

تعداد واحد پرگنه ساز برای میکروکپسوپ سوسپانسیون

آغشته سازی بذر مصرفی بهمیزان پانصد گرن در هکتار) ،تیمار

تهیه شده بهمیزان  2×109واحد پرگنه ساز در هر گرن

پانزده :شاهد سالم ،تیمار شانزده :شاهد آلوده.

میکروکپسوپ سوسپانسیون شمارش شده بود ،جهت تهیه
غلظتهای  8×106 ،6×106 ،4×106، 2×106و  107واحد پرگنه
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ساز در هر گرن فرمو سیون ،بهترتیب یک ،دو ،سه،چهار و پنج

میکروکپسوپ پودر ،بهترتیب میزان  4/8 ، 3/6 ،2/4 ،1/2و 6

گرن ازفرمو سیون به حجم هزار میلیلیتر رسانیده شد تا

میکرولیتر از هر یک از آنها به حجم  12میلی لیتر رسانیده شد.

غلظتهای فو حاصل گردید .همچنین ،تعداد واحد پرگنه ساز

بر حسب تیمار ،فرمو سیون مربوطه تا عما کاشت در زمان

برای میکروکپسوپ پودر تهیه شده بهمیزان  2×1010واحد پرگنه

شراگیری بذر به ا

ساز در هر گرن میکروکپسوپ پودر شمارش شده بود ،جهت

برای شار کت تا رومین براساس دستورالعمل شار کت (25

تهیه غلظتهای  8×106 ،6×106 ،4×106، 2×106و  107واحد

کیلوگرن در هکتار) عمل شد و مطابا توضیح شرح داده شده

پرگنه ساز در هر گرن فرمو سیون ،بهترتیب یک دهم ،دو دهم،

ا یر ،بر اساس سطح گلدان ،میزان محاسره شده بهکار گرفته شد.

سه دهم،چهار دهم و پنج دهم (نیم) گرن ازفرمو سیون به حجم

در روش آغشته سازی بذر ،بر حسب تیمار ،سطوح بذر

هزار میلی لیتر رسانیده شد تا غلظتهای فو حاصل گردید.
با توجه به این که بر اساس منابع در روش افزودن به
ا  ،حجم کل پوشت دهی بهمیزان  400لیتر برای یک هکتار
معادپ ده هزار متر مربع منظور گردیده ،حجم کل مصرفی از

افزوده شد .در روش افزودن به ا

با هر یک از فرمو سیونهای میکروکپسوپ بهصورت بذر ماپ
با غلظت  107واحد پرگنه ساز در هر گرن فرمو سیون و شار
کت تا رومین نیز بهصورت بذر ماپ بدون کاربرد هیچ گونه
چسرانندهای پوشت داده شد.

محلوپ هر یک از فرمو سیونهای مورد استفاده برای
گلدانهایی با مساحت تقریری سه صدن متر مربع ،با ضریب سه

نتایج

ضرب در ده بهتوان منهای شت ،بهمیزان  1/2میلی لیتر (1200

معرفي کيفي و کموي ترکيبووات بووهکار رفتووه در وود گوور از

میکرولیتر) برآورد گردید .بنابراین ،برای تهیه دزهای مصرفی

ميکروکپسولهاي تهيه شده

یک تا پنج در هزار از فرمو سیون میکروکپسوپ سوسپانسیون،

در این تحقیا ،اجزای ترکیرات بهکار رفته در صنند گرن

بهترتیب میزان  4/8 ، 3/6 ،2/4 ،1/2و  6میکرولیتر از هر یک

از هر یک از فرمو سنیونهای سنوسنپانسنیون و پودر بهصنورت

از آنها به حجم  1200میکرولیتر رسانیده شد و برای تهیه

کیفی و کمی بهشرح ذیل در جدوپ  1شید شده است.

دزهای مصرفی یک دهم تا پنج دهم در هزار از فرمو سیون
جدول  -1میزان ترکیرات بهکار رفته در صد گرن از هر یک از فرمو سیونهای میکروکپسوپ.
Table 1. The amount of compounds used in one hundred grams of each microcapsule formulation.
Microcapsule as powder form
Amounth of component
)(g
**Fungal biological agent
5.00
Maltodextrin
5.41
Component

5.33
5.80
5.80

Starch
)Fatty acid (Ethanolamide and Oleic acid
Xanthan gum

3.00

***Butanol

Microcapsule as suspension form
Amounth of component
Component
)(g
*Fungal biological agent
53.00
Urea
9.00
Formaldehyde
5.18
Castor oil
5.40
Coconut fatty acid
5.40
Sodium chloride 1%
2.00
)Surfactant (Tween 20
5.50
***Butanol
3.00

*عامل شارچی مهارگر  T. flavusدر فرمو سیون میکروکپسوله با شکل سوسپانسیون بهصورت سوسپانسیونی از اسپورهای شار با غلظت  109اسپور در هر میلی لیتر استفاده شد.
**عامل شارچی مهارگر  T. flavusدر فرمو سنیون میکروکپسنوله با شنکل پودر بهصنورت پودر شنک از کشنت ده روزه شار با غلظت  109واحد تشنکیل
دهنده پرگنه در هر گرن استفاده شد.
*** از بوتانوپ برای جلوگیری از آلودگیهای احتمالی باکتریایی و شارچی استفاده شد.

* T. flavus in the formulation of nanocapsules with suspension form, was used with a concentration of 10 9 spores per ml.
** T. flavus in nanocapsules as dry powder formulation was used as ten-day culture of the fungus with a concentration of 109 CFU per gram of dry powder
***Butanol was used to prevent possible bacterial and fungal contaminations
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شعباني و همکاران :کارآیي غلظتهاي مختلف ميکروکپسول دربردارنده  Talaromyces flavusبا دو فرموالسيون پودر و سوسپانسيون

تعيين ميزان مصرفي زادمایه بيماريزاي پژمردگي فوزاریومي براي

گروهبندی میانگینهای درصد شدت بیماری در تیمارهای

کاربرد در گلخانه

مختلم ،کلیه تیمارها در  8گروه آماری شرار گرفتند

در این مرحله ،در هر میلیلیتر از سوسپانسیون مربو به

(جدوپ.)3همه تیمارهای دربردارنده هر یک از فرمو سیونهای
میکرو (سوسپانسیون و پودر) در روش افزودن به ا با

( 1/11×109در هر گرن زادمایه) محاسره شد .با توجه بهمیزان 107
میکروکنیدی مورد نیاز برای هر گرن ا ( 3×1010میکروکنیدی

غلظتهای مختلم و روش آغشتهسازی بذر و شار کت

زادمایه بیماری با رشت یک هزارن 1/11×106،میکروکنیدی

تا رومین با دو روش افزودن به ا و آغشتهسازی بذر نسرت

مورد نیاز برای سه کیلوگرن ا ) ،میزان زادمایه مصرفی برای

به شاهد آلوده باعث کاهت معنی دار درصد شدت بیماری
شدند (جدوپ  .)3در این میان ،شت تیمار ،از لحا درصد

تعيين کارآیي غلظتهاي مختلف فرموالسيونهاي ميکروکپسول

شدت بیماری همراه با شاهد سالم در یک گروه آماری شرار

 T. flavusو قارچکش تاالرومين در کنترل بيماري پژمردگي

گرفتند (جدوپ  .)3این تیمارها عرارت بودند از :غلظتهای

گلدان دربردارنده سه کیلوگرن ا  27 ،گرن تعیین شد.

مختلم میکروکپسوپ سوسپانسیون بهاستثنای غلظت 4×106

فوزاریومي گوجهفرنگي

بر پناینه دانت فنی شرلی

واحد پرگنه ساز در هر گرن با روش افزودن به ا ،
میکروکپسوپ پودر با غلظت  4×106واحد پرگنه ساز در هر

االر بیوفرمو سنننیون

کنترپ بیمناری پامردگی فوزاریومی گوجنهفرنگی در سنننطح

و میکروکپسوپ پودر با روش

T. flavus

(تا رومین) و غلظتهای مختلم میکروکپسننوپ  T. flavusدر
احتماپ یک درصنند معنیدار بود (جدوپ  .)2براسنناس نتایج

گرن با روش افزودن به ا
آغشتهسازی بذر (جدوپ .)3

جدول  -2تجزیه واریانس درصد شدت بیماری پامردگی فوزاریومی گوجهفرنگی در تیمارهای فرمو سیونهای میکروکپسوپ دربردارنده  Talaromyces flavusو تا رومین.
Table 2. Analysis of variance of tomato Fusarium wilt disease severity in treatments of microcapsule formulations containing Talaromyces flavus and Talaromin.
Variation sources
Degree of freedom
Sum squares
Mean squares
F value
Probability level
)(DF
)(SS
)(MS
)(P
Replication
4
273.478
68.369
1.1947ns
0.3223
**
Treatment
15
27897.781
1859.852
4992/32
0.0000
Error
60
3433.662
57.228
Total
31684.921
79
)Coefficient Variation (C. V.
30.64%
 :nsمیان تکرارها آزمایت ا تالف آماری معنیداری وجود ندارد.
** :میان تیمارهای مختلم ا تالف آماری معنیداری در سطح احتماپ  1درصد وجود دارد.
ns: There is no statistically significant difference between the replications of the experiment.
**: There is a statistically significant difference between different treatments at the level of 1% probability.

جدول  -3شدت بیماری پامردگی فوزاریومی گوجهفرنگی در تیمارهای مختلم شامل فرمو سیونهای میکروکپسوپ در بردارنده  Talaromyces flavusو تا

رومین.

Table 3. Severity of Fusarium wilt disease of tomatoe in diffe rent treatments including microformulations containing Talaromyces flavus and Talaromin.
)Tomato Fusarium wilt disease severity (%

Treatment

*13.33 defghi
15.20 cdefgh
3.20 hi
5.00 ghi
10.79 efghi
20.00 cdef
40.00 b
26.00 cd
28.00 bc
17.77 cdefg
6.66 fghi
8.00 fghi
23.60 cde
15.20 cdefgh
0i
80.50 a

MS1
2×106 CFU/g –soil drench
MS
MS
6×106 CFU/g –soil drench
MS
8×106 CFU/g –soil drench
MS
107 CFU/g –soil drench
MS
107 CFU/g –Seed coating
MP 2
2×106 CFU/g –soil drench
MP
4×106 CFU/g –soil drench
MP
6×106 CFU/g –soil drench
MP
8×106 CFU/g –soil drench
MP
107 CFU/g –soil drench
MP
107 CFU/g –Seed coating
Talaromin – soil drench
Talaromin –Seed coating
Healthy control
Infected control

* میانگینهای با حروف آماری مشابه ،ا تالف آماری معنی داری در سطح احتماپ یک درصد ندارند.

1-MS, Microsuspension concentration
2-MP, Micropowder concentration
*There is no statistically significant difference between the means with similar statistical letters at the level of one percent probability.
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نتایج بهدست آمده از بررسی گلخانه ای در این تحقیا در

بحث
نتایج کلی این تحقیا نشان داد که میکروکپسوپهای

زمینه کارآیی این ترکیرات در کنترپ بیماری پامردگی فوزاریومی

دربردارنده  Talaromyces flavusبا دو فرمو سیون سوسپانسیون

گوجهفرنگی را می توان بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی پیشین به

در

جمعیت فعاپ اسپور در یک زمان معین ،حفظ و پایداری آنها در

غلظتهای  8×106 ،6×106 ،4×106، 2×106و  107واحد

پوشتهای میکرو کپسوپ نسرت داد ( .)Naraghi et al., 2018نتایج

پرگنه ساز در هر گرن فرمو سیون و آغشتهسازی بذر) در

تحقیقات پیشین نشان داد ،در میکروکپسوپهای مختلم دربردارنده

مقایسه با شاهد آلوده موجب کاهت معنیدار شدت بیماری

T. flavus

تهیه شده بهصورت سوسپانسیون ،امولسیون و پودر از

پامردگی فوزاریومی گوجهفرنگی شده است.

زمان تولید تا شت ماه پس از آن میزان اسپور شار و میزان جمعیت

و پودر با روشهای مختلم کاربرد (و افزودن به ا

در تحقیا حاضر ،نتایج بهدست آمده از االر میکروکپسوپهای

فعاپ شار از

108

در هر گرن از فرمو سیون بیتتر بوده است،

تهیه شده روی میزان درصد شدت بیماریهای مورد مطالعه به

براساس تحقیقات مشابهی ،دامنه تعداد واحد پرگنه ساز از عامل زنده

سرب تأالیر این ترکیرات روی عوامل بیماری زای شارچی

شارچی یا باکتریایی در یک فرآورده بیولوژیک میان  107تا  109گزارش

بیماریهای مورد مطالعه اتفا افتاده است .تا کنون ،گزارشی

شده است (.)Johnson and Dileone, 1999; Hammoudi et al., 2012

در حوزه کشاورزی در زمینه بررسی تأالیر میکروو یا میکرو

تأکید بر ذکر جمعیت  107تا  109واحد پرگنه ساز در هر

شار کتهای در بردارنده عوامل بیولوژیکی شارچی زنده روی

گرن از فرمو سیونهای دربردارنده عوامل بیوکنترپ شارچی،

بیماریهای گیاهی وجود نداشته است .در حالیکه ،نتایج

بهعلت ود وری اسپورها در االر پدیده

تحقیقاتی در ارج و دا ل کشور در صوص تولید میکرو

میباشد ( .)Chitarra, 2003در این پدیده نشان داده شده که اگر

شار کتهای در بردارنده عامل بیولوژیکی غیر زنده و بررسی

جمعیت شار بسته به نوب شار از میزان معینی تجاوز نماید،

کارآیی آنها در کنترپ بیماریهای گیاهی گزارش شده است.

اسپورهای شار شروب به ود وری نموده و جمعیت کاهت

در ارج از کشور ،در تحقیقی ،تولید میکرو شار کت با کاربرد

می یابد ،با تحقیقات انجان گرفته در زمینه شار هایی از رده

میکروذرات دی اکسیدتیتانیون در شالب میکروامولسیون برای

آسکومیستها نظیر شار تریکودرما به این نتیجه رسیده شده

کنترپ بر ی بیماریهای گیاهی گزارش شده است

که با رسیدن جمعیت به  1010این پدیده اتفا

( .)Abd─Elsalam and Alghuthayni, 2015در دا ل کشور نیز

( .)Chitarra, 2003بنابراین ،در این تحقیا ضروری بهنظر رسید

کت با استفاده از ترکیرات آلی روی بیماری

که در زمینه کارآیی جمعیتهای پایین تر از  107نظیر  106نیز

پوسیدگی یقه توتون بررسی شده است .نتایج این تحقیا نشان

ارزیابی صورت پذیرد تا از این موضوب جهت کاهت غلظت مصرف

داده که میکرو شار کت سنتز شده روی کنترپ پوسیدگی یقه

این گونه فرآوردهها ،هر چه بیت تر بهرهمندی حاصل شود.

میکرو شار

Crowding effect

میافتد

 .)Sajjadi,در حوزه پزشکی،

نتیجنننهگیری کلنننی اینننن اسنننت کنننه اینننن گوننننه

تحقیقی در رابطه با تأالیر بازدارندگی میکروفرمو سیون

 T.در حننننا ت

توتون مؤالر بوده است
دربردارنده شار

(2014

fellutanum

Penicillium

روی شار

فرمو سننننیونهای میکروکپسننننوپ

flavus

مختلننم سوسپانسننیون و پننودر میتواننند بننهعنوان یننک

وجود دارد که در شرایط آزمایشگاهی در

فنننرآورده بیولوژینننک منننؤالر بنننرای مننندیریت پامردگنننی

تشتکهای پتری،هالههای مربو به عدن رشد شار بیماریزا

فوزاریومی گوجننهفرنگی بننهکار گرفتننه شننود .بنننابراین ،بننرای

در اطراف شرصهای میکروفرمو سیون نشان داده شده است

بیتتننرین بهننره بننرداری از کننارآیی آنهننا در سننطح وسننیع،

(.)Khan and Jameel, 2016

ضنننروری اسنننت کنننه اینننن فرمو سنننیونها در سنننطح

Candida albicans
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سپاسگزاري

گلخانننههای تجنناری نیننز آزمننایت شننده و م نؤالرترین آنهننا

بدینوسیله از همکاری موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

بننرای رسننیدن بننه اهنندافی چننون افننزایت شننا صهای

کشور به اطرفراهم نمودن امکانات و شرایط اجرای این

رویشننی و کنناهت شننا صهای بیمنناری بننرای فرآینننند

. صمیمانه سپاسگزاری میگردد،پاوهت

.تجاری سازی و تولید انروه انتخاب شود

ABD-ELSALAM, K. A. and M. A. ALGHUTHAINY. 2015.

HAMMOUDI, O., M. SALAN, R. ABUAMSHA and

Nanobiofungicides: are they next generation of

R. EHLERS. 2012. Effectiveness of bacterial and

fungicides. Journal of Nanotechnology and Materials

fungal isolates to control Phoma lingam on oilseed

Science, No. 2: 1-3.
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