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ـ روی ساقه کلزا در شـمال ا   Leptosphaeria maculansي گزارش فرم جنسيناول . راني

 . رآبادی، کامران رهنمـا، مهـدی صـدروی و رضـاپور مهـدی علمـدارلو              يزمان م  علی

اهپزشـکی  ي و گـروه گ     سـاري  قـات کـاربردی   يز تحق  مرکـ  -های روغنی  شرکت توسعه کشت دانه   

 عی گرگانيدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
 

دهای مختلفی از مزارع کلـزا در      يازدب ، مهر و آبان   ماههای در   ۱۳۸۶ و   ۱۳۸۵در سالهای   

 يـاي ی از بقايهـا   نمونـه  وبه عمل آمـد   مازندارن و گلستانهای مناطق کوهستانی و دشت استان

 و رقـم  ۴۰۱وال يهـا  ديـ بريه( و بهاره) جنت در کبریيرقم ر (پ زمستانه   يا هر دو ت   مانده کلز يباق

PF (اه کلـزا تحـت     يماری ساق س  ي، فرم جنسی قارچ عامل ب     ها ن نمونه يروی ا . ديآوری گرد  جمع

 Leptosphaeria maculans (Desmaz.) Ces. & De Not. [Anamorph=Phoma: عنـوان 

lingam (Tode: Fr.) Desmaz.] ،بـه قطـر    اه،ي، به رنگ سـ يآسكوكارپ كرو. دص داده شيشخت

 ).A، ۳شـکل  (  شـد مشاهدههای اصلی و فرعی  روی ساقه و )B، ۳شکل ( كرومتري م٥٠٠ تا٣٠٠

هشـت هـاگ هسـتند     و دارای دوجـداره ، دهي تا خمصاف کرومتر،يم ۸۰-۱۲۰×۱۵-۲۲ ها آسک

 ای، ، بـه رنـگ زرد تـا قهـوه    ضـوی يلندری تـا ب ي، سـ بنـد  پنجآسکوسپورها دارای . ) D،۳شکل (

   محـل درو بـا انتهـای معمـوال گـرد      کرومتـر، ي م۶-۱۰ و بـا عـرض   ۴۵-۸۰  در حـدود طولبه 

ــد ــواره مي ــدر ياني ــه يق ــ   فرورفت ــر توص ــق ب ــه منطب ــتند ک ــامف يهس ــدی و پانيتالينگ   هالي

Punithalingam & Holliday, 1972. CMI Description of pathogenic fungi and) 

(bacteria. No. 331باشـد    می) ۳ شـکل، D  وE .(دار، ط کشـت بنـد  يدر محـ هـای قـارچ    سـه ير  

 

A 

 .ها  بازيديوسپور.Bاندام بارده، . Ramaria botrytoides :A -۲ شكل

Fig. 2. Ramaria botrytoides: A. Fruit body, B. Spores. 
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١٢٩ مقاالت كوتاه

آسـکوکارپ و روزنـه   .  Bها روی ساقه کلزا، آسکوکارپ. Leptosphaeria maculans :A -۳ شکل

 ،)× ۴۰۰( هـا و آسکوسـپور   آسـک . D، )× ۴۰۰( محفظـه درونـی آسـکوکارپ   .  C،)× ۲۰۰( آن

E .۱۰۰۰( آسکوسپورهای جوانه زده ×.( 
Fig. 3. Leptosphaeria maculans: A. Ascocarps on stem of canola, B. Ascocarp and 
Ostiole (× 200), C. Inner space of Ascocarp (× 400), D. Asci and ascospore (× 400), 
E. Germinated ascospores (× 1000). 
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  تـک آسکوسـپورهای    .ره شـدند  يـ ش زمـان ت   يج بـا افـزا    يه بـه تـدر    در ابتدا شـفاف کـ      ،منشعب

L. maculansط کشت ي در محV8  جنسـي قـارچ   ، فـرم غيـر   روزهفـت بعـد از  .  شـد زنـي  مايـه 

(Phoma lingam) کشـت جداسـازی  ، از محـيط )۱۹۷۲( هاليـدی  و پانيتالينگام بر اساس شرح  

 قطـر در حـدود   بـه  های قارچ روی برگ و سـاقه بـه صـورت فالسـکی شـکل            وميديکنيپ. ديگرد

 .نددمشـاهده شـ  افتـه  يره رنـگ توسـعه   يـ ل تيـ ک پاپيـ همراه بـا   و گاهی کرومتري م ۴۰۰-۲۰۰

وسـپورها  يديکنيپ. آمدنـد وار بـه وجـود       هريـ ها دا   روی برگ  اط کشت و بعض   يها در مح   وميديکنيپ

 بـا ابعـاد   ) یا  ياختـه  تـک ( بنـد و بـدون    )  دارای انحنا  ابعض( لندری شکل، اغلب راست   يشفاف، س 

از  در برخـی  . شدند ليها تشک  وميديکنيوده که به مقدار فراوان درون پ      کرومتر ب يم۲-۵/۱  ×۵-۳

ه زرد و مرکـز  يهـای مـدور بـا حاشـ     بـه صـورت لکـه     برگی فوما  م لکه ي عال ،مناطق شمالی کشور  

ن يهمچن .دي، مشاهده گرد  شدند  ها ترک برداشته و از برگ جدا می         مرکز لکه  اخاکستری که بعض  

  دور سـاقه را فـرا  یگاهاه بود که يا سيبنفش  هيطولی با حاشت  به صورا عمدت،یيا های ساقه لکه

 . ولی تا کنون خسارت جدی از آن گزارش نشده استرفتگ می

 

Batkoa apiculata،هاي  اي جديد از قارچ  گونهEntomophthoralesبراي ايران  . 

موسسه تحقيقات  .جونز-نايجل هيولو سيما زنگنه، رسول زارع  ،مهران غزوي

 تايلند و موسسه تحقيقات بيوتك شكي كشورگياهپز
 

گير در تعداد  هاي بيماريزاي حشرات، نوعي بيماري قارچي همه در تحقيقي روي قارچ

بند در استان مازندران  اي بين گلوگاه و بيشه  در منطقه(.Tipula sp)هاي پا بلند  زيادي از پشه

اي ضخيم و مشخصي كه از  ريسه كهاي ت ريزوييد حشره با الش.  ديده شد١٣٨٦در خرداد ماه 

ها ريزوييد در انتهاي ،چسبيده بود ها  روي سطح برگخارج شده بودند سرسينه و شكم حشره 

از  و يا بودندكروي  اي نيمه اجسام ريسه). b، ۴ شكل(مشاهده شد هايي بشقاب مانند   هولدفست

هسته . تشكيل شده بودنداي به اشكال مختلف  ساختارهاي ساده ضخيم و كوتاه كروي، يا ريسه

 ) الكتوفنول استواورسئين (LPAO ميكرومتر قطر به وضوح در ٨/٣-٦/٦ * ٤/٢-٠/٣ها با  آن

 .)d و c، ۴ شكل(ها در حال تقسيم شدن ديده شدند   بعضي از اين هستهي گاه كهرنگ گرفت

  شتنددا   انتهايي برجسته ميكرومتر بدون انشعاب بودند،٥/١٢-٥/١٧ نيديوفورها با قطرك

 هاي غشايي بدن حشره و و با خارج شدن از راه كوتيكول بخش) g و e ،f، ۴  شكل(

 ). a ،۴ شكل (سليومي سفيد و يا خاكستري ايجاد كرده بودندمينوارهاي از بين بندها، 

 نسبت طول ( ميكرومتر )٣٤ (٣٨-٤٨) ٦٢( * )٣١ (٣٣-٤٤) ٥٤(با ابعاد هاي اوليه  كنيديوم

  شتندتيز دا اي كروي و پاپيالي مشخص با راسي گرد يا نوك  بدنه، =L/D)٩/٠-٣/١ به قطر
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