
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ...Erysiphe betae (Vanha) Weltzienبررسي پايداري قارچ : شيخ االسالمي و همكاران

 

١٣٨١

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )١٣٨١-١٣٨٩ (١٣٨٤، سال ٦، شماره ٣٦جلد 

 
  عامل بيماري Erysiphe betae(Vanha) Weltzienبررسي پايداري قارچ 

 سفيدك پودري چغندرقند در منطقه كرج و قزوين
 

  ٢عباس شريفي تهراني ،٢قربانعلي حجارود ،٢سيد محمود اخوت ،١مهيار شيخ االسالمي
 ٣ن نيكخواهمحمد جوا و

 ، کرجتهرانپردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه استادیار  استادان و  دانشجوی دکتری،، 5، 4، 3، 2، 1
 24/1/84تاریخ پذیرش مقاله 

 
 خالصه

 
 قارچ) کنیدیوم و میسلیوم   (وفرم غیر جنسی     ) کلیستوتسیوم(در این تحقیق برگهای واجد فرم جنسی           

Erysiphe betae   اشت محصول جمع آوری و این برگها در شرایط طبیعی محیط  نگهداری شدند               در زمان برد .
. آزمایشهای مختلفی در جهت بررسی نقش کلیستوتسیوم ها و همچنین کنیدیوم ها در پایداری قارچ انجام شد                   

طبیعی نتایج آزمایشها نشان داد که آسکوسپورها در شرایط داخل تشتک آزاد نشدند اما آزاد شدن آنها در شرایط                    
در مورد قابلیت جوانه زنی آسکوسپورها در شرایط درون          . محیط بعد از چهار ماه از زمان برداشت اتفاق افتاد           

شیشه آسکوسپورها در هیچ مورد جوانه نزدند اما روی برگها جوانه زنی بصورت نادر اتفاق افتاد، ولی این                        
در مورد دوام بیماریزایی کنیدیومها     . ریزایی نداشتند  روز بتدریج از بین رفته و قابلیت بیما        7آسکوسپورها پس از    

روی گیاه، بعد از گذشت سه ماه همچنان قابلیت بیماریزایی داشتند اما بعد از چهار ماه بیماریزایی آنها تکرار نشد                    
 در مورد تعیین درصد جوانه    . همچنین فاصله زمانی مایه زنی تا ظهور عالیم با افزایش سن کنیدیومها بیشتر شد               

 درصد  80زنی کنیدیومها، بررسیها نشان داد که کنیدیومهای تازه پس از پاشیده شدن روی سطح الم بیش از                      
قابلیت جوانه زنی داشتند اما این مقدار بعد از دو هفته بشدت کاهش یافت و بعد از یکماه به صفر رسید اما در                         

 درصد فراتر نرفت اما بعد از گذشت        46ودنداز  مورد درصد جوانه زنی روی برگها در زمانی که کنیدیومها تازه ب            
درآزمایش پیدایش اولین   . دو و چهار هفته از سن کنیدیومها این کنیدیومها بخوبی قابلیت جوانه زنی داشتند                 

عالیم بیماری، اولین کنیدیومها در تاریخ سیزدهم خرداد شکار شدند ونخستین عالیم بیماری در سوم تیرماه پدید                  
همچنین هیچگاه  .  تعداد کنیدیومهای شکار شده توسط دستگاه اسپورگیر افزایش یافت              آمد و پس از آن      

نتایج این مطالعات نشان داد که اوالً آسکوسپورها نقشی در بقا            . آسکوسپور توسط دستگاه اسپورگیر شکار نشد      
 کردند اما با توجه به      قارچ ندارند، همچنین در مورد کنیدیومها اگرچه تا سه ماه قابلیت بیماریزایی خود را حفظ               
 ماه است بنا بر این      8اینکه فاصله زمانی برداشت محصول تا ظهور عالیم در سال بعد در مناطق معتدل بیش از                   

 . بنظر نمی رسد این کنیدیومها بتوانند پایداری قارچ را حفظ کنند
 

        چغندر قند، سفیدک پودری، پایداری، کلیستوتسیوم، کنیدیوم   :واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
سفيدك پودري چغندر ازمهمترين بيماريهاي قارچي اين          

 جهان  محصول در مناطق مختلف كشت چغندر قند در               
 

  توسط  ١٩٠٣اين بيماري اولين بار در سال        . شود شناخته مي 
 Microsphaeraاز كشور چكوسلواكي سابق تحت عنوان        ١وانيا

                                                                                    
1 . Vañha 

 مهيار شيخ االسالمي  : مكاتبه كننده
E-mail: m1sheikh@yahoo.com
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 ١٣٨٤، سال ٦، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٣٨٢

 

betae Vañha       پايي، آمريكا و    و از آن پس ازسايركشورهاي ارو
اولين گزارش بيماري از    ). ١٨،  ١١(هندوستان گزارش شده است     

به نقل از   ( توسط اسفندياري بوده است        ١٣١٧ايران درسال      
 ولتزين براساس فعاليت انحصاري قارچ روي          )).١(احمدي نژاد 

  وتفاوت دراندازه هاي آسكوكارپ  عامل بيماري را           1جنس بتا 
   Erysiphe betae (Vanha) Weltzien   ٢٤ (نامگذاري كرد .(

از نظر دامنه ميزباني قارچ، آزمايشهاي انجام شده  نشان داده              
زمانيكه . داراي دامنه ميزباني محدودي است    E.betae  است كه   

 خانواده بودندو با    ٩ جنس در    ١٩ گونه گياهي كه نماينده       ٣٣
كنيديومهاي قارچ مايه زني شدند شدت بيماري تنها روي                

 همچنين كنيديومهاي  . ي جنس بتا محسوس بود         ها گونه
Erysiphe spp.     از روي علف هرزهايRumex crispusL. 

,Amaranthus retroflexusL.    وSolanum sacchroides 
Sendt.        رويند روي چغندر آلوده      كه در مزارع چغندر قند مي

در مورد بقاي قارچ آزمايشهاي انجام شده       ). ٢١( كننده نبوده اند  
حاكي از آن بوده است كه بقاياي آلوده واجد                 يكادر آمر  

در خاك بمدت    ميسليوم و كنيديومهاي قارچ كه در فضاي باز و         
 ٩٠ روز نگهداري شدند آلوده كننده باقي ماندند ولي بعد از              ٦٠

نتايج يك بررسي بر     ). ٢٠(روز نتوانستند آلودگي ايجاد كنند      
خته كه در   اساس نخستين گزارشها از ظهور بيماري، روشن سا         

نواحي جنوبي وبالتبع گرمتر اروپا پيدايش بيماري زودتر از               
ينسن معتقد است كه قارچ       . نواحي شمالي صورت مي گيرد      

توسط باد از آلمان به دانمارك منتقل مي شود و به همين دليل              
  افتد است كه ظهور بيماري در دانمارك يك ماه بعد اتفاق مي             

رضيه را با مسافرت از جنوب        دراندارفسكي مجدداً اين ف     ).٩(
 تاييد كرده است  ) ايتاليا(جنوب   و) اتريش( آلمان به سمت شرق   

براساس تحقيقات انجام شده در آمريكا با توجه به توالي             . )٩(
ظهور بيماري از جنوب به شمال و از غرب به شرق و وجود                   
بادهاي دائمي در اين مسير، همچنين دوره كوتاه زندگي قارچ،            

ه جنسي و اختصاصي بودن روي جنس بتا داليلي            غياب مرحل 
هستند كه حاكي از زمستان گذراني قارچ در نواحي جنوب غربي           
و انتقال كنيديومها توسط باد به سمت شمال و شرق آمريكا                
                                                                                    
1. Beta 

 بطور معمول در       ٢ E.betaeهاي كليستوتسيوم). ٢٠( است
شرايط طبيعي توليد مي شوند ولي نقش آنها در چرخه زندگي             

آزمايشهاي انجام شده توسط       . بخوبي مشخص نيست    قارچ   
 به  E.betae ديدينا وسعد وميناسيان در ترغيب آسكوسپورهاي      

 در آزمايش خود موفق      مملوك). ١٦(جوانه زني ناكام بوده است      
از آسكوسپورها را وادار به جوانه      ) ٠٠٠٥/٠(شد كه ميزان اندكي   

سكوسپورها زني كند وبه اين ترتيب ثابت كرد كه جوانه زني آ             
مملوك و ولتزين     ). ١٥( بصورت بالقوه امكان پذير است        

درآزمايشهاي خود توانستند جوانه زني آسكوسپورها را اثبات            
 كنند اما در مورد بيماري زايي آسكوسپورها نتيجه منفي بود             

در مورد ساير سفيدكهاي پودري نتايج در مورد سفيدك          ). ١٧(
  در موردگياه      و) ١٩(، سفيدك پودري مو      )١٤(پودري جو   

Arctium lappaL.    و قارچ   Erysiphe  cichoracearum 
DC. )زايي نقش آسكوكارپها در بقا قارچ و بيماري              ) ٨ 

و E. cichoracearumدر مورد     اما .است رسيده اثبات به 
Sphaerotheca fuliginea(Schlecht ex Fr.)Poll.   روي

ورها نقشي در   كدوئيان آزمايشها حاكي از آنست كه  آسكوسپ          
با توجه به اهميت بالقوه مرحله         ). ٦،  ٥(زايي ندارند     بيماري

جنسي در بقا قارچ وهمچنين پيدايش تنوع ژنتيكي در نتيجه             
نوتركيبي جنسي وهمين طور نقش كنيديومها در پيدايش              
وگسترش بيماري، اين تحقيق با هدف بررسي نقش                    

ي قارچ انجام   كليستوتسيوم ها وهمچنين كنيديوم ها در پايدار       
 .  شد

 
 مواد و روشها

 جمع آوري نمونه
 ١٥برگهاي چغندر قند آلوده به سفيدك پودري در تاريخ             

  از يك مزرعه در اطراف كارخانه قند قزوين در               ١٣٨٢آبان  
ها واجد    نمونه. آوري گرديد   زمان برداشت محصول جمع       

هاي فراوان تيره و همچنين پوشش ميسليوم،             كليستوتسيوم
پس از انتقال نمونه ها به          .  و كنيديوموفور بودند     كنيديوم

 ساعت در دماي معمولي اتاق قرار         ٤٨آزمايشگاه برگها بمدت     
                                                                                    
2 . Cleistothecia 
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١٣٨٣

گرفتند تا رطوبت خود را ازدست بدهند و سپس روي يك سطح            
صاف درفضاي محيط طبيعي قرار داده شده وبراي حفاظت آنها           

 اطمينان  براي. در برابر باد يك توري فلزي روي آنها گذاشته شد         
 هفته اي    ٨از زنده بودن كنيديومها روي برگهاي سه بوته              

.  داخل گلدان مايه زني شدند         ٧٢٣٣چغندرقند از ژنوتيپ      
همچنين كليستوتسيومها از نظروجود آسكوسپورهاي رسيده و         

 .       تمايز يافته مورد بررسي قرار گرفتند
براي بررسي جوانه زني و بيماريزايي آسكوسپورها و                 

 ٧٢٣٣ديومها، بذور چغندر قند از ژنوتيپ حساس به بيماري          كني
در يك گلخانه عاري از سفيدك با فواصل دو هفته اي كاشته                

گياهان . شدند تا هميشه بوته كافي و مناسب در دسترس باشد           
 ١٢ ساعت تاريكي و   ١٢در شرايط معمول گلخانه با نور متناوب         

 درجه  ١٠-١٥ وشبانه    ٢٧-٣٤ساعت روشنايي ودماي روزانه       
 سانتيگراد قرار گرفتند

  (In situ) درشرايط محيط طبيعي آسكوسپورها رهاشدن بررسي
در اين آزمايش برگهاي واجد كليستوتسيوم كه در زمان             
برداشت محصول از مزرعه جمع آوري واز نظر داشتن                    
آسكوسپورهاي رسيده اثبات شده بود روي يك سطح سيماني            

ه شدندو روي آنها يك شبكه        صاف در شرايط طبيعي قرار داد       
 عدد الم تميز كه سطح آنها به          ٢٠تعداد  . فلزي قرار داده شد    

 سانتيمتري آنها قرار    ٥/٠وازلين آغشته شد روي برگها در فاصله        
در صورت نبودن بارندگي روز قبل از آزمايش سطح          . داده شدند 

برگها توسط يك محلول پاش كامالً مرطوب گرديد تا امكان آزاد           
 ساعت  ٢٤پس از گذشت     . آسكوسپورها بهتر فراهم شود    شدن  

 برابر ميكروسكوپ   ١٠٠اين المها برداشته شده و با بزرگنمايي          
 ماه  ٦اين آزمايش بمدت      . نوري مورد بررسي قرار گرفتند       

 .ازپانزده آذر تا پانزده خرداد سال بعد هر ماهه تكرار گرديد
  (In vitro) آسكوسپورهادرشرايط درون شيشه رهاشدن بررسي

) ١٩٩٥(در اين آزمايش بر اساس روش جيلوكس و همكاران        
ابتدا قطعات برگ واجد كليستوتسيوم كه از نظر آسكوسپورهاي          
رسيده و تمايز يافته در آنها اطمينان وجود داشت ودر شرايط              

 سانتي  ٢محيط طبيعي نگهداري مي شدند ديسكهايي به قطر           
ت يك ساعت قرار     متر بريده شده و در داخل آب مقطربه مد           

داده شدند تا شرايط براي باز شدن كليستوتسيومها بهتر فراهم            

شود سپس اين قطعات روي كاغذ صافي قرار گرفتند تا خشك             
پس از آنكه اين قطعات مقداري آب خود را از دست دادند            . شوند

 سانتي  ٩توسط چسب مايع به سطح داخلي تشتكهاي به قطر           
عات برگي چسبانده شده و اين        قطعه از اين قط     ٤متري تعداد   

 درصد بود   ٢سرپوشها روي قسمت زيرين كه حاوي آب آگار            
تشتكها سپس با پارافيلم مسدود شدند           . قرار داده شدند    

 ساعت تاريكي   ١٢  ونور متناوب     oC٢٥   ±١ودرانكوباتور دماي   
هر بار از سه تشتك در اين        .  ساعت روشنايي قرار گرفتنند    ١٢و

همچنين هربار قطعاتي از برگهاي واجد         .آزمايش استفاده شد   
در يخچال نگهداري مي     o  C٤كليستوتسيوم كه در شرايط         

 ساعت  ٧٢بعد ازگذشت   . شدند در كنار اين برگها استفاده شد       
قطعات منجمد شده آب آگار در زير اين قطعات توسط اسكالپل            
بريده شده وپس از انتقال روي الم توسط الكتو فنل كاتن بلو               

يزي و از نظر وجود آسكوسپورهاي رها شده با                  رنگ آم  
اين .  برابر ميكروسكوپ نوري بررسي گرديدند       ١٠٠بزرگنمايي  
 . خرداد سال بعد هر ماهه تكرار گرديد١٥ آذر تا ١٥آزمايش از 

روي برگ چغندر    زني و بيماريزايي آسكوسپورها   ه بررسي جوان 
 قند 

شده در اين آزمايش پس از خيس كردن برگهاي نگهداري            
در آب مقطر به مدت يك ساعت             الذكر تحت شرايط فوق   

 مش شسته    ١٨٠كليستوتسيومها از روي برگها داخل الك            
پس از جمع آوري اين كليستوتسيومها ابتدا روي يك             . شدند

قطعه كاغذ صافي قرار داده شدند تا مقداري رطوبت خود را از               
ر سپس تعداد تقريبي يكصد عدد كليستوتسيوم د       . دست بدهند 

هر مورد روي يك الم تميز قرار داده و توسط يك الم ديگر روي              
وجود آسكوسپورهاي  . آن فشار داده و تا كليستوتسيومها بشكند       

روي برگهاي كامل يك    . سالم در زير ميكروسكوپ بررسي گرديد     
 كاشته شده در گلدان توسط       ٧٢٣٣بوته چغندرقند از ژنوتيپ      

دوايري ايجاد شدو   متري طرح      ميلي ٨چوب پنبه سوراخ كن       
توسط يك قلم موي تميز اسپورها از روي الم بر روي هريك از               
دواير ماليده شدند و روي گلدانها با طلق سلوفان پوشانده شده و            

 ١٠-١٥ وشبانه   ٢٧-٣٤ روزانه    در شرايط نور متناوب و دماي      
 ساعت اين    ٤٨پس از گذشت     . درجه سانتيگراد قرار گرفتند    

 سوراخ كن بريده شدند و طبق روش           دواير توسط چوب پنبه    
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در اين  ). ٢٢(اسكيپ وزامبرسكي رنگ بري و رنگ آميزي شدند        
 ميلي ليتر مخلوط    ١٠روش ابتدا داخل سه عدد شيشه ساعت          

 ريخته شد   ٢:١اسيد استيك گالسيال و اتانول خالص به نسبت          
ودر هر شيشه ساعت تعداد سه قطعه دايره اي از برگها كه قبال               

هريك .  روي آنها ماليده شده بودند قرار داده شدند         آسكوسپورها
از شيشه ساعتها داخل يك تشتك و تشتكها داخل يك نايلون             

 ساعت  ٤٨بعد از    .قرار داده شدند تا امكان تبخير كمتر شود           
قطعات برگ كه رنگ خود را از دست داده بودند داخل الكتو                

طعات بعد از گذشت حداقل يك ساعت اين ق       .فنل قرارداده شدند  
روي الم قرار داده شدند و روي آنها يك قطره الكتوفوشين                 

 گرم فوشين اسيدي در     ١/٠براي تهيه الكتوفوشين    (ريخته شد   
 ميلي ليتر اسيد الكتيك بدون آب حل شدو محلول مورد             ١٠٠

المها بعد از قراردادن المل در زير             ). استفاده قرار گرفت    
تعدادي از   .ندميكروسكوپ از نظر جوانه زني بررسي گرديد            

قطعات برگي كه روي آنها آسكوسپورها مايه زني شده بودند بعد           
از يك هفته براي بررسي امكان بيماري زايي آسكوسپورها               

 خرداد سال بعد هر     ١٥ آذر تا    ١٥اين آزمايش از    . آزمايش شدند 
 .ماهه تكرار گرديد

 (In vitro) شيشه درون آسكوسپورهادرشرايط زني جوانه بررسي
ابتدا يك محلول حاوي      ) ١٩٧٠( س روش مملوك   براسا

 :تركيبات زير تهيه گرديد
 گرم، كربنات سديم     CaCO3١/٠) ( كربنات كلسيم  

)Na2CO3 (گرم، در صد ميلي ليترآب          ٢گرم، ساكاروز ١/٠ 
پس از تهيه محلول فوق ابتدا يك قطره روي يك           . مقطراستريل

ي شده  الم تميز قرار داده شد و سپس كليستوتسيومهاي نگهدار        
 كليستوتسيوم داخل   ٣٠در شرايط طبيعي درهر مورد حداقل         

   ± ١ محلول قرار داده شد و پس ازقرار دادن المل دردماي              
oCساعت  ٢٤پس از   .  و شرايط نوري متناوب نگهداري شدند      ٢٥ 

اين آسكوسپورها با فشار شكسته شدند تا آسكوسپورها آزاد              
ايط نگهداري   ساعت ديگر درهمين شر     ٢٤شوندو سپس بمدت    

. وسپس درزير ميكروسكوپ نوري ازنظر جوانه زني بررسي شدند        
 عدد  ٣٠ عدد الم كه هريك حاوي حداقل            ٣٠درهرمورد  از   

 .كليستوتسيوم بود استفاده شد

 تعيين درصد جوانه زني كنيديومها در شرايط درون شيشه           
(In vitro) وگلخانه اي (In vivo)  

گها در دو حالت       دراين آزمايش كنيديومهاي سطح بر        
درحالت اول كنيديومهاي تازه از روي برگها روي         .آزمايش شدند 

سطح شيشه الم تكانيده شدند اين المها در يك شيشه ساعت              
در داخل هر تشتك مقدار ده        .داخل يك تشتك قرار داده شد       

ميلي ليتر آب مقطر ريخته شد و تشتكها در شرايط نوري دائم و             
 ساعت المها خارج    ٢٤بعد از   .ه شدند  قرار داد  oC٢٥   ± ١دماي  

ودر زير ميكروسكوپ نسبت كنيديومهاي جوانه زده محاسبه            
 كنيديوم شمارش گرديد واز سه عدد الم             ٤٠٠حداقل  . شد

مالك جوانه زدن كنيديومها طول     . بعنوان سه تكرار استفاده شد    
اين آزمايش  . لوله تندشي حداقل به اندازه عرض كنيديوم بود         

.  دو وچهار هفته از سن كنيديومها تكرار شد             بعد از گذشت   
 هفته اي تكانيده شدند      ٨درحالت دوم كنيديومها روي گياهان       

وپس از پوشاندن گلدانها توسط طلق سلوفان در شرايط نوري             
 ٢٤پس از گذشت    .   معمول گلخانه قرار داده شدند       دائم و دماي  

 ميلي متر توسط چوب پنبه        ٨ساعت ديسكهاي برگي با قطر      
وراخ كن بريده شده و بر اساس روش اسكيپ وزامبرسكي رنگ           س

بري ورنگ آميزي شدند وسپس در زير ميكروسكوپ درصد              
اين آزمايش بعد از گذشت    . كنيديومهاي جوانه زده محاسبه شد    

 .        هفته از سن كنيديومها تكرار گرديد٤ و٢
 ايه بررسي دوام بيماريزايي كنيديومها در شرايط گلخان            

(In vivo) 
دراين آزمايش كنيديومها روي برگهايي كه در زمان برداشت         

 هفته اي    ٨از مزرعه جمع آوري شدند ابتدا روي بوته هاي               
چغندرقند مايه زني شدندتا از بيماري زايي آنها اطمينان حاصل           
شود و سپس اين برگها در شرايط حفاظت شده در محيط                 

ه صورت پودر    هر ماه تعدادي از برگها ب        .طبيعي قرار گرفتند   
 هفته اي چغندر كه از قبل         ٨ تا   ٦درآمده و و روي سه بوته         

بوته شاهد بدون   . داخل گلدان كاشته شده بودند مايه زني شد         
روي هر گلدان توسط    . مايه زني در كنار ساير گلدانها قرار گرفت       

طلق سلوفان پوشانده شده گلدانها در شرايط معمول گلخانه با            
 ساعت روشنايي ودماي      ١٢اريكي و  ساعت ت   ١٢نور متناوب    

اين . درجه سانتيگراد قرار گرفتند    ١٠-١٥ وشبانه   ٢٧-٣٤روزانه  
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١٣٨٥

آزمايش هر ماهه از زمان برداشت تا خرداد سال بعد تكرار                  
 . وظهور يا عدم ظهور بيماري ثبت گرديد

 (In situ)بررسي پيدايش اولين عاليم بيماري درشرايط طبيعي
اهي از چگونگي پيدايش اولين     در اين آزمايش به منظور آگ      

 حساس به بيماري    ٧٢٣٣عاليم بيماري، بذور چغندر قند از رقم        
 در يك كرت آزمايشي در         ١٣٨٣در تاريخ پانزدهم فروردين       

همچنين از همين   . محوطه دانشكده كشاورزي كرج كاشته شدند     
بذور در تاريخ پانزدهم ارديبهشت در مزرعه دانشكده كشاورزي           

 تاريخ اول ارديبهشت دستگاه اسپورگيراز نوع         در. كشت گرديد 
Burkard,England            پس از تعبيه نوار وچسب مخصوص در 

. كنار كرت آزمايشي در محوطه دانشكده كشاورزي مستقر شد          
همچنين برگهاي واجد كليستوتسيوم در اطراف محل استقرار           

نوار مخصوص در سيستم      . دستگاه اسپورگير قرار داده شد       
 برابر  ١٠٠ت هفتگي برداشته شده وبا بزرگنمايي      اسپورگير بصور 

ميكروسكوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت وكنيديومهاي شكار         
چغندرهاي كاشته شده در مزرعه دانشكده      . شده شمارش گرديد  

بطور مداوم مورد بازديد وپيدايش اولين عاليم بيماري ثبت              
  .گرديد

 
 نتايج وبحث

در شرايط طبيعي    نتايج حاصل از رهاسازي آسكوسپورها         
حاكي از آن بود كه اولين آزاد سازي اين اسپورها در پانزدهم               
اسفند ماه چهار ماه بعد از برداشت برگها روي المهاي آغشته به             

در شرايطي كه آزمايش رها سازي              .وازلين ثبت گرديد     
آسكوسپورها در درون تشتك انجام شد در هيچيك از دفعات             

  كوك وويلر  . تفاق نيفتاد  آزمايش، رها شدن آسكوسپورها ا        
 E.cichoracearum  و قارچ  A. lappaدر مورد گياه    ) ١٩٦٧(

دي (مشاهده كردند كه تناوبهاي خشكي در اوايل ژانويه ومارس           
وبدنبال آن بارندگي مكرر در نيمه ژانويه تا نيمه مارس           ) واسفند

به باز شدن كليستوتسيومها براي رها سازي آسكوسپورها كمك          
ن تناوبهاي خشكي و رطوبت ممكن است ديواره             اي. كند مي

ها را ضعيف كند وباعث رها سازي آسكوسپورهاي          كليستوتسيوم
 Uncinula مورد همچنين تحقيقات در      .رسيده شود  

necator(Schw.)Burr.               نشان داده است كه رها سازي

 ميلي متر بارندگي در      ٥/٢آسكوسپورها بالفاصله بعد از حداقل       
 ولتزين در تحقيقات مملوك و    ). ١٩( افتد   نيويورك اتفاق مي  

)aگفته شده كه رها شدن فعال آسكوسپورها در              ) ١٩٧٣
E.betae               تنها از مواد تازه قارچي امكان پذير است اما در اين 

تحقيق رها شدن آسكوسپورها چهار ماه بعد از نگهداري                 
كليستوتسيومها ودر پانزدهم اسفند ماه اتفاق افتاد ودر زمانهاي          

در مورد جوانه زني      . بعد اين رها سازي مشاهده نشد        قبل و 
آسكوسپورها روي ديسكهاي برگي تنها در چهار مورد از آنها              
اتفاق افتاد كه از اين تعداد دو ماه بعد از برداشت برگها دو عدد                
ودر ماههاي سوم وچهارم در هر مورد يك آسكوسپور جوانه زده            

وز ديسكهاي واجد   مشاهده شد، همچنين زمانيكه بعد از هشت ر       
آسكوسپور آزمايش شدند در هيچ موردي آثار توسعه ميسليوم و          

همچنين در آزمايش    . بيماريزايي آسكوسپورها مشاهده نشد     
جوانه زني آسكوسپورها در محيط غذايي مصنوعي هيچ موردي          

ازتعداد ) ١٩٧٠(در آزمايش مملوك    . از جوانه زني مشاهده نشد    
 مورد جوانه زني مشاهده      ٥ها در   تقريبي ده هزار آسكوسپور تن     

در ) b١٩٧٣(ولتزين   و همچنين در تحقيقات مملوك و        شد
آزمايشهاي متعدد تنها هفت مورد جوانه زني ثبت شد و                  
آزمايشهاي بيماريزايي حاكي از عدم قابليت آسكوسپورها در            
بيماري زايي بود كه نتايج بدست آمده در اين تحقيق با نظر اين             

 در تحقيقات جيلوكس و همكاران        . داردمحققين هماهنگي    
بر روي سفيدك پودري مو نگهداري برگهاي واجد            ) ١٩٩٥(

 درجه   ٥كليستوتسيوم در شرايط رطوبتي متناوب ودماي             
 روز براي رها شدن، جوانه زني وبيماري          ١١٠سانتيگراد بمدت   

 اما در تحقيق حاضر        .زايي آسكوسپورها ضروري بوده است       
غندر قند واجد كليستوتسيوم در دماي       نگهداري قطعات برگ چ   

 .  درجه سانتيگراد تأثيري در اين موارد نداشت٤تقريبي 
در آزمايش بيماري زايي كنيديومها، بعد از سه ماه از                  
نگهداري برگهاي حاوي كنيديوم در شرايط طبيعي محيط وبعد          
از مايه زني روي برگهاي چغندر قند عاليم بيماري روي برگها              

 اين موضوع نشان دهنده بقاء نسبتاً طوالني              پديد آمد كه   
كنيديومها است اگرچه فاصله بين زمان مايه زني تا ظهور عاليم            

درآزمايش ). ١شكل(بيماري با افزايش سن كنيديومها بيشتر شد        
قابليت جوانه زني كنيديومها كه روي الم انجام شد درصد جوانه            
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د محاسبه   درص ٧/٨١ ساعت   ٢٤زني كنيديومهاي تازه بعد از        
 درصد و بعد از چهار       ٧/١شد اما بعد از دو هفته اين مقدار به            

اما درمورد جوانه زني     ) ٢شكل(هفته اين مقدار به صفر رسيد         
 ساعت اين مقدار در      ٢٤كنيديومهاي تازه روي  برگها بعد از           

اما .  در صد فراتر نرفت        ٤٦آزمايشهاي متعدد هيچگاه از         
 درصد و بعد از        ٧/٢٠ه  كنيديومها بعد از گذشت دو هفت         

 ٣/١٩چهارهفته از زمان برداشت ونگهداري برگها بطور متوسط          
بنظر مي رسد كه شرايط فيلوپالن        . درصد جوانه زني داشتند    

درسطح برگ از سويي اجازه تندش سريع و كامل به كنيديومها            
را نمي دهد اما در عين حال امكان جوانه زني كنيديومها را بعد              

در ساير بيماريها هم     . والني به آنها مي دهد     از گذشت زمان ط    
در بحث ممانعت كنندگي      . چنين تغييراتي ديده شده است       

كاربرد تري    Candida albicansتركيبات در سطح برگ در       
 ،   Arginine-Glycine-Aspartic acid (RGD)پپتيد   

چسبيدن به ميزبان و شناخت ميزبان از ارگانيزم را بلوكه مي              
 معلوم شده كه تتراپپتيد    Oidium licopersici در). ٧(كند

Arginine - Glycine - Aspartic acid - Serine (RGDS) 
 در جوانه زني و همچنين         RGDممانعت كننده قوي تر از         

Oidium licopersici  منحرف كننده تشكيل اپرسوريوم در      
در بحث تحريك جوانه زني تأثير مثبت و زياد مواد          ). ١٣(هستند

لهاي برگي بلوط را بر روي جوانه زني كنيديوم             مترشحه سلو 
عامل بيماري سفيدك    Microsphaera alphatoides   قارچ  

سطح برگها انواع عاليم     ). ١٠(پودري بلوط گزارش شده است        
شيميايي را از خود آزاد مي سازند كه شامل قندها، تركيبات               

مل فنوليك و انواع مواد فرار است كه قارچها به آنها عكس الع              
يكي از اين مواد اتيلن است كه بعنوان يك             . نشان مي دهند   

 كنيديومهاي قارچ    . سيگنال نسبت به قارچ عمل مي كند          
Colletotrichum gloesporioides   و C. musae    زمانيكه در 

برابر اتيلن قرار مي گيرند جوانه زده و چندين اپرسوريوم توليد             
هايي مثل موز و     مي كنند كه اين عمل بيشتر در مورد ميوه             

بررسيهاي  مقدماتي در مورد        ). ٢٣(آووكادو انجام مي شود     
سطوح مصنوعي مختلف نشان داد كه سطوح هيدروفوبيك،             
سلولز و همچنين موم هاي سطح ميزبان سبب ايجاد لوله                 

   ).١٣( مي شوند  Oidium licopersiciتندشي در 
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 سنين مختلف كنيدي

 توسط كنيدي ها در سنين مختلف با  رابطه مايه زني گياهان-١شكل 
كنيدي هاي يك  = bكنيديهاي تازه، = aپيدايش اولين عاليم بيماري 

 كنيديهاي سه ماهه = dكنيديهاي دو ماهه،  = cماهه، 
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 سنين مختلف كنيدي

كنيدي هاي سنين مختلف    مقايسه ميانگين درصد جوانه زني      -٢شكل  
(±Standard Error)      طح برگ  در سطح الم و در س .a = كنيديهاي

 = dكنيديهاي دو هفته اي،      = cكنيدي هاي يك ماهه،      = bتازه،  
 كنيديهاي چهار هفته اي

 
ميسليوم وكنيديوم  ) ١٩٧٧(در آزمايشهاي راپل وتوماسويچ      

E.betae           روز روي برگهاي      ٦٠روي برگهايي كه به مدت 
نگهداري شده در زير خاك ويا دريخچال نگهداري شدند قابليت           

 روز اين خاصيت درآنها       ٩٠بيماري زايي داشتند اما بعد از           
اما در تحقيقات آنها گفته شده كه ميسليوم              . موجود نبود 

وكنيديوم روي برگهايي كه درشرايط طبيعي محيط نگهداري           
اما در آزمايش   . شدند خاصيت بيماري زايي خود را ازدست دادند       

اي
وزه

د ر
عدا

ت
اليم

ر ع
ظهو

 تا 
زني

ايه 
ز م

د ا
 بع

 
زني

وانه 
د ج

رص
د

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ...Erysiphe betae (Vanha) Weltzienبررسي پايداري قارچ : شيخ االسالمي و همكاران

 

١٣٨٧

ده در شرايط   حاضر كنيديوم وميسليوم روي برگهاي نگهداري ش      
 .طبيعي تا سه ماه قابليت بيماري زايي خود را حفظ كردند

در مورد آزمايش بررسي پيدايش اولين عاليم بيماري               
درشرايط طبيعي نتايج آن نشان داد كه اولين كنيديومها توسط           
دستگاه اسپور گير در تاريخ سيزدهم خرداد شكار شد و اولين              

ه شده بيست روز بعد      عاليم بيماري بر روي چغندرهاي كاشت       
تعداد كنيديومهاي شكار شده قبل از          . ودر سوم تيرماه بود     

پيدايش عاليم بيماري بسيار نادر بود اما بعد از ظهور عاليم                
تعداد اين كنيديومها يكباره افزايش يافت كه احتماالً بدليل              
گسترش عاليم بيماري و توسعه كنيديومها برروي برگها بود             

ش توسط دستگاه اسپورگير هيچگاه          در آزماي  ). ٣شكل   (
نخستين عاليم بيماري بر روي گياهان در       . آسكوسپور شكار نشد  

 تيرماه ودر شرايطي پديد آمد كه هيچگونه         ٢٣مزرعه در تاريخ    
ماده تلقيح از سال قبل در مزرعه وجود نداشت وهمچنين                 

 .اي از كشت چغندر در سالهاي پيش نبود سابقه
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 يتاريخهاي شمارش كنيد

  تعداد كنيديهاي شكار شده در زمانهاي مختلف-٣شكل 
 

با توجه به مجموعه اطالعات حاضر وهمچنين زمان ظهور            
كليستوتسيومها ) ٢(بيماري كه معموالً در تيرماه اتفاق مي افتد        

نمي توانند نقشي در پايداري قارچ داشته باشند ودرمورد                 
ه بعد از برداشت    كنيديومها حداكثر قابليت بيماريزايي آنها سه ما      

. بود كه باز هم با زمان ظهور بيماري حدود پنج ماه فاصله دارد              
با توجه به اينكه بيماري هر ساله وبا شدت كم وبيش يكسان در              

اين سؤال  ) ١(تمام مناطق چغندر كاري كشور ديده مي شود          

همچنان باقيست كه چگونه قارچ مي تواند از سالي تا سال ديگر             
هاي هرز جنس بتا كه تا بحال از ايران گزارش            علف. دوام بياورد 

 B.vulgaris ssp.maritime (L.)شده اند چغندر وحشي     
Arcang (syn:B.maritimaL.)  و Beta lomatogona 

Fisch. et Mey  هستند   . B.maritima     از مناطق گرمسير 
 و )٣( جزاير خليج فارس     خوزستان و   شامل بلوچستان،  
B.lomatogona      ي در كوهستانهاي بين        از مناطق محدود

كه با توجه به وجود      ) ٤(آذربايجان و گيالن گزارش شده است      
ساليانه وفراگير بيماري در سراسر مناطق چغندر كاري وجود             
اين علفهاي هرز به تنهايي نمي تواند بقاي قارچ را تضمين                 

همچنين در مناطقي از كشور نظير استان اردبيل كه چغندر          .كند
كشت مي شود قارچ مي تواند روي اين          بذري بصورت دوساله     

لكن چگونگي بقاي قارچ در ساير      . چغندرها زمستان گذراني كند   
اما .نقاط و استانهاي كشور همچنان بي پاسخ باقي مي ماند               

قويترين فرضيه اي كه وجود دارد حضور كانونهاي دائمي                
بيماري در مناطق گرمسير و انتقال كنيديومهاي هوازاد از اين             

دركشور ما چغندر قند در دو زمان       .  به ساير منا طق است     كانونها
يكي بصورت بهاره كه در اين حالت چغندر قند          .كاشته مي شود  

در ماههاي اسفند وفروردين كاشته شده ودر آبانماه برداشت مي          
شود كه در كليه مناطق سردسير ومعتدل روال كشت اين گونه            

قه دزفول رايج   در حالت دوم كه در شمال خوزستان و منط         .است
است چغندر قند در مهرماه كاشته شده و در ارديبهشت ماه                

در اين مناطق علفهاي هرز وحشي              .برداشت مي شود     
B.maritima            به فراواني در داخل وحاشيه مزارع چغندر قند 

اين علفها بدليل شرايط خاص اقليمي هميشه در           . مي رويند 
 ت وجود دارند وسنين مختلف از گياهچه تا گياه كامل  در طبيع

به اين ترتيب مي توانند همواره قارچ را روي خود نگهدارند وآنرا             
در عين حال در    .از يك فصل زراعي به فصل ديگر منتقل كنند          

زمان برداشت محصول در اين مناطق، سفيدك پودري گسترش          
كاملي روي برگها دارد در حاليكه در مناطق سردسير مجاور               

كنيديومهايي كه روي   . برگي هستند  ٦ تا   ٤چغندرها در مرحله    
اين برگها هستند براحتي مي توانند توسط باد جابجا شده و                

درتحقيق حاضر مشاهده   . هاي جوان چغندر را آلوده سازند       بوته
شدند  شد كه كنيديومهايي كه در شرايط طبيعي نگهداري مي           
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 ١٣٨٤، سال ٦، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٣٨٨

 

تا سه ماه توانستند قابليت بيماريزايي خود را حفظ كنند بنا                
جابجايي و معلق بودن كنيديومها به مدت طوالني در              براين  

بايد . حاليكه همچنان زنده و فعال باشند منطقي بنظر مي رسد          
در نظر داشت كه منبع اين كانونهاي آلودگي در هريك از                  

در . مناطق و كشورهاي محل كشت چغندر قند مي تواند باشد           
ط هر حال روند پيدايش بيماري و چگونگي همه گيري در نقا             

مختلف كشور نيازمند تحقيقات بيشتري است كه مطالعه حاضر          
 .دريچه اي را به سوي اين پژوهشها مي گشايد
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