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 ها زایی آن های فوزاریوم جدا شده از ریشه و طوقه گندم در منطقه گرگان و بررسی بیماریشناسایی گونه
 

 کامران رهنما* و عبدالحسین طاهری ه مقصودلو،راحل

 ستادیار و دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ا، کارشناسی ارشدآموخته دانشترتیب  به 
4/7/85 :؛ تاریخ پذیرش 2/6/84 :تاریخ دریافت  

 
 
 

 چکیده
  حومهاز یازده مزرعههای فوزاریوم جداشده از ریشه و طوقه نهمنظور شناسایی گو به 82-83در سال زراعی این تحقیق 
 ، سرخنکالته، جلین، سیاهتلو، سدن،زارع گندم در ابتدای جاده قدیم کردکوی نودیجه، ورسن، حیدرآباد، م:شاملان شهرستان گرگ

س از پای شده ریشه و طوقه گندم،  وسیده و قهوهپ های بافتدر این تحقیق قطعاتی از . گرفت صورت نوده ملک  و تقی آباد،وکالآل
 و تحت شرایط استاندارد نداسیددار کشت گردید) (PDAآگار  ـ دکستروز ـ ضدعفونی سطحی روی محیط کشت سیب زمینی

دست آمد که با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی و براساس  ه جدایه فوزاریوم ب18های آلوده از بافت. نگهداری شدند
 .Fusarium moniliforme, F. nygamai, F. solani, F:گونه 6 ی درپ و میکروسکوپیکوخصوصیات ماکروس

oxysporium, F. equiseti F. semitectum های   نهگو. جای گرفتندF. solani, F.monilform,  F. oxysporum, 

F. equiseti, F. semitectum,  با استفاده  در شرایط گلخانه دمنی گهازایی انتخاب شدند و روی گیاهچه یبیمارآزمون   برای
 F. equisetiو  F. semitectum هایلعه قرار گرفتند که گونهپور و تهیه مایه روی دانه گندم مورد مطاساز روش سوسپانسیون ا

 .زا شناخته شدند بیماری 
 

 های فوزاریوم، گندم، پوسیدگی ریشه و طوقه، گرگان  گونه:های کلیدی  واژه
 

  مقدمه
های ریشه، طوقـه، سـاقه   گیاه گندم به تعدادی از بیماری    

کـه غالـب ایـن      ) 1961 بـوتلر، (باشـد    و برگ حسـاس مـی     
براسـاس منـابع    . گـردد   ها ایجـاد مـی    ها توسط قارچ  بیماری

ندم شناخته شده اسـت کـه       بیماری در گ   200موجود حدود   
 ).1987 وایز،( نوع آن دارای اهمیت هستند 50د از این تعدا

 
های بـا  از جمله بیماری های ریشه و طوقهپوسیدگی      

اهمیتی هستند که هر ساله به گیاه گندم و محصـوالت آن            
به همـین دلیـل در بیشـتر نقـاط          . مایندنخسارت وارد می  

ــیدگی  ــان پوس ــه   جه ــه از جنب ــه چ ــه و طوق ــای ریش ه
زایـی   بیمـاری  نومی  عامـل بیمـاری و چـه از نظـر           وتاکس
نتیجـه ایـن   . انـد سی قرار گرفته  همراه، مورد برر   های قارچ
ارچی از ـهای قونهـیص گـداسازی و تشخـقیقات جـتح

                                                 
 Kamran_ra@yahoo.com: مسئول مکاتبه - *
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غیر فوزاریومی از ریشه و طوقـه        هایجنس فوزاریوم و قارچ   
ه باعـث   زی کـ   هـای خـاک   از جملـه قـارچ    . باشـد  غالت می 

هـایی نظیـر    تـوان بـه بیمـاری     می گردند محدودیت غالت می  
، 2می ریشـه  و، پوسـیدگی پیتیـ    1پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه  

 5و پوسـیدگی فوزاریـومی     4 پوسیدگی عمومی ریشه   3پاخوره
ــود ــاره نم ــمایلی. (اش ــاکراس ــر، ؛2004 ، و ویت . )2000 دراپ

 بنــدرت ریشــه  خــاکزاد بــوده وهــای فوزاریــوم غالبــاً گونــه
شـود کـه   کشاورزی یافت مـی   یهانکروتیک گیاهی در خاک   

). 1983لسـون،   ن( باشـد بوسیله گونه فوزاریوم کلنیـزه نشـده        
های فوزاریوم موجب پوسیدگی ریشه و      تعداد زیادی از گونه   

هـا را   هـای حاصـل از آن     گردند که پوسـیدگی   طوقه گندم می  
های گونه). 1987وایز،   (دننام   می 5طوقه و پایه  های  پوسیدگی

ای مایـل   ا قهوه ای شکالتی ت   های قهوه زخم  فوزاریوم، یخاکز
 .کنندگره زیر طوقه ایجاد می و میانها  به قرمز روی ریشه

 گونـه   24 ،)1996( براساس گزارش اسمایلی و پترسـون     
وم از ریشه و طوقه گنـدم زمسـتانه از منطقـه            یاز جنس فوزار  

گـزارش شـده    آمریکـا   الت متحـده    اوست ایـ   رثپاسفیک نو 
 امینـی و ارشـاد،    ( موجود داخلـی     های  است و برطبق گزارش   

ــت، ،1377 ــ؛ 1374 بابادوس ــزاده،  شدروی ــا و علی  ؛1377 نی
  زارع و ارشـاد، ؛1379  روحی بخش و ارشـاد،     ؛1379روانلو،  

اســکندری و همکــاران،  ؛1379 صــفایی و حجــارود، ؛1376
ــاکنون حــدود  ) 1377 ــنس فوزاریــوم از   24ت  گونــه از ج
لف گیـاه گنـدم و جـو شـامل بـذر، ریشـه،              تهای مخ  قسمت
گردیـده  ساقه و خوشه در داخل کشور جدا و گزارش           طوقه،
 .است

هـای   گونه فوزاریوم از قسمت    20 )1373(زارع و ارشاد    
ن از اسـتان گلسـتا  ) بـرنج و ذرت   جو، گندم،(مختلف غالت   

زایـی   تحقیق حاضر با هدف شناسـایی و بیمـاری     . جدا کردند 

                                                 
1- Rhizoctonia root rot 
2- Pythium root rot 
3- Take all 
4- Common root rot   
5- Fusarium foot and crownt rot 

های جدا شده از ریشه و طوقه گندم مـزارع حومـه            فوزاریوم
نظـر موقعیـت    های جدا شده از     ایزوله. انجام شد شهر گرگان   

برداری بـا نتـایج       و اندام نمونه   ،برداری جغرافیایی محل نمونه  
 . قبلی مورد مقایسه قرار گرفتنداتتحقیق

 
 ها مواد و روش

 از مـزارع حومـه      1382-83 در سـال زراعـی       :بـرداری  نمونه
نودیجه، ورسن، حیدرآباد، مزارع گنـدم در       ( شهرستان گرگان 

ــی    ــدن، س ــوی، س ــدیم کردک ــاده ق ــدای ج ــین، اهتلو، جابت ل
. عمل آمـد  بازدید به) نوده ملک  ، آلوکال، تقی آباد   ،سرخنکالته

ــت    ــه حال ــانی ک ــه گیاه ــدها از ریشــه و طوق ــن بازدی در ای
بـرداری    نمونـه  دادنـد کوتولگی، زردی و پژمردگی نشان مـی      

 قـرار داده   کاغـذی ها در داخل کیسـه      صورت گرفت و نمونه   
ایشگاه منتقـل    و در اسرع وقت جهت جداسازی به آزم        ندشد

 .ندگردید
برای جداسـازی قـارچ، قطعـاتی    : سازی جداسازی و خالص 

 ریشـه  های تغییر رنگ یافتـه    متر از قسمت    میلی 3-5به اندازه   
های جدا شـده بـا هیپوکلریـت        سپس نمونه . و طوقه جدا شد   

 ندشـد  دقیقه ضدعفونی سـطحی      1 مدت  درصد به  5/0 سدیم
روی شدن بـر   شکو پس از شستشو با آب مقطر سترون و خ         

 ـزمینـی    روی محـیط کشـت سـیب   کاغذ صـافی سـترون بـر   
ص  خـال  نـد اسـیددار کشـت گردید    ) PDA( آگـار  ـدکستروز

 درصـد   2ها برروی محیط کشت آب آگار         سازی این جدایه  
 .تک اسپوری انجام شدبه روش 
هـا بـرروی محـیط      جدایـه : هـا شناسی جدایه  ریختبررسی  
 30±1و   25±1 دمای و در    ند کشت داده شد   (PDA)کشت  

 دو قطـر    .گراد در شرایط تاریکی نگهداری شدند      درجه سانتی 
 .گیری شد  اندازه روز3 پس از هاپرگنه عمود برهم

  PDAها برروی محـیط     همچنین در بررسی دیگر جدایه    
 12گـراد و      درجه سـانتی   25 دمای ساعت نور و     12با تناوب   

  ونددگراد بررسی شـ   درجه سانتی  20 دمایساعت تاریکی و    
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رنـگ و مرفولـوژی      ثیر این عوامل بـر میـزان رشـد قـارچ،          أت
 . روز مورد بررسی قرار گرفت12پرگنه پس از 

های تولید  جهت تحریک به اسپوردهی و مرفولوژی اندام      
شـکل ماکروکنیـدیوم، میکروکنیـدوم، نحـوه        (مثل غیرجنسی   

میدسـپور و   تشکیل میکروکنیدیوم، تشکیل یا عدم تشکیل کال      
بـرروی محـیط کشـت      ها  ، جدایه )عیت فیالیدها همچنین وض 
 .کشت گردیدند) CLA ( آگار-برگ میخک
براسـاس  هـا   شناسایی جدایـه   :های فوزاریوم  گونه شناسایی
شــکل  و ای ظــاهری از قبیــل نحــوه رشــد پرگنــههــویژگــی

هـا از  بـرای تشـخیص گونـه   . یوم صـورت گرفـت    ماکروکنید
، بـرگیس   )1983(کلیدهای معتبری چون نلسون و همکـاران        

 انــد،  منتشــر شــده و مقــاالتی کــه اخیـراً )1994(و همکـاران  
 گــزو همکــاران،؛ 2003 ســومرل و همکــاران،( اسـتفاده شــد 

2004(. 

زایـی از دو     یمـاری برای اثبات ب   :هازایی گونه  بررسی بیماری 
 :روش استفاده شد

ــف ــدعفونی  -ال ــدم ض ــذور گن ــردن ب ــته ک ــا   آغش ــده ب  ش
وزاریـوم در محـیط بـرگ       هـای ف  گونـه ( سوسپانسیون اسپور 

 روز سـطح محـیط      14 و پـس از      ند آگار کشت شـد    ـ میخک
ــک ــد و    ش ــو داده ش ــترون شستش ــر س ــیله آب مقط ت بوس

  106غلظـت    بـا ) سوسپانسیون اسپور هر گونـه تهیـه گردیـد        
 عدد بذر گندم در داخل هر       2لیتر و قرار دادن      اسپور در میلی  

بصورت (د   درص 2لیتر آب آگار      میلی 20لوله آزمایش حاوی    
نیز فقط دو عدد بـذر ضـدعفونی شـده           شاهد   در لوله ). مایل
 هـــا در دمـــایلولـــه. عنـــوان شـــاهد قـــرار گرفـــت هبـــ
 د روز نگهـداری شـدن     4-7گراد بـه مـدت       نتیسا درجه1±25
 .)1378هاشمی،  روانلو و بنی(

روی دانه گندم و اضافه کردن      ) کلومواین(تهیه مایه تلقیح    : ب
کاشت بذور ضدعفونی شده گندم     آن به خاک سترون شده و       

 گنـدم    بـذور  برای این منظور ابتدا   ). 1992سینگلتون،  (در آن   
 گـرم از  160 ساعت در آب خیسانده و بعد مقدار  20مدت   به

آن در یک فالسک ارلن مایر یک لیتری ریختـه شـد و بـذور      

 ها در سه روز متوالی توسـط دسـتگاه اتـوکالو در           درون ارلن 
ــر 5/1ار گــراد و فشــ  درجــه ســانتی121مــای د ــوگرم ب  کیل

سـپس  . مدت یک ساعت سـترون شـدند       متر مکعب به   سانتی
زنی  ی مذکور با یک گونه مایه     هاویات هر یک از فالسک    تمح

گـراد و نـور       درجـه سـانتی    25شد و در انکوباتور بـا دمـای         
مـدت سـه هفتـه نگهـداری          ساعت روشـنایی بـه     12متناوب  

ن داده شد تا قـارچ بـه        شدند و هر هفته تکان شدیدی به ارل       
مخلوطی ازخاک مزرعه و شن     . های بذور سرایت کند   قسمت

 تهیه گردید و در سه روز       1:1:1و خاک برگ به نسبت وزنی       
گـراد     درجـه سـانتی    121مدت یک ساعت در دمای       متوالی به 

 بـه نسـبت     هـا گونه سپس مایه تلقیح هر یک از     . اتوکالو شد 
ک مخلـوط گردیـد و      طور یکنواخت بـا خـا      هدرصد وزنی ب   2

متر ریختـه    سانتی12های پالستیکی با قطر دهانه      داخل گلدان 
، فقـط از خـاک       یک گلدان نیز به جـای مایـه تلقـیح          در. شد

مقـداری  . انتخـاب شـد   عنوان شـاهد    هسترون استفاده شد و ب    
ــا ) رقــم غالــب کشــت شــده در اســتان ( رقــم تجــن بــذر ب

 یضـدعفون  دقیقـه    10مـدت     درصد به  5/0هیپوکلریت سدیم   
طـر سـترون،    مقسطحی شد و پس از سه بار شستشو بـا آب            

 2مـدت    برروی کاغذ صافی سترون مرطوب قرار گرفت و به        
درون ( در شـرایط تـاریکی   گـراد   درجه سـانتی   5روز دردمای   

مـدت یـک روز در دمـای        سـپس بـه   . قرار داده شد  ) یخچال
 آنگـاه از    .انـه بزنـد    تـا جو   گراد قـرار گرفـت     سانتی درجه 25
متـر    سانتی1چه به طول  ههای سالم که دارای سه ریش    یاهچهگ

طـاهری،   ( بودند برای کاشـت در هـر گلـدان اسـتفاده شـد            
ــدان. )1996 ــهگل ــا ب ــدت  ه ــای  2م ــا دم ــه ب ــاه در گلخان  م

حسب نیاز گیاه آبیـاری     گهداری و بر  نگراد    سانتی درجه 4±25
 .شدند

 
  و بحثایجنت

یشـه و طوقـه     ای شـده ر    های پوسـیده و قهـوه     از قسمت 
 Aspergillus spp., penicillium  همراه مانندهایقارچ

spp. Gaeumannomyces graminis  پـاخوره  عامـل, 
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Bipolaris spicifera, Fusarium spp.    جـدا سـازی
 هـای   و گونـه   هـا مربـوط بـه جـنس       شد که بیشترین جدایـه    

ـ فوزاریـوم   جدایـه   18 در این بررسی  . فوزاریوم بود  دسـت   هب
 خصوصـیات   .)1 جدول(  شش گونه تعلق داشتند     به  که آمده

 : های بررسی شده به شرح زیر ذکر گردیده استمهم جدایه
Scheldon F. moniliforme:   این گونه برروی محـیط
 ،آگار رشد یکنواختی داشـت  ـ  دکستروز ـ  زمینی کشت سیب

گـراد بعـد از       درجه سانتی  25 ±1 دمای میزان رشد پرگنه در   
گـراد    درجه سـانتی   30 ±1 متر و در دمای     سانتی 4/3سه روز   

ای فراوان تولیـد نمـود        میسلیوم پنبه  ،قارچ. متر بود   سانتی 5/3
رنگ . ندتدریج به رنگ بنفش در آمد      هب که ابتدا سفید رنگ و    

های ایـن گونـه     میکروکنیدی. سطح زیرین پرگنه ارغوانی بود    
، چماغی شـکل و در انتهـا مسـطح          تک سلولی   فراوان و غالباً  

صورت منوفیالیدهای بدون انشعاب    کنیدیوفرها ابتدا به  . ودندب
و یا با انشـعابات محـدود و پراکنـده روی میسـلیوم هـوایی               

این . آمدند صورت فشرده و متراکم در     سپس به  ندشدتشکیل  
 راست  ها نسبتاً  ماکروکنیدی ،کند گونه فقط منوفیالید تولید می    

 و سـلول پایـه آنهـا        و سلول انتهایی آنها خمیده و باریک بود       
هـا اغلـب    ماکروکنیدی. استای شکل     طور مشخصی پاشنه   هب

هـای تـک     انـدازه میکروکنیـدی    ، دیواره عرضی داشـتند    4-3
ــلولی  ــدازه 6/9)8/4-12(×4/2)2-5/3(سـ ــر و انـ  میکرومتـ

 33)24-8/40(× 6/3)3-4( بنــدی 3-4هــای ماکروکنیــدی

 امـا  ،ندارددر این گونه کالمیدسپور وجود   . باشد میکرومتر می 
-که نباید بـه   شده   شده در این گونه تشکیل       های متورم سلول

ایـن قـارچ گسـترش جهـانی        . دنعنوان کالمیدسپور تلقی شو   
عنوان عامل پوسـیدگی ریشـه      داشته و از نقاط مختلف دنیا به      

 اسـمایلی و پترسـون،    (و طوقه غالت گزارش گردیده اسـت        
ــه). 1996 ــبالً ایــن گون از ) 1376( توســط زارع و ارشــاد ق
جـو و ذرت از اسـتان گلسـتان          های هوایی گندم، برنج،    اندام

جـدا  ) عراقی محله، رامیان، آقال، فاضـل آبـاد و بنـدرترکمن     (
 جدایه از ریشه گنـدم از       3 اما در این بررسی تعداد       ،شده بود 
). 1جـدول   ( جدا شـد  ) آباد، سرخنکالته  آلوکال، تقی ( گرگان

هـای غالـب    یکـی از گونـه    عنوان  آن را به  ) 1374(بابادوست  
فوزاریوم جدا شده از بذر گندم در آذربایجان شرقی گـزارش      

هـای  این گونه از ریشه و طوقـه گنـدم از اسـتان           . کرده است 
ــا، درویــش(لرســتان  ــی )1377 نی ــو،(، آذربایجــان غرب  روانل

ــارس )1379 ــی(، ف ــو و بن ، کرمانشــاه )1378 هاشــمی، روانل
ــارود، ( ــفایی و حجـ ــان )1379 صـ ــرادی زاده (، خراسـ مـ

جدا سـازی و    ) 1379وفایی،  (و خوزستان   ) 1377اسکندری،  
ــده اســت  ــاکنون ). 1شــکل (گــزارش گردی ــه ت از ایــن گون

های بسیاری با ساختار شیمیایی مختلف به نـام         مایکوتوکسین
 عالمـه و رزاقـی آبیانـه،     (ها شناسایی شـده اسـت        فومونیسین

1380.( 

 
 .ی گرگانی گندم از منطقههای فوزاریوم جدا شده از ریشه و طوقه ی گونهآور  درصد فراوانی و محل جمع-1جدول 

 محل جمع آوری درصد فراوانی تعداد نمونه گونه قارچ
F. semitectum 4 22,22 ،نودیجه ابتدای جاده قدیم کردکوی 

F. equiseti 3 16,66 ،سدن،ورسن روستای سیاه تلو  
F. nygamai 1 5,5 روستای سرخنکالته 

F. oxysporium 3 16,66 جاده قدیم کردکوی، حیدر آباد  ورسن،روستای 
F. solani 4 22,22 روستای سیاه تلو، تقی آباد 

F. moniliform 3 16,66 ،آلوکال تقی آباد، روستای سرخنکالته 
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 . سایر نقاط کشورهای فوزاریوم جدا شده از گندم در مناطق جدیدی از استان گلستان با  مقایسه وضعیت گونه -2جدول
 های گونه

 فوزاریوم
 مناطق

 گزارش قدیم
)1( 

 بیماریزا
 گزارش جدید

)2( 
 بیماریزا مناطق

F. semitectum 1383 --- 1379روانلو ، آذربایجان غربی 
ابتدای جاده قدیم 

  نودیجه-کردکوی
+ 

F. equiseti سدن ،ورسن ،سیاهتلو 1383 --- 1379روحی بخش و ارشاد، ایالم + 
    --- 1379صفایی و حجارود، مانشاهکر 
    --- 1379. روانلو ،ح آذربایجان غربی 
    --- 1378  ،روانلو و بنی هاشمی فارس 
    + 1377  ،مراد زاده اسکندری خراسان 

F.moniliforme 1383 --- 1379صفایی و حجارود، کرمانشاه 
 سرخنکالته و آلوکال،

 آباد تقی
پوسیدگی 

 بذر
    --- 1379. روانلو ،ح ان غربیآذربایج 
    + 1377  ،مراد زاده اسکندری خراسان 
    --- 1378  ،روانلو و بنی هاشمی فارس 

F. nygamai سرخنکالته 1383 --- 1379صفایی و حجارود، کرمانشاه --- 
    --- 1378  ،هاشمی روانلو و بنی فارس 

F. solani سیاهتلو آباد، تقی 1383 --- 1379روحی بخش و ارشاد، ایالم --- 
    --- 1379. روانلو ،ح آذربایجان غربی 
    + 1377  ،مراد زاده اسکندری خراسان 

F. oxysporium 1383 + 1377  ،مراد زاده اسکندری خراسان 
حیدرآباد، جاده قدیم 

 کردکوی، ورسن
--- 

    + 1379روحی بخش و ارشاد، ایالم 
    --- 1379ود،صفایی و حجار کرمانشاه 
    --- 1379. روانلو ،ح آذربایجان غربی 
    --- 1378  ،روانلو و بنی هاشمی فارس 

 .اند زایی انجام داده هایی است که تست بیماری گزارش مربوط به بررسی)1(
 .ن یررسی استگزارش مربوط به ای) 2(

 .زا مثبت بوده است تست بیماری+  
 .ه استزایی منفی بود تست بیماری- 
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 .  F. moniliformeخصوصیات شکل کلنی و انواع اسپورهای قارچ  -1شکل 

a . شکل پرگنهF. moniliforme  برروی محیط کشت PDA 
b،  c  . منوفیالید منشعب با بزرگنمایی X 400 

. d      ماکروکنیدی با بزرگنمایی   X 400 
 

. Emend. Snyder & Hansen Schlecht F. 
oxysporum:          ــ  رشد قـارچ بـرروی محـیط سـیب زمینـی 

 میـزان رشـد پرگنـه در دمـای    . آگـار سـریع بـود    ـ  دکستروز
 متـر و در     سـانتی  3گراد پـس از سـه روز         درجه سانتی  1±25
میسـلیوم هـوایی    . متر بـود    سانتی 8/2گراد   درجه سانتی 1±30

  کـه  صورت انبـوه تشـکیل شـده       هروی محیط کشت مذکور ب    
رنـگ  . آمـد  دربـنفش   رنـگ     بهپس  ا به برنگ سفید بود س     ابتد

هـا فـراوان،   میکروکنیـدی . سطح زیرین پرگنه، بنفش تیره بود  
یـدهای  قـارچ فیال  . ای هسـتند   سلولی، تخم مرغی و قلـوه      تک

. کنـد هـای هـوایی تولیـد مـی       منفرد و کوتـاه در روی ریسـه       
اغلـب   و  نـد  داسی شکل تا کمـی کشـیده بود        ،هاماکروکنیدی

سـلول انتهـایی    . باشـند  مـی دارای سه جـدار عرضـی نـازک         
 و ســلول پایــه آن ماکروکنیــدی نــوک تیــز و کمــی خمیــده

ــدازه میکروکنیــدی. شــدباای شــکل مــی پاشــنه  )2-3(هــا ان

-8/4(هـا    میکرومتر و اندازه ماکروکنیدی    2/7)12-8/4( ×4/2
ــود 28)6/32-6/21 (× 6/3)4/2 ــر بــ ــارچ.  میکرومتــ  ،قــ

 منفـرد،   هـای  تولید نمـود کـه بـه شـکل         کالمیدسپور فراوانی 
ایـن گونـه پـراکنش      . شـوند فتی و زنجیره کوتاه دیـده مـی       ج

 نلسـون، (باشـد    زا مـی   نی داشـته و یـک گونـه توکسـین         جها
در ایران در ارتباط بـا غـالت ایـن گونـه تـاکنون از               . )1983

از بـذور گنـدم از       ،)1377 امینی،(ریشه گندم از استان تهران      
از  ،)1374 ت،بابادوســ(اســتان آذربایجــان شــرقی و اردبیــل 

های آذربایجان   جو و نیز از ریشه و طوقه گندم از استان         بذور  
، )1377 مرادزاده اسـکندری، (خراسان   ،)1379 روانلو،(غربی  

روانلــو و (و فــارس ) 1379صــفایی و حجــارود، (کرمانشــاه 
ایـن گونـه از سـاقه،       . ده است شگزارش  ) 1378 هاشمی، بنی

عراقـی   فاضـل آبـاد،   (خوشه و ریشه گندم از استان گلسـتان         
جـدا شـده    ) 1376(زارع و ارشاد    توسط  ) گنبد و آقال   محله،
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ابتـدای  ( از گرگـان   جدایـه    3تعداد  نیز   در تحقیق حاضر  . بود
 جـدا شـد    )آباد و سـرخنکالته   حیـدر  جاده قـدیم کردکـوی،    

 .)2شکل ( )1جدول (

 
 .F. oxysporiumخصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچ  -2شکل 

a .ل پرگنهشکF. oxysporium  برروی محیط کشت PDA  و برگ میخک آگار )CLA( 
b .؛کالمیدسپور c .ماکروکنیدی با بزرگنمایی X 400 

 

F. semitectum Berk. & Rav.:     میـزان رشـد پرگنـه
  در دمـای آگـار  ـ  روزدکسـت  ـ  زمینی روی محیط کشت سیب

 رمتـر و د     سـانتی  4گراد پس از سـه روز         درجه سانتی  25 1±
 میسـلیوم   ،قـارچ . متـر بـود    سانتی 3گراد    درجه سانتی  30 1±

ای و   هوایی پر پشت و متراکم تولید کرده که رنگ آنها قهـوه           
. ای بود  زرد متمایل به قهوه    رنگ سطح زیرین پرگنه نخودی،    

ای  راکم و قهـوه   صورت متـ   ه ب پرگنهها در مرکز    اسپوردوخیوم
. انـد پنهان شده زیر پوشش میسلیومی     ه در شوند ک تشکیل می 

ــه  ــن گون ــدی در ای ــی    میکروکنی ــداد کم ــت و تع ــادر اس ن
قـارچ دو نـوع     . شـود   دیـده مـی    سـلولی    2تا  1میکروکنیدی  

هـای تولیـد شـده در        ماکروکنیدی ،کندماکروکنیدی تولید می  
ای و سلول پایـه   ای شکل بوده    های هوایی راست و میله     ریسه

 نـــوع دوم داســـی شـــکل بـــوده کـــه در ،شـــکل ندارنـــد

ای  شوند و دارای سلول پایـه پاشـنه       ها تولید می  اسپرودوخیوم
 دیواره عرضـی    3-4 دارای   ها غالباً  ماکروکنیدی. شکل هستند 

هـای هـوایی     فیالیدهای جـانبی روی میسـلیوم      ،قارچ .هستند
و انشعابات پراکنـده  هستند  صورت نامنظم    ه که ب  کند  میتولید  
 انـدازه   ،باشـد  د مـی  فیالیـ  دارای منوفیالیـد و پلـی     قارچ  . دارند

ــدی ــا میکروکنیــ ــدازه 1/3)8/4-6/9 (× 3)2-4(هــ  و انــ
این .  بود 44/20)8/16-4/26(×6/3)4/2-8/4(ها  ماکروکنیدی

 زا اسـت  نش جهانی داشـته و یـک گونـه توکسـین          گونه پراک 
  .)1983 نلسون،(

از قـارچ تـا کنـون از ریشـه و طوقـه گیاهـان گنـدم              این  
، خراسـان   )1374 بابادوسـت، ( آذربایجـان شـرقی      های  استان

ــکندری،( ــرادزاده اس ــی )1377 م ــان غرب ــو،(، آذربایج  روانل
جـدا شـده    ) 1378 هاشـمی،  روانلـو و بنـی    (و فارس   ) 1379
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عنوان عامل فوزاریـوز خوشـه گنـدم از شـمال            هاست و نیز ب   
 ایـن گونـه قـبالً      .)1373 گلـزار، ( کشور معرفی شـده اسـت     

ریشه گنـدم از گرگـان جـدا          از )1376( توسط زارع و ارشاد   

 از مزارع گنـدم      جدایه   3 تعدادنیز  د، در تحقیق حاظر   شده بو 
 )1جـدول  ( جدا شـد در ابتدای جاده قدیم کردکوی، نودیجه  

 .)3شکل (

 
 .F. semitectum خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچ -3شکل 

a . شکل پرگنهF. semitectum  برروی محیط کشت PDA  و برگ میخک آگارCLA)( 
b .با بزرگنمایی فیالید منشعب X 100 ؛ c .دوکی شکل با بزرگنمایی  ماکروکنیدیX 400 

 
 Burgess & Trimboli F. nygamai:    میـزان رشـد

در  آگـار  ـ  دکسـتروز  ـ  پرگنه روی محیط کشت سیب زمینی
ــای  ــانتی 25 ±1دم ــه س ــه روز    درج ــس از س ــراد پ  1/3 گ
ارچ روی محیط کشت مذکور تولید میسـلیوم        ق. متر بود  سانتی
صـورت کبـود تـا       هکند که ابتدا سفیده بوده سپس ب       ای می  پنبه

 اسـت سطح زیرین پرگنه بنفش تیره      . کندبنفش تیره تغییر می   
ـ    میکروکنیدی ،قارچ  کـه اغلـب یـک سـلولی و          یهـای فراوان

. کنـد  بودنـد بـرروی فیالیـدها تولیـد مـی          بندرت دو سـلولی   
ـ  هـم    اهمیکروکنیدی صـورت زنجیـری و هـم در سـرهای        هب

 ،دنشــوروی منوفیالیــدهای منشــعب ایجــاد مــیبــردروغــی 
این گونـه   . مرغی تا بیضوی شکل هستند     ها تخم میکروکنیدی

ار بنـدرت  گـ آـ دکسـتروز   ـ زمینی   برروی محیط کشت سیب
ظریـف،   ،باریـک هـا   ماکروکنیـدی . کندماکروکنیدی تولید می  

سـلول  .  دیواره عرضی بودنـد    3ارای   د  راست و معموالً   تقریباً
ای که کمی شکستگی داشته و سـلول انتهـایی            پایه آنها پاشنه  

 ها  اندازه میکروکنیدی .نها کوتاه و کمی خمیده و تیز استآ

ــدی9/9)4/14-2/7 (× 4/2)4-2( ــا  و ماکروکنیــ  -6/3(هــ
کالمیدســپورها .  میکرومتــر بــود 2/33)39-26 (× 4/2)5/2

 و برخـی منفـرد بـا دیـواره ضـخیم            نجیـری  ز فراوان و غالبـاً   
این گونه اولین بار از ریشه و طوقـه گنـدم توسـط             . باشند می

 آقـال،  لـه، عراقی مح (از استان گلستان    ) 1376( زارع و ارشاد  
 از   جدایـه    1 در تحقیـق حاضـر    . جداسازی شده است  ) گنبد

همچنـین  . )1جدول  (  جدا شد  )روستای سرخنکالته (گرگان  
عنـوان یکـی از      ه هم آن را ب    )1379(  صفایی  و )1379( روانلو
های آذربایجان غربـی و      از استان  های همراه ریشه گندم   قارچ

ایی این گونه به اثبات رسیده      بیماریز.  گزارش کردند  کرمانشاه
ی ریشه گنـدم    گزارش بیماریزایی آن بررو    و )4شکل  ( است

ایـن گونـه از      ).1379 صـفایی،  ؛1379 ،روانلـو (جدید است   
ای جداسازی شده است و      هایی نظیر ارزن و ذرت خوشه     دانه

) (B1هــا  هــای مولــد فومونیســین از جملــه مهمتــرین قــارچ
شود که تـاکنون از اسـترالیا و آفریقـای جنـوبی             محسوب می 

 ).1380 عالمه و رزاقی،(گزارش گردیده است 
F. solani (Mart.) Appel & Wollenw. 

emend.Snyd. & Hans.:   قـــارچ روی محـــیط
آگار رشد سـریعی داشـته و میـزان     ـ  دکستروز ـ  زمینی سیب

گراد پس از سه روز       درجه سانتی  25±1 رشد پرگنه در دمای   
. متر بـود   سانتی 5/2گراد    درجه سانتی  30±1 متر و در    سانتی 3
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ـ             میسلیوم ،این گونه  صـورت   ههـای سـفید تـا کـرم رنـگ و ب
.  بیرنـگ تـا کـرم بـود        پرگنـه رنـگ   . کنـد  پراکنده تولیـد مـی    

 ای و معمـوالً    صورت فراوان بیضوی یا قلوه     هها ب میکروکنیدی

 سوسیسـی   هـا غالبـاً   ماکروکنیدی. باشند سلول می  2یا1دارای  
هـا کمـی    ماکروکنیـدی .  آنها زیاد است   ضخامتشکل بوده و    
 . دیواره عرضی مشخص هستند3-4دارای  خمیده بوده و

 
 .F. nygamai خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچ -4شکل 

 a . شکل پرگنهF. nygamai  برروی محیط کشت PDA   و برگ میخک آگار)CLA( 
b . ؛منوفیالید ساده c . ؛ماکروکنیدی و میکروکنیدی d . کالمیدسپور  با بزرگنماییX 400 

 

عب بـــرروی هـــا از منوفیالیـــدهای منشـــماکروکنیـــدی
هــا کمرنــگ  اســپوردوخیومه وشــداســپورودوخیوم تشــکیل 

ــی ــند م ــدی . باش ــدازه میکروکنی ــا ان -4/14 (×)6/3-8/4(ه
-1/31 (×8/4)6/3-6(هــا  و انــدازه ماکروکنیــدی 6/9)2/7
هــا در ایــن انــدازه ماکروکنیــدی . میکرومتــر بــود8/52)2/19

دست آمده در    ههای ب ت آمده در مقایسه با جدایه     دس هجدایه ب 
روانلــو و ( تــر و قطــورتر بــود کوتــاه هــای مختلــف،اســتان
ــی ــمی،ه بن ــاران، 1378 اش ــایی و همک ــارچ. )1380 ؛ وف  ،ق

جفتی  صورت منفرد،  هنماید که ب  کالمیدسپور فراوان تولید می   
 ایـن   ،دشـو یا میانی تشکیل مـی    صورت انتهایی    هو زنجیری ب  

در ایـران از روی گیاهـان        گونه دارای پراکنش جهانی بوده و     
های مختلف گیاه گندم گزارش شده       جمله قسمت از  مختلف  

 انتقال این گونه با بذر گنـدم بـه اثبـات رسـیده اسـت              . تاس
از  جدایــه 4تعــداد  رضــدر تحقیــق حا. )1374 بابادوســت،(

 .)5شکل ( )1جدول ( جدا شد) آباد، سیاه تلو تقی(گرگان 

 
 .F. solani خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچ -5شکل 

a. شکل پرگنهF. solani   برروی محبط کشتهایPDAو برگ میخک آگار 
b .؛ماکروکنیدی  c . کالمیدسپور با بزرگنماییX 400 
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F. equiseti (Corda) Sacc.: قــارچ  روی محــیط 

آگار رشـد سـریعی داشـته و     ـ  دکستروز ـ  زمینی کشت سیب
گـراد پـس از       درجه سانتی  25 ±1 گنه در دمای  میزان رشد پر  

 3گـراد     درجـه سـانتی    30 ±1 متـر و در     سـانتی  7/3 سه روز 
های هوایی انبوه و متراکمـی       این گونه میسلیوم  . متر بود  سانتی

ای بـوده و   قهوه ـ  تولید کرده که رنگ آنها کرم متمایل به زرد
ای تیـره    ای روشـن تـا قهـوه       رنگ سطح زیرین پرگنـه قهـوه      

ــ. باشــد یمــ ــد مــی ،ارچق ــدهای منشــعب تولی ــد منوفیالی . کن
ــی    ــد م ــدرت تولی ــه بن ــن گون ــدی در ای ــود و میکروکنی  ش

هـای نـارنجی    دوخیـوم  ها به فراوانـی در اسـپور      ماکروکنیدی
 بندی دارای انحنا    4-5ها  ماکروکنیدی. شوندرنگ تشکیل می  

شــکمی مشــخص بــوده و ســلول پایــه آن حالــت  ـ  پشــتی
-8/4(هـا   انـدازه ماکروکنیـدی   .  دارد ای شکل مشخص   پاشنه

 کالمیدسـپور   ،این گونه . میکرومتر بود  38)52-31 (×  5/4)4
 صورت میانی یا  هبجفتی و زنجیزی  صورت منفرد، هفراوان ب

زی بـوده و از اکثـر       جـا  این گونه همه  . نمایدانتهایی تولید می  
این گونـه  . )2003 سومرل و همکاران،( گردد ها جدا می   خاک
ــتان  در ا ــدم در اس ــالت، از گن ــا غ ــاط ب ــران در ارتب ــای ی ه

روحـی بخـش و     (، ایـالم    )1379 روانلـو، (آذربایجان غربـی    
ــاد، ــران )1379 ارش ــاد، (، ته ــی و ارش ــتان ل ،)1377 امین رس

 هاشـمی،  روانلو و بنـی   (فارس   ،)1377 نیا و علیزاده،   درویش(
خوزسـتان    و )1379 صـفایی و حجـارود،    (، کرمانشاه   )1378

 از   در اسـتان گلسـتان    . گزارش گردیده است  ) 1380 وفایی،(
بـذر و سـاقه ذرت و        طوقه و ساقه جـو،     ریشه و ساقه گندم،   

در ایـن   . جـدا شـده بـود     ) 1376( ارشـاد  ط زارع و  برنج توس 
سـدن،  ( از ریشـه گنـدم از گرگـان           جدایه 4 تعداد    نیز تحقیق
این قـارچ در کشـور      . )6شکل   ()1جدول  ( جدا شد ) ورسن

هـای عامـل بیمـاریزای بالیـت خوشـه          دیف قارچ کانادا در ر  
 ).2004 گزو و همکاران،(گندم معرفی شده است 

 
 .F. equsetiـ خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچ 6شکل 

a .  شکل پرگنهF. equseti بر روی محبط کشت PDAو برگ میخک آگار  
b . کالمیدسپور با بزرگنماییX 100 ؛  c .ماکروکنیدی با بزرگنمایی X 400 
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روش آغشـته کـردن بـذور در         در: زایـی  مطالعات بیمـاری  
 آب آگار   روی محیط کشت  سوسپانسیون اسپور و رشد آن بر     

 .F. solani, F گونــه5 درصــد کــه بــرای هــر    2
semitectum, F. oxysporum, F. moniliforme, 

F. equiseti ،هــای  بغیــر از گونــه  صــورت گرفــتF. 

equiseti و F. semitectum   روز عالیـم  3-4که بعـد از 
مشـاهده   روی آنهـا  هـا    ریشه ای شدن نوک   سوختگی و قهوه  

 ها عالیمـی ظـاهر نشـد      در بقیه گونه   و )b و   a 8شکل   (شد
ــکل ( ــا )e و d 8ش ــه ام ــث  F. moniliforme گون باع

 .)c 8شکل ( خل لوله آزمایش شدپوسیدگی بذر در دا
ی شدن آنها  در اهای ریشه و قهوهتغییر رنگ بافت

شدت  F. semitectum  در مقایسه با F. equisetiگونه
  F.semitectum و F. equiseti گونه2از . بیشتری داشت

به روش تهیه مایه تلقیح روی دانه  بیماریزایی تستبرای 
بعد از . ه شدرون استفادن به خاک ست آکردن گندم و اضافه

ها، عالیم بارز نکروز و  پایان آزمایش و شستن کامل ریشه
های در ریشه. ها مشخص بود  روی ریشههاتغییر رنگ بافت
 در  F. equisetiآلوده به

حالت شدت بیشتری   اینF. semitectumمقایسه با 
 ،ندای در سراسر ریشه پراکنده بودهای قهوهداشت و بافت

حدود به نوک کم و م F. semitectumی که در در حال
های آلوده از ریشه   از بافتدوبارهگونه  هر دو. ها بود ریشه

زا نبودن برخی   بیماری،لیکطور هب .)7 شکل(جدا شدند 
در این بررسی بدین سان قابل  F. solaniها مثل گونه
ها فاقد قدرت یح است که برخی از این قبیل گونهتوض

صورت ساپروفیت  ه بوده و اغلب در خاک بزایی بیماری
زی های پوسیده فعالیت داشته و قابل جداسا روی ریشه

  عامل بیماریزای،ینا بنابر،)2005 نیکول و ریدر،(هستند 

های اخیر برخی اگرچه در سال. شوند کلیدی محسوب نمی
های اختصاص یافته براساس نوع میزبان اختصاصی  از فرم

که در طوری ه ب،اند  معرفی شدهF. solaniبرای گونه 
، در کدوئیان و نخود قادر های اختصاصیصورت وجود فرم

 و F. solani f.sp. cucurbitaeبه بیماریزایی توسط 
pisi. F. solani f.sp بررسی  ).2002 استرنج،( هستند

های اختصاصی براساس نوع بیشتر در آینده برای تعیین فرم
  .رسدمیزبان الزم به نظر می

 
 .خصوصیات ماکروسکوپی عالئم بیماری و آسیب آنها بر روی ریشه گندم -7شکل 

a- نکروز و قهوه ای شدن ریشه ها در اثر قارچ F. equseti در روش افزودن مایه تلقیح به خاک  
b  -نکروز و قهوه ای شدن ریشه در اثر قارچ  F. semitectum در   روش افزودن مایه تلقیح به خاک  
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 .های فوزاریوم زایی انواع گونه ـ بررسی بیماری8شکل 

a و b .ای شدن ریشه ها در اثر قارچ  سوختگی و قهوهF. semitectum در روش کشت در آب آگار دو درصد در داخل لوله  
C.پوسیدگی بذر توسط قارچ F. moniliforme در روش کشت در آب آگار دو درصد  در داخل لوله 

D .یشه بدون عالیم در آغشته کردن بذر گندم با سوسپانسیون اسپور قارچ  رF. solani 

E .شاهد 
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  و F. equisetiی هاونهگهای فوزاریوم، در میان گونه

F. semitectumزی بوده  های متداول خاکاز جمله قارچ
عنوان عوامل  و بهگردندها جدا میکه از اکثر خاک

زایی   بیماریاز این رو،شوند ه میزای ثانویه شناخت بیماری
 سومرل و همکاران،( آنها باید مورد بررسی قرار گیرد

ترتیب   به این دو گونه را در کشورهای ایتالیا و کانادا).2003
دم و ذرت گزارش های گنزا در میزبان عنوان عامل بیماری هب

های در گروه قارچF. equiseti  هکه گونریطو هب ،اندکرده
 .Fهای  فوزاریوز خوشه گندم پس از گونهزای بیماریعامل 

culmorum, F. pseudograminearum, F. 
avenaceum,  وF. crookwellens  در مرتبه پنجم قرار

 تولید F. culmorumو F. equiseti دو گونه .دارد
کنند های ثانویه می متابولیت دیگرو 1ها تریکوتیسین

 هاینهگو هایی از سویه درو) 2002 هستجرگ و همکاران،(
 قسمت در 3000 تا 5 توکسین زرالیون به میزانذکر شده، 

عالمه و (ردیده است از ایتالیا گزارش گ) ppm( میلیون
با توجه به شرح مسایل فوق در بررسی . )1380 رزاقی،
های همراه با ریشه و طوقه گندم از نظر اکولوژیکی و قارچ

زا الزم است   عوامل بیماریها به همراه دامنه میزبانی گونه
ها و  ای در جهت پراکنش این گونه مطالعات پیوسته

 . ده انجام گیردنهمبستگی آنها با همدیگر در آی

                                                 
1- Trichothecene 
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Abstract 
In order to identify Fusarium spp. associated with root and crown rot of wheat, several fields in 

different regions of Gorgan city were sampled during growing season (2003-2004).Samples with 
chlorosis, abnormal growth, decay root and foot were collected. For isolation of fungi, discolored 
segments (root and crown) were surface disinfected with 0.5% NaOCl. Then cultured on Potato Dextrose 
Agar with pH .For exact observation some characteristies of species were used from Carnation Leaf Agar 
medium. Among the 18 Fusarium isolates, 6 species were identified as:  Fusarium moniliforme*, F. 
nygamai, F. solani *, F. oxysporium*, F. equiseti*, F. semitectum*. A Few isolates (*) were used for 
pathogenicity tests by mixing autoclaved soil with inoculum (colonized wheat seeds with on isolate) and 
spore suspension under lab and green house condition. F. equiseti and F. semitectum were only 
pathogenic and able to cause root and foot rot in wheat.    
 
Keywords: Fusarium; Wheat; Root and Crown Rot; Gorgan  

  
 
 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

