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 Fusarium oxysporum گونه قارچ فوزاریوم ازاستفاده 

 مزارع کشت گیاهان جالیزیدر کنترل بیولوزیک گل جالیز بعنوان عامل 

 2و سید محمود اخوت 1*حسین صارمی

 ، کرجپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران استاد -1

 ، کرجاستاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران -2

 چکیده

گل علف هرز یا  )خیار،گوجه فرنگی، بادمجان....( یكی از خطرناکترین علفهای هرزگیاهان جالیزی

روش کنترل  سیربرشیوع زیادی دارد. به منظور  کشور ایراندنیا و در می باشد که (Orboanche spp.)جالیز

 نمونه 57 تعدادمورد مطالعه قرار گرفت.  استان زنجان کاریمزارع جالیزتعدادی ازقارچهای بیمارگر با این گیاهبیولژیک 

آوری و به مختلف جمع از مناطقمیزبان  همراه ریشه و خاك اطراف ریشهبه  بیمار و در حال پژمردگیگل جالیز 

های عفونی سطحی بر روی محیطگیاهان آلوده پس از ضد دند. قطعاتی ازشناسی گیاهی منتقل گردیآزمایشگاه بیماری

سازی عامل بیماری از انگهداری شدند. برای جد و در اتاق کشت منتقل (PPA)و اختصاصی (PDA)کشت عمومی

و استفاده از ( WA 0.5%) آب آگارمحلول میلی لیتر111 رم خاك دریک گ با افزودن میزبان خاك اطراف ریشه

در  پرگنهرشد س مطالعات میكروسكپی، . بر اساندگردید جداسازیقارچهای عامل بیماری (CLA) محیط کشت 

 امل بیماریوععوامل بیمارگر شنا سایی شدند. PDAها در محیط کشتپرگنهو رنگ  گرادیسانت درجه 01تا  27دمای

 Fusarium oxysporum f. sp. orthoceras (44%) ،Fusarium solani (1.81%)جدایه های شامل

،Rhizoctonia solani  (12% ) ت کشبا داده شد. تشخیص ( %2784) عواملو سایر F. oxysporum روی کلش

گل  21حاوی  ،یک مزرعه گوجه فرنگی سه ردیف از گردید. تهیه ،مزرعه الوده پرگنهبرای  مورد نیاز زادمایه،  گندم

تا  21شده بین  مایه زنیگل های جالیز غشته گردید.آ میلی لیتر111به میزان اختصاصی فرمانسیون پسوسبا جالیز،

 .الوده نشدند ، خیار،میزبان اندر حالیكه گیاه گی نشان دادندالود 57%

 محیط کشت عمومی، ،  Fusarium oxysporum کنترل بیولژیک جالیز، گل لیدی:ه های کژوا
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 مقدمه:

خسارت کند ورشد می در مزارع جالیز ناخواسته است که بصورت گیاهی ((.Orobanche spp گل جالیز

استفاده کرده  وامالح میزبانآب  ازرشد نموده وزراعی  اهانیگ این گیاه همراه بانماید.یموارد  یاهان زراعیبه گ یعمده ا

فاقد ماده  علف هرز این (. (Mousavi et al., 2011; Parker 1994گردندآنها می و موجب کاهش عملكرد

در به صورت انگل مطلق روی ریشه گیاهان زراعی و مواد غذایی مورد نیاز خود نمی باشد قادر به تهیهبوده وکلروفیل 

فرنگی، مختلف از قبیل خربزه، هندوانه، خیار، کدو، گوجه با گیاهان زراعینماید. در اکثر مناطق ایران زندگی میمزرعه 

ده اسامی محلی متفاوت نامیدر مناطق مختلف به  گل جالیز.بسر می بردبادمجان  و زمینی، توتون، کتان، شاهدانهسیب

 گردد. گل جالیز بیشتر در استانهایعمر اطالق می گل زمین یا کورقای و در ورامین بهزور شود مثال در اصفهان بهمی

و در  در ارومیه روی توتون .البتهشودمیمشاهده  کشت گیاهان جالیزی  قمناطو  ، اصفهانمرکزی قزوین، زنجان ،

توسط  1027بعنوان یک علف هرز و انگل گیاهان ابتدا در سال  گیاهاین شیوع دارد. کنار افتابگردان نیز بعضی مناطق

 بیشتر مناطق انتشار گل جالیز در دنیا .گزارش گردیددر نواحی کرج گونه  9و تشریح شدآوری و اسفندیاری جمع

لی، امریكای شما ن،پژا ، مكزیک، روسیه،، مصر، هندوستان، عراقیقایی، بلغارستان، کوبا، چککشورهای آفر شامل

 ;Bedi, 1994است)درصد برآورد شده 51تا  01خسارت این علف هرز  بعضی مناطقدر باشد.پاکستان می

Etebarian 1997; Thomas et al., 1998; Muller et al., 2004; Sedigheh et al., 2009 ). 

در  .گرددهای محتوی بذرهای ریز تشكیل میبوته گل و کپسول ،برگهای گل جالیز فلس مانند و با رشد تدریجی

روید بیش از یک میلیون عدد تخمین هندوستان تعداد بذری که توسط هر کپه گل جالیز که در کنار بوته توتون می

ع شود احتماال یک نوع الکتون اشباای که از طرف ریشه باعث تحریک و تندش بذر گل جالیز میماده. می شودزده 

به کند و آن را ضعیف میو از گیاه میزبان تغذیه کرده در تمام طول عمر خود این گیاه. باشدمی شده مانند استریگول

. اگر گل کاسته می شودآن و کیفیت میزان محصول  وو پژمرده . گیاه میزبان زرد توسعه می یابدو جوانه زده سرعت

دهد و آبی بزودی از دست میگیاه  مقاومت خود را در مقابل کم آن، درا آلوده کن جالیز در سنین اولیه رشد میزبان

 .(Bedi, 1994; Ghanam et al., 2007) گیرندزودتر از گیاهان سالم مورد حمله بیماریها و حشرات قرار می

کنند. گونه ها فقط به عده معدودی از گیاهان حمله میبعضی از گونه لیو متعددی دارد هایگل جالیز میزبان

Orobanche minor sutt گونه گیاه و گونه  9. احداقل بO . ramosa مطالعات . همزیستی می نمایدگونه  11 هب

گونه از  101و  Compositae گونه گیاه از خانواده Labiatae ،171 گونه گیاه از خانواده 51 نشان می دهد که

ایران  درOrobanche aegyptiaca  گونه ممكن است مورد حمله انواع مختلف گل جالیز قرار گیرند. خانوده بقوالت
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بسیار هرز گل جالیز از علفهای (.Etebarian 1997وارد می نماید )جات خسارت بیشتر روی گیاهان جالیزی و صیفی

که  بود مدت زیادی .استنیاز  مورد گسترده ای ن مطاالتآدارند بنابر این برای کنترل  فراوانیبوده و تنوع  ورآزیان 

کشها یک موفقیت برای کنترل علفهای پیدایش علف بوده وهای هرز مبارزه مكانیكی و زراعی تنها راه مبارزه با علف

 Arjona-Berral etهای هرز تبدیل شودتوانست به یكی از مهمترین راههای کنترل علف می شد و می هرز محسوب

al.,1988; Foy et al., 1989; García-Torres, et al., 1996; Mousavi et al., 2011) 

های مقاومی از این کشهای شیمیایی علیه علفهای هرز باعث ایجاد واریتهکاربرد فراوان علفبا این حال 

استفاده از روشهای شیمیایی و  با که است علفهای هرزیاز گل جالیز طرفی است. از گیاهان نسبت به علفكشها گردیده

فراهم  یدیگر مناسب باید راههای زیان اوربرای کنترل این علف هرز  با این حال.باشدمیقابل کنترل کمتر زراعی 

 صورت گرفته مورد توجه ای ف اقداماتیلکشور های مختدر روش کنترل بیولوژیكی درسالهای اخیر . دگرد

در این   (Bedi,1994; Julian and Griffin, 1998;Thomas et.al.,1999; Muller et. al.,2004).است

کنترل علف های  در Fusariumیاگونه هایی از جنس  Alternaria crassمی توان به استفاده از قارچرابطه 

 Boyetteand Abbas 1994; Zonno and Vurro 2002; Boari and Vurro) دنمواشاره  نیزهرز

به صورت تجاری  را برای کنترل بیولوژیک علف های هرز های قابل استفادهبرخی از کشورها قارچ (.2004

عامل و شناسایی جداسازی بهاین تحقیق (.Saremi and Zand 2003)می نمایند فرموله کرده و به بازار عرضه 

نتیجه اولیه ان  و ارزیابی میزبانهمراه گیاه ه ب گل جالیزبهن مایه زنیآ،لودهآ ارعجالیز در مز بیماری گل عمده

 .پرداخته است

 مواد و روشها:

 هاگرهای مشکوك به بیماری و جداسازی و شناسایی بیمارآوری نمونهجمع

برداری قرار مورد بازدید و نمونه طی دو سال تعداد زیاداستان زنجان درکاری جالیز ی از مزارعطق مختلفنام

و زوال و پژمردگی گیاه شامل ضعف   جالیز مشكوك به بیماری با داشتن عالئمی گل 57در مجموع  تعداد گرفت. 

برای  و آوریجمعان ، هندوانه وسایر گیا هخیار،فرنگیگوجه  از مزارع پوسیدگی ریشه و طوقهتدریجی ناشی از 

 دهبا محلول هیپوکلریت سدیم  سطحی های آلوده پس از ضد عفونیبه آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه های الزمبررسی

جهت رشد به اتاق کشت  محیط های کشت .های کشت عمومی و اختصاصی کشت گردیدندبر روی محیطدرصد

. نگهداری شدند تیگراد همراه با نور متناوب معمولی و ماوراء بنفش درجه سان 21-27و در دمای منتقل2داستاندار

اهر شده و متعاقبا نسبت به جداسازی آنها ظهای کشت روز بر روی محیط 0-4قارچهای عامل بیماری پس از پرگنه

                                                 
 و تاریكی در شب سانتیگراددرجه  21سانتیگراد ونور ماورا؛ بنفش در روز و درجه  27انكوباتور با دمای 8
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تفاده از مطالعات میكروسكوپی و بررسی مشخصات ریخت شناسی قارچهای عامل بیماری سبا ا آنگاهاقدام گردید.

 شناسایی شدند. 

 اطراف ریشهعامل بیماری از خاك فوزاریوم های جداسازی و شناسایی 

 ( WA0.5%های آلوده از محلول آب آگار)برای جداسازی قارچهای عامل بیماری از خاك اطراف ریشه

درون لیتر از آب آگارمیلی111مقدار د. یآاین محیط با افزایش نیم گرم آگار در یک لیتر آب بدست می، ستفاده گردیدا

شه گل گرم از خاك اطراف ری1. مقدار و بعد از ضدعفونی مورد استفاده قرار گرفت سترون ریختهظرف شیشه ای قابل 

. پس از مخلوط شدن خاك در آب آگار و معلق ماندن انجام شدو در سه تكرار محلول آب اگارافزوده هر یک از  جالیز به

( PPA)0کشت اختصاصی  برداشته و روی سطح محیطرا موجود در خاك با پیپت یک میلی لیتر از محلول زادمایه 

های قارچ موجود در خاك نگهداری  پرگنهبرای رشد د پخش گردید. سپس ظروف پتری مورد نظر در محیط استاندار

. این محیط منتقل شد 7CLAبه محیط کشت PDAدر محیط کشت  کردههای رشد  پرگنهنوك ریسه های  شدند.4

ظرف پتری بدست می اید و قارچ برگ میخک به هر  7-0گرم اگار به یک لیتر اب و افزایش  21کشت با افزایش 

اگار  محیط کشت درگونه های فوزاریو م چون  فوزاریوم اسپورودوشیوم خود را در این محیط بهتر تشكیل می دهد.

 شكل د .ندوشیوم تشكیل می دهواسپور شناسایی رابصورتطبیعی و قابل قبول برای  کنیدی هایماکرو وبرگ میخک

 د.می نمای  کمک زیادی عاملگونه های فوزاریوم اسپوردوشیوم در شناسایی  ها و کنیدیماکرو این 

 گل جالیز در مزرعه مایه زنیبرای  آن (propaguleو تهیه زادمایه ) کشت عامل بیماری

لذا برای  نمودهبه وفور رشد ( chaff media)میسلیوم گونه های فوزاریوم روی محیط کشت کلش گندم 

 Fusarium oxysporum f. sp. orthoceras (Appel and)تهیه زادمایه گونه اختصاصی فوراریوم

(Wollenw  قسمت کاه وکلش و  7. این محیط به نسبت این محیط کشت اماده گردید عامل عمده بیماری گل جالیز

شسته شدن مواد سمی برای   7یک قسمت دانه گندم تهیه شده سپس داخل اب ریخته و یک شب در درجه حرارت 

. انگاه با دست فشرده و بعد از ابگیری  مناسب، درون پالستیک قابل اتو کالو قرار گرفته و ضد نگهداری می شودفنولی 

بااضافه نمودن نوك ریسه گونه اختصاصی فوزاریوم به کلش گندم اماده شده آن را در اطاق  .(1 شكل)عفونی می گردد 

 (.1ول نگه داری گردید )شكل گپای رشد و مناسب شدن برای تهیه پرورشد استاندارد برا

                                                 
Agar(PPA)  Nitrobanzen Pantachloro Pepton0 

4  

(CLA) Carnation Leaf Agar5 
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a                                                                 b                         

رشد  (a)تاریكی در شب سانتیگراد 21∘سانتیگراد ونورمعمولی و ماوراء بنفش در روز و   27∘انكوباتور با دمای  1شكل 

 (b)مزرعه مایه زنیول جهت گاروی کلش گندم و اماده برای پروپF. oxysporum f. sp. orthocerasکامل 

از گونه  mL 1cfu6 6x10-1ظت یک سوسپانسیون با غل تهیه  سوسپانسیون از جدایه اصلی عامل بیماریتهیه 

Fusarium oxysporum f. sp. orthoceras مزرعه کشت خیار که بیست گل جالیز همراه سه ردیف  مایه زنیو

جالیز و گیاه میزبان و نجام شد که تمام اندام هوایی گل در عصر بعد از ظهر به گونه ای ا مایه زنیگیاه رشد کرده بود. 

تا آغشته  جالیز الوده به گلدر یک قسمت کوچكی از مزرعه  قارچ عامل بیماری. گردیدند ف طوقه اغشتهخاك اطرا

ف یک مزرعه با الودکی زیاد، سه ردی امكان برسی اولیه اثر گونه اختصاصی روی گل جالیز و گیاه میزبان فراهم شود.

ی قرار شده بصورت متعدد مورد ارزیابآلوده قطعه  .انتخاب گردیدده سازی الوگل جالیز، برای  21حاویکشت خیار

سیون قارچ عامل بیماری روی گل جالیز وگیاه میزبا ن مورد مشاهده و ارزیابی قرار نگرفت وچگونگی تاثیر سوسپا

مورد ارزیابی  تخمینیمشاهده ای و بصورت  میزان الودگی گل جالیز و گیاه میزبان برحسب در صد پژمردگی گرفت.

 قرار گرفت .

 نتایج:

 قارچهای عامل بیماریجداسازی و شناسایی 

 .Fusarium oxysporum f. spبیماری جدا شده از نمونه های الوده جمع اوری شده عمده عامل

orthoceras  گل های جالیز جمع اوری شده که این گونه از عموما . (1)جدول جدایه ها را شامل می شد %44بود که

پنبه ای و گاهی متراکم،معموال ی یهامیسلیوم. این گونه برخوردار بودندشدت بیماری بیشتری  گردید ازانها جداسازی 

                                                 
Colony forming unit6 شامل اسپور، میسلیوم و کلمیدوسپور پرگنهواحدهای تشکیل دهنده 
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 CLA دوشیومهای مناسب روی برگ میخک در محیط کشت رواسپو .دموبا رنگهای سفید و بنفش کمرنگ تولید می ن

. با (1سلولی و میكرو کنیدیهای یک سلولی و نسبتا فراوان تولید می نمود )شكل  7تا4کنیدیهای رتشكیل می داد و ماک

گل توجه به جدا سازی فراوان اینگونه از نمونه های جمع اوری شده و شباهت تاکسونومیكی این گونه که صرفا از 

 Saremi 2005; Leslie and Summerell) مورد توجه قرار گرفت ناختصاصی بودن افرم  ،جالیز جداسازی شد

این جدایه بصورت متعدد از گیاهان جالیز در نقاط مختلف دنیا جداسازی شده و تاثیر ان در کنترل بیولژیک  .ُ(2006

 ,.Thomas et al., 1999; Shabana et al., 2003; Muller et al (1 )شكلگل جالیز گزارش شده است 

2004).) 

 

 

 

a                                                               b                          

( aمیخک   ) برگ اگارو محیط دررویF. oxysporum f. sp. orthoceras دوشیومهایواسپور وپرگنه  .2شكل 

 .میلی میكرون( 50)خط مقیاس  (bومیكروکنیدیها ) ماکروکنیدی

  عوامل دیگر بیماری

 Fusarium solaniجداسازی و شناسایی شد گونه  ،یكی دیگر از گونه های فوزاریم که از گل جالیز آلوده

جدایه  %1.81گونه  شدت بیماریزایی این گونه در گل جالیز در منطقه مورد برسی کمتر به نظر می رسید زیرا اینبود. 

وده کننده گل جالیز تا حدودی نمایان بود گرچه آلنیز بعنوان قارچ  Rhizoctonia solaniگونه  ها را نشان داد.

ری شده نشان دادند عوامل آوبود. نمونه های جمع  %12شده آوری نه های بیمار جمعویزایی ان روی نمردرصد بیما
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گیاه، کمبود اب و امالح و سایر موارد هم می توانند در بیماری گل جالیز موثر دیگر از جمله افات، بافت خاك، مقاومت 

 .(1)جدول  نشان داد %2784تا  سیراینبر در وباشند 

 

 چگونگی پراکنش عوامل بیماریزا در گل جالیز در مناطق صیفی کاری اطراف زنجان .1جدول 

نسبت پراکنش جدایه های 

 در منطقه )%( عامل بیماری

قارچهای عامل بیماری جدا  نمونه 57تعداد جدایه ها از 

 شده

44 00 Fusariumoxysporum f. 

sp. orthoceras 

1.81 14 Fusarium solani 

12 9 Rhizoctonia solani 

 سایر عوامل 19 2784

 

 

 تاثیر سوسپانسیون قارچ عامل بیماری در گل جالیز در مزرعه

 .F اختصاصی  فرمقسمتی از ان به آلودگی ارزیابی متعدد مزرعه خیار الوده به گل جالیز بعد از 

oxysporum f. sp. orthoceras  داد بیشتر گل های جالیز اغشته شده به قارچ دچار پژمردگی و زوال نشان

 نیز گیاهان میزبان رشد معمولی و طبیعی بودندو ته نشده دارای شغآایكه منطقه گل های جالیز در.تدریجی بودند

 حدودتا  گیاه  1 تعداد شده آغشتهگل جالیز  21 تعداد از بطور کلی عالمتی از الودگی و رشد غیر طبیعی نشان ندادند.

 (.2پژمردگی نشان دادند )شكل  %21گیاه تا 1پژمردگی و  %41گیاه  تا .، مردگیژپ 57%

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2 

 

a                                                                                                                        b 

 بیمار جالیز گل های نمونه و (a) بیماری مل عا قارچ به ه نشد آغشته خیار مزرعه جالیزدر ازگلهای ای ونهنم  . 3شكل

 .زنجان اطراف f. sp. orthoceras Fusarium oxysporum به مزرعه آلودگی اثر در

صورت نشده ب الودهپمانند قسمت الودگی نشان ندادند و رشد انها  ،در مزرعه خیارشد ه  مایه رنییاهان میزبان گ 

روی گیاه  Fusarium oxysporum  f. sp. orthoceras . عدم تاثیر عامل بیماری(a0)شكل    معمولی بود

گل جالیز  تصاصی صرفااخ فرماین  اصوال آفتابگردان بود. در مزرعه  کنترل گل جالیز سیرهمانند برمیزبان گل جالیز 

 (.Shabana et al., 2003ه است )غشته به این جدایه در مزرعه نداشتلوده نموده و تاثیری روی آفتابگردان ارا آ

 بحث

ع جالیزی می باشد که همواره راز خطرناکترین علفهای هرز مزا  (.Orobanche spp )گل جالیز

پراکنش گل جالیزدر گردد. میخیار، گوجه فرنگی و سایر محصوالت  محصوالت از جمله کمی و کیفی کاهشباعث 

 Saremi and Zand) هكتار اراضی کشاورزی دنیا به اثبات رسیده است میلیون 11کشور جهان و  1.بیشتر از 

2003; Ghanam et al., 2007 ). به عنوان یكی از عوامل محدود کننده کشت برخی گیاهان  این گیاه در حقیقت

ایران به گونه ای است که در برخی بعضی مناطق شدت آلودگی این انگل در . زراعی در بسیاری نقاط مطرح می باشد

 دامنه ی میزبانی گل با توجه به اینكه.دهند قرار نمی گیاهان جالیزی مورد کشت ضی خود رااار تولید کنندگانموارد 

به گل جالیز چرخه زندگی از طرفی  باید میزبانهای متنوعی مورد ارزیابی قرار گیرند. ان کنترل ، برایجالیز وسیع بوده

کنترل آن  لذاصورت می گیردبه گیاه میزبان ان خسارت عمده  بعد ازآن در سطح خاك   دهمشاهکه  گونه ایست

 ;Thomas et. al.,1998; Mehrabi and Alizadeh, 2000انجام شودباید وش مناسب ربا یكو ضروریبسیار
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Boar and Vurro, 2004) ).  کار برد روش افتابدهی برای کنترل بذور گل جالیز در مزرعه قبل از کشت تاثیر

 ,.Sedigheh, et al., 2009; Saremi et al)دنیا داشته استموثری در کنترل این انگل گیاهی در مناطق مختلف 

(2011. 

الش برای پیدا کردن راههای سال می تواند در خاك ماندگار باشدت 11بیش از گل جالیز بذرنظر به اینكه 

(. از طرفی استفاده Cubero, 1991توسط محققین در حال انجام است )نیزارقام مقاوم  مبارزه با ان از جمله مختلف

 ;Abu-Irmaileh, 1982; Al-Menoufi, 1991)قرار گرفته استمورد نظر محققین  هماعی از تناوب زر

Sedigheh, et al., 2009) .عمل  و اقدام بهو  قبل از گلدهی اناز جمله سوزاندن با این علف هرز مبارزه مكانیكی

گیاه  کمک شایانی به کنترلتواند میمیزبان شده از بذور بوجاری  با این حال استفاده نیز قابل توصیه می باشد. جینو

مناسبی در کنترل  تاثیر ،در خاك گل جالیز روبذ طوالنی بقاءبه علت تناوب و آیش  البته شیوه خواهد نمود.جالیز 

تنظیم مواد غذایی خاك . می باشد. ضدعفونی خاك با گاز متیل بروماید نیز تا حدودی در کنترل آن موثرنخواهد داشت

 .(Westwood et al., 1999عیت گل جالیز در مزرعه موثر باشد )نیز می تواند در کاهش جم

 هو توانسته یک موفقیت بزرگ برای کنترل علفهای هرز محسوب شددر بعضی موارد  کشهاپیدایش علف 

 García-Torres, et al., 1996; Mousavi etهای هرز تبدیل شودبه یكی از مهمترین راههای کنترل علف است

al., 2011).)  به همراه را قابل قبولی  و نتایج قرار گرفته کاربرد سموم در مناطقی توسط محققین مورد استفاده

ه ب با این حال (.Arjona-Berral et al.1988; Foy et.al.,1989; Dhanapal et al. 1998) است داشته

، استفاده از علف کش ها در در اکوسیستم طبیعت مواد شیمیایی فراوان الوگیهای محیط زیستی وخسارتهای دالیل

 . باشد می نظرکمتر مورد  گل جالیز کنترل 

یكی از بهترین راههای کنترل گل جالیز استفاده از روش کنترل بیولژیک بوده که نه تنها خسارات منفی روی 

توسط  برای کنترل گل جالیز استفاده از قارچ عمومابیشتری خواهد داشت. انتاثیردر کنترل محیط زیست نداشته بلكه 

 (Linkeet.al., 1992; Butt, et al., 2001; Evans et al., 2001گرفته است محققین مورد توجه قرار 

Muller et al., 2002). گونهاستفاده از  نیز در گذشته محققین در ایرانFusarium solani  د و انکردهمطرح را

ممكن است روی گیاهان میزبان  فرم غیر عموما. Mazaheri et al., 1991))روی فرم اختصاصی تاکید نشده است

 Fusariumگونه های فوزاریوم بویژه جمله . استفاده ازنیز الودگی ایجاد نماید و خسارت به همراه داشته باشد

oxysporum    در مزارع کشت گیاهان جالیزی تاثیر بیشتری روی کنترلOrobanche spp. استاشته دZonno 

and Vurro 2002;) Ghanam et al., 2007).تا با پیداکردن گونه اختصاصی  هستندن در دنیا در تالش یمحققی
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با  (.Thomaset al.,1998) کنترل نمایند بصورت مناسب این علف هرز را بتوانند بعنوان عامل بیماری گل جالیز

 فرمضوع کنترل بیولوژیک گل جالیز با مو Fusarium oxysporum f. sp. orthocerasروی گونه برسی اولیه

 Bedi, 1994; Thomas) مورد نظر می باشد دنیا مفید درموثر و بعنوان یک عامل بیماری  قارچ فوزاریوم اختصاصی

et al.,1999; Shabana et al., 2003.) 

استفاده از  ریان آور برای کاهش اثرات زیست محیطی سموم و نیز تاثیر بهتر جهت مقابله با این عوامل

با  مقابله با علف هرز خطرناك گل جالیز که طرح در نظر دارد برایاست.این گر  رواج بیشتری یافتهبیمارقارچهای 

 گر باشد از روشهای بیولوژیک مانند استفاده از قارچهای کنترلایی و زراعی قابل کنترل نمییاستفاده از روشهای شیم

که بیشتر  یها. قارچدهیمارگردیپژمرده و بشود که گل جالیز در اثر ابتال به بیماریهای قارچی بسیار دیده می .گیردبهره

 Fusariumاختصاصی فرمبوده که  فوزاریوم  از قارچ مختلف یگونه هااند از همه مورد شناسایی قرار گرفته

oxysporum f. sp. orthoceras استشده جالیزتوصیه عامل کنترلآمیز به بطور موفقیت(Bedi and 

Donehev 1995; Muller et. al.,2004). ای از قارچها از جمله در مجارستان مجموعهFusarium 

oxysporum  درصد  91را بكار برده و بیش ازOrobanche ramose فرنگی کنترل کرده است.را در گوجه 

گونه  برای کنترل F.oxysporum f. sp. orthocerasهمچنین در بلغارستان آزمایشات موفقیت آمیزی با استفاده 

O.cernua استروی آفتابگردان انجام شده(Shabana et al., 2003). های غذایی در این آزمایشات از محیط

و هیچگونه آلودگی روی خود محصول مشاهده  مختلفی متشكل از آرد، ذرت، جو، کاه، گندم و خاك استفاده شده

  گونه گل جالیز مزرعه گوجه فرنگی نیزدر Fusarium solani با استفاده از قارچ .(Butt, et al., 2001)استنشده

O. romosaاستشدهکنترل  %91ات (Morris, 1991). بیماری پژمردگی اصلی ایجاد عامل ((F. oxysporum 

توانسته  بكار رفته و O. aegyptiacaگونه جالیز معروف به مصری  برای کنترل نیزر مزرعه توتون ، دجالیز روی گل

 گزارشدر افریقا هم  (Muller et. al.,2004). تنداشته اس و برای میزبان خسارتی کنترل نماید %57تا آن را است 

 Striga  کنترل علف هرز برای زیادی توانایی Fusarium oxysporum خاصی از جدایهکه شده است 

bermonthiacaدارد (Citola, et al., 1995.) ای که درآن در امریكا از خاك مزرعهO. romosa  آلوده بنظر

 شیبا افزا یجاد نكرده ولیاروی گوجه فرنگی بیماری  جدایهو این اند جدانموده Rhizoctoniaاز  جدایه ایرسید می

 Ulocladiom atrumنیز قارچی بنام  رایاخ. را کاهش دهد  O. romosa%1.تا  آن به خاك استریل توانسته است

های اولیه حداقل در شرایط مرطوب برای مبارزه اند که در بررسیجداسازی نموده O. crenataگل جالیز گونه  را از

است اما هیچگونه بیماریزایی نداشته یده ولیگرداین قارچ روی یازده محصول آزمایش  .استبخش بودهبیولوژیكی نوید
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از این رو برای بوجود آوردن گردد و وبت زیاد، عامل محدود کننده برای کاربری آن محسوب مینیاز شدید آن به رط

اند توانسته Sclrotina  و Alternaria جنساز ییه هایمصرف جداروش مصرف به مطالعات زیادی نیاز است. با 

 ایجاد قبل از استدهند، اما در این روش الزم ای کاهش را بطور قابل مالحظهO. crenata  گل جالیز زنی بذرجوانه

 .(Saremi and Zand, 2003)نمود کپسولها را سوراخ گی ،آلود

برای کنترل F. oxysporum f. sp. orthoceras دن فرم اختصاصی ویدا نمت اولیه نشان داد پمطالعا

 Bedi and Donehev 1995; Muller)می باشدسایر محققین بوده و در راستای یافته های گل جالیز امكان پذیر

et. al.,2004; (Shabana et al., 2003; Muller et al., 2004)  مختلف در مناطق بیشترتحقیقات  طبیعتا

و گیاه اغشته نمودن بذور گیاه جالیزاز طرفی نیاز است. ،موردازمایش بیماریزایی برای جالیزی  و روی میزبانهای متعدد

الودگی گل جالیز و میزان ارزیابی در مزارع به منظور کشت انها  قبل ازعامل بیماری فرم اختصاصیزادمایه  میزبان با

نه تنها   اختصاصی و استفاده گسترده ان فرماصوال تولید انبوه  .حساسیت یا مقاومت میزبان کمک شایانی خواهد نمود

محصوالت کشاورزی نخواهد داشت بلكه به حفظ سالمت محیط زیست و کاهش استفاده  سایر خسارت برای میزبان و

و کاربرد انتاثیر توسعه نتایج  در رورت داشته ولذا برسی های بیشتر ض مود.از سموم گیاهی نیز کمک شایانی خواهد ن

اصوال استفاده از قارچها در کنترل بیولوژیک عالوه بر کمک به محیط زیست از نظر اقتصادی   خواهد نمود.  به سزایی

اولیه در استان زنجان بررسیهای خواهد بود.مناسب تربرای کشور و تولیدکنندگان نیز از مصرف مواد شیمیایی و سموم 

مطلوبی ای اعم از مبارزه شیمیایی، زراعی و مكانیكی برای کنترل این علف هرز تاثیرکلیه اقدامات مبارزه نشان داد

 بود.  مورد توجهبیشتر  کنترل بیولوژیک روشلذا نداشته
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Possibility of using Fusarium oxysporum for biological control of Orobanche ssp. 

(Broomrape) in infected fields 

Abstract 

Broomrape (Orobanche spp.) is one of the most serious weed pathogen on many plants 

all over the world, especially in North West Iran. Use of biological control aspractical 

methods in managing this problem was studiedin the field. Samples of 75 infected 

orobanche plants and soils around the host roots were collected from different fields in 

Zanjan province. Samples were cultured in common media (PDA) andsoil dilution 

method was applied using WA medium for isolation pathogen from soils. Specific 

media (PPA) and (CLA) were used and cultures kept in standardincubator. The isolated 

pathogens were Fusarium oxysporum f. sp. Orthoceras (44 %), F. solani (18.6 %), 

Rhizoctinia solani (12%) and other factors (25.4%). Sufficient inoculums of 

F.oxysporum f. sp. orthoceras were prepared in chaff medium for providing an adequate 

amount of propagules. Small part of infected cucumber field ,with 20 broomrapes, was 

infested by suspension of Fusarium oxysporum f. sp. orthoceras (106). Field study 

showed broomrapes were infected from 20 to 75% while the pathogen was not virulence 

to cucumber as host plant.  

Key word: Orobanche, Bio control, Fusarium oxysporum, CLA, PPA 
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