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) در استان خوزستانDodonaea viscosaبررسی بیماري پوسیدگی ریشه و طوقه ناترك (

2، رضا فرخی نژاد*1حمید علوانی پور

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز-2.ارشد بیماري شناسی گیاهی، دانشگاه شهید چمران، اهوازکارشناس-ا

alvani_2006@yahoo.com:* نویسنده مسئول

چکیده 

بوده و یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کشت آن در خوزستان بیماري Sapindaceaeناترك گیاهی زینتی از خانواده 
از ریشه و طوقه درختچه 1390پوسیدگی طوقه و ریشه می باشد. به منظور مطالعه عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه  این گیاه طی سال 

پس از ضدعفونی سطحی قطعاتی از بافتهاي آلوده با هیپو کلریت ناترك در اهواز و سوسنگرد نمونه برداري به عمل آمد.هاي 
کشت Nash & Snyderو PDAدر محیط هاي کشت ، این قطعات ثانیه و شستشو با آب مقطر سترون30% به مدت 1سدیم 

Lasiodiplodiaجدایه 3جدایه ها شامل این.سازي گردیدخالص وجدا،شصت و یک جدایه قارچید.دنداده ش

hormozganensisشامل جدایه فوزاریوم58وFusarium solani و 80با فراوانی %F.equiseti بودند. مطالعه 8با فراوانی %
وسیدگی بذر ، ریشه و مرگ بیماریزایی جدایه هاي فوزاریوم سوالنی به روش  درون شیشه اي نشان داد که قارچ می تواند باعث پ

گیاهچه شود.

خوزستانناترك،طوقه،وریشهپوسیدگی:کلیديکلمات

مقدمه 

ناترك گیاهی زینتی است که در خوزستان براي پرچین منازل وتزئین فضاي سبز شهري مورد استفاده قرار می گیرد. از این 
و در بسیاري از کشور ها به عنوان یک گیاه دارویی سنتی استعمال گذشته، این گیاه داراي خواص ضد قارچی و درمانی متعدد بوده 

,Aslam(می شود. همچنین مطالعات انجام شده نشان دهنده پتانسل باالي عصاره این گیاه در کنترل بیمارگرهاي مهم گیاهی است

A., Naz, F., Arshad, M., Qureshi, R. and Rauf, C. A. 2010.(پوسیدگی ریشه وطوقه باعث ر سالهاي اخیر عارضه د
در برش عرضیمی باشد. خشک شدن گیاه عالئم بیماري به صورت زردي واضمحالل این گیاه مفید در خوزستان شده است.

.مشاهده می شودآوندها بنفش در بافت تا ریشه رگه هاي قهوه اي از ناحیه طوقه وتهیه شده 

ها مواد و روش

کشت گیاه در شهرستان هاي اهواز و سوسنگرد بازدید به عمل آمد و از درختچه هاي ناترکی که نمونه برداري : از مناطق زیر 
و ریشه گیاه در ابتدا طوقه جداسازي، خالص سازي و شناسایی:.صورت گرفتدادند نمونه برداري عالئم آلودگی را نشان می

سانتیمتر به وسیله اسکالپل  جدا شده و پس از سترون 0/5-1این اندامها به طولتکه هاي کوچکی از.بخوبی با آب شسته شد
، کشت داده شدند. ثانیه صورت گرفت در محیط کشت30% به مدت1نمودن سطحی که با استفاده از  محلول هیپوکلریت سدیم 
استفاده گردید. PDAو براي جداسازي سایر عوامل از Nash &Snyderبراي جداسازي قارچ فوزاریوم ازمحیط کشت اختصاصی 

ص سازي قارچها نیز به روش تک اسپور و نوك ریسه صورت پذیرفت. جهت شناسایی گونه هاي فوزاریوم، جدایه هاي لخا
حرارت در انکوباتور نگهداري شدند. منتقل و تحت شرایط استاندارد نور وCLAخالص شده به روش باال به محیط کشت 

روز روي این محیط اسپورزایی می کنند. شکل و اندازه کنیدیها در این محیط 6-10بسیاري از گونه هاي فوزاریوم در مدت
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استفاده شود. این نوع ماکروکنیدیها در PDAزمانی است که از سایر محیطهاي غنی از هیدرات کربن نظیر تر ازیکنواخت
اي یا ستقیم نحوه تشکیل میکروکنیدي، زنجیرهشناسایی گونه هاي فوزاریوم به کار می روند. شناسایی فوزاریومها با مشاهده م

و PDAشکل ماکروکنیدي و تعیین رنگ و نرخ رشد پرگنه ها در محیط کشت  ،مجتمع بودن میکروکنیدیها، تولید کالمیدوسپور
Burgess, L.W., Summerell, B. A., Bullock, S., Gott, K. P. and(با استفاده از کلیدهاي شناسایی معتبر صورت پذیرفت

Backhouse, D. 1994.( آزمون بیماري زایی گونه هايF .solani : به 10بذرهاي ناترك پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم %
% قرار داده شدند. سپس بلوکی از محیط کشت جدایه هاي قارچی در وسط پتري قرار 2آگار -دقیقه در محیط کشت آب 5مدت 

داده شد.

نتیجه

.Lجدایه 3یک جدایه قارچی جدا و خالص سازي گردید. این جدایه ها شامل شصت ودر این تحقیق  hormozganensis ،5
. آزمون )1(شکل بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد% 80با F. solaniبودند.که F. solaniجدایه 53و F. equisetiجدایه 

.Fبیماریزایی درون شیشه ایی که با جدایه هاي   solani صورت گرفت حاکی از بیماریزا بودن کلیه جدایه هايF. solani بود. در
بعد از رسیدن قارچ به گیاهچه ظاهر شد. بعد از پوسیده شدن بذر، 5-6این آزمون عالئم بیماري شامل پوسیدگی ریشه و طوقه 

گردید.ریشه یا مرگ گیاهچه اسپورودوشهاي کرم رنگ قارچ روي بذر یا گیاهچه تشکیل می 

.Lپرگنه قارچ  hormozganensis در محیطPDAدنتولید میسلیوم هوایی فراوانی نموده که به سطح درب پتري هم می رس .
هفته در 2مها رفته رفته خاکستري تا زیتونی می شوند.کنیدیوماتاي (پیکنیدها) قهوه اي تا سیاه رنگ قارچ بعد از گذشت ولییمیس

WAپیکنیدیومهاي منفرد و گردي مشخصات مهم این قارچ دارا بودن تشکیل می شوند که با میسلیوم متراکم پوشیده شده اند. از
است که داراي استیول مرکزي، پارافیزهاي رنگی و عدم داشتن کنیدیوفور است. قارچ داراي سلول کنیدیوم زایی از نوع 

تا سیلندري با محتویات گرانوله هستند. دیواره کنیدي خجره ا ي رنگی و بیضوي هلوبالستیک بوده و پیکنیدیوسپورهاي آن دو
د.نوع خطوط طولی روي سطح خود می باشداراي تزئیناتی از 

فراوانی قارچهاي جدا شده- 1شکل 
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بحث 

butleriعالئم پژمردگی و مرگ گیاهچه ناترك را در دانشگاه رامین مشاهده و عامل بیماري را  47میناسیان در مهرماه 

Pythium گزارش نمود.  نامبرده همچنین از گیاهان جوان یکساله که عالئم زردي و خشک شدن گیاه را نشان می دادندF .

solani1351(میناسیان. و، جدا نمود( گرالخ و ارشاد  قارچ .F .solaniاز این گیاه گزارش نمودندرا ) .کاویان ). 1388ارشاد، ج
پی در بررسی قارچهاي مولد پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه و نهال در خزانه هاي درختان جنگلی خوزستان از گیاهچه ها و نهال

جداسازي و گزارش نمودراP.ultimumوF . solani،Rizoctonia solani ،aphanidermatum.Pهاي بیمار ناترك قارچهاي
،F .solani.در بررسی حاضر از گیاهان چند ساله ناترك که داراي عالئم بیماري بودن فقط قارچهاي ) 1377کاویان پی، ع.(

F.equiseti وLasiodiplodia hormozganensis.جداسازي شدند

می باشد که قارچی از راسته Lasiodiplodia hormozganensisیکی از قارچهاي جداسازي شده در این بررسی گونه 
Botryosphaeriales و خانوادهBotryosphaeriaceae ،بوده و باعث شانکرDieback پوسیدگی میوه و بالیت نهال درختان ،

کاران این قارچ را از روي زیتون و انبه در بوشهر جداسازي نمودندچوبی در مناطق استوایی می شود. عبداهللا زاده و هم
)Abdollahzadeh, J., Javadi, A., Mohammadi Goltapeh, A., Zare, R. and Phillips, A. J. L. 2010( جداسازي وگزارش .

این قارچ از ناترك براي اولین بار در دنیا صورت می گیرد.
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Study of the Root and crown rot of hopbush in khuzestan province
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Abstract

Hopbush is an ornamental hedge plant that has valuable medicinal properties. This plant belongs to
Sapindaceae family. Its cultivation is faced with some difficulties including Root and crown rot
disease caused by different soil borne pathogens .This study was conducted during 2011 to clarify
disease situation in Khuzestan province. Samples were collected from Ahvaz and Sousangerd regions,
sterilized with 1% sodium hypochlorite and finally were transferred on PDA and Nash & Snyder
media. Petri plates were kept in incubator at 20 °C for 48-72 hours. The isolates were purified using
single spore and hyphal tip methods. Sixty-one fungal isolates were obtained including 3 isolates of
Lasiodiplodia hormozganensis and 58 isolates of the genus Fusarium. Based on their morphological
characters Fusarium isolates were identified as F.solani (80%) and F.equiseti (8%). Pathogenicity
tests were conducted in petri plates revealing that all the Fusarium solani isolates were able to cause
seed rot, root rot and damping off.

Key words: Root and crown rot, hopbush, khuzestan.
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