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 ناریایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده شناسایی قارچ آلترناریا به عنوان عامل بیماری لکه برگی آلتر

 
 اعظم نجفی کهکی

 

 تهران 13، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه تحقیقاتمرکز 
 a.najafi.agri@gmail.com 

 
( گياهي از تيره بادنجانيان مي باشد و به دليل خواص درماني قسمتهاي مختلف گياه )ميوه،  Physalis alkekengiعروسک پشت پرده )

يشه( در درمان بيماري هاي  نقرس و يرقان، کليه و مثانه و همچنين برونشيت و تنگي نفس مورد استفاده قرار مي گيرد. اين گياه برگ، ر
و اسيدهاي مختلف و امالح مي باشد. در تابستان   Cداراي مواد مؤثر ساپونين، رزين، رامنوزيد، پکتين، موسيالژ، فيتوالسين و ويتامين 

هاي انجام شده از مزرعه گياهان دارويي بوستان جنگلي سرخه حصار از برگهايي پاييني گياه عروسک پشت پرده که طي بازديد  1394
عالئم لکه برگي و لکه قهوه اي را نشان ميدادند نمونه برداري صورت پذيرفت. به منظور شناسايي عوامل بيماريزا، قطعات برگي داراي 

ضدعفوني  %10ت يک در يک سانتي متري بريده شده و پس از شستشو با محلول هيپوکلريت سديمعالئم با قسمتي از برگ سالم به قطعا
سطحي انجام شد و پس از  سه بار شستشو با آب مقطر استريل اجازه داده شد تا قطعات برگ به طور کامل در زير هود المينارفلو بر روي 

آگار کشت داده شدند و به مدت يک هفته در انکوباتور با  -حيط آبکاغذ صافي خشک گردند. سپس قطعات برگ در ظروف کشت حاوي م
 (PDA)نگهداري شدند. پس از آن قارچها ريسه دار شده به محيط غذايي عصاره سيب زميني با آگار و قند درجه سانتي گراد 25دماي 

ردن و نوک ريسه در محيط غذايي عصاره انتقال داده شدند تا اسپور دهي انجام شود. تهيه کشت خالص قارچ ها به روش تک اسپور ک
سيب زميني با آگار و قند صورت پذيرفت. پس از بررسي هاي انجام شده نمونه از نظر مورفولوژيکي و با توجه به کليد شناسايي قارچ ها، 

ي تيره رنگ با بندهاي ( شناخته شد. از مشخصات بارز اين جنس توليد زنجيري از اسپورهاAlternariaقارچ مورد نظر جنس آلترناريا )
عرضي و طولي مي باشد. براي اثبات بيماريزايي اين جدايه در روي ميزبان آزمون بيماريزايي بر اساس اصول کخ انجام گرفت. بدين منظور 
 برگهاي جوان گياه عروسک پشت پرده فاقد هر گونه آلودگي جمع آوري شد و در ظرف هاي کشت حاوي آب آگار قرار داده شد و قرص

روزه قارچ جدايه آلترنارياي مورد نظر ، بر روي برگهاي گياه انتقال يافت و براي شاهد نيز از  7ميليمتر از کشت  6هاي ميسيليومي به قطر 
محيط غذايي عصاره سيب زميني با آگار و قند فاقد جدايه قارچ استفاده گرديده شد. بعد از يک هفته گياهان مورد بررسي قرار گرفتند و 

 روز از مايه زني قابل مشاهده بود. 8تا  7م بافت مردگي بعد از عالئ

 

 .: عروسک پشت پرده، لکه برگي، آلترنارياواژه های کلیدی
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