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چکیده
گندم به عنوان استراتژیک ترین محصول کشاورزی ،در امنیت غذایی بشر از اهمیت زیاد برخوردار بوده و بیشترین
سطح زیر کشت در کشور را به خود اختصاص داده است .قارچ های موجود روی ریشه و طوقهی این گیاه در میزان
تولید و عملکرد آن نقش بسزایی دارند .لذا به منظور شناسایی فلور قارچی ریشه و طوقهی گندم در استان زنجاان،
در طی سال زارعی  1389- 90از  58مزرعهی گندم کشت دیم و آبی استان نمونه برداری به عمل آمد و در مجماو
 286جدایهی قارچ بدست آمد که از این میان 248 ،جدایه متعلا باه هیمومیسات هاا بار اساای ویژگای هاای ررگناه،
ویژگی های میکروسکوری و استماده از کلید های معتبر مورد بررسی قرار گرفتند .جهت کمک به شناسایی ،جدایههاا
تکثیر شده و توالییابی نواحی  ITS1-5.8S-ITS2توسط جمت آغازگر  ITS1/ITS4انجام شد و این جدایاههاا در 10
جنس و  23گونه ( Alternaria alternata, A. atrum, A. chlamydospora, A. tenuissima, Aspergillus auricomus, A. niger,
Bipolaris. sorokiniana, Botrytis cinerea, Curvularia australiensis, C. inaequalis, Fusarium acuminatum, F.
avenaceum, F. chlamydosporum, F. equiseti, F. redolens, F. sambucinum, F. scirpi, F. solani, F. tricinctum,
 )Microdochium nivale, Periconia circinata, Penicillium chrysogenum, Trichoderma atroviride,قارار گرفتناد.

آزمون بیماریزایی برخی از جدایه های قارچی بدست آمده در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار بارای هار تیماار در

شرایط گلخانه انجام شد .نتایج نشان داد که قارچهاای ،F. acuminatum ،F. avenaceum ،B. sorokiniana ،B. cinerea
 F. solani ،F. equiseti ،C. australiensis ،P. circinataو  A. chlamydosporaسبب ایجاد عالئم بیمااری در میزباان باا
شدتهای مختلف شدند .در این بین قاارچهاای  F. avenaceum ،B. sorokiniana ،B. cinereaو  F. acuminatumباه ترتیاب
بیشترین عالئم نکروز را در ریشه ایجاد کردند .در میان گونههای شناسایی شده قارچ  A. auricomusبرای نخساتین باار
از ریزوسمر گنادم در ایاران و قاارچهاای A. tenuissima, B. cinerea, C. inaequalis, E. chlamydospora,.F. avenaceum, F.

 chlamydosporum,. F scirpi, F. tricinctum, M. nivale, P. circinata, P. chrysogenumو  T. atrovirideبرای نخستین بار از
استان زنجان گزارش میشوند .بیماریزایی قارچ  B. cinereaروی گندم نیز برای اولین بار از ایران گزارش میشود.
واژههای کلیدی :فلور قارچی ،گندمیان ،بیماریزایی ،تاکسونومی ،فوزاریوم.
مقدمه
گندم یکی از منابع اصالی تاممین جیاره ی غاذایی و

بیماریزای گیاهی و خسارت به این محصول در کشور
ماایباشاایم .تاااکنون بررساایهااای زیااادی در مااورد

قسمت اعظم رروتئی ن و کالری مورد نیاز بشر محساو

جداسازی و مطالعهی بیمااریزایای گوناههاای قاارچی

میشود با وجود تالش های وسایع در جهات حمای ایان

مرتبط با ریشه و طوقهی گندم در مناط مختلف دنیا و

محصااول اسااتراتژیک ،هنااوز شاااهد حملااهی عواماال

همچنااین در ایااران صااورت گرفتااه اساات .در مطالعااات

عبدی پور اصل و همکاران
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صورت گرفته  Bipolaris sorokinianaو  Fusarium sp.به

همکااااران  B. specifera ،)1389و B. australiensis

عنااوان عواماال روساایدگی ریشااه و طوقااهی گناادم در

(محمدیراور و ارشااد  )1381باه ترتیاب از اساتانهاای

اکامی ا گزارش شده اند ( ریچارد و همکاران  .) 200۷در

زنجان ،کرمانشاه و آذربایجان شرقی گزارش شادند .در

استرالیای جنوبی علت این بیماری را به قارچ هاای .

طول سالهای  13۷8-۷9جعمری و صارمی ضمن تحقی

sorokiniana ، F equiseti

 B.و F. oxysporum

روی رراکنش عوامل قارچی روسایدگی طوقاه و ریشاهی

نسبت داده اند ( فدل  -مون و هریس  .) 2010بار اساای

گندم در استان زنجاان ،قاارچهاای ،Rhizoctonia solani
Sclerotium ،Drechslera sp. ،F. culmorum ،R. cerealis

میکوبیوتای ریشه و طوقهی گنادم در اساتان تهاران،

 rolfsiiو B. sorokinianaرا شناساایی و معرفای کردناد.

گوناااههاااای ،B.cynodontis ،Acremonium strictum
P. purpurogenum ،Penicillium aurantiogriseum

در این بررسی بیماریزایی گونههاای ،Rhizoctonia spp.
 Drechslera sp.و  F . culmorumبااه اابااات رسااید .بااا

،Phytophthora

توجه به اهمیت گندم به عنوان یکی از محصوالت عمدهی

Acremonium

کشاورزی در استان زنجاان و نیاز نظار باه اینکاه فلاور

F.

قارچی این محصول در منطقه مورد مطالعه قرار ن رفتاه

و Sporothrix sp.از ریشهی گندم جداساازی گردیادهاناد

بود ،در این بررسی قارچهای مرتبط با ریشاه و طوقاهی

(امیناای  .)13۷5در چنااد بررساای دی اار بیماااری زایاای

این گیاه در مناط عمده گندم کاری استان مورد مطالعاه

گوناااه هاااای ،B. hawaiiensis ،Alternaria triticina
F. ، F. reticulatum ، Curvularia senegalensis
 ( F. subglutinans،lateritiumدرویش نیاا و همکااران
Drechslera
،B.kusanoi ،F. n ivale ، ) 13۷۷

قرار می گیرد و همچناین نظار باه تناو بااالی قاارچهاا،

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور و طی بررسی

parasitica،
sp.

nicotiana

var.

،Cylindrocarpon

terreus

،Aspergillus

strictum
scirpi

redolens ،F.

( tetrarrhenaeدهقااان و همکاااران  F. culmorum ،)1389و
( F. graminearumکااایمی  )1381از ریشااه و طوقااهی
گندم گزارش گردید .در سال  1389درویاشنیاا و همکااران
رس از شناسایی  35گوناه فوزاریاوم بدسات آماده از
اندام های مختلف گیاهان تیرهی گندمیان ،جدایههای F.
 F. pallidoroseum ،F. sacchari ،pseudonygamaiو F.

 heterosporumرا برای نخسین بار برای فلور قاارچی
ایا ران معرفای نمودناد .در ایان بررسای گوناههاای F.
nygamai ،globosum

reticulatum ،F.

 F.و

F.

 subglutinansاز گیاه گندم و از اساتان زنجاان گازارش
شاادند .در تحقیقااات تکمیلاای دی اار در مااورد مطالعااهی
بیماریزایی فوزاریومهای همراه ریشاه و طوقاهی گنادم
در اسااتان کرمانشاااه ،گونااههااای F. ،F. culmorum

 pseudograminearumو  ،F. crookwellenseباه عناوان
گونههای خسارتزا معرفای شادند (صامایی و همکااران
 .)1391در برخاای از بررساایهااای دی اار گونااههااای F.

( pseudograminearumصااااااااااااااااااااارمی ،)1383
( Gaeumannomyces graminis var. triticiژولیااده و

شناسایی قاارچهاایی باا فارم آناامورف هیمومیساتی در
اولویت این تحقی قرار گرفته است.
مواد و روشها
نمونه برداری
طی سالهای زارعی  1389-90از  58مزرعه ی گندم
دیم و آبی واقع در شهرستان زنجان (روستاهای آزاد
سملی ،آزاذ علیا ،بنا  ،خیرآباد ،قرهتپه ،نیماور) ،ابهر
(حومه ابهر) ،خرمدره (روستاهای کموز ،ریرزاقه)،
ماهنشان (تازهکند ،اندآباد علیا ،لولک آباد) ،خدابنده (ده-
جالل ،خمارک) و سلطانیه (حومه سلطانیه) نمونه برداری
به عمل آمد .نمونههای دارای عالئم مشکوک و نیز انوا
سالم آنها داخل راکتهای کاغذی نو و سترون قرار
گرفته ،به آزمایش اه منتقل شده و در دمای اتاق خشک
شدند.
جداسازی و خالص سازی
به منظور جداسازی جدایههای قارچی غیرسطحی،
ریشهها و طوقههای دارای عالئم مشخص یا مشکوک
انتخا

شده و از حد فاصل قسمتهای سالم و بیمار

ریشه و طوقه ،قطعاتی به اندازه  3-5میلیمتر جدا شده و
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شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچهای هیفومیستی...
به مدت یک دقیقه با هیپوکلریت سدیم  0/5-1درصد

کشت بود .ال وی اسپورزایی قارچها با بررسی کشاتهاا

مقطر

در زیر بینوکولر مشخص گردیاد .صامات میکروساکوری

سترون و خشک شدن روی کاغذ صافی سترون روی

شااامل مشخصااات ریسااه ،کنیاادیوفور ،فیالیااد ،ساالول

محیط کشت ) Potato Dextrose Agar (PDAحاوی آنتی

کنیدیومزا و کنیدیومها با تهیه ی الم از محیطهای کشات

بیوتیک استررتومایسین قرار گرفتند .جداسازی قارچهای

مورد بررسی قرار گرفت.

ضدعمونی سطحی شدند و رس از شستشو با آ

برای شناسایی گونههای مختلف جانس  Fusariumاز

سطحی رس از شستشوی قطعاتی از ریشه و طوقه با آ
معمولی و بدون انجام عمل ضدعمونی سطحی و در

کلیدهاا و مناابع علمای معتبار شاامل گارال و نیرنبار

نهایت کشت آنها روی محیط کشتهای آگاردار حاوی

( ،)1982نلسون و همکااران ( ،)1983بارگیس و همکااران

آنتی بیوتیک صورت رذیرفت .خالص سازی جدایهها به

( ،)1994سیمرت ( ،)1996گزو ( )2004و لزلای و ساامرل

روش تک اسپورسازی انجام شد.

( )2006اسااتماده گردیااد .جهاات تشااخیص گونااههااای
 Alternariaاز سیمونز(  ،)200۷دمش و همکاران ()200۷
و ودنباار و همکاااران (  )2013اسااتماده شااد .باارای

استفاده از محیط کشتهای تحریک کنندهی اسپورزایی
از آن جا که اغلب قارچها در محیط کشتهای عمومی

شناسایی گونههای  Penicilliumاز مناابع معتبار شاامل

مانند  PDAاساپورزایای نکارده و یاا تولیاد اساپورهاای

رامیاارز و مااارتینز ( ،)1982ریاات ( )1988و فریسااواد و

معدودی مینمایند ،به منظور تحریک اسپورزایای قاارچهاای

سمسون ( )2004استماده گردید .گونههای مختلف جانس

مورد مطالعه در این بررسی ،از محایط کشاتهاای زیار

 Aspergillusبر اسای توصیمات کلیچ ( ،)2002گونههای

بهره گرفته شد:

مربوط به جنسهای  Botrytisو  Periconiaبه ترتیب بار

محیط کشات  CLAدر ماورد جدایاههاای Fusarium

اساااای نوشاااتههاااای چیلاااورز و دو تویااات (، )2006

(نلسون و همکاران  ،1983لزلی و سامرل  ،)2006محایط

فریدریکسن و ادوودی ( )1986ا لیس ( )19۷1و کارماران

کشت  PCAدر ماورد جدایاههاای ( Alternariaسایمونز

و نااوای ( )2003و گونااههااای مربااوط بااه جاانسهااای

 ،)199۷محیط کشتهای  CYA2 ،MEA1و (20% CYA

 Curvulariaو  Bipolarisبر اسای توصیمات سیوانسان

) Sucroseدر مورد جدایههای ( Aspergillusکلیچ )2002

( )198۷و منام ودا و همکاران ( )2014شناساایی شادند.

و  3RAجهت تحریاک اساپورزایی قاارچهاای عقایم و یاا

شرح گونه مربوط باه جانس  Trichodermaباا توصایف

افزایش اسپوردهی برخی از جدایههای جنس Alternaria

بیسااات ( )1992انجاااام شاااد .همچناااین منطقاااه ژنااای

(هال .)198۷

 ITS1+5.8S+ITS2برخی جدایاههاا تاوالی یاابی شاد کاه
توالی این قسامت از ژن در برخای ماوارد باه شناساایی

شناسایی جدایهها
بااه منظااور شناسااایی جدایااههااا ابتاادا از مشخصااات

کمک نمود.

مورفولوژیکی استماده شد و باا مقایساه ی خصوصایات

استتتارا  DNAو واکتتنش زنجیتترهای پلتتیمتتراز

ریخت شناسی ررگنهها و نیاز مشااهدات میکروساکوری،

()Polymerase Chain Reac tion

شناسایی جنسها و گونهها با استماده از کلیدها و مناابع

بااه منظااور آماااده سااازی میساالیوم جهاات اسااتخرا

علمی معتبر صورت گرفت .مشخصاات مورفولاوژیکی و

 ،DNAابتدا تودهی میسلیومی رشاد کاردهی جدایاههاای

ماکروسکوری مورد بررسی در این مطالعه ،میزان رشاد،

قااارچی (گونااههااای مختلااف جاانس فوزاریااوم و جاانس

رنگ و ویژگایهاای یااهری ررگناههاا روی محایطهاای

میکرودوکیوم) مورد نظر در محیط کشات  ،PDAباا 500
میکرولیتار آ مقطار اساتریل شستشاو داده شاده و باه

1

Malt Extract Agar
Czapek Yeast Agar
3
Root Agar
2

یروف شیشهای استریل منتقال شادند ،ساپس باه کماک

عبدی پور اصل و همکاران

40
دست اه فریز-درایر در شرایط خال و انجماد ،لیاوفیلیزه

1

فوزاریاوم و میکرودوکیاوم ترسایم شاد گوناه Nectria

شدند .سپس از  20میلایگارم از میسالیوم راودر شادهی

 cinnabarinaبااه عنااوان گااروه خااارجی بااا شااماره

جدایهها (به کماک همازن شیشاهای اساتریل) باه منظاور

دسترسی  KU516528.1در بانک ژنی نظار گرفتاه شاده

استخرا  DNAکل قارچ ،مطاب با روش لیو و همکااران
( )2000با اعمال تغییراتی استماده گردید .به منظور انجام
واکاانش زنجیاارهای رلاایمااراز ( )PCRاز جماات آغااازگر
( ITS1/ITS4وایت و همکاران  )1990محصول (Bioneer,
) Germanyاسااتماده شااد و ناحیااهی ITS1+5.8S+1TS2

جدایههای مورد نظر مطاب برناماهی حرارتای باهکااررفتاه
توساااط اساااتوارت و همکااااران ( ،)2006در حجااام 25
میکرولیتاار حاااوی  50نااانوگرم  10 ،DNAریکومااول از
هرکاادام از آغااازگرهااای  ITS1و  0/2 ،ITS2میلاای مااوالر

است (جدول .)1
بررسی بیماریزایی جدایهها
این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با  16تیماار
شاااامل قاااارچهاااای Fusarium acuminatum, F.
avenaceum, F. chlamydosporum, F. equiseti, F.
redolens, F. sambucium, F. scirpi, F. solani, F.
tricinctum, Microdochium nivale, Bipolaris
sorokiniana,Curvularia australiensis, Periconia
circinata, Alternaria chlamydospora, Botrytis
 cinereaو شاااهد ،در سااه تکاارار در گلخانااه و در قالااب

 4 ،dNTPSمیلی موالر از  ،MgCl2یک واحاد آنازیم Top

طرح کامال تصادفی انجام شد .جهات تهیاهی مایاه تلقایح

 DNA polymeraseو  1Xبافر  PCRتکثیر شد.

جدایههای قارچی هیمومیستی از روش بیل ی و همکااران

تعیین توالی و آنالیز آنالیز فیلوژنتیک دادهها

( )2008با کمی تغییر استماده شد .به این صورت که ابتادا

رس از حصاول اطمیناان از تکثیار قطعاات ،محصاول
واکنش زنجیارهای رلایماراز توساط شارکت مااکروژن

2

کرهجنوبی تخلایص و تاوالییاابی شاد .راس از ویارایش
توالیها به کمک نرم افزار  ،BioEditتوالی هار نموناه باا
سایر تاوالیهاای ابات شاده در رای ااه اطالعااتی NCBI

مخلوطی با نسبت ماساه ( 45گارم) ،آرد ذرت ( 5گارم) و
آ مقطر (10میلیلیتر) سه روز متوالی به مدت  20دقیقه
در دمای  121درجهی سلسیوی اتاوکالو شاد و ساپس
تعداد شش دیسک یک سانتیمتری از هار گوناهی قاارچی
که روی محایط کشات  PDAکشات شاده بودناد ،درون
ارلنهای حاوی مخلوط آرد ذرت و ماسه انداخته شاد و

مورد مقایسه قرار گرفته و بدین ترتیب شناساایی قطعای

به مدت  21روز در دمای اتاق قرار داده شاد و هار روز

گونااههااا انجااام گرفاات .بااه منظااور ترساایم شااجرههااای

یرفها خو تکان داده شدند تا اجازهی رشد به قاارچ در

فیلوژنتیکی ،توالیهای مرجع بر اسای توالیهاای معتبار

سراسر محتویات داده شود.

موجود در  NCBIو بر اساای بااالترین میازان شاباهت
انتخا شدند (جدول  .)1جهت آمادهسازی نهایی نمونهها
برای آنالیز فیلوژنتیک ،با استماده از نرمافازار ClustalX

 2.1ر بندی تاوالیهاا 3انجاام شاد و در نهایات درخات

در این آزمون به یک جدایه از هر گونه اکتما نشد،
بلکه با توجه به تعداد جدایههای هر گونه ،دیسکهای
میسلیومی از دو یا چند جدایه مختلف متعل به هرگونه
برداشته شد .سپس مایه تلقیح هر یک از گونهها به نسبت
 10درصد وزنی به خاک سه سانتی متری باالی

فیلوژنتیک به روش ماکسیمم رارسیمونی 4باا اساتماده از

گلدانهایی با قطر دهانهی  12سانتیمتر اضافه شد .در

نااارمافااازار  PAUP 4.0b10و بااار اساااای آزماااون

گلدانهای شاهد به جای مایهی تلقیح از خاک سترون

اعتبارسنجی باا  1000تکارار سااخته شاد .الزم باه ذکار

استماده گردید .سپس مقداری بذر رقم گندم سرداری

است که درخت فیلوژنتیک تنهاا بارای گوناههاای جانس

(رقم غالب کشت شده در استان) با هیپوکلریت سدیم 0/5

1

Lyophilize
Macrogen company
3
Multiple alignment
4
)Maximum parsimony (MP
2

درصد به مدت  5دقیقه ضدعمونی سطحی شد و رس از
سه بار شستشو با آ

مقطر سترون درون رتریدیش-

های که دو طرف آن با کاغذ صافی مرطو

سترون

روشانده شده بود ،قرار گرفت و به مدت دو روز در
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دمای چهار درجهی سلسیوی درون یخچال قرار گرفت.

(درصد شدت بیماریزایی قارچ عامل بیماری) انجام

سپس به مدت یک روز در دمای  25درجهی سلسیوی

گرفت (لیتل و هیلز  . )19۷8تجزیه و تحلیل آماری دادههای

قرار گرفت تا جوانه بزند .آنگاه از گیاهچههای سالم که

هشت فاکتور اندازهگیری شده در این رژوهش ،با

دارای سه ریشهچه به طول یک سانتیمتر بودند ،برای

استماده از نرم افزار  SAS ver. 9.1.3انجام گرفت؛ این

کاشت در هر گلدان استماده شد .گلدانها به مدت دو ماه

تجزیه و تحلیلها شامل  ANOVAو مقایسه میان ینها با

در گلخانه با دمای  25 ± 4درجهی سلسیوی ن هداری و

استماده از آزمون دانکن در سطح معنی داری رنج درصد

بر حسب نیاز گیاه آبیاری شدند .رس از دو ماه بوتهها از

بود.

خ اک خار شده و ایجاد یا عدم ایجاد روسیدگی و نکروز
ریشه و نیز درصد خسارت اندام هوایی در آنها مورد

نتایج و بحث

بررسی قرار گرفت.

قارچهای شناسایی شده

جهت تکمیل اصول کخ ) (Koch's postulatesدر اابات

در این بررسی در مجمو  286جدایاه قاارچی از

بیماریزایی گونهها ،قطعات ریشهی گیاهان تیمار شدهای

ریشه و طوقهی گندم به دست آمد کاه از ایان میاان،

که عالئم نکروز در ریشهی خود داشاتند ،مجاددا راس از

 248جدایه در گروه هیمومیستها ماورد بررسای و

ضد عمونی سطحی در محیط کشات  PDAکشات شادند.

شناسایی قرار گرفتند و در نهایت ایان جدایاههاا در

فاکتورهای دی ار ماورد ارزیاابی در ایان بررسای تااایر

 10جاانس و  23گونااه بااه شاارح زیاار قاارار گرفتنااد:

قارچها بر وزن خشک/تر ریشه و اندام هوایی و نیز طول

Alrernaria
alternata,
A.
atrum,
A.
chlamydospora, A. tenuissima, Aspergillus
auricomus, A. niger, Bipolaris sorokiniana,
Botrytis cinerea, Curvulari australiensis, C.
inaequalis,
Fusarium
acuminatum,
F.
avenaceum, F. chlamydosporum, F. equiseti, F.
redolens, F. sambucinum, F. scirpi, F. solani,
F. tricinctum, Microdochium nivale, Periconia
circinata, Penicillium. chrysogenum, T.
 atrovirideفهرست راراکنش و فراوانای گوناههاای

روش هااارتمن و همکاااران ( )199۷اسااتماده شااد :عاادم

قارچی شناسایی شده در جدول  2ارایه شاده اسات.

وجود عالئام در انادامهاای هوایی=صامر ،روشان شادن

الزم به ذکر است که قارچهای جداساازی شاده طای

بر ها با حالت رنگ رریدگی = ،1عالئم متوسط با کلاروز

مراحل رنجهدهی ،به ساقه رفتن تا سمت شدن دانهها

و نکروز بین برگای ( %50-21آلاودگی برگای)= ،2عالئام

مشابه هم بوده و لذا در جدول ذکار ن ردیاده اسات.

سن ین با کلاروز و نکاروز باین برگای( %80-51آلاودگی

ذیال به شرح برخی از گونههای شناساایی شاده در ایان

برگی)= ،3عالئم شدید با کلروز و نکروز باین برگای(-81

تحقی که به لحاظ شکلشناسی (سومین گونهی توصیف

 %100آلودگی برگی)= ،4الزم باه ذکار اسات کاه آزماون

شده) و یا بیماریزایی (دوماین گوناهی توصایف شاده)

بیماریزایی در مورد جدایههای قاارچی هیمومیساتی کاه

اهمیات دارناد ،ررداختاه مایشاود .گوناه Aspergillus

سارروفیت بودن آنها (بر اسای توصیمات ارایه شده در

 auricomusبرای نخستین بار از ریزوسمر گنادم در

کلیدهای شناسایی مرتبط با خود) روی ریشه و طوقاهی

ایران گزارش میشود و لاذا در زیار توصایف شاده

گندم بارز بود ،صورت ن رفت.

است.

ریشه و اندام هوایی گندم بود .شدت بیماری در ریشه باا
مقیای  5-0درجهای طب روش کایم و همکااران ()199۷
اندازهگیری شاد (صامر= =2 ،٪20-1=1 ،٪0حادود ،٪50
 =4 ،٪60-۷0 =3مار گیاهچاه رااس از بیارون آماادن از
خاک =5 ،مر

گیاهچه قبل از بیارون آمادن از خااک یاا

روسیدگی بذر) .جهت اندازگیری عالئم اندامهای هوایی از

تجزیه و تحلیل آماری دادهها
نرمال سازی درصدهای شدت بیماریزایی ریشه و
اندامهای هوایی با استماده از فرمول Y=ArcSin √Y

عبدی پور اصل و همکاران
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جدول  -1جدایههای قارچی مورد استفاده در آنالیز فیلوژنتیک.
کد جدایههای مورد مطالعه
8
14
3
5
22
9
25
19

گونههای مقایسه شده از بانک ژنی
Microdochium nivale
M. nivale
Monografella. Nivalis
Fusarium tricinctum
F. tricinctum
F. tricinctum
Gibberella avenacea
G. avenacea
F. avenaceum
F. redolens
F. equiseti
F. chlamydosporum
G. acuminate
F. solani
Nectria cinnabarina

Aspergillus auricomus (Guegen) Saito.
قطر رشاد ررگناه در محایط کشات  ،CYA25راس از

همت روز برابر با همت سانتیمتر بود .کنیدیزایی در این
محیط کشت نسبت به محیط کشت  MEAبیشتر باوده و
مناط کنیدیزایی زرد رناگ باود .اساکلرتهاای زرد تاا
زرد مایل به قهوهای روشن باه فراوانای تشاکیل شاده و
رنگ ررگنه از زیر تشتک رتری قرمز مایل باه خاکساتری
تا قهوهای روشن بود .قطر رشد ررگناه در محایط کشات
 ،CYA20Sهمت و نیم تاا هشات ساانتیمتار باود .ساایر
مشخصات مشاابه ویژگایهاای ذکار شاده روی محایط
کشت  CYA25بود با این تمااوت کاه اساپورزایی بسایار
فراوان بوده و رنگ ررگنه از زیر تشتک رتاری زرد مایال
به نارنجی بود .ایان جدایاه روی محایط کشات CYA37

رشد چندانی نداشت .ابعاد رایههاا900-2100 × ۷/5-10 ،
میکرومتر ،سطح آنها معموال زبر و رن شان شماف بود.
وزیکلها به دو شکل کروی و قاشقی شکل رویت شد کاه
عااارن آنهاااا در دو انااادازهی  1۷/5-20و 3۷/5-4۷/5
میکرومتر بود .فیالیدها به صورت دو ردیمه تشکیل شاده
و ابعاااد آنهااا  ۷-10 × 2/5-4میکرومتاار بااود .متااوالهااا
تقریبا کل سطح وزیکل را روشاانده و ابعااد آنهاا × 4-5
 10-15و  ۷-3/5 × 2-3میکرومتر بود ،کنیدیومها کروی،

شماره دسترسی گونهها در بانک ژنی
ITS
EF187912.1
EF187912.1
FJ614641.1
JX179207.1
JX179207.1
JX179207.1
EU255801.1
JX406576.1
JN631748.1
EF495234.1
JQ412109.1
JX406535.1
EF531234.1
JX524020.1
KU516528.1

زرد رناگ باوده و ساطح آنهاا صااف ،باه ابعااد 2/5-3
میکرومتر بودند .ویژگیهای این گونه باا توصایف کلایچ
( )2002انطباااق کاماال داشاات .دو گونااه Aspergillus

 sclerotiorumبه لحاظ تولید اسکلرتهای سمید رناگ تاا
زرد نخودی و  A. melleusبه دلیل ابعااد کوچاک رایاه و
وزیکل از این گونه متمایز میگردد .این گوناه معماوال از
خاک جداسازی میشود (کلایچ  .)2002ویژگایهاای ایان
گونه با توصایف کلایچ ( )2002انطبااق کامال داشات .در
ایران این گونه که توسط رورعبداهلل ( )13۷4از بذور بادام
زمیناای جداسااازی شااده اساات باارای نخسااتین بااار از
ریزوسمر گندم در ایران گزارش میشود.
Botrytis cinerea Persoon

رشد ررگنه باه صاورت رراکناده ،خاکساتری رناگ و
منظره رودری داشات .اساکلرتهاای سایاهرناگ راس از
حاادود یااک همتااه در محاایط کشاات  PDAرشااد کردنااد.
کنیاادیوفورهااا صاااف تااا اناادکی خمیااده ،قهااوهای رنااگ،
منشااعب و انتهااای هاار کاادام از انشااعابات متااورم شااده
(وزیکل) و روی آن تعدادی استری ما تشاکیل شاده باود.
در سطح استری ما کنیدیومها باه طاور همزماان تشاکیل
شده و یاهر خوشه مانندی داشتند .کنیادیوفورهاا جادار
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صاف و ضخیم داشتند .قطر انشاعابات کنیادیوفور -4.5

قااال و ساالول رایااه دارای کماای فرورفت اای و ابعاااد

 13.۷5میکرومتاار و ابعاااد اسااتری ما -13.۷5 × 5-6.25

ماکروکنیدیها  ۷/5-12/5 × 1/۷5-2/5میکرومتر بود .در

 6.25میکرومتر بود  .کنیدی ها بای رناگ و یاا باه رناگ

هیچ یک از جدایههای به دست آمده تشکیل کالمیدوسپور

قهوه ای روشن بوده و ساطح صااف داشاتند .کنیادیهاا

مشاهده نشد .با توجاه باه تشاابه بااالی تاوالی ناحیاهی

جدار عرضی نداشته ولی گاهی دارای  1-2جدار عرضای

 ITS+5.8Sجدایهها با توالی ابات شاده بارای گوناه M.

و به اشکال مختلف بیضوی ،تخم مرغی ،کاروی یاا نیماه

 nivaleدر ( NCBIدرصد تشابه  100درصد) ،شناساایی

کروی دیاده شاد .ابعااد کنیادیهاا 10-20 × 4.۷5-8.۷5

گوناه M. nivaleتاییاد شاد .ویژگاایهاای ایاان گوناه بااا

میکرومتاار بااود .ایاان جاانس در باارگیرنااده بساایاری از

توصاایمات گاارال و نیرنبار ( )1982و ساایمرت ()1996

راتوژنهای مهم گیاهی اسات (الایس  .)19۷1مشخصاات

مطابقاات داشاات .ایاان گونااه از گیاااه گناادم در اسااترالیا،

این جدایه با توصیف چیلورز و دو تویت ( )2006مطابقت

بلغارستان ،مجارستان ،چین ،واشن تن و دی ر مناط باه

داشت .این گونه از گیاه گندم و از کشورهای چاین (تاای

ترتیب(شایوای  ،1989باو  ،2009ریچاردساون ،1990

 )19۷9و لهستان (مولنکو و همکاران  )2008گزارش شده

تااای  19۷9و اسااپراگو  )1950و در ایااران از گرگااان و

اسات .در ایااران ایاان گوناه توسااط میرزایاای و همکاااران

خوزستان گزارش شده است (ارشاد .)1388

( )1386از گندم جداسازی شده است .شناسایی این گونه
با استماده از ویژگی های شکلشناسی انجام شاد و نیاز

نتایج آنالیزهای فیلوژنتیکی

با مقایسه توالی ناحیهی  ITS+5.8Sباا تاوالیهاای ابات

ترسیم درخت فیلوژنی به روش ماکسیمم رارسیمونی

شده در  NCBIتایید گردید .نتایج آزمون بیماریزایی در ایان

نشان ر تشکیل چهار کالد مهم داخل جانس  Fusariumو

بررسی نشان داد کاه قاارچ  B. cinereaبیشاترین تااایر را

یااک کااالد در جاانس  Microdochiumبااود (شااکل .)1

در ایجاد عالئم نکروز ریشه و کاهش ارتما بوته داشت.

مطالعات تاکساونومیکی گذشاته بار مبناای ویژگایهاای
شکلشناسی گونههای مختلف جنس فوزاریاوم را در 13

Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C.
Hallett
میاازان رشااد ررگنااه روی محاایط کشاات  PDAو در

که افراد هر بخش بیشترین شباهت را باا هام دارناد ،باه

دمای  25درجهی ساانتی راد راس از گذشات همات روز،

عنوان مثال تشابه زیادی باین گوناه  F. equisetiو دی ار

 6/5-۷/3سانتیمتر بود .ررگنهها به رناگ کارم مایال باه

گونااههااای بخااش  Gibbosumاز جملااه F. ،F. scirpi

نااارنجی کاام رنااگ بااوده و تشااکیل اسااپوردوکیومهااای

 compactumو  F. longipesوجود دارد.

نارنجی رنگ در وسط محیط کشت به چشام مایخاورد.

ویژگی عمومی جدایههای موجاود در بخاشهاای Gibbosum

رنگ کلنی از زیر تشتک رتری نیز به همان رنگ کرم مایل

 Arthrosporiella ،Roseum ،Sporotrichiella،وDiscolor

به نارنجی کمرنگ بود .در برخی از جدایههای باه دسات

بخش قرار دادهاند (نلسون و همکاران  .)1983به گوناهای

رشد میسلیومی سریع و فراوان بوده و سطح زیارین ررگناه-

آمده از این گونه یاهر ررگنه به گوناهای باود کاه گاویی

های آنها به رنگ قرمز ج ری است .ترسایم درخات فیلاوژنی

قارچ دفرمه شده است .اسپوردوکیومهای فراوان به رنگ

بر مبنای توالییابی ناحیهی  ITSنشان داد که گونه هاای

نارنجی تیره در اطراف و روی بر هاای میخاک تشاکیل

هر کالد ارتباط نزدیکای باا یکادی ر دارناد .گوناه F.

شده در حالیکه ریسههاای رنباهای در ایان محایط کشات

 acuminatumو avenaceum

 F.از بخااااش Roseum

رویاات نشااد .ماکروکنیاادیهااا از فیالیاادهای منماارد روی

مقااداری شاابیه بااه هاام بااوده و مااورد اخااتالف آنهااا

کنیدیوفورهای منشاعب واقاع در اساپوردوکیوم تشاکیل

کالمیدوساپورهاا هساتند کاه در  F. avenaceumوجاود

شده و به لحااظ انادازه ،کوچاک باوده و یااهری داسای

ندارند .همچنین کالد  2با دارا بودن فیالیدهای کوتاهتار و

شکل داشتند .ماکروکنیادیهاا دارای  0-1جادار عرضای

کلمتتر ،ماکروکنیدومهای باریکتر با یاخته انتهایی تیزتار

(اغلب یک جدار عرضی) باوده ،سالول انتهاایی باه شاکل

و نیز میکروکنیدیومهای کوچکتر از کاالد  5متماایز مای-
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 همچنین بر اسای تجزیه و تحلیل مولکاولی جانس.شود
 نزدیااک بااه سااایر گااروه هااای جاانسMicrodochium
. قرار میگیردFusarium

. پراکنش و تعداد جدایههای مربوط به گونههای قارچی شناسایی شده از ریشه و طوقهی گندم در استان زنجان-2 جدول
تعداد کل جدایه

نام شهرستان و فراوانی جدایهها
ابهر

ماهنشان

جدایه
تعداد کل
خرمدره

گونه های قارچی جداسازی شده

خدابنده

زنجان

طی مراحل مختلف رشدی گیاه

41

11

4

3

0

22

Fusarium acuminatum

18

5

2

7

0

4

F. equiseti

1

0

1

0

0

0

F. sambucinum

1

1

0

0

0

0

F. scirpi

2

0

0

0

0

2

F. redolens

2

0

0

2

0

0

F. solani

26

0

7

5

3

11

Microdochium nivale

1

0

0

0

0

1

F. chlamydosporum

12

3

2

1

1

5

F. tricinctum

13

4

2

2

2

3

F. avenaceum

66

0

8

14

8

36

2

0

0

1

0

1

6

0

1

0

0

5

A. tenuissima

9

1

2

3

0

3

A. atrum

1

0

0

1

0

0

Aspergillus niger

1

1

0

0

0

0

A. auricomus

4

0

0

1

0

3

Trichoderma atroviride

3

1

0

2

0

0

Botrytis cinerea

23

9

0

8

0

6

Bipolaris sorokiniana

10

3

2

4

0

1

Curvularia australiensis

1

0

0

0

0

1

3

2

0

1

0

0

C. inaequalis
Periconia circinata

3

1

0

0

0

2

Alternaria
chlamydospora
A. alternata

Penicillium chrysogeum
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شکل  -1فیلوژنی برخی جدایههای متعلق به جنسهای  Fusariumو  Microdochiumبا استنتاج از توالی  ITSترسیم درخت
فیلوژنی به روش ماکسیمم پارسیمونی با استفاده از نرمافزار  ،PAUP 4.0b10بر اساس آزمون اعتبارسنجی با  1000تکرار .نامهای موجود
در نمودار از چپ به راست :نام جدایهها و شماره توالی آنهاا در بانک ژنی  ،نام بخش مربوط به جنس فوزاریوم ،کالد تشکیل شده در
دندروگرام.

نتایج آزمون بیماریزایی

توسط گونههای مختلف قارچی متماوت باود .در گیاهاان

نتایج آزمون بیماریزایی  15جدایه قارچی در شارایط

شاهد هیچ عالئمی از بیماری مشاهده نشد .الزم باه ذکار

گلخانااه نشااان داد کااه قااارچهااای ،Botrytis cinerea
F. ،Fusarium avenaceum ،Bipolaris sorokiniana
،B. australiensis ،Periconia circinata ،acuminatum
 F. solani ،F. equisetiو Alternaria chlamydospora

است که از گیاهان بیمار گونههای مورد بررسای مجاددا

سبب ایجاد عالئم بیماری روی رقم گندم سارداری مای-
شوند با ایان تمااوت کاه شادت باروز عالئام در میزباان

جداسازی شدند (جدول .)3

عبدی پور اصل و همکاران
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جدول  -3نتایج آزمون بیماریزایی گونههای قارچی مختلف روی گندم رقم سرداری در شرایط گلخانهای.
تیمار

طول ریشه

طول اندام هوایی

وزن تر

وزن تر اندام

*

درصد خسارت

درصد خسارت

()cm

()cm

ریشه ()mg

هوایی ()mg

ریشه

اندام هوایی

گیاه سالم

22/8 a

0/40 a

41/0 a

240/0 a

0g

0e

F. tricinctum
F. scirpi

0/17 bc

0/37 ba

13/0 dc

106/0 dc

0g

0e

2/15 bcd

0/32 ebdcf

29/3 ba

216/0 a

0g

0/114 e

F. solani
F. chlamydosporum

14/8 bcd

6/35 bdac

8/3 d

140/0 bc

0/560 d

0/321 c

5/14 bcd

0/33 ebdacf

12/6 dc

70/0 de

0/336 e

0/183 d

F. sambucinum

6/13 becd

1/31 ebdcf

23/3 bc

53/0 de

0g

0e

A. chlamydospora

6/13 becd

6/33 ebdac

12/6 dc

96/0 dce

0/229 f

0/169 d

F. redolens

8/12 fbecd

8/30 ebdcf

13/3 dc

53/0 de

0g

0e

M. nivale

8/12 fbecd

1/36 bac

12/3 dc

96/0 dce

0g

0e

C. australiensis

3/12 fecd

0/32 ebdcf

8/3 d

60/0 de

0/683 c

0/780 ba

P. circinata

1/11 fed

5/29 ebdcf

15/3 dc

93/0 dce

0/701 bc

0/767 ba

B. cinerea

0/11 fed

0/25 f

13/3 dc

60/0 de

0/818 a

0/869 a

F. equiseti

8/10 fed

8/28 edcf

9/6 dc

36/0 e

0/560 d

0/347 c

F. acuminatum

5/8 fe

8/31 ebdcf

11/0 dc

90/0 dce

0/735 bac

0/700 b

F. avenaceum

8/7 f

8/27 edf

8/0 d

70/0 de

0/735 bac

0/718 b

B. sorokiniana

7/3 f

3/27 ef

12/0dc

120/0 dc

0/780 ba

0/718 b

*

اعداد جدول میانگین سه تکرار میباشند؛ در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف غیرمشابه هستند دارای تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج

درصد می باشند؛ داده های مربوط به وزن خشک ریشه و اندام هوایی تفاو ت معنی داری با هم و گیاه سالم نداشتند و از جدول حذف شده اند.

در این بررسی بیشترین جدایاههاای باه دسات آماده

چ ون ی فعالیت و ال وی رراکنش قاارچ هاای

مربوط به جنس و گونههای فوزاریوم بود و در ایان باین

 F. acuminatumو  F. avenaceumدر اغلااب مناااط

قارچهای  F. avenaceum ،Fusarium acuminatumو F.

معتدل و نسبتا سرد گندمکاری استان زنجاان مویاد ایان

 equisetiبه ترتیب بیشترین فراوانای را داشاتند .در ایان

مطلب میباشد که عوامل اقلیمی خصوصا دما و رطوبات

بررسی در مجمو  10آرایه فوزاریوم از ریشه و طوقهی

نقش عمدهای در حضور و یا عدم حضاور یاک گوناه در

گندم از استان زنجان جداسازی شد .با بررسای جدایاه-

آن منطقااه دارد .اگرچااه هاار دو گونااه مااذکور عماادتا

های بیشتر از این اساتان ،تناو گوناهای ایان قاارچ هماه

سارروفیت هستند ولی قارچ  F. acuminatumباه عناوان

جازی نیز افازایش خواهاد یافات .تواناایی بااالی زنادگی

یکی از عوامل روسایدگی ریشاهی گنادم دیام در کلارادو

سارروتروفی روی ماواد مختلاف ،داشاتن مکاانیزمهاای

مطرح بوده و قارچ  F. avenaceumسبب آلودگی خمیاف

مختلف برای رراکنش و نیز قادرت دوام و بقاای طاوالنی

تا متوسط بذور گندم در آلبرتای کانادا شاده اسات

دز شرایط نامناسب ،امکان سازگاری گوناههاای مختلاف

( مرگام و همکااران  ، 1998تورکین تاون و همکااران

این جنس را در نواحی متماوت اکولاوژیکی فاراهم آورده

 ، 2002لزلی و سامرل  .) 2006گونه هاای F. equiseti

است.

و  F. tricinctumبه عنوان گونههای همهجاازی از اغلاب
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شهرساااتانهاااای اساااتان جداساااازی شااادند .صااامات

محصول در این مناط  10-39درصد برآورد شده است

مورفولوژیااک جدایااههااایی از دو گونااه اخیاار در محاایط

(اسمایلی و رترسون .)1996

کشت با تغییرات شادیدی هماراه باود .احتمااال باه دلیال

در مااورد آزمااون گلخانااهای نتااایج مقایسااه میااان ین

چنااین خصوصاایتی ،ایاان گونااههااا قااادر هسااتند نااواحی

عالئم نکروز ریشه نشان داد که قاارچ Botrytis cinerea

اکولوژیکی وسیعی را در بسایاری از منااط جغرافیاایی

بیشااترین تاااایر را در ایجاااد عالئاام نکااروز ریشااه و در

اشااغال کننااد .گونااهی  F. equisetiبااه عنااوان عاماال

نهایات کااهش ارتماا بوتاه داشات .قاارچ هاای B.

بیماریزای اانویه شناخته شده ،از این رو بیمااریزایی آن

 F. avenaceum ،sorokinianaو  F. acuminatumباااه

باید مورد بررسی قرار ب یرد (سامرل و همکاران .)2003

لحاظ شدت بیماریزایی در دو گروه آمااری قارار گرفتاه و باه

این قارچ در کشور کانادا به عنوان عامال بیمااری بالیات

ترتیااب در رتبااههااای دوم و سااوم جااای گرفتنااد .گونااههااای

خوشه گندم معرفی شده است (گازو و همکااران .)2004

F. ،F. solani ،C. australiensis ،Periconia circinata

گونااه  Fusarium tricinctumعماادتا سااارروفیت بااوده

 equisetiو  F. chlamydosporumدر رتبااه هااای بعاادی

(چلکوسکی و همکاران  )1989و در برخای منااط از آن

جای گرفته و عالئم به صورت زخمهای قهوهای رراکناده

به عنوان رارازیت ضعیف یاد میشود (لمپریچات .)1988

در طول ریشه مشاهده شاد و در نهایات آلاودگی ایجااد

شیو زیاد جدایاههاای گوناه ی Microdochium nivale

شده توسط قارچ  A. chlamydosporaمحدود باه ناوک

در مناط مرتمع و سردتر روستاهای شهرستان زنجاان

ریشااه هااا بااود .مقایسااه میااان ین طااول اناادام هااای

و ماهنشااان نساابت بااه سااایر مناااط اسااتان ،گویااای

هوایی و طول ریشه نشاان داد کاه جدایاه هاای B.

همبست ی ژنتیکی این گونه با دمای سرد باود .ایان گوناه

 sorokinianaو  F. avenaceumبه ترتیب بعد از قارچ B.

به عنوان عامل کپک برفی گندم در جهاان مطارح اسات و

 cinereaبیشترین اار را در کاهش ارتماا بوتاه داشاتند.

آلودگی ریشهها و کولئورتیلهای گیاهچاههاای غاالت باا

همچنین نتایج مشابهی در مورد طول ریشه به دست آمد

قارچ عامل بیماری در شرایط خااک سارد ( 0-5درجاهی

باا ایان تمااوت کاه  B. cinereaنسابت باه دو گوناه B.

سلسیوی) و خشاک ر مایدهاد .تاا کناون گزارشای از

 F. avenaceum ،sorokinianaتاا یر کمتری در کااهش

وقو این بیماری در استان زنجان وجاود نادارد .در ایان

طااول ریشااه نشااان داد در حالیکااه دو گونااه اخیاار

تحقی  ،آزمون بیمااریزایای ایان گوناه روی گنادم رقام

بیشااترین اااار را در کاااهش طااول ریشااه داشااته و

سرداری حاکی از عدم ایجاد بیماری باود .اماا توجاه باه

ضاامن قاارار گاارفتن در یااک گااروه آماااری ،تماااوت

این نکته حائز اهمیت اسات کاه شارایط گلخاناهای ماورد

معنی داری با شااهد نشاان دادناد .از نظار تااایر وزن

استماده در این تحقیا گرچاه بارای بیمااریزایای اغلاب

ریشه ،قاارچ  F. avenaceumبیشاترین ااار را در کااهش

گونهها مناسب بود ولی با توجه باه وقاو بیمااری کپاک

وزن ریشااه داشااته و جدایااههااای ،Botrytis cinerea
 F. acuminatum ،Bipolaris sorokinianaو Fusarium

 M. nivaleدر شرایط سرد تکرار شود .این بیمارگر یکای

 equisetiدر یک گروه آماری و در رتبه بعد جای گرفتناد.

از شایعترین علل سوخت ی بار گنادم در ان لساتان باه

تجزیه واریانس اار قاارچهاای ماورد بررسای بار ایجااد

حسا میآید (راولی و همکاران  .)1996در مورد جدایههاای

عالئم برگی نشان داد که این اار نیز در ساطح احتماال 5

غیر فوزاریومی ،قارچ  Bipolaris sorokinianaبه ترتیاب

درصد معنیدار میباشد .بدین صورت که قارچ Botrytis

رس از جدایههاای قاارچی Alternaria chlamydospora

 cinereaدر ایجاد نکروز برگی بیشترین تاایر را گذاشاته

و  M. nivaleبیشترین فراوانی را داشت .این قاارچ عامال

و بدین سابب اخاتالف معنایدار باا گیاهاان شااهد دارد.

روسیدگی معمولی ریشهی گندم بوده و به عنوان یکای از

قارچهای  C. australiensisو  Periconia circinataعلی

عوامل محدود کننادهی کشات گنادم زمساتانه در شامال

رغاام ایجاااد روساایدگی کمتاار ریشااه و طوقااه نساابت بااه

غربی اقیانوی آرام گزارش گردیده است و میزان کاهش

جدایههای قارچی  F. avenaceum ،B. sorokinianaو F.

برفی در آ و هوای سرد ،الزم است آزمون بیماریزایی
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 ،acuminatumبه لحاظ ایجاد نکروز برگای در رتباه دوم

شود .این گونه به لحاظ شدت بیماریزایای روی ریشاهی

و در یک گروه آماری قرار گرفتند و سه جدایهی اخیر باا

گندم اهمیت داشته ولی به لحاظ رراکندگی اهمیت چنادانی

یکدی ر اختالف معنیداری نداشته و هم ی در یاک گاروه

در ایاان تحقیا نداشاات بااه طوریکااه کااه در هاار یااک از

آماری و در رتبه سوم قرار گرفتند .سایر جدایهها اهمیت

شهرسااتان هااای ابهاار و خرماادره ،تنهااا از یااک مزرعااه

کمتری در ایجاد عالئم برگی داشته و لذا ذکار نشادهاناد.

جداسازی گردید .گونههای F. avenaceum،B. sorokiniana

در مورد وزن اندامهای هوایی گیاه تلقیح شده با قارچ F.

و  F. acuminatumبااه عنااوان فااراوانتاارین گونااههااای

( equisetiعلیاارغم شاادت بیماااریزایی کاام) وزن کمتااری

جداسازی شاده در اغلاب مازار اساتان ،در آزماون ااباات

داشاات؛ دلیاال ایاان اماار رشااد علماای گیاااه و عاادم وجااود

بیماریزایی نکروز قابل توجهی را در ریشهی گیاهاان مایاه

انشااعابات جااانبی بااود .قااارچهااای B. ،C. australiensis

زنی شاده ایجااد کردناد ،لاذا ایان گوناههاا رتانسایل ایجااد

 cinereaو  F. avenaceumدر یک گروه آماری و در رتباه

خسارت در منطقه را دارا باوده و الزم اسات طای مطالعاات

دوم قااارار گرفتاااه و قاااارچهاااای ،P. circinata

F.

تکمیلاای بیماااریزایاای سااایر جدایااههااای آنهااا و تنااو

 acuminatumو  B. sorokinianaبااه ترتیااب در رتبااههااای

بیماریزایی جدایههای آنهاا ماورد بررسای بیشاتری قارار

سوم و چهارم جای گرفتند.

گیرد .نتیجه این بررسی با مطالعاات انجاام شاده توساط

نتایج این تحقیا نشاان مایدهاد کاه عوامال قاارچی

منصوری و همکااران ( 13۷8و  )1380مطابقات دارد .در

مختلمی در روسایدگی ریشاه و طوقاهی گنادم در اساتان

این بررسی  Bipolaris sorokinianaو گونههای مختلاف

زنجان دخالت دارند .این موضو توساط محققاین دی ار

فوزاریااوم ( )Fusarium spp.بااه عنااوان عاماال اصاالی

نیز گزارش شده است (جعمری و صارمی  ،1383ژولیاده

بیماری روسیدگی معمولی ریشه و طوقهی گنادم معرفای

و همکاران .)1389 ،در این بررسی از هیچ یک از نمونههاای

شدند .در مطالعه مشابه دی ر  B. sorokinianaبه عناوان

گنادم جدایاه Gaeumannomyces graminis var. tritici

عامل اصلی روسیدگی ریشه و طوقهی گندم معرفی شاده

که به عناوان یکای از عوامال اصالی روسایدگی ریشاه و

با این تماوت که گوناههاای فوزاریاوم ماورد بررسای در

طوقهی گندم در ایران شناخته میشود ،جداساازی نشاد

ایجاد عالئم بیماری نقشی نداشاتند (عماارلو و همکااران

درحالیکه این جدایه توسط ژولیده و همکااران ( )1389از

 .)1389در ریشهی گیاه تلقایح شاده باا Microdochium

ماازار گناادم اسااتان زنجااان جداسااازی شااد .بنااابراین

 nivaleعالئمی مشاهده نشد کاه باا توجاه باه اینکاه ایان

تغییراتی کاه در ترکیاب قاارچهاا در منااط و یاا مازار

گونه به عنوان عامل کپک برفی برخای گیاهاان در جهاان

مختلف مشاهده میشاود را مایتاوان در ارتبااط باا ااار

مطرح است الزم است بیماریزایی سایر جدایه-های ایان

عملیات زراعی اعمال شده مثل تناو  ،آیش ،نو و میزان

قارچ نیز بر روی رقامهاای مختلاف گنادم تحات شارایط

کوددهی ،به جای گذاشتن و یا جمعآوری بقایای محصول

دمایی مختلف انجام گیرد تا میزان ریساک آن در منااط

در مزرعااه ،رقاام مااورد اسااتماده و احتماااال برخاای شاارایط

سردسیری تعیین گردد .الزم به ذکر است که بسایاری از

میکروکلیمایی مثال شایب مزرعاه و رساتی و بلنادیهاای آن

جدایههای این گونه توانایی ساارروفیتی بااالیی داشاته و

دانست .به طور کلی بیماریزاترین قارچهاای ایان تحقیا باه

لذا عدم ایجاد بیماری توسط جدایاه ماورد آزماایش ایان

ترتیب گونههاای قاارچی F. ،B. sorokiniana ،B. cinerea

گونه را میتوان به این ویژگی نیز نسبت داد .با این حاال

 avenaceumو  F. acuminatumبودند  .قارچ B. cinerea

ضرورت بررسایهاای بیشاتر در آیناده جهات بررسای

تاکنون روی گیاه گندم و از استان آذربایجان غربی گزارش

بیماریزایی جدایههای دی ری از این گونه و تعیین دامناه

شده است (میرزایی و همکااران )1386 ،و بیمااریزایای آن

میزبانی این گونه در منطقه احسای میشود.

روی ریشهی گندم برای اولین بار در ایران گازارش مای-
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منابع مورد استفاده
ارشاد  .1388 ،قارچهای ایران .سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی.
امینی  .13۷5 ،بررسی میکوفلور ریشه گندم در استان تهران .رایاننامه کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی،
دانش اه تربیت مدری.
رورعبداهلل ش .13۷4 ،بررسی میکوفلور بذر بادامزمینی .رایاننامه کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی ،دانش اه
تربیت مدری.
جعمری ح و صارمی ح .1383 ،بررسی قارچهای خاکزاد عوامل روسیدگی ریشه و طوقهی گندم و تعیین میزان
خسارت آنها .مجله دانش کشاورزی جلد چهاردهم ،شماره  .1صمحههای  13تا .23
درویشنیا م ،علیزاده و محمدی گل تپه ا 13۷۷ ،گونههای فوزاریوم و قارچهای مرتبط با روسیدگی طوقه و ریشهی
گندم در استان لرستان .صمحه  20خالصه مقاالت سیزدهمین کن ره گیاهپزشکی ایران ،کر .
درویشنیا م ،علیزاده و زار ر .1389 ،معرفی چهار آرایه جدید فوزاریوم جدا شده از گیاهان تیرهی گندمیان در
ایران .رستنیها جلد یازدهم ،شماره  .1صمحههای  55تا .6۷
دهقان ی ،هاشمی م و برادران غ .1389 ،معرفی گونههای بیماریزای قارچی روسیدگی طوقه و ریشهی گندم در
استان کرمان .صمحه 89-خالصه مقاالت نوزدهمین کن ره گیاهپزشکی ایران ،تهران.
و معرفت  . 1389 ،گزارش بیماری راخوره گندم ناشی از قارچ Gaeumannomyces graminis

ژولیده ف ،ناصری
 var. triticiدر استان زنجان .صمحه  26۷خالصه مقاالت نوزدهمین کن ره گیاهپزشکی ایران ،تهران.

صارمی ح .1383 ،معرفی گونه جدید  Fusarium pseudograminearumعامل بیماری روسیدگی ریشه و طوقهی گندم
در استانهای زنجان ،آذربایجان شرقی و اردبیل .صمحه  44خالصه مقاالت شانزدهمین کن ره گیاهپزشکی ایران.
صمائی د ،یونسی ح و شیخ االسالمی م .1391 ،گونههای فوزاریوم عامل روسیدگی ریشه و طوقهی گندم در استان
کرمانشاه .فصلنامه بیماریهای گیاهی جلد چهل و هشتم ،شماره  .4صمحههای  69تا .265
عمارلو ا ،روحانی ح و مهدیخانی مقدم  . 1389 ،شناسایی و بررسی بیماریزایی قارچهای عامل روسیدگی ریشه و
طوقهی گندم در استان خراسان شمالی .نشریه حمایت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) .جلد بیست و چهارم،
شماره  .3صمحههای  284تا .269
کایمی ه .1381 ،فوزاریومهای همراه ریشه و طوقهی گندم در استان تهران .صمحه  35خالصه مقاالت رانزدهمین
کن ره گیاهپزشکی ایران ،کرمانشاه.
محمدی رور م و ارشاد  .1381 ،شناسایی گونههای  Bipolarisعامل روسیدگی ریشه و طوقهی گندم آبی در استان
آذربایجان شرقی .صمحههای 36و  3۷خالصه مقاالت رانزدهمین کن ره گیاهپزشکی ایران .کرمانشاه.
منصوری  ،روانلو  ،نوراللهی  ،آزادبخت ن ،جعمری ح و قلندر م .1381 ،بیماری روسیدگی معمولی ریشه و طوقه-
ی گندم در استانهای آذربایجان غربی ،ایالم ،لرستان ،زنجان و مرکزی .صمحه  41خالصه مقاالت رانزدهمین
کن ره گیاهپزشکی ایران ،کرمانشاه.
میرزائی ی ،محمدی گل تپه ا و شمس بخش م .1386 ،مطالعات تاکسونومیکی روی جنس بوتریتیس در ایران .مجله
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Abstract
Wheat as the most strategic agricultural crop has an important role in food security, and so the most
cultivation area among the agronomic crops, belongs to wheat. Fungi associated with root and crown of
wheat, are effective on crop production and yield. Therefore, in order to identify mycobiota of wheat root
and crown in Zanjan province, sampling was carried out from 58 rainfed and irrigated wheat fields during
cultivation season of 2011. Out of 286 fungal isolates obtained, 248 isolates belonged to hyphomycetes as
identified morphologically. Sequence data of ITSrDNA region was used to confirm the identify of the
isolates. Accoreding 10 genera and 23 species of Alternaria alternata, A. atrum, A. chlamydospora A.
tenuissima, Aspergillus auricomus, A. niger, Bipolaris sorokiniana, Botrytis cinerea., Curvularia
australiensis, C. inaequalis, Fusarium acuminatum, F. avenaceum, F. chlamydosporum, F. equiseti, F.
redolens, F. sambucium, F. scirpi, F. solani, F. tricinctum, Microdochium nivale, Periconia circinata,
Penicillium chrysogenum, Trichoderma atroviride were identified. Pathogenicity test of some fungal isolates
were conducted based on completely randomized design with three replications under greenhouse condition.
According to the results B. cinerea, B. sorokiniana, F. avenaceum, F. acuminatum, P. circinata, C.
australiensis, F. equiseti, F. solani and A. chlamydospora caused disease with different severity on their
host. Among the species, B. cinerea, B. sorokiniana, F. avenaceum and F. acuminatum caused visible root
necrosis. A. auricomus was isolated for the first time from wheat rhizosphere in Iran. This study is the first
report of A. tenuissima, B. cinerea, C. inaequalis, E. chlamydospora, F. avenaceum, F. chlamydosporum, F.
scirpi, F. tricinctum, M. nivale (= F. nivale), P. circinata, P. chrysogenum and T. atroviride from Zanjan
province. Also this is the first report of the pathogenicity of B. cinerea on wheat in Iran.
Keywords: Fusarium. Mycoflora, Poaceae, root and crown rot.

