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 چکیده

، شناسایی و کنترل پروتئینو  غذامنبع به عنوان ( Agaricus bisporus)سفید ای با توجه به اهمیت باالی قارچ خوراکی دکمه
واحهد توییهدی قهارچ     ینمحصول در دنیا مورد توجه قرار گرفتهه اسهتد در اسهتان اردبیهد  نهد      مرتبط با اینهای بیماری
نمهین،   واحدهای پهرور  ایهن محصهول در شهیرهای اردبیهد،     های آیوده از در این تحقیق، نمونهکنندد ای فعاییت میدکمه

ی هها ههای بیمهارگر از قهارچ   قهارچ سهازی  و خهای  په  از جداسهازی    آوری شهدد آباد جمعشیر و پارسسرعین، مشگین
های ماکروسکوپی و میکروسکوپی شامد مشخصات پرگنه روی محهیط کشهت   آیوده، از ویژگیخاک پوششی و  خوراکی

MEA  وPDA اسایی اوییه با استفاده از کلیدهای معتبهر اسهتفاده شهدد    برها برای شنها و کنیدیومو اندازه و شکد کنیدیوم
 جدایهه  72 بهین  از پهژوه   ایهن  درمهورد تاییهد نیهایی قهرار گرفتنهدد       ITS-rDNAیابی ناحیه ژنهی  ها با تواییسپ  جدایه
عوامهد   T. virensو  Trichoderma harzianumعامد بیماری حباب خشک، Lecanicillium fungicolaهای گونه ،شده شناسایی

عامد بیماری تهارعنکبوتی   mycophilum Cladobotryium عامد بیماری حباب تر و  Mycogone perniciosaبیماری کپک سبز،
ای های قهار ی قهارچ دکمهه   بیماری یاین اویین مطایعهدرصد شناسایی شدندد  پنجو  14، 14، 18، 49به ترتیب با فراوانی 

برای به کهار گیهری راهبردههای مناسهب      ،پ  از  تحقیقات تکمیلید نتواناین نتایج می دشوددر استان اردبید محسوب می
 فاده قرار گیرنددتمور اسای های قار ی در مراکز پرور  قارچ دکمهجیت پیشگیری و کنترل بیماری

 
 دTrichoderma ، Mycogone ،Lecanicillium ،Cladobotryiumقارچ خوراکی، :های کلیدیواژه

 

 مقدمه
زمهین   ین جمعیهت کهره  وباتوجه به افهزای  روزافهز  

 شهودد روز به روز از اهمیت برخهوردار مهی  منیت غذایی ا
هههای قههارچ ،یکههی از منههابع جدیههد غههذایی در ایههن میههان، 

هههای خههوراکی از نرههر ارز  قهارچ دد نباشههمههیخهوراکی  
ههای  و در سهال بوده غذایی و دارویی بسیار حائز اهمیت 

ههها از پیشههرفت  شههمگیری  اخیههر، پههرور  ایههن قههارچ 
طوری که توسط سازمان خهوار  بوده است، به برخوردار

( بههه عنههوان یههک منبههع  پههروتئین در FAOو بههار جیههانی )

 قارچ خوراکی انددکشورهای در حال توسعه معرفی شده 
 Agaricus bisporus (Lange)ای سهفید بها نهام علمهی    هدکم

Singer کهه ههای خهوراکی اسهت    ترین انواع قهارچ ، از میم 
 1650سهال   کشت آن بهرای اویهین بهار در فرانسهه و در    

در توییهد تاهاری قهارچ    با وجهود ایهن،   میالدی آغاز شدد 
 ،های اخیهر نسبتا جوان بوده و طی سالیک صنعت ایران 

ههای توییهد قهارچ بهه تهدریج در      تاسی  کشت و صهنعت 
اطراف شیرهای بزرگ و سپ  شیرهای دیگر آغاز شده 

ایهران بها داشهتن    (د 1389تپه و پهورجم  است )محمدی گد
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قهارچ   یدکنندهیتوی نیهشتمکشت ،  ریهکتار سطح ز 674
وزارت  یبهر اسهاس آمهار رسهم     .اسهت  ایدر دن یخوراک
 یاقارچ دکمه دیتوی زانیم 1394در سال  یکشاورز جیاد
سهیم اسههتان   کهه  بهوده تهن   588ههزار و   132 کشهور  در
از  قهارچ  تهن  950ههزار و   دو دیه توی ان،یه م نیه از ا دیاردب
 19کشههت بهها متوسههط عملکههرد  ریهههکتههار سههطح ز 5/15
 توجه از یحاک که باشدیمهر متر مربع  یبه ازا لوگرمیک
در  د(1394 نهام بهی د )باشه یمه  استان در بخ  نیا به باال

حههال حا،ههر، توییههد کننههدگان قههارچ در ایههران ارقههام     
A15،A512 ، A180   وA2200  قهارچ A. bisporus   را کشهت
 A15رقهم  تنیها  استان اردبیهد  کنندد در حال حا،ر در می

 د(1380)جمایی،  مورد کشت قرار دارد
هههای خههوراکی نیههز هماننههد سههایر محصههوالت  قههارچ

زا انواع آفهات و عوامهد بیمهاری    یکشاورزی مورد حمله
قابهد   ههای خسهارت  ،در برخهی مهوارد  و گیرنهد  قرار مهی 

کهاه    ،هها ایهن خسهارت   دشهوند متحمهد مهی  تهوجیی را  
کاه  بازده اقتصهادی   ،در نیایت محصول، افت کیفیت و

حتی در مواردی مشاهده شهده   واحدها را به همراه داردد
زای قههار ی، عوامههد بیمههاری یاسههت کههه در امههر حملههه 

شهدت کیفیهت   یها بهه   شهده محصول غیهر قابهد برداشهت    
د شودو غیر قابد عر،ه به بازار می آمدهمحصول پایین 

ویژه دمهای  به  شرایط محیطی با توجه به نزدیکتر بودن 
به دمای بیینه برای رشد قارچ خوراکی واحدهای توییدی 
تهرین  این عوامد به عنوان میم ی قار ی،زاعوامد بیماری
-پرور  قارچ خهوراکی در ایهران بهه    یعوامد بازدارنده

 در قهارچ  زاهای بیمهاری قارچترین روندد از میممیشمار 
ههای  جهن  مختله    ههای گونهه توان به می ای سفیددکمه
 Lecanicillium(،حباب تر بیماری عامد) Mycogone قار ی

عامههد )  Trichodermaحبههاب خشههک(،  عامههد بیمههاری ) 
 تهار  عامهد بیمهاری  ) Cladobotryum ،کپهک سهبز(   بیماری

کپهههک  عامهههد بیمهههاری   )  Trichotheciumعنکبهههوتی(، 
و از کپههک دار ینههی( عامههد بیمههاری )  Peziza،(صههورتی
ای قیههوهیکهههتههوان بههه مههیزا بیمههاریمیههم  هههایبههاکتری

اشههاره کههرد )زارع و  (Pseudomonas talaasi) باکتریههایی
 . (1393جمایی و همکاران  و 1384خبازجلفایی 

ای به نوپا بودن مراکز پهرور  قهارچ دکمهه   تودجه با 
ههای قهار ی   در استان اردبید و خسارت ناشی از بیمای

ههای  و،هعیت گونهه  در آن مراکز و عدم اطهالع کهافی از   
 در، اسهتان ایهن  ههای خهوراکی در   قار ی بیمهارگر قهارچ  

مراکهز میهم    قهار ی زای بیماریامد وع حا،ر، یمطایعه
این استان جداسازی و  سفیدای قارچ خوراکی دکمهتویید 

شناختی و مویکویی مهورد شناسهایی   های ریختبا رو 
اقهدامات پیشهگیری و کنتریهی مناسهب      درتها   قرار گرفتند

 مورد استفاده قرار گیرندد

 
  هامواد و روش

-ساازی ااار   و خاال  جداسازی  ،هاآوری نمونهجمع

     زابیماریهای 
نمونه از ش  واحهد   165در این پژوه ، در ماموع 

اردبیهد، مشهگین شهیر،    توییدی استان واقهع در شهیرهای   
ههای اول، دوم و سهوم    هین از  آباد، نمین و سرعینپارس
-قهارچ کالههک و سهاقه   برداری از نمونه دگردیدآوری جمع

 و صهورت گرفهت   آیهوده  یپوششه  خهاک و ای های دکمهه 
ههای کاغهذی بهه    بهه صهورت جداگانهه در پاکهت     هانمونه

ههای  قهارچ قطعهاتی از  د سهپ   د گردیدنهد قآزمایشگاه منت
 70 داخهد ایکهد  پ  از فرو بردن در آیودگی م یدارای عال
از روی شهعله بهه سهرعت عبهور      ،مانیه 20 به مدت درجه

 ،اسههترید  کههنسههورا  پنبهههه و بههه کمههک  ههوبداده شههد
 جهو آگهار   یعصهاره  روی محیط کشتمقداری از نمونه 

(MEA)1  آنتهی یهک از  از ههر   گرم در ییترمیلی 50حاوی-

ین برای جلهوگیری  استرپتومایس و نسیلیهای پنیبیوتیک
در  هههاایههن کشههت داده شههددقههرار  اهههاز رشههد بههاکتری

بهه  قرار گرفتندد  سانتیگراد یجهدر 25با دمای انکوباتور 
  2ههها از رو  تههک اسههپور سههازی قههارچمنرههور خههای 
 بها در یخچال های خای  در نیایت، کشتاستفاده گردیدد 

 دسانتیگراد نگیداری شدند یدرجه یار دمای 
 
 ی اارچیهاجدایهشناختی ریختشناسایی 
 هههایویژگههی ،هههای قههار یجدایهههشناسههایی بههرای 

 پرگنهه،  رشهد  نهر   و رنه   ها شهامد دایهج ماکروسکوپی

یادداشهت شهدد    رنگدانهه  عدم توییهد  یا تویید و پرگنه شکد
ههای خهای  رشهد یافتهه     اسالید میکروسکوپی از جدایهه 

                                                 
1
Malt Extract Agar 

2
Single spore 
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PDA محیط کشت روی
4و  3

PCA الکتوفنهد   با استفاده از
 ,Zeiss Axio) زایه  و با میکروسکوپ  شدهتییه  بلوکاتن

Germany)،  شناسهی میکروسهکوپی  ریخهت  ههای ویژگهی 

-کنیدیوم مکانیسم ،کنیدیوم تشکید عدم یا و تشکید شامد

بنهدی(  دیهواره  و شهکد  کنیدیوم )رن ، هایویژگی و زایی
بها  تها حهد گونهه    هها  سپ  قارچ قرارگرفتد بررسی مورد

دومه  و  (، 1969ریفای ) از جملهاستفاده از منابع معتبر 
 جههههن )بههههرای  (1991بیسههههت ) و (1980)گمهههه  

Trichoderma،) ( 2008گالموییاهها) آرنویههد و یورخنکههو  و
( 2008زارع و گمهه  ) (،Mycogoneجههن  بههرای ) (2007)
  (1970گمه  و ههوزمنز )   ( وLecanicilliumجهن   برای )
و برخی مقاالت معتبر دیگهر  ( Cladobotryum جن برای )

ههای شناسهایی   تمامی قهارچ د مورد شناسایی قرار گرفتند
 FCUMA (Fungal Collection ofشهده بها کهد اختصهاری     

University of Mohaghegh Ardabili )  در کلکسهیون قهارچ-

   مبت و نگیداری شدندده محقق اردبیلی اشناسی دانشگ
 

 های اارچیشناسایی مولکولی جدایه
 یابیها و توالیژنومی جدایه DNAو تکثیر  استخراج
-توایی از هاجدایه شناختیریخت شناسایی تایید برای

 بهدین  دشد استفادههای منتخب جدایه مورد در DNA یابی
 کشهت  PDA کشت طیمح در نرر موردی ها هیجدا ،منرور
ی دمها  در روز 10تها   7 مهدت  بهه  در تاریکی و هشد داده

C°25 دشدندی نگیدار DNA با اسهتفاده از رو   ها هیجدا 
 ،یبررسه  نیا دراستخراج گردیدد  (1992مویر وهمکاران )

- ITSی )بههوزومیر DNA 5یداخلهه انههداز فاصههله یهیههناح

rDNA )در حاهم   مهراز یپله ی ارهیه زنا واکن د شد ریتکث
 ITS and 5.8S -rDNA هیه ناح ریه تکث جیتمیکروییتر  5/12

 -´ITS1 (5ی آغازگرهههههههها از اسهههههههتفاده بههههههها

TCCGTAGGTGAACCTGCGG -3´ )و ITS4 (5´- 

TCCTCCGCTTATTGATATGC -3´) (   وایهت و همکهاران
داوری و همکهاران  مطابق شرایط ذکر شده قبلهی ) ( 1990
از ژل آگاروز یک  PCRاجرا شدد محصول واکن  ( 2013

 TAE ×1  (1mMبهافر  دردرصد حاوی اتیهدیوم برومایهد   

                                                 
3
Potato Dextrose Agar 

4
Potato Carrot Agar 

5
Internal Transcribed Spacer 

EDTA (PH=8) ،20 mM acetic acid ،40 mM Tris base )
عبور داده شد و عکسبرداری بها اسهتفاده از دسهتگاه ژل    

یهابی بها اسهتفاده از کیهت      واکهن  تهوایی  داک اناام شدد 
  ABI prism BigDyeTM terminator cycleیههابی تههوایی

(Applied Biosystems, Foster City, USA)   و در یههک
و مطهابق دسهتورایعمد    ABI 3730XLیاب اتوماتیک  توایی

سط شهرکت سهازنده اناهام شهدد اطالعهات      ارایه شده تو
 SeqManافهزار  توایی به دسهت آمهده بها اسهتفاده از نهرم     

(DNASTAR, Madison, WI, USA) د تواییویرای  شدند-

 بانهک ژن ههای موجهود در    های به دست آمهده بها تهوایی   
(GenBank)  با استفاده ازBLAST مقایسه شدند و جدایه-

برای تعیهین دقیهق    (٪99)باالی  با بیشترین مشابیت  های
ههای قهار ی مهد نرهر قهرار      هویت و تایید مویکویی گونه

جدایه منتخب از هر گونهه در بانهک ژن   یک توایی د گرفتند
 مبت و شماره دسترسی دریافت شدد

 
 و بحثیج انت

-زا از بخه  قارچ بیماری یجدایه 72، در این پژوه 

 خهاک  وای قهارچ خهوراکی دکمهه   ههای  نمونههای مختل  
 یبها مطایعهه  طی این تحقیق، دست آمدد به آیوده یپوشش
، شناختی و مطابقت با کلیهدهای معتبهر  های ریختویژگی
 Lecanicillium fungicola (Preuss) Zareهای قهار ی  گونه

& W. Gams     )عامهد بیمهاری حبهاب خشهک( ،(Magnus) 

Delacr. Mycogone perniciosa     عامههد بیمههاری حبههاب(
 .T. virens (J.Hو  Rifai Trichoderma harzianum،تههر(

Mill., Giddens & A.A. Foster) Arx   عوامد بیماری کپهک(
 W. Gams & Hooz. Cladobotryum (.Oudem)و سههبز(

mycophilum )بههه ترتیههب بهها  )عامههد بیمههاری تههارعنکبوتی
و درصههد فراوانههی  جدایههه  4و  10، 10، 13، 35فراوانههی 
هها منهدرج در   ک شیرسهتان و بهه تفکیه   1شکد مندرج در 

  ههای تهوایی  مقایسهه با  شناسایی شدندد همچنین 2شکد 
ITSهای هجدایشناسایی  ،ژن بانک در موجود هایتوایی با

های مویکویی نیز مورد تاییهد قهرار   منتخب نماینده با داده
ها به  ی و مشخصات گونهختشناهای ریخت گرفتد ویژگی
 باشد:قرار زیر می
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 .استان اردبیلدر ای قارچ خوراکی دکمه رویزا های قارچی بیماری فراوانی گونه -1شکل  

 
 ای استان اردبیلهای قارچی به تفکیك مراکز پرورش قارچ خوراکی دکمهفراوانی گونه -2شکل 

(AK : ،نمینAT 2: اردبیل، AS ،سرعین :ASP1: اردبیل  ،PSآباد، : پارسMLشهر: مشگین). 
 

-های به دست آمده از اار شناختی جدایهمشخصات ریخت

عامل  .Trichoderma harzianum Rifai به  آلودهای های دکمه
 بیماری کپک سبز

 25در دمهای   MEAروی محیط کشت  یقار  یپرگنه
 درو بوده برخوردار  یسریعاز رشد گراد سانتی یدرجه

سهفید و   ،سهطح صهاف   بتدا تویید یک توده میسلیومی با  ا
های هوایی رشهد کهرده و   به سرعت هی ویی ، کردبکی  آ

 سهطح تمام   ،ساعت 48در طول و  هند پوشا روی سطح را 
-بهه ههی   د اسپوردکردندرا پر  متریسانتی نهپتری  تشتک

 پتری صورت تشتک خارج به سمت داخد  ازطور معمول 
رن  سبز ماید به سفید بوده و ه د نواحی کنیدیایی بگرفت

 ددرآمدنهد  رنه  سهبز روشهن و بهرا      هبا گذشت زمان ب
 یهعر،هی، منشهعب بها دیهوار     یههها دارای دیهوار  هی 

د در بودنهد میکهرون   6تها   5/1رنه  و بهه قطهر    صاف، بی
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های بین هیفهی و گهاهی   ، کالمیدوسپور PDAکشت  محیط
صورت کروی، دارای دیوارة صاف و بهه قطهر   انتیایی به

بهر  د انشهعابات اصهلی کنیهدی   بودنهد میکرون  12تا  ش 
طههور کههه بهههکردنههد توییههد انشههعابات فرعههی متعههددی را 

 هشهد تایی تشکید  سهتا  دوهای انفرادی و اکثراً در گروه
تهری تقسهیم   و هر یک از آنیا خود بهه انشهعابات کو هک   

شکد، در قاعهده  ای ها کوتاه، میله فیایید د(3)شکد ند دشمی
د بودنههدتههر از ناحیههه میهانی و در نههوک مخروطههی  باریهک 

طور انفرادی و متوایی در نوک هر فیاییهد  ها بهفیایوسپور
شهکلی  تامع یافته و تشکید راس و نوک کنیدیایی کهروی  

گونهه بها شهرر ارایهه شهده      مشخصهات ایهن   د ندادد را می
 و مقهاالت مهرتبط   (1991(، بیسهت ) 1969ریفهای )  توسط

بها   هها ایهن جدایهه  نماینهدگان   ITSمطابقت داشت و توایی 
نشهان   در بانک ژن مشهابیت بهاالیی   های ارایه شدهتوایی
یکهی از  کهه از    قهار ی یک جدایه از این گونهه  توایی دادد 
بهه دسهت آمهده بهود، بها       اردبیهد شهیر  توییدی  هایواحد
    در بانک ژن مبت شدد KX944695 6شمارراس

 
Trichoderma virens (Miller, Giddens & Foster) von 

Arx عامل بیماری کپک سبز 

در دمای  MEAهای این قارچ روی محیط کشت پرگنه
گراد دارای رشد سریع بوده و په  از  سانتی یدرجه 25

سههانتیمتری را  9 یههار روز تمههام سههطح تشههتک پتههری  
پوشاندد سیمای ظاهری پرگنه کرکهی بهوده و په  از پهر     

شدد ها شروع می نمودن تشتک پتری، اسپوردهی از کناره
صهورت  این گونه فاقد هر گونه ترشحی بودد اسپورها بهه 

هها  (د هیه  3شهدند )شهکد  رن  ظاهر میهای سبز کمتوده
 5/1عرض حهدود  صاف و به یروشن و شفاف با دیواره

رهها معمهوالً قابهد    میکهرون بودنهدد کالمیدوسهپو    ش ا ت
صههورت بههین هیفههی و یهها انتیههایی، مشههاهده بههوده و بههه 

میکرون با  12تا  ش انفرادی، کروی تا بیضوی به طول 
صاف و با ،خامت دیواره حدود یهک میکهرون    یدیواره

هها بهه   شهکد متهورم و فیایوسهپور   بودندد فیاییدها آمپویی
مرغهی نسهبتاً کوتهاه    صاف و تخهم  یهرن  سبز، با دیوار

شهناختی بها توصهی     (د مشخصهات ریخهت  4بودند )شکد
مطابقهت   ( و مقهاالت مهرتبط  1991(، بیست )1969ریفای )

                                                 
6
Accession number 

نیههز آن را تاییههد نمههودد  ITSیههابی داشههت و نتههایج تههوایی
دست آمده در ایهن تحقیهق بها تهوایی جدایهه      های به توایی

، KR296867.1ار شهم مرجع این گونه در بانک ژن با راس

یهک جدایهه از ایهن گونهه     تهوایی  % مشابیت نشان دادد 99
به دست آمده بود، بها  واحد توییدی سرعین که از قار ی 

 در بانک ژن مبت شدد KX944694شماره دسترسی 
گونه از تریکودرما از  ش تا   یارتا به حال در دنیا 

سطح کمپوست قارچ خوراکی گزار  گردیهده کهه عامهد    
(د در ایهران ایهن   1996باشند )سیبای بروز کپک سبز   می

بیماری در حهال حا،هر خسهارت بهاالیی را در کشهت و      
تپهه  و  کند )محمدی گدهای قارچ خوراکی وارد میصنعت
 ( و گاهی اوقهات خسهارت ایهن  بیمهاری در    1389پورجم 

درصهد نیهز گهزار  شهده      80تا  75تیران و کرج معادل 
اناهام شهده توسهط زرگهرزاده و      ههای استد در بررسی

( در واحدهای توییدی قهارچ خهوراکی در   1390همکاران )
-استان تیران و شیرستان ارومیه مشاهده شد کهه گونهه  

ترین عامد بیمهاری  شایع Trichoderma های مختل  قارچ
هههای گونههه یحملهههآیههدد شههمار مهی ههها بههه در ایهن واحههد 

تریکودرمها بههه قههارچ خههوراکی بههه صههورت کلنیزاسههیون  
آیهودگی نیهز در    عمده سریع کمپوست اسپان زده شده و

 کمپوست غیر پاسهتوریزه و ابتهدای زمهان تلقهیح بهذر در     
 (د  1380دان  و همکاران باشد )ر،اییکمپوست می

 
   Magn. Mycogone perniciosa  حباب ترعامل بیماری 

در  PDAهای این گونه روی محهیط کشهت   پرگنه
مههنرم،  یگههراد دارای حاشههیهسههانتی یدرجههه 25دمههای 

تراکم تا متهراکم  های هوایی کمسرعت رشد پایین و ریسه
سهانتیمتری   9بودند و بعد از ده روز، سطح تشتک پتهری  

متغیهر   ی تها شهیری  رن  کرمها از رن  پرگنه را پوشاندد
کنهدد  (د این گونه دو نوع اسپور توییهد مهی  B-5بود )شکد 

ها )آیئوروسپورها( است که به صهورت  نوع اول، کنیدیوم
ههای دو  شدندد در این اسپورانتیایی و انفرادی تشکید می

تزیین شده ،هخیم،   یسلویی، سلول باالیی دارای دیواره
تر از سلول پایینی و سلول دار، بزرگگاهی اوقات رنگیزه
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 PDA(، پرگنه روی A) 1اردبیل  ایبه کپك سبز در مرکز پرورش قارچ دکمه نمایی از آلودگی: Trichoderma harzianum -3شکل

 .mµ20مقیاس : D :mµ10 ،Eو  cمقیاس . (C ،D(، فیالیدها و فیالوسپورها )Bبعد از چهار روز )

 

 
مقیاس  (.E) ها(، کالمیدوسپورB-D(، فیالیدها و فیالوسپورها )Aبعد از پنج روز ) PDA: پرگنه روی Trichoderma virens -4شکل

mµ10. 

تهر از  نازک و بهدون آرایه  و کو هک    یپایینی با دیواره
 یمرحلهه هها  در این جدایهه  (دC5–سلول باالیی بود )شکد 

هها بهه   شد که در آن انگشتکفیایوسپور قارچ نیز دیده می
-در انتیای آن، اسهپور فراهم تشکید و انشعابات صورت 

و  mµ 30-22×3-2 هافیاییدد ندشدهای شفاف تشکید می
دو یا شکد، روشن، یک فیایوسپورها بیضوی تا سیلندری

-D)شهکد   بودند mµ 15-11×5/3-5/2 و به ابعاد سلویی
بههه شههماره قههار ی یههک جدایههه از ایههن گونههه  تههوایید (5

 شهیر واحد توییدی مشهگین که از  FCUMA422کلکسیون 
در  KX944692 ه دسترسهی شهمار به دست آمده بهود، بها   

 بانک ژن مبت شدد

 
 هشتبعد از  PDAروی (، پرگنه A) نمین واحد تولیدیتر در آلوده به حباب هایکالهك: Mycogone perniciosa -5شکل

 .mµ10مقیاس  .(Dفیالوسپورها )(، C، آلئوروسپور دو سلولی )(B)روز 
 Mycogone تهر کهه عامهد آن دو گونهه    بیماری حبهاب 

perniciosa  وM. rosea ههای میهم و   از بیمهاری باشهد،  می
فلتچر و گانی رودد شمار میای سفید بهمخرب قارچ دکمه

مناهر بهه    M. periniciosa( گزار  کردند که قارچ 1968)
-درصد در انگلستان می 21تا  6/7ایااد خسارتی معادل 

( دریافتند که 2000در تحقیق دیگری بات و سین  ) دشود
به ترتیهب   Hypomyces rosells و  M. periniciosaهایگونه

درصههد  06/72تهها  61درصههد و  100تهها  65/95موجههب 
زاده و همکهاران  حسهین شهوندد علهی  کاه  محصول مهی 

شههامد  Mycogoneزای جههن  هههای بیمههاریقههارچ( 1390)
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را به عنوان عوامهد   M. perniciosa  و  M. rosea هایگونه
 بیماری حباب تر برای اویین بار از ایران گزار  کردنهدد 

ههای بهافتی    بارزترین عالمت ایهن بیمهاری، تشهکید تهوده    
ایهن   ،ها است کهه در مراحهد ابتهدایی    بدشکد روی کالهک

نهرم بهوده و ،همن توسهعه بهه       و سفید ،های بافتی توده
ههها اصههطالحاً بههه  آینههدد ایههن تههوده ای در مههی رنهه  قیههوه

Sclerodermoid اند که ممکن است ارتفاع آنیها بهه    معروف
ناشهی از   اغلهب هها   متر برسدد ایهن تهوده  سانتی 15تا  10

باشهد کهه    های ابتدایی و در حال رشد مهی آیودگی کالهک
طهول  بهه  روز  14تا  10ممکن است تشکید و توسعه آنیا 

ی یرنه  زرد کیربها  هد در مراحد بعد، قطرات مایع بناامدا
ویهژه در  ای روشن در روی سطح بافهت بهه   ماید به قیوه

شودد وجود ایهن قطهرات    شرایط خیلی مرطوب تشکید می
ه نهام عمهومی انگلیسهی    عالمت خاص این بیماری است ک

بیماری نیز از آن گرفته شهده اسهتد در شهرایط خشهک،     
-هبه  ،انهد  ای شکد در آمهده  صورت تودههایی که بهکالهک

مانند که و،ع آنیا بسهیار شهبیه    صورت خشک باقی می
دیهده مهی شهودد    حباب خشک حایتی است که در بیماری 

هها یهک عامهد    تنیها بهرای کالههک   حباب تر عامد بیماری 
 طور کلهی به دکند ها را آیوده نمی ست و میسلیومزابیماری

کلهم، ظیهور کپهک سهفید     ها به شکد گدتغییر شکد کالهک
شهکد در سهطح   صهورت پوشه  نهرم و مخملهی    رن  بهه 

ایع همهراه بها   کالهک تغییر شکد یافته و تشکید قطرات مه 
د رودشهمار مهی  بهم بارز این بیماری بوی بد از جمله عالی

)شهکد   بهود بیماری با ایااد بدشکلی و تومور همهراه  این 
A-5 )حسهین   علهی  ،(1380)قیدریخانی  که با نتایج جمایی

( و گالموییاههها و 2000شهههارما و کومههها ) ، (1390زاده )
   ( مطابقت داردد2008همکاران )

 
Lecanicillium fungicola (Preuss) Hassebr   عامل

 بیماری حباب خشک

های متعلق به این گونه روی محیط کشت پرگنه جدایه
PDA  کنههدی گههراد رشههد  سههانتی یدرجههه 25در دمههای

روز قطهر پرگنهه بهه سهه      10کهه بعهد از   طوری، بهداشتند
صهورت بیضهوی   ها بهشکد کنیدیومد رسیدمتر میسانتی

د انههدازه (D-6)شههکد  بودنههدشههکد ایکشههیده تهها اسههتوانه
هها دارای  موکنیدید بودمیکرون  1-5/2×3-5/8ها کنیدیوم
و اغلهب از  بهوده  های تقریباً کروی، یزج و  سهبناک  نوک

سمت نوک به صورت منفرد از فیایید جدا شهده و همهراه   
-ومههای بزرگهی از کنیهدی   ها، توده یا تودهومبا بقیه کنیدی

های متعلق جدایهد دادندمیهای یزج و  سبناک را تشکید 
  L. fungicola(، 2008به این جن  طبق کلید زارع و گم  )

 ،سهازی شهده  جدایه خای  72از بین تشخی  داده شدد 
جدایههه تههوایی  جدایههه متعلههق بههه ایههن گونههه بههودد     35

FCUMA406 واحههد کههه از قههار ی ایههن گونههه  متعلههق بههه
 دارای، بها جدایهه مرجهع    به دست آمده بهود  نمینتوییدی 
-بها  % مشابیت نشان داد و AB107135.1  ،99شمار راس

 در بانک ژن مبت شدد KX944691ه دسترسی شمار
های قهار ی  ترین بیماریاز میم بیماری حباب خشک 

مراکز تویید قارچ خهوراکی در ایهران اسهتد اساسهاً ایهن      
کنهد کهه   بیماری، سه نوع عالیم کلی در میزبان توییهد مهی  

ترکیهدن   و بافت مردههای شامد حباب خشک، یکه و زخم
شهدت باعه    پایه استد این عالیم بهه  پوستو کنده شدن 

ههم در   ،بر ایهن  شودد عالوهها میپایین آمدن ارز  قارچ
بسترهای کشت و هم در سایر موارد، قارچ ههای دیگهری   

ها رشد کرده از قبید کپک خاکستری و سفید بر روی یکه
 شههوندو باعهه  افههزای  هههر  ههه بیشههتر خسههارت مههی  

فقهط از    L. aleuphilum گونهه تهاکنون  د (1377)بختیهاری،  
-گونه( و Collopy et al., 2000آمریکا گزار  شده است )

کههه بههه مراکههز پههرور  قههارچ خههوراکی کشههورهای    ای
)الرجتئهو   است .fungicola L ، اغلبزنداروپایی صدمه می

عامهد   .fungicola L گونهد در ایران نیز (2006و همکاران، 
و  )میرپهرور  ایااد خسارت در مراکز قارچ خوراکی است

نیهز مویهد ایهن     حا،هر که نتایج تحقیهق   (2012، همکاران
 نکته بودد
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PDA (C ،)روی  (، پرگنهA-B) واحد تولیدی سرعینهای آلوده به حباب خشك در نمونه: Lecanicillium fungicola -6شکل 

 mµ10مقیاس  (.Dها )ها و فیالوسپورفیالید

 
Cladobotryum mycophilum (Audemans) W. Gams & 

Hoozemans  عامل بیماری تارعنکبوتی 

 25در دمهای   PDAروی پرگنه قارچ در تشهتک پتهری   
و در مهدت پهنج    رشد سریعی داشهت گراد سانتی یدرجه

و بها رشهد    متری را پهر نمهود  روز تشتک پتری نه سانتی
 ،بعد از مدت یک هفته و هدکرهای هوایی اسپورزایی اندام

کشت ترشهح  صورتی ماید به قرمز در محیط  مواد رنگی
رنه   صورت ایستاده، بهی ها بهدر این قارچ، کنیدیوم دشد

شهده و  های ههوایی خهارج   که از میسلیومبودند و شفاف 
ندد انشعابات کنیدیوفورها دشصورت فراهم منشعب میبه

هها( کهه بهه    هها )انگشهتک  تایی از فیاییهد  3-5های به دسته
هها در  ومدد کنیدییگردند، ختم میدشطرف انتیا باریک می

تایی تشهکید  ها به صورت انفهرادی یها  نهد   انگشتکنوک 
رنه  و  نهد سهلویی    ها شفاف، بهی ومکنیدیاین د شدندمی

مرغهی تها   بهه شهکد تخهم    (معموال یک تها  یهار سهلویی   )
-9/9ههها د انههدازه کنیههدیوم(D7– )شههکدبودنههد مسههتطیلی 

-42×4-5/4اندازه فیاییدها بین  ومیکرون  6/28-22×6/6
با توجه به منهابع موجهود و کلیهد     دبودمیکرون متغیر  34

قهارچ عامهد بیمهاری،      ،(1970و ههوزمنز )   گمه  مصور
در تشخی  داده شهدد    Cladobotryum mycophilumگونه 

  یارتعداد  ،های به دست آمده در این پژوه بین جدایه
% بها  100و  تعلهق داشهت    C. mycophilumجدایه به گونهه  
-های موجود در بانهک ژن از جملهه بها راس   برخی جدایه

از  ایهجدایه توایی  مشابیت نشان دادد JF693809.1شمار 
به دست شیر واحد توییدی مشگینکه از قار ی این گونه 

در بانهک ژن   KX944693 ه دسترسهی شهمار آمده بود، با 
 مبت شدد

 
روی (، پرگنه A-Bهای آلوده به بیماری تارعنکبوتی در مرکز پرورش )نمونه :Cladobotryium mycophilum -7شکل 

PDA (C،) ( فیالیدها و فیالوسپورهاD).  مقیاسmµ20. 

 
این بیمارگر انگد اختیاری بوده و در خاک پوششی و 

کنهدد  ای رشهد و نمهو مهی   ههای دکمهه  های قارچروی اندام
سپ  بهه رنه  زرد    ،میسلیوم بیمارگر ابتدا به رن  سفید

و در نیایت با اسپورزایی شدید به رن  صورتی ماید بهه  

شهودد اویهین   قرمز در سطح بسترهای آیوده مشاهده مهی 
ههای سهفید   عالیم در بسترهای کشت با گسهتر  رشهته  
هههای قههارچ کرکههی بههوده کههه بهها نههابود کههردن همههه انههدام
-ی)محمهد  شودخوراکی در محدوده گستر ، نمایان می
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هها ایهن بیمهاری    در برخی سالد (1378همکاران  تپه وگد
زا در واحدهای توییدی برخی یکی از عوامد میم خسارت

در مرحلههه پیشههرفته رودد منههاطق کشههور بههه شههمار مههی 
بیماری، توده میسلیوم قارچ انگهد، پایهه، تیغهه و کالههک     
قارچ خوراکی را آیوده کهرده و سهراناام آن را متالشهی    

ههایی از آن آویهزان   صورت رشتههها بکند و میسلیوممی
تهار  بیمهاری  بیمهاری بهه   ایهن  شوندد بهه همهین علهت،    می

اویهین  تار عنکبهوتی  بیماری  دعنکبوتی معروف شده است
گهزار   ( 1378) تپهه و همکهاران  گهد یمحمهد بار توسهط  
عنهوان گونهه غایهب    به C. mycophilumگونه گردیده استد 

کشورها از جمله کره عامد بیماری تار عنکبوتی از برخی 
د ایهن  (2010)بک وهمکهاران   و اسپانیا گزار  شده است

 از قارچ کالهکهدار گونه گونه توسط زارع و آص  از پنج 
 ( و1387های مازندران و گلسهتان )زارع و آصه    استان

ای توسهط  از بستر پرورشهی قهارچ دکمهه    1379در سال 
د ( گهزار  شهده اسهت   1389محمدی گد تپه و همکهاران ) 

ههای  طح مرطوب قارچ خوراکی، رطوبهت بهاالی سهاین   س
های پوششی، تیویه و جریهان  کشت، مرطوب بودن خاک

 میهم توسهعه  عوامهد  های کشت از هوا در سایننامناسب 
 باشنددبیماری می

هها بهه   هایی کهه روی سهایر قهارچ   قارچبه طور کلی به
کننهد، اصهطالحا   شکد پارازیت یا سهاپروفیت زنهدگی مهی   

شهود و  مهی  اطال ( fungicolous fungi)زی قارچهای قارچ
و   Hypocreaهههای متعلههق بههه جههن  در بههین آنیهها گونههه

Hypomyces رونهدد اغلهب   شمار مهی ترین آنیا بهاز متداول
 Lecanicillium)سهفید   ایقارچ دکمهزای بیماری هایقارچ
،Trichoderma  و Cladobotryum ) مراحههد غیرجنسههی از 

کهه   بها توجهه بهه ایهن     رونهدد جن  بهه شهمار مهی    دو این
افت شدید  عملکرد،های قار ی باع  کاه  شدید بیماری
پسندی محصول و در نتیاهه سهبب   کاه  بازار وکیفیت 

د، یهذا توجهه   نه گردپایین آمدن بازده اقتصادی توییهد مهی  
زا و موقع این عوامهد بیمهاری  جدی به مقویه شناسایی به

 اتخاذ راهکارهای کنتریی آنیا اهمیت فراوانی داردد  
ای در با توجه به فعاییت  ندین واحد تویید قارچ دکمه

ههای کمهی و کیفهی    استان اردبید و وجود برخی خسارت
های قار ی در این واحدها و عدم وجود ناشی از آیودگی

، عوامد حا،ر مطایعات دقیق در این خصوص، در تحقیق
شیرهای  برخی از های توییدی زا در واحدماریقار ی بی

، نمهین، سهرعین،   )دو واحهد(  استان اردبید شامد اردبیهد 
آبهاد مطایعهه و تها حهد گونهه مهورد       شیر و پارسمشگین

سهازی   هها په  از خهای     جدایهه شناسایی قرار گرفتنهدد  
 ناحیهه ابی یه  شناختی و تهوایی  های ریخت براساس ویژگی

ITS   مورد شناسایی قرار گرفتندد 
غایهههب،  زایبیمهههاریاسهههاس نتهههایج، قهههارچ    بهههر

Lecanicillium fungicola  35با حباب خشک بیماری عامد 
که به اشهتباه در بهین توییهد کننهدگان      در حایی ،جدایه بود
-به نرر مهی شدد  عالیم، حباب تر تلقی می نوعاین   استان،

ایههن مو،ههوع در پیشههگیری و کنتههرل بیمههاری در  رسههد 
این بیمهاری در   دنمایدواحدهای پرورشی نق  میمی ایفا 

 گونهه  مشاهده شهدد اردبید اغلب واحدهای توییدی استان 
L. fungicola      در سایر مناطق ایهران نیهز پهراکن  بهاالیی

دوم از زای قهههارچ بیمهههاری(د 1384دارد )زارع و خبهههاز، 
واحهد  شه    ههر کپک سبز بود که در عامد یحاظ شیوع، 

 Trichodermaمههورد بررسههی مشههاهده شههدد دو گونههه   

harzianum و T. virens (10هر کدام  )عوامهد عمهده   جدایه
در  ههای پیشهین  گزار با نتایج  که موید کپک سبز بودند

(د 1381ها مطابقهت دارد )ظفهری و همکهاران     سایر استان
 13 بها بیماری حباب تر  عامد Mycogone perniciosaقارچ 

عامهد   Cladobotryum mycophilum وجدایه در رتبه سوم 
در رتبهه  یهارم از   جدایهه    یهار بیماری تار عنکبوتی  با 

باع  از بین رفهتن   خیرا یحاظ فراوانی قرار داردد بیمارگر
کامد قارچ می شودد این بیماری نیهز از برخهی منهاطق از    

شهده اسهت )زارع و    جمله تیران بها فراوانهی کمتهر دیهده    
گونهه قهار ی بهرای     5تمهام  در این مطایعه، (د 1384خباز 

ت انکیکی از  شوندداویین بار از استان اردبید گزار  می
جایب توجهه ایهن بهود کهه بیمهاری حبهاب تهر در منهاطق         

شهد و  شیر دیده میسردسیر استان مانند نمین و مشگین
استان  آوری شده از مناطق گرمسیریهای جمعدر نمونه

آباد عالیمی از بیماری حباب تر مشاهده نشدد مانند پارس
پ  از شناسایی دقیهق عوامهد قهار ی مهومر در کهاه       

در اسههتان  ای سهفید دکمهه کمهی و کیفهی محصهول قهارچ     
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، راه بههرای اتخههاذ راهکارهههای  و فراوانههی آنیهها  اردبیههد
   دشودها هموار میمدیریتی این نوع بیماری

 سپاسگزاری
محقهق   دانشهگاه  از را خود قدردانی مراتب نویسندگان

 ایهن  اناهام  بهرای  بودجهه الزم  تهامین  خهاطر  بهه  اردبیلی

و سازمان جیاد کشاورزی استان اردبیهد بابهت    پژوه 
بههرداری از واحههدهای  همههاهنگی و مسههاعدت در نمونههه 

 نماینددمی توییدی استان ابراز

 
 منابع

 Agaricus bisporusبررسی بیویوژی و کنترل شیمیایی بیماری ورتیسیلیومی )حباب خشهک( قهارچ    د1377 ،بختیاری م
 دنامه کارشناسی ارشدد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تیرانپایان

اطالعهات  ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری وزارت جیاد کشاورزی، معاونت برنامهد آمارنامه کشاورزی، 1394نام، بی
 صفحهد 100و ارتباطات، محصوالت باغبانی، 

و تامیر  نهد عصهاره    Agaricus bisporusای بررسی بیماری حباب تر قارچ خوراکی دکمهد 1380، م جمایی قیدریخانی
 تیراند ،دانشگاه تربیت مدرس ،اورزینامه کارشناسی ارشد دانشکده کشگیاهی در کنترل آند پایان

د بیمهاریزایی  1393محمهدی ع،   م و نسهاج حسهینی   ف مقهدم  زادهحسهین علی ای ، تپه گد محمدی م، قیدریخانی جمایی
Mycogone perniciosa شهماره ، 50 جلهد  ،گیاهی یمارییایایراند ب در ایدکمه خوراکی قارچ تر حباب بیماری عامد 

 د368تا  359های صفحه ، 4

ههای تریکودرمهای مویهد کپهک سهبز در      شناسهایی گونهه   د1380 ،و روحهانی ر  ی ر،ائی دان  ی، محمدی گد تپه، ا
د 69ای، پهراکن  و فراوانهی نسهبی آنیهاد آفهات و بیمارییهای گیهاهید جلهد         واحدهای توییدی قارج خوراکی دکمهه 

 د109تا  83های صفحه

د جلهد  خهزر های فیاییددار قار زی از سواحد جنوبی دریای  های قارچ مطایعه برخی گونهد 1387 ر، آص ، م ر و زارع
 د22تا  1 هایصفحه ،1، شماره 9

در اسهتان تیهران وگزارشهی از و،هعیت       Agaricus bisporusهای جهدا شهده از   د قارچ1384جلفایی ر، زارع ر و خباز
Vertcillium fungicola  د68تا  62 هایصفحه: 6در ایراند ماله رستنییاد جلد 

های کپک سهبز در مهزارع قهارچ    شناسایی گونه د1390،م میرپرور و ، ر،ایی دان  یی تپه اگدژ، محمدی زرگرزاده 
تها   83ههای  ، صهفحه 12 جلدهای مورفویوژیکی  و مویکویی ، ماله رسهتنییا، ای با استفاده از رو خوراکی دکمه

 د90

فصهلنامه   در ایهران،  Trichodermههای  تحقیقی در زمینه شناسایی گونه د1381 ،زارع ر و علیزاده عظفری د، ارشاد ج، 
 د45تا  21های ، صفحه2و1های شماره، 38های گیاهی، جلد بیماری

ههای  در اسهتان   Mycogoneهای قارچبررسی موفویوژی، فیزیویوژی تنوع ژنتیکی گونه د1390مقدم ف، زادهحسینعلی
   دس، تیراننامه کارشناسی ارشد گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرتیران و ایبرز، پایان

ن و بیماری تار عنکبوتی قارچ خهوراکی دکمهه ای در ایهرا   د 1378 ع، علیزاده ای ، محمدزاده پاشاای ،  محمدی گد تپه 
 د  11تا  8های صفحه 2-1های شماره، 68 جلد، آفات و بیمارییای گیاهید مدیریت آن

http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AA%D9%BE%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AA%D9%BE%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://elmnet.ir/author/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fmagtoc.asp%3FmgID%3D1027%26Number%3D68%26Appendix%3D0&type=0&id=13940
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fmagtoc.asp%3FmgID%3D1027%26Number%3D68%26Appendix%3D0&type=0&id=13940
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Abstract  

Due to the importance of white button mushroom as a source of food and protein, the identification 

and control of its diseases are taken into consideration in the world. In Ardabil province, there are 

several mushroom production units. In this research, infected samples were collected from Ardabil, 

Namin, Sarein, Meshginshahr and Pars-Abad mushroom farms. After isolation and purification of 

fungicolous fungi from infected mushrooms and casing soil, macroscopic and microscopic features 

including colony characteristics on MEA/PDA and conidium/conidiophore size and shape were 

used for tentative-identification of isolates using valid keys. The results were confirmed by 

sequencing of ITS-rDNA region. In this study, among 72 fungal isolates, Lecanicillium fungicola, 

causal agent of dry buble, Trichoderma harizianum and T. virense causal agents of green mold, 

Mycogone perniciosa causal agent of wet bubble, and Cladobotrium mycophilum causal agent of 

cobweb were identified with 49, 18, 14, 14 and 5% frequency, respectively. This is the first study 

on mycopathogens of button mushroom in Ardabil province. The results may help to prevent and 

control the mycopathogenic fungi in button mushroom production units after additional research.    

Keywords: Agaricus bisporus, Lecanicillium, Mycogone, Trichoderma, Cladobotrium.  
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