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چکیده
این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مهم قارچی بیماری زا در ریشه ،طوقه و پایه گندم آبی در استان آذربایجان
غربی در سال  1393انجام گرفت .به این منظور از مزارع گندم آبی در مناطق مختلف شامل شهرهای ارومیه ،نقده،
مهاباد ،میاندوآب ،پیرانشهر ،اشنویه ،خوی ،سلماس و قره ضیاالدین بازدید و از مزارع دارای عالئم کاهش رشد به همراه
تغییر رنگ و پوسیدگی در ریشه ،طوقه و پایه نمونهبرداری به عمل آمد .قطعاتی به اندازه  1سانتیمتر از ریشه ،طوقه و
پایه تهیه شده و روی محیط کشت  PDAاسیدی کشت داده شدند .مراحل جداسازی و خالصسازی قارچها بر روی محیط
کشتهای  PCA ،SNA ،CMA ،PDA ،WAو  NMانجام شد .آزمون بیماریزایی روی گیاهچه گندم رقم پیشگام با
استفاده از روش مایه دانه گندم و قرار دادن بلوک قارچ در مجاورت اندامهای گیاهی در شرایط گلخانهای انجام گرفت.
براساس مشخصات ریختشناسی شامل رنگ و رشد پرگنه ،شکل و ابعاد کنیدی و سلولهای کنیدیزا و با استفاده از
کلیدهای معتبر شناسایی انجام شد .در این بررسی از  56مزرعه نمونهبرداری به عمل آمده و  81جدایه قارچی متعلق به
جنـسهـای  Rhizoctonia ،Bipolaris ،Fusariumو  Pythiumجداسازی و شناسایی گردیدند .در این مطالعه گونههای
 ،F. acuminatum ،F.graminearum ،F. avenaceum ،F. culmorumو  B. sorokinianaبا فراوانی باال به عنوان عوامل
مهم پوسیدگی در مزارع گندم آبی تعیین و معرفی شدند .بیشترین دامنه انتشار مربوط به جنس  Fusariumبود.
واژگان کلیدی Pythium ،Rhizoctonia ،Bipolaris ،Fusarium :بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه ،گندم ،آذربایجان
غربی
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مقدمه
گندم گیاهی است تک لپهای ،علفی و یک ساله از جنس  Triticumو متعلق به تیره غالت  Gramineaeمیباشد
(خدابنده .)1391 ،گندم از قدیمیترین و پرمصرفترین گیاهان زراعی جهان است (سیدکریمی و همکاران.)1392 ،
تولید گندم جهان در سال  2015میالدی 734/8 ،میلیـون تن بوده است .اتحادیه اروپا با تولید  154/5میلیون تن
بزرگترین تولید کننده گندم جهان طی سال  2015شناخته شده است .ایران با تولید 14میلیون تن به همراه قزاقستان
یازدهمین تولید کننده بزرگ گندم در جهان طی امسال شناخته شده است ( .)Anonymous, 2015گندم یکی از
تولیدات عمده زراعی در استان آذربایجان غربی میباشد ،به طوری که در سال  1395سطح زیر کشت آن حدود 358
هزار هکتار و میزان تولید آن 739 ،هزار تن بوده و ششمین استان کشور و دهمین استان برتر در تولید گندم میباشد
( .)Anonymous, 2017یکی از موانع اصلی در افزایش تولید گندم در بیشتر مناطق جهان ،آفات ،بیماریها و علفهای
هرز هستند که به طور متوسط سالیانه  %36/5خسارت وارد میکنند که سهم بیماریها ،حشرات و علفهای هرز به
ترتیب  ،10/2 ،%14/1و  %12/2میباشد ( .)Agrios, 2005از جمله بیماریهای مهم و خسارتزا در گندم ،بیماری
پوسیدگی ریشه و طوقه است ( .)Nicol, 2003این بیماری گسترش جهانی داشته و در بیشتر مناطق گندم کاری جهان
از جمله آمریکا ( ،)Fernandez and Chen, 2005انگلستان ،ایتالیا ،فرانسه ،هلند ،ترکیه ،چین ،روسیه مشاهده و گزارش
شده است ( .)Van Leur and Bailey, 2000این بیماری در اکثر مناطق گندمکاری در مناطق مختلف ایران مشاهده و
گزارش شده است .مناطقی که بیشترین آلودگی را دارند عبارتند از استانهای کردستان ،خوزستان ،گلستان ،ایالم،
آذربایجان (.)Kazemi, 2006
بیشترین تحقیقات صورت گرفته در زمینه پوسیدگیهای ریشه و طوقه گندم از سال  1940شروع شده و اغلب این
پژوهشها در امریکای شمالی ،استرالیا و کانادا انجام شده است ( .)Chamswarng and Cook, 1985ریچارد و همکاران دو
گونه قارچ  Bipolaris sorokinianaو  Fusarium sp.را بهعنوان عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در اکامبای مکزیک
گـزارش کردنـد ) .(Richard and Ocamb, 2007در اسـترالیـای جنوبی علـت این بیـماری را به قـارچهای ،F. equistei
 F. oxysporum ،F. acuminatumو  B. sorokinianaنسبت دادهاند (.)Rita and Harris, 2010
فروتن و همکاران عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم را قارچهای ،Cochliobolus sativus ،Pythium spp.
 F. culmorum ،F. graminearum ،Rhizoctonia solani ،Gaeumannomyces graminis var triticiمعرفی کردند که
در میان آنها قـارچ  F. graminearumشـایعترین عامل پوسیدگی ریشه گندم و جو در استان مازندران میباشد
( .)Foroutan et al., 2007دهـقـان و هـمکـاران ( )1394در استـان گـلسـتـان  12گـونـه از قـارچ  Fusarium spp.بـه
همــراه  4قــارچ  Alternaria tineus ،Gaeumannomyces graminis ،Bipolaris sorokinianaو Rhizoctonia solani
را از قـسـمـــتهـای آلـــوده ریــشــه و طـوقـــه گـنـــدم جـداســـازی کــردنــد .قـــارچهــای ،F. culmorum
 F. pseudograminearum ،F. graminearumو  B. sorokinianaبا باالترین درصد فراوانی ،به عنوان قارچهای غالب در
قسمتهای آلوده ریشه و طوقـه گنـدم معرفـی شدنـد .ایـرانی و روانـلو ( )1385در استان آذربایـجـان غربی قارچهـای
 F. acuminatum ،F. culmorum ،B. sorokiniana ،B. spiciferaو  F. avenaceumرا شناسایی و معرفی کردند .در
استان خراسان شمالی قارچهای ،Periconia circinata ،Bipolaris sorokiniana ،F. solani ،Fusarium oxysporum
 Coniothyrium cerealisو  Phoma sp.جداسازی و شناسایی شدند که در بین آنها  B. sorokinianaنقش اصلی را به
عهده داشت (عمارلو و همکاران .)1389 ،جنس فوزاریوم متعلق به زیر شاخه  ،Deuteromycotinaرده  Hyphomyceteaو
خانـواده  Tuberculariaceaeمیباشـد .اولیـن بار در سال  1809توسـط  Linkبـر اسـاس اسپورهـای دوکی شـکـل
گـونه  F. roseumنامگذاری شده است ( .)Booth, 1971; Snyder and Toussoun, 1965گونـههای این جنـس
ماکروکنیدیومهای بیرنگ بـا چندیـن دیـواره عرضـی تولیـد میکننـد که دارای سلول پایه پاشنهای یا دماغی شکل و
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سلول انتهایی نوک تیز بوده و ممکن است میکروکنیدیوم و کالمیدیوسپور نیز داشته باشند (
 .)Liddle and Burgess, 1988; Nelson et al., 1983; Singleton et al., 1990مرحلـه جنسـی بـرای تعـدادی از
گـونـهها شنـاختـه شـده و متعلـق بـه راستـه  Hypoctealesمیبـاشـد که بـا جنـسهـای ،Gibberella ،Nectria
 Hypomyces ،Calonecterمرتبـط هستند );Booth,1971; Gerlach and Nirrenberg, 1982; Nelson et al., 1983
 .)Singleton and et al., 1990; Snyder and Toussoun, 1965این شبـه جنس از نظـر اقتصـادی مهم بوده و در
بـردارنده تعداد زیادی از گونههای بیمارگر میباشد که موجب بیماریهای زیادی روی گیاهان میگردند .تعدادی از
گـونـههای فـوزاریوم به علت تولیـد انواع توکـسیـنها موجـب بـروز بیماریهای توکسـیکوزیـس و میکوزیس در انسان
و حیوانات میگردند که اهمیت آنها را چنـدین برابر میکنـد (بـابـادوسـتChelkowskr et al., 1995; 1372 ،
 .)Logrieco et al., 1995گونه  B. sorokinianaاولین بار در سال  1890از روسیه تحت عنوان Helminthosporium
 sorokiniana Saccگزارش گردید .پس از آن در سال  1910ازآمریکای شمالی با نام Helminthosporium sativum
 P.K&Bگزارش گردید .بین سالهای  1930-1970این قارچ تحت نام Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram and
 Jainمعرفی میشد ( .)Stack, 1992اولین بار  Shoemaker, 1959نام  Bipolarisرا برای گونههای Helminthosporium
با کنیدیومهای دوکی شکل ،راست یا کمی خمیده که با یک لوله تندش از هر انتها جوانه میزنند به کار برد .فرم جنسی
این قارچ  Cochliobolos sorokinianaاست که متعلق به رده  Loculoascomycetesاز شاخه  Ascomycotaاست
( .)Dastur, 1942تحقیقات در مورد بیماریزایی  Rhizoctoniaروی گندم در سال  1923با گزارش گارت و ساموئل در
استرالیا شروع شد .ایشان عامل پوسیدگی ریشه گندم را در این مناطق  R. solaniمعرفی کردند (.)Weller et al., 1986
از لحاظ تاریخی قارچهایی که صفات مشخص تاکسونومیکی مانند ساختار اندامهای زایشی جنسی و غیرجنسی را
نداشتند تحت عنوان ریزوکتونیا طبقهبندی شدهاند (صفایی .)1375 ،تاکنون بیش از  100گونه تحت این جنس شناسایی
شدهاند که براساس ویژگیهای ریختشناسی ،ابعاد اسکلروت و سلولهای تسبیحی و براساس بیماریزایـی از هم
شنـاختـه شـدنـد .و این در حالـی بود کـه  (1987) Ogoshiمفهـوم جنـس  Rhizoctoniaرا برای اولین بار بر اساس
خصوصـیاتی که  Parmeterو  Whitneyبرای  R. solaniتوصـیـف کرده بـودنـد ارائـه کـرد .بعـد از شـکلگیـری
مفـهـوم ایـن جنس تنهـا  49گونه از  100گونـه توصـیف شده به عنوان  Rhizoctoniaشناخته شدند (صفایی1375 ،؛
 .)Sneh et al., 1991قارچهای  Pythium spp.متعلـق به رده فیکـومیست و راستـه پرونوسپـورال میباشنـد (اخوت و
زاد .)1388 ،کار طبقهبندی این جنس به گونهها اولین بار توسط باتلر در سال  1907صورت گرفت .سپس ماتیوس در
سال  ،1931سیدریز در سال  1931و میدلتون در سال  1943این کار را ادامه داد ( Dick, 1990; Plaats-Niternik
 .)Vander, 1981اولین مطالعات درباره گونههای بیماریزای  Pythiumروی گندم توسط وانترپول در سال  1938در
کانادا و انگلستان صورت گرفته است ( .)Chamswarng and Cook, 1985بیشترین تحقیق در ارتباط با پوسیدگیهای
پیتیـومی ریشه گنـدم در ایاالت متحده آمریکا انجـام شده و در سایـر نقـاط دنیا کمترصورت گرفته است
( .)Chamswarng and Cook, 1985از نظر بیماریزایی روی گندم ،گونههای مختلفی از این جنس ریشه گندم را مورد
حمله قرار میدهند .این گونهها دو نوع آلودگی روی گندم ایجاد میکنند ،پوسیدگی برفی ( )snow rotو پوسیدگیهای
معمولی ریشه یا سرمازدگی بوتهها ( .)Common coldنمونههای گندم زیادی از مناطق مختلف استان آذربایجان غربی
جمعآوری شده که دارای عالئم شدید پوسیدگی در ناحیه طوقه و ریشه بودهاند ،ولی از پراکنش و میزان خسارت آنها
اطالع دقیقی در دست نیست .عالوه بر این عالئم پاخوره گندم در برخی از مناطق مشاهده شده است و نیاز به مطالعه
دقیق جهت اطالع از میزان گستردگی آن میباشد .در این تحق یق عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در مناطق
مختلف استان آذربایجان غربی جداسازی شده و میزان پراکنش و اهمیت آنها از نظر سطح آلودگی کیفی مورد بررسی
قرار خواهند گرفت.
;Brisbane et al., 1995
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مواد و روشها
نمونهبرداری و جداسازی جدايهها
از اوایل سال  1393از مزارع گندم آبی مناطق مختلف استان آذربایجان غربی شامل شهرهای خوی ،قره ضیاالدین،
سلماس ،ارومیه ،نقده ،اشنویه ،پیرانشهر ،مهاباد و میاندوآب به صورت تصادفی بازدید به عمل آمد و از مزارع دارای عالئم
پوسیدگی ریشه و طوقه به صورت تغییر رنگ قهوهای تا سیاه ،کاهش رشد ،زردی و پژمردگی برگها نمونهبرداری و درون
یخدان به آزمایشگاه انتقال یافتند.
برای جداسازی عوامل بیماریزا ،قسمت ریشه و طوقه بوتهها با آب معمولی شسته و از قسمتهای تغییر رنگ یافته
ریشه و طوقه ،قطعاتی از حد فاصل بین بافت آلوده و سالم به اندازه  3-5میلیمتر انتخاب و بعد از شستشو با وایتکس
تجاری  %10حاوی هیپوکلریت سدیم  % 0/5به مدت  1-2دقیقـه ضدعفـونی و شستشو با آب مقطـر استریل روی
محیطکشتهای  CMA, PDA, WAبا pHهای متفاوت کشت شد .محیط کشتها در انکوباتور به مدت  20دقیقه
ضدعفونی شدند ( .)Dagdus, 2007خالصسازی قارچها به دو روش نوک ریسهای و تک اسپوری انجام گرفت.
شناسايی قارچها
شنـاسایی گونههای مختلف  Fusariumبراساس مشخصات ریخت شناسی ماکروکنیدیوم ،وجود و یا عدم وجود
میکروکنیدیوم ،شکل میکروکنیدیوم و نحوه تشکیل آنها در انتهای کنیدیفور (تکی ،زنجیری یا سرهای دروغین) ،نوع
فیالید (منوفیالید یا پلی فیالید) ،وجود یا عدم کالمیدیوسپور ،مشخصات پرگنه روی محیط کشت ،میزان رشد پرگنهها در
دماهای  25و  30درجه سلسیوس در روزهای مشخص ،رنگ بالشتکهای اسپوری (اسپورودوکیوم) و سایر خصوصیات
الزم با استفاده از منابع ( )Leslie and Summerell, 2006صورت گرفت .شناسایی گونههای  Bipolarisبا استفاده از
خصوصیات کنیدیوفورها ،کنیدیومها ،سلول های کنیدیومزا و نحوه کنیدیومزایی آنها ،طـول و عرض آنها ،اندامهای
بارده موجـود روی بافت میزبان در محل لکـههای مشخـص بیماری و رشـد قـارچ روی محیطکشت انجـام شـد
( .)Kumar et al., 2002شناسایی گونههای  Pythiumبا استفاده از مشخصـات اندامهای جنسـی و غیرجنـسی ،شکل
پرگنهها روی محیطکشت ،رفتارهای حرارتی شامل میزان رشد روزانه در دماهای مختلف از  5 -40درجه سلسیوس انجام
شـد ( .)Plaats Niterink Vander, 1981; Nelson, 1987; Dick, 1990; Chamswarng and Cook, 1985شنـاسایی
گونههای  Rhizoctoniaبا استفاده از کلید ( )Sneh et al., 1991انجام شد.
تهیه زادمايه بیماریزا و آزمون بیماریزايی
تهیه اینوکولوم به دو روش مایه مخلوط کلش با دانه گندم و قرار دادن بلوک قارچ در مجاورت اندامهای گیاهی
صورت گرفت .روش اول برای تعدادی از جدایههای  Pythium, Bipolaris, Rhizoctonia ,Fusariumمورد استفاده قرار
گرفت .ابتدا کلش گندم را به خوبی خرد کرده و داخل فالسکهای  0/5لیتری به اندازه نصف حجم آن ریخته شد .سپس
 20گرم دانه گندم شسته به آن اضافه گردید ،و کمی آب به داخل فالسک ریخته شد و بعد از یک روز سترون گردید.
برای مایهزنی قارچ به داخل مخلوط از سوسپانسیون اسپوری که از طریق محیط کشت ساقه یونجه به دست آمده بود،
استفاده گردید .بعد از یک ماه به گیاهان مایهزنی شد ( .)Burgess et al., 1994; Liddle et al., 1986به طوری که با
نسبت  1:1با خاک مخلوط شده و به سطح خاک داخل گلدان اضافه گردید .در این روش از خاک بکر که از زمین بدون
محصول و روستای راهدانه شهرستان نقده برداشته شده بود استفاده گردید .قبل از کاربرد آن ،برای اطمینان از عدم
آلودگی به قارچهای پاتوژن طوقـه و ریشه گنـدم با روش (تهیـه رقتهای متوالی) قارچهای داخل خاک مورد بررسی
قرار گرفت .تا از نبودن عوامل بیماریزای قارچی گندم اطمینان حاصل شود ( Liddle et al., 1986; Dhingra and
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 .)Sinclair, 1986; Pramer and Schmidt, 1965روش دوم تنها برای جدایههای  Rhizoctoniaبه کار رفت .برای انجام
این روش ،بلوکهای یک سانتیمتری از حاشیه پرگنه کشتهای جوان برداشته و در کنار غالف برگ گندم گذاشته با
چسب نواری کاری محکم شد و برای تیمار شاهد از بلوک  PDAاستفاده گردید (رحیمیان .)1368 ،از آنجائیکه به نظر
میرسد تنش رطوبتی خاک در دوران رشد گیاه باعث شدت بیماری میشود ،گیاهچهها دوبار در دوران رشد تحت تاثیر
تنش قرار داده شدند .بار اول  10روز بعد از کشت و اطمینان از استقرار گیاهان و بار دوم  15روز بعد از تنش اول رطوبت
گلدانها به حداقل رسانده شد 10 .عدد بذر گندم رقم پیشگام در هر گلدان پالستیکی  15سانتیمتری در شرایط
گلخانه ای کاشته شد .اینوکولوم بذر گندم که زاد مایه اصلی بود طی  1-2روز قبل از کاشت بذر گندم به خاک گلدانها
تلقیح شد .بعد از یک ماه نگهداری گلدانها در شرایط گلخانه (رطوبت نسبی باال و دمای  24±1درجه سلسیوس) و ظهور
عالئم ،در مدت  1-2هفته تمام بوتهها را از گلدانها خارج کرده و جداسازی مجدد قارچ مایهزنی شده انجام شد .برای
تعیین قدرت بیماریزایی برحسب میـزان گسترش عالئم بیماری به هر بوتـه نمرهای از  1تا  1( 5بدون عالمت 2 ،تغییـر
رنگ در ریشههای اولیه و گره اسکوتلومی 3 ،تغییر رنگ گسترده و سرایت آن به میانگره زیر طوقه 4 ،پوسیدگی در ناحیه
گره اسکوتلومی ،میانگره زیر طوقه و سرایت آن به طوقه 5 ،پوسیدگی گسترده در ناحیه طوقه و پایین ساقه که منجر به
مرگ گیاه میشود براساس روش کانه و همکاران ) (Kane et al., 1987داده شد .آزمون بیماریزایی جدایهها در قالب
طرح آنالیز واریانس یک طرفه کامال تصادفی با  9تیمار و  3تکرار انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار  SPSSو
مقایسه میانگینها به روش دانکن انجام شد.
نتايج
در بررسیهای آزمایشگاهی از  56مزرعه مشکوک به بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان آذربایجان غربی
در مجموع  81جدایه قارچی شناسایی گردید که متعلق به چهار جنس مهم بودند .پراکندگی جدایههای مهم به تفکیک
مناطق مختلف در جدول ( )1ارائه شده است .قارچ ) Gaeumannomyces graminis var. tritici (Ggtعامل پاخوره گندم
که در برخی از مناطق استان توسط دکتر روانلو مشاهده شده بود ،در این بررسی جدا نشد (اطالعات منتشر نشده).
با توجه به جدول  1قارچ  F. culmorumو  F. graminearumبیشتر از مناطق جنوبی استان و از اوایل مرحله ساقه رفتن
تا خوشهدهی و قارچ  F. acuminatumبیشتر از شمال استان و مرحله ساقه رفتن تا خمیری و سفت شدن دانه
جداسازی شده است .دو گونه غالب دیگر هم به نسبتهای مختلف از مرحله پنجهزنی تا سفت شدن دانهها در کل استان
پراکنده بودند.
گونههای غالب  B. sorokiniana ،F. acuminatum ،F. avenaceum ،F. graminearum ،F. culmorumشناخته شدند
(جدول  .)2اختالف معنیداری در شدت بیماریزایی در سطح  % 5بین جدایههای  Fusariumو  Bipolarisوجود داشت
(جدول .)3
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 وضعیت پراکنش گونههای قارچی عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان آذربایجان غربی-1 جدول
Table 1. Distribution of fungal species causing wheat root and crown rot in West Azarbaijan province
تعداد جدایه
Number of
isolates

قارچهای جدا شده
Isolated
fungi

1
2
3
2

F. equisetti
F. avenaceum.
F. culmorum
F.graminearum

2
1
3
2

F. acuminatum
P. ultimum
B. sorokiniana
F. moniliform

2
1
3
2
2
1

F. culmorum
P. ultimum
F.graminearum
P. ultimum
B.sorokiniana
F. culmorum

1
3
1

تعداد مزارع بازدید شده
Number of farms
visited

مرحله نمونهبرداری
Sampling
stage

منطقه نمونهبرداری
Sampling
area

تاریخ نمونه برداری
Sampling
date

شماره نمونه
Sampling
number

 اسالم آباد. نقده
Naghadeh

93.2.11

1

 بیگم قلعه. نقده
Naghadeh

93.2.14

2

 حسن کندی. میاندوآب
Miandoab

93.2.17

3

4

اواخر پنجهزنی و شروع به ساقه
رفتن
Late tillering and start to
Stalking

3

اواخر پنجه زنی و شروع به ساقه
رفتن
Late tillering and start to
Stalking

3

ساقه رفتن
Stalking

3

ساقه رفتن
Stalking

مهاباد و حومه
Mahabad

93.2.19

4

F. culmorum
F. avenaceum
F. acuminatum

4

ساقه رفتن
Stalking

 دواب.پیرانشهر
Piranshahr

93.2.25

5

2
1
2
1

F. culmorum
F. avenaceum
F.graminearum
F. equisetti

6

ساقه رفتن
Stalking

 گندویال. اشنویه
Oshnavieh

93.2.29

6

4
1
2
1
1
1
1

F.graminearum
F. acuminatum
F. avenaceum
F.graminearum
F. culmorum
B.sorokiniana F.
moniliform

5

ساقه رفتن
Stalking

 زیوه. ارومیه
Urmia

93.3.12

7

4

ساقه رفتن
Stalking

 وقاصلوی علیا. ارومیه
Urmia

93.3.21

8

5

اواخرساقه رفتن
و شروع خوشه دهی
Late Stalking and Start
clustering

 حبشی. سلماس
Salmas

93.3.28

9

3

اواخرساقه رفتن
و شروع خوشه دهی
Late Stalking and Start
clustering

 قزلجا. سلماس
Salmas

93.4.5

10

4

خوشه دهی
clustering

 ویشلق علیا. خوی
Khoy

93.4.12

11

5

خوشه دهی
clustering

 قره شعبان. خوی
Khoy

93.4.15

12

1
3
2
1

F. moniliform
F. acuminatum
F. avenaceum
F. culmorum

2
1
4

F. oxysporum
F. sambucinum
R. solani

2
1
1
2
1
1
2

F.graminearum
F. culmorum
F. equisetti
F. acuminatum
F. avenaceum
R. solani
B. sorokiniana

2
2

F. culmorum
F. solani

4

خمیری و سفت شدن دانه
Dough and stiffen seeds

 زنگالن. قره ضیاالدین
Qarah Zia od Din

93.4.20

13

1
1
3

F. moniliform
F. acuminatum
B. sorokiniana

3

خمیری و سفت شدن دانه
Dough and stiffen seeds

 حاجیالر. قره ضیاالدین
Qarah Zia od Din

93.4.25

14
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 فرآوانی گونههای قارچی جدا شده از پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان آذربایجان غربی-2 جدول
Table 2. Frequency of fungal species isolated from root and crown rot of wheat in West Azarbaijan
province
فراوانی جدایه ها

Frequency Isolates

Species

گونه

 جدایه15

15 Isolates

F. culmorum

 جدایه13
 جدایه11
 جدایه11
 جدایه10
 جدایه5
 جدایه5
 جدایه4
 جدایه3
 جدایه2

13 Isolates
11 Isolates
11 Isolates
10 Isolates
5 Isolates
5 Isolates
4 Isolates
3 Isolates
2 Isolates
2 Isolates

F. graminearum
F. avenaceum
B. sorokiniana
F. acuminatum
F. moniliform
R. solani
P. ultimum
F. equisetti
F. oxysporum

 جدایه2

F. solani

 در بوتههای گندم در شرایط گلخانهBipolaris  وFusarium  تجزیه واریانس شدت بیماریزایی جدایههای-3 جدول
Table 3. Analysis of variance for disease severity of Fusarium and Bipolaris isolates on wheat plants in
greenhouse
تغییرات منابع

Source of variation

Treatment
Error
Total

تیمار
خطا
کل

درجه آزادی
df.
8
18
20

Significant at 5% probability level

میانگین مربعات
MS
6.481**
0.222

F value
29.167

%5  معنیدار در سطح احتمال:**

 در بوتههای گندم در شرایط گلخانه درBipolaris  وFusarium  مقایسه میانگین شدت بیماریزایی جدایههای مختلف-4 جدول
%5 سطح
Table 4. Comparison of disease severity of Fusarium and Bipolaris isolates on potato plants in greenhouse
condition (P= 0.05)
کد جدایه
Isolate code
F-c-12
F-g-16
F- ac- 5
B-s-21
F-av- 32
F- m-15
F- e-2
F-o-7
Control

گونه
Species
F. culmorum
F. graminearum
F. acuminatum
B. sorokiniana
F. avenaceum
F. moniliform
F. equisetti
F. oxysporum

میانگین شدت بیماریزایی
Mean disease severity
5a
4.66 a
3.66 ab
3.66 ab
3.33 ab
2.00 bc
1.66 bc
1.33 bc
1.00 c

. نيستند%5 ميانگينها با حروف مشابه دارای اختالف معنیدار با يكديگر در سطح احتمال
Means followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level.
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مشخصات ريختشناسی قارچهای بیماریزا
F. culmorum (W.G. and Smith) Sacc

کلنی قارچ به رنگ گل سرخی تیره با اسپورودوکیوم فراوان حاصل شد .ماکروکنیدیومها دارای  3 -5دیواره عرضی
بودند .دیواره طولی و عرضی ماکروکنیدیومها نسبتاً ضخیم ( )Thick walledو در دو طرف پشتی و شکمی خود دارای
انحنای مشخصی بودند .سلول پایه ماکروکنیدیومها در بیشتر موارد پاشنهای شکل و سلول انتهایی نیز کند بود .شکل
ماکروکنیدیومها در محیط کشت  PDAاز نظر طول ماکروکنیدیومها بسیار ناهمگن بودند .میکروکنیدی تشکیل نشد.
کنیدیوفورها منوفیالید بوده و کالمیدوسپور روی محیط کشتهای  NM ،SNA ،PDAبعد از  10روز در بیشتر جدایهها
تشکیل شدند .بهطوریکه در تعدادی از جدایهها حتی بعد از 20روز هیچ نوع کالمیدوسپوری تولید نگردید .نحوه آرایش
کالمیدوسپورها اغلب به صورت زنجیری و تودهای بوده و در برخی موارد به صورت جفتی و تکی نیز مشاهده شدند.
تشکیل کالمیدوسپور بر روی ریسه و کنیدیوم صورت گرفت .در حالت کنیدیومی سلولهای وسطی آن تبدیل به
کالمیدوسپور شدند (شکل .)Leslie and Summerell, 2006, Burgess et al., 2001( )1

A

B

C

شکل  (A) F. culmorum -1ماکروکنیدیومها ) (Bکالمیدیوسپور ) (Cکلنی قارچ
Fig. 1. F. culmorum (A) macroconidia (B) chlamydospore (C) Colony
F. graminearum Schwabe

از این گونه  2گروه تشخیص داده شد .گروه  1در محیط  PDAلولهای ،میسیلیومهای یکنواخت و متراکم با توانایی
اشغال تمام فضای لوله تولید کرد .میسیلیومها در ابتدا زرد روشن تا قرمز متمایل به خاکستری در اطراف لوله و سفید
رنگ در انتهای لوله تشکیل میشدند .اما گروه  2میسیلیومهای ناهموار در تمام قسمتهای لوله تولید کرد .رنگ کلنی
دوم در مقایسه با گروه اول دارای تنوع بیشتری بوده و به رنگهای سفید نارنجی کم رنگ ،هلویی یا گل سرخی
خاکستری در اطراف لوله مشاهده میشد .از نظرشکل ماکروکنیدی و کنیدیوفورها ،اختالفی بین گروه  1و  2مشاهده
نشـد .ماکروکنیدی در هر دو گروه بر روی اسپـورودوکیوم نارنجـی کم رنگ تشکیـل میشد .ولی گروه  2اسپورودوکیوم
کمتری تولید میکرد .ماکروکنیدیها دارای  5 - 6دیواره عرضی با سلول انتهایی باریک و سلول پایه پاشنه شکل بودند
که از فیالیدهای انفرادی روی اسپورودوکیوم تشکیل میشدند .میکروکنیدی وجود نداشت و تشکیل کالمیدیوسپور متغیر
بود (شکل  .)2لذا یک معیار مفید برای طبقهبندی نبود (.)Leslie and Summerell, 2006, Burgess et al., 2001
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شکل  (A) F. graminearum -2کلنی قارچ ) (Bماکروکنیدی
)Fig. 2. F. graminearum colony (A) Macroconidia (B
F. acuminatum ELL. & EV. sensu Gordon

این قارچ دارای ریسههای هوایی سفید متمایل به صورتی بوده که بعد از یک هفته به رنگ صورتی مشاهده شد
(شکل  .)3کلنی قارچ به رنگ قرمز جگری و در برخی جدایهها متمایل به قهوهای تیره بود .ریسههای هوایی متراکمی را
تشکیل داده و پنبهای بودند که در تعدادی از جدایهها نمدی بود .بر روی محیط کشت  SNAو ساقه یونجه تودههای
اسپوری زرد متمایل به نارنجی تشکیل داد .که در شرایط تناوب نوری شبانه روزی ،حالت  Zonationاز بالشتکها دیده
شد .میکروکنیدیوم به طور پراکنده و با فراوانی بسیار پایین در بیشتر جدایهها وجود داشت که یک یا دو سلولی بوده و
در ریسههای هوایی تشکیل شد .ماکروکنیدیومها سیلندری بوده و دارای انحنای کامالً مشخص پشتی و شکمی بودند و
سلول انتهایی آنها کمی کشیده بود .ولی به اندازه  F. equiestiنبود .ماکروکنیدیومها اغلب دارای  4-5دیواره عرضی
بودند .اغلب سلول پایه آنها شکل نعل اسبی مشخصی داشت .کنیدیوفورها منوفیالید بودند .کالمیدوسپورها بعد از دو
هفته بر روی محیط کشتهای  SNA ،PDAو  NMتشکیل شده و اغلب به صورت تودهای بر روی ریسهها مشاهده شدند
(.)Leslie and Summerell, 2006, Burgess et al., 2001

A

C

B

شکل (A) F. acuminatum -3ماکروکنیدیومها ) (Bکالمیدیوسپور ) (Cکلنی قارچ
Fig. 3. F. acuminatum (A) Macroconidia (B) Chlamydospore (C) Colony
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F. avenaceum (Fr.) Sacc.

جدایههای این گونه برروی محیط کشت  PDAریسههای هوایی متراکم پنبهای متمایل به نمدی به رنگ صورتی
تولید کردند .درتعدادی از جدایهها ،رنگ ریسههای هوایی به زرد متمایل به نارنجی میگرایید که اطراف آن را هاله
صورتی رنگ احاطه میکرد .عالوه بر این در تعداد دیگری از جدایهها نیز رنگ ریسههای هوایی متمایل به قرمز روشن
بود .رنگ پرگنهها از پشت تشتک پتری قرمز تیره جگری بوده و در برخی جدایهها متمایل به قهوهای تیره بود .بر روی
محیط کشتهای  SNAو  ،NMتودههای اسپوری نارنجی رنگ تشکیل شدند .تولید میکروکنیدیوم در تعدادی از جدایهها
به تعداد خیلی کم و پراکنده روی ریسههای هوایی صورت گرفت .ماکروکنیدیومهای تولید شده در تودههای اسپوری
(بالشتک) دارای شکل همگن بودند .این کنیدیومها آمپولی شکل بوده و دارای سلول انتهایی نسبتاً بلند و خمیده بودند.
سلول پایه دارای حالت ضعیفی از پاشنهای شکل بوده و شبیه دماغ دولفین بود .دیوارههای عرضی و طولی این کنیدیومها
ضخامت کمتری داشته و بیشتر دارای  4-5دیواره عرضی بودند .ماکروکنیدیومهای تولید شده در ریسههای هوایی دارای
تنوع زیادی بوده و اغلب 3و  4بندی بودند .ماکروکنیدیومها اغلب در طول خود ،عرض یکسان داشتند و سلول پایه و
نوک آنها شبیه هم بودند .میکروکنیدیومها و ماکروکنیدیومها بر روی منوفیالیدها تشکیل شدند (شکل  .)4بر روی
محیط کشتهای  PDA ،SNA ،NMبعد از  40روز و داخل آب بعد از دو هفته هیچ نوع کالمیدوسپوری تولید نشد
(.)Leslie and Summerell, 2006; Burgess et al., 2001

A

B
C
شکل  )A) F. avenaceum -4ماکروکنیدیومها ) (Bکالمیدیوسپور )(Cکلنی قارچ
Fig. 4. F. avenaceum (A) macroconidia (B) chlamydospore (C) colony

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem.

رنگ کلنی قارچ در محیطکشت  PDAزیتونی تا قهوهای تیره بود .هیفها با دیواره عرضی مشخص ،سطح صاف و به
قطر  5 – 7/5میکرومتر بودند .کنیدیوفورها مواج ( )Sympodialو زانویی شکل ،همرنگ ریسه و قهوهای ،رشد نامحدود
( ،)Indeterminateبا سلول انتهایی متورم به ابعاد  100-70×6-9میکرومتر و به صورت انفرادی بودند .کنیدیها دوکی
شکل اغلب خمیده ،با  3-8دیواره عرضی کاذب به ابعاد  45-125×14-22و به رنگ قهوهای تیره تا سیاه که به صورت
جانبی یا انتهایی روی کنیدیوفور قرار داشتند (شکل .)Kumar et al., 2002; Sivanesan, 1987( )5
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شکل )A) B. sorokiniana -5کلنی قارچ ) (Bکنیدیوم و کنیدیوفور
Fig. 5. B. sorokiniana (A) colony (B) conidia and conidiophore

بحث
در این پژوهش قارچهای زیادی از ریشه و طوقه گندم جدا شدند که تنها تعدادی از آنها شناسایی گردیدند .و بر
روی تعدادی ازجنسها مطالعات بیماریزایی و تاکسونومیکی برای تشخیص گونهها به عمل آمد.
نتایج حـــاصل از اثبات بیماریزایی گونههای فوزاریوم نشان داد که این گونهها تنها بعد از اعمال تنشهای شدید
رطوبتی روی گیاه میزبان قادر به بیماریزایی هستند .و در تکرارهایی که به روش معمول آبیاری میشوند ،بعد از  30روز
هیچگونه عالئمی رویت نگردید .این نتیجه با یافتههای حمدالهزاده و رحیمیان ( )1368مطابقت دارد.
گونه  F. culmorumدرشرایط گلخانهای دارای قدرت بیماریزایی باالتر از همه گونهها بود بهطوریکه باعث
پوسیدگی شـدید ریشـه و طوقه و مرگ گیـاه و همـچنـین پوسـیدگی بذر گردید (جدول  .)4اغـلب مناطق مورد بررسی
آلـوده به  F. culmorumبـود کـه نسبتاً در منـاطق جنـوبـی استـان متمرکـز بودنـد .خصـوصیـات ایـن گونـه بـا شـرح
( Wiese (1987و ) Burgee et al. (1994مطابقت داشت .همچنین تاکنون این قارچ عمدتاً ازنواحی گرمسیری جدا شده و
به عنوان یک بیمارگر عمده پوسیدگی ریشه و طوقه غالت محسوب میشود Alizade et al. (2011) .این گونه را از استان
گلستان با باالترین فراوانی و غالبیت معرفی کردند و همچنین در کرمانشاه مهمترین گونه خسارتزای گندم معرفی شده
است (صفائی و همکاران.)1391 ،
گونه  F. graminearumدارای قدرت بیماریزایی بال او تقریباً مشابه  F. culmorumبود .باعث پوسیدگی شدید
ریشـه و طوقـه و مرگ بوته گردید (جدول  .)4خصوصیات این گونه با شرح ) Wiese (1987مطابقت دارد .بیشتر از
نمونههای مناطق جنوبی استان جداسازی شد .این گونه توسط دهقان و همکاران ( )1394به عنوان قارچ غالب در
قسمتهای آلوده ریشه و طوقه گندم معرفی شد .طبق گزارش ) Foroutan et al. (2007این گونه شایعترین عامل
پوسیدگی ریشه گندم موجود در استان مازندران میباشد.
از میان گونههای غالب دو گونه  F. culmorumو  F. graminearumدارای اختالف معنیداری از نظر شدت عالئم
بیماری با سایر گونهها بودند (جدول .)4
گونه  F. acuminatumدرشرایط گلخـانه باعث پوسیدگـی ریشـه و طوقه ،پژمردگی و کاهش ارتفاع شد .این گونه
بیشتر از مناطق شمالی استان شهرهای قره ضیاالدین ،خوی ،سلماس و ارومیه جدا شد .ایرانی و روانلو ( )1385این گونه
را از استان آذربایجان غربی شناسایی و معرفی کردند.
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گونه  F. avenaceumدر شرایط گلخانه باعث پوسیدگی ریشه و طوقه و پژمردگی شد .این قارچ به نسبتهای مختلف
در کل استان پراکنده است .ایرانی و همکاران ( )1385این گونه را از ریشه و طوقه گندم جدا کردهاند .همچنین روانلو و
بنیهاشمی ( )1378در استان فارس این گونه را اثبات بیماریزایی کردند .گونه  B. sorokinianaدر شرایط گلخانه باعث
پوسیدگی ریشه و طوقه ،زردی و کاهش ارتفاع شدید شد و زودتر از بقیه قارچها به ریشه و طوقه میزبان حمله کرد این
موضوع با مطالعات  Lidong and Qiang, 2002و  Tekauz et al., 1996مطابـقت داشـت .جدایههای ایـن گونه در
نمونـهبـرداری از مزارع واقـع در شهـرستانهای نقده ،مهابـاد ،ارومیـه ،خـوی ،قره ضیاالدین به دست آمدنـد .در ایران
طبـق بـرآورد منصـوری و همکاران ( )1381خسـارت سالیانـه بیماری پوسیـدگـی معمولی ریشـه گنـدم ناشـی از قارچ
 3-12 ،B. sorokinianaدرصد گزارش شده است .مطالعات استاک ( )Stack, 1992نشان داد که گونه  B. sorokinianaبا
بعضی از گونههای فوزاریوم نظیر  F. culmorumو  F. acuminatumحالت سینرژیست ( )Synergiestداشته و باعث
تشدید بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گندم میشود .قارچ  B. Sorokinianaدر بسیاری از مناطق دنیا از نظر پراکندگی
و شدت بیماریزایی گونه غالب و از نظرخسارت اقتصادی پر اهمیتترین گونه میباشد (.)Lidong and Qiang, 2002
نتـایج حاصل از اثبات بیماریزایی در مورد جدایههای  P. ultimumعدم بیماریزایی روی گندم را نشان دادند.
جدایههای مربوط به  P. ultimumدر شـرایط گلخانهای به دلـیل عـدم ثـبـات دمـا هیـچگونه عـالئم بـیماری را نشان
ندادند .گونه  P. ultimumبیشتر در مناطق سردسیری تا معتدل فعالیت داشته و یکی از فـراوانترین گونههای Pythium
در خـاک میباشد ( .)Plaats Niterink Vander, 1981و تولید بیماریهای گیاهچه میری و پوسیدگی طوقه در تعداد
زیـادی از گیـاهـان میکنـنـد و در ایـران از روی گیـاهـان زیـادی از جملـه گندم جـدا شـده است (ارشـاد1374 ،؛
منصوری1374 ،؛ ارشاد.)1356 ،
هیچ کدام از  2جدایه  R. solaniموجب پوسیدگی معنیداری نگردیدند ،فقط تغییر رنگ جزئی در ریشه و طوقه
مشاهده شد در پژوهشی که توسط روانلو و بنیهاشمی ( )1381انجام گرفت دامنه دمایی جدایههای رایزوکتونیا بسیار
متغیر بود و لذا به دلیل عدم ثبات شرایط دمایی در گلخانه ،سطح آلودگی حاصل از این قارچ بسیار ناچیز بود.
گروههای  AG-4 ،AG-5و  AG-8این گونه به عنوان عوامل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشـه و طوقه گندم شناخته
شدهاند ( .)Rush et al., 1994بیماریزایی این گونه روی تعدادی از گیاهان زراعی ،زینتی و گندم در ایران نیز به اثبات
رسیده است .البته میتوانند جزو قارچهای غیر بیماریزای همراه ریشه باشند .نتایج این تحقیق نشان داد که بیشتر
مناطق استان بخصوص جنوب استان به بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گندم آلوده بودند .در صورت مهیا بودن شرایط
آب و هوای مناسب برای رشد بیمارگر ،عدم استفاده از بذر سالم ،عدم تناوب زراعی و عدم کنترل علفهای هرز ،بیماری
باعث بروز خسارت شدیدتر به گندم کاریهای استان خواهد شد.
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