مجله دنیای میکروبها
سال هشتم شماره دوم (پیاپی  )32تابستان 4231
صفحات 461-473

شناسایی گونههای فوزاریوم همراه با ریشه و طوقه کلزا در استان خوزستان
3

زهرا لرکی* ،4رضا فرخی نژاد

1کارشناس ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز2 ،استاد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده
قارچ فوزاریوم یکی از مهمترین عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه کلزا از نقاط مختلف جهان است ..هتدا از ایتن پت وها مها ته
گونه های فوزاریوم همراه با ریشه و طوقه کلزا در استان خوزستان و بررسی بیماریزایی گونه های غا ب در سهح منهقه بود .پس از
جداسازی و خا ص سازی نمونه ها به منظور شناسایی جدایه ها از محیط های کش .اختصتاصی استتااده شتد .بته منظتور ا تا
بیماری زایی ،آزمون هایی با استااده از کش .گلدانی و در قا ب طرح کامالً تصادفی انجتام گرفت ..در ایتن پت وها در مجمتو
 37جدایه فوزاریوم جداسازی گردید .بیشترین فراوانی مربوط به جدایه های فوزاریوم سوالنی ( 27مورد) و کمترین آن مربتوط بته
جدایه های فوزاریوم اکسی اسپوروم ( 2مورد) و فوزاریوم ورتیسیلوئیدس ( 2مورد) بودند .در این مها ه  7گونه فوزاریوم نیگامایی،
فوزاریوم ورتیسیلوئیدس و فوزاریوم کالمیدوسپوروم برای او ین بار در ایران از گیاه کلزا جداسازی شدند .آزمون بیماری زایی بترای
دو گونه فوزاریوم سوالنی و فوزاریوم اکوئی ستی که فراوانی بیشتری داشتند نشان داد که جدایه های فوزاریوم ستوالنی نتس  .بته
فوزاریوم اکوئی ستی شد

بیماریزایی بیشتری دارند .با توجه به یافته های این پ وها و آشکار شدن آ ودگی زیاد ریتشه و طوقته

کلزا به گونه های فوزاریوم پیشنهاد می گردد که تحقیقا

فوزاریوم در مزار کلزا صور

ب دی در زمینه ت یین میزان خسار

و کنترل بیماری های ناشی از قتارچ

پذیرد.

واژگان کلیدی :فوزاریوم ،ریشه ،کلزا ،بیماری زایی.
پذیرش برای چاپ :مرداد ماه 37

دریاف .مقا ه :فروردین ماه 37
م دمه

ستی (

یکی از عوامل مه

پوسیدگی ریشه و طوقه کلزا قارچ

فوزاریوم می باشد ( .)1در سال  1330از ایا  .ساسکاچوان به

اسپوروم را جداسازی و بیماریزایی آنها به ا ا

رسیده اس.

) و فوزاریوم

) ( )1و در سال  2666از ایا .

فوزاریوم سمی تکتوم و فوزاریوم سوالنی شناسایی و

آ رتای کانادا گونه های فوزاریوم اکسی اسپوروم
) و فوزاریوم آوناس وم به عنوان عامل پ مردگی

(

فوزاریوم آکیومیناتوم (

) و فوزاریوم اکسی

( .)7هم نین در آرژانتین سه گونه فوزاریوم اکوئی ستی،

ترتیب گونه های فوزاریوم روزئوم (
آوناس وم (

) ،فوزاریوم سمی تکتوم (

)،

بیماریزایی آنها بر روی کلزا مشخص شده اس.)1( .
در ایران تاکنون مها ا

اندکی بر روی گونه های فوزاریوم

شرقی استرا یا

همراه با ریشه و طوقه کلزا انجام شده اس ..در سال 17 0

تا کنون از ریشه و طوقه کلزا گونه های فوزاریوم سوالنی

فوزاریوم سوالنی و فوزاریوم اکسی اسپوروم در استان های

) ،فوزاریوم اکوئی

کردستان ،تهران و فارس مورد شناسایی قرار گرفتند ( ).

ریشه وطوقه کلزا شناسایی شدند ( .)2در جنو
(

) ،فوزاریوم نیوا یس (

هم نین در سال
*) آدرس برای مکات ه :اهواز ،دانشتکتده کشتاورزی ،دانشتگتاه شتهتیتد چتمتران اهتواز.
تلان63160661123 :

پس .ا کترونیک:

zahra.larki1356@gmail.com
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آوناس وم و فوزاریوم سمی تکتوم از مرودش .فارس گزارش

طوقه و ریشه آ وده با آ

روان ،از د فاصل بخا سا

شدند ( .)1با توجه به افزایا تدریجی سهح زیر کش .این

بیمار قه ا

محصول در استان خوزستان ،هدا از این مها ه شناسایی

درصد به مد

گونه های مختلف فوزاریوم به عنوان یکی از عوامل پوسیدگی

سپس نمونه ها دو بار با آ

ریشه و طوقه کلزا در استان خوزستان و بررسی بیماریزایی

کوچکی جدا و به وسیله هیپوکلری .سدی 6 1
 1تا  7دقیقه

گردیدند .قه ا
r

گونه های غا ب در سهح منهقه بود.

و

–a h

د عاونی سهحی انجام شد.
مقهر سترون شسته و خشک

یاد شده در تشتک های
و سیب زمینی دکستروز آگار (

اوی
) قرار

گرفتند .تشتک ها در دمای اتا نگهداری شدند .محیط کش .ها
مواد و رو

ها

از دومین روز کش .مورد بررسی قرار گرفتند ( .)0هم نین

ا ف) جم آوری نمونه ها :در این مها ه مقه ی از مزار
عمده کش .کلزا در مناط

مختلف استان خوزستان و از

گیاهان با عالی پوسیدگی ریشه و طوقه و نیز مر

خا ص سازی جدایه ها به روش تک اسپور روی محیط کش.
آ -آگار (

) انجام گرف.)0( .

) شناسایی جدایه ها :شناسایی جدایه های جنس فوزاریوم

گیاه ه از

روی محیط های غذایی

مرا ل مختلف رشدی گیاه نمونه برداری شد.
) جداسازی و خا ص سازی نمونه ها :پس از شستشوی

نظر گرفتن خصوصیا

و بر

میخک-آگار

مورفو وژیک صور

گرف 3 ( .و ).

د) بررسی بیماری زایی جدایه ها :به منظور ا ا
ال

ب

ج

د

ه

و

) با در
بیماری زایی،

آزمون هایی با استااده از کش .گلدانی و در قا ب طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار انجام گرف ..در این بررسی  26نماینده از
جدایه هایی که فراوانی بیشتری داشتند ،انتخا

و مورد ارزیابی

قرار گرفتند .در این مها ه از روش مایه زنی گیاه ه ها به
روش سینگلتون ( )0و استااده از مایه تلقیح گندم به روش اسنه
و همکاران استااده شد (.)3
یافته ها
جدایه های فوزاریوم بر اساس کلید شناسایی نلسون در
ط قه بندی شدند .در این پ وها در مجمو

گونه

 37جدایه

فوزاریوم جداسازی گردید .بیشترین فراوانی مربوط به

جدایه های فوزاریوم سوالنی ( 27مورد) و فوزاریوم اکوئی ستی

( 21مورد) بود .به دن ال آن جدایه های فوزاریوم هترواسپوروم

شکل  :1ا ف) سهح باالیی پرگنه یک جدایه از فوزاریوم کالمیدوسپوروم،
) منوفیا ید و پلی فیا ید فوزاریوم کالمیدوسپوروم،

) سهح باالیی

پرگنه یک جدایه از فوزاریوم ورتیسیلوئیدس ،د) منوفیا ید فوزاریوم
ورتیسیلوئیدس ،ه) سهح باالیی پرگنه یک جدایه از فوزاریوم نیگامایی،
و) منوفیا ید و پلی فیا ید فوزاریوم نیگامایی.

(

) (  3مورد) ،فوزاریوم نیگامایی

(

) (  3مورد) ،فوزاریوم کالمیدوسپوروم

(

) ( 0مورد) ،فوزاریوم سمی تکتوم

( 7مورد) ،فوزاریوم اکسی اسپوروم ( 2مورد) و فوزاریوم
ورتیسیلوئیدس (

) ( 2مورد) قرار داشتند .در

این مها ه  7گونه فوزاریوم نیگامایی ،فوزاریوم ورتیسیلوئیدس
169

دنیای میکرو ها ،سال هشت  ،شماره دوم تابستان  .173شناسایی گونههای فوزاریوم همراه با ریشه و طوقه کلزا در استان خوزستان .زهرا رکی و همکاران

جدول  :1واکنا ریشه کلزا نس  .به فوزاریوم سوالنی و فوزاریوم اکوئی ستی.
سویه قارچی

واکنش روی ریشه پس از  31روز

واکنش روی ریشه پس از  41روز
میزان نفوذ پوسیدگی (میلی متر)

توانایی ایجاد شانکر

میزان نفوذ پوسیدگی (میلی متر)

توانایی ایجاد شانکر

13

+

31

+

1

-

03

به جزء سه جدایه -

فوزاریوم سوالنی
فوزاریوم اکوئی ستی

و فوزاریوم کالمیدوسپوروم برای او ین بار در ایران از گیاه

فوزاریوم ورتیسیلوئیدس از کلزا در جهان جدید می باشد.

کلزا جداسازی شدند (شکل  .)1آزمون بیماری زایی برای دو

بیشترین فراوانی مربوط به جدایه های فوزاریوم سوالنی

گونه فوزاریوم سوالنی و فوزاریوم اکوئی ستی که فراوانی

( 27مورد) و فوزاریوم اکوئی ستی ( 21مورد) بود .به دن ال آن

بیشتری داشتند انجام شد .نتای نشان داد که جدایه های مورد

جدایه های فوزاریوم هترواسپوروم (

استااده در این آزمون قادر به ایجاد آ ودگی درگیاه ه های

( 3مورد) ،فوزاریوم نیگامایی (

کلزا بودند .به طوری که جدایه های فوزاریوم سوالنی نس .

فوزاریوم کالمیدوسپوروم (

به فوزاریوم اکوئی ستی شد

)
) ( 3مورد)،
) ( 0مورد)،

فوزاریوم سمی تکتوم ( 7مورد) ،فوزاریوم اکسی اسپوروم

بیماریزایی بیشتری داشتند

( 2مورد) و فوزاریوم ورتیسیلوئیدس

(جدول .)1

(s

)

( 2مورد) قرار داشتند.
ی ( ) iو همکاران در سال  2663با بررسی ریشه و طوقه کلزا

بح

شرقی استرا یا موف به جداسازی گونه های فوزاریوم

بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه یکی از مه ترین بیماری های

از جنو

کلزا می باشد .به گونه ای که می توان از آن به عنوان یک

سوالنی ،فوزاریوم اکوئی ستی ،فوزاریوم نیوا یس ،فوزاریوم

عامل محدود کننده کش .کلزا نام برد ( .)2این مسا ه به وی ه

اکیومیناتوم ،فوزاریوم اکسی اسپوروم و فوزاریوم سمی تکتوم

در مزارعی که این گیاهان به طور پی در پی و هر سا ه کش.

شدند .هم نین بیماریزایی این گونه ها نیز به ا ا

رسید (.)16

می شودند بیشتر آشکار می باشد.

مادیا ( ) a iaو همکاران نیز گونه های مختلای را به عنوان

در مها ه ا ر از میان گونه های شناسایی شده فوزاریوم
سوالنی ،فوزاریوم اکوئی ستی ،فوزاریوم هترواسپوروم

عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه و مر

م رفی کردند .از این میان می توان به فوزاریوم سوالنی،

و

فوزاریوم اکوئی ستی و فوزاریوم سمی تکتوم اشاره نمود (.)1

فوزاریوم سمی تکتوم ق ال از گیاه کلزا جداسازی شده بودند.
افشاری آزاد (

hariaza

گیاه ه در کلزا

) و همکاران در سال  2662موف

به جداسازی گونه های فوزاریوم سوالنی ،فوزاریوم اکوئی

نتیجه گیری

ستی و فوزاریوم هترواسپوروم از استان های کردستان ،تهران

یافته های این مها ه نشان داد که با وجود

و فارس شدند ( ) .هم نین یدری ( ) i ariو همکاران از

گونه های فوزاریوم جدا شده از کلزا در سهح استان گونه های

مرودش .فارس گونه های فوزاریوم سمی تکتوم ،فوزاریوم

فوزاریوم سوالنی ،فوزاریوم اکوئی ستی نس  .به سایر

)

گونه های فراوانی بیشتری داشتند .هم نین از میان این دو گونه

آوناس وم و فوزاریوم اسپوروتریکیودس (

تنو زیاد

فوزاریوم سوالنی توانایی بیشتری در ایجاد پوسیدگی ریشه و

را جداسازی نمودند (.)1

در این پ وها  7گونه فوزاریوم نیگامایی ،فوزاریوم

طوقه و مر

ورتیسیلوئیدس و فوزاریوم کالمیدوسپوروم برای او ین بار در

مه این امر عدم آبیاری صحیح و اعمال تنا های رطوبتی در

ایران از گیاه کلزا جداسازی شدند .هم نین گزارش جداسازی

مرا ل ساس رشدی گیاه اس ..به طوری که منجر به توس ه
170

گیاه ه ها داش ..به نظر می رسد یکی از دالیل
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تشکر و قدردانی

 بنابراین به.در کلزا می شود

نویسندگان این مقا ه از دانشگاه شهید چمران اهواز به د یل

کاها

.همکاری صمیمانه در اجرای این پ وها کمال امتنان را دارند

عامل بیماری زا و ایجاد خسار

نظر می رسد با تنظی دور آبیاری در مزار بتوان باع

. بیمارگر و در نتیجه کاها چشمگیر بیماری شد.جم ی
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