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  چکیده
ته ها، ناقص ماندن ها، ضعف بو زردي برگگالیول در منطقه جیرفت بیماري پژمردگی است که بصورت  یکی از عوامل محدود کننده توسعه کشت

به منظور شناسایی عامل بیماري، قطعاتی از ریشه و پیاز پس از  .می گرددپوسیدگی ریشه ها و پیاز و نهایتا مرگ بوته مشاهده ، گلها، پژمردگی برگها
ـ  از نمونه هاي آلوده ، قارچی با  .ضدعفونی، روي محیط سیب زمینی دکستروز آگار کشت گردید ، تـراکم فید رنـگ  و کمـی م  میسلییوم هاي هـوایی س

میکرومتر روي فیالیدهاي کوتاه و  75/3-5 ×8-10مرغی تا بیضوي شکل به ابعاد  عموما تک سلولی، گاهی دو سلولی، تخم ،هاي منفرد میکروکنیدیوم
. ظاهر شـدند  پرگنهها در سطح  ومروي اسپورودوخی میکرومتر، 3-5 × 18-35سلولی و در ابعاد  چهارتا  ي سهها ماکروکنیدیوم . جداسازي گردید منفرد

 غوطه ورسـازي پبازهـا در   اثبات بیماریزایی با. شدندها تشکیل  کالمیدسپورهاي کروي تا بیضوي، اغلب بصورت منفرد و گاهی زنجیري روي میسلیوم
خشکیدگی برگها مشاهده و قارچ عامل  بیماري بصورت زردي برگها، ضعف بوته و نشانه هاي . انجام گرفتاسپور قارچ و کاشت در گلدان سوسپانسیون  

 Fusariumقارچ  پژمردگی گالیول در جیرفت براساس صفات مورفولوژیکی فوق و آزمون بیماریزایی عامل بیماري. بیماري مجددا جداسازي گردید
oxysporum f.sp. gladioli  در از جیرفت واقع سفید، صورتی  و قرمز ل شامل ارقام واین قارچ براي اولین بار از روي سه رقم گالی .شناسایی گردید

  .می گرددجداسازي و گزارش  جنوب استان کرمان
  

   ، فوزاریوم زردي ،ریشه پوسیدگی  :هاي کلیدي واژه
  

   1 مقدمه
بیماریهاي قارچی، ویروسی و باکتریایی متعددي کشت گالیول   

گونه هاي مختلف قارچ فوزاریـوم سـبب   . را تحت تاثیر قرار می دهند
ردي، پوسیدگی پیاز، قهوه اي شدن برگها و پژمردگی گالیـول مـی   ز

ــارچ  . شــوند ــوم شــامل ق ــه فوزاری ــار گون ــاکنون چه  Fusariumت
oxysporum f. sp. gladioli (Massay) Snyder and Hansen  

، F. solani  ،F. moniliforme   وF. roseum     بعنـوان عوامـل
برخـی از گونـه   ). 12 و10(زردي و پژمردگی گالیول معرفی شده اند 

هاي فوزاریـوم بیمـاریزا روي گالیـول داراي گسـترش جهـانی مـی       
  ) .2(باشند
متعددي را بعنوان عامل بیماري  قارچهاي ،در کشورهاي مختلف 

ــی گالیــ  ــد  وپژمردگ ــوده ان ــی نم ــا. ل معرف  Fusariumدر ایتالی
oxysporum f.sp. gladioli  ،F. moniliforme  ،F. 

sporotrichiella    و F. hetrosporium ،   Penicillium 

                                                        
استادیاران بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي  -2و  1

 و منابع طبیعی جنوب کرمان، جیرفت
  )  Email: mnajafinia@iripp.ir                 :نویسنده  مسئول -*(

gladioli   وP. rubrum    ـ ل در وبعنوان عوامل پوسـیدگی پیـاز گالی
در  رومـانی عامـل    .)8 و 7(شده اسـت  شرایط مزرعه و انبار گزارش 

ودر هنـد   )Curvularia trifolii )4قـارچ  بیماري پژمردگی گالیول 
بعنوان     Stramatina  gladioliiقارچ  )1(عالوه بر قارچ فوزاریوم 

در شـانگهاي  . )5(شده اسـت  عامل پوسیدگی خشک گالیول گزارش
ــ  ــی گالی ــل پژمردگ ــارچ  وعام ــه ق  .Fو    F. solaniل دو گون

oxysporum تــاکنون بــراي قــارچ   .)3( اســت  معرفــی شــدهF. 
oxysporum f. sp. gladioli     ــازگار ــروه س ــه گ ــژاد و س دو ن

 گونـه  در ایـران  ). 16(اسـت  در هلند گـزارش شـده    (VCG)رویشی
Botrytis cinerea   و F. oxysporum  ـ ل جـدا سـازي و   واز  گالی

  .)6( گزارش شده است
مقاومت به پژمردگی فوزاریومی در برخی از ارقام گالیول گزارش  

ــت  ــده اس ــم  .ش ــلویا رق ــم    (Sylvia)س ــاوم و رق ــم مق ــوان رق بعن
چـن   .)11 و 9(بعنوان رقم حساس معرفی شده اسـت   (Oscar)اسکار

رقـم   را بعنوان متحمل و (Bonvoyage)بن ویاج رقم )3(وهمکاران 
 برابـر  در  مقـاوم را بعنـوان   )White friendship( وایت فرند شـیپ 

 نرم، آلوده، پیازهاي رنگ تغییر .اند پوسیدگی فوزاریومی گزارش کرده
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). 12(نیز گزارش شـده اسـت     انبار در آنها شدن مومیایی و چروکیده
روسیه بیش  در بیماري پژمردگی فوزاریومی گالیول از ناشی تخسار

 ) 12(درصد مرگ بوته ها در مزرعه گزارش شده اسـت   70تا  60از 
   .نمی باشد دست در بیماري این میزان از دقیقی برآورد ایران، در.

با برخورداري از شرایط منحصر به فرد آب و  جنوب استان کرمان 
بعنوان یک گلخانـه   کافی و آب ناسب، نورهوایی و دارا بودن خاك م

ل در وطبیعی از مستعد ترین مناطق پرورش گیاهان زینتی بویژه گالی
یکی از عوامل تهدید کننده توسـعه کشـت   . شرایط هواي آزاد میباشد

تـاکنون   .این گیاه زینتی بیماري پژمردگی و پوسیدگی ریشه میباشـد 
ردگی گالیول در منطقه تحقیقی در زمینه شناسایی عامل بیماري پژم

این تحقیق بـه منظـور شناسـایی    . جیرفت ، کرمان انجام نشده است
 .ل در منطقه جیرفت انجام گردیدوپژمردگی گالی دقیق عامل

  
  ها مواد و روش

به منظور شناسایی عامل یا عوامل ایجاد کننده  :نمونه برداري
نمونـه  بیماري پژمردگی گالیول،  از مزارع کشت گالیـول بازدیـد و   

پیاز گیاهان داراي عالئـم زردي و پژمردگـی در کیسـه     هاي ریشه و
ضـمن نمونـه بـرداري،  درصـد      هاي پالستیکی مجزا جمـع آوري و 

متر مربع و شمارش بوته  25آلودگی مزارع با شمارش کل بوته ها در 
این عمل در پنج نقطه به ازاي هـر هکتـار   . هاي پژمرده تعیین گردید

پیاز پس از ضدعفونی روي محیط کشت سـیب   قطعات. انجام گرفت
مایه زنی پیازهـاي  . زمینی دکستروز آگار و آرد ذرت آگار کشت شدند

  ).16(گالیول پس از ضدعفونی پیازها به دو روش صورت گرفت 
ــا  در روش اول،   ــدت پیازه ــه م ــه در 20ب  ســی ســی 50 دقیق

ن حاوي در گلدا و شده ور میلی لیتر غوطه اسپور در 105سوسپانسیون 
پـس از   روز 45بـروز عالیـم تـا     ).16(نـد  کشت گردیدسترون  خاك

شـاهد بـا آب مقطـر    . کاشت بصورت روزانه مورد ارزیابی قرار گرفـت 
، ها بوته یک هفته پس از سبز شدنروش دوم  در .شدزنی  مایه سترون

 اسپور 105سوسپانسیون  لیتر میلی 3و شد خاك اطراف پیاز ا کنار زده 

نشانه هاي بروز  .شد ریختههر بوته  یشه هاي زخم شدهمجاورت ر در
گلدان . مورد بررسی قرارگرفت روز 45بصورت روزانه به مدت  بیماري

گلدان هاي مایه زنی شده  .مایه زنی گردید سترونشاهد با آب مقطر 
 ).18(درجه سانتی گراد نگهداري شدند  33تا  27در گلخانه با دماي 

ها، آزمون بیماریزایی جدایه  صاصی جدایهبه منظور تعیین فرم اخت 
فرنگی، فلفل، هندوانـه و خیـار     ها عالوه بر گالیول  روي نشاء گوجه

). 16(اسپور  انجام شد   به روش غوطه ورسازي ریشه در سوسپانسیون
به منظور اثبات فرم تخصص یافته از گیاهان خانواده زنبق نیـز مـی   (

ق به دلیل عدم دسترسی اسـتفاده  توان استفاده نمود ولی در این تحقی
  .)نگردید
  

  بحث نتایج و
بصورت زردي نوك برگهـا،   این بیماري عالئم :عالئم بیماري

 کهدشها مشاهده  و نهایتاً مرگ بوته ضعف بوته ها، ناقص ماندن گلها
 مشابهاز ایتالیا گزارش شده  )8( عالئمی که توسط اینفانتیا و رومینه با

 خـارج شـدند ،   که بوته هاي آلوده ازخـاك   وقتی  )1شکل ( باشد می
پیاز گالیول قابل رؤیت  ریشه ها و شدن قهوه اي پژمردگی و  عالئم 

دراغلب مواردپیازهـا و ریشـه هـاي آلـوده پوشـیده از      . )2شکل (بود 
 زردي برگها  .سفید بودند میسلیومهاي قارچ عامل بیماري و به رنگ

 کاهش برگها اندازه .ا نمودپید گسترش پایین سمت به و شروع نوك از
 سـبب  نهایـت  در زردي . رسـند  می نظر به باریکتر بسیار و یابد می

 شـد   گیـاه  پژمردگـی  و خشـکیدگی  برگهـا،  شدن قهوه اي و نکروز
 گلدهنده ساقه یا گل، تشکیل عدم به گلدهی، منجر زمان در آلودگی.

 خمیده و کج گلدهنده ساقه .می شود ناشکوفا گلهاي یا کوتاه، بسیار
 بوته ها شدید، آلودگی درشرایط .شود می کوتاه بسیار آن اندازه شده و

 و شـده  و پوسیده پیازها آلودگی، شدت اثر در و داشته کوتوله ظاهري
 بـه  پیازهـا  در عفونـت .  می گردند بیمارگر قارچ میسلیوم در محصور
 تا گرد مشخص حاشیه با قهوه اي به مایل رنگ قرمز لکه هاي صورت

  ).12( گزارش شده است فرورفته و مرغی تخم
  

  
  بوته هاي گالیول فوزاریومی ، پژمردگی  و مرگ)الف(عالئم ابتدایی-1شکل

Figure 1- Primary symptoms (a), Fusarium wilt and death of gladiolus (b) 
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  )چپ(با بوته سالم در مقایسه ) راست(پوسیدگی و قهوه اي شدن فوزاریومی ریشه و پیاز گالیول  - 2شکل 

Figure 2- Gladiolus corm and root rot, browning caused by Fusarium (right) in compare with health (left) 
 

که در منطقه  عالئم بیماري روي  سه رقم سفید، قرمز و صورتی
 نظـر  تفاوت قابل مالحظه اي از اما ؛مشاهده گردید کشت می شوند 

به نحوي که در شرایط . مشاهده گردید این ارقامبیماري میان شدت 
در  5/20درصد، رقم صورتی  6/59رقم قرمز  آلودگی طبیعی در مزرعه

به نظر می رسـد  .  نشان دادندآلودگی  درصد  8/11صد و رقم سفید 
رقم سفید نسبت به ارقـام دیگـر ایـن تحقیـق از مقاومـت بـاالتري       

حمل بودن در برابر بیمـاري  مناسبترین رقم از نظر مت. برخوردار است
 رقم سفید میباشد و رقم صورتی در ردیف بعدي قـرار مـی   ،پژمردگی

رقم اسکار که یک رقـم قرمـز میباشـد را     )9(لوفلر و همکاران . گیرد
انجـام تحقیقـات تکمیلـی و     .حساس معرفی کرده بودنـد  بعنوان رقم

  .دبررسی مقاومت ارقام مختلف به بیماري پژمردگی ضروري می باش
بیمـاریزا    شـده  هاي مایه زنـی   تمام جدایه :ییاثبات بیماریزا

بصـورت زردي   روز بعد از مایه زنی 15هفت تا عالئم بیماري  بوده و
اغلب بوته هاي مایه از هفته دوم به بعدتقریباً . ها شروع شد نوك برگ

بوتـه هـا کـامالً ازبـین     زنی شده به روش ریختن سوسپانسیون پاي 
در گلـدان  . زنی شده مجدداً بازیابی شـدند  هاي مایه تمام جدایه. رفتند

  .قارچی جداسازي نگردید و مشاهده نشدشاهد هیچ عالئمی 
در روش استفاده ازسوسپانسیون اسپور درمجاورت ریشه هاي زخم 

نشـان   سـریعتري  زودتر بروز نمود وپیشرفتسه تا چهار عالئم  شده،
در روش غوطه ور سازي پیازها بروز عالئم روي اندامهاي هوایی  .داد

احتماال زخم نمودن ریشه ها . با تاخیر و  از هفته دوم مشاهده گردید
در روش ریختن سوسپانسیون پاي بوته نفوذ پاتوژن را تسریع نموده و 

ولی بـروز عالئـم قهـوه اي    .  بروز عالئم زودتر نمایان گردیده است

روز پس از مایه زنی و بیرون آوردن پیازها قابل رویت  10شدن پیازها 
نقش اسید فوزاریک در توسعه عالئم بیماري بویژه پوسیدگی پیاز . بود

 بـین  در قـارچ  نفوذ ریسـه هـاي   و پیشرفت ).15(گزارش شده است 
 پوسـیدگی  بروز در عادي پدیدهاي آوندها، پارانشیمی بافت سلولهاي

 در آلـودگی  .می باشـد  آوندي فوزاریوم يدر قارچها ها پیاز و ها غده
 برداشـت  از قبـل  مـادري  پیازهاي مرطوب درخاکهاي خصوصاً شدید
 آلـوده  غـده  از قسمتی که مواقعی در .می رسند نظر به پوسیده کامالً
 . بـود  خواهند قهوه اي غده ها رنگ و یافته کاهش ها پیاز اندازه باشد،

قـارچ   یار مایه زنی شده باخ و ، فلفل، هندوانهنشاءهاي گوجه فرنگی
 بیماریزا روي آنها عامل پژمردگی گالیول هیچ عالئمی نشان ندادند و

این اولین گـزارش از   .و بیانگر تخصصی بودن فرم قارچ می بود نبود
ـ  وبیماریزایی قارچ فوزاری سـفید، صـورتی و   (ل وم روي سه رقـم گالی

   .است استان کرماندر ) قرمز
  PDAبدسـت آمـده روي محـیط     جدایه هـاي  :عامل بیماري

 .سفیدرنگ وکمی متـراکم بودنـد   یهاي هوای میسلیوم با پرگنه داراي
سطح زیرین کلنی از مرکزبه سمت حاشیه به رنگ بنفش تا ارغـوانی  

1بـرگ میخـک آگـار    روي محـیط . مشـاهده شـد  
جدایـه هاتولیـد      

مرغی تـا بیضـوي وگـاهی قلـوه اي شـکل،       هاي تخمممیکروکنیدیو
  75/3-5×8-10رد روي فیالید هاي کوتاه ومنفرد درابعاد بصورت منف

. نمودنــــد )گــــاهی دوســــلولی(میکرومتر،عموماًتــــک ســــلولی 
باریک وخمیده به  انتها دو در و سه تا چهار سلولی  ماکروکنیدیومهاي

                                                        
1- Carnation Leaf Agar 
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ــاد  ــرروي اســپورودر 3-5×18-35ابع یوم هــاي زرد رنــگ خمیکرومت
سپورهاي کروي ا میدروزکال 15 تا12بعد از. درسطح کلنی ظاهرشدند

 میسـلیوم هـا  وگـاهی زنجیـري روي    تابیضوي اغلب بصورت منفـرد 
ــد ــون   .تشــکیل گردیدن ــوژیکی فــوق وآزم براســاس صــفات مورفول

 Fusarium oxysporum f.spبیمـاریزایی عامـل بیمـاري قـارچ     
gladioli ها، موسسه  توسط بخش تحقیقات رستنی شد که شناسایی

 رشـد  دمـاي  مناسـبترین  .تأیید رسیدتحقیقات گیاهپزشکی کشور به 
 و رطوبـت  خـاك،  دماي .میباشد باال به سانتیگراد درجه 20 آن براي
 کـه  طـوري  بـه  دارند، بیماري گسترش در بسزایی نقش خاك، بافت

درجه سانتی  33تا  27 دماي با لومی شنی و لومی خاکهاي در بیماري،
 .Fقـارچ   بـراي ). 20( درصد شیوع پیدا می کنـد  60گراد و رطوبت 

oxysporum f. sp. gladioli     ــازگار ــروه س ــه گ ــژاد و س دو ن
در این تحقیـق در  ). 16(در هلند گزارش شده است   (VCG)رویشی

بررسی هاي اولیه تقاوت قابـل مالحظـه اي در شـدت بیمـاریزایی و     

 .    دامنه میزبانی جدایه هاي مورد بررسی مشاهده نگردید
مردگی گالیول در منطقه جیرفت گیري کلی اینکه عامل پژ نتیجه

بررسـی  . باشـد  مـی  F. oxysporum f. sp. gladioliو کهنوج قارچ 
تنوع ژنتیکی قارچ عامل، شناسایی نژاد یا نژادهاي قارچ عامل بیماري 
و بررسی تحمل نسبی ارقام گالیول در برابر این بیمـاري در شـرایط   

در تحقیقـات  مزرعه و آزمایشگاه و معرفی ارقـام مقـاوم یـا متحمـل     
  . باشد تکمیلی مورد نیاز می

  
از  موسسه تحقیقات گیاهپزشـکی کشـور بـه       :سپاسگزاري

-02-0000-83009جهت  تامین اعتبار پـروژه بـه شـماره مصـوب     
و همکاري در شناسایی قارچ عامل بیمـاري و از    1000000-040-2

مرکز تحقیقات کشاورزي جنوب استان کرمان بابـت فـراهم سـاختن    
  .اجراي این پروژه تشکر و قدردانی می شودبستر 
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