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چکیده
گیاه سیر یکی از سبزیهای پرمصرف بوده که هر ساله خسارت باالی بیمارگرهای خاکزاد در این گیاه دیده میشود .در بهار سال  ،7931طی بازدید
از مزارع حومه شههرساا ساری ،عالیم پژمردگی و خشکیدگی گیاها سیر مشاهده و از بوتههای بیمار نمونه برداری شد .پس از جداسازی روی محیط
کشه ب -بگار و خالصسهازی روی محیط سیب زمینی-دکساروز-بگار ،قارچها به محیط میخک-بگار جه تولید ماکروکنیدیوم اناقال و شاخصهای
ریخ شهناسهی با کدیدهای شهناسایی معابر بررسی گردید DNA .قارچ به روش  CTABاساخراج و با بغازگرهای  EFGR ،ITS5 ،ITS4و EF1-
 983Fتکثیر و توالییابی شههد .اثبات بیماریزایی در گیاه سههیر رقم طارم با اثر دو میزا  93و  03گرم مایه تدقیح قارچ بیمارگر (اسههنا گندم در یک
کیدوگرم خاک ارزیابی گردید .ویژگیهای ریخ شهناسهی شامپ پرگنه ارغوانی ،رشد پنبهای ،ماکروکنیدیومهای چهار تا شش سدولی و کالمیدسنورهای
زنجیری مشهابه قارچ  Fusarium oxysporumبود .توالی ژنوم در ناحیه  ITSبا تشهابه  733درصد و در ناحیه  TEFبا تشابه  39-33درصد به قارچ
 F. oxysporumبا رس شههمار  MK790682.1و کد جدایه  7391در بانک ژ ( NCBIثب گردید .با میزا  93g/kgمایه تدقیح در مقایسههه با
شهاهد سالم پس از  54روز عالئم پژمردگی ،زردی و در نهای خشکیدگی گیاه مشابه شرایط مزرعه ظاهر گردید .در میزا  03g/kgمایه تدقیح نیز پس
از  93روز حبهها رشهدی نداشهاند و قبپ از جوانهزنی حبه کامال پوسهیده گردید .بنابر دادههای حاصپ ،عامپ بیمارگر  ،F. oxysporum 7391احاماال
یکی از عوامپ مهم پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی گیاه سیر در مزارع حومه شهرساا ساری میباشد.
واژههای کلیدی :پژمردگی ،پوسیدگی ریشه ،گیاه سیرTEF ،ITS ،

مقدمه

1

سیر ) (Allium sativum L.یکی از سبزیهای رایج ،پرمصرف و
مهم در پیشگیری و درمها بیماریهای انسهههانی به شهههمار میبید.
گونههههای خاکزی  Fusarium spp.از مهم ترین عوامپ تنشزا در
این گیاه و ایجاد خسههارت در گیاها زراعی ،باغی و حای در انبارداری
پس از برداشهه هسههاند ( . 2در ایرا تحقیقات محدودی در رابطه با
جداسهازی و شناسایی قارچهای بیماریزای  Fusarium spp.در گیاه
سهیر صورت گرفاه اس  .موسوی و امیری ( 9قارچهای ،F. solani
 F. oxysporumو  F. semitectumرا بههه عههنههوا مهههههم ترین
بیمهارگرهای گیاه سهههیر از منطقه جیرف گزارش کردند .مهدی زاده
 2 ،7و  -9بهترتیب دانش بموخاه کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی ،اسااد گروه
گیاهپزشههکی و دانش بموخاه مقطد دکاری بیماریشههناسههی گیاهی ،دانشهههاه عدوم
کشاورزی و منابد طبیعی گرگا

نراقی و همکهارا ( 7نیز قارچهای  F. oxysporum ،F. solaniو
 F. proliferatumرا به عنوا بیمارگر گیاه سهههیر از اسهههاا همدا
گزارش نمودنهد .هرسهههاله خسهههارت عوامپ بیماریزای خاکزاد قارچی
مخادف در اسهاا های شمالی کشور ایرا از جمده مازندرا به عنوا
یکی از مناطق مهم کاشه سهبزی و صهیبی بخصهوا گیاه سهیر با
میزا  9323تن در سال  ،30-31کشاورزا سیر کار را به شدت تح
تهاثیر قرار داده ،بطوری کهه در مزارع با درصهههد بلودگی باالی خاک،
کشههاورزا زمینهای کشههاورزی خود را رها کرده یا روی به کشهه
محصههوالت دیهر میبورند ( . 5نظر به خسههارت باالی اقاصههادی در
مناطق کشه گیاه سهیر در اسهاا های شمالی کشور ،در این تحقیق
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سهعی شهده به بررسهی و شناسایی عوامپ مهم قارچی خاکزاد بیمارگر
این گیاه در مزارع حومه شههرسهاا سهاری-اسهاا مازندرا پرداخاه
شود.

مواد و روشها
نمونههبرداری از گیهاها بیمار با عالیم پژمردگی و خشهههکیدگی
بوتهها در مزارع سههیر بنبش رقم طارم ( 3واقد در حومه شهههرسههاا
سهههاری در بهازهههای زمانی نزدیک به برداشههه در نیمه اول و دوم
فروردین و اردیبهشه ماه سهال  7931طی دو مرحده صورت گرف .
محیط کشهه ب بگار ( Agar-Biolife Italiana S.R.lجه جدا
سهازی ،محیط کشه سهیب زمینی-دکساروز-بگار ( PDA-Biolife
 Italiana S.R.lجه خالص سهازی و جه تحریک به اسنوردهی
از محیط کش اخاصاصی برگ میخک-بگار ) (CLAاساباده شد (. 1
نمونههای میکروسکوپی از توده رشد کرده قارچها تهیه و شاخصهای
ریخ شهناسهی مورد بررسی قرار گرف ( 0و  . 1اساخراج  DNAبه
روش  CTABانجام ( ، 9ژنوم اسههاخراج شههده با چهار بغازگر ،ITS4
 Efgr ،ITS5و  73( EF1-983Fتکثیر و برای الکاروفورز ،از بههافر
TBEبا ولااژ  94اسهاباده شهد ( . 9شباه توالی ژنوم بدس بمده با
سهایر توالیها در بانک ژ  NCBIاز طریق نرم افزار بالسه بررسی
گردید .در بزمو اثبات بیماریزایی ،مایه تدقیح دانه گندم جه تدقیح
قارچ به خاک و سههیر بنبش رقم طارم جه کاشهه اسههاباده گردید.
بسار کاش ( 45درصد خاک 90 ،درصد ماسه و  73درصد کود گاوی
کامال پوسهیده دو بار قبپ از تدقیح قارچ سارو شد .مایه تدقیح در دو
حجم  93و  03گرم در یهک کیدوگرم خهاک اعمال و گددا ها قبپ از
کاشه سیر جه گسارش و تثبی قارچ ،دو هباه در دمای اتاق قرار
داده شدند .پس از کاش  ،گددا ها به دساهاه ژرمیناتور (رطوب نسبی
 ،%54دمای  24±2 ºCو  72ساع روشنایی و هش ساع تاریکی
مناقپ ،سهههه تکرار از هر تیمار انجام و ناایج به صهههورت کیبی مورد
ارزیابی قرار گرف .

نتایج و بحث
در زما نمونهبرداری اولین نشههانههای خبیف شههامپ زرد شههد
برگ که از نوک شروع به پیشروی کرده و حرک رو به جدو داش  .در
این مرحده احاماال قارچ از طریق ریشه یا زخم وارد غده گیاه سیر شده
که در نهای پوسهیدگی پایه غده را ایجاد مینمود .نشانههای شدیدتر
ازجمده فرا گرفان باف برگها و سههاقه عدبی گیاه و ایجاد خسههارتی
شهبیه به ببسهوخاهی که از پایه نزدیک به سهطح خاک شروع شده به
سههم اناهای اندام فوقانی گیاها حرک کرده و به مرور کپ سههطح
گیاه را میپوشاند نیز در مزارع نمایا بود .میسدیومهای سطحی سبید

یا صههورتی روی غدهها ،کاهش کیبی محصههول ،خشههک شههد و
مومیایی شههد غدهها ،پژمردگی بوتههای بلوده ،پوکی ،لهیدگی غده و
رنگ قهوهای ،صهورتی یا بنبش ریشهها از دیهر عالئمی بودند که در
مزارع با خاک مشکوک بلوده به این قارچ مشاهده شدند (شکپ  . 7در
بررسهی ریخ شهناسهی ،از میا قارچهای جدا و خالص شده اکثری
قارچها (بیش از 33درصد مطابق با کدیدهای شناسایی ( 0و  1نزدیک
بهه قهارچ  F. oxysporumشهههنهاسهههایی گردیهدند .شهههاخصهای
ریخ شهناسهی ظاهر شده در محیط کش  ،PDAدمای  29±2 ºCو
شهرایط تاریکی شهامپ رشهد پنبهایی و رنگ ارغوانی ریسه های قارچ
طی  12سهههاع  ،سهههدولهای میکروکنیدی کوچک تک سهههدولی با
مهیههانهههین انههدازه  7/30 × 7/95میکرومار طی  30سههههاع ه ،
ماکروکنیدیهای کشیده شباف با چهار تا شش سدول و میانهین اندازه
 4/93 × 9/34میکرومار به همراه یک پاشهههنه و کالمیدوسهههنورهای
زنجیری با میانهین اندازه  5/13 × 5/24میکرومار پس از دو هباه در
محیط کشه میخک بگار  CLAبودند (شههکپ  . 7پس از الکاروفورز،
ژنوم تکثیر شههده در ناحیه  ITSو  TEFبه تریب در محدوده  033و
 433جب باز قرار گرفاند (شکپ  . 7مقایسه توالی ژنوم در ناحیه ITS
در بهانهک ژ  ،NCBIتشهههابهه  733درصهههد را به چندین قارچ F.
 oxysporumنشا داد ،همچنین در ناحیه  TEFنیز تشابه نزدیک به
 33و  39درصد بود.
قارچ شهناسهایی شده در این تحقیق با نام  F. oxysporumو کد
جدایه  7391با رس شمار  MK790682.1در بانک ژ  NCBIثب
گردید ( . 77در بخش تس بیماریزایی مشاهده شد در مقدار  03گرم
مایه تدقیح ،حبههای گیاه سهیر در مقایسهه با تیمار شهاهد (تیمار بدو
حضهور قارچ بعد از گششه  93روز از زما کاش  ،رشدی نداشاند و
قبپ از جوانهزنی رویا حبه پوسیده و از بین رفاه اس  .عالئم در تمام
تیمارها به صههورت قهوهایی شههد  ،کدر شههد  ،لهیدگی و پوسههیدگی
حبهها نمایا گردید .در حالی که در تیمار شاهد حبهها به خوبی بدو
ظهور عالئم بیماری جوانه زده و رشهد کردند (شکپ  . 2در میزا 93
گرم مایه تدقیح بعد از گشش  54روز از زما کاش عالئم خبیفتری
نمایا شد ،بطوریکه در تمام تیمارها عالئمی همچو زرد شد برگ
گیاها بلوده ،که از نوک برگ بغاز و پیشههروی داشه نمایا گش ،
این روند پیشهروی در نهای منجر به خشک شد بوته گیاه سیر شد.
در تیمار شههاهد این عالئم مشههاهده نهردید و گیاه سههیر بدو ایجاد
عالئم بیماری به رشهد و نمو ادامه داد (شکپ  . 2عالئم مشاهده شده
همهاننهد عالئمی بودنهد کهه در مرحدهه نمونهبرداری از مزارع بر روی
گیاها بیمار مشاهده گردید .نمونههای میکروسکوپی از باف ریشه و
طوقه گیاها نیز حضور و خاصی بیماریزایی قارچ بیمارگر را بر روی
گیهاه سهههیر تهاییهد نمود .احامال میرود کاهش میزا مایه تدقیح به
بادریج در بازههای زمانی طوالنی مدت عالئم بیماری را ظاهر سازد،
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 رشد پنبهای:B1  وA1 . شاخصهای ریختشناسی و ارزیابی توالی ژنوم قارچ بیمارگر جداسازی شده، بخشی از عالئم بیماری در مزارع-1 شکل
 باندهای تشکیل شده با:A2  عالئم خسارت در مزارع؛:D1  عالئم چروکیدگی حبه در اثر عامل بیماری؛:C1 و رنگ ارغوانی ریسههای قارچ؛
-2  و1 ;TEF چاهکهای حاوی ژنوم تکثیر شده در ناحیه-4  و3 ،)DNA-Ladder( چاهک حاوی ژنوم تکثیر شده شاهد-L ( پرایمرهای مختلف
 سلولهای ماکروکنیدی کشیده شفاف با چهار تا شش:C2  کالمیدوسپورهای زنجیری؛:B2 ;)ITS چاهــکهای حــاوی ژنوم تکثیر شده در ناحیه
. میکروکنیدیهای کوچک و تک سلولی:D2 سلول؛
Figure 1- Some of the disease symptoms, morphological indicators and sequencing evaluation of the plant pathogenic fungus
genome. A1 and B1: Cotton growth and purple color of fungal mycelium; C1: wrinkle bulb samples from infected plants; D1:
Signs of damage in farms; A2: Evaluation of genome band on electrophoresis gel analysis by different primers (L-Wells:
multiplied genome of the control (DNA-Ladder); 3 and 4-Wells: multiplied genome in the region TEF; 1 and 2-Wells:
multiplied genome in the region ITS); B2: Chain of chlamydospores; C2: Transparent macroconidia cells with four or six
cells; D2: Small, single-celled microconidia.

.:B  اینوکلوم قارچ بیمارگر سمت چپ و گیاه سالم (شاهد) سمت راست؛60 g/kg  حبه سیر آلوده شده در حجم:A . تست بیماریزایی-2 شکل

 شاهد ( گیاه سمت راست) و تیمار.:C  اینوکلوم؛60 g/kg تیمار شاهد ( گلدان سمت راست ) و تیمار گیاه بیمار ( گلدان سمت چپ ) در حجم
g/kg  شاهد (گلدان سمت راست) و تیمار گیاه بیمار ( گلدان سمت چپ) در: D  حجم اینوکلوم؛30 g/kg گیاه بیمار ( گیاه سمت چپ ) در

. حجم اینوکلوم30
Figure 2- Pathogenicity test. A: Diseased garlic bulb in a volume of 60 g/kg of inoculum at left side and healthy plant as
control treatment on right side; B: Control treatment (right pot) in comparison with the treatment of the diseased garlic bulb
(left pot) in a volume of 60 g/kg of inoculum; C: control treatment (right plant) compared to the treatment of diseased garlic
plant (left plant) in a volume of 30 g/kg of inoculum; D: control treatment (right pot) compared to the treatment of diseased
garlic plant (left pot) in a volume of 30 g/kg of inoculum.
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مهازنهدرا بشهههمار بمده که باعث جابجایی مایه اینوکدوم قارچ های
 برای اولین بار این تحقیق.بیمارگر حای به اساا های مجاور میشود
 به عنوا یکی از عوامپF. oxysporum 7391 گزارش کننده قارچ
 پوسههیدگی ریشههه و تنش در مزارع سههیر واقد در،مهم ایجاد پژمردگی
 اگرچه نیاز اس مطالعات جامد تر و کامدی.اسهاا مازندرا میباشهد
 تنوع و پراکنش فرمهای اخاصهاصی و زیرگونههای،جه شهناسهایی
. در مزارع این اساا اجرا گرددF. oxysporum قارچ

سپاسگزاری
نویسندگا از معاون پژوهشی و فناوری دانشهاه عدوم کشاورزی
و منابد طبیعی گرگا به جه تامین مالی و سهازما جهاد کشاورزی
اسههاا مازندرا به جه همکاریهای ماقابپ و صههمیمانه در به ثمر
.رسید این تحقیق عدمی کمال تشکر و قدردانی را به عمپ میبورند
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 چرا خاکهای مزارعی که به تازگی بلوده،بنابراین میتوا پی برد
میگردنهد عالئم بیمهاری را زود نشههها نمیدهنهد یا امکا دارد این
 اغدب در این زما.عالئم در بازههای بسیار طوالنی مدت ظاهر گردد
گیاها سهیر برداش شده و قارچهای بیمارگر خسارت اقاصادی قابپ
.مالحظهای را برای کشههاورزا در زما تازه فروشههی ایجاد نمیکنند
احاماال اسهنورهای موجود در خاک اطراف حبههای برداشه شده در
انبار پوسهیدگیهای بعدی را به وجود میبورند و باعث خسارات انباری
 به همین جه میبایسه ه.در نههداریهای طوالنی مدت میگردند
به عالئم خبیف نیز در مزارع کش گیاها سیر توجه و اقدامات الزم
.مدیریای را قبپ از کش اعمال نمود
بها توجه به پراکنش و گسهههاردگی این بیمارگر و پایداری ب در
خاک و اهمی شههرسهاا ساری در اخاصاا سطح باالیی از اراضی
 هم به هدف تولید محصول مصرفی،کشهاورزی به کاشه گیاه سهیر
 این،سهاکنین اسهاا و هم به جه تولید بشر در سال کشاورزی بتیه
شههر منبعی مهم جه صهادرات بشر سهیر به دیهر شههرهای اساا
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Background and Objectives: Garlic (Allium sativum) is one of the most common and high consumption
vegetables in the world specializing in the northern provinces of Iran. Various civilizations and cultures throughout
history have realized the importance of this valuable plant in the prevention and treatment of human diseases. One
of the most important environmental stresses on garlic plant specialty at the fields of Sari countryside, are different
species of soil-borne plant pathogen fungi, which are causing damage to crops and even in the storage of the postharvest. The most important parts that are damaged by these pathogens are bulbs and roots. Identifying these fungi
that cause plant stress and weaken the plant in production or cause drought and eventually plant death, has been a
very important issue in plant protection science. In this research, for the first time, an attempt has been made to
isolate and identify the cause of garlic wilt and root rot at the farms in Sari countryside, Mazandaran province,
Iran.
Materials and Methods: At the time of harvesting garlic (spring of 2018) several samples were taken from
purple garlic farms of Tarom cultivar at Sari countryside. The fungi were isolated and purified on Water-Agar and
PDA medium respectively, then transferred to CLA medium to stimulate the production of macro-conidia. The
morphological characters of the fungi as the shape, type and size of the spores (length and width), the color of the
mycelia and shape of chlamydospores determined by keys of Barnett and Hunter and Nelson et al., DNA of fungus
was extracted by CTAB method, amplified and sequenced by the ITS4, ITS5, EFGR and EF1-983F primers. The
similarity of the genome compared with other sequences in the NCBI gene bank. In order to test prove the
pathogenicity of the fungus, the interaction of the fungus and purple garlic plant (Tarom cultivar) was evaluated
by the effect of 30 and 60 g/kg of pathogenic fungus inoculum during seed germination and growth of this plant
into the soil.
Results and Discussion: The morphological characters of the fungus were; purple colony color, cottony
growth of mycelia, four to six cell macro-conidia and chain shape chlamydospores, which were confirmed in
accordance by the identification keys close to the Fusarium oxysporum fungus. ITS genome aligned with 100 and
TEF genome aligned approximately with 98-99 percent similarity to F. oxysporum, which were recorded at the
GenBank with NCBI accession number; MK790682.1 and isolate code;7391. Symptoms at pathogenicity test
included; wilting, yellowing, necrosing leaf and finally drying of garlic plant appeared at 30g/kg inoculum
compared to healthy control treatment. Bulbs were rotted by 60g/kg inoculum and the plant did not grow. It was
observed that reducing the amount of inoculation caused damage over a long period.. Garlic plants with few
symptoms are usually harvested and transferred to the storehouse which probably causes the spreading of pathogen
spores and makes storage rot even on healthy crops. Fewer symptoms are very important at farms and the fungus
should be controlled before causing more damage. Also, the transmission of diseased plants with fewer symptoms
should be avoided to the storehouse. Therefore, based on morphological and molecular characteristics and
pathogenicity test probably F. oxysporum 7391 is one of the important factors of wilt and root rot of garlic plants
in Mazandaran province.
Conclusion: Farmers take serious damages from soil-borne plant pathogens every year at the time of harvesting
crops especially at the garlic farms from Mazandaran province. The importance of soil-born plant pathogen fungi
on garlic has been reported from all around the world. High production of garlic in Sari, storage for planting at the
next agricultural year and most important export of these garlic bulbs to other cities of Mazandaran and even
neighboringprovinces, will probably cause the spreading of pathogenic fungi inoculum. For the first time, this
study reports the fungus F. oxysporum 7391 as one of the important factors in causing the disease of the GarlicTarom plant in Sari. More comprehensive studies are needed to identify, diversify and distribute specific forms
and subspecies of the fungus F. oxysporum in farms at Mazandaran province. Epidemy criteria need to be defined
for these Fusarium spp., and bulbs must be carefully inspected before export or storage. Quarantine should be used
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to prevent the spread of inoculum to other provinces until the pathogen is completely controlled.
Keywords: Garlic Plant, Root Rot, Wilting, ITS, TEF
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