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Abstract 
Introduction: Cumin is the second most popular spice worldwide after black pepper. It 

is planted with a large acreage each year in Iran, especially in the Khorasan-Razavi 

province (northeastern Iran). Fungal diseases have caused great loss to this precious 

plant every year. This study aimed to investigate and identify the causal fungi of 

chlorosis and wilting of cumin in the Khorasan-Razavi province. Materials and 

Methods: Yellowed and wilted cumin plants were sampled from Torbat-Heydarieh, 

Kashmar, and Roshtkhar suburban’s farms, and fungi were isolated, purified, and 

identified, from their diseased tissues. The pathogenicity test of isolated fungi was 

carried out on a local cultivar under greenhouse conditions. Results: Two Fusarium 

species, including F. oxysporum with the highest frequency and F. equiseti with the 

lowest frequency, were isolated from diseased cumin plants. Between 43 isolates of 

these fungi in the pathogenicity test, twenty-four isolates of F. oxysporum caused wilt, 

and nine isolates of  F. equiseti caused chlorosis and leaf fall, in the plant. Conclusion: 

F. oxysporum, and F. equiseti are known as the causal agents of cumin wilt and 

chlorosis in the Khorasan-Razavi province of Iran. 
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 مقاله پژوهشی

 پژمردگی زیره در  عامل Fusarium هایهگون

 ایران رضویاستان خراسان

 4 ناظور یعل ،3احمد درخشان، 2عادل پردل، 1 یینایوسفیجواد 

پزشکی، مرکز تحقیقات و بخش تحقیقات گیاه. 2، کاشمر یجهاد دانشگاه یمؤسسه آموزش عال. 1

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایرانشهر،  ،رزی و منابع طبیعی بلوچستانآموزش کشاو

 .مشهد ،یدانشگاه فردوسدانشکده کشاورزی،  .4، مشهد، یخراسان رضو یسازمان جهاد دانشگاه .3

 28/09/1400پذیرش:                    28/07/1400 :دریافت

 در رهیز یپژمردگ عامل Fusarium هایهگون( 1400) ج، پردل ع، درخشان ا، ناظور ع یینایوسفی

 :Doi.30-39 (:2)10شناسی گیاهی دانش بیماری. ایران یرضوخراسان استان

10.2982/PPS.10.2.30. 

 چکیده

است که هر ساله با سطح  زیطر کشطت  اهیمحبوب در جهان پس از فلفل س هیادو نیدوم رهیز مقدمه:

بیماریهطای اطارچی هرسطاله شطود. رضطوی کاشطته میتان خراسانباالیی در ایران و به خصوص در اس

زردی و  عامطلاارچهای این پژوهش برای شناسایی  .کنندوارد میاین گیاه با ارزش خسارت زیادی به 

از زرد و پژمطرده  رهیطز هطایبوتطه هطا:مطواد و روشاستان خراسان رضوی اجرا شد.  پژمردگی زیره در

و  شطدندبرداری نمونطه، در استان خراسان رضطوی ت حیدریه و رشتخوار، تربکاشمر های حومه زرعهم

 یاطارچ هایزایی جدایهبیماری. سازی و شناسایی شدندجداسازی، خالصاارچها از بافتهای بیمار آنها 

 شططامل Fusarium گونططهدو  :هططایافتططه اططرار گرفططتمططورد ارزیططابی در گلخانططه روی راططم محلططی 

F. oxysporum   فراوانی و بیشترین باF. equiseti  شناسایی زیره  های بیماربوتهاز با کمترین فراوانی

 جدایططه نططهو پژمردگططی باعطط    F. oxysporumجدایططه  24 هططااارچایططن جدایططه  43 میططان  .ندشططد

 F. equiseti گیری:نتیجطه. شدندهای زیره زردی بوته ع با F. oxysporum    وF. equiseti امطل وع

 .ندهسترضوی یره در خراسانزو زردی پژمردگی 

 Fusarium oxysporum ،Fusarium equiseti  زیره، کلیدی: واژگان

           Introduction                                                                                                 مقدمه

 (Apiaceae)ان یطچتر تیطره از معحر و فیظر ساله،یک یعلف یاهیگ ،(.Cuminum cyminum L) رهیز

 آسطیایی یکشطورها دیگطر و ایطران هند، نظیر کشورهایی صادراتی گیاهان ترینمهم از یکی و باشدمی

 نیطا مک یآب ازین و وتاهک رشد دوره. شودیم شتک کخش مهین و کخش مناطق در عمدتاً هک باشدمی

                                                           
  a_pordel@areeo.ac.ir : نویسنده مسئول
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 نظطر از و اسطت درآورده رانیا مانند ییشورهاک کخش یهامیاال به سازگار اهانیگ زمره در را آن اهیگ

 درصد 2-5 یحاو رهیز وهیم(. Kafi 2002 )است  صادراتی گیاه دومین زعفران از پس ااتصادی ارزش

 آلفطا د،یآلده کیکوم ل،کال یکومک نن، یپ -بتا و آلفا مول،یپاراس از آن اعظم اسمت هک است اسانس

 .Strange et al )اسطت  شطده لکیتشط رسطنیم و نئطولیترپ- آلفا د،یالآلدهیپر اوژنول، فالندرن، ابت و

 رانیا رهیز دیاست و تول یبازار جهانهای زیره در صادر کنندهترین از مهم رانیدر حال حاضر، ا (.2005

درصطد از ایطن مقطدار را اسطتان خراسطان  73ود که شمی شاملجهانی را  بازار از درصد 20-40 باًیتقر

توانند در هطر زمطان از مرحلطه یها ماارچ (.Nejad and Khorramabad 2011 )کند می نیتأمرضوی 

ابیطل: زرد شطدن و ی از نشانه هطایآلوده  اهانیحمله کنند. گ گیاه زیره سبزمرحله بلوغ به  تا اهچهیگ

 شططودمی اهیططگ پژمردگططی کططلمنجططر بططه در نهایططت و دهططد را از خططود نشططان می بططر  ریططزش

 ( Khalequzzaman et al. 2018). پژمردگی فوزاریوم ناشی از Fusarium oxysporum  زیره سبز یک

 .Ghoneem et al. 2019, Khare et al )کند میزیره سبز را محدود  یوربهرهبیماری مخرب است که 

پژمطرده  هطای بیمطاربوتطههطای . بر کنطدمی را آلطوده گیاه(. این بیماری در تمام مراحل رشد 2014

 )گیرد صورت نمی دهییوهای رنگ شده و مآوندی اهوهها در صورت شکافتن در ناحیه ریشهشوند، می

Khare et al. 2014 گونه(. پوسیدگی ریشه زیره سبز توسط شش Fusarium ،یعنی F. oxysporum ،

F. solani ،F. monileforme ،F. dimerum ،F. equiseti  وF. lateritium شطططود ایجطططاد می 

( Abdallah et al. 2019.) 

استان خراسان رضوی  هایمزرعه موارد زیادی از پژمردگی و مر  گیاه زیره سبز در های اخیردر سال

ظاهر شده روی این گیاه به این صورت است که ابتدا در یک مزرعه به  هاینشانهگزارش شده است. 

 ی گیاه پژمرده و درو بعد از گذشت چند روز به طور کل ههای زیره زرد شدبرخی از بوته ایصورت لکه

در استان  شود. لذا این پژوهش در راستای شناسایی عوامل پژمردگی در گیاه زیره نهایت خشک می

 .جرا شداین بیماری ا راسان رضوی به منظور مدیریت بهترخ

 Materials and Methods                                      ها                                  مواد و روش

های تربت حیدریه، رشتخوار و شهرستانحومه  هایمزرعه 1399تا  1397 های زراعیسال در طی

  گیاه، سیاه شدن ریشه و طواه مردگیپژزردی و  نشانه هایدارای  یهابوتهکاشمر بازدید شدند و 

نگهداری در یخچال، ها به آزمایشگاه و . پس از انتقال نمونهندبه آزمایشگاه منتقل گردید آوری وجمع

از اسمت (Potato Dextrose Agar, PDA) یمهای عموجداسازی اارچ با استفاده از محیط کشت

دو آگار -روش نوک ریسه روی محیط آب ها بهسازی جدایهخالص صورت گرفت. های طواه و ریشه
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 یشناسختیرو شناسایی ( Pordel et al. 2015 and 2016 )( Water-Agar %2)درصد انجام 

 12ساعت تاریکی و  12شرایط  در (SNA)و  (CLA) بر  میخک آگار هایمحیطها روی جدایه

و رنگ پرگنه، شکل  ها براساس سرعت رشدانجام پذیرفت. شناسایی جدایه UVساعت زیر نور نزدیک 

ها یدوسپور، آرایش میکروکنیدیومها، شکل فیالید، تشکیل یا عدم تشکیل کالمکنیدیومماکرو و میکرو

 ,Nelson et al. 1983 ) گرفتصورت  Fusariumبا استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی جنس 

Leslie and Summerell 2006.) 

شد که در این  استفاده  et al. Naing( 2014ش )ریوم از روهای فوزازایی جدایهت بیماریبرای اثبا

کالو در های یک لیتری با استفاده از دستگاه اتودر ارلنو روز متوالی بذر گندم خیسانده  سهروش در 

های ها با ارصک از ارلنهر ی شدند. سپس، بذرهای گندم در سترون سلسیوسدرجه  121دمای 

 سلسیوس درجه 27و در دمای تلقی  سازی شده های خالصجدایه پرگنه بدست آمده ازرچی اا

درصد دو ها به نسبت ها، خاک موجود در گلدانشدند. ابل از انتقال گیاهان زیره به گلدان نگهداری

رای تکرار و ب سهتلقی  تهیه شده مخلوط گردید. در این آزمایش برای هر تیمار  هیما لهیوسحجمی به 

درجه  25در شرایط دمایی (. Naing et al. 2014 )مایه استفاده شد زادتیمار شاهد از خاک فااد 

ها زنی، نمونهاز مایه گردید، پس از گذشت سه هفته تا یک ماهدرصد نگهداری  80و رطوبت  سلسیوس

 ایدرجه پنجسیستم ده از با استفاظاهر شده  هاینشانهمورد بررسی ارار گرفت و 

 (2011)et al.  Ziedan  شده توسط ارائهدهی و با استفاده از فرمول نمره Mahmoud(2016)  ، شدت

 به،بر  یزرد یا یشهرنگ ر ییربر اساس تغ ی، به عنوان درصد پژمردگیههر جدا یبرا  (DS)یماریب

= یک سوم گیاه  2، بر  زردی= گیاه دارای عالیم  1، = گیاه سالم 0 محاسبه گردید: این شرح

 .= گیاه خشک 5، = کل گیاه پژمرده 4، = دو سوم گیاه پژمرده 3، پژمرده

 
n  =5و  4، 3، 2، 1، 0ی مربوط به درجه عدد یاهانتعداد گ ،T  تعدا کل گیاهان مورد بررسی در هر =

 .تیمار

در نهایطت جداسازی و مورد شناسایی ارار گرفت.  مجدداًهای تلقی  شده اصول کخ، جدایهاثبات رای ب

هطا بطا داده نیانگیم سهیمقا نیو همچن SPSSنرم افزار  26 نسخه از استفاده با هاداده لیو تحل هیتجز

 . گرفتدانکن صورت  ایاستفاده از آزمون چند دامنه

 Result and Discussion                                                                         ها و بح یافته

  F. oxysporumجدایه  24شامل  جدایه از شهرستان کاشمر و حومه 43)  اارچی هیجدا پنجاه و چهار
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جدایه  2و  F. oxysporumجدایه  5شامل جدایه از شهرستان رشتخوار F. equiseti ،7جدایه  19و 

F. equiseti  جدایه 4و F. oxysporumجداسازی بیمار، زیره هایبوته ازحیدریه( از شهرستان تربت 

 .ریختی این دو گونه اارچ به این شرح است مشخصات. ندشد

1. Fusarium oxysporum Schltdl.  

 به تاریکی و سلسیوس درجه 28-25 شرایط در روز هفت از بعد PDA کشت محیط روی پرگنه رشد

. باشدیم رنگ سفید ابتدا در و متراکم بسیار هوایی یهاومیسلیم. است متریسانت 7 -5/7 متوسط طور

 کشیده کمی تا راست هاومیدیماکروکن شکل. تغییر یافت بنفش به زمان گذشت با پرگنهمرکز  رنگ

 پایه سلول. است مانند االب اندکی و شودیم باریک تدریج به و است خمیده رأسی سلول. باشدیم

 رمیکرومت 23-36 × 2/3-5 ابعاد به و عرضی دیواره سه دارای هاومیدیماکروکن. است شکل یاپاشنه

 ابعاد. ندده بودش تشکیل شکل کلیوی و بیضی ،یمرغتخم مختلف اشکال در هاومیدیکروکنیم. بود

 و کوتاه منوفیالید، زاومیدیکن سلول. شد یریگاندازه میکرومتر 2/4-5/9 × 2/3–5/3 هاومیدیکروکنیم

. است وغیندر سر صورت به فیالید روی هاومیدیکروکنیم ارارگیری نحوه. است غیرمنشعب اغلب

 منفرد صورت به کالمیدوسپورها ارارگیری نحوه. شودیم تشکیل سرعت به و فراوانی به کالمیدوسپور

 هستند صاف دیواره دارای و بیضوی تا گرد کالمیدوسپورها. شودیم دیده هاریسه بین دوتایی یا و

  (.1 شکل)

 
  ،هاومیدیروکنکام PDA ،Cکشت  طیمح یرو پرگنه-Bو  F. oxysporum :A .1شکل 

D -دهایالیف و ومیدیکروکنیم، E-میکرومتر 10مقیاس = خط . هادوسپوریکالم 
Figure 1. F. oxysporum: A and B- colony on PDA, C- Macroconidia,  

D- Microconidia and phialids, E- Chlamydospores. Bar= 10µm 

 

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Fusarium
http://www.speciesfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=218372
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2. Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 

 زیر سح  و سبز همچنین و خاکستری به مایل سفید رنگ به شکل ایپنبه هوایی هایمیسلیوم

 رنگ به روز 10-15 گذشت از پس که کرد اشاره PDA کشت محیط روی رنگ زرد دیشپتری

دوره  به پاسخ در و بوده تیره ایاهوه تا رنگکم نارنجی رنگ به ها . توده داد رنگ تغییر یااهوه

 دارای هاومماکروکنیدی. کرد کشت محیط سح  در المرکز متحد هایحلقه ایجاد روشن، و تاریک نوری

 به کشیده، شکل ایپاشنه هیپا سلول و انتهایی مخروطی سلول باریک با و بلند عرضی، وارهید 7-5

 یا کشیده بیضوی، تا شکل سیلندری ومهامیکروکنیدی. هستندمیکرومتر  21-32 × 8/3-4/75 اندازه

میکرومتر  6/8-16 × 5/3-4 اندازه به ودیوار  تک یا دیواره بدون کوتاه، فیالیدهای روی خمیده،

 در یا انفرادی صورت هوایی هایلیوممیس روی میکرومتر 7-15 اندازه به کالمیدوسپورها .هستند

 (.2 شکل) شدند تشکیل CLA کشت محیط روی روز 10 از پس کوتاه هایزنجیره

F. equiseti  دشومی انگیاه عمومیزردی  و گیاهچه مر  طواه، و ریشه پوسیدگی باع ( Babbitt 

et al. 2002) . از روی  اارچاین( پنبهGossypium hirsutum L.( چغندراند ،)Beta vulgaris L. ،)

 در ایران( .Oryza sativa Lبرنج)و  (.Medicago sativa L(، یونجه).Hordeum vulgare Lجو)

 (.Ershad 2009) گزارش شده است

 

 

 ،ومیدیماکروکن - PDA ،Cکشت  طیمح یرو پرگنه-Bو  F. equiseti :A گونه .2شکل 

 D- دیالیمنوف، E-میکرومتر 10مقیاس = خط . هادوسپوریکالم 
Figure 2. F. equiseti: A and B- colony on PDA, C- Macroconidia, D- Monophialid,  

E- Chlamydospores. Bar= 10µm 

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Fusarium
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 Fusariumدو گونه های زایی جدایهبیماری ادرت

ید توانایی تولجدایه فااد  10 های بیماربوتهجداسازی شده از  Fusarium هیجدا 43 زایییماریب توان

جدایه  24و  F. equisetiنه جدایه  ولی ؛بیماری از ابیل پژمردگی و ریزش بر  بودند نشانههر گونه 

F. oxysporum f. sp. cumini  (1)جدول ندشد گیاهروی  زردی و پژمردگی هاینشانهباع  ایجاد . 

در  رهیزو پژمرده های زرد بوتهشده از  یجداساز Fusariumدو گونه  یهاهیجدا ییزایماریب .1جدول 

  .استان خراسان رضوی

Table 1. Pathogenicity of two Fusarium species isolates, from yellowed and wilted 

cumin plants in the Khorasan-Razavi province of Iran. 

 ردیف

Row 
 شناسایی شده گونه

Identified species 
 جدایه

Isolate 

 شدت بیماری )%(

Disease  

severity (%)  
1 F. oxysporum BR2 31.25 ef 

2 F. oxysporum BR4 12.5 h 
3 F. oxysporum BR5 25 f 
4 F. oxysporum BR10 f 25 
5 F. oxysporum BR13 a 87.5 
6 F. oxysporum BR14 a 87.5 
7 F. equiseti BR16 68.75 c 
8 F. equiseti BR17 18.75 g 
9 F. equiseti BR21 e 37.5 
10 F. equiseti BR23 c 68.75 
11 F. oxysporum BR24 56.25 d 
12 F. oxysporum BR27 56.25 d 
13 F. equiseti BR30 37.5 e 
14 F. oxysporum BR31 31.25 ef 
15 F. oxysporum AB3 12.5 h 

16 F. oxysporum AB4 18.75 g 
17 F. equiseti AB9 56.25 d 
18 F. oxysporum AB10 56.25 d 
19 F. oxysporum AB14 b 75 
20 F. oxysporum AB15 b 75 
21 F. oxysporum AB16 68.75 c 
22 F. oxysporum AB18 18.75 g 
23 F. oxysporum AB21 37.5 e 
24 F. oxysporum KM4 31.25 ef 
25 F. equiseti KM7 31.25 ef 
26 F. oxysporum KM8 18.75 g 
27 F. oxysporum KM11 37.5 e 
28 F. oxysporum KM16 31.25 ef 
29 F. oxysporum KM20 37.5 e 
30 F. equiseti KM21 31.25 ef 
31 F. equiseti KM26 31.25 ef 
32 F. oxysporum KM27 e 37.5 
33 F. oxysporum KM29 31.25 ef 

 



 نایی و همکارانیوسفی                                          رضوی ایرانعامل پژمردگی زیره در استان خراسان Fusariumهای گونه

Plant Pathology Science                                                                                                         Vol.10(2), 2021 
 

37 

 

 ها از کیبات و ریزش بر وب تربه دلیل رس آوندهای چوبیشدن  یااهوهپژمردگی،  هاینشانه

 دنددیده ش F. oxysporum f. sp. cuminiبا زنی شده مایههای بوتهبودند که به خوبی در هایی نشانه

 یزای. جهت اطمینان بیشتر از بیماریی مشاهده نشدنشانه هایبرای تیمار شاهد هیچ گونه  .(3)شکل 

 . تگرف صورت یمارگربها اصول کخ نیز انجام گردید و مجدد جداسازی جدایه

 
 .بوته بیمار - B ،شاهد بوته -Aروی زیره.  Fusarium oxysporumزایی بیماری .3شکل 

Figure 3. Pathogenicity of Fusarium oxysporum on cumin: A- Healthy check,  

B-Infected plant. 

 

دند)شکل دیده ش  F. equisetiبا زنی شده مایههای بوتهبه خوبی در  نیز پژمردگی،زردی و  هاینشانه

4). 

 
 .بوته بیمار -B ،شاهد بوته- Aروی زیره.  Fusarium equisetiزایی بیماری .4شکل 

Figure 4. Pathogenicity Fusarium equiseti on cumin: A- Healthy check, B-Infected 

plant 
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 Conclusion                                                                                            گیرینتیجه

در اسطتان  حیدریه، رشطتخوار و کاشطمرتربت زیره سه شهرستان های بیماربوتهاز  Fusariumدو گونه 

 و F. oxysporumمربوط به  هپژمرد هایبوتهکه بیشترین فراوانی در  ندشد زیساجداخراسان رضوی، 

 و    F. oxysporumبنطابراین  .بطودهطای زرد شطده در بوتطه F. equisetiه مربطوط بطفراوانطی  نیکمتر

F. equiseti  سطاالنه بخطش  هطاایطن بیماری  د.هسطتنعوامل پژمردگی و زردی زیره در خراسان رضوی

ای د و باع  خشک شطدن لکطهندهارار می ریتأثتحت در این استان زیره سبز را  هایمزرعهوسیعی از 

، بنابراین پژوهشهای بیشتر برای یافتن روش مناسب مطدیریت دنشویم هاز در مزرعههای زیره سببوته

 شود.این بیماریها پیشنهاد می
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