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 مقالهو تنظیم ه یراهنماي ته

 ها آنه در کرا  یجیترو -علمی  ومروري  - یعلم يها همقال» یاهیگ یشناس يماریدانش ب« هینشر

ها، قارچشبهها،  قارچ(زاي گیاهان  عوامل بیماري نهیزمدر  یاهیگ یشناس يماریب ن علمینو يها افتهی

هاي  ، بیماري)دار گل يها انگلو  یطیمح يها تنش، ییها، کمبود عناصرغذا روسیدها، وها، نمات وتیارکپرو

به زبان گیري و پیشنهادي کاربردي همراه با نتیجههاي گیاهان،  بیماري هاي مدیریت و روش ها آنناشی از 

و  اند شدهته نوش شناسی گیاهیي بیماريکرده در رشتهتحصیلتوسط افراد  و با چکیده انگلیسی، فارسی

رفته و یرا با داوري علمی و ادبی پذ ،افته باشندیق انتشار نیچ طریقبالً به ه هاي خارجی نباشند وترجمه مقاله

  .کند منتشر می

  مروري -مقاله علمی -1

در یک زمینه خاص است، که با ) گان(نویسنده تخصصی و سابقه پژوهشی زمینهاي بر اساس مقاله

پژوهشی منتشر شده در آن زمینه، منجر به  -هاي علمیسایر مقالهي پژوهشی خود و هاتفسیر و تحلیل یافته

در .  سازي راهکار مناسب در آن زمینه شده باشدهاي موجود، یا تبیین و روشنارایه نظریه جدید، یا نقد نظریه

هاي آن و اکثر شکل باشد) گان(استفاده متعلق به نویسنده مورددرصد منابع  30این نوع مقاله الزم است که  

  .باشند اصلی

 ترویجی -مقاله علمی - 2

شرح، تفسـیر  به است، که ) گان(سندهینواي بر اساس زمینه تخصصی، سابقه پژوهشی و مطالعاتی مقاله

  ، تحلیلـی  -آموزشـی ي ا وهیشـ شناسی گیـاهی بـه    هاي دانش بیماريهاي نوین در یکی از زمینهو تحلیل یافته

   .پردازدمی

 مقالهروش نگارش 

 4ه از یمتر حاش سانتی 3با ستونه  1به صورت ) متر یسانت 21 × 7/29ابعاد ( A4 ي صفحهدر د یمقاله با

مقالـه در   هـاي هتمـام صـفح  . شودنوشته  Word 2003-97 (.doc) افزار نرمدر قالب  5/1فاصله خط با طرف 

مقاله پـس  . دباشصفحه  12و حداکثر  8حداقل د یمقاله باتن م. دنشو يگذار شماره سرهم پایین و میانه پشت
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ــارش  ــن از نگـ ــب ایـ ــمت در قالـ ــا قسـ ــبا هـ ــاز طرد یـ ــاق یـ ــر (Website) يتارنمـ ــه ه ینشـ ــانبـ  ینشـ

http://yujs.yu.ac.ir/pps ارسال شود.  

کارشناس، ( عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمیجداگانه ک صفحه یدر : صفحه شناسه مقاله -الف 

پست  ار وک، محل )ار، استادیار، دانشی، استادی، مربارشد کارشناس، يترکا دی ارشد یسکارشنا يدانشجو

، نمابر )ثابت و همراه( ، شماره تلفن)همراه با کدپستی(آدرس کامل پستی به همراه  ،)گان(سندهینوالکترونیک 

 يو ید از نام خانوادگبع ه با نشانهک، یأت علمیحاً عضو هیترج(اتبه کمسئول م سندهیک نویالکترون پست و

نوشته ) با حروف بزرگبه انگلیسی  سندگانینو یخانوادگ نامنام و ( یسیو انگل ی، به فارس)مشخص شده است

 .شود

 يهـا  واژهده و کیـ سپس عنـوان، چ ، یبه فارس ديیهاي کل واژه و دهیچکدر صفحه اول عنوان،  :متن مقاله -ب 

. آورده شـود  منابعه و جینت متناسب با موضوع مقاله، يها عنوانر یزمقدمه، و از صفحه دوم  یسیبه انگل يدیلک

  :این شرح است به ها قسمت نیات ایخصوص

ـ نباو  مقاله اسـت  یننده موضوع اصلکان ی، برسا و جامعوتاه، ک، يخبر يا جمله: عنوان کلمـه تجـاوز    10 ازد ی

 .نوشته شود (Bold)ضخیم  B Nazanin 14با قلم  و کند

ی از یایـ فشرده گو و) خط 10( يا کلمه 200حداکثر  ،گرافاک پاریچکیده : يدیلک يها واژهو  ده فارسییچک

 تـا  3بـین  ده فارسی یر چکیدر ز. است )گیري و پیشنهادها، نتیجهمقدمه، سایر قسمت( مقاله هايتمام قسمت

 .درج شودمقاله  یب حروف الفبا، در مورد موضوع اصلیبه ترت که در عنوان مقاله نباشند، ،ديیواژه کل 5

، از یسـ ین نگارش زبـان انگل ییح و روان، مطابق با آیبرگردان صح: یسیانگل يدیلک يها واژهو ده یچکعنوان، 

ده و کیـ ضـخیم، چ  Times New Roman 14عنوان بـا قلـم   . است یفارس يدیلک يها واژهده و کیعنوان، چ

 .نوشته شود Times New Roman 12با قلم  يدیلک يها واژه

 B Nazanin 12 و بـا قلـم   شـود  یمـ ن بخش از مقاله از صفحه دوم آغاز یا: گیري و پیشنهادجهیه تا نتمقدم

متناسـب بـا   پس ان گردد، سـ یمعتبر ب یت موضوع بر اساس منابع علمیخچه و اهمیمقدمه، تاردر . نوشته شود

تا حد امکان از به د ین بخش بایدر ا. ابدیخاتمه  گیريجهیگر آورده شود و با نتید يها رعنوانیزموضوع مقاله 

و منابع  يفرهنگ کشاورز« آن در کتاب يکه برا خارجی واژههر ، خارجی خودداري شود يها واژهکار بردن 
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فارسی نوشته و در مقابل  الخط رسمد به یباذکر نشده  یمعادل فارس »یاهیگ یشناس يماریب: ، جلد دومیعیطب

بـر اسـاس   د منبع مطالب درون پرانتـز  ین بخش از مقاله بایدر ا .شودداخل پرانتز، به زبان اصلی نگاشته  ،آن

منـابع   يو بـرا  )1376اعتباریـان  : مانند(یبه  فارس یمنابع فارس ي، براخ انتشار آنیسنده و تارینو یخانوادگ نام

، سـنده دارنـد  ینو 2راي منابعی که ب. ر شودکذ )Watanabe 2002: مانند( الديیسی و سال میبه انگل یخارج

سنده دوم و بعد سال انتشار ذکـر  ینو یخانوادگ نام سپس، )and(و  سنده اول سپس کلمهیابتدا نام خانوادگی نو

ـ    . )Jijakli and Lepoivre 2004 ،1387احمـدي و صـدروي   : ماننـد ( شود  2ش از یدر مـورد منـابعی کـه ب

 و سـال انتشـار آورده شـود   ) .et al(اران کـ همکلمـه   سـنده اول و سـپس  ینو یخانوادگ نام سنده دارند فقطینو

براي بار دوم  یخارج ک منبعیدر صورت تکرار . ) Moosavi et al. 2010،1383نیا و همکاران بهجت: مانند(

ها  و نام تمام آرایهنام  .الدي را براي تکرارهاي بعدي به فارسی نوشتیسنده و سال میتوان نام نو شتر مییا بی

 يها واژه  .آورده شود) نی(مصنفو بار اول در متن همراه با نام  کیتالیاوف حربا به انگلیسی جانداران علمی 

در نگارش . نوشته شود  Times New Roman12قلمبا  يالدیو سال م) گان(سندهینو یخانوادگ نام، یخارج

ه در امل چاپ شدک يها مقالهو  ها، خالصه مقالهیپژوهش-یعلم يها مقاله(معتبر  ید از منابع علمیمقاله با

استفاده شود و از ) توسط ناشرین معتبر چاپ شدهتخصصی  يها کتابو  یعلم يها شیهمامجموعه مقاالت 

 يهـا  نامـه  انیپا، یپژوهشهاي  انه طرحیا سالیی یهاي نها گزارش، )Anonymous( ناممنابع بیاستناد به 

پس از ورت وجود جدول در متن، در ص .ز شودیپرهاینترنتی نامعتبر  يتارنماهاو   يترکو د ارشد یکارشناس

زبـان فارسـی و    2، به از آن است یف رسا و جامعیه توصکآن  عنوان ،رهیخط ت و شماره آن ،جدولکلمه 

و قسمت   ها سرستوناز افقی  ییتا2 یبا خطو  ر منبع آن درون پرانتز در باال نوشته شودکبه همراه ذ انگلیسی

از خطـوط   هـا  سرسـتون  میتقسـ  توان بـراي  در صورت لزوم می. شوندجدول جدا متن از  ک خط افقییبا ر یاخ

در . دشـو د از خطـوط افقـی و عمـودي اسـتفاده     یـ در متن جدول نبا. استفاده کرد مربوطهافقی در داخل کادر 

در صورت نیـاز بـه توضـیح در مـورد مطلبـی از      . پایان متن جدول با خطی افقی، از سایر متن مقاله جدا گردد

د به یبادر متن، ) ها(شکل. بوطه در زیر جدول ارجاع داده شودجدول، آن با عدد و یا نشانه مناسبی به شرح مر

ـ ز بایـ ن  شکلهاي مختلف یک قسمت. باشندبا حداکثر وضوح ممکن و اصلی رنگ  هـاي بـزرگ   حـرف  د بـا ی

زبان فارسی و  2به ، )خودگویا(شماره، عنوان و شرح کامل و مستقل از متن شوند و مشخص  )..A,B(انگلیسی



 1395 زمستانو  پاییز، 1، جلد ششمسال                                                                  شناسی گیاهی                               ريدانش بیما
Plant  Pathology Science (ISSN:2251-9270)        Yasouj University, RICeST & ISC (Iran)        Vol. 6(1), 2017  

 

  ح
 

) اصلی(پایان شرح آن عبارت باشد در ) گان(سندهینو شکلی که متعلق به .نوشته شود آنر یدر ز انگلیسی

ان شرح، ید منبع آن در پاینباشد، با )گان(سندهینومتعلق به ، یا جدول شکل هک یدر صورتنوشته شود و 

در کـه   دیگـران هاي ها یا جدولحق ندارند از شکل )گان(سندهینو در هر صورت .شود نوشتهداخل پرانتز 

 حق انحصاري چاپ"ي اینترنتی که داراي عالمتها شکل ، یاچاپ و منتشر شدههاي فارسی ها یا نشریهکتاب

)copyright©( " ،در  هـا  آنبه جـدول و شـکل بایـد در مـتن ارجـاع داده شـود و         .استفاده نمایند هستند

 .فاصله از مطلب مربوطه قرار داده شوند نیتر کینزد

  ون نیاز به مراجعه خواننـده بـه   در قالب یک پاراگراف مستقل و بددر این قسمت، : و پیشنهاد گیرينتیجه

هاي شرح داده شـده، نظریـه جدیـد یـا     به اهمیت موضوع و مهمترین یافته ضمن اشاره، قبل هايقسمت

   . شود پیشنهادراهکارمناسب براي حل مسئله 

ــابع ــدر ا: من ــتن آورده شــوند  یعلمــن قســمت تمــام منــابع ی ــورد اســتناد در م ــابع فارســی. م ــدا من   در ابت

 )B Nazanin 12(، سپس منابع خارجی به انگلیسی )Times New Roman 12(   و به ترتیب الفباي حـرف

 .نوشته شوند ها مثالن یمطابق با انویسنده اول،  یخانوادگ ناماول 

  مقاله

ــت ــن بهج ــاه ك.آ .ع .س ای ــا و .ب .آ، دري .، ایزدپن ــت   . 1383. ع. یان میرض ــولی و موقعی ــیات مولک خصوص

  .77 – 94: 40 گیاهی يها يماریب. انی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگیتاکسونومیکی جدایه ایر

Moosavi S. M. R.,  Zare R.,  Zamanizadeh H. R.  &  Fatemy  S. 2010. Pathogenicity of  

Pochonia species on eggs of Meloidogyne javanica.  Journal  of  Invertebrate 

Pathology 104:125-133. 

ها بر حسب سـال   ب درج آنیاد قرار گرفته باشد ترتنمورد است مقالهسنده چند یک نویتی که از در صور

، براي الف، ب، ج اي چند منبع هم سال موجود باشد با نوشتن حروف سندهید و اگر از نویم به جدیانتشار از قد

در صورتی کـه  . دشونز یگر متمایکدیدر جلو سال انتشار، از  a،b،cمنابع فارسی و براي منابع خارجی با حروف 

هـاي مشـترك    منفرد و سپس مقالـه  يها مقالهشود، ابتدا  باید نوشتهک نگارنده یمنفرد و مشترك از  يها مقاله

 .شوندب حروف الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب یبه ترت
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  کتاب

  .ص 391دانشگاه صنعتی اصفهان، . گیاهی يها يماریباصول مبارزه با . 1386. ع  منش آهون

Webster  J. and Weber R. W. S. 2007. Introduction  to Fungi. Cambridge University 

Press, England, 841p. 

ا یک یک مجلد توسط یو در  نوشته شده هسندینوچند له یبه وسکه ک کتاب یدر صورتی که فصلی از 

  :شود نوشتهنمونه ن یاباشد طبق  اد قرارگرفتهنمورد است ،ش شده استیرایودیگرگردآوري و  چند نفر

Jijakli M. H. and Lepoivre P. 2004. State of the Art and Challenges of Post-harvest 

Disease Management in Apples. Pp.59-94. In: K.G. Mukerji (ed.). Fruit and 

Vegetable  Diseases. Kluwer Academic Publishers, New York, USA. 

  ب ترجمه شدهکتا

. ، حیهاشـم  یبنـ . اشـکان، ض . م. ایزدپنـاه، س . ك. جلـد دوم . گیـاهی  یشناس يماریب. 2005. ان. آگریوس ج

 .ص 678، 1389، ، آییژ)مترجمان(میناسیان . و رحیمیان و

  علمی يها شیهما يها مقاله

  . هگیلویـه و بویراحمـد  هاي همزیست ریشه یونجـه در اسـتان ک   قارچ. 1389. و عبدالهی م. اادهمی  ،.صدروي م

  ،، تهـران، ایـران  کشـور  پزشـکی  ایران، مؤسسه تحقیقات گیـاه  یپزشک اهیگخالصه مقاالت نوزدهمین کنگره 

  .110ص 

Salahi Ardakani A., Gaur H. S., Kamra A. and Mojumder V. 2008. Efficacy of neem 

seed granules Trichoderma viride and Pseudomonas fluorescens alone or in 

combination against Meloidogyne incognita infecting cucumber and tomato. 

Proceedings of 5th International Congress of  Nematology, Brisbane, Australia, 

p.275. 

  هاتوصیه

   .ندیه استناد نماین نشریقبل ا يها شمارهمقاله مرتبط با موضوع از  1در هر مقاله به حداقل ) گان(سندهینو-1

  مقاله در هاي کلیدي واژهعنوان یا توان با وارد کردن  هاي منتشره مرتبط با موضوع مقاله ارسالی را می مقاله

  .یافت تارنماي نشریه منوي جستجو در پایگاه
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بع در قسمت منابع ن هر منبع نگاشته شده در متن مقاله با همان منیب مقاله يع در روند داوریتسر يبرا - 2 

 در - 2، شودانتخاب در لیست منابع  نظر موردمنبع  - 1: ندیبرقرار نما) Hyperlink(ب اتصال ین ترتیبه ا

نویسنده اول  خانوادگی نام Bookmark name کادر درو انتخاب ا ر Bookmark گزینه  Insert ي زبانه

 Homeزبانه در  Find مهکد با استفاده از - 3گردد، انتخاب  Add  ي و دکمه شودوارد  )Webster: انندم(

 Hyperlink ي گزینهشود و کلیک راست آن  يرو و هرا در متن پیدا کرد )Webster( مورد نظر نویسنده

 ار Place in This Document گزینه )ستون سمت چپ(  Link to از بخشباز شده ي  پنجرهدر  وانتخاب 

 .شود )Ok( دییتأ و انتخاب ار شده وارد )Webster(نویسنده نام انتخاب و در سمت راست 

  سایر نکات

-توسط افراد غیر تحصـیل هاي خارجی باشد، ترجمه مقالهدر زمینه موضوعی این نشریه نباشد، که  يا مقاله - 1

و یـا از   باشـد  ه نشـده یـ راهنمـا ته با این مطابق یا شناسی گیاهی نگاشته شده باشد، ي بیماريکرده رشته

خواهـد  پذیرفته نتحت بررسی قرار نخواهد گرفت و  فارسی و یا انگلیسی برخوردار نباشد، ولنگارش قابل قب

 .شد

مشـخص   نشـریه به دفتر  ساله و موقع اریگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولسندیف نویتعداد و رد - 2

گـان در هـر   دسـن یب اسـامی نو یـ ر در ترتییا تغیقبول است و تقاضاي حذف، اضافه کردن  شده است، مورد

 .شود رفته نمییچ وجه پذیمرحله از بررسی، به ه

 .کنند ان مییخود ب همسئول نظراتی هستند که در مقال )گان(هسندینو -3

مسـئول   يسـنده یبـه اطـالع نو   دبیـر علمـی   وی یداور نها دییتأ و داوريرش مقاله پس از اتمام مراحل یپذ -4

پیشـنهادي از  ( مقالـه نهایی علمی و ادبی  یویرایشاصالحات  به انجامنویسنده موظف این  .دیاتبه خواهد رسکم

  اسـت هـر گونـه    بـدیهی  . ر گیـرد ، تـا مقالـه در نوبـت چـاپ قـرا     اسـت ن زمان تریوتاهکدر  )سوي گروه دبیران

 و یا بایگانی شدنافتادن زمان چاپ عویق باعث به تتواند میها، نظرات و یا تاخیر در انجام آن توجهی به اینبی

  . مقاله گردد

هاي ارزشمند ارسالی از سوي اعضاي هیئت علمی که در داوري مقالهبررسی و پذیرش براي گروه دبیران  -5

  . دوشمیاولویت قایل  ،داشته باشند رمتبا نشریه همکاري مس هامقاله
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Abstract: Use of advanced methods in nematode taxonomy and biodiversity is growing rapidly. 
Because the morphological and morphometric characterstics of nematodes are not enough for 
accurate nematode identification, the modern techniques were estsblished to terminate the 
taxonomic challenging. According to the progress achieved, some new approaches such as 
molecular studies have enhanced the nematode diagnosis. Numbers of molecular techniques like 
RAPD, RFLP, AFLP, ISSR and SCAR have been established to give confirmation to traditional 
detection, especially for identification of undescribed species. In this review, every one of each 
new technique is discussed. 

Key words: Biodiversity, Morphologic, Molecular taxonomy 
 

  نماتدها بنديآرایه در نوین رویکردهايمروري بر 
 احسان فاطمیو   هیلمحمد عبدال

  اسوجی، دانشگاه ي، دانشکده کشاورزیپزشک اهیگ، گروه ینماتدشناسو دانشجوي کارشناسی ارشد  استاد
  15/10/1395: پذیرش                                               15/04/1395: دریافت

 شناسی گیاهی دانش بیماري. نماتدها بندي آرایه در نوین رویکردهايمروري بر . 1395. فاطمی ا. عبدالهی م
6)1:( 11-1 .    

با توجه به . اند گسترش یافته سرعت بهو تنوع زیستی نماتدها  يبند آرایههاي پیشرفته در  روش کاربرد: چکیده
هاي  روشها کافی نیست،  سنجی نماتدها براي تشخیص دقیق آنو ریخت شناسی یخترمشخصات  ینکها

، شده حاصلاخیراً هایی که  با پیشرفت. اند ایجاد شده یزبرانگ بحثجدیدي براي خاتمه دادن به موارد 
هاي مولکولی مختلف  روش. اند تشخیص نماتدها را تسریع کردهمولکولی هاي وشررویکردهاي جدیدي چون 

هاي  براي گونه یژهو بههاي سنتی،  تشخیص ییدتأ منظور به SCARو  RAPD ،RFLP ،AFLP ،ISSR مثل
  .اند ها بحث شده روشهر یک از این  ،مروريدر این مقاله . اند ایجاد شده ،توصیف نشده

  مولکولی يبند آرایهسنجی، ریختع زیستی، تنو :کلیدي يها واژه
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      مقدمه

 تخمین میلیون یک بر بالغ ها آن يها گونه کل تعداد که هستند عیمتنو یپرسلول یجانداران نماتدها

به محصوالت کشاورزي  واردشدهخسارت  ،)McCarter 2009( کارتر مک ).Lambshead 2004( شود یم زده 

 مربوطاز این مبلغ  نیمی حدود کهتخمین زده است  دالر میلیارد 118 حدودرا  2001سال  درتوسط نماتدها 

 نگرفته صورت نماتدهامطالعات زیادي روي  ،وجود این با .است بوده ذرت و برنج محصول دوخسارت وارده  به

 .Hugot et al) اند شده توصیف )زده تخمین هاي گونه کل %3 از کمتر( هانماتد از گونه 2600 تعداد .است

2001, Hallan 2007). گرفته کار به نماتدها شناسایی و تشخیص براي که جدیدي هاي روش مقاله یندر ا 

  .گردد مرور می ،شود می

  يبند آرایه اهمیت-1

 Kotliar( دارد هـر موجـود زنـده    شناسـی بـوم زیسـت شناسایی نقش اساسی و زیربنایی در فهم نقـش  

 کـه  هاعـالم کـرد   و هتأکید کـرد  صحیح و دقیق شناسایی هاي روش به نیاز بر ،)Hugot 2002( هیوگات ).2000

 تعـداد  و نماتـدها  تخمینـی  هـاي  گونـه  تعـداد  بین زیاد بسیار ي فاصله بندي نماتدها، پر کردن ایهآرکنونی  نیاز

اهمیـت اقتصـادي نماتـدهاي انگـل گیـاهی در کشـاورزي و        دلیلبه  .است شده شناسایی يهانماتد هاي گونه

انـد   ل توجهی داشتهشناسایی نماتدها در این دو مورد پیشرفت قاب، در بهداشت نماتدهاي انگل جانورياهمیت 

 و گونـه  سـطح  درهـاي آزادزي   گونـه از  بیشتر بهداشت و کشاورزيدر  مؤثر نماتدي هاي گونه دلیل همین به و

 انگـل  يهـا  گونـه  مصـنوعی،  و قـدیمی  يبنـد  آرایه بر اساس ).Abebe et al. 2011( اند شده بندي آرایه زیرگونه

 يهـا  گونـه فقـط   مقالـه  ایـن  در اختصـار  رعایت براي بنابراین ،اند شده جدا هانماتد يها وهگر ي یهبق از جانوري

  .گرفته شده است نظر در گیاهی انگل يها گونه و آزادزي

  نماتدها زیستی تنوع همطالع هاي جدید روش-2

ق تلفیـ  از ادهفاسـت  سـمت  به شناسی ریخت يبند آرایه از رویکرد تغییردر حال دانش نماتدشناسی 

 بـر  مبتنـی  زیسـتی  تنـوع  .(Powers et al. 1997, Powers 2004)  اسـت  مولکـولی  يها روش و شناسی ریخت

 باعث مشکل این اهمیت درك .نیست بالعکس و ژنتیک بر مبتنی زیستی تنوع با متناظر همیشه شناسی ریخت



 1395، پاییز و زمستان 1سال ششم، جلد                                                                                    شناسی گیاهی   دانش بیماري
Plant Pathology Science (ISSN:2251-9270)   Yasouj University,RICeST & ISC (Iran)    Vol. 6(1), 2017 

 

 
3 

 طریقـی  بـه  ،شناسـی  یختر یافته ها تبادل و مستندسازي براي موجود هاي فنآوري از استفاده حققینم که شد

بـه  ) DMI(ي چنـد کـانونی دیجیتـال    بردار عکس ).De Ley & Bert 2002( دهند قرار مدنظر را سریع و کامل

 هـا یافته ثبت فنآوري آمیختن هم در). Eyualem et al. 2004(شناسی آمده است  یختر یافته هاکمک تبادل 

 .Eyualem et al( اسـت  هکرد ایجاد جهان در همه براي شناسی یختر يهایافته به خوبی دسترسی اینترنت، و

 هـا مـوزه  بـه  ییهـا  مجموعـه  فـرم  بـه  شواهد و مدارك که هشد باعث یدیوییو تصویربرداري از استفاده .)2006

 شـاهد  يهـا  نمونـه  از تصـویربرداري  ).De Ley & Bert 2002( دنشـو  يیافته ها ذخایر تقویت باعث و فرستاده

 ضـرورت  شـد،  خواهنـد  کشـف  آینـده  در که ییها گونه با شده شناخته نماتدهاي يبند آرایه دادن ارتباط براي

 شـدن  فـراهم  باعـث  دسـترس  قابـل  وبـرخط   کلیـدهاي  در تصـاویر  این گردآوري براي مستمر يها تالش .دارد

 .Eyualem et al( شـد  خواهـد  شناسـی  یخـت ر هـا یافته تبادل و نماتدها يبند آرایه دانش در جدید هاي ینهزم

2004(.  

  سایی نماتدهاي مولکولی شناها روش-3

 بکـار بود که به گستردگی بـراي شناسـایی نماتـدها     ها سالشناسی  یخترروش شناسایی با استفاده از 

یی تنهـا  بـه شناسـی   یخـت ري نماتدهاي مهم در کشاورزي، مشخص شد که  ینهزمافزایش دانش در با . رفت یم

ي هـا  مشخصـه هایی که از نظـر   یتجمعبین  شده  مشاهدهي بیماریزایی ها تفاوتکاملی از  ي تصویر هیاراقادر به 

یی بودنـد کـه   هـا  روشی یافتن در پدرنتیجه، محققین . باشد ینم، اند شدهشناسی در یک گونه قرار داده  یختر

بـه ایـن منظـور،    . بینـی کنـد   یشپـ اي نماتدها را گونه درونهاي  یتجمعبهتر بتواند رفتارهاي بیماریزایی بین 

تـر از گونـه    یینپـا که قادرند نماتدها را از نظر کمی و کیفی در سـطح گونـه و    اند شدههاي مولکولی ابداع  روش

 محـدود  قطعـات  طـول  در چندشـکلی هـا، تحلیـل    یـزوزایم آیی مانند تحلیـل الگـویی   ها روش. شناسایی کنند

)RFLP( ،تصـادفی  زگرهاياآغ از استفاده با وراثتی ماده تصادفی تکثیر )RAPD(  ز اي پلیمـرا  یـره زنج، واکـنش

)PCR( ،Real-time PCR )qPCR ( هاي  یهناحوrDNA         همگـی بـا موفقیـت بـراي شناسـایی کیفـی و کمـی

   انـد  داشـته هـایی   یتمحـدود هـر یـک مزایـا و     هـا  روشایـن  . انـد  رفتهکار  بهچندین نماتد مهم آفت کشاورزي 

و روش ) DGGE(الکتروفـورز  شـیبی ژل   يسـاز  واسرشتژن،  DNAهاي  یتوالها،  از بین این روش). 1جدول (

  ، سه روشی هستند که براي )هاي سنتزي یتوالبر اساس  DNAتعیین توالی ( Pyrosequencingجدیدتر 
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 هامولکولی در شناسایی نماتد يها روش ها و کاربردهاي یتمحدود -1جدول  
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 DNAهـاي   یتوالهاي استفاده از  یتودمحددر مورد . اند رفتهکار  بههاي تنوع زیستی نماتدهاي آزادزي مطالعه

آید که در این گزارش تفـاوت   یم نظرالبته به ). Lee 2004(گزارش کاملی ارائه شده است ها گونهبراي تشخیص 

براي ثبت تنوع زیسـتی نماتـدها بـه خـوبی شـرح داده       DNAهاي  یتوالبین دو رویکرد متفاوت در استفاده از 

بینـی   یشپـ ، بـراي  هـا  آنرود بتـوان از   یمـ یی را بیابد که امیـد  ها ژنکند  یماولین رویکرد، تالش . است نشده 

امـا رویکـرد دوم   ). Hebert et al. 2003, Fre´zal & Leblois 2008(اسـتفاده بشـود    ها گونهتشخیص یا وجود 

. ببـرد  بـه کـار  ي سنتی گونه بند آرایهدست آمده به روش مولکولی را در راستاي  به يها دادهکند که  یم تالش

بیـان   وضـوح  بهرویکرد دوم در تالش است که تنوع زیستی را در سطح مولکولی و به روش عملیاتی ثبت کند و 

 عنـوان  بـه معمـول   طور بهچیزي که  ي آن دهنده انعکاساز تنوع زیستی لزوماً نباید  شده ثبتعناصر  کهکند  یم

، از این مزیـت  ها گونهبا تعریف کنونی  DNAهاي  یتوالتالش براي مطابقت دادن . گیریم، باشد یم در نظر گونه

بـه ثبـت تنـوع     تنهـا  نـه دار است و بنابراین اثر آن این اسـت کـه    یمعنشناسی برخوردار است که از نظر زیست

این واقعیـت کـه تبـادل    . هاي سنتی را هم ندارداست و مشکالت ناشی از روش تر یعملپردازد، بلکه  یمزیستی 

باشـد، اعتبـار    یمـ هـاي مجـزا   به شکل جمعیت ها گونهي نگهداري  محرکهژنتیکی در بین افراد کماکان نیروي 

 .Blaxter 2003 & 2004, Blaxter & Floyd 2003, Floyd et al(بخشـد  یمـ ي مولکـولی  ها روشبیشتري به 

تواند مرزهاي یک گونه را در بعضی نماتـدها تعیـین کنـد     یمیی تنها بهکه یک ژن   دادهپژوهشی نشان ). 2002

)Eyualem & Blaxter 2003(،           امـا بـراي بسـیاري از جـانوران تعـداد بیشـتري ژن بـراي تعیـین و تشـخیص

  ).Fre´zal & Leblois 2008(نیاز است   هاي آرایه محدوده

  شناسی یخترهاي اهمیت مطالعه-4

شناسی را کنار بگذارند وتنهـا   یختري هاهاي تنوع زیستی با این هدف است، که کالً یافتهبرخی مطالعه

 .Edgcomb et al(هـاي جانـداران اسـتفاده کننـد     ي مولکولی براي تعیین حدود و شناسـایی آرایـه  ها روشاز 

2002, Floyd et al. 2002, López-Garcia et al. 2003 .(    از   شـده  يآور جمـع هـاي  البتـه سـطح فعلـی یافتـه

منحصـربه فـرد   نماتدها  براي مشخص کردن حدود یـک گونـه کـافی نیسـتند، امـا قابلیـت         DNAهاي  یتوال

 رغم هب). Tautz et al. 2002(جلوگیري شود  ي یک گونهها یفتوصکند که از تکرار  یم کمک ها آنپذیري تکرار

  شناسی، غیرمعتبر  یختر هايي عجوالنه براي کنارگزاردن کلی یافتهها حرکتهاي آشکار روش مولکولی  یتمز
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ي مولکـولی بهتـرین ابزارهـاي کمکـی بـراي تعیـین حـدود و        هـا  روشاز   شـده  يآور جمع هايیافته. باشندمی

  ).Mallet & Willmott 2003(هاي نماتدها هستند شناسایی آرایه

  و پیشنهاد گیري یجهنت

هـاي  بـر اسـاس روش  اي  ینـده فزاگریزناپـذیر و   نحـو در آینده بـه   شناسیهاي اخیر علم نماتد پیشرفت

که استفاده از ایـن   گونه همان. استي مولکولی به نفع نماتدشناسی ها روشبودن  دقیق و سریع. استمولکولی 

محیطـی   یسـت زي مطالعات تنوع زیسـتی و   جرگهاین گروه متنوع از حیوانات به ، باعث تشویق به ورود ها روش

 شناسـی زیسـت بـوم  و  شناسـی زیسـت یابی بـه درك بهتـر از    دستاین یک قدم بزرگ در راستاي . خواهد شد

یعنـی ثبـت و درك    اهـدافمان ي مولکولی به ما کمک خواهند کرد که بـه  ها روشبنابراین،  .نماتدها خواهد بود

ي اسـتفاده از   ینـه زمهـا در   يدشـوار برخـی   رغـم  بـه به هر تقدیر، . تنوع زیستی نماتدها، دست پیدا کنیم بهتر

ي  ینــهزمدر  هــایافتــه، در حـال حاضــر، حجــم عظیمـی از   هاي برخــی از نماتــدبنـد  آرایــهشناســی در  یخـت ر

ي هـا یافتـه شناسـی و   ریخـت هـاي  دادهبـین   نـد پیوبرقـراري  در نتیجه  ،استنماتدها در اختیار شناسی  یختر

 .دشو یممولکولی پیشنهاد 
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Abstract: Esca is one of the most important and destructive diseases of grapevines worldwide, 
decreasing growth and yield in all stages of growth. Phaeoacremonium minimum is known as 
the main fungal species associated with disease, worldwide and its pathogenicity on grapevines 
have been documented by several studies in Iran. In the vineyards, infected plant material, soil 
and reproductive material are the main sources of inoculums. Pruning wounds are the main 
route for entrance of pathogen and infection. Seasonal and environmental factors such as stress 
and damage caused by freezing are effective on the symptom developed. Disease management 
strategies are mainly preventive with pruning and elimination of infected organs and treatment 
of pruning wounds with fungicides have been suggested. 
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  انگوربیماري اسکاي 
   ارزنلو مهدي  و  نرمانی ابوالفضل

  تبریز دانشگاه کشاورزي، ،دانشکدهگیاهی شناسیبیماريو دانشیار  دکتري دانشجوي
  02/12/1395: پذیرش       14/04/1395: دریافت

  . 12-21 ):1(6یاهی گ شناسی بیماري دانش .انگور اسکاي بیماري. 1395. م ارزنلو  و . نرمانی ا
 محصـول  و رشد کاهش باعث که است  جهان در انگور هاي بیماري مخربترین و ترین مهم از یکی اسکا :چکیده

 ایـن  اصـلی  عامـل  عنوان به ،Phaeoacremonium minimum قارچ. شود می آن پرورش و کشت مراحل تمام در
 هـا،  تاکسـتان  در. اسـت  رسـیده  اثبـات  به ایران در انگور روي آن زایی بیماري و شده شناخته جهان در بیماري

 ورود راه تـرین  مهـم . رونـد  مـی  شـمار  بـه  زادمایه اصلی منابع خاك و آلوده تکثیري مواد و مادري هايچهدرخت
 جملـه  از مختلفـی  فصـلی  و محیطـی  عوامل. رود می شمار به هرس از ناشی هاي زخم آلودگی شیوع و بیمارگر

 بیمـاري  مـدیریت  روش. هسـتند  مـؤثر  بیمـاري  هـاي  نشانه بروز در یخبندان، از ناشی صدمات و خشکی تنش
 بـا  هـرس  از ناشـی  هـاي  زخـم  تیمار و آلوده هاي اندام کردن معدوم و هرس با آن شیوع از پیشگیري بر مبتنی

  . اند شده پیشنهاد ها کش قارچ
   Phaeoacremoniumتنه،  يماریب، انگور :هاي کلیدي واژه

                                                        
مسئول مکاتبه: arzanlou@tabrizu.ac.ir 
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  مقدمه 

 Mostert et( شناخته شـده اسـت  در سراسر دنیا  انگورزوال  ترین عوامل ممه یکی از عنوان بهبیماري اسکا  

al. 2006b( انگورمسن  يها درختچهاغلب  که )( دهـد  یمـ قـرار   یرتأثرا تحت ) سال به باال 10Mugnai et al. 

1999 Mostert et al. 2006b,.( اردبیـل هاي آذربایجان شـرقی  هاي استان بیماري از تاکستان ، )Arzanlou & 

Narmani 2104( ــی ــان غرب ــارس)Arzanlou et al. 2013( ، آذربایج  ، )Mohammadi et al. 2013( ، ف

هـاي آن   وردهکه نقش مهمی در تولیـد انگـور و فـرآ    )1393و همکاران  رضایی( رضوي و  شمالی هايسانخرا

  . دارند گزارش شده است

  گربیمارهاي قارچ -1

چـوب  پوسیدگی داخلی  ينشانه هاایجاد ،  Phaeoacremonium  از جنس گونه قارچ بیماري توسط چند 

 بـه  تـا  1996در سـال   Phaeoacremoniumف توصـی  زمان از ).Larignon & Dubos 1997( ندک می انگوردر 

 42 فیتوصـ  و ییشناسـا  مطالعات نیا حاصل که رفتهیپذ صورت یقارچ جنس نیا يرو يادیز مطالعات امروز

د انـ  دهیـ گرد يجداسـاز  زوال يهـا نشانه با انگور يها درختچه از گونه 27 حدود ،نیب نیا از. است بوده آن گونه

)Crous  et al. 1996, Gramaje et al.  2009, 2014 (. از هاي این جنس دامنه میزبانی وسیعی دارنـد و   گونه

تـا بـه امـروز نـه گونـه      . استهاي این جنس  میزبان اصلی گونه انگور .اند متنوعی جداسازي شده هايبومزیست

Phaeoacremonium   از جملـه ،Phaeoacremonium iranianum L. Mostert, Gräfenhan, W. Gams & 

Crous گونـه  هـا  آندر بـین   از ایران گزارش شده که  Phaeoacremonium minimum (Tul. & C. Tul.) D. 

Gramaje, L. Mostert & Crous   شـناخته  عامـل اصـلی بیمـاري     عنـوان  بهفراوانی باالتري برخوردار بوده و از

در ایـران  این قـارچ  مرحله جنسی همچنین  ).Arzanlou et al. 2013, Mohammadi et al. 2013 (شده است

ایرانـی   هاي یتجمعحضور هر دو نوع تیپ آمیزشی در داخل  ).1393نرمانی و همکاران ( شده استگزارش  نیز

و بـروز تنـوع ژنتیکـی    ایـن قـارچ    هـاي  یـه جداجنسی در بین  تولید مثلالزم براي  توان دهنده نشاناین قارچ 

  .)Arzanlou & Narmani 2104( باشد می
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 يها بافتدر محل  :E-K  ،روي میوه  D:،روي شاخ و برگ :A-C :انگورروي  بیماري اسکا يهانشانه - 1شکل 
 آوندي

Figure 1- Esca disease  symptoms on grapevine. A-C: Foliar symptoms, D: On berries,  
E-K: In vascular tissues 

  ي بیماري هانشانه -2

 تـوان  انگورهاي بیمار را مـی ). 1شکل (شوند  یمي بیماري اسکا  روي شاخ و برگ و تنه  ظاهر اهنشانه 

ي هـا  لکـه سـبز تیـره بـا     صورت به ها برگ). Mugnai et al. 1999(زنی در بهار شناسایی کرد  جوانهیر در تأخ با

 هـا  شاخه، )A-C 1شکل (پیوندند  یمو به هم  شده بزرگج یتدر بهشوند که  یمیده بین رگبرگی مشاهده پر رنگ

شـوند   ي تا سیاه در محـل آونـدها دیـده مـی    ا قهوهشوند، در برش عرضی تغییر رنگ  یمناگهانی پژمرده  طور به

)(Mostert et al. 2006a, Mugnai et al. 1999 .باشـد   یمها پوسیدگی سفید چوب یکی دیگر از نشانه)  شـکل

F 1 .(کـه از آن تحـت   کنـد،   یمي تا بنفش بروز ا قهوهي کوچک ها لکه صورت به ها حبههاي بیماري روي نشانه

هاي انگورهاي آلوده داراي ترك و خطوط متقـاطع روي سـطح    حبه). D 1شکل ( شود یمعنوان خال سیاه یاد 

 .Mugnai et al(رسند و محتواي قند کمتري هسـتند    یمي انگورهاي سالم دیرتر ها حبهحبه بوده، نسبت به 

1999, Mostert et al. 2006a,b .( 
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 یماري ب هاي محیطی و سن گیاه میزبان بر اثر عامل-3

  الً در فصـل بهـار دیـده   مـو برگـی مع  يهـا نشانه. هستند اثرگذاربیماري  يهاهاي محیطی روي نشانه عامل

ند که احتماالً ناشـی  نک واضح و مشخص بروز می طور به نهتبرگی و  يهادر اواسط تابستان نشانه لیشوند و نمی

هاي نفـوذ جهـت نفـوذ عوامـل      صدمات ناشی از یخبندان و تگرگ راه. دنباش هاي خشکی و گرمایی می از تنش

مطـرح   عنـوان یـک عامـل مهـم     هاي انگور بـه سن درختچه). Mugnai et al. 1999(کنند  یمبیماري را فراهم 

باشد و این پدیده به دلیل طوالنی بـودن مـدت زمـان     یمکه در گیاهان مسن شدت آلودگی باال  يطور بهاست، 

نحوه مدیریت باغ و رقم گیاه میزبان همگی ). Mugnai et al. 1999(میزبان در معرض آلودگی است  شدن واقع

حساس به بیمارگرهاي عامل  L. Vitis vinifera یوارهايکولتي که اکثر ورط بههستند  اثرگذاردر بیماري زوال 

  .زوال هستند

 زایی عامل بیماري یماريبي نفوذ، منابع بالقوه آلودگی و نحوه ها راه -4

 ، بقایـاي گیـاهی آلـوده، خـاك و     هـا  تاکسـتان در  Phaeoacremonium يهـا  گونـه منابع اصلی آلودگی به 

روي سـطح   Phaeoacremoniumهـاي   هـاي گونـه  هـاگ ). Mostert et al. 2006b( هاي تکثیري هستندقلمه

هاي  یآلودگهمچنین ). Mugnai et al. 1999(شوند  یمي بارانی آزاد  دورهشوند و بعد از یک  یمچوب تشکیل 

 يها راهین تر مهمي هرس از ها زخمها،  يانگورکاردر . شوند یمایجاد ي هرس ها زخمها و  یشهرجدید از طریق 

ي مکـانیکی  هـا  زخمهاي تازه و حتی کهنه هرس،  زخم). Adalat 2000(روند  یمورود و شیوع بیماري به شمار 

آلـوده   زاد بـاران یح هـوازاد و  توانند توسـط مـاده تلقـ    شوند می یمتوسط عملیات زراعی و سایر عوامل ایجاد که 

هاي عمیـق روي  که در محل زخم ها یتسیومپراز  آزادشدهآسکوسپورهاي هوازاد  ).Eskalen et al. 2007(شوند 

شـوند،   یمـ تشـکیل   هـا  تاکسـتان ي پوسیده در ها قسمتو  ها زخمهاي تنه اصلی و در محل  تنه اصلی و شاخه

شـوند   یمـ توسط حشرات یا آبیـاري پخـش    آسکوسپورها). 2شکل (عنوان منبع مایه تلقیح باشند  توانند به یم

)Rooney-Latham et al. 2005 .( عنـوان میزبـان ثـانوي برخـی      بـه  دار هسـته و  دار دانههمچنین درختان میوه

 Damm  et al. 2008, Arzanlou(رونـد   ار مـی و یکی از منابع آلودگی به شم Phaeoacremoniumي  ها گونه

et al. 2014 .(آلودگی یا قرار گرفتن  سابقهنیز در صورت داشتن  ها انگورستان براي احداث استفاده ردخاك مو  
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   Figure 2- Grapevine Esca disease cycle                    ي انگورچرخه بیماري اسکا - 2شکل 

، محل مناسـبی بـراي ایجـاد منبـع آلـودگی       رهاشدههاي  يانگورکاري بالقوه، مثل  آلودهي ها مکاندر نزدیکی 

یجادشـده توسـط عوامـل    ا يهـا  زخـم هـا همچنـین از طریـق    هـاگ ). Adalat et al. 2000(جدید خواهند بود 

 دهد کـه  یمآلودگی شدید زمانی رخ ). Adalat et al. 2000(هاي انگور را دارند  یی رخنه به بافتفیزیکی، توانا

  هفته بعد از هرس، 16ي یک الی  فاصلهگیرد، همچنین در  هرس در اواخر فصل زمستان انجام 

حرکت بیمارگر با جریان شیره خام به باالي ساقه همراه ). Eskalen et al. 2007(شود  یمآلودگی شدید ایجاد 

 Mugnai et al. 1999, Mostert (واقع شـود   رطوبتی که میزبان تحت استرس خشکی و مخصوصاً زماناست، 

et al. 2006a,b .( ساکاریدها  یاگزو پلبه علت تولید  ها برگایجاد زردي در) بـه نـام    هـا  گلوکان-آلفامخلوطی از

تحقیقـات  . یابنـد  یمي گیاه انتقال ها برگدر چوب است که از طریق فرآیند هدایت چوب به شاخ و ) ها پولوالن
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شـده و منجـر بـه     هـا  بـرگ یجـاد زردي  با کاهش محتواي کلروفیل گیاهان باعـث ا  ها پولوالنکه  اند دادهنشان 

  ).Santos et al. 2005(شوند  یمکاهش فتوسنتز و توقف رشد 

ي ها روشپیوند زنی توسط  ابزارآالتز مخازن آب، قیچی باغبانی و ا Phaeoacremonium يها گونهبرخی 

ي دخیل در بیماري ها قارچحضور برخی از   ).Aroca et al. 2010( اند شدهردیابی  PCRتشخیص مبتنی بر 

این عوامل . ده استهاي آوندي انگور بدون ایجاد نشانه ها ظاهري روي میزبان گزارش ش اسکا در داخل بافت

شواهدي . )Mugnai et al. 1999(شوند  وارد فاز بیمارگري می شود وقتی گیاه تحت استرس واقع می احتماالً

 گونه. نیز مبنی بر گسترش آلودگی توسط حشرات و بندپایان وجود دارد

 L. Mostert, Summerb. & Crous Pm. scolyti  يها گونهو همچنین  خوار چوبحشرات از الروهاي 

Pm. parasiticum (Ajello, Georg & C.J.K. Wang) W. Gams, Crous & M.J. Wingf و 

 Pm. mortoniae Crous & W. Gams درختانهاي الروي  از جمعیت )Rol. ex Rottb. Nectandra sp. ( در

از محل فعالیت  Pm. parasiticumگونه ). Hawksworth et al. 1976( اند شدهکاستاریکا جداسازي 

از درختان گیالس ) Buprestidae(چوب  سوراخ کنندهو متالیک ) Scolytidae ( خوار پوستي ها سوسک

 ).Rumbos 1986( اند شدهي جداساز یدشدداراي زوال 

  مدیریت بیماري -5

 ).Hunt 2004( باشـد  یمـ  عفونـت  خطـر  کـاهش  محـدود بـه   پیشـگیرانه و  عمـدتاً  بیمـاري  مـدیریت  روش

ي مـدیریتی ایـن بیمـاري در    ها روشین تر مهمزا از  زیستی عوامل بیماري مبارزهشیمیایی و  مبارزهیشگیري، پ

هـاي مـرده و   شـاخه و از بین بـردن  توان هرس را نام برد که با قطع  یماز اقدامات بهداشتی  .باشد یمنهالستان 

بـودن ایـن    مـؤثر . هاي هرس شده از کف باغ همراه اسـت  ي در حال زوال و از بین بردن شاخهها درختچهقطع 

حضـور عامـل    احتمـال  بـه بـا توجـه   ). Mugnai et al. 1999(اد هرس شده است موبردن  نیاز بروش منوط به 

هـاي انگـور و از    بـه درختچـه   تـنش بیماري در داخل گیاهان بدون ایجاد نشانه، ضروري است که از وارد شدن 

ي مناسـب  سـاز  آمـاده از طریـق  . عمل بیاید شود جلوگیري به عملیاتی که باعث ایجاد زخم در ریشه و ساقه می

به گیـاه جلـوگیري کـرد و آلـودگی را بـه       شتنتوان از وارد شدن  یمکوددهی مناسب و آبیاري مناسب  زمین،

قبـل از   هـا  قلمـه و  رفتـه  خـواب هاي مادري بـه   یشهرکردن  ور غوطه ).Fourie et al. 2000(حداقل کاهش داد 
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بـه  یرام، تیوفانات متیل و الیم سـولفور باعـث کـاهش آلـودگی     تیرام، زیی مثل ها کش ی در محلول قارچزن قلمه

Phaeomoniella chlamydospora (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai) Crous & W. Gams  و

Pm. aleophilum شود یم )Eskalen et al. 2007.( ی و همکـاران  یرضـا اي کـه توسـط    در مطالعه)در  )1393

 در لیتـر  گـرم  یلـی م 100 بـا غلظـت   تیـرام متیـل کش ارسنیت سدیم و تیوفانـات  رچدو قا هپذیرفتصورت  ایران

را در  Pa. chlamydospora و Pm. iranianum  هـاي  قـارچ  هـاگ  یزنـ  جوانـه بیشترین اثـر بازدارنـدگی روي   

توصـیه   در لیتـر  گـرم  یلـی م 3غلظت  محیطی یستزولی به دلیل اثرات مخرب  شرایط آزمایشگاهی نشان دادند

روي تنـه و شـاخه    یپاش سم صورت بهگرم در لیتر  12.5همچنین استفاده از آرسنیت سدیم با غلظت  .ودش یم

ي ناشـی از  هـا  زخماند که تیمار  مطالعات نشان داده ).Mugnai et al. 1999(شناخته شده است  مؤثرنیز  انگور

جـب  مو مـؤثر  طـور  بـه کلواسـتروبین  یی نظیر تیوفانات متیل، سایپروکونازول، بـورون و پیرا ها کش هرس با قارچ

 هـا  تاکسـتان در  Pm. aleophilumو  Pa. chlamydosporaاز بیمارگرهـاي   ناشـی از هـرس   يها زخمحفاظت 

ي آونـد ولی به دلیل  شده استروي برگ و تنه نیز استفاده  موادبرخی از این ). Eskalen et al. 2007(شود  یم

و جـودات مفیـد   موبراي  هاسمسمی بودن این  .اند نشدهواقع  مؤثرزیاد  ها کش قارچ، کاربرد این هابودن بیمارگر

 .Mugnai et al(ممنـوع شـود    هـا  آنباعث شده در برخی کشـورها اسـتفاده از    مواداین  محیطی یستزتبعات 

1999.(  

 Bacillus subtilis (Ehrenberg) بـاکتري  و  Trichoderma يهـا  گونـه  با بیماري با زیستی  زهاربم امکان

Cohn اسـت ت شده بثا )Fourie & Halleen 2004.(    دي مـارکو و همکـاران)نشـان دادنـد کـه تیمـار     ) 2004

ملـه قـارچ   از ح ها قادر به حفاظت زخم Trichoderma يها گونه هاگهاي ناشی از هرس با سوسپانسیون  زخم

Pa. chlamidospora  وPm. aleophilum کـه   اند،گزارش کرده )2007(دي مارکو و استی همچنین . باشد می

افزایش   Pa. chlamydospora آلوده به انگورهاي  این توانایی را دارند که حجم ریشه Trichoderma يها گونه

 .دهند

  و پیشنهاد گیري نتیجه

ممکن اسـت بسـته بـه شـرایط آب و هـوایی از       اسکاي انگور بیماري يهاشانهنکه  اندنشان داده هاپژوهش 

. ظاهري تا چندین سال ادامـه پیـدا کنـد    يهانشانهو یا آلودگی پنهان بدون  سالی به سال دیگر متفاوت باشد
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، طیـف  هـاي بقـا   نیازمند اطالعات کامل از بیمارگر، ازجمله شناسایی دقیق راه  ،مدیریت کارآمد بیماريبرنامه 

محـدود بـه    صـورت گرفتـه در ایـران   هاي پژوهش. است گرهابیمار زاییبیماريمیزبانی، بررسی تنوع ژنتیکی و 

تـوان  شـیوع بیمـاري و    با توجه به. بوده استهمراه با بیماري در برخی مناطق کشت انگور  يها قارچشناسایی 

، آلـودگی ت انگـور، شناسـایی منـابع    ، آگاهی از وضعیت بیماري در منـاطق عمـده کشـ   آنخسارت قابل توجه 

زیسـتی، بـراي مـدیریت بیمـاري      مبـارزه  پیشـگیري و  تلفیـق روش از  سـتفاده او  گرهاثانوي بیمار هاي یزبانم
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Abstract: Aspergillus species are saprophytic fungi which can live on plant debris in the soil 
and water and also on some plant products, stored fruits and grains. They can be identified by 
studying the features of colonies, conidiophores, vesicles, phialids and conidia, on selective 
culture media. The biocontrol potential of some isolates of A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. 
piperis, A. repens, A. tamarii, A. terrus and A. tubingensis, against some plant diseases such as 
cocoa black pod, root galls and Fusarium root rot of tomato, Alternaria leaf spot, Fusarium dry 
rot, potato pink and soft rot of tubers has been proven. They also can act as plant growth 
promoter and aflatoxin reducer agent in seeds and nuts. Key morphological characteristics of 
these eight species of Aspergillus is described in this paper. Most of these species are reported 
from Iran, thus identification and application of their efficient isolates can be suggested in plant 
diseases management as well as the plant growth enhancement programs. 

Key words: Aspergillus, Pythium, Fusarium, Phytophthora 
 

  Aspergillus مفید ي گونه هشت معرفی
  مهدي صدروي  و   زاده محیا رحیمی

 پزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه یاسوج گیاهی، گروه گیاهشناسی دانشجوي کارشناسی ارشد و دانشیار بیماري

 10/12/1395: پذیرش     24/08/1395: دریافت

یاهی گ شناسی بیماري دانش .Aspergillus یدمف ي گونه هشت معرفی. 1395. و صدروي م. زاده م رحیمی
6)1:( 32-22.  

 هاي فراورده برخی آب، خاك، در گیاهی بقایاي در گندرو حالت به اغلب Aspergillus هاي گونه: چکیده
 بر توان می را ها قارچ این. شوند می یافت انباري هاي دانه و ها میوه یا دیده آسیب دار آب و تازه هاي میوه گیاهی،

 شناسایی اختصاصی هاي کشت محیط روي ها، کنیدیوم و فیالید ،حباب بر، کنیدیوم پرگنه، هاي ویژگی اساس
 ،A. flavus، A. fumigatus، A. niger، A. piperis، A. repensگونه  هشت هاي جدایه برخی توانایی. کرد

 A. tamarii، A. terrus   و A. tubingensis، و ریشه غده کاکائو، غالف شدنسیاه هاي بیماري مهار براي 
 صورتی پوسیدگی فوزاریومی، خشک پوسیدگی آلترناریایی، برگی لکه فرنگی، گوجه ریشه فوزاریومی پوسیدگی

 در آفالتوکسین تولید کاهنده عامل و گیاهان رشد دهنده افزایش عامل عنوان به یا و زمینی سیب غده رمن و
                                                        

 مسئول مکاتبه :msadravi@yu.ac.ir  
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 داده شرح مقاله این در ها قارچ این کلیدي شناسی ریخت خصوصیات. است رسیده اثبات به خشکبار و هادانه
 براي هاآن مؤثر هاي جدایه کاربرد و شناسایی بنابراین اند شده گزارش ایران از ها قارچ این اکثر. است شده

  .شود می پیشنهاد گیاهان رشد افزایش و گیاهی هاي بیماري با مبارزه
  Aspergillus ،Pythium  ،Fusarium  ،Phytophthora: هاي کلیدي واژه

      مقدمه

وسیع در محیط پراکنده هستند و اغلب به حالت گندرو در  طور به Aspergillusجنس  شبههاي  گونه

 هاهاي این قارچ برخی از گونه .شوند ها یافت می ها و دانه میوه ،در حال فساد غذاییخاك، آب، مواد 

زاي گیاهی  ی عوامل بیماريعضه داراي فعالیت بازدارندگی از رشد بکنند ک هاي خاصی تولید می متابولیت

 )Plant growth promotion microorganism( دهنده رشد گیاه افزایش ریزجاندار عنوان به بعضید و باشن می

 .)Klich 2002(اند شناخته شده

   Aspergillusهاي گونه شناساییروش  -1

       شناسایی بر اساس خصوصیات ریختی - 1-1

روي محیط   معموالً ها آن پرگنههاي  ویژگیها،  اولین صفت مورد استفاده براي شناسایی این قارچ

 = Malt extract agar(آگار  و یا عصاره مالت) Czapek yeast autolysat agar = CYA(زاپک مخمرآگار 

MEA (پایهگ، شکل و بافت رن ،شکل سرهاي کنیدیومی مانندبر  هاي کنیدیوم ویژگیصفت دیگر . است ،

  .)Samson et al. 2014( دنگیر نیز مورد استفاده قرار می )1 شکل( هاکنیدیومو  ، فیالیدها، متوال حباب

 شناسایی بر اساس خصوصیات مولکولی  - 1-2

 – rDNA )ITS1 – 5.8 Sرونویسی داخلی منطقه  ي ناحیهنشانگرهاهاي مولکولی بر اساس  روش

ITS2( ، وتئین کالمودولین پرژن کدکننده)CaM( ، توبولین -بتاژن کدکننده پروتئین)BenA (زیر يها و ژن 

 .)Samson et al. 2014( باشند می 2پلیمراز  RNAواحد بزرگ 

 )Extrolite data( ها شناسایی بر اساس متابولیت - 1-3

اي خاصی وجود ه متابولیت Aspergillusهاي  برخی از گونهانتشار  قابلهاي  دانه در ترشحات و رنگ

 ).Samson et al. 2014(کمک کنند  ها آنتوانند به شناسایی  دارند که می
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 دوردیفه  - B ردیفه، یک -  Aspergillus  :Aهايگونه هاي ریختی سر کنیدیومی ویژگی - 1شکل 

Figure 1- Morphological  characters of  the conidial  heads  in Aspergillus species:  

A- Unicerate, B- Bicerate.  

 Aspergillusهاي مفید  معرفی گونه -2

2-1 - Aspergillus flavus Link  

متـر،   میلـی  MEA 60 – 50گـراد، روي محـیط    درجه سانتی 25قطر پرگنه پس از هفت روز در دماي 

CYA 55 – 50 متر و  میلیCZ 40–35 روي محـیط  . باشـد  متر، مـی  میلیMEA      رنـگ پرگنـه سـبز زرد بـا

رنگ پرگنـه در مرکـز زرد    CYAروي محیط . اي دارچینی است هاي سفید در حاشیه و پشت پرگنه قهوه ریسه

هـا زبـر بـوده و فاقـد      هـا کنیـدیوم   روي همه محـیط . هاي سفید در لبه و پشت پرگنه کاهی رنگ است با ریسه

یـک  سـرهاي کنیـدیومی    .هسـتند  دو ردیفهبرخی  ،یک ردیفه اغلب. باشد هاي محلول می دانه ترشحات و رنگ

هـا   حبـاب  هادوردیفهدر  پوشانند، ولی ه سه چهارم سطح آن را میهاي واگرا با فیالیدهایی ک حبابداراي  ردیفه

میکرومتر، با بافـت زبـر و   ) 450 - 760( ×) 9 - 16( پایهمیکرومتر، ) 14( 18- 39) 40(کروي تا گرد، با قطر 

ترین ویژگی تشخیص  مهم. باشند تر، صاف تا کمی زبر و سبز زرد میمیکروم 5/3 – 5ها بین  رنگ، کنیدیوم بی

  ).Nyongesa et al. 2015(هاي زبر است  زرد و کنیدیوم-این گونه پرگنه سبز
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زاي این گونه براي  هاي غیرتوکسین از سویه. کنند می آفالتوکسینهاي این قارچ تولید سم  برخی از سویه

 Jane et(شود  زا کمتر می که در اثر رقابت، سویه با فنوتیپ توکسین ودش زا استفاده می یه توکسینسوکاهش 

al. 2012, Ehrlich 2014, Grubisha & Cotty 2015, Bandyopadhyay & Cardwel 2003( .هاي  سویه

AF36  21882و NRRL هاي سویه با جایگزینی جهت گارد - آلفا نام به تجاري فراورده یکصورت  به 

  رسد تولید و به فروش می پسته و پنبه ،، ذرتزمینیبادام محصوالتی مانند دانه از افظتمح زا براي توکسین

 )Isakite 2011, Junaid et al. 2013(.  

2-2 - Aspergillus fumigatus Fresen 

 متر، میلی MEA 40  - 24 روي محیط گراد، درجه سانتی 25هفت روز در دماي  از بعد پرگنه قطر

CYA 30  - 20 و  متر میلیCZ 25 - 18 روي محیط. متر است میلی MEA میسلیوم با تیره سبز پرگنه 

 صورتی ها پرگنه CYA روي. باشد محلول می هاي دانه رنگ و ترشحات فاقد و پشت آن دارچینی است و سفید

 سر. باشد محلول می دانه رنگرنگ و فاقد ترشحات و  بی میسلیوم .است رنگ یکاهسفید و پشت آن  تا

 سهنصف تا  عمدتاًفیالیدها  میکرومتر؛ 19- 31با قطر  چماقی شکل، حباب ،یک ردیفه و کوتاه ستونی کنیدیوم

رنگ و به  کاهی و صاف ،میکرومتر 280-440×  8/4 - 8بر  کنیدیوم پایه. دهند را پوشش می حبابچهارم 

ترین  مهم. باشد میگرد، کمی زبر و سبز رنگ  میکرومتر، 2- 3 ،هاگ اندازه. سمت نوك گسترش یافته است

متصل  حبابفالسکی شکل به  صورت بهو  یافته گسترش نوك سمت به پایه ،تشخیصی این گونه هاي ویژگی

هایی  متابولیت). Nyongesa et al. 2015(است  کوچک کنیدیوم و بر کنیدیوم و کوتاه بسیار هاگ سر .شود می

، Fumagillin ،Fumitoxins ،Fumigaclavines A & C ،Fumitremorgins :کند شامل که این قارچ تولید می

Gliotoxin ،Trypacidin ،Pseurotins ،Helvolic acid ،Pyripyropens ،Methyl-sulochrin ،

Verruculogen  وFumiquinazolines باشند  می)Samson & Varga 2007 .(اي از این  عصاره کشت جدایه

). Amer-Zareen 2001(فرنگی شده است  در گوجه  ریشهه غدو توده تخم نماتد  غدهگونه سبب کاهش تعداد 

  عاملبا ) Cocoa black pod(سبب مهار زیستی بیماري غالف سیاه کاکائو  از آن نیزاي  جدایه

Phytophthora palmivora E. J. Butler    شده است)Adebola & Amadi 2010.(  
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2-3 - Aspergillus niger Tiegh  

 CZ 65 – 50متر و  میلی CYA 60 – 50متر،  میلی MEA 55 – 45قطر پرگنه روي محیط 

 هاي دانه رنگاي است و فاقد  اي خرمایی و پشت آن قهوه رنگ پرگنه قهوه MEAروي . باشد متر می میلی

رنگ تا زرد بوده و  اي کم پرگنه سفید تا زیتونی و پشت آن قهوه CYAروي محیط . محلول و ترشحات است

رنگ در مرکز پرگنه و ریسه سفید در حاشیه  کنیدیوم سیاه. هاي محلول است دانه رنگ داراي ترشحات و فاقد

 37 – 52گرد با اندازه  حباببا  کروي عریض و گرد تا نیمه دو ردیفهسرهاي کنیدیومی . کند تولید می

 4 – 6 ها کروي کنیدیوم .باشند اي روشن می میکرومتر، صاف و قهوه 440 – 680× 6 – 12 پایهمیکرومتر، 

عریض و  پایه این گونه، داشتن ویژگی تشخیصیترین  مهم. هستند رنگ يا قهوهمیکرومتر، با بافت زبر، گرد و 

 این از اي جدایه .)Nyongesa et al. 2015, Reddy et al. 2010, Gautam & Bhadauria, 2012( بزرگ است

 Adebola & Amadi 2010 .(A. niger AN27( است شده کاکائو یاهغالف س بیماري زیستی مهار سبب قارچ

 متیلن-2اسید و یکئمالد هگزیل- n- 3 متیلکربوکسی- 2اسید نام به رشد دهنده افزایش ترکیب دو تولید با

 ریشه طول افزایش سبب مستقیم طور به و شدند شناخته زیستی کنترل عامل عنوان به دیودیک بوتانی هگزیل

 CH12 نام به قارچ این از دیگر يا ایهجد). Mondal et al. 2000( استه شد زراعی گیاهان توده یستز و پایه و

زمینی ناشی از  صورتی غده سیب پوسیدگی و فوزاریومی خشک پوسیدگی هاي بیماري زیستی مهار سبب

Fusarium sambucinum Fuckel و Phytophthora erythroseptica Pethybr. شده است )Aydi-Ben 

Abdallah et al. 2015.( هاي گونه الروهاي و ها تخم روي قارچ این از اي جدایه کشت عصاره Meloidogyne 

 Dahiya & Singh( گردید بود، شده رقیق برابر 20 که زمانی حتی الروها میر و مرگ درصد 3/93 سبب

  نماتد الروهاي روي سمیت و تخم تفریخ از بازدارندگی ،A. niger کشت عصاره پژوهشی در). 1985

 M. incognita ه استداد نشان را )Bhat & Wani 2012( .در  گونه این از اي جدایه کشتعصاره  همچنین

سبب کاهش تعداد گال و توده تخم نماتد و همچنین ) M. javanica(  ربشه غده فرنگی آلوده به نماتد گوجه

 مهار اي دیگر سبب یهجدا). Amer-Zareen 2001(اندام هوایی گیاه شد  تر وزنافزایش ارتفاع، طول ریشه و 

 Alternaria قارچ ناشی از Spilanthes oleracea L. (Acmella oleracea L.) گیاه برگی لکهبیماري  زیستی

alternata (Fr.) Keissl.  شد)Thakur & Haresh 2014.(  عصاره کلروفورم و اتیل استات کشت دو جدایه از
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 Globisporangium ultimum (Trow) زمینی با عامل بسیپوسیدگی نرم این قارچ سبب مهار زیستی بیماري 

Uzuhashi, Tojo & Kakish.  ه استشد )Aydi-Ben Abdallah et al. 2014(.  

2-4 - Aspergillus piperis Samson & Frisvad  

 CYA37℃ 82 – 64و روي  MEA 78 – 59، روي محیط CYA 75 – 60قطر پرگنه روي محیط 

شوند،  نقاط سیاه و پراکنده تولید می صورت بهها  زایی ضعیف، کنیدیومهاگپشت با  ها کم پرگنه. است متر میلی

شوند که  ها به فراوانی تولید می و روي همه محیط) متر میلی 1 – 17(ها بزرگ  سختینهسفید،  و رنگ ریسه کم

کوچک تشکیل  رنگ قطرات بی صورت بهترشحات . شوند اي صورتی می زرد تا قهوه بعداًابتدا سفید بوده و 

 – 300 ×) 7( 12 – 15) 20( پایه، واگرا هاگسرهاي . رنگ تا کرمی است رنگ، کم شوند و پشت پرگنه بی می

) 40( 45 – 50 –)55(با عرض  حباب. باشد رنگ می میکرومتر و با دیواره ضخیم، صاف و بی) 300( 400

را  حبابمیکرومتر و تمام سطح ) 20( 25 – 30) 35( × 3 – 6، متوال هردیفدوکروي و اً یبتقرمیکرومتر، 

میکرومتر،  8/2 – 6/3 × 8/2 – 4/3ها  کنیدیوم. میکرومتر) 5/5( 6 – 5/7) 8( × 3 – 4فیالیدها . پوشاند می

 مهار سبب اي از این قارچ جدایه. باشند با خطوط نامنظم میو گرد تا بیضی گسترده، صاف تا زبر  یباًتقر

  ).Jovicic-Petrovic et al. 2016( ه استشد .Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp قارچشبه زیستی

2-5 - Aspergillus repens (Corda) Sacc 

زرد مایل به سبز تا رنگ  خورده و متراکم به پشت و صاف تا کمی چین ، کمCZAروي محیط پرگنه 

هاي زرد تا  کلیستوتسیوم است درون آن ممکن  . خاکستري مایل به سبز و پشت پرگنه زرد مایل به سبز است

، Echinulin ،Physoion ،Erythroglaucin: نام هایی به تولید متابولیتاین قارچ . شوندتولید  رنگ ینارنج

Flavoglaucin ،Asperentin  وAsperentin 8-methylether ها آسپرنتین   کند که در میان این متابولیت می

 مهار سبب قارچ این از اي جدایه). Podojil et al. 1978(باشد  ی میداراي فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچ

  ).Adebola & Amadi 2010( است شده کاکائو سیاه غالف بیماري زیستی

2-6- Aspergillus tamarii Kita 

  روي. استمتر میلی CZ 55 – 50و  CYA 65 – 50، 45 – 55 قطربه  MEA روي محیطپرگنه 
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محلول و  هاي دانه رنگاي، فاقد ترشحات و  اي زیتونی و پشت آن قهوه رنگ پرگنه قهوه MEA محیط

رنگ  اي کم زرد کرمی با ریسه سفید کرکی ضخیم و پشت آن قهوه CYAروي پرگنه . ها زبر است کنیدیوم

زرد عمیق تا نارنجی و در مرکز پرگنه داراي یک بافت  پرگنه CZروي . محلول ندارد دانه رنگترشحات و . است

، مترمیکرو 64 – 69و واگرا با اندازه  هسرهاي کنیدیومی دوردیف. کند رنگ تولید می بوده و ترشحات بیکرکی 

  اندازه بهرنگ و  بر با دیواره زبر و بی کنیدیوم پایه، مترمیکرو) 20( 28 – 43) 50( اندازه بهکروي  حباب

ترین ویژگی  مهم. است سبزرنگ ، گرد، زبر ومیکرومتر 3 – 5ها  یدیومکن، میکرومتر 640 – 900×9–18 

عصاره کشت ). Nyongesa et al. 2015(باشد  سرهاي کنیدیومی بزرگ و کنیدیوم زبر می آنتشخیصی 

اندام  تر وزنفرنگی آلوده به نماتد مولد غده، سبب افزایش ارتفاع، طول ریشه و  اي از این قارچ در گوجه جدایه

  .)Amer-Zareen et al. 2001(هوایی شده است 

2-7 - Aspergillus terreus Thom 

نارنجی تیره و رنگ پشت آن -متر، رنگ پرگنه زرد روشن تا زرد میلی CZA 31قطر پرگنه روي محیط 

اي  اي نارنجی و پشت آن قهوه متر، رنگ پرگنه قهوه میلی 45قطر پرگنه  MEAروي محیط  .زرد روشن است

سرهاي کنیدیومی فشرده به طول  MEAروي محیط . دباش می زرد و داراي ترشحات شفاف روي هر دو محیط

 4 –5و عرض  100– 225رنگ و صاف و به طول  بر بی ، کنیدیوممیکرومتر 40 – 50و عرض  80 – 160

شکل، به  متوال آمپولیدوردیفه، ، مترمیکرو 10 – 20به قطر  حبابمیکرومتر ضخامت دیواره،  1با  میکرومتر

، مترمیکرو 2 – 1/ 5 عرض و 5 – 8به طول  شکل ، فیالیدها آمپولیمترمیکرو 5/1 – 2و عرض  5 – 7طول 

 ).Afzal et al. 2013, Gautam & Bhadauria 2012( باشند می مترمیکرو 6/1 – 5/2 قطر هب ها کروي هاگ

سبب ) M. javanica(  ریشه غدهعامل  فرنگی آلوده به نماتد اي از این گونه در گوجه جدایهکشت  عصاره

 ه استاندام هوایی گیاه شد تر وزنطول ریشه و  داد گال و توده تخم نماتد و همچنین افزایش ارتفاع،کاهش تع

)Amer-Zareen 2001.( بیماري زیستی مهار سبب قارچ این از اي جدایه کشت استات اتیل و کلروفورم عصاره 

 درصد 20 غلظت در هک يطور به هشد  Globisporangium ultimum  عامل با زمینی سیبپوسیدگی نرم 

  ).Aydi-Ben Abdallah et al. 2014( ه استشد سبب را بیمارگر رشد از کلی بازدارندگی) حجم/حجم(
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2-8 - Aspergillus tubingensis Mosseray 

متر، رنگ پرگنه سیاه و پشت آن  میلی 65 – 72قطر به  ℃25در دماي  CYAروي محیط پرگنه 

اندازه . رنگ است متر، رنگ پرگنه سیاه و پشت آن بی میلی 56 – 57قطر پرگنه  MEAصورتی، روي محیط 

اي تیره تا سیاه،  ، گرد تا نیمه گرد و به رنگ قهوه، کمی چروکیده تا چروکیدهمیکرومتر 4 – 5ها  کنیدیوم

اي از این  جدایه). Mirhendi et al. 2016, Silva et al. 2011(باشد  میمیکرومتر  45 – 69 ،کروي حباب

 کش زیستی قوي قارچیک  عنوان بهکند که  می GOD(Glucose oxidase(گلوکز اکسیداز تولید ماده با  چقار

 Fusarium solani قارچ این ماده رشد و تولید هاگ. ه استهاي بیمارگر گیاهی شناخته شد قارچ یهعل

(Mart.) Sacc.  تودهتولید  ،یدوسپورتشکیل کالم ،هاگدر واقع، تولید  و کند مهار میفرنگی  در گوجهرا 

بوده و  اثر بی GODوقوع بیماري در حضور . دهد سازي میسلیوم قارچ را کاهش می میسلیومی و واکوئل

  ).Kriaa et al. 2015(ه است کننده شناخته شد یک درمان پیشگیري عنوان به

 و پیشنهاد گیري نتیجه

در خاك، آب، مواد گیاهی در حال  که اغلب به حالت گندرو Aspergillus گونههاي هشت  برخی جدایه

شوند توانایی تولید مواد بازدارنده از رشد بیمارگرهاي گیاهی و کاهش  هاي انباري یافت می ها و دانه فساد، میوه

فرنگی،  و پوسیدگی فوزاریومی ریشه گوجهنماتدهاي غده ریشه کاکائو،  سیاه غالفهایی مانند  شدت بیماري

زمینی را دارا  غده سیب پوسیدگی نرمصورتی و  پوسیدگی فوزاریومی، خشک یدگیبرگی آلترناریایی، پوس لکه

دهنده  عامل کاهش عنوان بهدهنده رشد گیاهان و برخی نیز  ریزجانداران افزایش عنوان بهباشند، برخی  می

  ،A. flavusهاي  ، گونهها قارچ از بین این .کنند و خشکبار عمل می هاي انباريدانهدر  آفالتوکسینتولید 

 A. fumigatus ،A. niger ،A. tamarii  وA. tereus  کلزا، فندق، ینیزم بادام، کوچک زنبور عسل روياز ،

سفیدتاغ،  تاغ، چغندرقند، سیاهجو، پسته، کنجد، گندم نان، ذرت، پنبه آمریکایی، ، معمولی پنبهسویا، انجیر، 

هاي مؤثر  شناسایی و کاربرد جدایهبنابراین  ،)1388شاد ار(اند  ایران گزارش شده درانبه، خرما، انار و انگور 

در محصوالت و افزایش رشد گیاهان  آفالتوکسینهاي گیاهی، کاهش تولید  مبارزه با بیماري ها براي آن

 .شود می پیشنهاد
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Abstract: Interspecific hybridization is an important evolutionary process contributing to 
adaptation and speciation. During the last decade, advances in the molecular taxonomy 
techniques have led to increasing the number of descriptors interspecific hybrids in the genus 
Phytophthora. In Phytophthora hybrids, inheriting and recombining genes from both parents 
may result in increased aggressiveness and broader host range compared with either parent. 
Some Phytophthora natural hybrids have also been reported in Iran to date. Consequently, 
identification, pathogenicity and host range tests of these hybrids as well as preventing the 
formation of new hybrids before experiencing large economic losses are recommended for 
management of plant diseases caused by this fungal-like organisms. 
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  براي کشاورزي ها آنو خطر  spp.a Phytophthor يا گونهبین  يها دورگ

 ،2قلمفرسا  زاده مستوفی رضا و  1فراهانی  صفایی بنفشه

 استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز پزشکی، ، بخش تحقیقات گیاهپژوهش استادیار- 1
  شیراز کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان فارس،

  دانشگاه شیرازپزشکی، دانشکده کشاورزي،  گیاه بخشاستاد دانشکده کشاورزي، - 2
  07/08/1395: پذیرش       30/10/1394: دریافت

و خطر   spp.Phytophthora يا گونهبین  يها دورگ. 1395. قلمفرسا ر زاده مستوفیو . فراهانی ب صفایی
 .33-46 ):1(6 یاهیگ شناسی بیماري دانش .براي کشاورزي ها آن

در . شـود  یمـ  یـی زا گونـه تکاملی مهمی است که منجر بـه سـازگاري و    فرآیند اي گونه ینب شدن دورگ :چکیده
توصـیف   اي گونـه  ینبـ  يها دورگمولکولی منجر به افزایش تعداد  يبند رده يها روشاخیر، پیشرفت در  ي دهه

دو والـد   يهـا  ژن، توارث و نوترکیبی oraPhytophth يها دورگدر . شده است Phytophthoraشده در جنس 
تـاکنون   .شـود  یمـ میزبانی در مقایسه بـا هـر یـک از والـدین      ي دامنهشدن  تر یعوسمنجر به افزایش تهاجم و 

و  زایـی  یمـاري بشناسـایی و بررسـی   . در ایران گـزارش شـده اسـت    Phytophthora اي گونه ینبچندین دورگ 

                                                        
 مسئول مکاتبه: rmostofi@shirazu.ac.ir 
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جدیـد پـیش از بـروز خسـارت      يها دورگاز تشکیل  گیري یشپایران و موجود در  يها دورگمیزبانی  ي دامنه
  .شود میها پیشنهاد قارچشبههاي ناشی از این  مدیریت بیماريبراي اقتصادي شدید، 

 اي گونه ینب شدن دورگ ،یاهیمارگر گیب، ها یتاُاُمس :کلیدي يها واژه 

  مقدمه

 120نزدیک به  تاکنون که گیاهی است ياز يماریب يها جنس نیتر مهم ازیکی  Phytophthoraجنس 

هر  Phytophthora يها گونه ). 2014et alMartin .(شده است  توصیف آندر  تبار فیلوژنتیکی 10و  گونه

گیاهی به عنوان  ي گونهتا کنون بیش از هزار . شوند یمساله باعث خسارت اقتصادي قابل توجهی در تمام دنیا 

ولی میزبانی محدودي دارند،  ي دامنه ها گونهاین برخی از . اند شدهگزارش  Phytophthora هايگونهمیزبان 

 ).Erwin & Ribeiro 1996, Kroon et al. 2012( کنند یم بیمارطیف وسیعی از گیاهان را  ها گونه دیگر

ند به سادگی با هست تولیدمثل قادر ریپذ انعطافمتنوع و  يها روشبا استفاده از  tophthoraPhy يها گونه

) Goodwin et al. 1996( این انعطاف پذیري سبب مقاومت سریع به سموم. محیط زندگی خود سازگار شوند

  .شده است هاآن) Fry 2012(غلبه بر مقاومت گیاهی و 

است  یشناخت ختیر يها یژگیومبتنی بر  Phytophthora يها گونه شناساییسنتی  يها روش 

)Waterhouse 1963, Stamps et al. 1990( يها یژگیوتنها با استفاده از این جنس  يها گونهشناسایی ، ولی 

وجود دارد که تشخیص گونه بر  یشناخت ختیر ویژگیتعداد نسبتاً اندکی زیرا  ،ریخت شناختی مشکل است

نیز  ها گونهدر  ها آن یپوشان همداراي تنوع زیادي بوده،  ها یژگیوهمچنین این  ،شود یمآن انجام  ي هیپا

 يها دورگبه همین دلیل پیش از شناسایی ). Forster et al. 1990, Mills et al. 1991( مشاهده شده است

، حتی اگر وجود داشته Phytophthora يها دورگاعتقاد بر این بود که شناسایی  Phytophthoraطبیعی 

مولکولی منجر به  يها روشخیر استفاده از ا ي دههاما در  ،)Brasier 1991(خواهد بود باشند، بسیار مشکل 

توصیف  يها گونهشده است به طوري که تعداد  Phytophthoraجنس  يبند هیآرادر  يریگ چشمپیشرفت 

 Brasier et( شوند یمشناسایی  مرتببه طور جدید  يها دورگجدید و  يها گونهشده تقریباً دو برابر شده و 

al. 2004, Ioos et al. 2006, Man et al. 2007, Hurtado-Gonzales et al. 2009, Nirenberg et al. 2009, 

Goss et al. 2011, Man et al. 2012, Bertier et al. 2013, Nagel et al. 2013, Oh et al. 2013, Martin 

et al. 2014, Yang et al. 2014, Burgess 2015, Husson et al. 2015.(  
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در  يا گونهبین  شدن دورگ. استمجزا  ي گونهاز آمیزش میان دو  حاصل گونهی اصطالح دورگ به معن

این اما  ،)Soltis & Soltis 2009( شود یم سازگاري با محیطتکاملی مهم است که منجر به  فرآیندگیاهان یک 

 در جنس ).Schardl & Craven 2003(شناخته شده است  تر کم ها قارچ شبهو  ها قارچدر  فرآیند

Phytophthora ،ی قرار گرفته استاخیر مورد بررس يها سالدر  يا گونهبین  شدن دورگ ) et al.Bertier 

2013, Burgess 2015(.  

   Phytophthora مصنوعی در جنس  يها دورگ -1

 يها گونه میان در آزمایشگاه و از طریق آمیزش جنسی Phytophthora يا گونهنخستین دورگ بین 

ساخته  P. infestans de Bary (1876)و  Phytophthora mirabilis Galindo & H.R. Hohl (1986)دگرتال 

 & .P. soja Kaufm تال هم ي گونهبین دو مصنوعی  يها دورگپس از آن،  ).Goodwin & Fry 1994(شد 

Gerd. (1958)  وP. vignae Purss (1957) )May et al. 2003 ( دگرتال  ي گونهدو وP. capsici Leonian 

نیز از طریق آمیزش جنسی در آزمایشگاه تولید  P. tropicalis Aragaki & J.Y. Uchida (2001) و  (1922)

روشی : Somatic fusion( رویشی یجوش همعالوه بر آمیزش جنسی، . )Donahoo & Lamour 2008( شدند

 يساز دورگنیز براي  )شوند یمدیگر ادغام  که در آن دو سلول رویشی براي تشکیل یک سلول دورگ با یک

 دگرتال يها گونهو منجر به تولید نتاج دورگ بین در آزمایشگاه به کار رفته  Phytophthora يا گونهبین 

 P. capsici وP. nicotiana Breda de Haan (1896) است  شده)Érsek et al. 1995.(  

   Phytophthoraدر جنس  طبیعی يها دورگ -2

 شدن دورگمطرح شد که آیا  پرسشمصنوعی در آزمایشگاه ساخته شدند، این  يها دورگهنگامی که 

  دورگشناسایی  ؟)Goodwin & fry 1994, Érsek et al. 1995( دهد یمدر طبیعت نیز رخ  يا گونهبین 

 ايگونهبین يها دورگ، P. cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt. (1886)و  P. nicotianaطبیعی بین 

Phytophthora  يا گونهبین طبیعی  يها دورگو سایر  بودند زا یماريبکه روي توسکا Phytophthora  با

  .) Man et al. 1998, Brasier et al. 1999(خ مثبت دادبه این پرسش، پاسقطعیت 

  شناسایی شده است که والدین Phytophthoraطبیعی در جنس  يا گونهبین  چندین دورگ تا کنون
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. است P. alni Brasier & S.A. Kirk (2004)مشهورترین مثال، . به تبارهاي مشابه تعلق دارند ها آنتمامی 

پیش از ورود به محیط طبیعی و ایجاد  شود یمکه تصور است  Phytophthoraدورگی از تبار هفت  این گونه،

 ,Brasier et al. 1999, Brasier et al. 2004(به وجود آمده است  ها نهالستانبیماري جدید روي توسکا، در 

Ioos et al. 2006, Husson et al. 2015 .(ي گونه P. andina Adler & Flier (2010) که دورگی بین  

 P. infestans  به تبار یک  ،ناشناخته است ي گونهو یکPhytophthora  2011 .(تعلق داردet alGoss  .(

 .Man et al( شود یمشناخته   P. ×pelgrandisنام که امروزه به  P. cactorumو  P. nicotianaeدورگ بین 

1998, Bonants et al. 2000, Hurtado-Gonzales et al. 2009, Nirenberg et al. 2009( و دورگ بین  

 P. cactorum  وP. hedraiandra De Cock & Man (2004)  با نامکه P. ×serendipita ) توصیف ) 1شکل

چهار گروه همچنین . دنبه تبار یک تعلق دارنیز  )Man in’t Veld et al. 2007, Man et al. 2012( شده است

 .P. hlamydospore Brasier & E.M. Hansen (2015)،P. amnicola T.I. Burgess & Tدورگ با والدین 

 )2012(Jung  و)2011(T. Jung & Stukely  P. thermophila  در تبار ششPhytophthora  شناسایی

 و P. yhlamydosporeکه دورگی بین  )1شکل ( P. ×stagnum ي گونه). Nagel et al. 2013( اند شده

P. mississippiae X. Yang, W.E. Copes & C.X. Hong (2013)  است نیز به تبار شش تعلق دارد)Yang 

. 2014et al .( اخیراً چندین دورگ در تبار ششPhytophthora  بین  شدن دورگکه حاصل  اند شدهتوصیف

  و P. cryptogea Pethybr. & Laff. (1919)بین  يها دورگ). Burgess 2015( ندهست يوالد ي گونهپنج 

 P. erythroseptica Pethybr. (1913) ) (نیز به تبار هشت تعلق دارند ) 1شکلSafaiefarahani et al. 

2016( . 

    spp.Phytophthoraاي  گونه ینبي ها دورگتشکیل  فرآیند -3

 Giraud et(کنند  یمی مناطق جغرافیایی نسبتاً محدودي را اشغال قارچ شبهي قارچی و ها گونهاغلب 

al. 2010; Ellison et al. 2011 (اما اگر بتوانند بر موانع انتشار خود غلبه کنند، این قابلیت را دارند که مناطق 

ي کشاورزي،  ینهزمهاي انسانی در  یتفعال). Springer & Chaturvedi 2010(تري را اشغال نمایند  یعوس

 مناطق زاي گیاهی در یماريبي ها قارچ شبهو  ها قارچنتشار ي زینتی منجر به اها باغو  ها نهالستاناحداث 
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  ،هااسپورانژیوم - ,B : Phytophthora cryptogea ×P. pseudocryptogea Aدورگ گونه  -1شکل 

 C- میکرومتر  20=، خط مقیاسیوم و آنتریدیوماُاُسپور، اُاُگون)Safaiefarahani et al. 2016(،  
 10=اُاُسپور، اُاُگونیوم و آنتریدیوم، خط مقیاس -F، هااسپورانژیوم - P. ×stagnum :  D,Eدورگ گونه  

اُسپور، اُاُگونیوم و اُ -H,I، اسپورانژیوم -P. ×serendipita :  Gدورگ گونه ، )Yang et al. 2014(میکرومتر 
 ).Man et al. 2012(میکرومتر  20=، خط مقیاسآنتریدیوم

Figure 1- Phytophthora cryptogea × P. pseudocryptogea hybrid species: A, B- Sporangia,  
C- Oospore, oogonium and antheridium, Bar = 20 μm (Safaiefarahani et al. 2016),   
P. ×stagnum  hybrid species:  D, E- Sporangia, F- Oospore, oogonium and antheridium, Bar = 
10 μm (Yang et al. 2014), P. ×serendipita hybrid species : G-Sporangium, H, I - Oospore, 
oogonium and antheridium, Bar = 20 μm (Man et al. 2012). 

یی دگربوم زا گونهشده است که از طریق  ي خویشاوندها گونهجغرافیایی جدید و در کنار هم قرار گرفتن 

)Allopatric speciation :جغرافیایی  ي جدید از یک جد مشترك در مناطقها گونهي که در آن فرآیند

 ).Brasier 2008, Stuckenbrock et al. 2008(ودند به وجود آمده ب) شوند یممتفاوت مشتق 

 تر کم اند آمدهیی دگربوم به وجود زا گونهیی که از طریق ها گونهیدمثل جنسی میان تولناتوانی در انجام 

جدید از  يها گونهي که در آن فرآیند: Sympatric speciation( بوم هم ییزا گونهاز طریق است یی ها گونهاز 

 ,Coyne & Orr 1997( اند شدهتشکیل ) شوند یمجغرافیایی مشابه مشتق  ي منطقهیک جد مشترك در یک 

Stukenbrock 2013(،  که اجداد  دگربوم يها گونه زشآمی طریق از ،ها دورگنیست که  آور شگفتبنابراین

 ,Ortiz-Barrientos et al. 2009( شوندفاقد موانع تولید مثلی ذاتی هستند تشکیل  مشترکی دارند و احتماالً

Oberhofer & Leuchtmann 2012, Stukenbrock 2013, .( به ویژه هنگامی که تعداد این موضوع
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هنگامی که ). Gross & Rieseberg 2005( کند یم، اهمیت پیدا والدي مشابه است يها گونهدر  ها کروموزوم

را محلی  انندتو یم اند شدهجدید که تازه وارد منطقه  هاي یزبانمانجام شده باشد،  بوم همبه صورت  ییزا گونه

 اند بودهجدا  دیگر یکبیمارگرهایی فراهم کنند که تا کنون از طریق تخصص میزبانی از  شدن دورگبراي 

)2013 in't Veld Érsek & Man.(  در جنسPhytophthora  که تاکنون توصیف طبیعی  يها دورگتمام

دگربوم به وجود  ییزا گونهاز طریق  پیش از این هستند که ییها ونهگدر کنار هم قرار گرفتن ، حاصل اند شده

 ي آلوده يها بافتدر  دگربوم يها گونهکه در آن  را فراهم کرده محیطی ،بشر هاي یتفعال در واقع. اند آمده

ي عنوان یک آزمایشگاه طبیعی برا این محیط به. گیرند یمقرار  دیگر یکدر مجاورت  گیاهی، خاك، آب و غیره

  ).Brasier et al. 1999, Bertier et al. 2013, Burgess 2015( کند یمعمل  ها دورگتشکیل و انتخاب 

 هاي یطمح و سایر ها نهالستان، ها گلخانه، Phytophthora يا گونهبین  يها دورگخاستگاه اغلب 

مجزا و  يها گونهالزم براي در کنار هم قرار گرفتن  ي بستره ها یطمحاین . شده توسط انسان است يکار دست

دندرون رودو يها گونه به عنوان مثال. )Bertier et al. 2013, Burgess 2015( اند کردهخویشاوند را فراهم 

)Rhododendron spp. ( گیاهانی زینتی هستند که در بسیاري از مراکز تجاري پرورش گیاهان کشت

بنابراین  ،رودودندرون حمله کنند يها گونهند به هست قادر Phytophthora يها گونهبسیاري از . شوند یم

و  Phytophthora يها گونهالزم را براي در کنار هم قرار گرفتن  ي بستره توانند یمرودودندرون  يها گونه

 يها گونهکه تا کنون از  Phytophthora يا گونهبین  يها دورگ. فراهم نمایند يا گونهبین  يها دورگتشکیل 

نشان  Phytophthora يا گونهشدن بین  دورگ فرآیند، نقش این گیاهان را دراند شدهرودودندرون گزارش 

عالوه بر ). Blanchette& Schwingle  ,2009 et al.Yakabe  ,2013 et al.onberger Le 2008( دهند یم

 Phytophthoraمختلف  يها گونهرودودندرون بسیاري از گیاهان زینتی، زراعی و باغی که به  يها گونه

خویشاوند و  يها گونهبراي در کنار هم قرار گرفتن  يا بسترهبه عنوان  توانند یمحساس هستند نیز 

  .عمل نمایند يا گونهبین  شدن دورگ

   spp.a Phytophthor اي گونه ینب يها دورگ زایی یماريبخطرات  -4

 شده بود که بینی یشپ، Phytophthoraپیش از شناسایی نخستین دورگ طبیعی در جنس 

 يها گونهبین  شدن دورگاز طریق  ممکن استمیزبانی جدید  ي دامنهبا ) Super-pathogens( اَبربیمارگرها
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که تا کنون  Phytophthora يا گونهبین  يها دورگاز  بسیاري ).Brasier 1995( تشکیل شوند ها یستاُاُم

 دو والد و تکامل سریع يها ژنو  ها آللیبی ، با نوترکها دورگاین . گیاهی هستند نبیمارگرا ،اند شدهگزارش 

 کنند یمتولید جدیدي را  پرآزاريهاي  عامل و دارند يتر گستردهمیزبانی  ي دامنه نسبت به والدین خود ،ها آن

 .Man et al. 2007, Man  et al. 2012, Bertier et al( ندهست تر مهاجموالدي،  يها گونهدر مقایسه با و 

ت بیش از ده هزار درخ 1996که تنها در سال  استمخربی  بیمارگر P.× alni دورگ به عنوان مثال،. )2013

والدي این دورگ قادر به حمله به درخت  يها گونهاز  یک یچهدر حالی که . ه استتوسکا را در اروپا از بین برد

سیکالمن  يها جنسگیاهی را در  يها گونه P.× pelgrandis  دورگ ).Brasier et al. 1999(  اند هنبودتوسکا 

)Cyclamen spp.( ، ازگیل ژاپنی)Eriobotrya spp.(،  اسطوخودوس)Lavandula spp.(،  شمعدانی

)Pelargonium spp.(،  پامچال)Primula spp. ( يا چمچمهگل و )Spathiphyllum spp.(  ،در هلند، آلمان

 .Man et al. 1998, Bonants et al. 2000, Hurtado-Gonzales et al( استایتالیا، پرو و تایوان آلوده کرده 

2009, Nirenberg et al. 2009, Man et al. 2012,( . دورگP. × serendipita  پیاز  جنس در هایی یزبانماز

)Lliums spp.(، Idesia spp. ،Penstemon spp.، Kalmia spp.  وDicentra spp. در اروپا و ایاالت متحد 

 و ).Rhododendron spp(هندي  ي خرزهره يها گونه جداسازي شده است در حالی که والدین آن تنها امریکا

 هاي یهآرابین  دورگ). Man et al. 2007, Man et al. 2012( کنند یمرا آلوده  ).Viburnum spp(بداغ 

 P. porri  و  P. taxon parsley يها گونه نیز به Allium victorialis ،Allium grayi ،Pastinaca sativa و 

Parthenium argentatum  در حالی که والدین آن تنها تره فرنگی  کند یمحمله)Allinum porrum ( و

بیماري ناشی از  هاي نشانه .)Bertier et al. 2013( نمایند یمرا آلوده ) Petroselinum hortense(جعفري 

میزبانی ناشی  ي دامنهعالوه بر تغییر  .نشان داده شده است 2در شکل  Phytophthoraدورگ  ياه گونهبرخی 

حاصل از  هاي یتجمعدر  شود یمهاي پرآزاري سبب  عاملتوارث  دورگ، يها گونهاز نوترکیبی ژنتیکی در 

شود ي منتشر جدید پرآزاريهاي  عامل ،بومی ي گونهو یک  در منطقهتازه وارد  ي گونهیک بین  شدن دورگ

بنابراین،  .)Man et al. 2007(و فاقد مقاومت هستند  نشدهسازگار  ها آنگیاهی محلی به  هاي یتجمعکه 

جدید، تهدیدي جدي براي کشاورزي و  هاي یماريببا ایجاد  Phytophthora يا گونهبین  يها دورگ

  .خسارت اقتصادي شدید شوندو  خطرناكهاي بیماريسبب شیوع  توانند یمو  ندهست  یعیطب هاي بوم یستز
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 Phytophthora cryptogea ×P. pseudocryptogeaپوسیدگی صورتی سیب زمینی ناشی از  :A -2شکل 

 Eriobotrya(سرشاخه و مرگ ازگیل ژاپنی خشکیدگی : B، )چپ(در مقایسه با سیب زمینی سالم ) راست(

japonica (ی از دورگ ناشPhytophthora nicotianae ×P. cactorum )Érsek & Man in't Veld 2013( ،
C : پوسیدگی طوقهPenstemon sp.  ناشی از دورگP. hedraiandra ×P. cactorum  )Érsek & Man in't 

Veld 2013.( 
Figure 2- A: Potato pink rot caused by Phytophthora cryptogea × P. pseudocryptogea (right) in 
comparison with uninfected potato (left), B: Dieback and death of loquat (Eriobotrya japonica) 
caused by Phytophthora nicotianae ×P. cactorum (Érsek & Man in't Veld 2013), C: Crown rot 
of Penstemon sp. caused by P. hedraiandra ×P. cactorum (Érsek & Man in't Veld 2013). 

 اي گونه ینب يها دورگاحتمال تشکیل  سازي ینهکممدیریتی براي  يکارها راه -5

 spp.a Phytophthor   
 يها گونهو فیزیولوژیکی به  شناختی یختراز نظر خصوصیات  Phytophthoraدورگ  هاي هیجدااغلب 

مشابه  يها گونهوالدي و سایر  يها گونهاز  ها یهجدابنابراین تفکیک قابل اعتماد این  ،والدي خود شباهت دارند

و میتوکندریایی  يا هسته يها ژن يساز همسانهو  سنجی یتوالشامل مولکولی  يها روشتنها با استفاده از 

 .Man et al. 2007, Hurtado-Gonzales et al. 2009, Nirenberg et al. 2009, Goss et al( شود یمانجام 

2011, Man et al. 2012, Bertier et al. 2013, Nagel et al. 2013, Yang et al. 2014, Burgess 2015.( 
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را در  Phytophthora شدن دورگتشار و احتمال ورود، استقرار، ان تواند یممختلفی وجود دارد که  يکارها راه

 .داخلی و خارجی است ي ینهقرنط، رعایت اصول کار راه ینتر مهم. مراکز تجاري پرورش گیاهان کاهش دهد

در طول . شوند يدار نگهو در مکانی مجزا  اي ینهقرنطگیاهان جدید پس از ورود به مراکز باید تحت شرایط 

زیرا این سموم کرد، خودداري  Phytophthoraمارگیاهان با سموم مؤثر روي قرنطینه باید از تی ي دوره

بنابراین استفاده از این سموم ؛ اما قادر به درمان گیاهان بیمار نیستند کنند یمبیماري را سرکوب  هاي نشانه

رنطینه شده باید گیاهان ق. شود یمبیماري مانع از بین بردن گیاهان آلوده  هاي نشانهدر این مرحله با پوشاندن 

. با سوزاندن از بین بروند دهد یمبیماري را نشان  هاي نشانهچندین هفته مورد بررسی قرار گرفته، گیاهانی که 

  .)Érsek & Man in't Veld 2013( شوند يساز سترونادوات کشاورزي نیز باید به طور منظم 

   در ایران spp.a hthorPhytop اي گونه ینب يها دورگ - 6

  و P. cryptogeaبین  يها دورگتا کنون  Phytophthora اي گونه ینب يها دورگدر میان 

 P. erythroseptica  در میان اعضاي تبار هشت  و چندین دورگ استان فارس زمینی یبساز انبارهاي

ophthoraPhyt 2016 .( گزارش شده است در سایر نقاط ایرانet al Safaiefarahani( .عدم رعایت  دلیل به

در ایران  Phytophthora اي گونه ینبدورگ  تري یشب، این احتمال وجود دارد که تعداد اي ینهقرنطاصول 

براي  Phytophthora يا گونهبین  يها دورگبا توجه به خطر  .اند نشدهوجود داشته باشد که هنوز شناسایی 

جدید  يها دورگاز ایجاد  اي ینهقرنطایران، الزم است با رعایت اصول  کشاورزي طبیعی و هاي بوم یستز

پیش از بروز  ها آن زایی یماريبموجود در ایران و بررسی  يها دورگعالوه بر این، شناسایی . نمود گیري یشپ

  .ضروري است یريگ همهت اقتصادي شدید و ایجاد خسار

  و پیشنهاد گیري نتیجه

 ها آن. هستند بینی یشپ یرقابلغبسیار  Phytophthoraدر جنس  يا گونهبین  يها دورگبه طور کلی، 

جدید و  هاي یستگاهزرا در مقایسه با والدین خود نشان دهند و یا قادر به اشغال  تري یشبممکن است تهاجم 

با پیدایش کشاورزي مدرن و تجارت  يا گونهبین  شدن دورگاحتمال . جدید باشند هاي یزبانم کردن آلوده

، چه اخیراً به وجود آمده باشند Phytophthora يا گونهبین  يها دورگدر هر حال، . است جهانی افزایش یافته

در برخی  Phytophthora هايگونه غالبی از جمعیت بخش، گذشته باشد شانیلتشکزمان طوالنی از و چه 
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سبب  توانند یمکه  ندهست  یعیطب هاي بوم یستزخطر منحصر به فردي براي کشاورزي و مناطق هستند و 

 ،ها دورگاز تشکیل این  گیري یشپعالوه بر رعایت اصول  بنابراین .هاي خطرناکی شوندبیماريشیوع 

  پیشنهاد از بروز خسارت اقتصادي  ريگی یشپ منظور به موجود يها دورگشناسایی و بررسی خصوصیات 
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Abstract: Common scab disease of potato has been reported from all of the potato growing 
regions of the world. Potato scab is one of the serious diseases of potato in Iran. Integrated 
disease management program on reducing the potato scab in the country, needs to verify the key 
factors affecting the occurrence and spread of the disease. Growing the potato plants in a soil 
with a neutral pH with a constant moisture, sprinkler irrigation, crop rotation and a good weed 
control program, especially against convolvulus, are effective methods for disease control. The 
use of organic fertilizers and the use of resistant varieties are recommended also. The 
importance of the bacterial scab of potato, distribution and intensity of infection, disease 
symptoms, factors affecting the disease severity, disease cycle, response of the common potato 
cultivars to the disease, the dominant causal bacterial species in Iran and integrated management 
of disease that were carried out in Iran and other countries, are described in this article. 
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 در ایران زمینی سیب یمعمول جرب يماریب تیوضع
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 ، منابع طبیعی استان همدان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و یپزشک اهیگبخش تحقیقات  استادیار

  ، آموزش و ترویج کشاورزي، همدانسازمان تحقیقات
  01/02/1395: پذیرش     13/11/1394: دریافت

  ):1(6یاهی گ شناسی بیماري دانش .رانیدر ا زمینی سیب یجرب معمول يماریب تیوضع. 1395. باقري ع
 56-47.  

گسترش داشته و  ینیزم بیس دکنندهیتول يکشورها یدر تمام ینیزم بیس یجرب معمول يماریب: ـــدهکیچ
 يماریتاکنون ب زین رانیدر ا. گردد یمحصول محسوب م نیا يزا عوامل خسارت نیتر از مهم یکیعنوان  به

 يماریکاهش خسارت ب. گزارش شده است ینیزم بیمناطق کشت س یاز تمام ینیزم بیس یمعمولجرب 
 يماریب نیبر وقوع و گسترش ا رگذاریعوامل تأث ییشناسا ازمندیکشور ن يکار ینیزم بیدر مناطق س جرب
 تهیدیاسبا  يها نیشامل کشت در زم يماریب یقیتلف تیریشده برنامه مد انجام يها بر اساس پژوهش. است

با بافت مناسب جهت  نیزم بانتخا ،یباران ياریاستفاده از آب ن،یتناوب، حفظ رطوبت زم تیرعا ،یحدود خنث
و استفاده از ارقام  یآل يبا کودها نیزم تیتقو چک،یعلف هرز پ ژهیو هرز به يها علف قیکشت، کنترل دق
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 ،یپراکنش و شدت آلودگ ،ینیزم بیس ییایجرب باکتر يماریب تیمقاله اهم نیدر ا. شود یم شنهادیمتحمل پ
غالب  يها گونه ،ینیزم بیس جیواکنش ارقام را ،يماریب چرخه ،يماریب دکنندهیعوامل تشد ،يماریب يها نشانه
و جهان  رانیشده در ا انجام يها بر اساس پژوهش يماریب یقیتلف تیریو مد رانیدر ا يماریعامل ب يباکتر

 .شرح داده شده است

  Streptomyces، زمینی سیب، جرب بیماري،: کلیدي هاي واژه
 مقــدمــه

ت یفکین با یپروتئ% 2 يو دارا يمنبع مهم سرشار از انرژ یک (.Solanum tuberosum L) ینیزم بیس

اردبیل،  يها استاندر  زمینی سیبکشت عمده در ایران  ).Beukema & Vander Zaag 1990( .باشد یم یعال

که استان اردبیل بیشترین سطح زیر کشت و  باشد یمهمدان، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و اصفهان 

 .است یمعمول جرب زمینی سیبمهم و اقتصادي  يها يماریبیکی از  .رددا را استان همدان بیشترین عملکرد

   .)Hooker 1981(دارد  محصول يبازارپسند و تیفکی يرو یتوجه قابل اثر يماریب نیا

  بیماري هاي نشانه-1

هاي   ها اغلب اولین نشانه هاي زیرزمینی گیاهان بوده و نکروز بافت محدود به اندامبیماري آلودگی به 

 يها وچروك نیهاي چ اي تیره با دوایر نامنظم و الیه هاي قهوه طور کلی لکه به. باشد این بیماري می

  . )1شکل(شود زمینی مشاهده می هاي آلوده سیب هاي فرورفته در غده در اطراف و مرکز لکه يا بهپن چوب

    

  )اصلی(زمینی  ي سیبها غدهروي  جرببیماري ي ها نشانه -1شکل 
Figure 1- Symptoms of scab disease on potato tubers (Original)  
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  گرهابیمار -2

 Oospora 1891در سالو در آمریکا مشاهده شد  1825معمولی در سال  جرببیماري اولین بار 

scabies را بیماري این عامل بار، نخستین براي تاکستر. زمینی معرفی گردید سیب جربعنوان عامل بیماري  هب 

هاي مختلفی از جنس  گونه ).Thaxter 1892(کرد  جدا آمریکاConnecticut ایالت  در آلوده يها زمینی سیب از

Streptomyces اولین گونه جنس مذکور . ایجاد نمایند جربزمینی بیماري  هاي سیب غده روي ممکن استS. 

scabies عنوان  زمینی نیز گونه مذکور را به سیب جربکه توصیف شده است و اولین گزارش از بیماري  است

 S.turgidiscabies و S.scabies ،S.acidiscabiesهاي  گونه ).Schaad 2001( دینما عامل بیماري معرفی می

 محققین ).Rowe & Powelson 2002(کنند  زمینی تولید می هاي آلوده سیب مشابه هم روي غده هاينشانه

 مشبک هاي این گونه زخم. گزارش کردندرا کانادا ) Quebec(کوبک از منطقه  .S.caviscabies sp.novگونه 

  هاي طالیی روي محیط سیلیومیگونه مذکور م. نماید زمینی ایجاد می هاي آلوده سیب عمیق روي غده

 Yeast-malt extract (YME) نماید تولید می يا اي صاف و استوانه هاي سفید زنجیره با هاگ  

 )Goyer et al. 1996.(  

 فارس، اصفهان، ،خراسان ،همداني ها استان يکار ینیزم بیزمینی تاکنون از مناطق س سیب جرببیماري 

البته در تمام مناطق . گزارش گردیده است، زنجان، آذربایجان شرقی و کرمان چهارمحال و بختیاري

عف آن بستگی به وضعیت آب و شود که شدت و ض بیش بیماري مشاهده می ایران کم و يکار ینیزم بیس

در برخی مناطق شدت آلودگی باال و گاهی تا و  هوایی منطقه، برنامه مدیریتی کشت و کار منطقه و رقم دارد

 ،S. scabies ،S. turgidiscabiesهاي  ایران گونهدر  جربعامل بیماري . شوند ها آلوده می صددرصد غده

 S. tenda ،S. acidiscabies، S. griceus، S. aureofaciens ،S. reticuliscabies ،S. europaeiscabies و 

 S. stelliscabies اصفهانی و  نصر، 1390و همکاران  خداکرمیان، 1381 همکاران و عینی( نداگزارش شده

  .)Hassani & Taghavi 2014 ،1385و فقیهی  تقوي، 1391همکاران 

 گیاهان طوقه و ریشه به، که به عنوان متداولترین عامل این بیماري شناخته شده  S. scabiesباکتري  

 یگزارشـ  (Goyer & Beaulieu 1997) .کنـد  یمـ  حملـه  نیـز  چغندر و هویج وحشی هویج، تربچه، مثل يا غده

پوسـت غـالف،    يرو يا هکشـب  يهـا  هکـ ل ،ینـ یزم بادام يرو ینیزم بیس جربعامل  S. scabies که هنشان داد
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معمولی  جربماري بی. )Kelerk et al.1997( کندیم تولید يا قهوه يها لیره و زگیت يا نده قهوهکپرا يها زخم

اسـیدي خـاك    اسـیدیته افتد زیرا عامل بیماري به  اتفاق نمی 2/5 از کمتر اسیدیتههاي با  زمینی در زمین سیب

 & Alivizatos( ننـد ک یرشـد مـ    4 /4 =اسـیدیته  بـا  كدر خـا  ي آنها نیاز استر یبرخ، ولی حساسیت دارد

Pantazis 1992( .یمعمول جرب يماریبشدت ر ب اسیدیته اثری بررس (Streptomyces scabies) ه ک هنشان داد

   .)Mishra & Servista 1996(است مناسب  بیمارگر شرفت و گسترشیپ يبرا ییایقل یمکتا  یخنث اسیدیته

 و ).Spinacia oleracea L( اسفناج. باشد یم Streptomyces يها زبان گونهیم ترین مهم زمینی سیب

 Dacus( جیهو، ).Beta vulgaris L(چغندر  ،(.Raphanus sarivus L) تربچه ، (Brassica oleracea)لمک

carota L.(،  شلغم)Brassivca sativus L.( ، پونه)Pstanica sativa L.(نیریش ینیزم بی، س   

)Ipomea batates L. Lamm( ،ان مجباد)Solanum melongena(يا ، شنگ تره (Tragopogon porrifolius) 

  ). Faucher 1994(باشند  یم  Streptomyces يها گونه يها زبانیگر میجمله د از

  گندرو صورت بهوجود داشته و اغلب  یعیطب يها طیاز مح ياریدر بس Streptomyces يهاهنگو

 يها اغلب گونه. رنداهان دایبا جانوران و گ یها رابطه انگل از آن يتعداد معدود یولایند، نممی یزندگ

Streptomyces  ها  آن یدامنه حرارت یلک طور به یند ولینما یرشد م سلسیوسدرجه  37 تا 10ن یب دمايدر

 سلسیوسدرجه  19-24 یمعمولجرب توسعه  ين دما برایبهتر. باشد سلسیوسدرجه  55تا  4تواند از  یم

  . باشد یم

  مدیریت بیماري  -3

خاك حدود دو  داشتن نگهمرطوب . دارد یمعمول جرب يماریب در شیوع کننده نییتعنقش رطوبت 

را  ، توسعه جرب)دوري از غرقاب شدن( اهیگ ازیموردنهفته پس از خروج گیاه از خاك و تنظیم اندازه آبیاري 

 ییزا مدت سه روز در آغاز غده تنها به كخا داشتن نگاه ک، خشبیماريوقوع  کاهش منظور به .کند کند می

  . )Tonya et al. 2010(است یافک

ش از ده یب يبقا. دارد یطیط محیبه شرا یگر متفاوت است و بستگیبه سال د یاز سال يترکبا بقاي

ي دامی تازه کودها. ده استیز گزارش گردین یاهیگ يایو بقا كدر خا  Streptomyces يها سال گونه

توانند پایداري عامل بیماري را در خاك افزایش دهند و چرخه تولید بیماري را پایدار نمایند ولی تناوب  می
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. تواند توسعه بیماري را کم کند می) چاودار، یونجه و سویا(و غیر حساس  با گیاهان غیر میزبان ساله سهحداقل 

 جربدر بررسی پایداري عامل بیماري . باشند بان بیماري می، تربچه، شلغم و هویج میزچغندرقندزمینی،  سیب

 ها غدهکه روي  ییها لکهدر خاك و غده که در همدان انجام شد، نتایج نشان داد که عامل بیماري در تمام 

پایداري عامل بیماري در خاك نیز بستگی . بستگی به شرایط انبارداري دارد  آنو پایداري  ماند ینمزنده  ستا

  ). 1387و اکبري  باقري(است یط زراعی داشته و بیشتر از سه سال به شرا

و هاي گرم و خشک  هاي رسی بوده و خاك هاي شنی بیشتر از خاك کلی در خاك طور بهشیوع بیماري 

 اسیدیتهولی تأثیر ها اثر دارند  روي غده عوامل بر بروز و شدت زخمخیلی از  .دنده را توسعه می آهکی بیماري

مصـرف   .در بروز بیمـاري بیشـتر اسـت    رطوبت خاك و باکتري، بافت خاك، دماي خاك خاك، مواد آلی، گونه

ت یـ ش حاللیمنجر به افـزا  ،کیآه يها كخا اسیدیتهو  کل آهیعالوه بر تعد لوسیوباسیت يها يترکگوگرد و با

شتر یبرابر ب 1000ت و جذب آهن ی، حاللكخا اسیدیتهاهش هر واحد کچه با . گردد یم ییو جذب عناصر غذا

 دینموده، اسـ  یکد سولفورید اسیتول كدر خا يون گوگرد عنصریداسیسکبا ا لوسیوباسیت يها يترکبا .شود یم

 میپتاسـ و  يرو ر فسـفر، آهـن،  ینظ يش جذب عناصریو افزا كخا اسیدیتهاهش کحاصل منجر به  یکسولفور

 کاهشدر  لوسیوباسیت يها يترکون گوگرد توسط بایداسیسکواسطه ا هب فراریشهط یشدن مح يدیاس .شود یم

اهش کـ جـه  ینت در ینـ یزم بیسـ  جـرب  يمـار یب .دارد ییر به سـزا یثأزاد تکخا و باکتریایی یقارچ يها يماریب

قیق دیگري جمعیـت  در تح. )Tonya 2010( شود یم یمارگر مهارب يط نامناسب برایجاد شرایو ا كخا اسیدیته

یی که با گوگرد تیمـار شـده   ها کرتدر . در خاك پیت با تیمار گوگرد کاهش پیدا کرد استرپتومیسسي ها گونه

در محیط کشـت مصـنوعی داخـل تشـتک هـم      . کاهش پیدا کرد جربخاك و هم بیماري  بودند هم اسیدیته

 ).Vlitos & Hooker 1951(شد  S.scabies سولفید هیدروژن مانع از رشد

 روش نیتـر  نـه یهز کـم و  نیاعتمـادتر  تمامی محققان معتقدند که در حال حاضر، مقاومت ژنتیکی قابـل 

دوکی، صاف، با عملکرد باال، سـرعت   یکه رقم Russet Nuggetرقم  ).Beugenia 2006(است بیماري  مدیریت

معمـولی   جربباشد بسیار مقاوم به  می رسهاي سفید و دیر ا گلهاي راست و قوي ب زنی باال، داراي جوانه جوانه

 Holm( باشـد  مـی لکه موجی  پژمردگی ورتیلسیومی وبیماري ، )Y( يواویروسی  بیماري و نسبتــاً مقــاوم به

و تعدادي دیگـر از   ,Centennial Russet, Hampton, Elba, Denali, Chippewa, Irish cobblerارقام  .)1992
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 ارقـام را  از تعـدادي دیگـر   و Ontario, Monona, Crystal, Belrus, Russet Burbankارقام را حساس و ارقـام  

زمینـی   جهت بررسی مقاومت ارقام مختلف سـیب . )Rowe & Powelson 2002( اندگزارش شده جربمقاوم به 

زمینـی   صورت طبیعی، کشت گیاهـان سـیب   زمینی در مزرعه به گیاهان سیب معمولی سه روش کشت جرببه 

هـایی   زمینـی در گلـدان   و کشت گیاهان سیبپالستیکی شده زیر یک تونل  صورت طبیعی آلوده در خاك که به

ارقام آزمـون شـده درجـات مختلفـی از     . شدصورت مصنوعی آلوده شده باشند با هم مقایسه  ها به که خاك آن

روش  جـرب که براي بررسی مقاومت گیاهـان بـه   . معمولی را نشان دادند جربمقاومت به بیماري  حساسیت و

 ینـ یزم بیرقم س 15ت و مقاومت یاسلواکی حساسکدر چ ).Gunn et al. 1983(اي بهترین روش است  گلخانه

، Bionta ،Dali ،Karin ،Krasa ،Rosara، Santeکــه ارقــام  شــده یبررســ یمعمــول جــرب يمــاریدر مقابــل ب

Symfonia ،Vladan م و ارقـــام کـــت یحساســـAgria ،Bolesta ،Desiree ،Koruna ،Krumlov ،Provita  و

Tomensa دادنــدنشــان  یآلــودگ% 55شــتر از یا بیــآگر يهــا ســطح غــده . اد داشــتندیــت زیحساســ  

 )Divis & Kristufek 2003.( یابیـ و ارز یا جهـت بررسـ  یکـ مرآدر مزارع مختلف  ینیزم بیاز ارقام س يادتعد 

شاخص  یکعنوان  به یمعمول جرببه  Krantzرقم  یمقاومت نسب. شت شدندک جرب يماریها به ب مقاومت آن

 کـرت هـر   يهـا  هنگام برداشت، همه غـده . دیگرد یبررس ینیزم بیرقم س 25مقاومت  يبند ه و دستهیدر تجز

نـوع   يو برا) درصد 0=0تا  5<75درصد ( جرب يها ده شده از زخمیبا سطوح پوش یصورت مقدمات ش بهیآزما

رقـم   يگـر ید یدر بررسـ ). Goth et al. 1995(شـدند   یبررسـ ) فرورفته يها زخم= 5نبودن زخم تا = 0(زخم 

Krantz ه استشد یمعرف یمعمول جرب يماریار مقاوم به بیبس )Lauer 1998.( رقـم   43، يگریقات دیدر تحق

، Azimba، Desiree ،Diamant ،Jemseg ،Mayqueen ،Renoma ،Shepody ارقــام .شــد یابیــارز ینــیزم بیســ

Shimabara ،Dejima  ــه ــرببـ ــول جـ ــام  یمعمـ ــاس و ارقـ  Atlantic ،Cardinal ،Lemirusset ،Russetحسـ

Burbank ،Franzi  بودنـد  مقاوم  يماریببه)Park et al. 2002(.   بـه   زمینـی  سـیب واکـنش ارقـام    در بررسـی

ارقام سانته، دیامانت، آتالنتیـک و  در همدان انجام شد، رقم آژاکس متحمل به عامل بیماري،  که جرببیماري 

اس و ارقام دزیـره و آگریـا بـه عامـل بیمـاري      کاسموس نیمه متحمل، ارقام کاردینال، مارفونا و دراگا نیمه حس

کنکـورد، سـوناته و    ارقـام  شـد انجـام   اصفهان در بررسی دیگري که در). 1387و اکبري  باقري(بودند حساس 
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و  اصـفهانی نصر( کوزیما کمترین شدت بیماري و ارقام مارادونا و گرانوال بیشترین شدت آلودگی را نشان دادنـد 

  .)1391همکاران 

  و پیشنهاد گیري  نتیجه

انتشار  يماریب. است ینیزم بیس ياقتصاد مهم يها يماریباز  یکی ینیزم بیس یمعمول جرب يماریب

 صورت به ینیزم بیه سک یدر مناطق. ندک ین محصول مهم وارد میبه ا يادیداشته و خسارت ز یجهان

 جرب يماریخسارت ب یگاه. شتر استیب يماریب يت اقتصادیشود، اهم یشت مک (Monoculture) یکشت تک

 یکاز  شده برداشت يها غده صد درصده کشود  یاد میز يبه حددارند  یفیضع یت زراعیریه مدک یدر مزارع

ثر مناطق کاز ا یمعمول جرب يمارینون بکتا. دهند ینشان م يماریبه ب یآلودگ ینیزم بیمزرعه س

 ،S. scabies يها گونه رانیا یمعمول جرب يماریعامل ب. گزارش شده استنیز ران یا يکار ینیمز بیس

 S. turgidiscabies ،S. tenda ،S. acidiscabies، S. griceus ،S. aureofaciens ،S. reticuliscabies، 

 S. europaeiscabies  وS. stelliscabies منتقل كخا، بذور با يماریعامل ب. نون گزارش شده استکتا 

مناسب  يط انبارداریز در شرایآلوده ن يها چنانچه غده. ماند یآلوده تا چند سال زنده م يها خاكشود و در  یم

 یات زراعیعمل. ماند یآلوده زنده م يها در غده يادیتا مدت ز يماریرند عامل بیقرار بگ يترکرشد با يبرا

 يماریش بیآلوده از عوامل افزا یزراع كآلوده و خا يبذر يها نامنظم، غده يها ياریسفت، آب كنامناسب، خا

 ساله دارند، 3یا حداقل تناوب  نشده زمینی  هایی که قبالً کشت سیب در زمین - 1 :شود می پیشنهاد، دنباش یم

از تردد غیرضروري  و زمینی سفت و خیلی رسی نباشد بافت خاك کشت سیب -2 .زمینی کشت شود سیب

هاي هرز  کنترل علف -3 .خودداري شود شود یمرزي که سبب سفت شدن خاك مزرعه آالت کشاو ماشین

آبیاري  و براي کشت استفاده شود جربهاي عاري از  غده از - 4 .جدي انجام شود طور بهزمینی  مزرعه سیب

 .ناب شوداجت 5/8 باالتر از اسیدیتهبا  يها خاكدر  هکاشت غداز  -5 .انجام گیردو بهینه منظم  طور بهمزرعه 
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Abstract: Nowadays, control of plant pathogens and weeds is more difficult and expensive than 
in the past. In last decades, due to adoption of inappropriate management methods and excessive 
use of agrochemicals, the soil fauna and flora threatened. Accordingly, many of ecologists and 
plant pathologists tried to find some alternative methods of pest and pathogen control. Soil 
solarization is of these approaches that is widely used against soil pathogens. This is an 
ecofriendly and safe as well as low cost and efficient method which can be used to control the 
plant pathogens, pests and weeds. As a part of integrated pest management program, this 
approach applies the ecological principles to protect the environment and reduce the hazards of 
pesticides. In this review, we have described the history and benefits of soil solarization and 
also the principles of this method. 
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  گیاهی خاکزاد هاي یماريبمدیریت خاك در  یده آفتابنقش 
  1 فکرت فرناز   و 2 عبدالرحمان میرزائی ،،1 اعظمی ساردویی اهللا یحذب

  اه جیرفتدانشگ ،دانشکده کشاورزي، پزشکی یاهگبخش و مربی  یاراستاد - 1
 دانشگاه جیرفت ،دانشکده کشاورزي ،اگرواکولوژي ارشد یکارشناسآموخته  دانش - 2

  29/06/1395: پذیرش       03/02/1395: دریافت
 یاهیگ هاي یماريب یریتخاك در مد یده نقش آفتاب .1395. ف فکرتو . یرزائی عم، .اعظمی ساردویی ذ

 .57-67 ):1(6یاهی گ شناسی بیماري دانش. خاکزاد

در . باشد یم بر ینهمشکل و هز یارهرز بس يها خاکزاد و علف هاي یماريب یریتو مد مهارامروزه : چکیده
 هاي یکش و آلودگ از حد سموم آفت یشب ي نامناسب و استفاده یریتمد یلبه دل یراخ يها دهه

و  نشناسا ماکثر بو یلدل ینبه هم. خاك به مخاطره افتاده است یرفلور و فون رو و ز محیطی، یستز
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 یناز ا یکی. اند عوامل برآمده ینجهت کاهش ا یگزینجا یراه یافتنبه فکر  یاهیگ هاي یماريب ینمتخصص
ساده، ارزان، پاك و  یمیاییش یرروش غ یک یده آفتاب. است یدخاك با کمک نور خورش یضدعفون ها، یافتره

هرز  يها از علف یاريبس ذورب ینمچناز آفات و ه یاد، بعض زخاک یاهیگ هاي یماريکارا جهت مدیریت ب
هرز و  يها آفات و علف ها، یماريب یریتدر مد شناسیبومزیستاصول  يروش بر مبنا ینا. شود یمحسوب م
 کند یو کارا عمل م یدمف یارها بس کش ها و آفت کش علف یمنف یراتکاهش تأث ینو همچن زیست یطحفظ مح
و اصول  یامزا یخچه،مقاله تار یندر ا. گیرد یقرار م فادهوفور مورد است به یافته توسعه ياز کشورها یاريو در بس

  .خاك، شرح داده شده است یده آفتاب یاتانجام عمل

  قارچ، نماتدخاك،  یده آفتاب :کلیدي هاي واژه

 مقدمه

 ینیختـد با نحوه عمل یکسان و سموم  ییها کش آفتو یا  کش آفتاخیر مصرف مداوم یک  يها دههدر 

هـرز و آفـات گردیـده و در نتیجـه      يهـا  علف، ها قارچ خصوص بهباعث ایجاد فشار انتخابی بر فلور و فون خاك 

، هـا  يبـاکتر ، هـا  قـارچ مقـاوم   يهـا  گونـه  بـروز حساس و  يها گونهسبب تغییر در بیولوژي خاك، کاهش تراکم 

د یـ ل برومایـ مت گـاز  ،كخـا  کننـده  یضـدعفون ان مواد یاز م. )1394فکرت ( هرز شده است يها علفنماتدها و 

 يهـا  دهـه در  كخـا هـرز درون   يها و علفخاکزاد، آفات  هاي یماريبمدیریت  ماده شیمیایی جهت ینتر عمده

و سالمتی انسـان   زیست محیطبر  این گاز شیمیایی یرناپذ جبراناضافی و اثرات  هاي ینههزو  بوده است گذشته

از طرف دیگر . )1388عسکرپور و همکاران ( آن باشند ين برایگزیجا يها روشه محققان به دنبال کشد  باعث

سیستم دفاعی گیاهان مانند ریبوفالوین و  کننده فعال خطر یبتوسعه و گسترش استفاده از ترکیبات شیمیایی 

 زیسـت  محـیط گیاهی و کاهش مصـرف سـموم و حفـظ     هاي یماريبدر راستاي مدیریت  BTHبنزوتیادازول یا 

مـدیریت تلفیقـی    هـاي  یافـت ره یرنـده دربرگ ها روشاین ). Azami-Sardooei et al. 2010 & 2013( باشد یم

با طبیعت از اصـول اساسـی آن    ییسو همو  ندمدتبلهاي هرز هستند که نیل به منافع  ها، آفات و علف بیماري

ر یـ اخ يها سال هاي ینگرانو  محیطی یستز بار یانزعالوه بر آثار  ینچن هم). 1387جمال بیات و بنی(باشد  می

شده و در جهان استفاده از آن ممنوعیت د باعث یل برومایمت کاربرد گازل یه ازون به دلیق شدن الیدر مورد رق

ضـدعفونی خـاك   «یا  یده آفتابلذا  .یابند توسعه كخا یده آفتاب مانند یرشیمیاییغ يها روشموجب شد تا 

بخشـی از مـدیریت تلفیقـی     عنـوان  بـه یک روش مناسب گنـدزدایی خـاك اسـت کـه     » به کمک نور خورشید
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به بیان دیگـر ضـدعفونی    ).Baruch & Lambert 2007( رود یمهرز بکار  يها علفخاکزي، آفات و  هاي یماريب

خاکزاد بـدون   يها بیمارگرهرز و  يها علفروشی براي از بین بردن و غیرفعال کردن دهی  خاك به شیوه آفتاب

 یکـی زیف يهـا  روشاز  یکـی  كخـا  یدهـ  آفتـاب  ،این عالوه بر. )Simmons et al. 2013(تیمار شیمیایی است 

از آفـات و   ياریاهش بسـ کـ  نیـز هـرز و   يهـا  علـف  مهـار  يه بـرا کـ  باشـد  یمدما و رطوبت  عاملبر دو  یمبتن

 1976 در سـال نخسـتین بـار   ایـن روش  ). Horowitz 1983( گیـرد  یمـ مورد استفاده قرار  گیاهی هاي یماريب

گـزارش گردیـد    (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) یفرنگـ  گوجـه گـی  بیمـاري پژمرد  مهـار جهـت  

)Katan et al. 1976( .شـفاف   یکپالسـت  پوشـش با  مشخص یدوره زمان یک یمرطوب ط كن روش، خایدر ا

درصـد   85-95 ن دورهیـ ا یطـ ). Sahile et al. 2005( شود یمپوشانده  يدیتشعشعات خورش استفاده از يبرا

، یدهـ  ابآفتـ ). Lamont 2005( کنـد  یمـ را گـرم   كنفـوذ و خـا   یکپالست الیه قیاز طر يدیتشعشعات خورش

اخیـر ایـن    يهـا  در سال ).Chase et al. 1998( کند یم مهار يمؤثر طور به نیز را ک و چندسالهیهرز  يها علف

بهتـرین،   عنـوان  بـه منطقـه جیرفـت و کهنـوج اسـت      ها گلخانهروش در فصل تابستان که برابر با زمان نکاشت 

زاد در سطح بسیار وسیعی انجـام  خاک زاي یماريبعوامل  مهارروش  ینتر پاكو  ینمؤثرتر، ینتر ارزان، ینتر ساده

هـرز   يها علف) جیرفت(روز در شرایط جنوب کشور  60تا  یده آفتابطول دوره و همچنین با افزایش  شود یم

خاك مقاالت  یده آفتابدر مورد روش ). 1393اعظمی ساردویی و همکاران، ( باشند یم مهار قابلچندساله نیز 

لـه مصـر، اردن، سـوریه، کانـادا، آلمـان،      کشور از جم 38در  ها پژوهشفراوانی منتشر گردیده است و نتایج این 

خاك رشد گیاهان و  یده آفتابپژوهشی، روش  هاي یافتهطبق  .هلند، انگلستان و آمریکا بکار گرفته شده است

کند بلکه به آزادسـازي   می مهارخاکزي را  يها بیمارگرهرز و  يها علف تنها نهو  دهد یمرا افزایش  ها آنعملکرد 

به همین منظور در این مقاله چگونگی انجـام  . )Candido et al. 2013( نماید یمکمک  عناصر غذایی خاك نیز

، عوامـل محدودکننـده آن، ترکیـب    یده آفتابپالستیکی، پیامد و نتایج  يها پوششخاك،  یده آفتابعملیات 

  .شوند یمن روش بررسی مدیریتی و جنبه اقتصادي ای يها روشخاك با سایر  یده آفتاب

  خاك یده آفتاباصول و چگونگی عملیات  -1

رطوبـت   ینتـأم  ،زمـین  يسـاز  آمـاده و  شامل مراحل زیر از جمله شخمکلی  طور به یده آفتابعملیات 

  .آید یمدر زیر  ها آنکه شرح  باشد یم یده آفتابکشیدن پالستیک در سطح خاك و رعایت طول دوره  ،خاك
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خاك و عمـل   ي یهتهو، ها مانده یباقو سایر  ها کلوخهضمن کاهش  يورز خاكنجام عملیات ا: زمین يساز آماده

از  سـنگ  قلـوه بـدون کلوخـه و   همچنین یک سطح مسطح، با ذرات ریز خاك و . بخشد یمرا بهبود  یده آفتاب

رطوبـت   ینتـأم امکـان حرکـت جریـان هـوا و      و کند یمسوراخ شدن تصادفی پوشش پالستیک نیز پیشگیري 

  .(Pokharel 2011) آورد هاي خاکزاد را فراهم می بیمارگردما بر  یرتأثجهت 

خـاك   یدهـ  آفتـاب در روش  مـؤثر رطوبت خاك یک عامل اصلی بسیار مهـم و   ینتأمدر مرحله بعدي : آبیاري

ك با انجام آبیاري قبل از کشیدن پوشـش پالسـتیکی و یـا تـداوم     رطوبت خا ینتأم ).DeVay 1991( باشد یم

حساسـیت دمـایی خـاك را     یده آفتابزیر پوشش پالستیکی در طول دوره ) 2شکل (اي  آبیاري به روش قطره

و  باشـد  یمـ خـاك   یدهـ  آفتـاب و در حقیقت یکی از نکـات کلیـدي در میـزان موفقیـت روش      دهد یمافزایش 

خاك منتقل مختلف  يها بخشزیر پوشش پالستیک حرارت را در اعماق بیشتر و  همچنین به دلیل تبخیر آب

 .)1393اعظمی ساردویی و همکاران، (کند  و جابجا می

مکانیزه  صورت بهشود که  یمبدین منظور از پالستیک نوع شفاف استفاده : سطح خاك رويکشیدن پالستیک 

نکته بسیار مهم این است که اطـراف  ). 1شکل (شود  یمنیروي انسانی در سطح خاك کشیده و یا با استفاده از 

متر زیر خاك قرار داده شود تا از هـدر رفـتن حـرارت و رطوبـت      یسانت 30تا  20بایست  یمهاي پالستیک  یهال

اعظمـی  ( شـود  ینمـ زیر پوشش پالستیک جلوگیري گردد که در غیر این صورت نتیجه رضایت بخشی حاصـل  

 .Tu et al( بودهی بسیار مفید ده آفتاباتیلن شفاف براي  یپلهاي پالستیکی  یهال ).1393ساردویی و همکاران، 

   .)Waggoner et al. 1960(کند  و از هدر رفتن گرما جلوگیري می) 2001

ي گـرم  ها ماههفته در  9تا  4ی خاك بیش از ده آفتابمعموالً طول دوره :  یده آفتابو طول دوره  زمان مدت

آسمانی همـراه اسـت    نزوالت اغلب با تابش زیاد نور خورشید و کمترین مقدار ابر و که) خرداد تا شهریور(سال 

  بنـــــابراین ایـــــن روش بـــــه شـــــرایط آب و هـــــوایی بســـــتگی دارد     ؛ شـــــود یمـــــاجـــــرا 

 (Gamliel & Katan 2012) . هـرز   يهـا  علـف  مهاردر  یژهو بهدر باال  رشدهذککمتر از حداقل  زمان مدتکاربرد

 ).1393اعظمی ساردویی و همکاران ( رضایت بخشی ندارد یرتأث

 يها پوششخاك،  یده آفتاببراي  مورداستفادهماده  ینتر متداولبدون تردید :  پالستیکی يها پوشش
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  ن خاكپوشاندتکمیل عملیات  - B ،قرار دادن پالستیک در سطح خاك - A - 1شکل 
Figure 1- A- Laying the plastic on the soil surface, B- Completed coverage  

طـول  (این نوع پوشش بـه دلیـل عبـور دادن تشعشـعات خورشـیدي      . شفاف و نازك است اتیلن یپلپالستیکی 

 بـاال نسـبت بـه کشـش،     یريپـذ  انعطـاف  ینچنـ  هـم ، حفـظ گرمـاي تابشـی و    )نـانومتر  280-2500 يها موج

کلـی بـه دلیـل قیمـت ارزان و      طـور  بـه  .)Katan & DeVay 1991( باشند یمماده براي این هدف  ترین آل یدها

متـر  میکرو 36تـا   40پالسـتیک بـه ضـخامت     هـاي  یـه الباال و امکان انتقال حداکثري انرژي تابشی از  مقاومت

شـفاف نسـبت بـه تیـره دسترسـی انـرژي        يهـا  پوششهمچنین . (Waggoner et al. 1960) شود یماستفاده 

 يهـا  پوشش شده انجامو تحقیقات  ها گزارشبر اساس . (Tu et al. 2001) کند یمخاك را بیشتر  خورشیدي به

 .)Stapleton 1996( گیرنـد  یمـ ایتالیا و ژاپن مورد استفاده قرار  يها گلخانهدر  یده آفتابکلرید براي  ونیل یپل

پالستیک با قطر خیلی نازك به دلیل استحکام کم در برابر عوامل طبیعی قادر به دوام و ماندگاري  يها پوشش

و از بین رفته و نیـاز بـه تعـویض     یدهد صدمهدر سطح خاك به مدت طوالنی بیش از سه هفته را نداشته و زود 

  ).1393اعظمی ساردویی و همکاران (دارند 

 خاك یده آفتابآثار مفید روش  -2

 یطـی مطالعـات  . باشـد  یمـ خـاك   یدهـ  آفتابمتغیرهاي روش  ینتر مهمدماي خاك از :  افزایش دماي خاك

بی پوشش افزایش  يها پالتبا پوشش پالستیکی نسبت به  يها پالتمشخص گردیده است که دماي خاك در 

متوسط تغییرات حداکثر دمـاي خـاك از   محققین  افزون بر این. )Jacobson et al. 1980( استبیشتري داشته 

انـد   کـرده   ثبـت یـري و  گ انـدازه ی دهـ  آفتـاب بـدون   هـاي بـا و   خـاك به ترتیـب در   گراد یسانتدرجه  44و  31

A B 



  اعظمی ساردویی، میرزائی و فکرت                                                     خاکزاد یاهیگ هاي یماريب یریتخاك در مد یده نقش آفتاب
Plant Pathology Science (ISSN:2251-9270)    Yasouj University, RICeST & ISC (Iran)    Vol. 6(1), 2017  

 

62 

 

)Massoori & Juliani 1996 .(ي پالسـتیکی در طـی   هـا  پوشـش یر آب در زیر کلی رطوبت خاك و تبخ طور به

 (Chen & Katan 1980).  نماید  یمروز به افزایش درجه حرارت خاك در زیر پوشش پالستیک کمک فراوانی 

ی زمین، تغییـرات زیسـتی و شـیمیایی در خـاك ایجـاد      ده آفتابدر جریان عملیات : هاي خاك یژگیوبهبود 

و افـزایش   زودگذرمیکروبی خاك، تولید ترکیبات سمی زیستی شیمیایی  توان به بهبود جوامع  یمود که ش یم

ی تغییراتـی در خصوصـیات   دهـ  آفتابروش . (Stapleton 2000)گیاهان اشاره نمود  دسترس قابلعناصر غذایی 

. شـود  یمـ اك سرعت تجزیه و معدنی شدن مواد آلی خاك نیز زیـاد  کند؛ که با افزایش دماي خ یمخاك ایجاد 

. گـردد  ی مـی دهـ  آفتـاب محلول خاك بعد از عملیـات   (EC)این موضوع باعث افزایش ضریب هدایت الکتریکی 

). Grunzweig et al. 1999(ی شـده انـدکی کـاهش یافـت     ده آفتابي ها خاكدر  pHمحققان بیان کردند که 

هاي میکروبـی   یتفعالشود، این افزایش را به باال رفتن  یمی باعث افزایش آمینواسیدها در خاك ده آفتابروش 

  ).Chen et al. 2000(در دماهاي باال نسبت دادند 

تواند  یمي گرم تابستان ها ماهطی  ی زمینده آفتابعملیات :  هاي هرز بیمارگرهاي خاکزاد، آفات و علف مهار

ر و و بـذ  نماتـدها ، هـا  قـارچ زاي گیـاهی از جملـه    یمـاري بدماي خاك را تا حدي که بـراي بسـیاري از عوامـل    

ی خاك یـک شـیوه غیرشـیمیایی    ده آفتابروش ). 1جدول (هاي علف هرز کشنده باشد، افزایش دهد  یاهچهگ

 .Sahile et al(زیسـت اسـت    ف کشاورزي پایدار و حفـظ محـیط  ي هرز در جهت نیل به اهداها علف مهاربراي 

اغلـب  همچنـین  . (Gul et al. 2013)باشـد   یمـ ي هرز کـارا  ها علفي ها گونهاکثر  مهاراین روش براي ). 2005

 غـده نماتدهاي مولد  مهاراما در  .)Gereco et al. 1995( ندشومی مهارتوسط این شیوه گیاهان  نماتدهاي انگل

 مهـار موجـب  ین چنـ  هـم  ایـن روش  ).Porter et al. 1983(موفقیت نسبی داشته است روشاین ریشه گیاهان 

هـاي عامـل    زاي خـاکزاد نظیـر فوزاریـوم    یمـاري بیجادشده توسـط عوامـل   اهاي  یماريبآمیز تعدادي از  یتموفق

هـاي نـازك    یـه الرطوب طی یک بازه زمانی با در این شیوه، خاك م). Elena et al. 1997(پژمردگی شده است 

ایـن عمـل   . (Sahile et al. 2005)شـوند   یمـ پالستیک جهت به دام انداختن انرژي تابشی خورشیدي پوشانده 

ي هـا  قـارچ  درصـد  70ي مرطوب شده و باعث از بین رفـتن حـدود   ها خاكموجب افزایش گرماي خورشید در 

ي رطوبت دوسـت، نماتـدها و برخـی از بیمارگرهـاي     ها قارچگراد  یسانتدرجه  50در دماي . گردد یمزا  يیمارب

  هزارپایان و  ، ها کرمزا،  یماريبهاي  يباکترو  ها قارچدرجه اغلب  72-60در دماي . روند یماوومیست از بین 
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 .شوند یم مهارخاك ی ده آفتابي هرز که با عملیات ها علفزا و  یماريبتعدادي از عوامل  -1جدول 

  ها قارچ
Macrophomina phaseolina, Sclerotium rolfsii, Fusarium solani f. sp., 

Cylindrocarpan lichenicola, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

Phytophthora cinnamomi, Verticillium dahliae, Pythium ultimum, Rhizoctonia 

solani, Fusarium oxysporum f. sp. Vasinfecum 

 ,Ditytenchus dipsaci, Heterodera schachtii Schm., Meloidogyne javanica  نماتدها

Pratylenchus penetrans, Tylenchulus semipenetrans 

ي ها علف

  هرز

Cenchrus biflorus Roxb., Prosopis juliflora (Sw.) D.C., Heliotropium subulatum 

Hochst. ex DC, Cyperus rotundus L., Gisekia pharnacides L., Amarantus 

retroflexus L., Brassica nigra L., Chenopodium album L., Convolvulus arvensis 

L., Orobanche ramose L., Cynodon dactylon L., Boerhaavia diffusa L. 

گیـاهی و اغلـب    زاي یمـاري ب هـاي  يربـاکت هـرز،   يها علفدرجه بیشتر  82در حدود  .روند یماز بین  ها حلزون

روش ). 1393بـرادر و همکـاران   ، 1382  التدع(موجود در بقایاي گیاهی نیز از بین خواهند رفت  هاي یروسو

 چندسـاله هـرز   يهـا  علـف  مهـار  که یحال، در کند یم مهار يمؤثر طور بهرا  ساله یکهرز  يها علف، یده آفتاب

و  یزنـ  جوانـه ، عمـق  یدهـ  آفتابهرز تابع دما و طول دوره  يها علفبذر  مهار. متفاوت است ها آنبسته به گونه 

 50بعضی از بذور ممکن است با رسیدن دماي خاك به  یزن جوانه). 1388عسکرپور و همکاران (بنیه بذر است 

هـرز   يها علف يا گونهترکیب . ، به دلیل شکستن خواب ناشی از پوسته بذر افزایش یابدگراد یسانتدرجه  60ا ت

  ).Egley 1990( دهد یمقرار  یرتأثرا تحت  یده آفتابمیزان اثر  ها آن یدمثلیتولو عمق قرارگیري اندام 

در ابتدا ممکن است جوامـع   یده آفتابعملیات : د خاکزي و رشد گیاهبهبود موقعیت زیستی موجودات مفی

. کننـد  یمـ شـده رشـد    یدهـ  آفتـاب هاي  در خاك سرعت به ها یتجمعمیکروبی مفید را بکاهد اما در پایان این 

امـا   ،شـوند  یمـ  یرفعـال غموقـت   صـورت  بـه شـده   یدهـ  آفتاب يها خاكدر تروژن کننده نی تثبیت هاي يباکتر

  .)Pokharel 2011( شود یم هاباعث استقرار مجدد آن حبوببذر با  ها همراهیه آنمازادمجدد  یريکارگ به

 و پیشنهاد گیري یجهنت

 یضـدعفون عملیـات   :شرح اسـت این به خاك و پیامدهاي حاصله از آن  یده آفتاب هاي یافترهخالصه 

خـاکزاد گیـاهی و کـاهش     هـاي  یماريبمدیریت  يها روش ینمؤثرتریکی از خاك با استفاده از انرژي خورشید 

بـه کمـک    .داشـت  ها آن مهارموفقیتی در  توان ینم ها روشکه اغلب با سایر  باشد یمخسارات تعدادي از آفات 
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را مـدیریت   چندسالههرز یک و  يها علفبیشتر  نیزهرز و  يها علفمنبع بذور  توان یمخاك  یده آفتابروش 

بهبـود   یلهوسـ  بـه  آلـی افـزایش مـواد    زیسـتی درون خـاك از جملـه،    هـاي  یـت فعال این روش با افـزایش . ودنم

ریزجانداران مفید خاك، بهبود ساختار فیزیکی خاك، بهبود سالمتی خاك باعث افزایش عملکرد و  هاي یتفعال

گیاهـان   بیمارگرهاي خـاکزاد  و پایدارتر  مؤثرمدیریت بنابراین کاربرد این روش براي  .شود یمکیفیت محصول 

تولیـد و   هزینـه  ، کـاهش کننـده  مصـرف بـراي   تر یمناجهت تولید محصوالت  کش آفتسموم  مصرفکاهش  و

  .شودپیشنهاد می زیست محیطاز همه حفظ  تر مهم
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Abstract: The Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) are major limiting factors in growing 
many agricultural crops. With the aim of producing a healthy crop, cultivation of some plants 
with allelopathic effects on nematodes is one of the most effective control measure against root 
knot nematodes. This method can be used as an excellent substitute of chemical treatment. 
Marigolds (Tagetes spp.) are herbaceous plants of family Astraceae with more than 50 species, 
can be used as ornamental cover crops. Nematicidal effects of marigolds on several nematodes 
had been proved. Marigolds produce alpha-terthienyl enzyme, which can control root-knot 
nematodes and other pests and pathogens such as fungi, bacteria and insects. It also has positive 
role in promoting growth of bedding plants. In this article, important marigold species including 
Tagetes tenuiifolia Cav., T. minuta L., T. patula L. and T. erecta L., have been introduced. 

Key words: Marigold, Root knot nematode, Tagetes spp. 
 

   شهیر غده هاينماتد ي مهارکننده يگل جعفر يگونه چهارمعرفی 
  المیرا ابوترابی

 کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي پزشکی یاهگموسسه تحقیقات ، علمی یئتهعضو 

 14/04/1395: پذیرش     06/11/1394: دریافت

 شناسی بیماري دانش. ریشه غده ماتدهاين ي مهارکننده جعفري گل يگونه چهار معرفی. 1395. اترابی ابو
  .68-79 ):1(6 گیاهی

. هستندکشاورزي از عوامل بازدارنده کشت محصوالت  ) (.Meloidogyne sppغده ریشه هاينماتد: دهکیچ
ي مدیریتی در ها روشکشت برخی از گیاهان با داشتن خاصیت آللوپاتی، همراه با گیاه میزبان نماتد، یکی از 

تواند جایگزین مناسبی براي حذف و یا  یمل بیمارگر خاکزاد و تولید محصول سالم است و عوام مهارجهت 
و  Astraceaeساله از تیره  گیاهانی یک ).Tagetes spp(جعفري  هايگل. کاهش مصرف سموم آالینده باشد

این  ینندگک اثر مهار .شوندمی گیاهان زینتی پوششی کشت عنوان بهباشند که  یمگونه  50 شامل بیش از
جایگزین توانند  یمجعفري  هايبنابراین گل. ي مختلف نماتدها به اثبات رسیده استها جنسروي  گیاهان

عالوه بر اثر بازدارندگی روي ترتینیل  - با ترشح آنزیم آلفا جعفري هايگل. ها باشندمناسبی براي نماتدکش
ها و حشرات را نیز مهار  يباکتر، ها قارچله از جم در خاكاي موجود غدهسایر بیمارنماتدهاي غده ریشه، 
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ي گل ها گونهین تر مهمی مهارکنندگدر این مقاله اثر . رشد رویشی گیاه همراه دارند نموده و نقش مثبتی در
 .Tagetes tenuiifolia Cav., Tagetes minuta L., Tagetes patula L., Tagetes erecta Lجعفري شامل 

  .رح داده شده استش روي نماتدهاي غده ریشه
 .Tagetes sppغده ریشه، ، نماتد جعفريگل :يدیلک يها واژه

  مقدمه

 یو باغ یشت محصوالت زراعکاز عوامل بازدارنده  یکی  .Meloidogyne sppریشهغده  ينماتدها

 نعنوا به ،یاهیگ ياغدهبیمارشان با سایر متقابل یرتأث زبان ویثرت مکع و یوس یندگکعلت پراه و ب هستند

 يها روشداشتن اهمیت اقتصادي،  یلبه دل. آیند یمشمار ه اهان بیدر گ زا یماريباز عوامل درجه اول  یکی

 یگاهو  زیستی مهاراز جمله استفاده از سموم شیمیایی، ارقام مقاوم، تناوب زراعی،  ها آن مهارمختلفی جهت 

و  یمناطق زراعاغلب  .)Javad et al. 2006( قرار گرفته است مورداستفادهمذکور  يها روشتلفیقی از 

 ي گونه .اند آوردهبه وجود  نیزارع يبرا اي یدهعدالت که نماتد فوق بوده و مششور آلوده بکدر سطح  ها گلخانه

Meloidogyne incognita Chitwood,1949  شود  یزراع هاي ینزمجاد خسارت در یباعث ا %30، قادر است تا

)Jain et al. 1994.( شوند  یفرنگ گوجه يدرصد خسارت رو 38تا  23موجب  توانند یمن گروه از نماتدها، یا

)Javed et al. 2007 .(توسط المبرتی و  یفرنگ گوجهشه روي یر غدهن، ارزیابی خسارت نماتد مولد یهمچن

 هاي آسیایی، به دلیل محدودیت دررشوکدر ). Lamberti & Taylor 1979(ارش شده است گز% 85تا  تایلور

راه شیوع عوامل  ،این عمل اشت متوالی زمین خود هستند و باکشاورزان مجبور به کقابل زرع،  هاي ینزم

به شاورزان ک، لذا شوند یمل خود مواجه رد در محصوکعمل اهش جديکرده و هر ساله با کرا هموار زا بیماری

جز استفاده از  يا چاره، محیطی یستزو استانداردهاي خاص استفاده از سموم و مسائل  ها یتمحدوددلیل 

 منظور بهمختلف  یاهیبات گکیتر يبر رو یعیقات وسیر تحقیدر چند دهه اخ. ندارندجایگزین  يها روش

استفاده از . نماتدها، انجام گرفته است مهارجهت  یعیبات طبکیبا تر ییایمیبات شکیردن ترکن یگزیجا

جاد یموجب ا یاهیبات گکیتر. ستا نماتدها مهار ين براینو يها روشاز  یکی یاهیگ يها فرآوردهاهان و یگ

ه یاهان را علیگ یشکت نماتدی، فعالياریبس يها گزارش. شوند یمشه یا دفع از ریر جلب ینظ ينماتد يرفتارها

ن بار یاول يبرا ).Tagetes spp( ياه گل جعفریگ 1938در سال  .ده استیبه اثبات رسان یاهیانگل گ ينماتدها

 ).Tyler 1938( دیگرد یمعرف) .Meloidogyne spp(شه یر غدهاه مقاوم به نماتد مولد یگ عنوان به، لریتوسط ت
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شه یه نماتد، ضمن نفوذ به داخل رک تحقیقات نشان دادنماتد، اه نسبت به ین گیبه دنبال گزارش مقاومت ا

 ي یشهربا توجه به نفوذ نماتد به داخل ). Steiner 1941(ست یخود ن یستیز ي چرخهامل کقادر به ت  اه،ین گیا

 ).Ogden 1997( شد یمعرفاه تله یگ عنوان بهاه ین گیاشه، یآن در داخل ر یستیامل زکو عدم ت يگل جعفر

ه کاست ل ینیترت -به نام آلفا ياه گل جعفریگ ي یشهرموجود در ترشحات  سمی هماد ،نماتدها مهارعامل 

ا ی یسمه مواد کاظهار داشتند  محققین ).Oostenbrink 1957(است  يار قویبس یشکقدرت نماتد يدارا

، حشرات و يزکخا ریزجانداران یستیز مهارعامل  عنوان به تواند یماه، ین گیا ي یهثانوبات کیتر اصطالح به

  اولیه، کشت ارقام مختلف گل جعفري هاي یبررسدر ). Mohamed et al. 2000(نماتدها باشد 

 )Tagetes spp. (روز باعث کاهش چشمگیر جمعیت  42-70ریشه، به مدت  غدهد در خاك آلوده به نماتد مول

گل اثر نماتدکشی گیاه  ها گزارشبا اینکه در اکثر  ).Daulton & Cortis 1963(گلدان گردید  در خاكنماتد 

بسته به ، ن گیاهمختلف ارقام ای يها گونهبه اثبات رسیده است، در برخی از منابع به نقش متفاوت  يجعفر

متفاوتی روي نماتد  یرتأثنماتد هدف، درجه حرارت خاك و طول روز اشاره شده است که  ي گونهجنس و 

 .T. signata Lگونه  Tangerine Gem رقماز جمله برخی از ارقام حساس این گیاه  که يطور به. اند داشته

 Craker Jackافزایش جمعیت نماتد شوند و بالعکس میزبان واسط، ناقل نماتد بوده و باعث  عنوان به توانند یم

بر  .)Kruger et al. 2007, Ploeg & Maris 1999( درداریشه  غدهنماتد  یکنندگ مهارنقش  T. erectaگونه 

صوصیات مذکور، اثر باقیمانده در با داشتن خ يگیاه گل جعفر رسد یمبه نظر  شده انجام پژوهشهاياساس 

 .)Shamsul 2008( نداشته باشدمفید موجود در خاك اثر کشندگی  ریزجاندارانخاك نداشته و روي سایر 

بنابراین با توجه به اهمیت گسترش آلودگی در بسیاري از مناطق تحت کشت محصوالت سبزي و صیفی به 

با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی و در نتیجه  زا یماريبریشه مدیریت این عامل  غدهمولد  هاينماتد

  .طلبد یمباشد  نیز صرفه بهتولید محصول سالم، ارائه راهکار مناسبی را که مقرون 

 هات نماتدیاهش جمعکدر  موثر يجعفرگل  گونه چهار یمعرف-1

ـ  گونـه  50ش از ین بیدر ب   ،L. T. patula  يهـا  گونـه تـدزدایی  خاصـیت نما اه، یـ ن گیـ از ا شـده  یمعرف

  L. T. erecta ، L. T. signata ،T. lucida Cav. ، وT. tenuifolia Cav.   و  مـوردنظر ، بسته به جـنس نماتـد
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ـ یـ ادر  .گزارش شده اسـت شرایط کشت گیاه میزبان  ـ  T. erectaو  T. patula گونـه دو  ن،ین ب  یرتـأث دلیـل  ه ب

  .بسیار حائز اهمیت هستند ،رنددا هازیادي که در کاهش جمعیت نماتد

  )Tagetes patula( فرانسوي گل جعفري -الف

ش آن از مـرداد تـا   یـ زمـان رو . )1شـکل  ( و گواتماال است یکزکشور مک، گونهن یش ایرو یمحل اصل  

شـه  یو ترشحات ر یقارچ هاي یماريببرخی  يمداوا ياه براین گیاز ا شده استخراجروغن تلخ . باشد یم آبان ماه

 عنـوان  بـه  T. patulaگونـه  ). Mares et al. 2004(دارد  یاربرد فراوانـ کـ د، یو مگس سـف  هانماتد مهار يراآن ب

 ي یشـه ربا نفوذ نماتد به داخـل   که يطور بهشده است،  یاه تله معرفیشه و در واقع گیر غدهزبان نماتد مولد یم

 یقابـل تـوجه   طور بهت نماتد را یو جمع گردد یمشته شدن الروها کاعث شه بیبات مترشحه از رکیاه، ترین گیا

 M. incognitaار در مزرعـه آلـوده بـه    یـ ن گونه به همـراه خ یا زمان همشت ک). Ogden 1997( دهد یماهش ک

). Sharadchandra et al. 2012(د یـ ت آن گردیـ اهش جمعکـ جه یت الرو سن دو نماتد و در نتیسبب افت فعال

  و Pratylenchus penetrans.Cobb, 1917 شــهینماتــد زخــم ر ي کننــده مهــار ،ياز گــل جعفــر ن گونــهیــا

 P. pratensis De Man, 1985 ه استشدشت موز کتحت  یر اراضد  )Wang et al. 2007.(  

 )Tagetes erecta( یییقاآفر گل جعفري -ب

از  شده استخراجن یلوتئ. )2شکل ( است يزکمر يایکو امر یکزکشور مک، گونهن یش ایرو یمحل اصل

نماتد بخصوص  مهار يشه آن برایاربرد دارد و از ترشحات رک یدر طب سنت اکسیدان یآنت عنوان بهاه، ین گیا

ه ب یشگاهیآزما هاي یبررسدر  .)Kimpinski et al. 2000(شود  یماستفاده  Pratylenchus penetransگونه 

   يها غلظتدر  .T. minuta Lو  T. erecta ،T. patulaشه ارقام یاز ر شده استخراجعمل آمده، ترشحات 

  
            Figure1. Tagetes patula  گل جعفري فرانسوي -1شکل             
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 .Tagetes erecta Figure 2   یقاییفرآگل جعفري  - 2شکل 

اکثر . بودند M. incognitaي تفریخ تخم و فعالیت الرو سن دوم  کننده مهارمختلف، نشان داد که همه ارقام، 

ي  گونهو ارقام متعلق به  Flor de muertoو  Crackerjackي ها رقم از جمله T. erectaي  گونهارقام متعلق به 

T. patula ام از جمله ارقBonita mixed ،Gypsy sunshine ،Scarlet Sophia ،Tangerine  وSingle gold 

  ي گونهینکه ارقام ا مضافاً) Ploeg & Maris 1999 (نمایند  مهارریشه را  غدهی نماتد مولد خوب بهقادرند 

  T. erecta ي گونهجمعیت نماتد در مقایسه با ارقام  مهارتوانایی بیشتري در  زیاد،  به دلیل تولید ترشحات  

 T. patula دارند )Kalaiselvam  & Devaraj  2011(. یر گونه تأثT. erecta  در کاهش جمعیت نماتد مولد

، ییهوا شه، طول اندامیاز جمله وزن راه یگ یشیش رشد روین افزایو همچن یبلبل چشما یلوب يشه رویر غده

ن گونه به همراه یا زمان همشت ک ).Olabiyi et al. 2007(ز گزارش شده است یزان محصول نیتعداد برگ و م

ش رشد ین افزایشه و همچنیر يرو غدهاهش تعداد کسبب  M. incognitaدر مزرعه آلوده به  یفرنگ گوجه

- ي کننده مهار ياز گل جعفر ن گونهیا). Natarajan et al.  2006(د یزان محصول گردیاه و میگ یشیرو

Radopholus similis. Cobb, 1893 ، Helicotylenchus multinctus Cobb, 1893  و Hoplolaimus 

indicus sher, 1963باشد یمز یشت موز نکتحت  یدر اراض  )Wang et al. 2007.(  

 )Tagetes tenuiifolia( دار خاتم گل جعفري -ج

داراي تنـوع رنـگ زیـاد هسـتند ولـی       ها گل). 3شکل (محل اصلی رویش آن، کشور کلمبیا و پرو است 

طبق . شود یماز این گیاه براي دفع آفاتی مثل ساس و پشه استفاده . شوند یمبه رنگ زرد و نارنجی دیده  اکثراً

  روي ریشه گوجه فرنگی آلوده به غده ترشحات ریشه این گونه باعث کاهش تعداد، آالم گزارش صدیقی و
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 Figure 3. Tagetes tenuiifolia   دار گل جعفري خاتم - 3شکل 

 M. incognita  درصد گردید  80و همچنین کاهش میزان تفریخ تخم تا)Siddiqui & Alam 1988.(  

  )Tagetes minuta( جنوبی عفريگل ج - د

ار مقاوم به یبس یاه پوششیگ عنوان به. )4شکل ( است یجنوب يداین گونه، فلوریشت اکمحل   

 ی، معرفنماید یمشتن نماتد عمل کاه تله در جلب و یه مانند گک M. javanicaو  M. incognita يها گونه

. رود یمشمار ه اهان گرمادوست بیو جزو گ ار حساس استیرات دما بسیین گونه نسبت به تغیا. شده است

 شود یماشته ک هان آلوده به نماتدیجات در زمیسبز ي بهارهشت کبه دنبال  یتناوب صورت به T. minuta ي گونه

  ).McSorley et al. 1999( باشد یم هانماتد مهاردر  ییل باالیپتانس يو دارا

  (Tagetes signata)  گل جعفري سیگناتا - ه

ي گل جعفري، سبب ها گونهمعرفی شده است، در مقایسه با سایر  غدهعنوان میزبان نماتد مولد  این گونه به 

  T. signata و T. patula ،T. erecta يها گونهیر تأثدر آزمایشی، . )5شکل ( گردد یمافزایش جمعیت نماتد 

  
 Figure 4. Tagetes minuta   جنوبی گل جعفري - 4ل کش
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 Figure 5. Tagetes signata  سیگناتا گل جعفري - 5 لکش

. مورد بررسی قرار گرفت M. hapla و M. javanica ،M. incognita ،M. arenaria چهار گونه مهارروي 

یدمثل نموده و تکثیر یافتند تول Tangerine Gem رقم T. signataي گونه  یشهري نماتد، روي ها گونهي  همه

)Ploeg & Maris 1999( . مختلف ي ها گونهدر اکثر مواقعTagetes spp.  غدهقادرند هر چهار گونه نماتد مولد 

  ).Suatmadji 1969( یندنما مهارریشه را 

 ت نماتدیاهش جمعکدر ط یمح يو دما ياشت گل جعفرکنقش زمان -2

، شهیر غدهنماتد مولد  یزبانان اصلیاز م یکی عنوان به کشت محصوالت سبزي و صیفیت تحدر مناطق 

 آلبـر اسـاس گـزارش    . شـود  یمـ دو ماه پیش از کشت این محصوالت در زمین کاشـته   .Tagetes spp معموالً

کـه در   ییزابسـ  یرتـأث ، عـالوه بـر   زبان نماتـد یاه میهمراه با گ از ارقام یبرخ زمان هماران، کشت کهمو  يهاماو

، تولید بذر سالم، افـزایش سـطح بـرگ، تقویـت     یزن جوانهکاهش میزان آلودگی نماتد خواهد داشت، در تسریع 

ریشه و افزایش رشد آن، افزایش میزان محصول، افزایش سیستم ایمنـی در گیـاه میزبـان و همچنـین افـزایش      

درصـد   .)El-Hamawi et al. 2004(د دارو حفظ رطوبت خاك نقش بسـیاري  مفید خاك  یریزجاندارانفعالیت 

زان یـ مختلـف م  يهـا  گونـه ه البته در مورد ک ، وابسته به دماستياه گل جعفریت نماتد توسط گیاهش جمعک

رقـم   T. patulaترشـحات حاصـل از گونـه     یرتـأث  يبـرا  یازموردن ي، دماکه يطور به. ، متفاوت استمؤثر يدما

Single gold  و گونهT. erecta  رقمFlor de muerto  اسـت  سلسـیوس درجه  30تا  20ن یباهش نماتد، کدر. 

 يشـه حسـاس اسـت در دمـا    یر غـده ه نسبت به نماتد مولد ک Tangerin Gemرقم  T. signataگونه در مورد 

 کـه  یزمـان  .باشـد  یمدر سطح آن  غدهجاد یشه و ای، نماتد قادر به نفوذ به داخل رسلسیوسدرجه  30ش از یب

 مهـار قـادر بـه    T. erecta ي گونـه از  Cracker Jackابد، تنها رقـم  یاهش ک سلسیوسدرجه  15 یال 10به  دما
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در  سلسـیوس درجـه   15ش از یبـ  يدمـا ، يترشحات گل جعفـر  یرياثرپذ يبرا، یلک طور به. نماتد خواهد بود

 Ploeg & Maris( ت اسـت یـ اهمج مطلـوب، حـائز   یدر حصول نتـا  شده کشتنوع گونه است و  يط، ضروریمح

1999.(  

 ریشه غدهمولد  نماتد مهاردر  يجعفر هايمکانیسم عمل گل-3

  یمبـا داشـتن خاصـیت آللوپـاتی و ترشـح مـاده سـ       ) .Tagetes spp(یی از گیـاه گـل جعفـري    ها گونه

ایـن  . شـود  د و تکثیـر الرو در ریشـه مـی   ي است، مانع تفریخ تخم نماتگوگردترتینیل که حاوي ترکیبات  -آلفا

ي آلـوده بـه نماتـد مولـد      یشهرروي  غدهجمعیت نماتدهاي انگل و همچنین تعداد  ویژگی باعث شده است که

 El Hamawi( چشمگیري کاهش یابد طور بهشوند،  یمدر گیاهان میزبانی که به همراه گل جعفري کاشته  غده

et al. 2004( . همراه و یا متناوب بـا میزبـان حسـاس بـه نماتـد توصـیه        صورت بهدر کالیفرنیا، کشت این گیاه

ی کشت گل جعفـري طـی چنـدین فصـل متـوالی باعـث کـاهش        فرنگ گوجهگردیده که در اراضی تحت کشت 

عالوه بـر ایـن، اثـر بازدارنـدگی      )kruger et al. 2007(محصول شده است % 50جمعیت نماتد و افزایش حدود 

). Soule 1993(به اثبات رسیده اسـت  و حشرات  ها قارچزاي خاکزاد از جمله  یماريباین گیاه روي سایر عوامل 

 معمـوالً خاصیت نماتدزدایی گیاه گل جعفري از نظر طول مدت کاشـت، محـدود اسـت و     کهالزم به ذکر است 

کشت این گیاه، بـیش از  . شود یمتناوبی کاشته  صورت بهماه همراه با گیاه میزبان نماتد و یا  2-4گیاه بین این 

ي ترشـحات   یمانـده باقاثـر    دهـد،  یمـ ی خود را از دسـت  مهارکنندگینکه خاصیت امدت زمان مذکور، عالوه بر 

از سوي دیگـر در برخـی مواقـع،    . ودش یمحاصل از آن سبب افت رشد رویشی و در نتیجه عملکرد گیاه میزبان 

ي بیمارگر در خاك شده که بـا  ها قارچي گل جعفري، سبب فعال شدن  یشهري باقیمانده ترشحات  یهثانواثرات 

 Wang et(شـوند   یمعنوان منبع تغذیه، باعث پارازیته شدن نماتد در خاك  انتقال هیف به داخل بدن نماتد به

al. 2007(. 

 شهیر غدهت نماتد مولد یاهش جمعکدر ) Marigold( يبه فرم تجار ينقش گل جعفر-4

گرانول حاوي ترکیبات  صورت به) Marigold NC, ABPL Company( گل جعفري يب تجارکیتر

مواد  درصد 20بیش از + روي درصد 05/0+ آهن درصد 05/0+ پتاس درصد 05/0+ نیتروژن  درصد 10/0(

، یشیدر آزما. است) کربن آلی درصد 20+ پتاس آلی درصد 2+ فسفات آلی درصد 2+ یوماسبدرصد  8+ آلی
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 ،يا گلخانهار یخ يرو M. javanica مهارگرانوله در  گل جعفريمختلف  يها غلظت اثر یحاصل از بررس جینتا

قادر به  ،باال يها غلظتدر  یآن، حت دهنده یلتشکبات کیبا توجه به تر، اهین گیا يفرم تجاره ک دادنشان 

ل یدلبه گرانوله،  گل جعفري .)6شکل (ستینار یزبان خیم يت نماتد رویجمعشه و یر يرو غدهتعداد اهش ک

است، در  ید و ترشح مواد سمیه قادر به تولکاه ین گیا یعی، نتوانست همانند فرم طبیسمت یخاص نداشتن

 یازموردنر مواد یو سا یل همراه داشتن مواد آلیتنها به دل ،يب تجارکین تریا. داشته باشد ینقش نماتد مهار

 یابوتراب(آن نقش داشته باشد  یاه و شادابیگ یشیبات خود، قادر بود در رشد روکیاه در تریرشد گ يبرا

ر و یثکباعث ت Tangerine Gemرقم  T. signata ي گونهاز جمله  ياه گل جعفریگ يها گونهاز  یبرخ ).1393

لذا در فرم . )Ploeg & Maris 1999( نماتد ندارند يرو یکنندگ مهارو نقش  شوند یمنماتد  یدمثلتول

ش یبا افزا داد،ه نشان کنماتد  یدمثلتول عاملو  ییت نهایجمع یابیش، با توجه به ارزیمورد آزما ي گرانوله

، احتماالً برگرفته ه فرم گرانولهکگفت  توان یم، لذا شود یمافزوده  نماتدت یزان جمعی، بر مفرم تجارتیغلظت 

عامل  یک عنوان بهو ت نماتد نقش داشته است یش جمعیه در افزاکباشد  ياه گل جعفریاز ارقام حساس گ

 .باشد ینمه یقابل توص نماتد ي کننده مهارن و یگزیجا

                     

 
جعفريشکل تجارتی گللف مخت يها غلظتمار شده با یار تیخ يها بوته - 6ل کش  

Figure 6. The treated cucumber plants by various doses of marigold 

 

گرم 25 گرم 50  گرم 75   
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  و پیشنهاد گیري یجهنت

مختلـف   نـواع از جملـه ا  )M. javanica(شـه  یر غـده نماتد مولـد   هاي یزبانمثرت کو  یندگکبه پرا نظر

ه کـ از نماتـد   یو خسارت ناشـ  باشند یمار برخورد یقابل توجه يشور از ارزش اقتصادکه در ک یفیو ص يسبز

ان یـ جهت اجتنـاب از هـر گونـه ز   مارگر، ین عامل بیا مهار ، لزومشود یممحصوالت  یفکیو  یمکاهش کباعث 

یک گیاه  عنوان به) .Tagetes spp( يگل جعفر اهیگ نکهیا توجه به با .کند یم جابینده را ایدر آ جبران یرقابلغ

این گیاه به دلیل داشـتن  قات، یاز تحق برگرفتهج یبر اساس نتاناخته شده است، زینتی جزو گیاهان پوششی ش

. باشـد  یمـ دارا  هـا  آنکاهش جمعیـت   شه ویر غدهمولد نماتدهاي  مهارخاصیت توکسینی، توانایی بسیاري در 

محصـول شـده   % 50طی چندین فصل متوالی باعث کاهش جمعیت نماتد و افزایش حـدود   گل جعفريکشت 

 یرتـأث زمـان  اه بـا توجـه بـه مـدت     یـ ن گیشت اک که دهد یمنشان  شده انجام هاي یبررسج حاصل از یانت. است

 20-30 ییط دمـا یدر شـرا  شتکط یزبان به محیاه میش از انتقال گیآن، دو ماه پ ي یشهرن مترشحه از یسکتو

دارد  یل تـوجه قابـ  یرتـأث شـه،  یر غـده شت بـه نماتـد مولـد    کبستر  یزان آلودگیاهش مک، در سلسیوسدرجه 

ش رشـد  یسـبب افـزا  ت نماتـد،  یاهش جمعکعالوه بر   زبان،یاه میاه به همراه گین گیا زمان همشت کن یهمچن

ـ  . شود یم رد آنکش عملیجه افزایو در نت اه همراهیگ یشیرو  اه گـل یـ گ یورد بررسـ ن ارقـام مـ  یدر مجمـوع از ب

را  یرتأثن یشتریب) ییقایفرآ گل جعفري( T. erecta و) يفرانسو گل جعفري( T.patulaدو رقم شت ک، يجعفر

بـوده   مـؤثرتر شـتر،  یب ینیسکتو ترشحات دیتول لیدله ب T. erectaت نماتد داشته و البته رقم یاهش جمعک در

ت نماتـد،  یاهش جمعکدر  یريتأث، ینیسکل عدم حضور مواد تویدله اه، بین گیا ي گرانولهو  ياست و فرم تجار

ت یـ زبـان نماتـد، حـائز اهم   یاه میور به همراه گکارقام مذ یعیشت طبکاز فرم  یريگ هبهرن یبنابرا؛ نداشته است

 غـده  مولـد  نماتد تیجمع مهار در يجعفر گل اهیگ یرگذارتأث نقش بر یمبن نیمحقق ها گزارش اساس بر .است

 شـت، ک زا شیپـ  مختلـف،  يهـا  زمان در یعیطب شکل به اهیگ نیا مختلف ارقام یرتأث ،گردد یم شنهادیپ شه،یر

 .ردیگ قرار یموردبررس نماتد تیجمع اهشک يرو حساس اهیگ شتک از بعد و شتک با زمان هم
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