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Research Article 

Optimal method for production of mycelia biomass of  

Ganoderma lucidum in sugarcane molasses 

SAEIDEH  AHMADIFAR, SYED MOHSEN HOSSEINI,  

EBRAHIM  MOHAMMADI GOLTAPEH,  AKBAR  JAHEDI  

Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran  
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Ahmadifar S , Hosseini SM, MohammadiGoltapeh E, Jahedi A (2020) Optimal method 

for production of mycelia biomass of Ganoderma lucidum in sugarcane molasses. 

Plant Pathology Science 9(1):1-14. DOI: 10.2982/PPS.9.1.1. 

Abstract 

Introduction: Ganoderma lucidum, medicinal mushroom, is one of the most effective 

traditional medicine in East Asia. The mycelium, the spore and the basidiocarp contain 

about 400 different bioactive compounds with polysaccharides, peptidoglycans and 

triterpenes as active ingredient groups of medical value. Underwater cultivation is one 

of the most reliable technologies to produce the industrial biomass of this mushroom, 

which contains anti-tumor and anti-cancer polysaccharides. Regarding the growth of 

fungal mycelium, it is related to various environmental factors such as pH, temperature 

and available nutrients. The aim of this study was to determine the influence of pH, 

temperature and different concentrations of the carbon and nitrogen sources on the 

growth rate of fungal biomass in sugar cane molasses. Materials and Methods: The 

first part of the study dealt with the morpHological and molecular identification of an 

Iranian isolate from G. lucidum.  Then the effects of carbon sources of arabinose, 

maltose, cellulose and xylose at concentrations of 0.1, 0.2 and 0.3%, and nitrogen 

sources of yeast extract, MgSo4.7H2O, peptone and K2Hpo4 at concentrations of 0.2, 0.3 

and 0.4%, pH 4, 4.5, 5 and 5.5, and a temperature of 25° C, 28° C, 32 ° C and the 

number of 2, 3, and 4 inoculum particles of 5 mm
2
 for the production of mycelium 

biomass of G. lucidum, in sugarcane molasses was studied, in completely randomized 

design experiments with four replicates for each treatment in vitro. Results: A 

comparison of the mean dry weight mycelium of G. lucidum produced with different 

treatments showed the significant differences between the treatments with a probability 

of 5%. The highest yield of G. lucidum was obtained in peptone with concentration of 

0.3%, maltose with concentration of 0.2%, pH=5, 3 inoculum particles with 5mm
2
 

diameter, at 28°C. Conclusion: Sugar cane molasses can be used as a cheap and 

inexpensive medium for the biomass production of G. lucidum. For the first time this 

study showed that by adding peptone with concentration of 0.3%, maltose with 

concentration of 0.2%, to sugarcane molasses, with 3 particles of inoculum with 5mm
2
 

diameter, in pH=5, and 28°C, the highest biomass of this medicinal mushroom could be 

produced. 

Keywords: Peptone, Immersed cultivation, Maltose, Sugarcane molasses, Ganoderma 
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 هقالِ پصٍّطی

 در هالض ًیطکر Ganoderma lucidumتَلیذ زیست تَدُ هیسلیَهی  رٍش بْیٌِ

   جاّذی ، اکبرتپِ گل هحوذی ابراّینحسیٌی،  هحسي فر، سیذاحوذی سعیذُ

 ، سْشاىداًـىذُ وـبٍسصی، داًـگبُ سشثیز هذسع

 12/11/1398: دزیشؽ    18/08/1398: دسیبفز

 هیؼلیَهی سَدُ صیؼز سَلیذ ثْیٌِ ( سٍؽ1398ا، خبّذی ا ) سذِگلهطوذیع م،  ع، ضؼیٌی فشاضوذی

Ganoderma lucidum 1-14(: 1)9 گیبّی ؿٌبػی ثیوبسی داًؾ. دس هالع ًیـىش. 
DOI:10.2982/PPS.9.1.1. 

 چکیذُ

ؿشق دس ػٌشی ّبی عتسشیي هطلَلهَثشیىی اص ػٌَاى ثِ Ganoderma lucidumلبسذ داسٍیی  هقذهِ:

هخشلف  تیسشو 400ضذٍد  یلبسذ ضبٍایي ٍ اػذَس  َمیؼلی، هاػز. ثذًِ ثبصیذیَوبسح ؿٌبخشِ ؿذُآػیب 

 ّبی هَثش ثب اسصؽ داسٍیی، ثِ ػٌَاى گشٍُّبسشديسشیٍ  ّبدذشیذٍگلیىبى ذّب،یػبوبسیدل ّوشاُثِفؼبل  ؼزیص

وـز ، ٍ ػشعبى سَهَس ضذبسیذّبی ػبوضبٍی دلیلبسذ سَدُ ایي ی اص صیؼزثضسگ بعیهم ذیسَل یثشاثبؿٌذ. هی

هخشلف  یغیثب ػَاهل هطلبسذ  هیؼلیَمسؿذ ثب سَخِ ثِ ایٌىِ  ّب اػز.یآٍسفي سشیيهَثكاص  یىآى ی ٍسغَعِ

 ، دهب، pHسبثیش  ّذف اص ایي دظٍّؾ سؼییي ،آى اسسجبط داسد دس دػششع یدهب ٍ هَاد هغز ،pHهبًٌذ 

  .ثَددس هطیظ هالع ًیـىش  لبسذ صیؼز سَدُسؿذ  ثش ًیششٍطىٍ  هٌجغ وشثي ّبی هخشلفغلظز

اخشلبف دادُ  G. lucidum خذایِ ایشاًی ثخؾ اٍل دظٍّؾ ثِ ؿٌبػبیی سیخشی ٍ هَلىَلی: ّاهَاد ٍ رٍش

-دسكذ، هٌجغ 3/0ٍ  2/0، 1/0ّبی آساثیٌَص، هبلشَص، ػلَالص ٍ صایلَص ثب غلظز وشثي یّبهٌجغ شیسبث ػذغ. ؿذ

 pHدسكذ، اثش  4/0ٍ  3/0، 2/0ّبی ثب غلظز K2Hpo4، دذشَى MgSo4.7H2Oٍخوش، ػلبسُ ه ًیششٍطىّبی 

mm  ثِ لغش لشف 4یب  3،  2دسخِ ػلؼیَع ٍ سؼذاد  32ٍ  28، 25، دهبّبی 5/5، 5، 5/4، 4
ثش  ،صادهبیِ 25

لبلت عشش آهبسی وبهال ّبی دس آصهبیؾدس دس هالع ًیـىش،  G. lucidum یَهیؼلیسَدُ ه ؼزیص ذیسَل

همبیؼِ هیبًگیي ٍصى  :ّایافتِ .ًذؿذ هغبلؼِلبدفی ثب زْبس سىشاس ثشای ّش سیوبس دس ؿشایظ آصهبیـگبّی س

سَلیذی دس سیوبسّبی هخشلف ایي آصهبیؾ ًـبى داد وِ ثیي سیوبسّبی هخشلف دس ػغص  هیؼلیَمخـه 

غ ًیششٍطى دذشَى ثب هٌج سَدُ هیؼلیَهی لبسذ ثبداسی ٍخَد داسد. ثیـششیي اخشالف هؼٌی دسكذ5اضشوبل 

 3افضٍدى دسخِ ػلؼیَع ٍ  28، دهبی pH=5، دسكذ2/0،  هٌجغ وشثي هبلشَص ثب غلظز دسكذ3/0غلظز 

5mm ثِ لغش لشف
 هالع ًیـىش  گیری:ًتیجِ. لبسذ دس هطیظ هبیغ هالع ًیـىش ثذػز آهذ صادهبیِ  2

هَسد اػشفبدُ لشاس  G. lucodum سَدُسَلیذ صیؼز ثشایكشفِ ثٍِ همشٍىػٌَاى یه هطیظ اسصاى سَاًذ ثِهی

ثب  ، هبلشَصدسكذ3/0ثب غلظز  ثب افضٍدى دذشَىسَاى هیثشای ًخؼشیي ثبس ًـبى داد، وِ دظٍّؾ ایي گیشد. 

5mm ثِ لغشلشف  3 ثب ثِ هالع ًیـىش،، دسكذ2/0غلظز 
دسخِ ػلؼیَع  28دهبی  ٍ  pH=5 دسصادهبیِ،  2

 ا سَلیذ وشد.ثیـششیي صیؼز سَدُ ایي لبسذ داسٍیی س

 Ganoderma، هالع ًیـىشهبلشَص، ٍس، دذشَى، وـز غَعِ کلیذی: ىاگٍاش

                                                           

 emgoltapeh@gmail.com  
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                                                                                                             Introduction هقذهِ

عجیؼی دس آػیب ٍ  یییؼی اص هطلَالر داسٍعیف ٍػثِ ػٌَاى سَلیذوٌٌذُ  Ganodermaّبی گًَِثؼضی   

 Ganoderma lucidum  سَلیذی اص  ی ّبداسٍثِ  ّباص دظٍّؾ یبسیثؼ اًذ.ؿٌبخشِ ؿذُآهشیىبی ؿوبلی 

(Curtis) P.Kars ٌذگشفشهیػٌشی دس زیي ٍ طادي هَسد اػشفبدُ لشاس عت  دس ؿَد وِ هشثَط هی ( Jong 

et al. 1992  Cor et al. 2018,,et al. 2007 Boh).  ایي خٌغ دس هٌبعك  ّبیگًَِثؼیبسی اص 

 .(Pilotti et al. 2004) وٌٌذدس ؿشایظ گشم ٍ هشعَة سؿذ هی ؿًَذ ٍگشهؼیشی ٍ گشهؼیشی یبفز هیًیوِ

افشا، ًبسٍى، هبگٌَلیب، داسّبیی هبًٌذ ثلَط، ى هشدُ ٍ دس ضبل فؼبد خلَكب خضاىسذ سٍی ثؼیبسی اص دسخشبایي لب

سؿذ  Prunusسٍی دسخشبى خٌغ  آػیبؿشق ٍ دس وـَسّبی  اػز ثِ سؿذ ثلَط، ػذیذاس ٍ غیشُ لبدسثیذ، ؿبُ

هَسد اػشفبدُ  یاثِ عَس گؼششدُ لشهض ٍاسیشِ، اهب ثبؿذسًگ هی ؿؾداسای سٌَػی دس  G. lucidumوٌذ. هی

 Lai et) ؿَدیوـز هخٌَثی طادي ٍ وشُ  َاى،یسب ي،یز ،یؿوبل یىبیدس آهش یسسدبس ثِ كَسر ٍلشاس گشفشِ 

al. 2004.) فؼبل  یاخضا يیسشًـبى دادُ وِ هْن ّب دظٍّؾG. lucidumگٌَدسیه اػیذ ٍ  ذیػبوبسی، دل 

هخشلف  تیسشو 400ضذٍد  یلبسذ  ضبٍایي ٍ اػذَس  َمیؼلی، هبصیذیَوبسحث (.Xu et al. 2008) ثبؿذهی

 .Wachtel-Galor et al ) ذثبؿهیّب سشديسشیٍ  ّبدذشیذٍگلیىبى ذّب،یػبوبسیدل ثِ ّوشاُفؼبل  ؼزیص

 هضهي، آػن،  زیثشًٍـ ز،یخَى، ّذبساص فـبس خَى ثبال، لٌذ یشیـگید دسهبى ٍ ثشایلبسذ  يیا .(2011

 .Zarate-Chaves et al ) اػز ذیهف ّبوبّؾ سًٍذ دیشؿذى ػلَل ٍ HIV ،ػشعبى ،یللج یّبیوبسیث

  یشٍػیٍ ضذٍ یضذلبسز ،یضذثبوشش ،یالشْبثضذخبكیز  داسایلبسذ  ایي ّبیذیػبوبسیدلثؼضی . (2013

ثِ دػز  (SLF) هبیغثؼشش سخویش  بیٍ  (SSF) خبهذثؼشش سخویش  كیذ اص عشٌسَاًیه وِ ،ذٌثبؿهی

 یّبهطیظاص  یبسیؼضبل، ث يیثب ا  .(Barbieri et al. 2017 ,Bao et al. 2001  ,Wan et al. 2016)ذٌیآ

سؿذ لبسذ  ػبصٍوبس .ٌذؼشیون دس دػششع ً ٌِیثب ّض یٌَّص اص لطبػ الشلبد یهلٌَػوِیً بی یهلٌَػ شیسخو

-یاص دل یبدیص شیهمبدثذیي هٌظَس،  خبهذ اسسجبط داسد. ثؼشش ثِلبسذ  زؼجیذى ًَنثِ ؿذر ثب  ؼزیدس عج

 یثشا ؿًَذ.اًجبؿشِ هی خَاى (HypHa)سیؼِ  یّبدس ًَن ػلَل ؿًَذ ٍیه ذیسَللبسذ زؼجٌذُ  ذیػبوبس

 فؼبل ییداسٍ یبْجیسشوثِ دػز آٍسدى ٍ  ییلبسذ داسٍایي  (Biomass)صیؼز سَدُ ی اص ثضسگ بعیهم ذیسَل

 ثِلبدس ثِ سؿذ  یٍ خَساو ییداسٍ یّبلبسذ اص یبسیثؼ اػز.آى  ٍسغَعِوـز ّب یآٍسفيثْششیي  اص  یىی آى،

ّبی هبوشٍ لبسذ هیؼلیَمسَلیذ  (.Wasser et al. 2000) ّؼشٌذ ٍسغَعِدس وـز  مهیؼلیَ صیؼز سَدُؿىل 

ًؼجز ٍس غَعِ وـز خْز زیهض يیزٌذكَسر گشفز.  1950ٍس ثشای ًخؼشیي ثبس دس ػبل دس وـز غَعِ

آػبى ثَدى  دبییي ٍ یّبٌِی، ّضثبال یٍسثْشُ وِ ؿبهل ٍخَد داسداػیذ گبًَدسیه  ذیسَل یخبهذ ثشا ثِ وـز

. وـز هبیغ، سَاى دیـشفز ثیـششی ثشای سَلیذ (Hughes et al. 1958)ثبؿذ سٌظین ؿشایظ هٌبػت هی

ثش ثَدُ ٍ ًیبص ثِ فضبی ثیـششی سشویجْبی ثبًَیِ ًؼجز ثِ سَلیذ ثبصیذیَوبسح داسد. سَلیذ ثبصیذیَوبسح صهبى

سَػظ ٍس ثبؿذ. وـز غَعٍِس( هیسش اص سٍؽ وـز هبیغ )غَعِض وٌششل ؿشایظ هطیغی ثؼیبس هـىلداسد ٍ ًی

 (.Fang and Zhong 2002اػز ) سشویجْبی داسٍیی لبسذوبسآهذ  ذیسَل یثشا يیگضیسٍؽ خب هی شیسخو

ػبوبسیذ ، اگضٍدلیصیؼز سَدُػبصی سَلیذ ثْیٌِ هغبلؼِ، ثِ (Supramani et al. 2019) ػَدشاهٌی ٍ ّوىبساى 

 ٍس ز گلَوض ٍ ػشػز ضشوز دس وـز غَعِ، غلظpHػلَلی ثب اػشفبدُ اص دبساهششّبی ػبوبسیذ دسٍىٍ دلی

G. lucidum  01/4) دس ؿشایظ  صیؼز سَدُگشم ثش لیشش  12/5دشداخشٌذ ٍ هیضاىpH=  ٍ09/32 یشش گشم ثش ل

 25/24، غلظز گلَوض =4pHػبوبسیذ ) دس ؿشایظ گشم ثش لیشش اگضٍدلی 49/2لیمِ(، دٍس ثش د 120گلَوض دس 
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، غلظز گلَوض =4pHػلَلی ) دس ؿشایظ دلی ػبوبسیذ دسٍى 25/1ٍ  دٍس ثش دلیمِ( 110گشم ثش لیشش دس 

  (Nasreen et al. 2005) بساىًؼشیي ٍ ّوى دٍس ثش دلیمِ( سا ثذػز آٍسدًذ. 103گشم ثش لیشش دس  43/45

ُ ؿیشُ لٌذ ٍ ٍ ثِ دًجبل آى هطیظ ػلبسُ هبلز ثِ ّوشا C 25˚ٍ دهبی  =5pHصهیٌی دوؼششٍص ثب هطیظ ػیت

صیؼز هَسد هغبلؼِ لشاس دادًذ ٍ ثبالسشیي ػولىشد لبسذ  هیؼلیَم صیؼز سَدُػبصی سؿذ گلَوض سا خْز ثْیٌِ

  100گشم ثش  59/1ص ثب هیضاى صهیٌی دوؼششٍسٍص دس هطیظ ػیت 15سا ثؼذ اص  لیَمهیؼسَدُ 

 ٍ  ّباًَاع هخشلف لشف فشهَل ثِ ػٌَاىسَاًذ یه هیؼلیَم صیؼز سَدُدَدس  لیشش گضاسؽ وشدًذ.هیلی

، ضبیؼبر فشاٍسی ؿذُ هشوجبرس لبسذ د َمیؼلیه .(Chen and Jie 2001) اػشفبدُ ؿَدی ػالهشی ّبوذؼَل

 دس آى َمیؼلیه ی وِهطیظ وـش .(Takashaki 1996) وٌذیسؿذ ه ضبیؼبر ػَلفبر ٍ كٌبیغ وبغزهالع ٍ 

 .ؿذُ ثبؿذ ػبخشِ هطیغی سلفیِ ؿذُثؼششّبی صیؼزخبلق ٍ  ییبیویوٌذ، هوىي اػز اص هَاد ؿیسؿذ ه

اػیذ ٍ سَلیذ  هیؼلیَمهخشلف وشثي ٍ ًیششٍطى سا سٍی سؿذ  یّبهٌجغسبثیش  ((Xu et al. 2008 طٍ ٍ ّوىبساى 

آًْب ضبوی اص ایي ثَد وِ گلَوض  یبفشِ ّبهَسد هغبلؼِ لشاس دادًذ ٍ  G. lucidumگبًَدسیه ثب اػشفبدُ اص لبسذ 

ثش لیشش( ٍ گشم  93/20آسد رسر ) ٍ ذّؼشٌ یؼلیَمه صیؼز سَدٍُ دذشَى داسای كشفِ الشلبدی خْز سَلیذ 

 ذیسَل ثب ّذفوـز لبسذ  ثبؿٌذ.هٌبػت هیًیض گبًَدسیه اػیذ یذ گشم ثش لیشش( خْز سَل 44/6دَدس ػَیب )

ٍ ثؼشش،  گًَِ ثؼشِ ثِ ًَع ّب ثشای اٍلیي ثبسثبصیذیَوبسح ظَْسهذر اػز، وِ یعَالً ٌذیفشا هی ثبصیذیَوبسح

ثبػث  غ،یوـز هب ظیٍس دس هطغَعِ ظیلبسذ خبلق دس ؿشا همبثل، سؿذدس وـذ.یَل هسب زٌذ هبُ ع هی

 لیسَخِ ثِ دال ثب .(Wasser et al. 2000) ؿَدیهعی زٌذ سٍص  صیؼز سَدُػولىشد  ٍسؿذ  افضایؾ ػشػز

 G. lucidumهیؼلیَم سؿذثشای  یغیهخشلف ٍ ػَاهل هط یبّهطیظ ّبیهَلفِ هغبلؼِروش ؿذُ، ّوَاسُ 

سَاًذ ثِ ػٌَاى یه هطیظ اسصاى ٍ همشٍى ثِ ؼبر وـبٍسصی ّوسَى هالع ًیـىش هیضبی ثبؿذ.هی ضشٍسی

هخشلف هبًٌذ  یغیثب ػَاهل هط هیؼلیَمسؿذ اص آًدب وِ  شَلیذ صیؼز سَدُ هَسد اػشفبدُ لشاس گیشد.ثشایكشفِ 

pH سبثیش ثشای ثشسػی ایي دظٍّؾ ،داسد آى اسسجبط دس دػششع یٍ دهب ٍ هَاد هغز pH ،ّبی غلظز، دهب

لبسذ خذایِ ایشاًی  ایي  َمیؼلیه صیؼز سَدُثش سؿذ  همذاس صادهبیِ   هٌجغ ًیششٍطى ٍ  هٌجغ وشثي هخشلف

فـشدُ ٍ دس صهبى وَسبُ  یفضب هیثبال دس  هیؼلیَم ذیسَل دشبًؼیل ثبالیی خْز یداسا ٍسوـز غَعِاًدبم ؿذ. 

ضبكل اص ػلبسُ هالع ٍس غَعِوـز  ظیاص هط دس ایي آصهبیؾ سٍ يی، اص اثبؿذون هی یآلَدگ اضشوبلثب 

 اػشفبدُ ؿذ.ًیـىش 

                            Materials and Methods                                                                                      ّاهَاد ٍ رٍش

 هحیط کطتسازی آهادُارچ ٍ ق جذایِ

آٍسی ؿذ ٍ اص دبسن خٌگلی ًَس ٍالغ دس اػشبى هبصًذساى خوغ Ganoderma lucidumخذایِ لبسذ  15سؼذاد 

هَسد اػشفبدُ لشاس گشفز. ثب اػشفبدُ  هیؼلیَمػبصی ػولىشد صیؼز سَدُ ثؼذ اص ؿٌبػبیی هَلىَلی خْز ثْیٌِ

سٍی هطیظ وـز  هیؼلیَمی اص ثبفز لبسذ ثشیذُ ؿذ ٍ خْز سؿذ اصسیغ اػىبلذش صیش َّد الهیٌبس لغؼِ وَزى

دسخِ ػلؼیَع  ثِ هذر دٌح سٍص داخل اًىَثبسَس  26دس دهبی ( PDA) ػیت صهیٌی دوؼششٍص آگبسسدبسسی 

ثِ هذر دٍ ّفشِ دس  هیؼلیَمٍس، هطیظ داسای صًی ثشای هطیظ وـز غَعِلشاس گشفز. دس اداهِ خْز هبیِ

ًگْذاسی ؿذ. هطیظ وـز هَسد اػشفبدُ ؿبهل ػلبسُ هالع ًیـىش ثَد وِ ضبٍی ع دسخِ ػیلؼیَ 4دهبی 

 3/4ّب، دسكذ ػبیش وشثَّیذسار 5/2دسكذ لٌذّبی سجذیل ؿذُ )گلَوض ٍ فشٍوشَص(،  10دسكذ ػبوبسص،  35
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 دسكذ  9/8دسكذ آة ٍ  25دسكذ ًوه،  6/4دسكذ خبوؼشش،  6/9دسكذ زشثی خبم، 06/0دسكذ دشٍسئیي خبم، 

اسوؼفش ٍ دهبی  4/1هطیظ، دس فـبس . ّبی فلضی هبًٌذ ولؼین، دشبػین، ػذین، آّي، هٌیضین ٍ هغ ثَد ىیَ

 . (Roukas 1998 ,Kotzamanidis et al. 2002)ػششٍى ؿذ دلیمِ  20هذر  ِثدسخِ  121

 Ganoderma lucidum هَلکَلیٍ  ریختیضٌاسایی 

یه  سیخشی، ؿٌبػبیی هـخلبر لیِ خْز سبییذ َّیز هَلىَلی لبسذبسصیبثی اٍثشایسزَة هغبلؼِ ضبضش، بدس ز

ؿذًذ.  يییسؼ یًَس ىشٍػىَةیثب اػشفبدُ اص ه سیخشیسوبم هـخلبر سٍؽ ولی هفیذ دس ًظش گشفشِ ؿذ. 

 یًَس ىشٍػىَحیه شیدس آة، ّش اػذَس ص ؼبًذىیّش ًوًَِ خذا ؿذ ٍ دغ اص خثبصیذیَوبسح اص  یثخؾ ًبصو

 یّبذیولثب اػشفبدُ اص  ٍ هغبلؼِ BX51 (Olympus BX51, Dic Nomarski, Japan)هذل  وذَعیال

 هـخلبر . (Moradali et al. 2007, Steyaert 1972) ؿذ آى ؿٌبػبیی گًَِ هؼشجش، ییؿٌبػب

 ،ًگ، سشاون، ثبفز، ثذًِ هیَُ، ػشػز سؿذاص خولِ ؿىل، س هیؼلیَموالّه ٍ  ؿٌبػی هیىشٍ ٍ هبوشٍسیخز

 هشاضل اًدبم هٌظَسهخشلف لبسذ ثِ ّبیخبلق گًَِ DNAٍخَد  ،ولیعَس. ثِلشاس گشفز هغبلؼِهَسد 

سٍگش ٍ  ؿذُ سَػظ فیسَكCTAB ثب اػشفبدُ اص سٍؽ  DNA. اػشخشاج اػز یضشٍس PCR ثب وبس ٍ اػشخشاج

 ثب آغبصگشّبی ،DNA ّبی اصِلغؼ شیسىث. ؿذاًدبم  شییسغ یثب اًذو( and Bendich 1985 Roger) ثٌذیر

 :GSF: CCCTAAACCTCTCAAAGTCA  ٍTATCGTACAGGTTCTCGTG GSRاخشلبكی

  56ثبًیِ،  30ػلؼیَع ثشای دسخِ 94دلیمِ،  5صهبى ػلؼیَع ثشای هذردسخِ 94 :یثشًبهِ ضشاسسٍ 

 5ػلؼیَع ثشای هذر صهبى دسخِ 72مِ، دلی 1ػلؼیَع ثشای دسخِ 72ثبًیِ،  30ػلؼیَع ثِ هذر دسخِ

، الىششٍفَسص ثب اػشفبدُ اص طل PCRهـبّذُ هطلَالر ٍاوٌؾ  ایثش ػذغ .اًدبم ؿذ زشخِ 30دلیمِ دس 

 . دسكذ اًدبم ؿذ یهآگبسص 

بر تَلیذ زیست تَدُ هیسلیَم قارچ در هالض  ًیترٍشى ّایهٌبغ  ٍ ًَع غلظتاثر هتقابل آزهایص 

 ًیطکر

 ، دذشَىMgso4.7H2Oًیششٍطى ػلبسُ هخوش،  یّباصهٌجغ هیؼلیَمػبصی ػولىشد سؿذ ثْیٌِ هغبلؼِثشای 

ٍK2Hpo4 ًیششٍطى ثب  یّبدسكذ اػشفبدُ ؿذ ٍ دس اداهِ ّش یه اص هٌجغ 4/0ٍ   3/0دسكذ،  2/0ّبی ثب غلظز

الع ًیـىش لیشش اص هطیظ وـز ػلبسُ ههیلی 100لیشش( ضبٍی هیلی 250ّبی )ضدن غلظز هـخق ثِ اسلي

mm لشف  3ٍ ثب  ًذسىشاس اضبفِ ؿذ 4ثب 
دسخِ ػلؼیَع ثِ  25ٍ دس دهبی  ًذسلمیص ؿذلبسذ  هیؼلیَماص  25

 .ٌذلشاس گشفش(Shaker incubator)  اًىَثبسَس دػشگبُ لشصادس دلیمِ ثشدٍس 130سٍص دس  10هذر 

ُ هیسلیَم قارچ در هالض بر تَلیذ زیست تَد کربي ّایهٌبغ  ٍ ًَع ّاغلظتاثر هتقابل آزهایص 

  ًیطکر

دسكذ خْز سؿذ 3/0ٍ  2/0دسكذ،  1/0ّبی وشثي ؿبهل آساثیٌَص، هبلشَص، ػلَالص ٍ صایلَص ثب غلظز یّبهٌجغ

  250ّبی وشثي ثب غلظز هـخق ثِ  اسلي یّب. ّش یه اص هٌجغٌذهَسد اػشفبدُ لشاس گشفشلبسذ   هیؼلیَم

 لشف  3ٍ ثب  ًذسىشاس اضبفِ ؿذ 4وـز ػلبسُ هالع ًیـىش ثب لیشش هطیظ هیلی 100ضبٍی  یلیششهیلی

mm
 دلیمِثشدٍس 130سٍص دس  10دسخِ ػیلؼیَع ثِ هذر  25ٍ دس دهبی  ًذسلمیص ؿذلبسذ  هیؼلیَماص  25

 .ٌذلشاس گشفشاًىَثبسَس دػشگبُ لشصا  دس



 1398 دبییض ٍ صهؼشبى، 1، خلذ ًْنػبل                                                           ؿٌبػی گیبّی                 داًؾ ثیوبسی

Plant Pathology Science                                                                                                           Vol.9(1), 2020 
 

6 

 بر تَلیذ زیست تَدُ هیسلیَم قارچ در هالض ًیطکر pHاثر آزهایص 

 pH ثب اػشفبدُ اص اػیذ ولشیذسیه ًین هَالس ٍ ػَد یه لیشش هطیظ ػلبسُ هالع ًیـىش هیلی 100ّشّبی

اسوؼفش ٍ دهبی  4/1. هطیظ، ثب فـبس ًذگشدیذ ٌظینس ثشای ّش سیوبس زْبس سىشاس ثب 5/5، 5، 5/4، 4هَالس  دس 

mmلشف  3. ثؼذ اص خٌه ؿذى هطیظ دس دهبی اسبق ػششٍى ؿذًذلؼیَع دسخِ ػ 120
ثِ  هیؼلیَمص ا 5 2

دػشگبُ لشصا  دسدلیمِ ثشدٍس 130ثب سٍص  10ثِ هذر دسخِ ػیلؼیَع  25ّب سلمیص ؿذ ٍ دس دهبی هطیظ

 لشاس گشفشٌذ.اًىَثبسَس 

 بر تَلیذ زیست تَدُ هیسلیَم قارچ در هالض ًیطکر دهااثر آزهایص 

mm لشف  3 ٍآهبدُ ؿذًذ  لیششی هطیظ ػششٍى ؿذُ ػلبسُ هالع ًیـىشهیلی 100ّبی اسلي
صادهبیِ  25

سٍص ثب  10دسخِ ػلؼیَع ثِ هذر  32ٍ  28، 25ّب دس دهبّبی اضبفِ ؿذًذ. اسليثِ ّش زْبس سىشاس آًْب لبسذ 

 لشاس گشفشٌذ. اًىَثبسَسدػشگبُ لشصا  دسدلیمِ ثشدٍس 130

 بر تَلیذ زیست تَدُ هیسلیَم قارچ در هالض ًیطکر تاثیر هیساى زادهایِ اٍلیِ قارچ

mm لشف  4 یب 3،  2ػلبسُ هالع ًیـىش  ػششٍى ؿذُ هطیظ یلیششهیلی 100ّبی اسلي
ثب صادهبیِ لبسذ  25

 دٍس 130سٍص ثب  10دسخِ ػلؼیَع ثِ هذر  25. اسلٌْب دس دهبی ًذؿذ اضبفِ ،زْبس سىشاس ثشای ّش سیوبس

 لشاس گشفشٌذ.اًىَثبسَس دػشگبُ لشصا  دسدلیمِ ثش

 ارچ در هالض ًیطکر در ّر آزهایصزیست تَدُ هیسلیَم ق برداضت

ّش هطیظ ثِ كَسر خذاگبًِ سَػظ وبغز ٍاسوي فیلشش ؿذ سب یه  هیؼلیَمسٍص، هطیظ وـز ضبٍی  10ثؼذ اص 

 دسخِ ػلؼیَع 50دٍ هشسجِ ثب آة همغش ؿـؼشِ ؿذ ٍ دسٍى آٍى دس دهبی  هیؼلیَموبغز ؿفبف ثذػز آیذ. 

. ٍصى خـه ((Feng et al. 2010  ثبثز ثذػز آهذ دس عَل ؿت لشاس گشفز سب صهبًی وِ یه ٍصى خـه

گیشی ٍ اًذاصُ (mg/100ml)لیشش هیلی 100گشم ثش ثب اػشفبدُ اص سشاصٍی دیدیشبل ٍ ثش ضؼت هیلی هیؼلیَم

  ثجز ؿذ.

ٍ  ِیهَسد سدض یفوبهال سلبدآهبسی عشش دس لبلت   SPSS 24افضاس ثب اػشفبدُ اص ًشم ی ّش آصهبیؾّبدادُ

 (KSآصهَى بی K-S)آصهَى  شًَفیاػو-ّب ثب اػشفبدُ اص آصهَى وَلوَگشٍفلشاس گشفشٌذ. ًشهبل ثَدى دادُ لیسطل

عشفِ ٍ ثب آصهَى هی ANOVAدسكذ ثب اػشفبدُ اص آصهَى  5دس ػغص  بًغیٍ ّوگي ثَدى ٍاس ًذؿذ هغبلؼِ

 .مبیؼِ ؿذًذداًىي ه ایزٌذ داهٌِ

                                                                                                                    Results ّا یافتِ 

 Ganoderma lucidumخصَصیات ریختی ٍ هَلکَلی جذایِ قارچ 
ثِ ؿىل ثبصیذیَوبسح والّه  .ثَدسؿذ خغی هششاون ٍ ثبفز ػفز دس ضیي سؿذ  ثب سًگ،ػفیذ  لبسذهیؼلیَم 

 15×  2/12×  2/3ّبی هخشلف اًذاصُدبیِ یب زؼجیذُ ثِ دبیِ ثِ ؿىل هشوضی، ثبدثضًی ؿىل ثب ای، ثیولیِ

 ای ثب ػغص والّه ّبی ثبلغ لشهض یب لٍَُْ دس ًوًَِ سًگ صسد یب ػفیذ ثَدثِ . ضبؿیِ والّه ثَدهشش ػبًشی
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 .. ثبصیذیَػذَسّبB. ثبصیذیَوبسح، Ganoderma leucidum: Aهـخلبر سیخشی لبسذ  . 2ضکل 

Figure 1. MorpHological characteristics of Ganoderma leucidum: A. Basidiocarp,  

B. Basidiospores. 

 ای ثب اًذاصُهشغی ؿىل، دٍخذاسُ، ثیضی ؿىل ٍ لَُْثشاق ثَد. ػالٍُ ثش ایي ثبصیذیَػذَسّب  سخن

 (. 1هیىشٍهشش ثَدًذ )ؿىل 10–5×  14–7 
 Güler et al. 2011 ،Badalyan et al. 2015 ،Liuهـخلبر ایي گًَِ ثب ٍیظگی ّبی روش ؿذُ دس هٌبثغ 

et al. 2017 ،Keypour et al. 2014  ًَِهغبثمز داؿز. دس اداهِ ثش اػبع وبسّبی هَلىَلی گ

Ganoderma lucidum  ثبًذbp 560 (.2)ؿىل وشد  بییذسا سىثیش وشدُ ٍ ؿٌبػبیی سیخز ؿٌبػی سا س 
 

 
 .GSF  ٍGSR اخشلبكی ّبیآغبصگشثب اػشفبدُ اص Ganoderma lucidum ؿٌبػبیی گًَِ .9ضکل 

Figure 2. Identification of Ganoderma leucidum species using GSF and GSR specific 

primers. 

A B 
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 هالض ًیطکر تَلیذی قارچ در هیسلیَمّای ًیترٍشى ٍ غلظت آًْا بر ٍزى خطک اثر هتقابل هٌبغ

سَلیذی دس سیوبسّبی هخشلف ایي آصهبیؾ ًـبى داد وِ ثیي سیوبسّبی  هیؼلیَمهمبیؼِ هیبًگیي ٍصى خـه 

 هـبّذُ  1داسی ٍخَد داسد. ّوبًغَس وِ دس خذٍل دسكذ ثیي آًْب اخشالف هؼٌی5هخشلف دس ػغص اضشوبل 

 mg/100ml 58/265دسكذ، 3/0 دسهٌجغ ًیششٍطى دذشَى ثب غلظز هیؼلیَمؿَد ثبالسشیي ٍصى خـه هی

دسكذ، 2/0ثب غلظز  Mgso4.7H2oدس هٌجغ ًیششٍطى  هیؼلیَمسشیي ٍصى خـه آهذ دس ضبلی وِ دبییيثذػش

mg/100ml221 .هـبّذُ ؿذ 

 قارچ در هالض ًیطکرتَلیذی  هیسلیَمٍزى خطک آًْا بر  کربي ٍ غلظت یّاهٌبغ اثر هتقابل 

 صایلَص ٍ ػلَالص آساثیٌَص، هبلشَص،ؿبهل: هخشلف  یّبهٌجغ هیؼلیَمسؿذ  یهٌجغ وشثي ثشا يیاًشخبة ثْشش یثشا

اثش ، ؿَدهـبّذُ هی 2ّوبًغَس وِ دس خذٍل اضبفِ ؿذ.  هطیظ ػلبسُ هالع ًیـىش ثًِظش هَسد ّبیب غلظزث

. ی داسًذداسهؼٌیاخشالف  دسكذ5دس ػغص اضشوبل  هیؼلیَمثي ٍ غلظز ثش ٍصى خـه هشمبثل ًَع وش

ٍ  دسكذ2ثب غلظز  بس ضبٍی لٌذ هبلشَصودس سی mg/100ml 50/308 ثشاثش ثب هیؼلیَمٍصى خـه  ثیـششیي

  .هـبّذُ ؿذ دسكذ1دس سیوبس لٌذ صایلَص ثب غلظز  هیؼلیَمووششیي ٍصى خـه 

 قارچ در هالض ًیطکر تَلیذی هیسلیَمٍزى خطک  بردها ٍ  pH اثر

داسای  =5/4pH ٍ ثِ دًجبل آى  =5pH( دس mg/100ml75/303 ) هیؼلیَم صیؼز سَدُضذاوثش ٍصى خـه 

ثب  هیؼلیَم صیؼز سَدٍُصى خـه  ضذاوثشػالٍُ ثش ایي  ثبؿذ.هی mg/100m 5/300 صیؼز سَدٍُصى خـه 

 صیؼز سَدُدس ضبلی وِ ضذالل ٍصى خـه  دسخِ ػلؼیَع 28دس دهبی  mg/100ml25/285 هیضاى

 .هـبّذُ ؿذ لؼیَعػ 32دس دهبی  mg/100ml 258 ثب هیضاى هیؼلیَم

 سَلیذی ثش ٍصى خـه هیؼلیَم آًْب ّبی هخشلفًیششٍطى ٍ غلظز یّبهٌجغ اثش هشمبثل  .2جذٍل 

Ganoderma lucidum. 
Table 1. Interaction of nitrogen sources and their different concentrations on dry weight 

of mycelium produced by Ganoderma lucidum. 

Nitrogen source Concentration 
(%) 

Mycelium dry weight 
(mg/100ml) 

Peptone 0.2 244.50 dc
 

Yeast extract 0.3 264.50 b 
Mgso4.7H2o 0.4 258 b

 

K2Hpo4 0.2 243 dc 
Peptone 0.3 292.25 a

 

Yeast extract 0.4 264.50 b 
Mgso4.7H2o 0.2 221 e 
K2Hpo4 0.3 262 b 
Peptone 0.4 264.50 b 
Yeast extract 0.2 239.25 d 
Mgso4.7H2o 0.3 253 c

 

K2Hpo4 0.4 259.75 b 
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 سَلیذی ٍصى خـه هیؼلیَمثش   ّبی آًْبوشثي ٍ غلظز یّبهٌجغ اثش هشمبثل   .9جذٍل 

Ganoderma lucidum. 
Table 2. Interaction of carbon sources and their concentrations on dry weight of 

mycelium produced by Ganoderma lucidum. 

Carbon source Concentration 
(%) 

Mycelium dry weight 
(mg/100ml) 

Arabinose 1 248.50 fe 
Maltose 2 308.50 a 
Cellulase 3 275 c 
Xylose 1 246.25 f 
Arabinose 2 284.25 b 

 Maltose 3 287.75 b 
Cellulase 1 259.25 d 
Xylose 2 260.50 d 
Arabinose 3 275.50 c 
Maltose 1 258 d 
Cellulase 2 273 c 
Xylose 3 256 ed 

 قارچ در هالض ًیطکر تَلیذی هیسلیَمبر ٍزى خطک  یِها هقذار زاداثر 

دس اسلي  mg/100ml 5/259ثِ هیضاى  هیؼلیَماًذاصُ ثْیٌِ صادهبیِ لبسذ خْز سَلیذ ضذاوثش ٍصى خـه 

mm لشف  3داسای 
mm لشف  2دس اسلي داسای  هیؼلیَمثذػز آهذ دس ضبلی وِ ووششیي ٍصى خـه  25

25 

 (. 3 هـبّذُ ؿذ )ؿىل mg/100ml 245ثِ هیضاى 
 

 
ثِ سشسیت اص زخ ثِ ساػز  دس هطیظ هالع ًیـىش  Ganoderma leucidumی لبسذ هیؼلیَهسَدُ  .9ضکل 

mmلشف  4لشف ٍ 3لشف،  2ؿبهل: 
25. 

Figure 3. Mycelium mass of Ganoderma leucidum in sugar cane molasses medium 

from left to right, respectively: 2 pieces, 3 pieces and 4 pieces of 5mm
2 

. 
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                 Discussion                                                                                                                        بحث     

-هی ذیٌبهیبػیٍ ً يیذٍوؼیشی، ديیجَفالٍی، سيیبهیهبًٌذ س ییّبيیشبهیٍ ٍ بةیػٌبكش وو یضبٍ ـىشیهالع ً

اػشفبدُ ؿَد ثشای سَلیذ صیؼز سَدُ هیؼلیَهی لبسزْب سؿذ  یسَاًذ ثِ ػٌَاى هٌجغ فبوشَسّبیهوِ ثبؿذ 

(White1954 Crueger and Crueger 1984  ) . ثِ عَس ولی هىول ثؼشش ثب افضٍدًی ّبی غٌی اص ًیششٍطى

ًیششٍطى آلی  یّباػشفبدُ اص هٌجغثب ػث افضایؾ ػولىشد سؿذ لبسذ دس ضیي وـز هی ؿَد. اص عشف دیگش 

ّب هٌجؼْب ًیششٍطى آلی دیسیذُ سا سشخیص اوثش ثبصیذیَهیؼز ؿَد.هی هیؼلیَمثبػث افضایؾ ٍصى صیؼز سَدُ 

 هطیظ وـزدس  یهؼذً ششٍطىیهٌجؼْب ًدٌّذ صیشا اهىبى ػذم سَلیذ ثؼضی اص آهیٌَاػیذّبی ضشٍسی دس هی

ٍس وـز غَعِ شَػؼِ هٌبػتثشای. دس ایي آصهبیؾ (Shih et al. 2006)ّبی هبوشٍ ٍخَد داسد ٍس لبسذغَعِ

ّب دذشَى اص هَاد دشٍسئیٌی سـىیل ؿذُ اػز. اػبػب دذشَىًیششٍطى اػشفبدُ ؿذ.  هٌجغ 4گبًَدسهب لَػیذم اص 

. دس (Priatni et al. 2017) ثبؿذدذشیذ ٍ اػیذّبی آهیٌِ هیدذشیذ، دیضبٍی هـشمبر دشٍسئیي اص خولِ دلی

سَاى ثِ ایي شٍطى دذشَى ضبكل ؿذ. ػلز ایي ًشیدِ سا هیدظٍّؾ ضبضش ثیـششیي ػولىشد صادهبیِ اص هٌجغ ًیش

ضوبیز وشدُ ٍ ثبػث سطشیه سؿذ  هیؼلیَمهَضَع ًؼجز داد وِ دشٍسئیي یه هٌجغ ًیششٍطى اػز وِ اص سؿذ 

طٍ ٍ . (Feng et al. 2017, Postemsky et al. 2014) ؿَدٍس ٍ خبهذ هیلبسذ دس دٍ ضبلز وـز غَعِ

( g/l36/0±21/19ثبالسشیي ٍصى صیؼز سَدُ سا دس هٌجغ ًیششٍطى دذشَى )ًیض  ((Xu et al. 2008ّوىبساى

 وؼت وشدًذ. 

ػْن . (Yee 2015) ثبؿذاضبفِ وشدى هٌبثغ وشثي اص خولِ گلیؼشٍل ٍ گلَوض دس سمَیز صادهبیِ ثؼیبس هَثش هی

ل هٌبػت هًََػبوبسیذ ثِ هٌبثغ هخشلف وشثي خْز سؿذ ًِ سٌْب ثِ ًَع گًَِ ثؼشگی داسد ثلىِ ثِ لبثلیز اًشمب

ػالٍُ ثش ایي، دس وٌبس لٌذّب، هالع  .(Ozmihci and Kargi 2007) غـبی دسٍى ػلَل ًیض ٍاثؼشِ اػز

زغٌذس ضبٍی همذاسی ٍیشبهیي ٍ هَاد هؼٌذی هبًٌذ دشبػین، ػذین ٍ ولؼین اػز وِ ثِ افضایؾ سَلیذ صادهبیِ 

 ( ثبالسشیي ٍصى صیؼز سَدShah et al. 2018ُؿِ ٍ ّوىبساى ) .(Zhang et al. 2015)وٌذ ووه هی

. ثشای افضایؾ دسكذ ثذػز آٍسدًذ5/1َوض ثب غلظز ( سا دس لٌذ گلmg/100 mL) 3.97 ± 307هیؼلیَم لبسذ 

ّبی هشوت اص هَاد هلٌَػی ، اػشفبدُ وشدى اص هطیظ وشثي ٍ ًیششٍطى ثِ خبی فشهَلهیؼلیَمصیؼز سَدُ 

 .Suberu et al  )ثب هغبلؼِ ػَثشٍ ٍ ّوىبساى  ی ایي دظٍّؾّبیبفشِ. (Xu et al. 2008)سش اػز تهٌبػ

 . اػز لٌذ هبلشَص وؼت وشدًذ ػبصگبس ثبسا  G. lucidum هیؼلیَموِ ثْششیي ػولىشد صیؼز سَدُ   (2013

pH  گزاسد، صیشا لبثلیز اػشفبدُ اص هَاد ثِ ؿىل هطلَل سا ثشای سبثیش هی هیؼلیَمهطیظ سٍی ػغص خزة

ثْیٌِ ثِ ػَاهل هخشلفی اص خولِ ًَع خذایِ  pHاػبػب همذاس . (Galli et al. 2003) خزة سؼییي هی وٌذ

سؿذ ثشای ، یه دبساهشش هْن یغ اثشذایی سخویش هب pH(. Xu and Yun, 2003هَسد اػشفبدُ ثؼشگی داسد )

ػلَلی ٍ اػشفبدُ اص ٍ ػبخشبس هیؼلیَم اػز، صیشا هوىي اػز ثش ػولىشد غـبی ػلَلی لبسذ، هَسفَلَطی 

صیؼز سَدُ اػیذی ثشای سؿذ ٍ سَلیذ  pHگضاسؽ ؿذُ اػز وِ  ای هخشلف سأثیش ثگزاسد.ًیبصّبی سغزیِ

ًشیدِ  (.Shih et al. 2006)اػز  سشّب هٌبػتیؼزیذیَهصّب ٍ ثبزؼهخشلف آػىَهی ّبیگًَِهیؼلیَم 

دس هغبثمز ثب گضاسؽ ؿِ ٍ  Ganoderma lucidumسَلیذی  هیؼلیَمثش ٍصى خـه  pHاثش آصهبیؾ 

 =5pHدس  18/3±291 سا ثِ هیضاى َمیؼلیهخـه صیؼز سَدُ ضذاوثش ٍصى ثبؿذ وِ ( هی2018ّوىبساى )

  آٍسدًذ. ثذػز
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                   Conclusion                                                                                                               گیریًتیجِ

دس هذر صهبى  G. lucidumلبسذ داسٍیی  هیؼلیَمافضایؾ سَلیذ  ثشایٍس داسای دشبًؼیل ثبالیی وـز غَعِ

ی هیؼلیَهثب ّذف گضیٌؾ ثْششیي هطیظ خْز سَلیذ صیؼز سَدُ  دظٍّؾایي بؿذ، اص ّویي سٍ ثوَسبُ هی

ّبی الشلبدی ٍ همشٍى ثِ كشفِ دس وبسثشد ثشایاًدبم ؿذ.  دس هالع ًیـىش ٍسدس ؿشایظ وـز غَعِلبسذ ایي 

الٍُ، ثب سَخِ ثِ ایٌىِ ثِ ػ صهیٌِ سَلیذار داسٍیی، وـز ثب اػشفبدُ اص هَاد اسصاى لیوز ًمؾ ثِ ػضایی داسد.

سالؽ ثشای ثشسػی  سطز سبثیش ػَاهل هطیغی هخشلف ّوسَى دهب ٍ هَاد هغزی هی ثبؿذ، هیؼلیَمسؿذ 

ضبیؼبر وـبٍسصی  ضبئض اّویز اػز. گزاسدیلبسذ اثش ه َمیؼلیه صیؼز سَدُػَاهل هخشلف وِ ثش سؿذ 

ایي لبسذ سَلیذ صیؼز سَدُ  ثشایثِ كشفِ سَاًذ ثِ ػٌَاى یه هطیظ اسصاى ٍ همشٍى ّوسَى هالع ًیـىش هی

سَلیذ صیؼز سَدُ  ثشایسب وٌَى گضاسؽ هجٌی ثش اػشفبدُ اص هطیظ هالع ًیـىش هَسد اػشفبدُ لشاس گیشد. 

ػبصی ؿشایظ وـز دظٍّؾ ضبوی اص آى اػز وِ ثب ثْیٌِ ی ایيّبیبفشِاص ایشاى گضاسؽ ًـذُ اػز.  هیؼلیَم

 ثب سَخِ ثِ  سا افضایؾ داد. G. lucodumضاى سَلیذ صیؼز سَدُ لبسذ سَاى هیدس هطیظ هالع ًیـىش هی

ّبیی دظٍّؾ ضبضش، ػالٍُ ثش ٍیشبهیي ٍ هَاد هؼذًی هَخَد دس هالع ًیـىش، اضبفِ وشدى هىول ّبیبفشِ

د ثذیي َؿهی داسٍییلبسذ ایي ّبی هخشلف وشثي ٍ ًیششٍطى ثبػث افضایؾ ػولىشد دس صادهبیِ ّوسَى هٌجغ

 mg/100ml ثِ هیضاى  دسكذ3/0ِ ثیـششیي ػولىشد صادهبیِ دس هٌجغ ًیششٍطى دذشَى دس غلظز كَسر و

ثْیٌِ  mg/100ml 5/308 ،pH ثِ هیضاى  دسكذ2/0، ضذاوثش ػولىشد دس هٌجغ وشثي هبلشَص دس غلظز  5/265

5 (mg/100ml 5/300 دهبی هٌبػت ،)28 ( دسخِ ػلؼیَعmg/100ml 2/285 ٍ )3  5لشفmm
2 

 ذ.دً( صادهبیِ سا ثِ خَد اخشلبف داmg/100ml 5/259یي هیضاى ػولىشد )ثیـشش
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Abstract 

Introduction: The Hoplolaimidae family is one of the largest and economically most 

important families of the order/ infraorder Tylenchida / Tylenchomorpha. The members 

of this family spread all over the world and can be found under different climatic 

conditions. Some species in this family are serious plant parasites and significantly 

reduce crop yields. Materials and Methods: In the forests of Khorramabad city in 

western Iran 70 samples were collected from the soil around the roots of hawthorn trees 

in the period of 2017-2019. After recording the properties of each sample, they were 

transferred to a laboratory and cooled at 4 °C. The nematodes were extracted from the 

soil using the tray method, then fixed and transferred to pure glycerin, and permanent 

slides were made. The morphological and morphometric properties of the nematodes 

were examined using a light microscope equipped with a Dino Capture camera. The 

nematode species were identified using scientific identification keys. Results: Five 

species of plant parasitic nematodes belonging to two genera of Hoplolaimidae were 

identified in this study, including Rotylenchus goodeyi, Helicotylenchus canadensis, H. 

digonicus, H. vulgaris and H. tunisiensis. Conclusion: R. goodeyi is reporting as a new 

record for the nematode fauna of Iran. Morphometrical and morphological 

characteristics of these nemadodes are described here. 

Keywords: Hawthorn, Helicotylenchus, Hoplolaimidae, Nematode, Rotylenchus  
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 مقاله پصوهطی

 غرب ایرانزالسالک  جنگلیدرختان از پنج گونه نماتد انگل گیاهی  معرفی

 ینقو، آرزو یرتازگ، عیدی یذوالفقارزینة 

 آباد، خشم، داًـگاُ لشػتاىپضؿکی یاُگگشٍُ 

 19/12/1398: پزیشؽ    17/10/1398: دسیافت

غاش   صالضالا    خٌگلای دسختااى  اص تذ اًگل گیاّی پٌح گًَِ ًوا هؼشفی (1398ًقَی ا ) ،ص، باصگیش ع یرٍالفقاس

 DOI: 10.2982/PPS.9.1.15 . 15-29(:1)9 گیاّی ؿٌاػی بیواسی داًؾ. ایشاى

 چکیده

ی ساػاتِ/ فاَ    ّا خاًَادُیي تش هْنیي ٍ اص ًظش اقتلادی یکی اص تش بضسگاص  Hoplolaimidaeخاًَادُ  مقدمه:

گشدد. اػضای ایاي خااًَادُ دس ّواِ ًقاای دًیاا       یهؼَ  هح Tylenchida  /Tylenchomorphaباالخاًَادُ 

ی ایي خاًَادُ اًگال خاذی   ّا گًَِؿًَذ. بؼضی  یهّا ٍ ؿشایط آ  ٍ َّایی یافت  یناقلپشاکٌذُ بَدُ ٍ دس اًَاع 

 ّای ػال طی :ها روشمواد و  ؿًَذ.  یهّا  گیاُ بَدُ ٍ با حولِ بِ آًْا باػث کاّؾ قابل تَخِ هحلَل دس آى

ٍ  آٍسی ، خواغ آبااد  خشم ؿْشػتاىی ّا خٌگل صالضال  دسختاى فشاسیـِ اصخاک  ًوًَِ 70 تؼذاد ،1398-1396

ِ   پغ اص ثبت هـخلات ّش ًوًَِ بِ آصهایـگاُ هٌتقل ٍ دس دهاای هْااس دسخاِ ػااًتی     داسی ؿاذًذ.   گاشاد ًگا

 ٍ اًتقال یافتٌاذ  القخ گلیؼشیي بِ ٍ تثبیتدس هشحلِ بؼذ  ٍ ؿذًذ اػتخشاج ػیٌی سٍؽ اص اػتفادُ با ًواتذّا

 ًواتذّا ػٌدی سیخت ٍ ؿٌاختی سیخت ّای ٍیظگی ػپغ. ذگشدی تْیِ دائوی هیکشٍػکَپی اػالیذّای ّا آى اص

تـاخیق   ،ػٌدی یختس اًدام اص پغ. ذؿ بشسػی Dino Capture دٍسبیي هدْض بِ ًَسی هیکشٍػکَپ تَػط

ِ  هتؼلا  ًواتذ اًگل گیاّی  گًَِپٌح  :هایافته  .گشفت اًدام ؼتبشه کلیذّای ٍ هٌابغ اص اػتفادُ با ّا گًَِ  دٍ با

 ،Rotylenchus goodeyi ،Helicotylenchus canadensis ؿااهل  Hoplolaimidaeخااًَادُ   دس خاٌغ 

Helicotylenchus digonicus، H. vulgaris ٍ Helicotylenchus tunisiensis  دس ایاااي پاااظٍّؾ

 هـخلاااتاػاات.  خذیااذ ایااشاى ًواتااذّای فااَى شایباا R. goodeyiگیههری: نتیجههه .ًااذؿٌاػااایی گشدیذ

 .ؿشح دادُ ؿذُ اػتایي ًواتذّا ػٌدی  ٍ سیخت ؿٌاػی یختس

 Hoplolaimidae ،Helicotylenchus ،Rotylenchus صالضال ، ًواتذ، کلیدی:  گان واش

               Introduction                                                                                                                     مقدمه 

باا اسصؽ   یّا گًَِاص هْوتشیي  .باؿذ یه ّا دسختچِدسختی ٍ  یّا گًَِصاگشع داسای تٌَع باالیی اص  یّا خٌگل

ِ  ،کٌٌذ یهّا ایفا  ّای صاگشع کِ ًقؾ هْوی دس بْبَد تٌَع صیؼتی ٍ ػاختاس خٌگل خٌگل   صالضالا  یّاا  گًَا

(Crataegus spp. )اػت (Pilehvar et al. 2015) . غالبا صی بَدُ کِ  هَخَدات خاکًواتذّای اًگل گیاّی

خؼااست هؼاتقین، اص    باش  ٍ ػاالٍُ  ّؼاتٌذ داخلی، ًیوِ داخلی ٍ خاسخی فؼاال   یّا اًگل كَست بِسٍی سیـِ 
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غیاش هؼاتقین هَخاس خؼااست کوای ٍ کیفای سٍی گیاّااى         طاَس  بِطشی  تؼاهل با ػایش بیواسگشّای گیاّی 

ٍ اص ًظش اقتلادی یکای   یيتش بضسگ اص Hoplolaimidae Filipjev 1934اًَادُ (. خNickle 1991)ؿًَذ  هی

 Tylenchida Thorne 1949 /Tylenchomorpha De ساػاتِ/ فاَ  باالخااًَادُ    یّاا  خاًَادُ یيتش هْناص 

Ley and Blaxter, 2004   َگشدد یههحؼ ( Siddiqi 2000, Andrassy 2007).    ًواتذّای هادُ هؼواَال

ّؼتٌذ. اػضای ایي خااًَادُ دس ّواِ ًقاای     ؿکل یکشهًشّا ّوگی  ٍ ؿکل یا قلَُا ، بشخی هتَسم تؿکل یکشه

ایاي خااًَادُ اًگال     یّاا  گًَِ. بؼضی ؿًَذ یهٍ ؿشایط آ  ٍ َّایی یافت  ّا یناقلدًیا پشاکٌذُ بَدُ ٍ دس اًَاع 

، 1397تاا ػاال    اى. دس ایشؿًَذ یهّا  ًْا باػث کاّؾ قابل تَخِ هحلَل دس آىآخذی گیاُ بَدُ ٍ با حولِ بِ 

اص  Helicotylenchus Steiner, 1945  ٍRotylenchus Filipjev 1936 یّاا  خاٌغ گًَاِ هتؼلا  باِ     55

(، پغ اص آى ّـت گًَِ دیگاش اص ایاي   Kashi and Karegar 2018ًقای هختلف خذاػاصی ٍ گضاسؽ گشدیذ )

 Rashno Bone Abbasi et al. 2018 Mohammadi ) فاَى ًواتاذّای ایاشاى اهاافِ ؿاذ     دٍ خاٌغ باِ   

Zameleh et al. 2018   ،Golhasan et al. 2016 )  گًَااِ  هْاااس تاااکٌَى ،کااِ اص ایااي تؼااذاد

Helicotylenchus exallus Sher 1966 ،H. digonicus Perry in Perry et al. 1959 ،H. 

tunisiensis Siddiqi 1964a  ٍH. vulgaris Yuen 1964  ٍ  ِگًَاِ  ػاRotylenchus buxophilus 

Golden 1956 ،R. cypriensis Antoniou 1980  ٍR. fragaricus Maqbool and Shahina 1986 اص 
پظٍّؾ کاهل ٍ خااهؼی دس  تاکٌَى اص آًدا کِ  .(Kashi and Karegar 2018) اًذ گضاسؽ ؿذُ اػتاى لشػتاى

كاَست ًگشفتاِ ٍ باا     آبااد  خشمؿْشػتاى دس صالضال  خٌگلی خلَف ؿٌاػایی ًواتذّای اًگل گیاّی دسختاى 

 .اًدام ؿذ پظٍّؾ حاهشتَخِ بِ اّویت ٍ پشاکٌؾ آًْا، 

  ethodsM and Materials                                                                                       ها روشمواد و 

 1396-1398ّاای   دس ػاال  آبااد  خاشم ؿْشػاتاى  حَهاِ  دسختااى صالضالا     اًذاص یِػا ًوًَِ اص فشاسیـِ ّفتاد

 40تاا   5اص خااک ػایحی سا کٌااس صدُ ٍ ػاپغ اص ػوا        هتش یػاًت. بشای ایي کاس، ابتذا پٌح ًذؿذ یآٍس خوغ

. گشفات بِ سٍؽ تلادفی اًدام  یبشداس ًوًَِخاک بشداؿتِ ؿذًذ.  یّا ًوًَِ، اطشاف سیـِ دسختاى هتشی یػاًت

 ًوًَا   ػٌَاى بِ اص آى دٍ کیلَگشم تا ی  ،ٍ پغ اص هخلَی کشدى یآٍس خوغًخؼت ؿؾ تا ّـت ًوًَِ خاک 

 دسخا   دهاای هْااس   ٍ بشسػی دس یخچال صهاى تاٍ  هٌتقل آصهایـگاُ بِ اًتخا  ٍ پغ اص ثبت هـخلات اكلی

 Whitehead and Heming) سٍؽ ػیٌی اص اػتفادُ با خاک اص ًواتذّا اػتخشاج .ًذًگْذاسی ؿذگشاد  ػاًتی

تثبیات ٍ باِ گلؼؼایشیي    (، De Grisse 1969)دگشیؼاِ  ؿذ. ًواتذّای اػتخشاج ؿذُ با سٍؽ ( اًدام 1965

حلقِ پاسافیي ٍ گلیؼایشیي اػاتفادُ ؿاذ.     بشای تْیِ اػالیذّای هیکشٍػکَپی دائوی اص سٍؽًذ. گشدیذهٌتقل 

هدْاض باِ    CX31 ( هاذل Olympus) اص هیکشٍػکَپ ًَسی الوپیَع ّا ًوًَِبشداسی ٍ ؿٌاػایی  ػکغ خْت

 ّاای  یات خوؼ ػاٌدی  یخات سٍ  ٌاػای ؿ یخات سهـخلاات  اػتفادُ ؿاذ ٍ   Dino Captureدٍسبیي دیدیتال 

 آٍسی ؿاذُ باا  ّاای خواغ  هقایؼاِ دادُ  باّای ًواتذّا  ؿٌاػایی گًَِؿذُ هَسد بشسػی قشاس گشفت.  یآٍس خوغ

 .ذؿاًدام ؿٌاػایی ًواتذّای اًگل گیاّی  هؼتبش کلیذّای ٍ هٌابغ

 Results and Discusion                                                                                        و تحث ها یافته

دس ایاي   Hoplolaimidaeخااًَادُ  هتؼلا  باِ   گیااّی   اًگال ًواتذّای  اصخٌغ دٍ هتؼل  بِ ًواتذ ًَِ گپٌح 

ؿاااهل  Helicotylenchus خااٌغهْاااس گًَااِ اص  ؿاااهل  ًااذ. ایااي ًواتااذّا گشدیذ خذاػاااصیپااظٍّؾ 
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Helicotylenchus canadensis Waseem 1961 ،H. digonicus ،H. tunisiensis  ٍH. vulgaris  ٍ

ِ  ؿٌاػایی R. goodeyi Loof and Oostenbrink 1958 ًام بِ Rotylenchus خٌغی  گًَِ اص   ٍ هیالؼا

باشای   بااس   اٍلایي  R. goodeyi اى ٍ گًَِلشػت اص باس  اٍلیيبشای  H. canadensisگًَِ  ّا آىاص بیي  گشدیذ کِ

 .گشدًذ هؼشفی هیایشاى فَى ًواتذّای 
1. Rotylenchus goodeyi  Loof and Oostenbrink, 1958 

دس ػای  ؿاکوی. کَتیکاَل داسای     بااص  cباِ ؿاکل    پاغ اص تثبیات داسای خویاذگی    ،ؿکل یکشه بذى ماده:

حاذٍد یا  هْااسم     ،بی داسای هْاس ؿیاس طَلیهیکشٍهتش دس ٍػط بذى. ػیَح خاً 4/1-2 بِ ػشم یؿیاسّای

، دس کاشٍی  ینًا ًاحیِ لبی  .کـیذُ ؿذُتا اًتْای دم ٍ  حلقِ بؼذ اص ػش 5-8ؿشٍع ؿیاسّای طَلی ػشم بذى، 

 داسای اص هحل فشٍسفتگی تاا ابتاذای باذى    فشٍفتگی، کوی قؼوت خلَیی تخت ٍ دس هحل اتلال بِ بذى داسای

ِ ؿابکِ کَتیکاَلی قاَی     داسایهیکشٍهتش،  8-11ٍهتش ٍ ػشم قاػذُ هیکش 5/4-8/5با بلٌذی پٌح حلقِ  باِ   کا

باا   اػاتایلت قاَی   .ػاذد  14-15، تؼذاد ؿیاسّای طَلی ًاحیِ لبای  اهتذاد یافتِ بِ دسٍى بذىدٍ حلقِ   اًذاصُ  

اػاتایلت گاشد، دس قؼاوت خلاَیی      یّا گشُ. (m = 45-57%) آىتقشیبا ًلف طَل اًذاصُ   ِبقؼوت هخشٍطی 

-5/8ّاای اػاتایلت    گشُصیش . فاكلِ هحل سیضؽ غذُ پـتی هشی اص هیکشٍهتش 5/3-5/6ػشم بِ  ا هقؼشتخت ی

ِ باا دسیچاِ هـاخق     یافتِسؿاذ بیضاَی ٍ  هاشی  هیکشٍهتش. حبا  هیااًی   0/5  5/12-18×13-11ابؼااد   ٍ با

هتاش اص ابتاذای   هیکشٍ 89-116 فاكلِ با حلقِ ػلبی دس ٍػط لَلِ ثاًَیِ هشی ٍ بؼذ اص حبا  هیاًی هیکشٍهتش.

هیکشٍهتش  112-135 دس فاكلٍِ تشؿحی -دس ػی  سٍصًِ دفؼیػشهی . ّویضًٍیذ بِ طَل ی  تا دٍ حلقِ بذى

داسای دٍ لَلاِ   .هیکشٍهتاش سٍی سٍدُ  5/23-56  اًاذاصُ   باِ  . حبا  اًتْایی با ّوپَؿااًی پـاتی   ابتذای بذىاص 

. گاشد  یّاا  اػاپشم داسای ساػتا با هحَس طَلی بذى،  ّن، کشٍی تا بیضی اػپشم شُیرخ ؼِیک. بِ طشفیيتٌاػلی 

تحذ  اًذکی  ،گشد وِیً با یتقشکَتاُ، م د هیکشٍهتش. 11-15سای اپیپتیگوای هٌفشد. طَل ٍاطى سٍصًِ تٌاػلی دا

ِ  8-10ی داساّای هتٌَع،  ؿکل با یاسداسؿ ٍ دس ػوت پـتی  ٍ بخاؾ ؿافاف اًتْاایی باِ طاَل      ػشهای  حلقا

 .یسٍصًِ دفؼ حلقِ خلَتش اصتا ػِ ّا دٍ ذیفاػو هیکشٍهتش. 2/4-1/3

ُ اػاتایلت  ٍ ٍ گاّی تخت  ػش گشد ٍلی داسای ّا هادُؿبیِ  :نر ُ  تاش.  کَتاا اًتْاای   باا  ، اص دیاذ خااًبی  دم کَتاا

تاا اًتْاای   کـیذُ ؿذُ داسای خویذگی، بَسػا سؿذ یافتِ ٍ  اػپیکَل ،ی اًحٌا دس ػی  ؿکویوهخشٍطی ٍ ک

 .(2 ٍ 1 ّای ؿکلٍ  1خذٍل )دم

(، Sher 1965(، ؿاش ) Coomans 1962ایي ًواتذ با اػتفادُ اص هٌابغ ٍ کلیذّای اسائِ ؿاذُ تَػاط کَهااًض )   

( Brzeski 1998بشصػااکی ) ( Geraert and Barooti 1996ٍگااشاست ٍ باااسٍتی ) (،Krall 1990کااشال )

ِ ؿٌاػای، گًَاِ هاَسد هیالؼاِ      یخات سػااٌدی ٍ  یخات سی ّاا  دادُؿٌاػاایی  ؿاذ. پاغ اص هقایؼاِ       ػٌااَاى با

Rotylenchus goodeyi    تـخیق دادُ ؿذ. هـخلات ایي گًَِ دس هقایؼِ با ؿشح تَكیف ؿذُ تَػاط ؿاش

(Sher 1965دس توام ٍیظگی )  ّا بِ خض داؿتي ؿاخقO ( تؼاذاد حلقاِ   9-17دس هقابال   27-5/15بیـتش ٍ )

( باِ خاض دس داؿاتي    Brzeski 1998( هیابقت داسد. ّوچٌیي با تَكیف بشصػکی )3-4دس بشابش  5ػش بیـتش )

هیکشٍهتش(، فاكلِ بیـتش هحل سیاضؽ غاذُ پـاتی هاشی اص گاشُ       82-123بشابش  دس 0/148-170بلٌذتش ) هشی

هیکشٍهتاش( دس   13-15دس بشابش  10-12هیکشٍهتش( ٍ طَل گَبشًاکَلَم کوتش ) 1-6دس بشابش  0/5-5/8) اػتایلت

( دس داؿاتي تؼاذاد حلقاِ    1962ّا تیاب  داسد. هـخلات ایي ًواتذ دس هقایؼِ با تَكیف کَهاًض ) ػایش ٍیظگی
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دس بشاباش   8-10( ٍ تؼاذاد حلقاِ دم )  82-98دس بشاباش   148-170(، ٍ هشی بلٌذتش )3-4دس هقابل  5تش)ػش بیـ

 ّا هیابقت داسد. یظگیٍ( تفاٍت داسد، ٍلی دس ػایش 20

 .)هیکشٍهتش( Rotylenchus goodeyi ػٌدی یختس یّا دادُ .2ل جدو

Table1. Morphometric data of Rotylenchus goodeyi (µm). 
Characters Present study Sher 1965 Coomans 1962 

 Female Male Female Male Female Male 

n 10 3   50 6 

L 
913±46 

(848-994) 

836±82.9 

(744-905) 
760-990 680-820 690-1060 700-910 

a 
29.3±2.4 

(24.0-32.0) 

34.1±1.3 

(33.0-35.5) 
27-34 31-34 27-38 30-34 

b 
7.4±0.2 

(7.1-7.7) 

7.6±0.9 

(6.5-8.5) 
6.6-9.5 6.6-9.7 6.0-8.4 5.1-7.6 

b' 
5.8±0.2 

(5.6-6.2) 

5.4±0.3 

(5.0-5.7) 
6.1-7.8 5.5-6.4 -  

c 
56.8±6.7 

(49.0-68.0) 

38.1±1.5 

(37.0-40.0) 
51-69 26-32 39-81.5 22-40 

c' 
1.0±0.1 

(0.5-1.2) 

1.9±0.2 

(1.5-2.0) 
- -   

V 
57.6±1.9 

(55.5-60.5) 
- 53-59 - 50-61  

Stylet 
31.8±0.6 

(30.0-34.0) 

28.1±1.2 

(27-29.0) 
28-32 26-29 28-35 26-28 

Oesophagus 
158±7.4 

(148-170) 

154±7.2 

(145-159) 
- - 82-98 89-101 

Excretory pore 
121±6.6 

(113-135) 

118±7.0 

(113-126) 
- -   

Tail length 
16.6±1.9 

(13.0-18.5) 

22.1±3.0 

(18.5-24.5) 
- - 10.5-22 29-23 

BW 
31.3±2.5 

(26.5-36.0) 

24.5±2.1 

(22.5-27.0) 
- -   

ABW 
16.7±0.9 

(15.0-18.0) 
11.8±0.7 

(11.0-12.5) 
- -   

O 
19.8±3.5 

(15.5-27.0) 

19.5±0.9 

(18.5-20.0) 
9-17 9-15   

Spiculse - 
29.2±1.9 

(27.0-31.0) 
- 27-31  25-30.5 

Gubernaculum - 
11.0±0.3 

(10.0-12.0) 
- 12-15  13-15 
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: ؿکل C، هادًُواتذ ابتذای بذى : ؿکل B، ًواتذ هادُ : ؿکل کلی بذىRotylenchus goodeyi .A .2ضکل 

: سٍصًِ F، آى : حبا  اًتْایی هشی ٍ ّوپَؿاًیE، ی  خاًبیػ : ؿیاسّای طَلیD، ًش ًواتذ ابتذای بذى

: دم دس ًواتذ ًش، I ،هحل فاػویذ دس ًش: H دس هادُ، : هحل قشاس گشفتي فاػویذGتٌاػلی ٍ اپیپتیگوا، 

 .: دم دس ًواتذ هادJ-Lُ اػپیکَل ٍ بَسػا،
Figure 1. Rotylenchus goodeyi. A: Entire female body, B: Female anterior end, C: Male 

anterior end, D: Lateral field, E: Pharyngeal basal bulb and it’s overlap, F: Vulva region 

and Epiptigma, G: Phasmid in female, H: Phasmid in male, I: Male tail, spicules and 

bursa, J-L: Female -posterior end. 
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: ؿکل C: ؿکل ابتذای بذى ًواتذ هادُ، B: ؿکل کلی بذى ًواتذ هادُ، Rotylenchus goodeyi .A .9ضکل 

: دم ٍ G: دم دس ًواتذ هادُ ٍ هحل فاػویذ، E  ٍF: ؿیاسّای طَلی ػی  خاًبی، Dابتذای بذى ًواتذ ًش، 

 هحل فاػویذ دس ًش.
Figure 2. Rotylenchus goodeyi. A: Entire female body, B: Female anterior end, C: Male 

anterior end, D: Lateral field, E and F: Female -posterior end and Phasmid in female, H: 

Phasmid in male, G: Male tail, spicules, bursa and Phasmid in male. 
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ِ ایي گًَِ باا    R. eximius Siddiqi 1964b ،R.agnetis Szczygiel 1968،R. capensis Van یّاا  گًَا

den Berg and Heyns 1974 ،R. pumilus Perry 1959  هقایؼاِ اػات. اص گًَاِ     قابالR. eximius  دس

 دس بشابااش 24-32کوتااش ) aاخق هیکشٍهتااش(، ؿاا 1200-1400دس بشابااش  848-994تااش ) داؿااتي بااذى کَتاااُ

هیکشٍهتش(، کوتش بَدى فاكلِ هحل سیاضؽ غاذُ پـاتی     38-41دس بشابش  30-34) تش کَتاُ(، اػتایلت 37-32 

( 11-12دس بشاباش   8-10( ٍ بیـاتش باَدى تؼاذاد حلقاِ دم )    11-13دس بشاباش   0/5-5/8هشی اص گشُ اػتایلت )

(، ٍخاَد  1/5-8/6دس بشاباش   1/7-7/7بیـتش ) bاؿتي ؿاخق دس د R. agnetisؿَد. ًؼبت بِ گًَِ  یههتوایض 

 ّای ػشهی دس کَتیکاَل دم دس هقابال ػاذم ٍخاَد آًْاا ٍ ٍخاَد ًواتاذّای ًاش دس بشاباش فقاذاى آى اص           حلقِ

 R. agnetis     ِهتوایض اػت. ّوچٌیي دس هقایؼاِ باا گًَاR. capensis  ِ  کوتاش  c دلیال داؿاتي ؿااخق    با

دس  10-12تاش )  (، گَبشًاکَلَم کَتا5/0ُ-9/0دس بشابش  5/0-2/1بیـتش ) 'c اخقؿ (،5/50-80دس بشابش  49-68)

 ػلت داؿاتي اػاتایلت بلٌاذتش    ًیض بِ R. pumilusهیکشٍهتش( هتوایض اػت. تفاٍت آى با گًَِ  0/13-5/14بشابش

 هیکشٍهتش( اػت. 23-26دس بشابش  34-30) 

اص ػیذًْام اًگلؼتاى گضاسؽ  (Loof and Oostnbrink 1958تَػط لَف ٍ اٍػتٌبشیٌ  ) باس  اٍلیيایي گًَِ 

بشای  پظٍّؾ ایي دس ٍ ًذاسد ٍخَد ایشاى دس گًَِ ایي اص گضاسؿی تاکٌَى هَخَد هٌابغ اػاع ؿذُ اػت. بش

اسؽ آٍسی ٍ گض خوغ آباد خشمؿْشػتاى حَهِ ٍسًوذ  دسختاى صالضال  سٍػتای فشاسیـ  خاک اص باس  اٍلیي

 گشدد. هی

2. Helicotylenchus canadensis Waseem, 1961 
ی  حذٍد  ٍ. ػیَح خاًبی داسای هْاس ؿیاس طَلی باص Cؿکل كَست خویذُ یا ِ پغ اص تثبیت ب ماده:

 5/3-5هخشٍی ًاقق، دس اهتذاد بذى ٍ داسای هْاس یا پٌح حلقِ، بلٌذی ػش ًاحیِ لبی ػشم بذى.  هْاسم

ػِ حلقِ بِ دسٍى بذى   اًذاصُ  بِ هیکشٍهتش. ؿبکِ کَتیکَلی ػش قَی ٍ  9/6-2/9پایِ  هیکشٍهتش ٍ ػشم آى دس

فاكلِ هحل . بِ خلَ وایلهـخق با ػی  خلَیی تخت یا کوی هت یّا گشُاهتذاد داسد. اػتایلت سؿذ یافتِ، با 

اص ًَع سٍدُ با  ییاًتْا با ح یّوپَؿاًهیکشٍهتش.  0/9-11اػتایلت  یّا گشُسیضؽ غذُ پـتی هشی اص 

کیؼِ رخیشُ اػپشم خالی ٍ دس اهتذاد  ی،دٍ لَلِ تٌاػل یداسا .کشٍهتشهی 24-43بِ طَل ٍ  یؿکو-یخاًب

اًتْایی، صائذُ بذٍى  کشٍی ینًم دحلقِ،  8-12دم کَتاُ ٍ اص ػوت پـتی هحذ ، داسای  .هحَس تخوذاى

 افت ًـذ.ی :نر . (3ؿکل  ٍ 2)خذٍل ؿیاس ػشهی خلَتش اص هخشج 7-12فاػویذّا 

 5/60) کوتش vؿاخق خض دس داؿتي ِ ب ،(Waseem 1961) ٍػین تَكیفدس هقایؼِ با  ًواتذایي هـخلات 

 دم بلٌذتش ( ٍهیکشٍهتش 28-30دس بشابش  5/32-34) (، اػتایلت بلٌذتش61-66دس بشابش -5/55-

ّوچٌیي با تَخِ بِ ذ. ًّای اكلی هـابْت داس ظگیدس ػایش ٍی( یکشٍهتشه 12-16دس بشابش  5/20-5/17)

داؿتي (، ایي خوؼیت فقط دس BaadlCheri et al. 2011) ٍ ّوکاساى هشیاػذلهـخلات اسائِ ؿذُ تَػط ب

 تَػط ٍػین باس  اٍلیيگًَِ ایي  تفاٍت داسد.هیکشٍهتش(  29-31دس بشابش  5/32-34) اػتایلت بلٌذتش

(Waseem 1961)  ّای یـِسخاک اطشاف اص ( ؿبذس قشهضTrifolium pretense L.)  ٍ دس کاًادا خذاػاصی

(، BaadlCheri et al. 2011ٍ ّوکاساى ) هشیتَػط باػذل باس  اٍلیيًیض دس ایشاى هَسد ؿٌاػایی قشاس گشفت. 

دس اػتاى ( Harati et al. 2010) ّشاتی ٍ ّوکاساىصهاى تَػط  س اػتاى خشاػاى ؿوالی ٍ ّناص سیـِ کلضا د

ؿْشػتاى حَهِ  ِ اص فشاسیـِ دسختاى صالضال  دس سٍػتای ّضاسهٌیًگَایي . گضاسؽ ؿذآٍسی ٍ خوغ ػوٌاى

 ذ.گشدیخذاػاصی دس ایي پظٍّؾ  آباد خشم
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3. Helicotylenchus digonicus  Perry, 1959 
ٍ هـخق بِ   یًؼبتا  ػو یػشه یاسّایؿبا  کَلیکَت. باص Cؿکل داسای  اپغ اص تثبیت خویذُ ی: ماده

 ذُبیبِ ّن ًچؼ یػیَح خاًب یداخل اسیؿ ،یطَل اسیهْاس ؿ یداسا یػیَح خاًب کشٍهتش،یه 1/1-3/1ػشم 

، بِ ؿکل هیکشٍهتش 9/6-2/9ٍ ػشم  4/3-8/3 یبلٌذا ػش دس اهتذاد بذى ب. ؿًَذ یه ذُیؿکل د Uٍ دس اًتْا 

ػِ حلقِ بِ دسٍى بذى   اًذاصُ  بِ ٍ  یقَ یکَلیؿبکِ کَتداسای  ف،یحلقِ ظش 5 تا 4 یهخشٍی ًاقق ٍ داسا

 غذُ ضؽیس فاكلِ هحلبذى،  یل بِ ػوت خلَیهتوا ایتخت ٍ  ّا گشُ ییػی  خلَ. یقَ لتیاػتا .اهتذاد داسد

خاسج اص هحَس  اػپشم شُیرخ ؼِیک ،یدٍ لَلِ تٌاػل ی. داساهیکشٍهتش 8-11 لتیاػتا یّا گشُی اص هش یپـت

 ػی  دس حلقِ 13حذ  با ه یاص طشف پـت ،یتا هخشٍط یا اػتَاًِ وِیکَتاُ، ً دم .ٍ فاقذ اػپشم یتٌاػل

 .ًـذ افتی :نر  .(3ؿکل  ٍ 2)خذٍل یاص سٍصًِ دفؼ خلَتشحلقِ  9تا  4ّا ذی. فاػوؿکوی

هیابقت  H. digonicus Perry, in Perry et al. 1959 تَكیف باگًَِ ایي ختی ؿٌا ختیساكلی هـخلات 

، بیـتش بَدى (حلقِ 3-5دس هقابل  دفؼی سٍصًِ اص قبل حلقِ 9-4) ذیهحل قشاس گشفتي فاػو دسداسد، ٍلی 

 cٍهتش(، ؿاخق هیکش 620-710هقابل دس  716-818) بذى بلٌذتش (،4-10دس بشابش  13)ّای دم  تؼذاد حلقِ

ّای خوؼیت گضاسؽ ؿذُ تَػط  ّوچٌیي ایي گًَِ با ٍیظگی( تفاٍت داسد. 53-70دس هقابل  38-49) کوتش

ٍ  هشیخوؼیت باػذل کِ دس هقایؼِ با دسحالی ؿتِ(، کاهال هیابقت داSaeedizadeh 2017) صادُ ػؼیذی

  کوتش cداؿتي ؿاخق  باّای اكلی  هوي تیاب  کاهل ٍیظگیدس  (،BaadlCheri et al. 2011) ّوکاساى

 يیاٍل گًَِ ایي .گشدد هیهتوایض ( 0/1-3/1دس هقابل  7/0-0/1) یـتشب c'( ٍ ؿاخق 42-55دس بشابش  49-38)

 .ذؿ ییؿٌاػا ٍخذاػاصی  .Poa pratensis L ـِیاص اطشاف سدس آهشیکا  (1959)ٍ ّوکاساى یباس تَػط پش 

ٍ  صهیٌی یسػهغٌذسقٌذ،  ،یٌیصه باداماص هضاسع  ،(1972) یشیتَػط خًیض  شاىیدس ا باس  اٍلیي یبشا گًَِ ایي

هٌیقِ هلِ صالضال  دس دسختاى خاک فشاسیـِ  هیالؼِ اص يیگًَِ هزکَس دس ا .ُ اػتگٌذم اص کشج گضاسؽ ؿذ

 .ذگشدی ییؿٌاػاٍ  یآٍس خوغ آباد خشمؿْشػتاى حَهِ کبَدُ 

4. Helicotylenchus tunisiensis  Siddiqi, 1964 
بِ ػشم  ی ظشیفطَل اسیهْاس ؿ یداسا یباص. ػیَح خاًب یحلقَ تا خَسدُ یچپ ؿکل بِ تیپغ اص تثب ماده:

تخت، دس اهتذاد بذى،  ییَقؼوت خلدس ٍ  ؿکل یا رٍصًقِػش . دسكذ ػشم بذى 13-21ٍ  کشٍهتشهی 9/7-8/5

ؿبکِ داسای  کشٍهتش،هی 6/8-6/9 ِیٍ ػشم آى دس پا کشٍهتشهی 5/4-5ی بلٌذ باؿؾ حلقِ،  تا پٌح یداسا

 لتیاػتا یّا گشُ، افتِیسؿذ  لتیاػتا ،یافتِ ػِ حلقِ بِ دسٍى بذى اهتذاد با یتقش  اًذاصُ  بِ ٍ  یقَ یکَلیکَت

 یهش یغذُ پـت ضؽیهقؼش. هحل س یتا حذٍد ّا گشُ ییبذى ٍ قؼوت خلَ یبِ ػوت خلَ لیهتواقَی، 

اػپشم گشد ٍ فاقذ اػپشم، هتلل  شُیرخ ؼِیک ،یلدٍ لَلِ تٌاػ ی. داسابؼذ اص گشُ اػتایلت کشٍهتشهی 0/12-3/9

گشد ٍ كاف، اص  دم ی. اًتْایًؼبت بِ ؿکو یاص ػوت پـت دم داسای خویذگی بیـتشیبِ هحَس تخوذاى. 

 حلقِ 5-12  اًذاصُ  بِ  ذیفاػو س ًاحیِ هخشج،طَل دم بشابش با ػشم بذى د .حلقِ 9-12 یداسا یػی  ؿکو

 .ًـذ افتی :نر .(3ؿکل  ٍ 2)خذٍل یدفؼ هٌفز اص قبل

( Siddiqi 1964aدس هقایؼِ با تَكیف اسائِ ؿذُ تَػط كذیقی )گًَِ ایي ختی ؿٌا ختیساكلی هـخلات  

حلقِ( هتفاٍت  4بشابش حلقِ دس  5-6) ؿیاسّای ػشهی ػش بیـتش بَدى تؼذاددس تٌْا کاهال هیابقت داسد ٍ 

 Oؿاخق دس  تٌْا(، Naseri et al. 2008) ّوکاساى ًاكشی ٍتَػط  ؿذُ گضاسؽگًَِ ّوچٌیي با اػت. 
هیکشٍهتش(  0/36-0/39دس هقابل  0/34-0/37) تش َتاُ( ٍ اػتایلت ک5/19-5/23دس بشابش  5/32-5/27)یـتش ب
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اص کـَس تًَغ  صهیٌی یسػ ـِیاص خاک اطشاف س (1963) یقیتَػط كذ باس  ٍلیياگًَِ  ایي .اختالف داسد

 1387) ٍ ّوکاساى یاص هضاسع کلضا اػتاى هاصًذساى تَػط ًاكشًیض  شاىیدس اایي ًواتذ ٍ گضاسؽ ؿذ.  یآٍس خوغ

حَهِ  سٍػتای دسُ خٌگی صالضال دسختاى فشاسیـِ اص  پظٍّؾ يیگًَِ دس اایي . ُ اػتذؿ( گضاسؽ  

 .ذیگشد ییٍ ؿٌاػا یآٍس خوغ آباد خشمؿْشػتاى 
5. Helicotylenchus vulgaris Yuen, 1964 

بِ  یطَل اسیهْاس ؿ یؿکل. داسا Cباص تا  یچیحالت هاسپؿذى داسای  تیاص تثب ؿکل ٍ پغ یکشهبذى  ماده:

بِ  یخاًب ػیَح یداخل اسیدٍ ؿ ،دس ًاحیِ تٌاػلی بذى ی  هْاسم ػشم حذٍد ٍ کشٍهتشیه 1/6-0/7ػشم 

ٍ  1/4-8/4 یبلٌذبا حلقِ،  4-5 یداسا بذى ٍدس اهتذاد . ػش ؿًَذ یه ذُیؿکل د Uٍ دس اًتْا  ذُیّن ًچؼب

دٍ تا ػِ حلقِ بِ   اًذاصُ  کِ بِ  یهتَػط تا قَ یکَلیؿبکِ کَتداسای  هیکشٍهتش، 6/7-5/8قاػذُ ػشم دس 

هحل فاكلِ . هقؼش ییخلَضسگ، گشد ٍ دس قؼوت ی اػتایلت بّا ، گشُیقَ لتییافتِ، اػتا دسٍى بذى اهتذاد

 شُیرخ ؼِیک ،یدٍ لَلِ تٌاػل ی. داساکشٍهتشهی 5/6-5/9 لتیاػتا یّا اص گشُ یهش یپـت یّا غذُ ضؽیس

اص  ،یتا هخشٍط یا اػتَاًِ وِیکَتاُ، ً دم .فاقذ اػپشم ،یذهثلیٍ هتلل بِ هحَس لَلِ تَل ؿکل  یاػپشم کشٍ

-16بِ فاكلِ  ذی. فاػویحلقِ دس ػی  ؿکو 6-10 داسای .یبا طشف ؿکو ؼِیهقا دس تش ذُیخو یطشف پـت

 .ًـذ افتی :نر.  (3ٍ ؿکل  2)خذٍل یحلقِ قبل اص سٍصًِ دفؼ 10

( اػت Yuen 1964هَسد هیالؼِ هـابِ ؿشح اكلی یَئي ) تیخوؼ ػٌدی یختٍ س ؿٌاختی یختهـخلات س

هیکشٍهتش( ٍ کوتش بَدى فاكلِ هحل سیضؽ غذُ  63-116دس بشابش  49-86) c ؿاخقکوتش بَدى دس ٍلی 

هیکشٍهتش( تفاٍت داسًذ. ّوچٌیي دس هقایؼِ با  9-12دس هقابل  5/6-5/9ّای اػتایلت ) پـتی هشی اص گشُ

( اص ایشاى، دس Hassanzadeh et al. 2005) ٍ ّوکاساى کٌذی یفِخل صادُ حؼيخوؼیت گضاسؽ ؿذُ تَػط 

اص خاک اطشاف ( ٍ 1964) َئيیتَػط اص اًگلؼتاى باس   اٍلیي یبشا گًَِیي اّا کاهال تیاب  داسد.  توام ٍیظگی

 Kheiri)خیشی باس تَػط   اٍلیي شاىیا گًَِ دس ایي يی. ّوچٌؿذ ییٍ ؿٌاػا یآٍس گشاع خوغ یًَػ ـِیس

گًَِ هزکَس اص دس ایي هیالؼِ . ُ اػتؿذ گضاسؽ ٌی دس اػتاى البشصػیس، گٌذم، هغٌذس، بادام صهی( اص 1972

 .گشدیذ ییٍ ؿٌاػا یآٍس خوغ آباد خشمؿْشػتاى  صالضال  سٍػتای پشی هشدُدسختاى خاک فشاسیـِ 

 

 Conclusion                                                      گیری                                                           نتیجه

دس فشاسیـِ دسختاى  Hoplolaimidaeپٌح گًَِ ًواتذ هتؼل  بِ دٍ خٌغ اص ًواتذّای اًگل گیاّی خاًَادُ 

 باس اص  بشای اٍلیي H. canadensisگًَِ  ّا آىصالضال  اػتاى لشػتاى دس ایي پظٍّؾ ؿٌاػایی ؿذًذ. اص بیي 
 گشدًذ. باس بشای فَى ًواتذّای ایشاى هؼشفی هی  خؼتیيبشای ً R. goodeyi اػتاى لشػتاى ٍ گًَِ
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ِ  ػاٌدی  سیخات  ّاای  دادُ .9 جهدول   ٍ H. canadensis،H. digonichus، H. tunisiensisی ّاا  گًَا

 H. vulgaris ()هیکشٍهتش 
Table 2. Morphometric charactristics of H. canadensis, H. digonicus, H. tunisiensis, 

and H. vulgaris (μm). 

Characters 

Place 

H. canadensis 

Hezar mani 

H. digonichus 

Mele kabudeh 

H. tunisiensis 

Dare jangi 

H. vulgaris 

Pari mordeh 

N 5 5 5 5 

L 
891.8±50.0 
(826-955) 

776.2±44.3 

(716-818) 

1054.1±69.4 

(947-1128) 

872.4±33.7 
(833-921) 

a 
25.3±2.0 

(23.9-28.8) 

30.7±0.8 
(29.8-31.4) 

24.2±3.4 
(20.4-29.0) 

25.3±2.0 
(23.8-28.6) 

b 
6.5±0.4 

(6.1-7.1) 

6.1±0.5 

(5.5-6.7) 

7.5±0.4 
(6.9-7.8) 

7.8±0.3 

(7.3-8.2) 

b' 
5.2±0.3 

(4.9-5.6) 

4.9±0.3 

(4.5-5.2) 

5.6±0.2 

(5.3-5.9) 

5.8±0.2 

(5.6-6.1) 

c 
47.7±4.7 

(40.7-52.4) 

44.4±4.1 

(38.0-49.0) 

55.4±3.8 

(50.4-59.7) 

59.8±15.5 

(49.0-86.4) 

c' 
1.1±0.0 
(1.0-1.1) 

1.1±0.1 

(1.0-1.3) 

0.9±0.1 

(0.8-1.0) 

1.0±0.2 

(0.6-1.2) 

V 
57.7±2.0 

(55.5-60.5) 

60.2±3.5 

(56.4-64.4) 

58.6±1.2 

(57.1-59.7) 

60.7±0.5 
(59.9-61.2) 

Stylet  
33.4±0.5 

(32.5-34.0) 

27.4±1.2 

(25.6-28.6) 

35.7±1.2 

(33.8-37.0) 

30.5±1.4 
(29.0-32.7) 

O.g.e 
172.5±2.4 

(169.3-175.2) 

156.9±4.5 

(150.8-163.0) 

187.0±7.5 

(177.6-197.4) 

149.2±5.0 

(141.1-153.8) 

MB 
68.3±5.5 

(59.0-73.5) 

67.5±2.0 

(64.1-69.4) 

70.7±1.2 

(68.7-71.9) 

73.5±2.8 

(69.6-77.4) 

Ex.p  
134.6±6.8 

(122.8-139.9) 

122.2±3.5 

(119.9-128.3) 

145.7±8.5 

(135.9-158.2) 

115.7±3.9 

(111.6-120.0) 

Tail length 
18.8±1.0 

(17.7-20.3) 

17.6±1.4 

(16.4-19.7) 

19.1±2.3 

(15.9-21.8) 

15.2±3.0 

(10.2-17.8) 

BW 
35.4±3.5 

(30.2-39.6) 

25.3±1.4 
(23.8-27.3) 

44.0±4.4 

(36.7-48.0) 

34.7±3.2 
(29.2-37.1) 

ABW 
17.2±0.7 

(16.6-17.9) 

15.6±0.6 
(15.0-16.3) 

20.3±0.9 

(19.1-21.6) 

16.0±1.7 
(13.2-17.6) 

O 
29.4±2.3 

(27.3-32.7) 

34.1±5.0 

(28.3-39.7) 

28.9±2.1 

(27.5-32.4) 

25.0±4.0 

(21.1-30.6) 
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ٍ  B؛ Helicotylenchus: A  ٍE :H. tunisiensisیی اص خاٌغ  ّاا  گًَِهقایؼِ ؿکل ػش ٍ دم دس . 9ضکل 

F: H. canadensis ؛C  ٍG :H. vulgaris ؛D ٍ H :H. digonicus. 

Figure 3. Comparison of head and tail shape in some species of Helicotylenchus 

species: A and E: H. tunisiensis; B and F: H. Canadensis; C and G: H. vulgaris; D and 

H: H. digonicus. 

 Referrences                                                                                                                          مناتع

1. Andrassy I (2007) Free-Living Nematodes of Hungary (Nematoda errantia) Ⅱ. 

Hungarian Natural History Museum, 496 p. 

2. Antoniou M (1980) Rotylenchus cypriensis sp. N. (Nematoda: Hoplolaimidae) from 

Cyprus. Nematologica Mediterranea 8:137-140. 

3. BaadlCheri S, MahdikhaniMoghaddam E, Rouhani H (2011) Introduction of 

Helicotylenchus Steiner, 1945 species in rapeseed fields of North Khorasan Province. 

Journal of Plant Protection 25:8-20 (In Persian). 

4. Brzeski MW (1998) Nematodes of Tylenchina in Poland and Temperate Europe. 

Muzeum i Instytum Zoologii Polska Akademia Nauk. 397p. 

5. Coomans A (1962) Morphological observations on Rotylenchus goodeyi Loof and 

Oostenbrink, 1958. Nematologica 7:203-215. 

https://www.nhbs.com/publisher/hnhm


 رٍالفقاسی، باصگیش، ًقَی                                       ایشاى غش صالضال   خٌگلیدسختاى اص پٌح گًَِ ًواتذ اًگل گیاّی  هؼشفی
Plant Pathology Science                                                                                                           Vol.9(1), 2020 

 

27 

 

6. De Grisse AT (1969) Redescription ou modification de quelques techniques utilisees 

dans Ľetude des nematodes phytoparasitaires. Mededelingen Riijksfaculteit der 

Landbouwetenschappen Gent 34:351–369. 

7. De Ley P, Blaxter, ML (2004) A new system for Nematoda: combining 

morphological characters with molecular trees, and translating clades into ranks and 

taxa. Pp.633-653. In: R Cook, DJ Hunt (eds.) Proceedings of the Fourth International 

Congress of Nematology, 8-13 June 2002, Tenerife, Spain. Nematology Monographs 

and Perspectives 2. Brill, Leiden, the Netherlands.  

8. Filipjev IN (1934) The classification of the free-living nematodes and their relation 

to the parasitic nematodes. Smithsonian Miscellaneous Collections 89:1-63. 

9. Filipjev IN (1936) O svobodnozhivushchikh rodakh i parazitakh rastenii iz 

zpodsemeistva Tylenchinae (Free-living genera and plant parasites from subfamily 

Tylenchinae). Yr. Zool. In-ta AN SSSR 3:537-550. 

10. Geraert E, Barooti S (1996) Four Rotylenchus from Iran, with a key to the 

species. Nematologica 42:503-520. 

11. Golden AM (1956) Taxonomy of the spiral nematodes (Rotylenchus and 

Helicotylenchus), and the developmental stages and host-parasite relationships of R. 

buxophilus n. sp., attacking boxwood. Bulletin of the Maryland Agricultural 

Experiment Station A-85. 28p. 

12. Golhasan B, Heydari R, Álvarez-Ortega S, Meckes O, Pedram M, Atighi MR 

(2016) Rotylenchus sardashtensis n. sp., a monosexual species from Iran, with 

molecular identification and detailed morphological observations on an Iranian 

population of Rotylenchus cypriensis Antoniou, 1980 (Nematoda: Rhabditida: 

Hoplolaimidae). Systematic Parasitology 93:395-411. 

13. Harati S, Eskandari A, Tanha Maafi Z, Barooti SH (2010) Identification of 

eleven plant parasitic nematodes belonging to the family Hoplolaimidae from 

vegetation of Shahrood and suburbs. Procceding of 19
st
 Iranian Plant Protection 

Congress, Volume II Plant Diseases, Iranian Research Institute of Plant Protection, 

Tehran, Iran, p.615. (In Persian). 

14. Hassanzadeh Khalifehkandi Z, Karegar A, Kheiri A (2005) Some species of 

order Tylenchida collected from alfalfa fields in Hamadan Province. Iranian Journal 

of Plant Pathology 41:663-686. (In Persian). 

15. Kashi L and Karegar A (2018) Hoplolaimidae Family. Pp.295-358. In: R, 

Ghaderi L, Khashi, A Karegar (eds.). Plant-parasitic nematodes in Iran. Marjae-e- 

Elm and Iranian Society of Nematology Publication, 754p. (In Persian). 

16. Krall EL (1990) Root Parasitic Nematodes (Family: Hoplolaimidae). Paules 

Press, New Delhi India, 580p. 

17. Loof PA, Oostenbrink M (1958) Die Identitat von Tylenchus robustus de Man. 

Nematologica 3:34-43. 

18. Maqbool MA, Shahina F (1986) Four new species of the family Hoplolaimidae: 

(Nematoda) with notes on Rotylenchus cypriensis. Antoniou from Pakistan. 

Nematologia Mediterranea 14:117-128. 



 1398 پاییض ٍ صهؼتاى، 1، خلذ ًْنػال                                                  ؿٌاػی گیاّی                          داًؾ بیواسی

Plant Pathology Science                                                                                                           Vol.9(1), 2020 
 

28 

 

19. Mohammadi Zameleh F, Karegar A, Ghaderi R (2018) Plant-parasitic and 

mycetophagus nematodes and their distribution in legume fields of Kermanshah 

province, Iran. Proceedings of the 23rd Iranian Plant Protection Congress, 27-30 

August, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. p.735. 

20. Naseri B, Pourjam A, Tanha maafi Z (2008) Some plant parasitic nematodes 

from canola growing regions of Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 44:289-318. 

(In Persian). 

21. Nickle WR (1991). Manual of Agricultural Nematology. Marcel Dekker, Inc., 

New York, 1035p. 

22. Perry VG (1959) A note on digonic hermaphroditism in spiral nematodes 

(Helicotylenchus spp.). Nematologica 4:87-88. 

23. Perry VG, Darling M, Thorne G (1959) Anatomy, taxonomy, and control of 

certain spiral nematodes attacking blue grass in Wisconsin. Bulletin of University of 

Wisconsin Research 207:1-24. 

24. Pilehvar B, Mirazadi Z, Alijani V, Jafari Sarabi H (2015) Investigation of 

hawthorn and maple's stands structures of zagros forest using nearest neighbors 

indices. Journal of Zagros Forests Researches 1:1-14. (In Persian). 

25. Rashno Bone Abasi Z, Mahdikhani Moghadam E, Baghaee Ravi S (2018) 

Identification of Helicotylenchus species from citrus orchards in the north of 

Khuzestan Province. Proceedings of the 23rd Iranian Plant Protection Congress, 27-

30 August, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 

p.863. 

26. Saeedizadeh A (2017) Identification and distribution of plant-parasitic 

nematodes in landscape of Tehran City, Iran. Iranian Journal of Plant Protection 

Science 47:43-49. (In Persian). 

27. Sher SA (1965) Revision of the Hoplolaiminae (Nematoda) V. Rotylenchus 

Filipjev, 19361. Nematologica11:173-198. 

28. Sher SA (1966) Revision of the Hoplolaiminae (Nematoda) VI. Helicotylenchus 

Steiner, 1945. Nematologica 12:1-56. 

29. Siddiqi MR (1964a) New records of plant and soil nematodes in India, Labdev. 

Journal of Science and Technology 2:73-74. 

30. Siddiqi MR (1964b) Rotylenchus eximius n. sp. (Nematoda: Hoplolaiminae) 

found around almond roots in Tunisia. Nematologica 10:101-104. 

31. Siddiqi MR (2000) Tylenchida: parasites of plants and insects. CABI 

Publishing, Wallingford, UK, 833p. 

32. Steiner G (1945) Helichotylenchus, a new genus of plant-parasitic nematodes 

and its relationship to Rotylenchus Filipjev. Proceedings of the Helminthological 

Society of Washington 12:34-38. 

33. Szczygiel A (1968) Rotylenchus agnetis sp. n. (Nematoda, Hoplolaiminae) from 

Poland. Bulletin of the Poland. Academy of Sciences Biology 16:573-575. 



 رٍالفقاسی، باصگیش، ًقَی                                       ایشاى غش صالضال   خٌگلیدسختاى اص پٌح گًَِ ًواتذ اًگل گیاّی  هؼشفی
Plant Pathology Science                                                                                                           Vol.9(1), 2020 

 

29 

 

34. Thorne G (1949) On the classification of the Tylenchida, new order (Nematoda :
Phasmidia). Proceedings of the Helminthological Society of Washington 16:37-73. 

35. Van den Berg E, Heyns J (1974) South African Hoplolaiminae.3. The genus 

Rotylenchus Filipjev, 1936. Phytophylactica 6:165-184. 

36. Waseem M (1961) Two new species of the genus Helichotylenchus Steiner, 

1945 (Nematoda: Hoplolaiminae). Canadian Journal of Zoology 39:505-509. 

37. Whitehead AG and Heming JR (1965) A comparison of some quantitative 

methods of extracting small vermiform nematodes from soil. Annales of Applied 

Biology 55: 25- 38. 

38. Yuen PH (1964) Four new species of Helieorylenchus Steiner (Hoplolaiminae: 

Tylenchida) and a redescription of H. canadensis Waseem, 1961. Nematologica 

10:373-387. 



 (9982-2926، ضاپای چ: 9822-0926ضىاسی گیاَی )ضاپای ا: داوص بیماری

 2922 زمستان ي  پاییس، 2، جلذ وُمسال 
Plant Pathology Science (eISSN:2588-6290, pISSN:2251-9270) 

Vol. 9(1), 2020 
 

 

30 

 

Research Article 

Effect of eight essential oils on bacterial canker disease in citrus  

RASOOL REZAEI 

Department of Plant Protection, Yasouj University, Yasouj, Iran 

Received: 04.02.2020    Accepted: 09.03.2020 

Rezaei R (2020) Effect of eight essential oils on bacterial canker disease in citrus. Plant 

Pathology Science 9(1):30-39. DOI: 10.2982/PPS.9.1.30. 

Abstract 

Introduction: Citrus bacterial canker caused by Xanthomonas citri subsp. citri is an 

economically important disease in many tropical and subtropical countries. Several 

pathotypes of this pathogen have been described which, in addition to certain genotypic 

features, are distinguished above all by their geographical origin and their host range. 

Citrus bacterial canker disease is wide spread in Iran and a major threat to the 

production of Mexican lime (Citrus aurantifolia). Therefore, management of citrus 

canker is inevitable in citrus growing areas where citrus canker has been established. 

Application of copper-based bactericides is a standard control measure for management 

of citrus canker worldwide. Therefore, their long-term use leads to the development of 

resistant isolates. Plant extracts and essential oils with an antimicrobial effect have 

become particularly important as an environmentally friendly method for the treatment 

of plant diseases. Many researchers have recently focused on studying plant extracts and 

essential oils that contain antimicrobial compounds. Material and Methods: The 

present study was carried out on the antibacterial effect of  Common yarrow (Achillea 

millefolium), Ginger (Zingiber offcinale), Golden marguerite (Anthemis tinctoria), 

Fennel (Foeniculum vulgare), Common sage (Salvia officinalis), Gum tragacanth 

(Astaragalus gossypinus), Summer savory (Satureja hortensis) and True cardamom 

(Elettaria cardamomum) against two pathotype of Xanthomonas citri subsp. citri under 

laboratory and greenhouse conditions. Results: All essential oils have an inhibitory 

effect on multiplication of Xanthomonas citri subsp. citri. The antibacterial test results 

showed that the essential oils of Ginger and True cardamom strongly inhibited the 

growth of Xanthomonas citri subsp. citri pathotype, especially the pathotype A*, 

whereas other essential oils showed moderate to weak activities. Conclusion: The 

essential oils of these eight plants, especially ginger and cardamom, have good potential 

for the management of citrus bacterial canker. 

Key words: Canker, Citrus, Xanthomonas, Ginger 
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 مقالٍ پصيَطی

 مرکبات باکتریایی اساوس گیاَی بر بیماری ضاوکر  َطتاثر 

 سًل رضائیر

 خشؽکی، داًؾگاُ یاعَظگزٍُ گیاُ

 19/12/1398: خذیزػ    15/11/1398: دریافر

 گیاّی ؽٌاعی تیواری . داًؼهزکثاذ تاکسزیایی ؽاًکز تیواری تز گیاّی اعاًظ ّؾر اضز( 1398رضائی ر )

9(1:) 39-30.  DOI: 10.2982/PPS.9.1.30. 

 چکیذٌ

یک تیواری هْن  Xanthomonas citri subsp. citriؽاًکز تاکسزیایی هزکثاذ، ًاؽی اس تاکسزی  مقذمٍ:

آیذ. چٌذیي خازَزیح اس  گزهغیزی تِ ؽوار هی اقسقادی در تغیاری اس کؾَرّای ًَاحی گزهغیزی ٍ ًیوِ

ّای صًَزیدی  تیوارگز زَفیف ؽذُ اعر کِ تز اعاط هٌؾاء غغزفیایی، داهٌِ هیشتاًی ٍ ّوچٌیي تزخی ٍیضگی

 درخساى لیوَززػ تزای زْذیذ غذی ٍ اعر ؽایغ تغیار ایزاى در تیواری اًذ. ایي هسوایش ؽذُ

(Citrus aurantifolia) کِ تیواری  هزکثاذکؾر  در هٌاطق تیواری هذیزیر تٌاتزایي ،آیذ تِ ؽوار هی ،

 اعسفادُ ٍلی اعر، هغی یّاعن اس اعسفادُ تیواری هذیزیسی یّااقذام اس یکی .اعر ضزٍری هغسقز ؽذُ،

 ّای ّا ٍ ػقارُ اعاًظ اس اعسفادُ اهزٍسُ گزدد. هی هقاٍم ّای عَیِ ظَْر تِ هٌػز عوْا ایي اس هذذ طَالًی

 گیاّی ّایتیواری هذیزیر تزای سیغرهحیط تا عاسگار رٍػ یک ػٌَاى تِ ضذهیکزٍتی فؼالیر گیاّی تا

 ززکیثاذ یحاٍ گیاّی ّای اعاًظ سهیٌِ در تغیاری یخضٍّؾْا اخیزا اعر. خیذا کزدُ ای ٍیضُ اّویر

ّای گیاّاى  اضز ضذتاکسزیایی اعاًظ خضٍّؼدر ایي َا:  مًاد ي ريش .اعر ؽذُ هسوزکش ضذهیکزٍتی

  (،Anthemis tinctoria) تاتًَِ(، Zingiber offcinale(، سًػثیل )Achillea millefolium )  تَهادراى

هزسُ   ،(Astaraglus gossypinus)گَى   ،(Salvia officinalis)گلی (، هزینFoeniculum vulgare) راسیاًِ

(Satureja hortensis) ٍ  ّل(Elettaria cardamomum)  در  تیواریػلیِ دٍ خازَزیح تاکسزی ػاهل

ّای هَرد اعسفادُ زأضیز  اعاًظ ّوَِا:  یافتٍؽزایط آسهایؾگاُ ٍ گلخاًِ هَرد ارسیاتی قزار گزفر. 

اعاًظ گیاّاى سًػثیل ٍ ّل تِ خَتی اس رؽذ دٍ ٌذ. ّوچٌیي ؽسکٌٌذگی اس رؽذ تاکسزی را دا هواًؼر

ّا زأضیز هسَعط زا ضؼیف داؽسٌذ.  غلَگیزی کزدًذ ٍ عایز اعاًظ *Aخازَزیح تاکسزی تِ ٍیضُ خازَزیح 

 تیواری هذیزیر تزای خَتی خساًغیلایي ّؾر گیاُ، هخقَفا سًػثیل ٍ ّل ، ّای  اعاًظ گیری: وتیجٍ

 اؽٌذ.ت هزکثاذ دارا هی ؽاًکز تاکسزیایی

 سًػثیل،  Xanthomonas، هزکثاذ، ؽاًکزکلیذی:  گان ياش

      Introduction                                                                                                                     مقذمٍ

زػاری در دًیا ٍ ایزاى دارای اّویر سیادی هزکثاذ اس هحقَالذ هْن تاغی تَدُ ٍ اس ًظز اقسقادی ٍ هثادالذ 

. تا زَغِ تِ اّویر اقسقادی ٍ زٌَع اقلیوی هٌاطق گًَاگَى کؾر هزکثاذ در ایزاى، زَغِ تِ هغائل ذٌتاؽ یه

ٍ آفاذ ایي هحقَل هسٌاعة تا اقلین ّز اعساى، در کیفیر هذیزیر هٌاتغ ٍ  ّا یواریتٍ هؾکالذ هزتَط تِ 
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َاّذ تَد. هزکثاذ ًیش هاًٌذ تغیاری اس هحقَالذ دیگز دارای چٌذیي تیواری هخزب هیشاى زَلیذ زأضیزگذار خ

در کٌسزل ٍ هذیزیر آًْا  ّا یواریتایي  ًؾاًِکِ ؽٌاعایی عزیغ ٍ دقیق  تاؽٌذ یههاًٌذ ؽاًکز تاکسزیایی 

 تاکسزی کِ زَعطهزکثاذ  زیاییتاکس تیواری ؽاًکز. Graham et al. 2004) ) تغیار حائش اّویر اعر

Hasse 1915  Xanthomonas citri subsp. citri   درخساى  ّای یواریت یيزز هْناس ؽَد،  یهایػاد

تاکسزی  (.Khodakaramian et al. 2000 ) تاؽذ یه لیوَززػ در هٌاطق غٌَتی کؾَر هزکثاذ، خقَفاً

 یّا لکٍِ  دّذ یهرا هَرد حولِ قزار  ّا یَُهًزم ٍ  یّا ؽاخِغَاى اػن اس تزگ،  یّا ماًذاػاهل تیواری زوام 

تزغغسِ ٍ غَػ هاًٌذ  یّا سخنتِ فَرذ  ئیاتسذا ّایًؾاًِ. آٍرد یهٍغَد ِ رٍی آى ت یا تزغغسِسخن هاًٌذ 

. چٌاًچِ ؽزایط ذؽًَ یه یا خٌثِ چَبٍ تِ زذریع تشرگ ؽذُ ٍ تا گذؽر سهاى  ؽًَذ یهدر عطح تافر ظاّز 

آلَدُ ریشػ کزدُ ٍ  ّای یَُهٍ  ّا تزگهحیط اس ًظز دها ٍ رطَتر تزای رؽذ ػاهل تیواری هٌاعة تاؽذ، 

درخر، کاّؼ کویر ٍ کیفیر  یشیر تزگ. آلَدگی ؽذیذ تِ ایي تیواری عثة ؽًَذ یهخؾک  ّا عزؽاخِ

 Deng ) ؽَد یهغٌذی هحقَل هحقَل، ریشػ سٍدٌّگام هیَُ، خؾک ؽذى ًاگْاًی درخر ٍ کاّؼ تاسارخ

et al. 2010). ُهاًٌذ سیادی هؾکالذ تزٍس هَغة کؾاٍرسی در ؽیویایی عوْا اس رٍیِ تی ٍ ؽذیذ اعسفاد 

 ٍ اًسخاب ّذفغیز  ّای ارگاًیغن حذف کؾاٍرساى، یرغوْاه غذایی، هَاد حیَاًاذ، خاک، آب، آلَدگی

 ایي تزاتز در هقاٍهر تزٍس هَارد اس ای خارُ در ایي تز ػالٍُ .اعر ؽذُ ّزس ایّ ػلف ٍ آفاذ گیاّی، تیوارگز

 تِ هٌظَر تِ .(Chudasama et al. 2012) تذٌّذ  دعر اس را خَد کارایی اعاعاً کِ ؽَد هی عثة ززکیثاذ،

 ٍ هثارسُ سیغسی ؽاهل غایگشیي سیهذیزیّای  رٍػ اس اعسفادُ ،ّا عن ایي هٌفی زّایاض رعاًذى حذاقل

 زَعؼِ حال در ،یکزٍتیضذه هغسقین ّای فؼالیر تا ٍ یا القای هقاٍهر تزای طثیؼی هحقَالذ اس اعسفادُ

 گیاّاى رؽذ سهیٌِ ٍ غغزافیایی هَقؼیر َّا، ٍ آب لحاظ اس ایزاى .(Frassinetti et al. 2011 ) تاؽٌذ هی

 دارٍیی گیاّاى هقزف ٍ زَلیذ هٌثغ ّن گذؽسِ در ٍ گزدد هی غْاى هحغَب هٌاطق تْسزیي اس یکی دارٍیی

 زَغِ هَرد گیاّی، ّای تیواری کٌسزل غْر گیاّاى طثیؼی ززکیثاذ اس اعسفادُ راعسا ایي در .اعر تَدُ

 تز ػالٍُ دارٍیی گیاّاى ّای اعاًظ کارتزد .(Omidbeygi et al. 2007)اعر گزفسِ قزار خضٍّؾگزاى سیادی

 ایي اس .کٌذ هی هواًؼر سیغر هحیط زخزیة اس ٍ ؽذُ ّا ّشیٌِ کاّؼ گیاّی، تاػص ّای تیواری هْار زَاًایی

تیواری  هذیزیردر  ّا آى کارایی هیشاى زؼییي دارٍیی، غْر ُگیا ّؾر یاییضذتاکسز اضز خضٍّؼ ایي در رٍ

 ؽیویاییّای  عن تزای هٌاعثی غایگشیي اهکاى فَرذ در تسَاى زا گیزد قزار زرعیت هَرد ؽاًکز هزکثاذ

 .ًوَد هؼزفی

        Materials and Methods                                                                                      َا مًاد ي ريش

 َای گیاَی اساوس

(،  RoscoeZingiber offcinale(، سًػثیل )L. Achillea millefolium )  تَهادراى گیاّاى ّای اعاًظ

)Salvia officinalis گلی (، هزینMill. Foeniculum vulgare) راسیاًِ  (،L. Anthemis tinctoria) تاتًَِ

L. )،  گَى (Astaraglus gossypinus Fisch.)،   ُهزس(Satureja hortensis L.) ٍ ّل 

 (Elettaria cardamomum (L.) Maton) زْیِ ؽذ. اس ؽزکر تاریع اعاًظ 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Roscoe
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Miller
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 بیمارگر

 ػاهل ؽاًکز هزکثاذ کِ قثالً اس لیوَززػ آلَدُ در (Aزَزیح )خا X. citri subsp. citriتاکسزی   M15 عَیِ

 ّای تیَؽیویایی ٍ زؾخیـ هلکَلی تز اعاط آسهَىاعساى کْکیلَیِ ٍ تَیز احوذ غذاعاسی ٍ  هٌطقِ تاؽر

 خازَزیح ًوایٌذُ ػٌَاى تِ LMG9322 اعساًذارد عَیِ ٍ (Heydarpanah et al. 2020) ؽٌاعایی ؽذُ تَد

A ًُذگزدیذ اعسفاد. 

 در ضرایط آزمایطگاٌ گیاَانَای  اثر ضذ باکتریایی اساوس آزمایص

ًیاس ( تِ هقذار هَرد NAّای خالـ ؽذُ رٍی هحیط آگار هغذی ) تزای زْیِ عَعداًغیَى تاکسزی، اس تاکسزی

لیسز عزم فیشیَلَصی عسزٍى حل ٍ عَعداًغیَى هیلی 30حاٍی  ىتزداؽسِ ؽذ ٍ در لَلِ فالکَ عسزٍىتا لَج 

تا دعسگاُ  یتاکسزّای هَرد آسهایؼ تِ دعر آهذ. عدظ غلظر عَعداًغیَى  ٌَاخسی اس تاکسزییک

َى یاس عَعداًغ یکزٍلیسزه 200زؼییي گزدیذ. هقذار  5/0ًاًَهسز تا غذب  600 در طَل هَظ اعدکسزٍفسَهسز

 Lِ لَلِ ٍعیل ریخسِ ٍ تِ Nutrient Brothعلَل تاکسزی، رٍی هحیط کؾر  cfu/ml 106 یحاٍ یسزکتا

عسزٍى تِ قطز  یاغذک یّا کغید یتؼذ اس خؾک ؽذى عطح هحیط رٍ .ؽکل تِ طَر کاهل خخؼ گزدیذ

ّای کاغذی تا  طَری کِ عطح دیغک تِ ،ّای گیاّاى ریخسِ ؽذ ّای هٌاعة اس اعاًظ هسز غلظر یلیه ؽؼ

ٌسزل هطثر ٍ ک ٌَاىػزٍگزم( تِ یکه 10ي )یغیغٌساها تیَزیک یآًس کغیاعاًظ کاهال آغؾسِ گزدیذ. اس د

اعاًظ،  یحاٍ ّای یغکد. ؽذاعسفادُ  یهٌف کٌسزل ػٌَاىسز آب هقطز عسزٍى تِ یزٍلیکه 15 یحاٍ کغید

. تزای غلَگیزی اس زثخیز ززکیثاذ فزار، ؽذًذؾر قزار دادُ کط یهح یزار رٍکدر عِ ز یهطثر ٍ هٌف کٌسزل

درغِ علغیَط درٍى  27در دهای خسزی  یّا زؾسکعدظ  ٍ خَؽاًذٍُعیلِ خارافیلن  ّا تِ دیؼ خسزی

کِ ّای کاغذی هؾاّذُ گزدیذ  عاػر ّالِ تاسدارًذُ اطزاف دیغک 72زا  48اًکَرتازَر قزار دادُ ؽذ. تؼذ اس 

 (.Cowan 1999 ) ؽذگیزی اًػام  هسز اًذاسُ تزحغة هیلی

 (MBC) یگطىذک( ي حذاقل غلظت MIC) یمُارکىىذگه حذاقل غلظت ییتع

 یهغذ ؾرک طیهح در یا لَلِ رقر تزاتز دٍ یعز رٍػ اس ّا اعاًظ یٌٌذگکهْار غلظر حذاقل يییزؼ یتزا

 غلظر اس ّا لَلِ ّوِ در. ؽذ گزفسِ درًظز ؼیآسها لَلِ یػذد 11 یعز یک هٌظَر يیا یتزا. ؽذ اعسفادُ

 cfu/mlهیکزٍلیسز اس غلظر  50ظ عد .ؽذ یِزْ ؾرک طیهح تا اعاًظلیسز  هیکزٍگزم تز هیلی 49/0 زا 500

 لَلِ یک زار،کز ّز یتزا. ؽذ اًػام زارکز عِ در ّا یؼآسها یزواه .ؽذ سًی یِها ّا لَلِ اس ذامک ّز تِ 106

 72زا  48 هذذ تِ ّا لَلِ یزواه .ؽذ ِیزْ اعاًظ فاقذ هطثر ٌسزلک لَلِ یک ٍ یسزکتا فاقذ یهٌف ٌسزلک

 اس حافل ذٍرذک ًظز اس ّا لَلِ ،هذذ يیا یط اس خظ ٍ ؽذًذ اریًگْذ درغِ علغیَط 28 یدها در عاػر

 یا لَلِ یتزا رؽذ یٌٌذگکهْار غلظر حذاقل. گزفسٌذ قزار یَخکزٍعکها یتزرع هَرد یسزکتا رؽذ ٍ ریفؼال

 یتزا. تَد ًؾذُ ػادیا آى در یا هالحظِ قاتل ذٍرذک ٍ تَد اعاًظ غلظر يیوسزک یحاٍ ِک ؽذ گزفسِ ًظز در

 ؾرک طیهح یرٍ ؽذ یًو ذُید هؾاّذُ قاتل ذٍرذک ّا آى در ِک ییّا لَلِ اس ،یؾٌذگک غلظر اقلحذ يییزؼ

 تا هسٌاعة یدها در عاػر 24 هذذ تِ خسزی یّا زؾسک یزواه. ؽذ دادُ ؾرک آگار ًَززیٌر تزاش غاهذ

 تِ ًؾذ ّذُهؾا آى در ّا یسزکتا اس یرؽذ چیّ ِک یغلظس يیوسزک. ؽذًذ ًگْذاری ًظز هَرد  یتاکسز رؽذ

 (.Kalpana and Prakash  2016 ) ؽذ گزفسِ ًظز در یؾٌذگک غلظر حذاقل ػٌَاى
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  گلخاوٍ ضرایط دربر ضذت بیماری  َا اساوس اثر آزمایص

خاک هَرد اعسفادُ اس  .ًذزْیِ گزدیذ تاؽرگَاّی ؽذُ اس ًْالغساًی ٍاقغ در ؽْزعساى  ززػلیوَّای  ًْال

ّای ًؾاء تا دعسگاُ ازَکالٍ هَغَد در  غور هغاٍی کَد حیَاًی، خاک سراػی ٍ هاعِ تَد کِ در کیغِعِ ق

خشؽکی چْار تار تا فؾار تخار آب عسزٍى گزدیذ ٍ تِ هذذ عِ ّفسِ تزای تاسعاسی تافر خاک، در  گلخاًِ گیاُ

یک هاُ تِ هذذ کیلَگزهی کاؽسِ ٍ  10 اًذاسُ ّنؽکل ٍ  ّای ّن ّا در گلذاى زوام ًْال داری ؽذًذ. گلخاًِ ًگِ

ّای هخسلف در  تِ هٌظَر تزرعی اضز اعاًظ تار آتیاری ؽذًذ. ّز دٍ رٍس یک ٍداری  در ؽزایط گلخاًِ ًگِ

ّا در  تزگ سًی ّای ًْال لیوَ اس گلخاًِ تِ آسهایؾگاُ هٌسقل ؽذًذ. هایِ کٌسزل تیواری ؽاًکز هزکثاذ، تزگ

 pin-prick) سًی تِ رٍػ عَسىٍ  cfu/ml 107زاسُ تاکسزی تا غلظر  تا عَعداًغیَى کؾر ؽزایط عسزٍى

method) اًػام گزدیذ ( Samavi et al. 2009). ِدر زیوار ؽاّذ آب عسزٍى ّا  سًی، اعاًظ قثل اس های ٍ

-70علیغَط، رطَتر  درغِ 28-25سًی ؽذُ در ازاقک رؽذ تا دهای  ّای هایِ تزگ اعدزی تِ تزگ گزدیذ. 

. تؼذ اس دٍ ّفسِ (et al. 2008 Linداری ؽذًذ ) عاػر زاریکی ًگِ 12عاػر رٍؽٌایی ٍ  12درفذ ٍ  90

 ّا ؽوارػ گزدیذ.  زؼذاد لکِ

  Results                                                                                                                              َا یافتٍ

 در ضرایط آزمایطگاٌ َای بیمارگر َا بر جذایٍ تاثیر بازداروذگی اساوس

ِ رٍی  هاَرد تزرعای   ّای گیااّی  اعاًظ یِکل  تاسدارًاذگی اضاز   X. citri subsp. citri (LMG 3922) غذایا

)تاا   ٍ ّال  هیلای هساز(   21طز ّالاِ تاسدارًاذگی   )تا هیاًگیي ق ّای سًػثیل اعاًظدر ایي عَیِ زاضیز . داؽسٌذ

 (.p<0.01ّاا تاَد )   داری تیؾاسز اس عاایز اعااًظ    تِ طَر هؼٌی هیلی هسز( 19.3هیاًگیي قطز ّالِ تاسدارًذگی 

ِ  یِ اعاًظکلگلی ٍ راسیاًِ تَد.  ّای گَى، هزین اعاًظکوسزیي اضز هزتَط تِ   X. citri ّای گیاّی رٍی غذایا

subsp. citri (M15)   خازَزیاح*
A           ِدارای اضاز تاسدارًاذگی تَدًاذ. در ایاي هیااى تیؾاسزیي اضاز هزتاَط تا

هیلی هسز( ٍ ّل )تا هیاًگیي قطز ّالاِ تاسدارًاذگی    26.6ّای سًػثیل )تا هیاًگیي قطز ّالِ تاسدارًذگی  اعاًظ

ْسازی داؽاسٌذ ٍ   اس دیغک غٌساهایغیي ًیش زاضیز تیؾاسز ٍ ت  ّا اعاًظ( کِ ایي p<0.01هیلی هسز( تَد، ) 25.3

 (.1کوسزیي زاضیز هزتَط تِ اعاًظ هزسُ تَد )ؽکل 

 مختلف َای اساوس (MBC) باکتری کطىذگی غلظت حذاقل ي (MICبازداروذگی ) غلظت حذاقل

ّای ّل ٍ سًػثیل تا کوسزیي  دارای اضز تاسدارًذگی تَدًذ. اعاًظ LMG3922ی هخسلف تز غذایِ ّا اعاًظ

لیسز دارای حذاقل غلظر هْارکٌٌذگی  هیکزٍگزم تز هیلی 8/7ر دارای تاالززیي اضز کؾٌذگی ٍ تا غلظر غلظ

لیسز دارای حذاقل اضز هْارکٌٌذگی  هیکزٍگزم تز هیلی 62/15ّای تَهادراى ٍ تاتًَِ تا غلظر  تَدًذ. اعاًظ

لیسز دارای کوسزیي اضز  م تز هیلیهیکزٍگز 125گلی تا غلظر  ّای راسیاًِ، هزسُ، گَى ٍ هزین تَدًذ. اعاًظ

ّوچٌیي زوام  لیسز کوسزیي اضز هْارکٌٌذگی را داؽسٌذ. هیکزٍگزم تز هیلی 5/62کؾٌذگی ٍ تا غلظر 

اضز تاسدارًذگی داؽسٌذ. اعاًظ ّل ٍ سًػثیل تا کوسزیي غلظر دارای  M15ّای گیاّی تز غذایِ  اعاًظ

لیسز دارای حذاقل غلظر هْارکٌٌذگی تَدًذ.  م تز هیلیهیکزٍگز 9/3کؾی ٍ تا غلظر  تیؾسزیي اضز تاکسزی

لیسز دارای کوسزیي اضز کؾٌذگی ٍ تا  هیکزٍگزم تز هیلی 5/62گلی تا غلظر  ّای راسیاًِ، گَى ٍ هزین اعاًظ

 (.1لیسز حذاقل غلظر هْار کٌٌذگی را داؽسٌذ )غذٍل  هیکزٍگزم تز هیلی 25/31غلظر 
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تاکسزی  M15  ٍLMG9322ّای  ػلیِ عَیِ هسز ّای هخسلف تز حغة هیلی تاسدارًذُ اعاًظ زاضیز .2ضکل 

Xanthamonas citri subsp. citri 
Figure 1. Inhibition zones (mm) of different essences against Xanthamonas citri subsp. 

citri strains M15 and LMG9322 

 

 ایط گلخاوٍَا بر ضذت بیماری در ضر اثر اساوس

تاکسزی ػاهل ؽاًکز هزکثاذ ًؾاى داد کِ عَیِ  M15  ٍLMG3922ّای  سایی عَیِ عی ؽذذ تیواریتزر

M15  تِ ػٌَاى ًوایٌذُ خازَزیح*
A ِدر هقایغِ تا عَی LMG3922 تِ ػٌَاى ًوایٌذُ خازَزیح A ِطَر  ت

 (. ّو2ِل ؽکسًی ؽذُ گزدیذ ) ّای ًکزٍس تیؾسز در تزگْای هایِ عثة ایػاد لکِ (p<0.01)داری هؼٌی

 سًی ؽذُ تا  ّای ًکزٍس در تزگ لیوَی هایِ زؼذاد لکِ ّای هَرد اعسفادُ تِ طَر ًغثی عثة کاّؼ اعاًظ

 

 ّای هخسلف تز ػلیِ اعاًظ (MBC)ٍ حذاقل غلظر کؾٌذگی  (MIC)حذاقل غلظر هْارکٌٌذگی . 2جذيل 

 Xanthomonas citri subsp. citri تاکسزی
Table 1. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal 

Concentration (MBC) of different essences against Xanthomonas citri subsp. citri 

Plant 
Essential oil 

X. citri subsp. citri  
(LMG3922) 

X. citri subsp. citri  

(M15) 

 MIC 
 µg/ml 

MBC  
µg/ml l 

MIC 
 µg/ml 

MBC  
µg/ml 

Elettaria cardamomum 

Zingiber officinale 

Foeniculum vulgare 

Satureja hortensis 
Astragalus gossypinus 

Achillea millefolium 

Anthemis tinctoria 

Salvia officinalis 

7.81 
7.81 
62.5 
62.5 
62.5 
15.62 
15.62 
62.5 

15.62 
15.62 
125 
125 
125 

31.25 
31.25 
125 

1.95 
1.95 
31.25 
62.5 
31.25 
7.81 
15.62 
31.25 

3.9 
3.9 
62.5 
125 
62.5 
15.62 
31.25 
62.5 
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 تاکسزی M15  ٍLMG3922ّای  تز زؼذاد لکِ ایػاد ؽذُ زَعط عَیِ ّؾر گیاُّای  زاضیز اعاًظ .9ضکل 

Xanthamonas citri subsp. citri 
Figure 2. Effect of eight essences on number of lesion induced by Xanthamonas citri 

subsp. citri strains M15 and LMG9322 

سایای عاَیِ    داری در کااّؼ تیوااری  گلی زاضیز هؼٌی ّای هزسُ ٍ هزین (. اعاًظ3ؽکل گزدیذًذ ) M15عَیِ 

LMG3922  ّاای ّال ٍ سًػثیال حافال     سایی در ّز دٍ عاَیِ تاا اعااًظ    یواریتًذاؽسٌذ. تیؾسزیي کاّؼ

 گزدیذ.

 

 
 M15سًی ؽذُ تا غذایِ  ّای ّؾر گیاُ تز زؼذاد لکِ ایػاد ؽذُ در تزگ لیوَ هایِ زاضیز اعاًظ. 3ؽکل 

 Xanthamonas citri subsp. citri تاکسزی
Figure 3. Effect of different essences on number of lesion in Citrus aurantifolia leaf 

inoculated with strain M15 Xanthamonas citri subsp. citri. 
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 Discussion                                                                                                                            بحث

ِ  اس ضاذتاکسزیایی،  گیااّی  ّای اعاًظ ٍ ّا ػقارُ اس اعسفادُ  ٍ ؽایویایی  ّاای عان  غاایگشیي  ّاای  رٍػ غولا

ّای هَرد آسهایؼ دارای اضز تاسدارًذگی ٍ  کِ اعاًظ گزدیذحاضز هؾخـ  خضٍّؼدر  تاؽذ. هی ْاتیَزیک آًسی 

ّای ّل  ًؾاى داد اعاًظ ّایافسِتاؽٌذ.  هی Xanthomonas citri subps citriتاکسزی  تز ػلیِ هْارکٌٌذگی

 ػاهل ؽااًکز هزکثااذ  کسزی ٍ سًػثیل تا کوسزیي غلظر دارای تیؾسزیي اضز کؾٌذگی ٍ هْارکٌٌذگی تز ػلیِ تا

ّاای هاَرد آسهاایؼ در     تغیار هحذٍدی در خقاَؿ زااضیز اعااًظ    خضٍّؾْاتاؽٌذ.  ّای هخسلف هی تا خازَزیح

 هؾخـ فیسَؽیویایی آًالیش اعاط حاضز تز ػلیِ تاکسزی ػاهل ؽاًکز هزکثاذ اًػام خذیزفسِ اعر. تز خضٍّؼ

 ّاا،  فٌال خلای  ٍ ّاا  قثیل فٌل اس ززکیثازی ٍ هَاد ٍغَد اس گیاّی ًاؽی ّای ػقارُ ضذهیکزٍتی فؼالیر کِ ؽذُ

 ایاي  اس یا هخلاَطی  ٍ آلکالَئیذّا ززخٌَئیذّا، ّا، کَهاریي ّا، ّا، زاًي فالًٍَل فالًٍَئیذّا، ّا، فالٍى ّا، کَئیٌَى

 تاذر،  ریؾاِ،  اس آهاذُ  عار تِ د ّای ػقارُ تاکسزیایی ضذ کارآیی یخضٍّؾ در (.Cowan 1999 )تاؽذ هی هَاد

 ارسیااتی  هاَرد  آسهایؾاگاّی  ؽزایط در Hydnocarpus anthelmintica  گیاُ ػلفی خؾک ٍ زاسُ ّای تزگ

ِ  ّاای  ػقارُ ٍ ززیي کن خؾک، ّای تزگ اس آهذُ دعر ِت ّای اعاط ػقارُ ایي تز .ِ اعرگزفس قزار  دعار  تا

 دادًاذ  ًؾااى  خاَد  اس هزکثااذ  ؽااًکز  ػاهال  تاکسزی لیِػ تاکسزیایی آًسی فؼالیر تیؾسزیي ریؾِ ٍ تذر اس آهذُ

(Boonywanich et al. 1998). را تیوااری  ؽیَع درفذ ًیش، تزگ ٍ ؽاخ رٍی اعاًظ چزیؼ هحلَل کارتزد 

ُ  دیگاز  یخضٍّؾ در (Reddy and Rao 1960). هزکثاذ کاّؼ داد ّای ًْالغساى در ُ  خاٌع  ّاای  ػقاار  گیاا

Punica granatum ، Psidium guajava ، Hibiscus sabdariffa ، Tamarindus indica ٍ 

Spondia spinnata  عطح در هزکثاذ ؽاًکز تاکسزیایی کٌسزل غْر  ِ ِ  ٍ گلخاًا  قازار  ارسیااتی  هاَرد  هشرػا

 هیاشاى  کوسازیي  ٌّاذی  زواز  ػقارُ تا ؽذُ زیوار ززػ لیوَ ّای آهذُ تزگ دعر ِت یافسِ ّا اعاط تز گزفر.

 هیکزٍتای  ضاذ  فؼالیر ّوچٌیي(. Leksomboon et al. 2001  ) دادًذ ًؾاى را تیواری هززثط تا ّایؾاًًِ

ؽااًکز   هثارسُ تا تیواری غْر Euphorbia heterophylla ٍ Tamilnadia uliginosa گیاّاى تزگ ػقارُ

 ػقاارُ  تِ هزتَط تاسدارًذگی قطز تیؾسزیي ُ اعر کِداد ىًؾا یافسِ ّا .ِ اعرقزار گزفس تزرعی هَرد هزکثاذ

T. uliginosaتاؽذ هی ( Kalpana and Prakash  2016). هاًٌذ ًاارًع،  هخسلف ّای اعاًظ اضز یخضٍّؾ در 

 تزرعای  َرده Xanthomonas citri subsp. citri  تاکسزی کٌسزلدر  ریحاى ٍ کٌذر ،کاظ لیوَ، راسیاًِ، ػلف

ِ  ًاارًع  اعااًظ  را اضاز تاسدارًاذگی   تیؾسزیي کِ داد ًؾاى خضٍّؼایي  یافسِ ّا .ِ اعرگزفس قزار  )اعار  داؽاس

Sauer et al. 2015.)  ِگازم  ّاای  تاکسزی رؽذ اس خَتی تِ هاًذاریي ٍ ًارًع ّای اعاًظهؾخـ ؽذُ اعر ک 

 کٌٌااذ غلااَگیزی هاای   Xanthomonas citri subsp. citri هاًٌااذ هٌفاای گاازم ٍ هطثاار

 ( Frassinetti et al. 2011). ػاهال  تااکسزی  تاز  هزسًػاَػ  اعاًظ تاکسزیایی ضذ فؼالیر دیگز یخضٍّؾ در 

ِ  اعااًظ  خاضٍّؼ  ایي در اعر. گزفسِ قزار تزرعی هَرد تاکسزیایی هزکثاذ ؽاًکز تیواری  اس اعاسفادُ  تاا  ًوًَا

 قازار  ارسیااتی  هاَرد  دیغک در ًؾر رٍػ تا اعاًظ ضذتاکسزیایی اضز ٍ اعر گزدیذُ اعسخزاظ کلًَػز سگاُدع

ِ  هزسًػاَػ  اعااًظ  دادُ اعر کِ ًؾاى یافسِ ّا گزفسِ اعر.  ؽااًکز  تیوااری  تاالقَُ  ززکیاة  یاک  ػٌاَاى  تا

 .(Shahivand et al. 2017) ًوایذ هی را کٌسزل هزکثاذ تاکسزیایی

  Conclusion                                                                                                                 گیری وتیجٍ

خطزاذ اعسفادُ هکزر اس  اس هٌاطق هخسلف گشارػ ؽذُ ٍ تا زَغِ تِ هزکثاذ در ایزاى تاکسزیایی تیواری ؽاًکز

ّای غایگشیي کِ خطزی تزای عالهر اًغاى ًذارًذ،  ویایی غْر کٌسزل تیواری، تایغسی اس رٍػززکیثاذ ؽی



 رضائی                                                                             هزکثاذ ییتاکسزیا ؽاًکز تیواری تز گیاّی اعاًظ ّؾر اضز
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؛ آیذ درخساى لیوَززػ تِ ؽوار هی تزای زْذیذ غذی ٍ اعر ؽایغ تغیار ایزاى در تیواری ایياعسفادُ کزد. 

ّای هَرد اعسفادُ در  ظزواهی اعاً .اعر ًاخذیز اغسٌاب خیش هزکثاذ در هٌاطق تیواری ایي هذیزیر تٌاتزایي،

ّای تیوارگز ؽاًکز هزکثاذ در ؽزایط گلخاًِ ٍ آسهایؾگاُ  خضٍّؼ حاضز اضز تاسدارًذگی تز ػلیِ غذایِ

گیاّاى تِ ٍیضُ  اس تزخی ّای ػقارُ ٍ ّا اعاًظ اس زَاى هی کِ کٌذ هی خیؾٌْاد ایي خضٍّؼ یافسِ ّاداؽسٌذ. 

  .ًوَد ُاعسفاد ؽاًکز هذیزیر تیواری در ّل ٍ سًػثیل
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Abstract 

Introduction: Bunch feding is an important injurious disease of date palm.  

Materials and Methods: This research was carried out to its descsion making system 

in Abadan-Khoramshhar, Shadegan, Ahwaz, Mahshar and Behbehan regions of 

Khozestan province by climatic and geoststistical models from 2012 to 2016. Samples 

were taken randomly from 10 trees located in one date palm orchards of any villages 

Results:Results showed that the disease damage reached to the peak values in 

September. Forecasting model of damage factors have been significant at level 1 and 

5 percent. Variography of distributions on different sites were calculated that the 

model nuggets for date palm bunch feding in Abadan - Khoramshhar, Shadegan, 

Ahwaz, Mahshar and Behbehan regions were 1.6, 1.7, 0.15, 0.51 and 2.5 kilometers 

respectively. These results show that errors of the damage estimation were low at the 

distances less than whithin sampling sapace. Effective ranges of variograms were 4.1. 

12.9, 4.7, 1.9 and 11.06 respectively which indicated the date palm bunch feding 

distribution in region. Sill of models were 0.49, 0.76, 0.37, 0.31, and 0.51 respectively 

that at the distances more than these thresholds, correlations between the injury data 

were at the lowest level and could be monitored. Conclusion: The results of this study 

were the basic steps in creating a decision making system in date palm protection 

network. According to the results of this research, the bunch feding damge can be 

properly monitored, forecasted and controlled before the maximum damage occurs. 

Keywords: Date palm, Bunch feding, Forcasting, Monitoring 
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 هقالِ پصٍّطی

 در استاى خَزستاى خطکیذگی خَضِ خرها بیواریٍ ردیابی  یآگاّ صیپسیستن 

9ل راّخذاییاسواعی ،2یفیاىهسعَد لط
 

 ػّْٛ تاغثا٘ی،  تطمیمات، آٔٛسػ ٚ تزٚیح وؾاٚرسی، ٔٛعغٝ  تطمیماتعاسٔاٖ  -1

 ، ایزاٖ، وزجٞای ٌزٔغیزیپضٚٞؾىذٜ خزٔا ٚ ٔیٜٛ
 ، عاسٔاٖ تطمیمات، فارطٔزوش تطمیمات ٚ آٔٛسػ وؾاٚرسی ٚ ٔٙاتغ عثیؼی اعتاٖ  -2

 ، ایزاٖ، فارطآٔٛسػ ٚ تزٚیح وؾاٚرسی
 10/12/1398: زػیپذ    08/10/1398: افتیدر

خٛؽٝ خزٔا در اعتاٖ  یذٌیخؾى تیٕاری یاتیٚ رد یآٌاٞ ؼیپ غتٓیع (1398راٞخذایی ا ) ،ِغیفیاٖ ْ 

 .DOI: 10.2982/PPS.9.1.40 .40-56 (:1)9 یاٞیٌ یؽٙاع یٕاریدا٘ؼ ت. خٛسعتاٖ

 ذُکیچ

ٞذف اس ا٘داْ ایٗ . ؽذتا یٔ٘خُ خزٔا  یسا خغارتػٛأُ  ٗیتز ٟٔٓخؾىیذٌی خٛؽٝ اس  تیٕاریهقذهِ: 

ی سٔیٗ آٔارآب ٚ ٞٛایی ٚ  یٞا ٔذَتا اعتفادٜ اس  تیٕاریدر ٔذیزیت  یزیٌٓ یتقٕایداد عیغتٓ پضٚٞؼ 

در ٔٙاعك ٔٛرد ٔغاِؼٝ اعتاٖ  :ّا رٍشهَاد ٍ  ٛد.تر اعتاٖ خٛسعتاٖ دتیٕاری ٚ ردیاتی  یآٌاٞ ؼیپتزای 

فذ آعیة در تزآٚرد تزای. ذیاعتاٖ اعتفادٜ ٌزد ٗیا التیعاِٝ ؽثىٝ ٔزالثت ٘خ 5 یٞا دادٜخٛسعتاٖ اس 

ذ. ؽا٘داْ  یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝا٘تخاب ٚ در عَٛ فقُ  ی٘خّغتاٖ تٝ فٛرت تقادف یهاس ٞز رٚعتا  تیٕاری

ح تا ٌزْ ؽذٖ ٞٛا تز یٚ تٝ تذر ؽذآغاس  فزٚردیٗ ٔاٜاس ضذٚد تیٕاری  آعیة٘ؾاٖ داد وٝ  یافتٝ ٞا: ّا افتِی

درفذ  5ٚ  1در وّیٝ ٔٙاعك در عغص  یآٌاٞ ؼیپتزای ٌزعیٖٛ تزاسػ ؽذٜ ٔذَ ر .ؽذؽذت آٖ افشٚدٜ 

تٝ  ٗ ٔذَیشاٖ اثز لغؼٝ در ایٔ ٘ؾاٖ دادخزٔا  خؾىیذٌی خٛؽٝ تیٕاریٙؼ وپزا یزٕ٘ـاییتغ .تٛد دار یٔؼٙ

 6/1ٚ  7/1، 15/0، 51/0، 5/2ٔؼادَ خزٔؾٟز، ؽادٌاٖ، ٔاٞؾٟز، اٞٛاس ٚ تٟثٟاٖ  - تزتیة در ٔٙاعك آتاداٖ

. تٛد یتزدار ٕٕ٘ٛ٘ٝتز اس فافّٝ ودر فٛافُ تیٕاری ة یتزآٚرد ؽذت آع یخغاوٓ تٛدٖ ٘ؾاٖ دٞٙذٜ  ٚٛدٜ ت

ؾتز یدر فٛافُ ت تٛد ّٚٛٔتز وی 06/11ٚ  9/1، 7/4، 9/12، 1/4ٔؼادَ تٝ تزتیة  تغییز ٕ٘ای پزاوٙؼدأٙٝ 

، 37/0، 31/0، 51/0ٔؼادَ یة . آعتا٘ٝ ٔذَ تٝ تزتٔا٘ذ یٔ یٗ دادٜ تالیت یٕٞثغتٍ ٗیتز وٓٗ ضذ یاس ا

ٕتز وٝ تا خغای ٔؼادَ ٌ٘ٛت یا و تاؽذ یٔٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ یٝ ٘ؾاٖ دٞٙذٜ ٘غثتی اس ٘اضود تٛ 49/0ٚ  76/0

ایٗ پضٚٞؼ ٌأی اعاعی در ایداد عیغتٓ  یافتٝ ٞا :یریگ جِیًت .ؽتلاتّیت ردیاتی دا تیٕاریاس آٖ 

 ،پضٚٞؼ ٗیا یافتٝ ٞا تزاعاطٝ ٔزالثت ٘خیالت اعت. در ؽثى تیٕاریدر سٔیٙٝ ٔذیزیت ایٗ  یزیٌٓ یتقٕ

آٖ  ةیثز آعولثُ اس ٚلٛع ضذا ٔذیزیتٚ  یآٌاٞ ؼیپلاتُ ردیاتی،  یتٝ ٘طٛ ٔٙاعثخؾىیذٌی  تیٕاری

 .اعت

 ، ردیاتییآٌاٞ ؼیپ، خؾىیذٌی خٛؽٝ تیٕاریخزٔا،  :یذیلک ٍاشگاى

 Introduction                                                                                                                   هقذهِ

اس ؽٟزعتاٖ وٟٙٛج ٌشارػ  1368پضٔزدٌی ٚ خؾىیذٌی خٛؽٝ خزٔا تزای اِٚیٗ تار در عاَ  تیٕاری

در زٙذ عاِٝ اخیز یىی اس ٟٕٔتزیٗ ٔؼضالت تِٛیذوٙٙذٌاٖ خزٔای وؾٛر تٛیضٜ در  تیٕاریٌزدیذ. ایٗ 
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تّٛزغتاٖ ٚ فارط  وزٔاٖ، ٞزٔشٌاٖ، تٛؽٟز، خٛسعتاٖ، عیغتاٖ ٚ یٞا اعتاٖك ػٕذٜ تِٛیذ آٖ ؽأُ ٔٙاع

در  تیٕاریتٛدٜ ٚ خغارت لاتُ تٛخٝ ٚ التقادی تٝ ایٗ ٔطقَٛ ٚارد ٕ٘ٛدٜ اعت. ٔیشاٖ خغارت 

 Davoodian ) % در ٘ٛعاٖ تٛدٜ اعت85ٔختّف اس ففز تا  یٞا عاَدر  ٔٙاعك آِٛدٜ ٚ یٞا ٘خّغتاٖ

2010 and Karampour.)  ،ًٙاوثزیت ارلاْ ٔزغٛب ٚ تداری وؾٛر ٘ظیز ٔضافتی، خافی، وثىاب، ٔزداع

آٖ پضٔزدٌی  یٞا یضٌیٚضغاط ٞغتٙذ وٝ ٟٕٔتزیٗ ػالئٓ ٚ  تیٕاریتزضی ٚ اعتؼٕزاٖ ٘غثت تٝ ایٗ 

 ٞا ٜٛیٔاً خؾىیذٌی خزٔا در سٔاٖ تثذیُ ٔیٜٛ اس ٔزضّٝ خارن تٝ رعة ٚ ٟ٘ایت یٞا خٛؽٝٚ  ٞا ٜٛیٔ٘اٌٟا٘ی 

در  اعت. رً٘ رٚی لغٕت فٛلا٘ی یا ٌاٞاً تطتا٘ی دْ خٛؽٝ یا لٟٜٛآِٛدٜ، ظٟٛر ٘ٛارٞای  یٞا خٛؽٝٚ 

پضٔزدٌی عزیغ  .ٌزدد یٕ٘تزخی ارلاْ ضٕٙاً ٞیر ٌٛ٘ٝ ػالئٕی رٚی تزي، تٙٝ ٚ تاج درختاٖ آِٛدٜ ٔؾاٞذٜ 

ٞفتٝ، اس ٟٕٔتزیٗ ػالئٓ  2تا  1آٟ٘ا عی ٔذت رٚس ٚ خؾىیذٖ تٕأی  2-3ٞا در عی ٔذت  ٚ ٘اٌٟا٘ی ٔیٜٛ

ٞای ٔتؼذدی در سٔیٙٝ ؽٙاخت ػأُ  تاوٖٙٛ تزرعی 1371اس عاَ  .(Qadir et al.2020) تاؽذ ٔی تیٕاری

ٚ یا واٞؼ خغارت آٖ تٛعظ ٔطمماٖ ٔٙاعك ٔختّف  ٔذیزیتٚ راٞىارٞای  تیٕارییا ػٛأُ ایداد ایٗ 

آسٔایؼ در زٟار  60ی در لاِة پضٚٞؾعزش  21، 1383تا  1379 یٞا عاَوؾٛر ا٘داْ ؽذٜ اعت. عی 

سای  ٘ؾاٖ داد ػٛأُ تیٕاری ٞا پضٚٞؼایٗ  یافتٝ ٞااعتاٖ وزٔاٖ، ٞزٔشٌاٖ، خٛسعتاٖ ٚ تٛؽٟز ا٘داْ ؽذ. 

٘ثٛدٜ ٚ  تیٕاریٚ ٚیزٚئیذٞا ػأُ ایداد وٙٙذٜ  ٞا زٚطیٚ، فیتٛپالعٕاٞا، ٞا یتاوتز، ٞا لارذٌیاٞی ٔثُ 

افشایؼ دٔا، واٞؼ ٘اٌٟا٘ی رعٛتت ٘غثی ٞٛا ٚ ٚسػ تادٞای ٌزْ ٚ خؾه در  ضٜیٚ تٝایی ػٛأُ آب ٚ ٞٛ

ٔؼزفی ٌزدیذ٘ذ. ٕٞسٙیٗ لارذ  تیٕاریٔزضّٝ تثذیُ خارن تٝ رعة تٝ ػٙٛاٖ ػأُ افّی در تزٚس ٚ تؾذیذ 

Thielaviopsis sp. دیٍز ٌزدد. اس عزف  تیٕاریتٛا٘ذ در ؽزایظ تٙؼ ٌزٔایی ٚ خؾىی تاػث تؾذیذ  ٔی

وّیٝ راٞىارٞایی وٝ تا ٞذف تؼذیُ ؽزایظ ضزارتی ٚ رعٛتتی در ٘خّغتاٖ ٚ افشایؼ ٔماٚٔت درختاٖ خزٔا 

 تیٕاریٌزٔایی ٚ خؾىی( فٛرت ٌزفتٝ اعت تاػث واٞؼ خغارت  یٞا تٙؼ ضٜیٚ تٝٞای ٔطیغی ) تٝ تٙؼ

 .( Davoodian and Karampour  (2010ٌزدیذٜ اعت

 یاضیر یٞا ٔذَتذٖٚ اعتفادٜ اس  ٞا آٖ ییٌٛ ؼیپ ٚذٜ اعت یسیپ تیٕارٌز ػٛأُٔیشتاٖ ٚ تأثیز ٔتماتُ 

تزای  ٞا ٔذَتٝ عٛر وّی در اعتفادٜ اس . (Latifian and Solymannejadian 2002) تاؽذ یٕ٘غز یٔ

ٚ ضزارتی  یٞا دٜدا رٚػ اَٚدر  .دٚ رٚػ وّی تٝ ؽزش سیز ٚخٛد دارد ٞا یٕاریتخغارت  یآٌاٞ ؼیپ

در (. Russo et al.1993 Russo 2000 ,) ز٘ذیٌ یٔرٌزعیٖٛ زٙذ ٔتغیزٜ ٔٛرد اعتفادٜ لزار  یٞا ٔذَ

. ٞز دٚ ٔذَ ٘یاس تٝ اعتفادٜ اس یىغزی دادٜ ٌزد٘ذ یٔایغتٍاٜ ٕ٘ایٙذٜ ٔٙغمٝ تٟیٝ  اس ٞا دادٜ دْٚٚػ ر

 (.Schaub 1996) ز٘ذیٌ یٔٔذَ پایٝ فِٙٛٛصیىی ٔٛرد اعتفادٜ لزار  در ٞا دادٜاَ آب ٚ ٞٛایی دار٘ذ. ایٗ ٘زٔ

 .(Sharov 1996) ؽٛ٘ذ یٔتٝ دٚ عزیك عٛال٘ی ٔذت ٚ وٛتاٜ ٔذت ا٘داْ  ٞا یآٌاٞ ؼیپاس تؼذ سٔا٘ی ٘یش 

ٔٛرد اخیز  یٞا عاَدر  ٞا یٕاریت یمیت تّفیزیٗ در ٔذی٘ٛ یتٝ ػٙٛاٖ رٚؽ یسٔیٗ آٔار یٞاَ ٔذ ساعتفادٜ ا

 ػٛأُ تیٕارٌزٙؼ وپزا یاختقاف یزدٖ اٍِٛٞاؤؾخـ  تزای یادیس یٞا تالػ. اعت  ٌزفتٝتٛخٝ لزار 

تٛخٝ ٘ؾذٜ  ،تاؽذ یٔٙؼ وٙٙذٜ پزاوٗ ییٝ ػأُ تؼو یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝ یٞا ٔطُتٝ  ٞا آٖدر  یا٘داْ ؽذٜ ِٚ

ٗ یز در ایاخ یٞا ؾزفتیپ(. Journel and Huijbregts 1978, Story and Congalton 1994 ) اعت

 (.Goovaets 1997) اعتٝ اعتوالت ٔٛخٛد ىاس ٔؾ یادیتٝ ٔمذار س سٔیٗ آٔار یٞا ٔذَٙٝ اس خّٕٝ یسٔ

 Site-specific) آفات ضٜیٚٔىـاٖ  یمـیت تّفیزیآفات، ٔـذ یمیت تّفیزیدر ٔذ یاعـتفادٜ اس پزاوٙؼ ٔىا٘

integrated pest management) ـا یIPM ـكیدل (Precision IPM)  ٝوـٝ تـٝ  ؽـٛد یٔـٌفتـ

 ,Park et al.2007 دارد )ـٝ یتى یـٔذیزیتٚ وارتزد الـذأات  ٞا یٕاریتپزاوٙؼ  یٞا ٘مؾٝاعـتفادٜ اس 
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Sciarretta and Trematerra 2014 یٗ اٍِـٛیـیتؼ یتـزا یٔتؼـذد یٞـا رٚػ 1960 دٞٝ(. در 

 غیتٛس یٞـا ؽـاخـ ٞـا آٖ ٗیتز ٔؼَٕٛافتٙذ وٝ یتٛعؼٝ  ٌیاٞی یسا خغارتػٛأُ  یپـزاوٙؼ ٔىا٘

(Distribution Indices) ت یـذ داؽتٙذ ٚ ٔٛلؼیتأو ٞـا ٘ـٕٝ٘ٛ یغ فزاٚا٘یتٛس یرٚ ٞا ؽاخـٗ یتٛد٘ذ. ا

عیغتٓ ٔذیزیت تّفیمی دلیك ٚ ایداد ْ ایٗ پضٚٞؼ تزای ایداد ٘ظا .داد٘ذ یٕ٘را ٔذ ٘ظز لزار  ٞا ٕ٘ٛ٘ٝ یٔىا٘

ایٗ  ٔذیزیتالت ىاس ٔؾسیزا ؛ خؾىیذٌی خٛؽٝ خزٔا در ٔٙغمٝ ا٘داْ ؽذ تیٕاریردیاتی  ٚ یآٌاٞ ؼیپ

اس آ٘دا وٝ  .اؽارٜ وزد یزیٓ ٌیغتٓ تقٕیذاؽتٗ ع٘ ٚ ٔذیزیتخ یتٛدٖ تار یٕیتٝ تمٛ تٛاٖ یٔ تیٕاری

؛ ٔختّف ٔتفاٚت اعت یٞا ٔىاٖدر اثز تخؾی رٚػ ا٘تخاب ؽذٜ در سٔاٖ ٚ  ٔذیزیتتؼییٗ دلیك سٔاٖ 

 ٔذیزیت یٞا رٚػدر سٔاٖ ٚ ٔىاٖ تزاعاط یه تز٘أٝ تمٛیٕی ثاتت اثزتخؾی  ٔذیزیت یٞاٝ یتٛفتٙاتزایٗ 

 .دٞذ یٔرا واٞؼ 

  Materials and Methods                                                                                    ّا رٍشٍ  هَاد

 َّاضٌاسی یّا دادٍُ  پصٍّصزهاى ٍ هکاى اجرای 

تـٝ   1395تا عاَ  1390 یٞا عاَ یدر عؽثىٝ ٔزالثت اعتاٖ خٛسعتاٖ  یٞا دادٜتا اعتفادٜ اس  پضٚٞؼٗ یا

آتاداٖ، خزٔؾـٟز، ؽـادٌاٖ، اٞـٛاس، ٔاٞؾـٟز ٚ تٟثٟـاٖ       یٞا ؽٟزعتاٖخٛسعتاٖ در عاَ در ٔٙغمٝ  5 ٔذت

ٔـذَ   یٚ در عزاضـ  یآٚر خٕـغ  ٔٙـاعك  یٞٛاؽٙاعـ  یٞا غتٍاٜیاك یاس عز یٞٛاؽٙاع یٞا دادٜا٘داْ ٌزفت. 

 اعتفادٜ ؽذ. 1خذَٚ  ػأُ تٝ ؽزش 33ٗ ٔٙظٛر یا یتزا ٔٛرد اعتفادٜ لزار ٌزفت.

 .خزٔا خؾىیذٌی خٛؽٝ تیٕاری یآٌاٞ ؼیپ یٞا ٔذَآب ٚ ٞٛایی ٔٛرد تزرعی در  یٞا ؽاخـ  .2جذٍل 

Table 1. Studied Climatic parameters in forecasting models of date palm bunch 

feding. 

Meteorological index Symbol Meteorological index Symbol 

Average spring temperature X1 Total spring rainfall X18 
Average summer temperature X2 

Average last winter temperatures X3 Total summer rainfall X19 

Average last autumn temperature X4 Number of rainy months X20 

Average last year temperature X5 Total rainfall in March X21 

Maximum temperature is last February X6 Total rainfall in April X22 

Maximum temperature is last March X7 
Average last year relative 

humidity X23 

Maximum the year temperature X8 
Average humidity of the 

most wet months X24 

The highest temperature in the warmest 

month of the year X9 
Average humidity in the 

driest month X25 

Minimum temperature is coldest month X10 
Average humidity of last 

autumn X26 

Temperature in the rainiest month X11 
Relative humidity in last 

winter X27 

Temperature in the lowest rainy month X12 Average spring humidity X28 

Total last year rain X13 
Average summer 

humidity X29 

Rain of the rainiest month X14 
Average humidity of last 

February X30 

Temperature in the lowest rainy month X15 
Average humidity last 

March X31 

Total rainfall in autumn last X16 Total rainfall in March X32 

Total last winter rainfall X17 Average April Humidity X33 
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 بیواریبرآٍرد آسیب 

ا٘تخاب ٚ  یفٛرت تقادفٝ ٘خّغتاٖ ت یهاس ٞز رٚعتا  خؾىیذٌی خٛؽٝ تیٕاریدرفذ آعیة تزای تزآٚرد 

 یٞا خٛؽٝتؼذاد ٚ تزرعی ؽذٜ ٘فز ٘خُ  10. در ٞز ٘خّغتاٖ تؼذاد ؽذا٘داْ  یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝدر عَٛ فقُ 

ذٜ ٚ یآِٛدٜ ٚ عآِ ٔؾخـ ٌزد یٞا خٛؽٝدر ٞز درخت ذ. ثٝ ؽٔطاع آعیةٚ درفذ عآِ ٚ آعیة دیذٜ 

 (:Latifian and Rad 2017) ؽذ٘ذ یتٙذدرخٝ 2ؽزش خذَٚ تٝ  آعیة ؽذت

 خزٔا در ٞز درخت یٞا خٛؽٝ ؽذت آعیةتٙذی درخٝ .9جذٍل 

Table 2. Grading the injury severity of date bunch in each tree 

Injury percent Selected code Injury quality 
No injury 0 Healthy 
1 to 25 1 Low 

26-50 2 Medium 
51-75 3 High 

Up to 75 4 Intense 
 

در ٞز  یؽذت آِٛدٌ ؽذ. ٔطاعثٝ a+ 2b+ 3c+ 4d / n ;DIراتغٝ تا در ٞز درخت  یعپظ ؽذت آِٛدٌ 

; تؼذاد  a ٗ راتغٝیتٛد. در ا ؽذٜ یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝ ی٘خُ خزٔا ٘فز 10 یٗ ؽذت آِٛدٌیاٍ٘ی٘خّغتاٖ ٔؼادَ ٔ

 ،ادیس یتا آِٛدٌ یٞا خٛؽٝ; تؼذا  c، ٔتٛعظ یتا آِٛدٌ یٞا خٛؽٝ; تؼذاد  b، ٓو یتا آِٛدٌ یٞا خٛؽٝ

d  ذیؽذ یتا آِٛدٌ یٞا خٛؽٝ; تؼذاد  ٚn  تٛد. درخت ٞز یٞا خٛؽُٝ و; تؼذاد (Latifian and Rad 

در ؽثىٝ ٔزالثت ٘خیالت ٔٙغمٝ  تزای تىٕیُ اعالػات تزآٚرد آعیة اس وارؽٙاعاٖ فؼاَ در (.2017

 اعتفادٜ ؽذ. ٔغاِؼٝ یٞا عاَعی ٔذیزیت ضفظ ٘ثاتات اعتاٖ خٛسعتاٖ 

 یآگاّ صیپهذل 

 یٚ آٔار ٞٛاؽٙاعـ  آعیةٗ یت یة ٕٞثغتٍیتا ٔطاعثٝ ضز آعیة٘ٛعا٘ات  یتز رٚ ییاثزات ػٛأُ آب ٚ ٞٛا

ٖٛ زٙـذ  یٔؼادِـٝ رٌزعـ   یـه در  ییاس ػٛأـُ آب ٚ ٞـٛا   یتٝ ػٙٛاٖ تـاتؼ  آعیةثز وذاعپظ ض. ؽذ یاتیارس

 ضـذاوثز آعـیة  ذٖ تـٝ  یٔختّف لثُ اس رعـ  یٞا ٔاٜدر  ییػٛأُ آب ٚ ٞٛا ةیٚ ضزا ؽذٜذٜ یزٜ ٌٙدا٘یٔتغ

ٝ ك یـ تـٝ عز  یّٖٔٛ زٙذ ػایش رٌزعیآ٘اِ ،ُ تؼذاد ػٛأُیتؼذ .ذؽتزآٚرد   (Stepwise regresion) یا ٔزضّـ

َ  یٚ عزاضـ  یا٘داْ ٔطاعثات آٔار یتزا ذ.ؽا٘داْ  ْ اس  ٞـا  ٔـذ ٚ ( Curve Expert) وـزٚ اوغـپزت   افـشار  ٘ـز

SPSS  ٜیٞا ٔذَ .ؽذاعتفاد  ( وـزٚیSpherical) ( ٕ٘ـایی ،Exponential ( خغـی ،)Linear   خغـی تـا ،)

 ٙـذ یتـٝ فزآ ) ٞز ٔٙغمٝ تٝ فٛرت خذاٌا٘ٝ تزاسػ یٞا دادٜزای ت( Gusianٚ ٌٛعی ) (Linear to sillعیُ )

ی یـا  تزاسػ ٔٙطٙ»ٞا داؽتٝ تاؽذ افغالضا  ؽثاٞت را تٝ دادٜ ٗیؾتزیوٝ ت یاضیتاتغ ر ای یٔٙطٙ هی ٗییتؼ

 .(Manion 2003) ؽذ٘ذ (ؽٛد ی( ٌفتٝ Curve/model Fittingٔ) «ٔذَ

 هذل ردیابی

. (Story and Congalton 1994, Wright et al.2002 اتی اس رٚػ سٔـیٗ آٔـار اعـتفادٜ ؽـذ )    تزای ردی

-Z(xi)] تـٝ فـٛرت   آعیةز یاختالف ٔماد hدر دٚ ٘مغٝ تٝ فافّٝ ٔؾخـ ٔمذار آعیة تاؽذ، ( Z) زٙا٘سٝ

Z(xi+h)]  در ٘مغٝ  آعیة ختالف ٔمذارا .ؽذ یٔتزآٚردX  ٚتـٝ فافـّٝ   وـ  ٍـز یٝ ٘ماط دیّو ٝh   اس آٖ لـزار

ٝ تـٝ  وـ سٚج ٕ٘ٛ٘ـٝ   N(h)ٝ خٕؼـاً تؼـذاد   و ؽٛد. ٞز ٌاٜ فزك تزای ردیاتی تیٕاری ضزٚری اعت، ا٘ذ ٌزفتٝ

 ، آٍ٘اٜ خٛاٞیٓ داؽت.در دعت تاؽذ ا٘ذ ٚالغٍز یذیىاس  hفافّٝ 
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ˆ)(در راتغٝ فٛق h تـز اعـاط    یغـت یتا یٔـ ٗ تـاتغ  ی. ا٘أٙذ یٔیی عاختار فضا ا٘ظیٚاریا ا٘ظ یٚار یعٕ را

 Journel and Huijbregts) ذیتٝ دعت آؽذٜ  یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝ یٞا ٘خّغتاٖدر خؾىیذٌی  تیٕاریاعالػات 

 تـأثیز أٙـٝ  د. ٘أٙذ یٔ ثیزتأافغالضاً دأٙٝ  رعذ یٔ یا٘ظ تٝ ضذ ثاتتیٚار یشاٖ عٕیٝ ٔو یا فافّٝ(. 1978

. ؽـٛ٘ذ  یٔـ ٍز ٔطغـٛب  یذیىـ ٘ذاؽتٝ ٚ ٔغـتمُ اس   یتأثیزتز ٞٓ  ٞا ٕ٘ٛ٘ٝآٖ  تیؾتز اسٝ در واعت  یا فافّٝ

 ا٘ظیـ ٚاروـٝ در آٖ ٕ٘ٛدار  تاؽـذ یٔ یٔىا٘ ٝیتدشدر  یآٔارٗ یسٔاتشار  ٗیتز ٔؼَٕٛزٕ٘ـا ییـا تغیـٌٛزا ْ یٚر

در یی عاختار فضـا  ا٘ظیٚارٔمذار . ؽٛد یٔ)فافّٝ( رعٓ  hٝ در ٔماتُ اس فافّ یتٝ ػٙٛاٖ تاتؼیی عاختار فضا

ٕ  واس ٔز تغییزٕ٘اٞا، یغتٔثذا ففز ٘ ٝ   ٙـذ یٕ٘ا یٕ٘ـ ا٘ظ ػثـٛر  یـ ٚار یش ٔختقات ٔطـٛر عـ ای  تّىـٝ اس ٘مغـ

ٝ ا اثـز  یـ ٚ  یرا افـغالضاً اثـز ٘اٌٟـا٘   ٌذر٘ذ وٝ فافـّٝ آٖ تـا ٔثـذا ٔطـٛر ٔختقـات       ٔی  ٘أٙـذ  یٔـ  یا لغؼـ

(Goovaets 1997 .) ـا ٘اٌتی یا لغؼـٝاثز (Nugget) (C0)،  ٝٙٔزیا ؽـؼاع تـأثیدا (Range) (a)،  عــمف 

(Sill) یٚ عـمف خشئـ (Partial sill )٘ٛع یـیٚ تؼ یٔىـا٘ ٝیتدشوٝ در ( 1زٕ٘ا ٞغتٙذ )ؽىُ ییتغ یاخشا ٗ

 (h=0)ٔثـذا   درٚاریـا٘ظ عـاختار فضـایی    تــٝ ٔمــذار    یا لغؼـٝ. اثـز ز٘ـذیٌ یٔـغ ٔٛرد اعتفادٜ لزار یتٛس

ٝ اعت وـٝ در آٖ   یا فافّٝ. دأٙـٝ، ضـذاوثز ؽـٛد یٔـاعـالق  ٍ  یدارا ٞـا  ٕ٘ٛ٘ـ ٞغــتٙذ ٚ   یٔىـا٘  یٚاتغـت

(. Clark 2001) تاؽذ یٔ ٔغتمُ ٞا ٕ٘ٛ٘ٝٚخـٛد ٘ـذارد ٚ  ٞـا ٕ٘ٛ٘ٝز یٗ ٔمادیت یا راتغٝٗ فافّٝ، یؾتز اس ایت

 .ؽذ٘ذتا اعتفادٜ اس اعالػات ارائٝ ؽذٜ در ؽىُ یه ٔطاعثٝ  یآٔارٗ یٔس یٞا ؽاخـتٕاْ 

 
  .آٔارٗ یسٔ زٕ٘ا درییتغ یاخشا .2 ضکل

Figure 1. The components of a variogram in geostatistics . 

 

غ ؽذٜ ٚالـغ  یٔدٕٛػٝ ٔؾاٞذات تٛس یتٛدٜ ٚ تاتغ خغ یا٘ىٔ یزٞایتزآٚرد ٔتغ٘مؾٝ  ،(Kriging)ًٙیدیزو

 (.Goovaets 1997, Wright et al.2002) اعت یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝ یا ٘مغٝیه  یٍیر ٕٞغاد

 

ˆ)(.ایٗ راتغٝدر  xZ  در ٘مغٝ  تیٕاریٔمذار تزآٚرد آعیةx. ،z(xi) در ٘مغـٝ   تیٕـاری آعیة  یٔمذار ػذد

x1  ٚi یـه ٔدٕٛػـٝ ػ  آٔـاری  اعت، در ٔطاعثٝ ٚس٘ی  عٙدؼ ٌزایؼ تٝ ٔزوش ٘ٛػی یٚسٖ آٔار ُ ٞـای   أـ

ؽٛد ٚ عپظ آٖ ػأُ در ٚسٖ ٔؼـیٗ   ٚسٖ یا ارسػ ٔؼیٙی در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی)ٞا  ٘اتزاتز، تزای ٞز یه اس ػأُ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2


 ِغیفیاٖ ٚ راٞخذایی                              خٛؽٝ خزٔا در اعتاٖ خٛسعتاٖ یذٌیخؾى یٕاریت یاتیٚ رد یآٌاٞ ؼیپ غتٓیع

Plant Pathology Science                                                                                                       Vol.9(1), 2020 
 

46 

 

ٔٙظـٛر ار ٕٞغـایٍی   . اتذی یٔاختقاؿ  .x٘مغٝ  یٍیٚالغ در ٕٞغا z(xi)ٝ تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ واعت  د(ٌزد ضزب ٔی

ٝ ٘مغـٝ فزضـی لـزار    یـه   ٘ماعی اعت وٝ تٝ فافّٝ ٔؾخقـی اس  اٍ٘ز تؼـذاد  یـ ت nٗ راتغـٝ  یـ در ا. ا٘ـذ  ٌزفتـ

 یة خغـ ویـ ٝ تزو ؽٛد یٔدادٜ  یٚسٖ آٔار یا ٌٛ٘ٝتٝ  ٞا ًٕ٘ٛ٘ٝٙ تٝ ٔدٕٛػٝ یدیزودر  .اعت یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝ

 ش داؽـتٝ تاؽـذ  یـ ا٘ظ را ٘یـ ضـذالُ ٚار  یخغـ  یٌزٞـا ٗ یتخٕـ ز یٗ عـا یٝ در تىة ؽٛد تّی٘ا ار ٞا تٗآٟ٘ا ٘ٝ 

((Katherine 2001 .ٔا٘ـذٜ ٞــا )  یٗ ٔذَ، اس ٔدٕٛع ٔزتؼـات تـالیا٘تخاب تٟتز یتزاRSS= Residual 

sums of squaresییة تثی( ٚ ضز ٗR  ٚ تــا   یٞـا  ٔذَاعتفادٜ ؽـذRSS   ٚ ُضـذالR    ضـذاوثز ا٘تخـاب

 .(Karimzadeh et al.2011)ؽذ٘ذ 

  Results                                                                                                                            ّا افتِی

 خرهاخطکیذگی خَضِ  بیواریآسیب  یرات فصلییتغ
   تیٕاریاٚج ٚلٛع آعیة اعت.  ٘ؾاٖ دادٜ ؽذٜ 2ؽىُ در  در ٔٙاعك ٔغاِؼٝ تیٕاریتغییزات فقّی آعیة 

 

  

  

 
 .خٛسعتاٖاعتاٖ ٔختّف  عكادر ٔٙ خزٔاخؾىیذٌی خٛؽٝ  تیٕاریآعیة  یزات فقّییتغ .9ضکل 

Figure 2. Seasonal fluctuation of date palm bunch feding injury in different regions of 

Khuzestan province. 
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ایـٗ   آعیة .داد یٔ تغییز ٘ؾاٖ تیٕاریٔتٙاعة تا ؽزایظ فِٙٛٛصیىی رؽذ،  در ٔٙاعك ٔختّف ٔتفاٚت تٛدٜ ٚ

آغاس ٌؾتٝ ٚ تٝ تـذریح تـا ٌـزْ ؽـذٖ ٞـٛا تـز ؽـذت آٖ افـشٚدٜ         اٚایُ تیز ٔاٜ در ٞز عاَ اس ضذٚد تیٕاری 

 .تٝ ضذاوثز ٔمذار رعیذ ٔزداد، تیٕاریوٝ در ضذٚد  عٛریٝ . تذیٌزد یٔ

 یآگاّ صیپهذل 

 گام اٍل: بررسی رٍابط ّوبستگی

ٔالضظـٝ   3تـا ػٛأـُ آب ٚ ٞـٛایی در خـذَٚ      ٛؽٝ خزٔـا آعیة تیٕاری خؾىیذٌی خ یافتٝ ٞا ٕٞثغتٍی

َ  ٗیتز درخٝ ضزارت پزتاراٖ) یٞا ؽاخـتزاعاط یافتٝ ٞا . ؽٛد یٔ ٔدٕـٛع تار٘ـذٌی پـاییش    ، )x11( ٔاٜ عـا

َ   ٗیتـز  خؾـه ٔتٛعـظ رعٛتـت   ) ٚ x24( ٔتٛعظ رعٛتت ٘غثی عاَ لثُ، )x16( عاَ لثُ ٚ  x26( ٔـاٜ عـا

ٖ  یٔتٙاتزایٗ ا٘ذ؛  تٛدٜتغٝ ٕٞثغتٍی ٔتٛعظ تا لٛی آعیة تیٕاری خؾىیذٌی خٛؽٝ دارای را  ٞـا  آٖاس  تـٛا

 اعتفادٜ ٕ٘ٛد. تیٕاریی آٌاٞ ؼیپی عاس ٔذَ در

 گام دٍم: تعییي رٍابط رگرسیَى چٌذ هتغیرُ

 ٝ تزاعـاط   درج ٌزدیـذٜ اعـت.   4خـذَٚ  در  یا یافتٝ ٞا تزاسػ ٔذَ رٌزعیٖٛ زٙذ ٔتغیزٜ تٝ عزیك ٔزضّـ

( در عغص F=4.57تٟثٟاٖ ) ( F=1.64ٚ(، اٞٛاس )F=1.25ٔاٞؾٟز ) سػ ؽذٜ دریافتٝ ٞا ٔذَ رٌزعیٖٛ تزا

 اعت. دار یٔؼٙدرفذ  5( در عغص F=6.08( ٚ ؽادٌاٖ )F=1.64خزٔؾٟز )-درفذ ٚ در ٔٙغمٝ آتاداٖ 1

پارٔتزٞـای  تـا  خزٔـا  خؾىیذٌی خٛؽـٝ   تیٕاریآعیة  یزات فقّییتغ یشاٖ ٕٞثغتٍیٔ یتزرع .9جذٍل 

 .ٞٛاؽٙاعی

Table 3. Correlation of seasonal variations of date palm bunch feding injury with 

meteorological parameters 

Significance 

level 
t  

(N-1) 

Correlation 

coefficient 
Meteorological 

parameter Area Name 

0.74 0.35 0.2 X11 
Khoramshahr 

- Ababdan 
0.87 -0.17 -0.5 X16 

 0.18 -1.69 -0.7 X24 

0.28 -1.29 -0.6 X26 

0.87 0.17 0.1 X11 Shadegan 
0.03 -3.57 -0.9 X16 

 0.08 -2.48 -0.82 X24 

0.50 -0.75 -0.5 X26 

0.62 0.54 0.3 X11 Mahshahr 
0.28 -1.29 -0.6 X16 

 0.87 0.17 -0.51 X24 

0.18 -1.69 -0.7 X26 

0.62 0.54 0.3 X11 Ahwaz 
0.87 -0.17 -0.49 X16 

 0.18 -1.69 -0.7 X24 

0.28 -1.29 -0.6 X26 

0.69 0.58 0.4 X11 Behbehan 
0.39 -1 -0.5 X16 

 0.03 -3.57 -0.9 X24 

0.08 0.35 -0.61 X26 
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 خزٔاخؾىیذٌی خٛؽٝ  تیٕاریآعیة  یؼ آٌاٞیپ یٛ٘یٔذَ رٌزع یزٞایتزاسػ ٔتغ .4جذٍل 

Table 4. Regression Model Variables of Prediction of date palm bunch feding Injury 
Standard 

 error 
The coefficients of 

the factors 
Independent  

variables Area Name 

3.22 47.63 Intercpt 
Khoramshahe 

- Ababdan 0.65 -1.14 X24 

0.22 0.19 X26 

4.68 14.32 Intercpt 

Shadegan 0.02 0.01 X16 

0.18 -0.37 X24 

0.09 0.16 X26 

5.81 0.43 Intercpt 

Mahshahr 
0.01 0.01 X16 

0.08 -0.09 X24 

0.11 0.05 X26 

23.22 47.6 Intercpt 

Ahwaz 0.75 -1.26 X24 

0.46 0.41 X26 

23.17 55.52 Intercpt 

Behbehan 0.69 -1.12 X24 

0.37 0.41 X26 

 

 خزٔا تٝ ؽزش سیز تزاسػ ٌزدیذ. تیٕاری خؾىیذٌی خٛؽٝی ػٛأُ آٌاٞ ؼیپٔذَ  4تا تٛخٝ تٝ خذَٚ

63.4714.119.0 2426  XXI  Khoramshar – Abadan 

32.1401.037.016.0 162426  XXXI  Shadegan 

52.5512.141.0 2426  XXI  Behbehan 

43.001.009.005.0 162426  XXXI  Mahshahr 

6.4712.141.0 2426  XXI  Ahwaz 

 

 ردیابیهذل 

 یآهار يیزهبرازش هذل گام اٍل: 

رٚ٘ـذ ٔٙاعـة در عـغص ٔٙـاعك ٔختّـف       یـه ٘ؾاٖ دٞٙذٜ ٚخٛد ( 5)خذَٚ  تیٕاری ٙؼوپزا یزٕ٘ـاییتغ 

ٚاریـا٘ظ عـاختار فضـایی    ٔمـذار وٝ ٔؼادَ خغای ٔذَ تٛدٜ اس عزیك شاٖ اثز لغؼٝ ید. ٔتٛاعتاٖ خٛسعتاٖ 

خزٔؾٟز، ؽادٌاٖ، ٔاٞؾٟز، اٞٛاس ٚ تٟثٟـاٖ   -تزتیة در ٔٙاعك آتاداٖتٝ  ٗ ٔذَیدر أثذا ٔطاعثٝ ؽذٜ،  در

ة در فٛافـُ  یتزآٚرد ؽذت آعـ  یٓ تٛدٖ خغاوٝ ٘ؾاٖ دٞٙذٜ وتٛدٜ  6/1ٚ  7/1، 15/0، 51/0، 5/2ٔؼادَ 

ٛ در ٔٙـاعك   یتزدار ٕٕ٘ٛ٘ٝتز اس فافّٝ و تـٝ تزتیـة در ٔٙـاعك آتـاداٖ ٚ     ٙؼ وپـزا  یزٕ٘ــا ییتغد. دأٙـٝ  تـ

ٝ در وـ  تـٛد  ّـٛٔتز یو 06/11ٚ  9/1، 7/4، 9/12، 1/4ٔؼـادَ  اٖ، ٔاٞؾٟز، اٞـٛاس ٚ تٟثٟـاٖ   خزٔؾٟز، ؽادٌ

ٖ    .ٔا٘ذ یٗ دادٜ تالیت یٕٞثغتٍ ٗیتز وٓٗ ضذ یؾتز اس ایفٛافُ ت  -آعتا٘ٝ ٔذَ تٝ تزتیـة در ٔٙـاعك آتـادا

٘ؾـاٖ دٞٙـذٜ   ٝ ود تٛ 49/0ٚ  76/0، 37/0، 31/0، 51/0ٔؼادَ خزٔؾٟز، ؽادٌاٖ، ٔاٞؾٟز، اٞٛاس ٚ تٟثٟاٖ 

 تیٕـاری  ؽـذت تـز اس آٖ  ٕیـا و ( 1)ؽىُ  یا لغؼٝاثز وٝ تا خغای ٔؼادَ  تٛدٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ ی٘غثتی اس ٘اض

 .ؽتخزٔا درآٖ لاتّیت ردیاتی داخؾىیذٌی خٛؽٝ 
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 ًقطِ کریجبیٌگ   گام دٍم:

 یتیٕارخؾىیذٌی خٛؽٝ خزٔا در ٔٙاعك ٔٛرد تزرعی، ٘مؾٝ وزیدیًٙ  تیٕاریتزای تخٕیٗ ؽذت آعیة 

درج ٌزدیذٜ اعت. تا تٛخٝ تٝ ٘مؾٝ وزیدیًٙ تذعت آٔذٜ تزای تز٘أـٝ ریـشی    3در ٔٙاعك ٔختّف درؽىُ 

( تزای آٖ در ٘ظز Pathosystemی آِٛدٌی )ا ٔٙغمٝخؾىیذٌی خٛؽٝ زٟار ٌزٜٚ  تیٕاری ٔذیزیتٔذیزیت 

ؾٝ وٝ ؽـأُ ٔٙـاعك   . پاتٛعیغتٓ اَٚ، ٔٙاعك لزٔش وٓ رً٘ ٘متاؽٙذ یٔی سیز ٞا ٌزٌٜٚزفتٝ ؽذ وٝ ؽأُ 

درفذ تٛد. پاتٛعیغتٓ دْٚ، ٔٙغمٝ عثش ٚ آتی ر٘ـً   10وٓ خغز تٛد٘ذ. در ایٗ ٌزٜٚ درخٝ آِٛدٌی وٕتز اس 

یی در آِٛدٌی ٚخٛد داؽـتٝ  ٞا تفاٚت. در ٔٙغمٝ تٟثٟاٖ ٞززٙذ تاؽٙذ یٔ٘مؾٝ ؽأُ ٔٙاعك تا خغز ٔتٛعظ 

آٔـار در ٌـزٜٚ تـا     ٗیسٔـ ر وّی تزاعاط رٚػ أا تٝ عٛ؛ وٝ تا ؽذت ٚ ضؼف رً٘ آتی ٘ؾاٖ دادٜ ؽذٜ اعت

ٔتغیـز تـٛد.    20تـا   10تـیٗ   ٘ثٛد. ایٗ ٌزٜٚ درخـٝ آِـٛدٌی   دار یٔؼٙ ٞا تفاٚتآِٛدٌی ٔتٛعظ لزار ٌزفتٝ ٚ 

تـا   21پاتٛعیغتٓ عْٛ، ٔٙغمٝ سرد وٝ ؽأُ ٔٙاعك تا خغز سیاد ٔی تاؽذ. در ایٗ ٌزٜٚ درخٝ آِٛدٌی تیٗ 

. در ایـٗ  تاؽـذ  یٔـ ، ٔٙاعك عیاٜ رً٘ وٝ ؽأُ ٔٙاعك تا خغز تغیار سیاد ٔتغیز تٛد. پاتٛعیغتٓ زٟارْ 30

در  تیٕاری. ٟٔار داد٘ذ یٔرا ٘ؾاٖ  ی آِٛدٌیٞا واٖ٘ٛدرفذ تٛد. ایٗ ٔٙاعك  30اس ٌزٜٚ درخٝ آِٛدٌی تاالتز 

ایٗ ٔٙغمٝ در اتتذای فقُ تزای خٌّٛیزی اس دأٙٝ ا٘تؾار ٚ واٞؼ ؽذت آِٛدٌی عـایز ٔٙـاعك اس إٞیـت    

 خافی تزخٛردار اعت.

 .ٛسعتاٖخدر اعتاٖ  خزٔاخؾىیذٌی خٛؽٝ  تیٕاریٔىا٘ی  ٙؼوزٕ٘ـای پزاییتغ یٞا ٔذَ .8جذٍل 
Table 5. Spatial variogram models of date palm bunch feding in Khuzestan province. 

Range Sill Nugget Fit model Area Name 

4.1 0.51 2.5 Spherical 

KHoramshar - Abadan 
4.3 0.47 2.7 Exponential 
12.7 0.23 3.03 Linear 

4.1 0.39 2.69 Linear to Sill 
4.2 0.67 3.04 Gusian 
8.3 0.17 0.6 Spherical 

Shadegan 
12.9 0.31 0.51 Exponential 
6.6 0.18 0.71 Linear 
8.4 0.18 .0.77 Linear to Sill 
11.8 0.34 0.72 Gusian 
5.1 0.59 0.19 Spherical 

Mahshahr 
5.1 0.96 0.18 Exponential 
1.7 0.35 0.19 Linear 
4.7 0.76 0.17 Linear to Sill 
4.7 0.37 0.15 Gusian 
5.1 0.76 1.7 Spherical 

Ahwaz 
2.7 0.76 1.8 Exponential 
2.4 0.51 1.8 Linear 
3.6 0.76 1.9 Linear to Sill 
2.5 0.83 2.3 Gusian 
11.6 0.49 4.1 Spherical 

Behbehan 
4.4 0.43 1.6 Exponential 
6.5 0.36 5.3 Linear 
8.6 0.48 5.2 Linear to Sill 
4.2 0.40 6.7 Gusian 
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؛ درفذ تٛد 25اس  تز وٓٚ خغای تؾخیـ  7/0ٚ ردیاتی ضزیة تثییٗ تاالتز اس  یآٌاٞ ؼیپ یٞا ٔذَدر تٕاْ 

ٔـذَ  ٔطزس ٌؾـت   ییاٌز خغادرفذ اضتٕاَ دارد وٝ خغایی تزٚس وٙذ ٚ در عایز ٔٛارد  25 ت دیٍزتٝ ػثار

اس  تاػـث افـشایؼ وـارایی ٔـذَ در اعـتفادٜ     خغا  صیٚ تقط ـیتؾخ یٞا وٙذ. عزش صیآٖ را تقط تٛا٘ذ یٔ

وـارتزدی  ایٗ ٔٛضٛع ٘ؾاٖ دٞٙذٜ . ؽٛد یٔ یزیٌٓ یتقٕدر عیغتٓ ؽثىٝ ٔزالثت ٘خیالت ٔٙغمٝ  یٞا دادٜ

آٖ ؽـیٛع  ا یـ  آعیة، ظٟـٛر ٞـا ٘مؾـٝـٗ یتزاعاط ا .تاؽذ یٔدر ؽثىٝ ٔزالثت ٘خیالت ٔٙغمٝ  ٞا ٔذَتٛدٖ 

ٝ  تیـ خٕؼ ،یتؼـذ  یٕ٘ٛ٘ـٝ تـزدار   یٞـا  خیتـار ٚ در ٔؾخـ ؽـذٜ   ٞز ٔٙغمٝ یٞا ٘خّغتاٖتٝ  ح در یتـذر  تـ

 درخـٝدر  ی خٛؽٝ خزٔاخؾىیذٌ تیٕاری یاس رفتـار ٔىا٘ یپخؼ ؽذٜ اعت. آٌاٞ ٞز ٔٙغمٝ یٞا ٘خّغتاٖ

اس عـاختار ٔىــا    یر اعالػیٟٔٓ اعـت. در فٛرت ٘ذاؽتٗ ٞ یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝص یفط یاٍِٛ یعزاض یاَٚ تـزا 

تاؽذ زٖٛ اس  یٔ آٔارٗ یسٔا٘ظ، رٚػ یٗ اٍِٛ اس ٘ظـز وـاٞؼ ٚاریٔٛرد ٔغاِؼـٝ، تٟتز ٔٙغمـٝدر آعیة  ی٘

. ذیـ آ یٔـ تٝ دعــت   یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝٗ اعالػات اس یؾتزیتٚ  ؽٛد یٔتزداؽتٝ  ٕ٘ٛ٘ـٝ ٞز ٔٙغمٝ یٞا لغٕتتٕاْ 

در ٞـز  ا٘تخاب ؽــذٜ   یٞا ٘خّغتاٖ٘ظز در  ٔٛرد تیٕاری یٔىا٘ یاط ٚاتغتٍیاس ٔم یاعالػ ،یٗ تزرعـیدر ا

تٝ تزتیة ٘ؾاٖ دٞٙذٜ فافّٝ ػـزك ٚ عـِٛی ٘مـاط ٔختّـف      E  ٚNٔمذار  3در ؽىُ  ذاؽت.٘ٚخٛد ٔٙغمٝ 

در ٘مغٝ ٔثذاء دارای عَٛ ٚ ػـزك خغزافیـایی تـٝ تزتیـة ٔؼـادَ       یتزدار ٕٛ٘ٝ٘اس ٘مغٝ ؽزٚع  یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝ

ٝ   تیٕـاری درخٝ آعیة ، ٞا دادٜ یٔىا٘ ٝیتدش یتزادر ایٗ ؽىُ تٛد.  12/48ٚ  08/32  در خؾـىیذٌی خٛؽـ

 ٘غثت دادٜ ؽذ.، تـٛد ٔؼادَ ٘مغٝ ٔثذاءؽثىٝ تٝ ٔزوش ؽثىٝ وٝ 

 Discussion                                                                                                                         بحث

آٖ را در ٔـذاْٚ   ٚلـٛع ، 1395تا عـاَ   1390اس عاَ خزٔا  تیٕاری خؾىیذٌی خٛؽٝتغییزات ؽذت آعیة 

َ ی ٚ در ارتـزد  در عَٛ دٚرٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ؽذت آعیة تیٕاری یفزاٚا٘. دٞذ ی٘ؾاٖ ٔٔٛرد ٔغاِؼٝ عك ٔٙا ی ٞـا  عـا

ٚ در ٕٞـٝ ٔٙـاعك    ذیرعـ  یٔـ تـٝ اٚج   آعیة یفزاٚا٘ ؽٟزیٛرتا  ٔزدادوٝ اس  یدر ٘ٛعاٖ تٛد. تٝ عٛر ٔغاِؼٝ

٘ؾـاٖ   یشیتفـاٚت ٘ـاز   ؽذت آعیةتزاوٓ  ٗیاختالف ت ٍز،ید یٞا تٛد. در ٔاٜ ٔٛرد ٔغاِؼٝ ایٗ رٚ٘ذ یىغاٖ

را ٘ؾـاٖ   یخـٛت  تـزاسػ ؽذٜ ٞز عـاَ   یٙیت ؼیپ یٛ٘یرٌزعی ٞا ، ػّٕىزد ٔذَٗیػالٜٚ تز ا (.2)ؽىُ  داد

٘خـُ خزٔـا تـا     یزیـ درٌافشایؼ ٔٙدز تٝ ػٛأُ آب ٚ ٞٛایی وٝ ٘ؾاٖ داد یافتٝ ٞا آسٖٔٛ ٕٞثغتٍی . داد٘ذ

ُ   ، ٔاٜ عاَ ٗیتز درخٝ ضزارت پزتاراٖؽأُ  ؽٛ٘ذ یٔ تیٕاریایٗ  ٔتٛعـظ  ، ٔدٕٛع تار٘ذٌی پـاییش عـاَ لثـ

ـ ا زی٘ظ تٛد٘ذ.ٔاٜ عاَ  ٗیتز خؾهٔتٛعظ رعٛتت ٚ  رعٛتت ٘غثی عاَ لثُ ٔغاِؼـٝ در راتغـٝ تـا وـزْ      ٗی

 Parlatoria blanchardiخزٔـا   ذیٚ ؽپؾه عـف  Batrachedra amydraula Meyerخزٔا  خٛار ٜٛیٔ

Targ ٘یش ٘ظیـز یافتـٝ ٞـا ایـٗ پـضٚٞؼ       ٞا پضٚٞؼ. در ایٗ ٚ در اعتاٖ خٛسعتاٖ ا٘داْ ؽذٜ اعت زاٖیدر ا

آب ٚ ٞـٛایی تـٝ    ی خغی زٙذ ٔتغیـزٜ ٞا ٔذَیاتی خٕؼیت ٔٛفمیت آٔیش تٛدٜ ٚ اعتفادٜ اس سٔیٗ آٔار در رد

ٞ  ؼیپـ رٚػ لاتُ لثِٛی اس ٘ظز آٔاری ٚ وارتزدی تٛا٘ایی   را داؽـتٙذ  ٞـا  آٖی تغییـزات تـزاوٓ خٕؼیـت    آٌـا

(Latifian and Zare 2003, 2009.) 

ٕ اس پـیؼ آٌـاٞی تـز    ی ٌیـاٞی ٞـا  یٕاریٔذیزیت تّفیمی ت یٞا غتٓیدر تىٛیٗ ع فـطیص   یزیـ ٌٓ یای تقـ

 ,Madden and Ellis 1988 ) ؽـٛد  یٔختّفـی اعـتفادٜ ٔـ    یٞا . تزای ایٗ ٔٙظٛر اس ٔذَؽٛد یاعتفادٜ ٔ

Dent 1995وٝ در ایٗ پضٚٞؼ ٘یش ٔٛرد اعتفادٜ لـزار ٌزفـت،    ٞا ٔذَایٗ  ٗیتز ی(. وارتزد َ  تغییـزات  ٔـذ

 یا فِٙٛٛصیىی ٚلایغ تیِٛـٛصیىی دٚرٜ  یآٌاٞ ؼیپ یٞا در ٔذَفِٙٛٛصیىی تا ؽزایظ آب ٚ ٞٛایی اعت. تغثیك 

 در راتغٝ تا تغییزات فقّی در ؽزایـظ آب ٚ ٞٛایی ٚ رؽذ ٔیشتاٖ ٔٛرد تزرعی لزار ٌزفتٝ ٚ اس  ٞا یٕاریت
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 خٛسعتاٖ.
Figure 3. Kriging map of distribution of date palm bunch feding in different regions 

of Khuzestan province 
 

 ,Gendi 1998,  Loiselle 2003 )  دٌـزد  یاعتفادٜ ٔ ی تیٕاریآٌاٞ ؼیدعت آٔذٜ خٟت پٝ ت یٞا راتغٝ

Mawby and Gold 1984.) 

 Latifian 2014, )  ٔؾاتٟی داؽتٝ اعـت  یافتٝ ٞاوٝ  ؽذٜا٘داْ در راتغٝ تا آفات خزٔا ٔغاِؼاتی زاٖ یدر ا

Latifian and Zare 2003, Latifian and Solymannejadian 2002). دٞـذ  یٔ٘ؾاٖ  یافتٝ ٞاغٝ یٔما 



 ِغیفیاٖ ٚ راٞخذایی                              خٛؽٝ خزٔا در اعتاٖ خٛسعتاٖ یذٌیخؾى یٕاریت یاتیٚ رد یآٌاٞ ؼیپ غتٓیع

Plant Pathology Science                                                                                                       Vol.9(1), 2020 
 

52 

 

 یتیخٕؼ یزات پارأتزٞاییتا تغ ییٞٛا رٚاتظ ػٛأُ آب ٚ یدر تزرع یىیغتیِد یٞا ٔذَ ،ثز ٔٛاردوٝ در او

 ؽـذت آعـیة  زات ییـ تغ یٙـ یت ؼیپـ زٜ در یـ زٙذ ٔتغ یٖٛ خغیرٌزع یٞا ٔذَ( ٚ Loiselle 2003) آفات

 Latifian and Solymannejadian 2002, Latifian and Zare ) ییٞـٛا ٘غثت تٝ ػٛأُ ٔتؼذد آب ٚ 

ٝ  .ا٘ـذ  تٛدٜسْ تزخٛردار ال ییاراو( اس 2003  تیٕـاری  ٛعیؽـ  وـٝ در  دٞـذ  یٔـ ٘ؾـاٖ  ایـٗ ٔغاِؼـٝ    یٞـا یافتـ

تـٛدٜ  تزخـٛردار   ییتـاال  تیـ اس إٞٚ رعٛتـت  دٔا ٞٛاؽٙاعی ٔزتثظ تا  یٞا ؽاخـ خؾىیذٌی خٛؽٝ خزٔا

 .اعت

 15/0 – 1/4خؾىیذٌی خٛؽٝ خزٔـا ٔمـذار خغـا در ٔٙـاعك ٔختّـف ضـذٚد        تیٕاریدر ٔذَ ٚاریٌٛزافی 

َ     ٔذیزیتد وٝ اس ٘ظز وارتزدی در تز٘أٝ ٔذیزیت تّفیمی درفذ تٛ تـا دلـت   ٞـا   لاتُ لثـَٛ اعـت. ایـٗ ٔـذ

خؾىیذٌی خٛؽٝ خزٔا در ٔٙاعك آتاداٖ، ؽـادٌاٖ، اٞـٛاس خزٔؾـٟز ٚ تٟثٟـاٖ پـیؼ       تیٕاریٔٙاعثی تزٚس 

دٞٙـذ.   ی٘ؾـاٖ ٔـ   تیٕـاری تـزی تـزای    . ٔٙاعمی ٘شدیه آتاداٖ ٚ ؽادٌاٖ اٍِٛی تٛسیغ ٔٙاعة٘ذتیٙی وزدٜ ا

ٗ  در غاِـة  ٘یزٚیاس  زٜـغی ٚارلاْ  یـص٘تیى تـدریف، ٔٙغمٝ ارتفاع، الّیٓٔختّفی ٘ظیز  ػٛأُ در  ٘ـٛع  تؼیـی

السْ اعـت ٘مـؼ ایـٗ     .(Sciarretta and Trematera 2014) تاؽٙذ یٔتیٕاری یا آفت  یه ٔىا٘ی عاختار

در ٔٙــاعك ٔختّــف در  خؾــىیذٌی خٛؽــٝ خزٔــا تیٕــاریػٛأــُ در تــزٚس اخــتالف در اٍِــٛی پــزاوٙؼ 

آعـیة   ؽذتتا  تیٕاری٘ؾاٖ دٞٙذٜ ٚخٛد  ًٙیدیوز یٞا ٘مؾٝآیٙذٜ ٔٛرد تزرعی لزار ٌیز٘ذ.  یٞا پضٚٞؼ

ـ ا ٛعیؽـ . (3ٔتفاٚت تٛدٜ أا عغص ٔٙاعك تا ضزیة خغز پاییٗ در وُ ٔٙغمٝ وٓ تٛد )ؽىُ  اس  تیٕـاری  ٗی

ٖ وـٝ   ٌزٜٚ زٟارْ یٞا غتٓیپاتٛعآٖ در  ٛعیٔتفاٚت اعت، أا ؽ ٍزیعاَ تٝ عاَ د هی ػفٛ٘ـت   یٞـا  وـا٘ٛ

ُ ٘مؾٝ ٞا تٝ عٛر ٚاضـص  یٝ ٚ تطّی. تا تدشٚخٛد داؽتٝ اعت در عَٛ پٙح عاَ ا٘داْ پضٚٞؼٞغتٙذ،  ذیخذ

. تـٝ  ٔؾـاٞذٜ ؽـذ   تیٕـاری آِٛدٌی تا ؽذت وُ  یٞا واٖ٘ٛدر  تیٕاریٔیاٖ ؽذت آعیة  یخاف یٕٞثغتٍ

 عؼت ٔٙاعك تا خغز سیاد ٚ ٔتٛعظ افشٚدٜ ؽذٜ اعت.، تز ٚآِٛدٌی یٞا واٖ٘ٛعٛری وٝ تا افشایؼ عغص 

ٖ   یّیا ٘اٌت خی یا لغؼٝ، ٔمذار اثز یٕ٘ٛ٘ـٝ تـزدار یٞـا خیتـاراس  یدر تزخ یٗ تزرعیدر ا  تشري تـٛد. ٕٞـا

ٝ ٔمـذار اثــز    یتٝ عٛر ٘ظـز  ؽٛد یٔزٕ٘ا اعتٙثاط ییا٘ظ ٚ تغیٚار یف عٕیعٛر وٝ اس تؼز ـ تا یا لغؼــ ذ تـٝ  ی

ز فـفز  یـ ز غیدر ػُٕ، ٔماد یٚخٛد ٘ذارد ِٚ یا٘غیٗ ٕ٘ٛ٘ـٝ ٚ خـٛدػ ٚاریـزا تـیس  ـُ وٙـذیٔ عٕت فـفز

ـز یـ ، غتیٕاریٔثُ رفتـار  یاس ػٛأُ ٔتؼذد ی٘اؽ تٛا٘ـذ یٔـوـٝ  ؽٛ٘ذ یٔافت ی یتٝ فزاٚا٘ ٞا دادٜ٘اٌـت در 

ـ ا٘تخــاب ؽــذٜ    یتــزدار  ٕ٘ٛ٘ـٝ، تشري تٛدٖ ؽـثىٝ ٔٙغمٝ یٞا ٘خّغتاٖ یىٙـٛاختی ٕ٘ٛ٘ــٝ   یاـا خغــ ی

ٝ اٌــز   ؽــٛد  یٔـ (. اضتٕــاَ دادٜ  Liebhold et al.1993تاؽــذ )  یتـزدار ٝ  یٞــا  ؽــثى  یتــزدار  ٕ٘ٛ٘ــ

 یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙغمٝ. أـا تـا تٛخـٝ تـٝ ٚعؼت وزد یٔذا یز ٘اٌت واٞؼ پیٔماد ؽذ٘ذ یٔا٘تخـاب  تز وـٛزه

 یتزدار ٕ٘ٛ٘ٝ ٙٝیٞش تـٝ د٘ثـاَ آٖ ـٝ ٚٚخٛد ٘ذاؽت زـٖٛ تؼـذاد ٕ٘ٛ٘ تز وٛزه یٞا ؽثىٝأىـاٖ ا٘تخـاب 

ـ ٔمایغـٝ   .افتی یٔؼ یافشا یشاٖ لاتُ تٛخٟیتٝ ٔ ٗ  در ردیـاتی  اعـتفادٜ ٔـٛرد   یٞـا  ؽـاخ تـا   تیٕـاری  ایـ

ٞ  ؼیپـ در تیـاٖ   سٔیٗ آٔـار وٝ رٚػ  دٞذ یٔ٘ؾاٖ ا٘داْ ؽذٜ  ٟایپضٚٞؾ ٘طـٜٛ پـزاوٙؼ ٚ ردیـاتی    ، یآٌـا

ٝ  تیٕاری -Young and Kwang )  اِؼـٝ ٔٛفـك تـٛدٜ اعـت    خزٔـا در ٔٙغمـٝ ٔـٛرد ٔغ    خؾىیذٌی خٛؽـ

Hyung  2019, Caffarra  et al.2011).  ٘خـُ خزٔـا   یٞـا  یٕـار یت زیعا یتزا ذیتا یٞا ٔذَ ٗیزٙ٘ظیز 

ٌ ٔٛرد اعـتفادٜ   یاتیػّٕتٝ فٛرت  IPM یٞا تز٘أٝٚ عپظ در  ٛدؽ عزاضی ـ زیلـزار  ٝ . ذ٘  IPM یٞـا  تز٘أـ

ٝ . در ایٗ تاؽٙذ یٔ یٕاریخغز ت تطّیُ یتزا یّیزارزٛب تطّ ٚ ٔؤثز ىزدیرٚ هی ٔٙذاسی٘ ارسیـاتی   ،ٞـا  تز٘أـ

ٔ فِٙٛٛصی ، یٕاریتٛعؼٝ ت رٚ٘ذ یٞا ؽاخـ ٖ یرؽذ ٔطقـَٛ )  یٞـا  رٚػ یغـ یٔط غـت یس زاتی( ٚ تـأث شتـا

ـ ارس یتـزا  ٕـی الّی یزٞایتغٔ زیآب ٚ ٞٛا ٚ عا یٞا دادٜدر وٙار  ٔذیزیتٔذیزیت  ٘طـٜٛ   یٙـ یت ؼیٚ پـ  یاتی
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 یٔىـا٘  یٞـا  دادٜ تىـارٌیزی  یٞـا  تیٔطـذٚد (.   2017et al.Ojiambo) ٌغتزػ تیٕاری ضـزٚری اعـت  

ْ سیغـت  در عـغص  ٘ظارت  یٞا یفٙاٚراعتفادٜ ٔطذٚد اس  ٚ ؼپزاوٙ ٌغـتزػ  اس ٔٛا٘ـغ   وؾـاٚرسی  یٞـا  تـٛ

وٝ تا اعـتفادٜ اس   ٌیاٞی تٛدٜ اعت یسا خغارتػٛأُ  ٔذیزیتدر ٔذیزیت تّفیمی  یزیٌٓ یتقٕ یٞا غتٓیع

 Kimber  and West ,2015et al. Devadas)  لاتـُ تـز عـزف ؽـذٖ اعـت      یآٔـار ٗ یسٔـ  یٞـا  رٚػ

Mahlein 2016 ,2015.)   

ا٘دـاْ   ٌیـاٞی  یٞـا  یٕـار یترٚ٘ـذ تٛعـؼٝ   آب ٚ ٞـٛا تـز    زیتـأث  یٞا ٔذَٔؾاتٝ در سٔیٙٝ عزاضی  ٔغاِؼات

َ اعتفادٜ وارتزدی در ایـٗ   یتزا یاعاع اسی٘٘ؾاٖ دادٜ وٝ  ٞایافتٝ .اعت ؽذٜ ، ارتمـاء تٛا٘ـایی آٖ در   ٞـا  ٔـذ

َ زٛب ٚ تٝ زـار  اسی٘ ٗی. ٕٞسٙاعت یٔىا٘ اطیدر ٔم ی ٌیاٞی تطت ٔذیزیتٕاریت ییایپٛ تؼییٗ  یٞـا  ٔـذ

ٌیـاٞی در عـی سٔـاٖ تـا      یٞـا  یٕاریتآب ٚ ٞٛا تز  زاتییتغ زیتأث یٙیت ؼیپ یٞا ٔذَتزای تّفیك  یذیخذ

 ،تیٕـاری  ٔـذیزیت  یٞـا  یاعـتزاتض ٚ تؼیـیٗ   یشیـ ر تز٘أٝ تزای ٌغتزػ تیٕاری در ٔمیاط ٔىا٘ی یٞا ٔذَ

ٝ  (.  et al.Riley  ,2016 et al.Newberry 2015) ٚخـٛد دارد  ییآب ٚ ٞـٛا  زاتییعاسٌار تا تغ  یٞـا یافتـ

ٝ ٌغتزػ در خٟت ٔؤثز ایٗ پضٚٞؼ ٌأی   تیٕـاری  ٔـذیزیت ٔـذیزیت   یٞـا  یاعـتزاتض دلیـك   یشیـ ر تز٘أـ

 خؾىیذٌی خٛؽٝ خزٔا تا در ٘ظز ٌزفتٗ ٘طٜٛ پٛیایی آٖ در ٔمیاط سٔا٘ی ٚ ٔىا٘ی اعت.

 Conclusion                                                                                                             ًتیجِ گیری

ٞ  ؼیپـ ، عزاضی عیغتٓ ردیـاتی ٚ  تیٕاریفالش اٍِٛی ٔذیزیت ایٗ ا تزای  هٕـ وتـٝ   د.دارضـزٚرت   یآٌـا

ٖ  یٔ، تیٕاریتزاسػ ؽذٜ در ایٗ پضٚٞؼ ضٕٗ أىاٖ ردیاتی  یٞا ٔذَ ثز آعـیة  ولثـُ اس ٚلـٛع ضـذا    تـٛا

ٞؼ در ایـٗ پـضٚ   یافتـٝ ٞـا  وـزد.   یشیر تز٘أٝ یرا تٝ ٘طٛ ٔٙاعث ٔذیزیتٕ٘ٛدٜ ٚ  یآٌاٞ ؼیپآٖ را  تیٕاری

ٝ یٞشٞـز عـاَ    در ؽثىٝ ٔزالثت ٘خیالت اعت. یزیٌٓ یتقٕاعاعی در ایداد عیغتٓ  یٞا ٌاْٚالغ   یٞـا  ٙـ

خغارت  یٞـا ٙٝیٞشوٝ ػالٜٚ تز  ؽٛد یٔوؾٛر اعـتفادٜ  یٞا ٘خّغتاٖدر  تیٕاریٗ یا ٔذیزیت یتزا یادیس

ٔـٛثز  ٔذیزیتٗ ضاَ یٚ در ػ ٞا ٙٝیٞشٗ واٞؼ ید٘ثـاَ دارد. تٙاتزا اختٕاػی -التقادی ٔؾىالت التقادی

 تیٕـاری  ضٜیـ ٚ -ت ٔىاٖیزیرا تٝ د٘ثاَ خٛاٞذ داؽـت. ٔذ یادیس اختٕاػیٚ  ی، ٔٙـافغ التقادتیٕاریـٗ یا

 یاعالػات ٟٕٔ تٟٙاٗ پـضٚٞؼ ٘ـٝ یضافـُ اس ا یٞایافتٝ. تاؽـذ یٔٗ اٞـذاف یا ذٖ تـٝیرع یتزا یراٞىار

ٖ یزیدر ٔـذ  تٛا٘ـذ  یٔـ تّىـٝ   وٙٙذ یٔفزاٞٓ  خزٔاخؾىیذٌی خٛؽٝ  تیٕاری یؽٙاع تْٛٙٝ یدر سٔ  -ت ٔىــا

ٔذیزیت تّفیمـی   تزایٔٛارد ایٗ ایٗ پضٚٞؼ در  ٞاییافتٝز٘ذ. یش ٔٛرد اعتفادٜ لزار ٌی٘ تیٕاریـٗ یـضٜ ایٚ

ـ تؼییٗ ( 1 ٘خیالت وارتزد دارد. یٞا یٕاریتٚ ؽثىٝ ٔزالثت  ٔذیزیت ٞ  ؼیپـ ٚ  ردیـاتی  یٞـا  ؽـاخ  یآٌـا

 اتیخقٛفارسیاتی اثزات رؽذ ٔطقَٛ،  ظیؽزاتغاتك فِٙٛٛصیىی تا ، ییسا خغارت یٞا یضٌیٚؽأُ  تیٕاری

ـ تؼییٗ اثزات تیٛوّیٕایی ٘ظیز ، تیٕاری٘خّغتاٖ تز تزٚس خان  عـایز ػٛأـُ ٚ تـأثیز    ، دٔـا، تـاد ٚ   ذٌیتار٘

 ؼیٚ پـ ٘ظـارت   ،ٔـذیزیت  یٞـا  تٓیاٍِٛرٚ  ٞا یاعتزاتضتؼییٗ ( 2 .تیٕاریات ؽذت زییتغتز  ٞا آٖتغییزات 

خغـارت التقـادی ٘اؽـی اس    ٚ عـغص   ذٜیـ د ةیٔٙـاعك آعـ  تؼیـیٗ  ، ٛعیخغز ؽتؼییٗ  یتزا تیٕاری یٙیت

ٚ پـزداسػ   یؽـأُ خٕـغ آٚر   تیٕـاری پـایؼ  ارائٝ خـذٔات   یٞٛؽٕٙذ تزاعیغتٓ  ایداد یه( 3 .تیٕاری

 یعـاس  فزاٞٓ( 4 .(یا دٚرٜ یؽٙاع ةیآع یٞا ٘مؾٝ) ٞا ٘خّغتاٖ یا ٔٙغمٝتٝ ٔذیزیت  یدٞ ظیعزٚ ٚ ٞا دادٜ

ضافـُ   یٞـا  ٔذَ یٞا یخزٚخ. ٘خیالت ٔٙغمٝضفاظت اس  در ٔذیزیت تیٕاری ٔذیزیتتزای اعالػات السْ 

 ،پشؽـىی ٌیـاٜ  یٞـا  هیـ ٙیوّ، دِٚـت تـٝ  ضفظ ٘ثاتات ضٛسٜ  یزیٌٓ یتقٕاس  یثا٘یپؾت یتزااس ایٗ پضٚٞؼ 

 د.داراٖ وارتزد دار٘خُ ٚ تیٕاری ٔذیزیت یٞا ٟ٘ادٜػزضٝ  یتدار یٞا ؽزوت

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00063/full#B47
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00063/full#B64
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00063/full#B64
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00063/full#B22
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00063/full#B39
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00063/full#B54
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00063/full#B43
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Abstract 

Apple and pear scab diseases caused by Venturia inaequalis and V. pyrina are the most 

important economical diseases on these plants. These pathogens overwinter in the form 

of spherical pseudothecia on the remnants of infected leaves. However, in areas with 

mild winters, they remain as mycelium or conidia in buds and branches. Symptoms of 

the disease on the leaves are black spots with a velvety surface. In severe and early 

infections on fruits, deformity and cracks occur. Humidity and temperature are 

important and influential factors in the prevalence and severity of this disease. The 

disease will be severe in areas where the weather is cool and humid in spring and early 

summer. Symptoms of diseases, morphological characteristics of pathogens, disease 

cycles and disease management methods including resistant cultivars, horticultural 

sanitation, biological control, chemical control and their forecasting program are 

illustrated and discussed. 

Keywords: Apple, Pear, Scab, Tebuconazole, Trichoderma, Venturia 
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 مروریمقاله 

 گالبی و سیب سیاه لکه هایبیماری

 لیال ابراهیمی

 تهران دانشگاه حان،یابور سیپرد

 20/05/1399: پذیرش    12/12/1398: دریافت

  .57-67(:1)9 گیاهی شناسیبیماری گالبی. دانش و سیب سیاه لکه هایبیماری( 1398ابراهیمی ل )

DOI:10.2982/PPS.9.1.57 
 چکیده

قارچی  بیماری ینترمهم V. pyrinaو  Venturia inaequalisامل وبا ع لکه سیاه سیب و گالبی هایبیماری

کروی شکل روی بقایای  هاییومسودوتسشکل به  ها. این بیمارگرهستندبه لحاظ اقتصادی  گیاهاناین 

ورت میسلیوم یا به ص آنهامعتدل،  یهازمستان. هر چند در مناطق با دکننیمزمستانگذرانی آلوده  یهابرگ

سیاه رنگ با  یهالکه شکلبه  هابرگبیماری روی  هاینشانه. ماندیمنیز باقی  هاشاخهو  هاجوانهدر  کنیدیوم

. شودیمایجاد  ییهاترک، بدشکلی و هایوهمشدید و زودهنگام روی  هاییآلودگ. در باشدیمسطح مخملی 

در مناطقی که  کهیطوربه .باشندیم بیماری و شدت این عرطوبت و دما از عوامل مهم و تاثیرگذار در شیو

ها، های بیمارینشانهفصل بهار و اوایل تابستان هوا خنک و مرطوب باشد، خسارت بیماری شدید خواهد بود. 

، های مقاومشامل رقم هامدیریت بیماریهای روشها و چرخه بیماریشناسی بیمارگرها، خصوصیات ریخت

 اند. آگاهی آنها شرح داده شدهپیشبرنامه ، مبارزه شیمیایی و ارزه زیستی، مببهداشت باغی

 Trichoderma ،Venturia ،تبوکونازول ،سیاهلکه ،سیب، گالبی کلیدی: گانواژ

 مقدمه

که  دارای اهمیت اقتصادی در کشور هستندمیوه درختان از  (Rosaceae) گلسرخیانه تیراز  سیب و گالبی

مختلف  رقمهایکه  هاستقرن. در ایران نیز ندادهشوسیع کشت  طوربه و هوای خنک،مناطق دارای آب در 

سطح زیر ، 1397طبق آمارنامه محصوالت باغبانی سال  (.Ashkan 2011 ) شودیمکشت  و گالبی سیب

 2944101د این دو محصول هکتار و میزان تولی 20727و  245272به ترتیب کشت سیب و گالبی در کشور 

مهمترین  از به لحاظ اقتصادی لکه سیاه سیب و گالبی (.Ahmadi et al. 2019) باشدیمتن  185892و 

 زیادی را در مناطق مختلف دنیا بهخسارت ساالنه  که شوندیممحسوب  این درختان قارچی هاییماریب

 گزارش شده است محصول درصد 70 تاخسارت بیماری (. Xu et al. 2008 ) کنندیموارد  محصول

( Belete and Boyraz 2017.) 

  گرهابیمار-1

. (Le Cam et al. 2002 ) اغلب بیمارگر درختان میوه و گیاهان زینتی هستند   .Venturia Sacc یهاگونه

 .V. pyrina Aderhو    V. inaequalis (Cooke) G.Winter (=Spilocaea pomi Fr.) ،آنمهم  یهاگونه

(=Fusicladium pyrorum (Aderh.) Syd.)   لکه سیاه سیب و  هایامل بیماریع یبترتبههستند که
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گرها بیماراین رت در مناطقی که فصل بهار و اوایل تابستان هوا خنک و مرطوب باشد، خسا ، کهبوده گالبی

 (.Ashkan 2011, Ruszkiewicz-Michalska and Połeć 2006, Xu et al. 2008 شدید خواهد بود )

 (.Ershad 2009 ، این دو گونه را برای اولین بار از ایران گزارش کرده است )1325اسفندیاری در سال 

 جنس یهاگونه شده شناخته شکل غیرجنسی Pollaccia و Spilocaea،Fusicladiumی هاجنس

Venturia  هستند ( Schubert et al. 2003 .)یهاسلول رشد نحوه اساس بر جنس سه این تمایز و تفکیک 

 (،A-1است )شکل  سیمپودیال زایومیدیکن یهاسلول دارای Fusicladium جنس که باشدیم زاومیدیکن

 مونوبالستیک و متوالی رشد دارای یا و محدود رشد با زاییومیدیکن یهاسلول داشتن با Pollaccia جنس

(Monoblastic،) جنس. شودیم متمایزها جنس سایر از حلقه کم نسبتاً تعداد با Spilocaea دارای نیز 

 Ruszkiewicz-Michalska ) است (-1C)شکل متعدد یهاحلقه و متوالی رشد با زایییدیکن یهاسلول

and Połeć 2006). 

 (Ascosteroma) آسکوسترومای یا و کروی (Pseudotheciaهای )یومسودوتس Venturiaceae تیره اعضای

. کندیم احاطه مشخصی رنگ یاقهوه خارهای را روزنه اطراف والًمعم. کنندیم تولید یاچندحجره

 دوها گونه از بسیاری در و هستند یاقهوه تا زیتونی سبز یهارنگ به یا و رنگیب سلولی دو آسکوسپورها

 . (2نیستند )شکل اندازه هم آسکوسپور سلول

 هابیماریاهمیت -2

( Ebrahimi et al. 2016 )یوع دارد. ابراهیمی و همکاران لکه سیاه در بیشتر مناطق کشت سیب در کشور ش

ی( از تتجار رقمهایمختلف سیب بومی ایران و  رقمهامختلف سیب )سیب وحشی،  رقمهایی از بردارنمونهبا 

 تهران، زنجان، خراسان  ی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز،هااستان)استان کشور  18

 

 
 ،Fusicladiumکنیدیوم در جنس  -Bو  زای سیمپودیالیدیومکنی هاسلولکنیدیوفور و  -A .1شکل 

C-  و  زای انلیدیکیدیومکنی هاسلولکنیدیوفور وD-  کنیدیوم در جنسSpilocaea10=  . مقیاس 

 )اصلی( .میکرومتر
Figure 1. A- Conidiophore and sympodial condiogenous cells, and B- conidia in 

Fusicladium, C- conidiophore and annelidic condiogenous cells, D- conidia in 

Spilocaea. Scale bars = 10 µm. 
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 یهابرگ( روی VP278 )نمونه Venturia pyrina یگذرانزمستان ی باردهی در مرحلههااندام -A. 2شکل 

 وها آسک -C سودوتسیوم تشکیل شده روی برگ گالبی، -B ته شده زیر درخت،گالبی ریخ آلوده

( روی VI277)نمونه  Venturia inaequalis یگذرانزمستان مرحله -D، آسکوسپورهای لکه سیاه گالبی

در  پریدیوم -Fسودوتسیوم تشکیل شده روی برگ سیب،  -Eی آلوده سیب ریخته شده زیر درخت، هابرگ

 )اصلی( .میکرومتر 10 = . مقیاسو آسکوسپور در لکه سیاه سیب آسک -G، رچ لکه سیاه سیبسودوتسیوم قا
Figure 2. A- Fruiting bodies in overwintering phase of Venturia pyrina (VP278) on 

pear infected leaves, B- pseudothecium formed on pear leaf, C- asci and ascospores of 

pear scab, D- overwinter phase of Venturia inaequalis (VI277) on apple infected leaves, 

E- pseudothecium formed on apple leaf, F- peridium of pseudothecium of apple scab, 

G- asci and ascospore of apple scab. Scale bars = 10 µm. 

 

کده گیالن، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی، همددان( شمالی، خراسان رضوی، قزوین، گلستان، 

 نشدان دادندد کده ،شرایط مساعد رشد )خنک و مرطوب( قارچ عامل بیماری لکده سدیاه سدیب هسدتند دارای

 حسداس سدیب از جملده رقدم رقمهایو خسارت آن روی  استی شایع اگسترده طوربهبیماری در این مناطق 

 .رسددیمگاهی به صد در صد محصدول نیدز بومی مثل سیب گالب  یرقمهاو  (liciousRed De) لبنانی قرمز

، در کشدورهای عضدو اتحادیده شودیمنیز نامیده « نقطه سیاه گالبی»لکه سیاه گالبی که در بعضی از کشورها 

آذربایجدان حاشدیه دریدای خدزر،  یهااستاندر  این بیماریمناطق انتشار در ایران نیز اروپا بسیار شایع است. 

  Ashkan 2011 )  باشدیمو خراسان  ، قزویناستان تهران هاییهکوهپاواقع در  یهاباغ، البرزشرقی و غربی، 

Ebrahimi et al. 2018,) . ،د قابدل زیاد باش که بارندگی در فصل بهار ییهاسالدر  بیماریخسارت همچنین

 (.Ashkan 2011 توجه است )

 هابیماری یهانشانه-3

جوانه زده  ،روی میزبانپس از قرار گرفتن آسکوسپور یا کنیدیوم  ،V. inaequalis و V. pyrina یهاگونهدر 

لیوم در حد فاصل اپیدرم و . میسشوندیممستقیم از کوتیکول وارد میزبان  طوربهو از طریق منافذ طبیعی و یا 

 سبز روشن تا زرد رنگ دیده  یهالکهقبل از کنیدیزایی قارچ، محل آلودگی به صورت . یابدیمکوتیکول توسعه 
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 . روی سیب )اصلی( -D-Fو  روی برگ و میوه گالبی سیاه لکه عالئم بیماری -A-C. 3شکل 

Figure 2. A-C- Symptoms of black spot disease on leaf and fruit of pear, and D-F- on 

apple. 

 

رنگی را ایجاد یاهسی تیره تا اقهوه، ظاهر مخملی هالکهشود. تشکیل کنیدیوم و کنیدیوفور در محل یم

کند. با تولید ینمکند. این قارچ بیمارگر تا قبل از تولید کنیدیوفور و کنیدیوم خسارت جدی به میزبان وارد یم

 شوندیمها آزاد شده و توسط باد و باران پراکنده یدیومکنرم در اثر فشار وارده پاره شده و ها اپیدیدیومکن

( Jha et al. 2009 در .)یی روی میوه ایجاد هاترکها، بدشکلی و یوهمهای شدید و زودهنگام روی یآلودگ

ی روشن با حاشیه سفید رنگ تشکیل اقهوهی هاتاولم ه هاشاخه(. در اثر این بیماری، روی 3شود )شکل یم

 (.Jha et al.2009 )شود یمهای شدید پوست ناحیه آلوده شاخه کنده یآلودگشود و گاهی اوقات در اثر یم

 هاچرخه بیماری -4

ه صورت آسکوکارپ ( هستند که بHemibiotroph) بیوتروفیهمی هاقارچ، Venturiaی جنس هاگونه

( و نیز در 2ی آلوده ریخته شده در پای درخت )شکل هابرگها و عمدتاً یوهمی نابالغ در ( ها)سودوتسیوم

کنند. در صورت وجود رطوبت یمی گذرانزمستان( کنیدیومبه صورت فرم غیرجنسی )میسلیوم و  هاشاخه

شوند و اوایل فصل یمها تشکیل یومسودوتسو آسکوسپورها در داخل  هاآسکمناسب در طی فصل رشد گیاه، 

گیرند. دمای مناسب یمبهار آسکوسپورهای دو سلولی بالغ آزاد و توسط باد پراکنده شده و روی میزبان قرار 

درجه سلسیوس  18-16درجه سلسیوس و  12-8ها و بلوغ آسکوسپورها به ترتیب یومسودوتسبرای تشکیل 

 )شوند یم(. آسکوسپورها در فصل بهار با بارش باران طی پنج تا نه هفته رها  Turechek 2004)باشد یم

2003 Sandskar افتد. اسپورها توسط یم(. رها شدن آسکوسپورها اغلب با نور خورشید و در طول روز اتفاق

پس از قرار گرفتن (. این اسپورها  Turechek 2004)پراکنده شوند  توانندیممتر از منبع  200باد تا حدود 

جوانه زده و ( %95در صورت وجود دما و رطوبت مناسب )باالی روی سطح میزبان و تماس با کوتیکول، 

 )شود یمو محکم و با تولید ماده موسیالژی، اپرسوریوم روی کوتیکول ثابت  آیدیماپرسوریوم بوجود 

MacHardy 1996.) 
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با سوراخ کردن کوتیکول وارد بافت میزبان شود. میسلیوم قارچ بین کوتیکول و اپیدرم توسعه  تواندیمقارچ 

 et  Park) شودیمروی کنیدیوفورها شروع  زایییدیومکنو  آوردیمیافته و استرومای قارچی را بوجود 

2000al..)  پس از  که باشدیمکوچک  یهابرگروی  ییهالکهاولین عالئم اغلب به صورت تغییر رنگ و یا

. شوندیمقارچ هستند، پوشیده  هاییدیومکنو کنیدیوفورها توسط پوشش مخملی که در واقع مدتی 

و  هایوهم، هابرگثانویه روی  هاییآلودگباعث  در طول فصل بوسیله باد و باران پراکنده شده و هایدیومکن

بنابراین، فرم غیرجنسی یک مرحله مهم در چرخه زندگی این قارچ است ؛ شوندیمو گسترش بیماری  هاشاخه

 et  rtSchube)و برای تشخیص قارچ نیز حائز اهمیت است  باشدیمکه مرتبط با بیماریزایی روی میزبان 

2003al.).  به صورت فرم غیرجنسی در  یگذرانزمستاندر مناطق معتدل در طی فصل زمستان، قارچ قادر به

 و آب شددرایط در (. 2003et al. Boehm) باشدیم هاجوانهدر و همچنین  هاشاخهروی  یهازخممحل 

 رخ جنسی شکل به اغلب سردسیر مناطق در خصوصه ب هاددارچق ایددن یگذرانزمسددتان ایددران هددوایی

 گونده دو جنسی مرحله یبردانمونه (، 2018et al.  Ebrahimiو همکاران ) ابراهیمیمطالعه  در .دهدیم

 V. inaequalis و V. pyrin لغایت 1391 یطدی سالها در مداه اردیبهشدت واسدطا تدا مداه بهمن اواسط از 

 یآسکوسپورها یآزادساز و بلوغ که شد مشاهده و شد البدرز انجام و شدرقی آذربایجدان استان دو در 1393

به این بیماری  .باشدیم یبیمار شروع زمان واقع در که شودیم شروع ماه اردیبهشت اواسط قارچ از این

که بارندگی در فصل بهار و اوایل فصل تابستان زیاد  ییهاسالدر هوای خنک و  خصوص در مناطق با آب و

 .آوردیمباشد خسارت زیادی به بار 

 هامدیریت بیماری -5

در مدیریت بیماری لکه سیاه، اختالل در چرخه بیماری به خصوص در مرحله آلودگی اولیه بسیار حائز اهمیت 

(. بدین منظور، روش جلوگیری از وقوع بیماری با کاهش تولید آسکوسپور MacHardy et al. 2001 ) است

ی هاروشی جلوگیری از بیماری با هاروشتواند در مدیریت بیماری موثر باشد. یمقارچ  گندروییدر مرحله 

 Belete and )ام شود تواند انجیمشیمیایی، زیستی و فیزیکی برای از بین بردن قارچ در بقایای گیاهی 

Boyraz 2017 مقاوم و همچنین استفاده از  رقمهای مدیریت این بیماری، کشت هاروش(. از دیگر

 باشد.یم هاکشقارچ

مقاوم، موثرترین و کارآمدترین روش محسوب  هارقمدر مدیریت بیماری لکه سیاه، توسعه : وممقا یهارقم

تواند این روش را با مشکل مواجه کند و در حقیقت یمبیمارگرها ا این حال، حضور چندین نژاد از شود. بیم

بنابراین با ظهور یک نژاد جدید، مقاومت ؛ گیاه مقاوم به یک نژاد ممکن است در مقابل نژاد دیگر حساس باشد

بیستم به عنوان یک رقم مقاوم به شود. به عنوان مثال، رقم سیب زرد لبنانی در اوایل قرن یممیزبان شکسته 

 .Gessler et al )رود یمحساس به شمار  یهارقمبیماری لکه سیاه معرفی شده بود، ولی در حال حاضر جزء 

 Malus( در یک سیب وحشی گونه Vfمقاومت ژنتیکی به بیماری لکه سیاه سیب )مربوط به لوکوس  (.2006

floribunda 821  ،یافت شدبرای اولین بار  ( Gessler and Pertot 2012 در حال حاضر .)ی با رقمها

و  نداهدر ژنوم سیب هستند توسعه پیدا کرد Vfمرتبط با لوکوس  هاآنچندین ژن مقاومت غالب که بیشتر 

این بیماری وجود دارند. به عنوان مثال، در  با طیف وسیعی از حساسیت تا مقاومت نسبت بهمتنوعی  رقمها

، Prima رقمهارقم مقاوم به بیماری لکه سیاه مثل  50پرورش سیب، بیش از  یهابرنامهطبق اروپا و نیوزیلند 
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Redfree  وLiberty  اند)کردهتوسعه پیدا Shane ,2000 Parisi and naoufBe ,2011et al.  Bowen 

2016). 

مالیم جنوبی، تنظیم فاصله کشت درختان و هرس صحیح درختان  هاییبشدر احداث باغ  :باغی یهاروش

رعایت بهداشت باغ مثل از شیوع بیماری موثر باشد.  پیشگیریدر کاهش و حتی  تواندیمجهت تهویه مناسب 

روی  یهابرگ(، سوزاندن یا دفن بقایا در زیر خاک و کاربرد اوره پنج درصد روی هابرگبقایا ) یآورجمع

. حذف (Giraud et al. 2011 ) باشدیم ضروریو  موثرزمین برای کاهش آلودگی به بیماری لکه سیاه 

و جلوگیری از تشکیل  هابرگیبهشت با از بین بردن آذر و ارد یهاماهدر طی  هاآنروی  یپاشاورهو  هابرگ

 .(Sutton et al. 2000 ) دهدیمکاهش  %66-50 و %90-80 تا قارچ، بیماری را به ترتیب هاییومسودوتس

. به دانشدهشناسایی مختلفی برای مدیریت بیماری لکه سیاه  متعارضعوامل  ،پژوهشچند  طی: مهار زیستی

 عنوانبه کندیممرده رشد  یهابرگروی طبیعی  طوربهکه  Microsphaeropsis ochraceaعنوان مثال، 

شهریور و مهر  یهاماهکاربرد آن در  کهیطوربهاست  شناخته شده V. inaequalis متعارض طبیعی یک 

  ه استشددر مقایسه با تیمار شاهد  سال بعد تولید آسکوسپور در فصل بهار %99-95باعث کاهش 

( Carisse and Rolland 2004همچنین .)  دو قارچChaetomium globosum  وAthelia bombacina 

با کاهش )ثانویه بیماری  هاییآلودگهستند که برای کاهش  V. inaequalis مهارزیستیبه عنوان عامل 

عالوه بر (. MacHardy 1996 ) باشندیمموثر  (هایدیومکن یزنجوانهو  وم، میزان کنیدیهاهلکاندازه و تعداد 

 یهاباغمرده در  یهابرگطبیعی برای حذف  مهار زیستیخاکی از جمله عوامل مهم  یهاکرم، این عوامل

 Holb )پاییزی را از بین ببرند  یهابرگ %90تا  دتواننیمسیب در طی فصل زمستان و اول بهار هستند که 

et al. 2006.)  مورسان( Muresan 2017 )55  قابل کشت  رستدرون هایجدایه قارچ 60جدایه باکتری و

بازدارندگی  % 83با  Fusarium oxysporum FRS09، جدایه آنهاسیب را جداسازی و شناسایی کرد. از بین 

 Doolotkeldieva and )را نشان داد. دولکلدیوا و ببوشوا  تعارضیاز رشد قارچ عامل بیماری، بیشترین اثر 

Bobusheva 2017 مهار زیستی( پتانسیل Trichoderma viride  وStreptomyces sp.  را علیه قارچ

در  T. virideمورد بررسی قرار دادند. قارچ  یامزرعهاری لکه سیاه سیب در شرایط آزمایشگاهی و عامل بیم

بهتری را نسبت به   اثرکامل متوقف کرد و  طوربه هانهال یهابرگروز، بیماری را در  35طی 

Streptomyces sp.  .نشان داد 

انجام  هاکشقارچبا استفاده از  تنهااری بیم مدیریتحساس سیب، تجارتی  یرقمهادر  شیمیایی: مبارزه

از وقوع  بهار  برای پیشگیریل ای. سمپاشی علیه این بیماری باید چندین بار انجام شود. سمپاشی در اوشودیم

 کاربرد. et al. 2014 (Alaniz) شودیمثانویه انجام  هاییآلودگ مهاربرای بهار و تابستان بیماری و در طی 

مس برای مدیریت بیماری و جلوگیری از آلودگی اولیه  یهانمکترکیبات معدنی مثل سولفور، الیم سولفور و 

 کاپتان، یهاکشقارچمایکلوبوتانیل در مقایسه با  کشقارچکارآیی (. Daniels 2013 )ضروری است 

علیه بیماری رام یفلوپ+  استروبینفلوکسییتر ونازول وکتبو+  استروبینیفلوکسیتر ،استروبینفلوکسییتر

مورد بررسی قرار  غربی آذربایجان و راحمدیبو و هیلویاردبیل، کهگ یهااستانسیب  یهاباغدر لکه سیاه سیب 

. نبود یماریب یابیارز امکان ،یابیارز قابل حد در یماریب وقوع عدم لیدل به غربی آذربایجان استان گرفت. در

 هایافتهشد.  محاسبه یماریب شدت درصد و یماریب وقوع درصد اردبیل و بویراحمد و کهگیلویه استان دو در

 228/0 مایکلوبوتانیل و هزار در 314/0 هایغلظت در مایکلوبوتانیل هایکشقارچ استان، دو هر نشان دادند در
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 درهزار 2/0 ونازولکتبو+  استروبینفلوکسییتر و اردرهز 4/0رام یفلوپ+  استروبینفلوکسییتر درهزار،

 میزان واین سمها  بودن دسترس در اساس بر . بنابراینداشتند بیماری شدت اهشک در را کارایی بهترین

تا تورم  یانقرهاز مرحله نوک  پاشیسم مختلف هاینوبت در تناوبی صورت بهاز آنها   توانمی بیماری شدت

 یماریب مدیریت برای هاگلبرگبعدی در صورت نیاز، پس از ریزش  هاییسمپاشو  گل بوده یهاجوانه

 .(Khabaz Jolfaei et al. 2018 ) کرد استفاده

جلوگیری از استقرار و انتقال عامل  بیماری لکه سیاه، ین و موثرترین روش مدیریتترمطمئنآگاهی: یشپ

شود با توجه به یم، توصیه هاکشقارچمحیطی و اقتصادی کاربرد یستزبا توجه به اثرات بیماری در باغ است. 

آگاهی از وقوع بیماری لکه سیاه که بر اساس جدول میلز )با برآورد زمان وقوع بیماری، دوره یشپ روش

ی هاساعتد نهفتگی بیماری از وقوع عفونت تا بروز لکه و تشکیل کنیدی و شدت آلودگی با توجه به تعدا

های بهاره و شرایط اقلیمی یبارندگی مختلف(، توالی، تکرار و مدت هاحرارتدر درجه  هابرگخیس بودن 

ی هادستگاهی اخیر، با استفاده از هاسال(. در Singh et al. 2016 )باشد، اقدام به سمپاشی شود یممنطقه 

با تعیین دوره خروج آسکوسپورها از  Field Climate افزارنرممخصوص از جمله  یافزارهانرمالکترونیکی و 

به کمک جدول میلز، زمان وقوع عفونت  ی درخت و دمای باغهااندامها، طول دوره خیس بودن یومسودوتس

 .Singh 2019, Chatzidimopoulos et al شود  )یممشخص و سمپاشی درختان به هنگام ضرورت شروع 

رویه یبشود و این امر از مصرف یمآگاهی بیماری، سمپاشی در زمان دقیق انجام یشپ(. در واقع، با 2020

 کند.یمموثری مهار  طوربهسموم جلوگیری کرده و در زمان صحیح، بیماری را 

 گیرییجهنت

 ینترمهم V. pyrinaو  Venturia inaequalisبا عامل  سیب و گالبی، به ترتیب بیماری لکه سیاه روی

در نقاط مختلف  هایییدمیاپباعث ساالنه  هایماریباین . شودیممحسوب  چی به لحاظ اقتصادیبیماری قار

دما از رطوبت و . شودیمدنیا به خصوص در مناطقی که فصل بهار و اوایل تابستان هوا خنک و مرطوب باشد، 

بر  بیماری آگاهییشپ. به همین دلیل، باشندیم هایماریبعوامل مهم و تاثیرگذار در شیوع و شدت این 

مختلف، توالی، تکرار و مدت  یهاحرارتدر درجه  هابرگخیس بودن  یهاساعتاساس رطوبت و تعداد 

 آگاهییشپ. در واقع، با باشدیم مهم و موثربیماری  در مدیریت ،بهاره و شرایط اقلیمی منطقه هاییبارندگ

سموم جلوگیری کرده و در زمان  رویهیبو این امر از مصرف  شودیمبیماری، سمپاشی در زمان دقیق انجام 

مقاوم، بهداشت  رقمهابنابراین مدیریت تلفیقی این بیماری با کاربرد تلفیقی  .کندیمبیماری را مهار  ،صحیح

 .شودیمزیستی پیشنهاد  یهاروششیمیایی و ، کاربرد مواد آگاهییشپ، باغی
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Abstract 

Plant diseases play a critical and limiting role in crop production and their control by 

using pesticides cause serious problems regarding food safety and environmental health 

and increase the need for other sustainable disease management techniques. Some of 

plant pathogens may infect the aerial parts of plants, but spent part of their life cycle in 

the soil and maintained their survival. In such cases, part of the life cycle of the plant 

pathogen in soil may be very important, even if that microorganism does not infect the 

roots. Mono culturing and cultivation of crops belonging to the same family increase the 

potential of disease incidence. Using and applying the suitable and correct cultural 

practices that limit damage of root diseases is necessary for sustainable management of 

soil-borne pathogens. Cultural operations, including the use of cover green crops, crop 

rotation, organic composts, certified seeds and propagative materials, amended organic 

material to soil, proper tillage systems, soil solarization, resistant cultivars, mycorrhizal 

fungi, all are reported and confirmed as management options for long time saving soil 

quality and good sustainable management of soil borne diseases.  

Key words: Crop rotation, Disease, Soil solarization, Phytophthora, Fusarium 
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 مروری مقاله 

 بردگیاهی خاکمروری بر روشهای مدیریت پایدار بیمارگرهای 

 و مهدی ززادوار نیا موسی نجفی

و زموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان  پژوهشهاپزشکی، مرکز گیاه پژوهشهابخش 

 ، زموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایرانپژوهشها

 14/12/1398: پذیرش    16/09/1398: دریافت

 دانش برد.خاک گیاهی هایبیمارگر پایدار مدیریتبر روشهای  مروری( 1398ززادوار م ) ،نیا منجفی

 .DOI: 10.2982/PPS.9.1.68  .68-77 (:1)9 گیاهی شناسیبیماری

 چکیده

های گیاهی نقش محدودکننده مهمی در تولید محصوالت کشاورزی دارند و مهار زنها با استفاده از بیماری

زورد و ضرورت اد غذایی و سالمت محیط زیست به وجود میهای جدی در مورد ایمنی موها، نگرانیکشزفت

سازد. بسیاری از بیمارگرهای گیاهی ممکن ها را دوچندان میهای مدیریت پایدار بیماریاستفاده از سایر روش

های هوایی گیاهان ایجاد کنند اما بخشی از چرخه زندگی خود را در خاک طی است زلودگی را روی قسمت

گونه موارد، بخشی از چرخه زندگی بیمارگر گیاهی که در خاک ود را حفظ نمایند. در ایننموده و بقای خ

های های پیاپی و یا کاشت گونهها را زلوده نکند. تک کشتاست ممکن است بسیار مهم باشد، حتی اگر ریشه

ت مختلف زراعی دهد. عملیاگیاهی مشابه با هم در زمین زراعی ثابت، احتمال شیوع بیماری را افزایش می

ازجمله استفاده از گیاهان پوششی، تناوب زراعی، کاربرد کمپوست، تقویت مواد زلی خاک، استفاده از بذر و 

ورزی مناسب و خاکاستفاده از قارچهای میکوریز، مقاوم،  یامهرقکشت ، همواد تکثیری سالم و گواهی شد

برد و حفظ های ناشی از بیمارگرهای خاکبیماری های مناسب مدیریت پایدارعنوان گزینهدهی خاک بهزفتاب

 شوند. کیفیت و سالمت خاک محسوب می

 Phytophthora ،Fusariumدهی خاک، بیماری، تناوب زراعی، زفتاب گان کلیدی:واژ

 مقدمه

که سبب افزایش  شدهکشتیا تغییر در نوع گیاه  بیمارگرجمعیت  شیوع بیماری اغلب به دنبال افزایش

اغلب  ظاهری، نشانه با استفاده از ی گیاهیهایماریبشناسایی . افتدیم، اتفاق شودیم بیمارگربه حساسیت 

 ممکن است عالئم متفاوتی ایجاد کنند.گیاهان  مختلف رشدی و سنین مراحل در بیمارگرهادشوار است. 

 باشند. یرگذارتأثری بیما یک نشانهبر شدت  دنتوانیمدر خاک و شرایط محیطی نیز  بیمارگرجمعیت  میزان

ند میکروارگانیسم در یک چ زمانهمناشی از زلودگی  ممکن است گیاهی هاییماریب نشانهتنوع عالوه بر این، 

یک گیاه به چند  زمانهمدر شرایط زلودگی  .(Lamichhane and Venturi 2015) گیاه باشد

متفاوت از زلودگی ناشی از همان ی را ایجاد کنند که انشانه توانندیم هایسمارگان تعامالت بینمیکروارگانیسم، 

 یرانادر جنوب  مرکبات زوال در مورد بیماری مثال عنوانبه .(Fitt et al. 2006) باشد ییتنهابه هاریزجانداران
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 مرکبات، ریشه نماتد مرکبات، میوه سبزپالسما، درختان مرکبات به فیتوزمان همزلودگی  ناشی از که
Fusarium solani ،Phytophthora nicotiana است و دمای باال در طول تابستان (Azadvar et al. 

ه، عمومی درختان زلود یدگیپررنگ صورتبهو  است ییتنهابه بیمارگرهر به  متفاوت از زلودگی ،نشانه( 2019

زوال  یتاًنهاو  هایشهر، پوسیدگی شدید هایوهممرکبات، ریز شدن  یزنجوانهجدید در فصل  یزنجوانهتوقف 

روی یک میزبان  مشابهی نشانه های مختلف گاهی ممکن استبیمارگر .شودیمکامل درختان زلوده دیده 

بیماری زسان  نشانهشناسایی عامل یک بیماری از روی  همیشه لذا ،(Del Ponte et al. 2014) ایجاد نمایند

های یماریبتوانند ایجاد یمها و نماتدهای انگل گیاهی یروسوها، برخی یباکتر، هاقارچ، شبههاقارچ .یستن

ی هاگونه برد در مزرعه و گلخانه خیار شاملخاکهای قارچی مهم بیمارگر مثال عنوان بهبرد نمایند. خاک

Fusarium  شکل(1A, B  ،)Rhizoctonia، Verticillium  وSclerotinia  شکل( 1هستند C, D.)  

از دید کشاورزان مخفی  هازنبرد، مسائل خاص خود را دارند. خاکهای یماریب از دیدگاه مدیریت محصول،

د در مقایسه با برخاکهای یماریب ی، تشخیص و کنترلطورکلبه دشوار است. هازنبوده و تشخیص 

های خاک ریزجانداران. تراکم جمعیت استدشوارتر  های اندام هوایی برای کشاورزان و حتی کارشناسانیماریب

 شدتبه هازندر یک زمین متفاوت باشد، زیرا توزیع و پراکنش  ی در فاصله چند متراگسترده طوربهتواند یم

(. Moore and Lawrence 2013گیرد )یمیکی خاک قرار های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیژگیویر تأثتحت 

نشان داده که  پراکنش جمعیت نماتد ریشه مرکبات در یک باغ و درختان زلوده به زوال مرکبات در  پژوهشها

ی استخراج، شناسایی هاروش وه بر این،(. عالNajafiniya and Azadvar  2016جنوب کرمان متغیر است )

و  هاروشبرد متفاوت است و این تنوع در خاکخسارت در بیمارگرهای  برزوردو تخمین میزان جمعیت و 

 ی مختلف را با هم مقایسه کرد.هاگروه پژوهشهای بتوان نتایج سختبهی به کار برده شده، ممکن است هافن

 

 
و  پوسیدگی میوه ،(B) یارخ( و پژمردگی A) یارخریشه و ساقه  فوزاریومی پوسیدگی بیماری نشانه. 1شکل 

 .)اصلی( (Dو  C)  Sclerotinia sclorotiorumخیار ناشی از قارچ  ساقه

Figure 1. Fusarium root and stem rot (A) and wilt of cucumber (B), Cucumber fruit and 

stem rot (C, D) caused by Sclerotinia sclorotiorum (Original). 
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 بردهای خاکیماریبراهبردهای اصولی مدیریت -1

 و شدت بیماری تشخیص و ارزیابی وقوع-1-1

نمایند، جهت یمبرای مدت طوالنی در خاک دوام خود را حفظ برد خاکهای با توجه به این که بیمارگر

در هر مزرعه تهیه و ثبت شود. ارزیابی برای هر بیماری  شیوع هموفق و پایدار، بهتر است سابق مدیریت

محصول، همگی از  بیماری، شدت بیماری و میزان خسارت بهداشت و سالمت هر محصول شامل درصد وقوع

مدیریت بیماری در نظر گرفته شوند  راهبردکلیدی بوده و بایستی در هنگام طراحی و انتخاب  هایعامل

(Peter et al. 1997.) قارچ برای مثال شبهPhytophthora drechsleri  های مهمی در یماریبایجاد باعث

 Hatami et al. 2013, Mostowfizadeh-Ghalamfarsa and,) شودیمها در ایران و سایر کشورها یسبز

Banihashemi 2015, Najafiniya 2014) های گونه های ناشی ازیماریب. مدیریتPhytophthora  اغلب

، مزرعه یا گلخانه مانند جلوگیری از زلودگی با رعایت بهداشت یبر اساس اصولاز طریق مدیریت تلفیقی و 

های مقاوم در برابر پالسماز ژرمزهکشی و عدم استفاده از زبیاری غرقابی، بهبود سالمت خاک، استفاده 

 .(Najafiniya and Shabai 2019است )و شیمیایی  مبارزه زیستیبیماری، 

 گیاهیو مواد تکثیری  بذرو نگهداری انتخاب -1-2

با  و بیمارگر نههرگوعاری از  ،شدهیگواهاستاندارد، سالم و  گیاهی بذرهای مواد تکثیری و کاشتانتخاب و 

 یهااندام گیاهانی که با برای خصوصبه امر است. این هایماریب اولین گام مهم در مدیریت ،کیفیت باال

نگهداری مدیریتی خوب و  هاییوهش بسیار مهم و حیاتی است. شوندیمتکثیر  پیاز و قلمه غده، رویشی نظیر

ضدعفونی ضروری است.  بردخاکهای بیمارگرز ناشی ا هاییماریببذر قبل از کاشت برای کاهش صحیح 

 بسیار مهم و حیاتی است و برای کنترل موفق و پایدار هایماریب گونهیناو سایر مواد تکثیری در  هاغده، بذرها

 .(Wang and Lazarovits 2005) باید رعایت شود

 مناسب و مقاوم رقمهای انتخاب-1-3

با مقاوم باید در تلفیق  رقمهای گیاهی، هاییماریبمدیریت  راهبردی که در یک برنامه است ینا نکته مهم

برخی از گیاهان اخیر، پیوند  یهاسالدر  .(Najafiniya et al. 2018) شوداستفاده  مدیریت هاییوهشسایر 

هندوانه( روی  و )خربزه، خیار گیاهان خانواده کدوئیانلفل( و ف و ، بادمجانیفرنگگوجه) خانواده سوالناسه

 .(Bruton 2005) شده استاستفاده  هایماریببرای کنترل  بردخاکعوامل بیمارگر  برخی به مقاوم هاییهپا

 خاک مواد زلی تقویت افزایش و-1-4

گیاهی، و بقایای خشک  موادزرد شده،  بذرهابرخی  ،زلی کود سبز عنوانبه گیاهان پوششیاستفاده از 

های بیمارگرناشی از  هاییماریببه کاهش  توانندیم مواد زلی، همگی کمپوست با کیفیت خوب، ضایعات

  Fusarium (Klein et al.  2011،)  Pythium (Mc Kellar and Nelson هایگونه مانند بردخاک

( Abawi and Widmer 2000) هایسبزدر ریشه مولد زخم  هایریشه و نماتدغده  های مولدنماتد (2003

را بهبود غذایی نگهداری زب و مواد  در، ساختار خاک و توانایی زن زلیمواد کمک نمایند. اضافه کردن 

است نشان داده  پژوهشها. شودیمدر خاک جانداران متعارض افزایش جمعیت  عثباهمچنین  و بخشدیم

تقویت رشد رویشی گیاهان  بهبود حاصلخیزی خاک و ضمن، اضافه کردن مواد زلی در طی دوران زیش زمین

 Baysal) شودیم Phytophthoraو  Pythium یهاقارچشبهناشی از  هاییماریب مهار ، باعثدر فصل بعد
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et al. 2008).  مخلوط با خاک، باعث  صورت به کود سبز عنوانبه یادانهچاودار استفاده از گیاه پوششی

 هاپژوهش (.Abawi and Widmer 2000)کاهش بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا و افزایش عملکرد شده است 

 سبز باعث کاهش چشمگیر جمعیت نماتدکود  عنوان بهگراس ششی سوداننشان داده است گیاه پو

M. hapla ( شده استViaene and Abawi 1998.)  ی یا کود پوشش بودن گیاه مؤثراولین گام در تعیین

که میزبان  باشد یا این نباید میزبان نماتد نظر موردکه گیاه  است ینا مولد غده  سبز در کاهش جمعیت نماتد

  .گرددنماتد جمعیت سبب کاهش  تا شود کاشت در مزرعه ،قبل از میزبان اصلیو  ضعیفی باشد

 کشت مستقیم و نشایی-1-5

اگر مراحل تولید نشا . شوندتولید نشایی و یا کاشت مستقیم بذر  صورتبه توانندیای مگلخانه هایمحصول

ریشه  هاییدگیپوسمرگ گیاهچه و  هاییماریباز  توانیمانجام شود، در شرایط مناسب و عاری از زلودگی 

از زبیاری زیاد و دمای باال  ،. در طول زمان تولید نشا(Juroszek and Von Tiedemann 2011) فرار کرد

تا حدود  تواندیمزهکشی کافی با بستر مناسب و  یسازمادهزمستقیم بذر،  یهاکشتباید خودداری نمود. در 

توصیه  عمقکم، کاشت ترینسنگ یهاخاکدر  را کاهش دهد. بردخاکناشی از عوامل  هاییماریبزیادی 

برای کشت  برزمده یاپشتهبستر کاشت را کاهش دهد.  چهیاهگمرگ  بیماریناشی از مشکالت  تا شودیم

بسیار مناسب  های نسبتا سنگینرگ گیاهچه در خاکویژه خیار و کاهش بیماری مه ب یاگلخانه یهایسبز

 رطوبت نسبی ،هابوته در اطراف و تهویه جریان هوا به گردشکمک  ضمن مناسبکاشت  فاصلهیت ااست. رع

میهوایی نامساعد  یهااندام یمارگرهایبداده و شرایط را برای برگ را کاهش سطح و رطوبت  هابوتهاطراف 

هوایی گیاه با خاک را کاهش داده و  یهابخشزلی در کف گلخانه، تماس مستقیم  یهامالچکند. استفاده از 

 .(Lamichhane et al. 2017) شودیم هایماریبباعث کاهش 

 رعایت بهداشت گلخانه و مزرعه-1-6

ها ، بقای بیمارگراست. بسیاری از  ی بسیار مهم و حیاتیاگلخانههای تولید یستمسبهداشتی در  رعایت مسائل

بنابراین هنگام  ،شوندیمهای گیاهی یماریبحفظ نموده و باعث بروز و پخش در بقایای گیاهان زلوده خود را 

ی صحیح در کاهش منبع زلودگی و شدت زورجمعی، حذف بقایای گیاهی زلوده و ورزخاکعملیات 

  محض بهها در بیماری کپک سفید اسکلروتینیایی سبزی .(2شکل است ) مؤثربرد بسیار های خاکبیماری

 
بقاا منباع  ( و رها سازی بقایای زلاوده در نزدیاک گلخاناه باعاث انتشاار وaبهداشت ضعیف گلخانه ) .2 شکل

 شود )اصلی(.( میb) یارخی کرکزلودگی بیماری سفیدک 
Figure 2. Poor sanitation of greenhouse (a) and leaving of infected leaves near 

greenhouse, leads to distribution and survival of infection source of cucumber Downy 

mildew (b) (original).  
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زوری و از مزرعه یا گلخانه خارج شود تا مشاهده بوته زلوده بایستی ضمن حذف منبع زلودگی، بوته زلوده جمع

ی هاعلفاست چون برخی از  مؤثرها بسیار یماریب مدیریتی هرز در هالفعمنبع زلودگی کاهش یابد. حذف 

  (.Thomas and William 2001هرز میزبان و حامل برخی از بیمارگرها هستند )

 دهی خاک زفتاب-1-7

 Saremi etاست ) مؤثرخاکزی بسیار  هایبیمارگر مدیریتاست که در  دهی یک روش ضدعفونی خاکزفتاب

al. 2010 در این روش، با استفاده از پوشش پالستیکی شفاف و نازک، ضمن به دام انداختن گرمای ناشی از .)

زفتاب به زمین، به کمک رطوبت موجود در خاک، گرما را به سطوح پائین تر خاک منتقل و سبب کشته  تابش

دهی خاک، شود. زفتابیمهای هرز موجود در خاک مارگر، برخی زفات و بذر علفیبشدن یا نابودی عوامل 

، Fusariumی هاگونه، برخی از Verticillium dahlia ازجمله جمعیت بسیاری از بیمارگرهای گیاهی

Sclerotinia spp.، Pythium ،Phytophthora، دهد )ی هرز را کاهش میهاعلف نماتدها وStevens et 

al. 2003زیاد و وابستگی شدید به شرایط اقلیمی  نسبتاً دهی خاک هزینه های عمده برای زفتاب(. محدودیت

زیی بیشتری دارد. مخلوط نمودن کودهای زلی پوسیده مانند کودهای گاوی و کاراست، که در مناطق گرم 

دهد ی خاک را افزایش میدهزفتابزیی کارمای خاک، دهی ضمن باال بردن دکود مرغ با خاک قبل از زفتاب

(Saloum and Almahasneh 2015.) 

 ضدعفونی غیرهوازی خاک-1-8

سبوس گندم، مالس، مانند )یه در زمان کوتاه تجز قابلمواد زلی  ی غیرهوازی خاک با اضافه نمودنضدعفون

و بالفاصله پوشش سطح زمین با مالچ پالستیکی و ایجاد شرایط مرطوب  سبوس برنج( به خاک یاکاه 

، دهی خاکزفتاب روش نسبت به این ی خاکضدعفونمزیت  (.Diab et al. 2003)شود یمغیرهوازی انجام 

انداران مفید ریزجخورشید ندارد. افزایش جمعیت  تابشگرمای ناشی از  این است که این روش نیاز چندانی به

توان زن را در یمبنابراین . های این روش استسازوکاراز ترکیبات فرار کشنده از مواد زلی تولید و خاک 

 (. Strauss and Kluepfer 2015)ی به کار برد راحت بهنیز تابش زفتاب کوتاه  شرایط و مناطق با طول دوره

 بردی خاکهایماریب در مدیریتکشت مخلوط  و عیتناوب زراتاثیر -1-9

زماانی  هاایماریبیژه در کشاورزی پایدار است. بسایاری از و بهها و یماریبپایه و اساس مدیریت  تناوب زراعی

افازایش  شادت بهشود، یمهای پیاپی( کشت که یک محصول چند سال متوالی در یک زمین ثابت )تک کشت

بودن تناوب زراعی، انتخاب نوع گیاه در تناوب باید باا دقات صاورت  مؤثرکنند. برای یمخسارت  یافته و ایجاد

که قدرت و زمان  ه متفاوت و غیر میزبان باشد. با توجه به اینتیریحاً گیاهانی انتخاب گردند که از ترجپذیرد و 

زناادگی و  در خاااک متفاااوت اساات، طااول دوره تناااوب بایااد بااا شااناخت کااافی از چرخااهبیمارگرهااا بقااای 

را  بیماارگرمیزباان، جمعیات انتخاب شود. تناوب با گیاهاان غیرحسااس و غیرشناسی عامل هر بیماری یستز

، انتخااب گیاهاان هاایماریبگستردگی میزبان در برخای  (.Mohler and Johnson 2009)دهند یم کاهش

 هاایمدیریت گوناهانتخاب گیاه برای تناوب جهت  مثال عنوان به .نمایدیممشکل گاهی برای تناوب زراعی را 

Sclerotinia  زن هساتند وبیمارگر این  اغلب گیاهان دولپه میزبان بسیار دشوار است زیراکلم گیاهان تیره در 

شوند  کاشتهیان یدر تناوب با کدو نباید فلفل برای مدت طوالنی دوام خود را روی میزبان حفظ نماید. تواندیم

  .(Mohler and Johnson 2009) هستند مرگ گیاهچهعامل  ،.Phytophthora sppهر دو میزبان  زیرا
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 بردی خاکهایماریبدر مدیریت  میکوریز یهاقارچنقش  -1-10

های گونه %80 و توانایی همزیستی با حدود هستند ساکن ریشه ریزجاندارانی میکوریز مفیدترین هاقارچ

فسفر( به گیاه  یژهوبه) غذاییباعث جذب و انتقال مواد  میکوریز یهاقارچ .(Sadravi 2012) گیاهی را دارند

 توانندیمهمچنین  میکوریز یهاقارچ. دنکنیمرا از گیاه دریافت  ی مورد نیازهایدراتکربوهو  شوندیممیزبان 

را در گیاهان  و سمیت ناشی از فلزات سنگینرا افزایش  های گیاهیبیمارگربه  مقاومت و یسالکخشبه  تحمل

 مدیریت کوریز دریهای ماثر قارچ ( ,Sadravi 2012 Salajegheh et al. 2015) دهندکاهش  میزبان

 Fasihi et al. 2014,ای گزارش شده است )گلخانهوضعیت رویشی خیار  و بهبودومی بیماری پژمردگی فوزاری

Hu et al. 2010.)  هاییباکتر یتجمعمیکوریز در ناحیه ریزوسفر ریشه گیاهان میزبان،  یهاقارچوجود 

،  Glomus  ،Entrophospora ها از جملهاین قارچ متعدی ازهای  جنس .دهدیممفید این ناحیه را افزایش 

Paraglomus  وScutellospora ایران گزارش شده است از (Sadravi 2002 ،Sadravi 2006).  رعایت

سبز، همگی باعث حفظ کود  عنوان بهپوششی مخلوط و استفاده از گیاهان  یهاکشتتناوب زراعی مناسب، 

 یدنمایمکمک  بردی خاکهایماریبو به مدیریت پایدار  شودیممفید در خاک  یهاقارچجمعیت این 

(Chandanie et al. 2009). 

 بردخاکی هایماریبمدیریت در  خاکاسیدیته و مواد غذایی  نقش -1-11

 نقش توانندیمغذایی همگی و در دسترس بودن مواد نوع منبع ازت کلسیم، میزان خاک،  pHیا اسیدیته 

گیاهان میزبان، باعث  تغذیه مناسب .(Dordas 2008) دنایفا کن هایماریب کلیدی در مدیریتبسیار مهم و 

 ی گیاه رادفاع در گیاهان، توانایی هاریزمغذیکمبود  و شودیم هایماریبافزایش مقاومت و تحمل گیاهان به 

 یرتأث شدهشناخته یهانمونه ینترمهمیکی از  .(Dordas 2008) دهدیمکاهش  زادخاک هاییماریبدر برابر 

جرب  بیماری د.ذکر نمو زمینییبسبیماری جرب  خاک بر pHاثر  توانیمبر مدیریت بیماری را  شرایط خاک

ی زمونیوم کودهای و یبسیار شدید است. منابع گوگرد 2/5از باالتر  pHبا سطوح  ییهاخاکدر  زمینییبس

را کاهش  زمینییبسدرصد وقوع و شدت بیماری جرب  یجهدرنتو  کنندیمخاک را اسیدی  منبع ازت،

  .(Dordas 2008) دهندیم

 بردخاک هاییماریبمدیریت  درکمپوست تاثیر-1-12

جهت کمپوست کاربرد تفاوت عمده بین  .دشویمخاک  ماده زلی باعث افزایش افزودن کمپوست به خاک

هضم  اصطالح بهپوسیده و  کامالً ماده زلی در کمپوست که  است ینا هاروشمواد زلی خاک با سایر  اصالح

به هر دو روش تجزیه  که وجود دارد تجزیه مواد زلی در خاک بهنیاز ها روشدر سایر  که یحالشده است در 

 زیادی بر یرتأثهوازی مواد زلی( )تجزیه هوازی یا غیر هاتفاوتاین  .افتدیمهوازی در خاک اتفاق هوازی و غیر

دارد. دلیل این امر وجود  هایماریب و همچنین سالمت گیاهان و مدیریت مواد زلی خاک مدیریتو  ینتأم

کیفیت  شدت بهاست که  هادر برخی کمپوست هوازییبناشی از تجزیه  مواد شیمیایی مانده برخیباقی

باقیمانده سولفیدها یک مثال بارز در خصوص باقیمانده مواد شیمیایی در . دهندیمکمپوست را کاهش 

 .(Diab et al. 2003) کمپوست ها است

 گیرییجهنت

 و هاروشکمپوست،  استفاده از گیاهان پوششی، تناوب زراعی، کاربرد ازجملهلف زراعی عملیات مخت
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، استفاده و تقویت قارچ های میکوریز، تغذیه مناسب، دهی خاکزفتاب ،ی مناسبورزخاکهای یستمس

دار های مناسب مدیریت پایینهگز عنوان به مقاوم و مواد تکثیری سالم و گواهی شده رقمهایاستفاده از 

 شوند.یمو حفظ کیفیت و سالمت خاک محسوب  بردخاک بیمارگر های ناشی از عواملیماریب
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Abstract 
Betasatellites, as begomovirus-dependent small circular single-stranded DNAs, are 

multifunctional agents that trigger disease symptoms, suppress gene silencing pathways 

and also interact with various cellular pathways and factors. These subviral elements 

have a conserved genome organization that encodes only a functional open reading 

frame on the complementary sense strand βC1. The encoded beta satellite protein 

affects only the helper begomovirus cycle factor. The small size with a strong promoter 

sequence and the ability to replace βC1 with foreign genes made beta satellites 

suspected tools for the investigation of functional genes. As we expand our knowledge 

of begomovirus / beta satellite complexes and their interactions with host plants, we 

develop management approaches for the expansion of begomoviral destructive diseases. 
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 مقاله ترویجی

 ها با گیاهانها در برهمکنش ویروسنقش بتاستالیت

 1 یصافآتنا  ،2 یانبهجت، سید علی اکبر  1ینتابع، سعید 1مشرف نادیا 

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز -1

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز -2

 15/12/1398: پذیرش    24/08/1398: دریافت

   .هاا باا گیاهاانهاا در بارهمکنش ویاروسنقش بتاستالیت (1398) صافی ا، ا نیا س ابعین س، بهجتمشرف ن، تا

 .DOI: 10.2982/PPS.9.1.78 . 90-78 (:1)9 گیاهی شناسیبیماری دانش

 چکیده

ها، عاواملی چنادکاره هساتند کاه های کوچک حلقوی وابسته به بگوموویروسایانها به عنوان دیبتاستالیت

ای، باا ییاو وسایعی از عوامام و مسایرهای ه بر القای عالیم بیماری و سرکوب مسیرهای خاموشی آرانعالو

ای برخوردارناد و یاک چاارچوب شادههاا از ساازمان وناومی مظاف اتدهند. بتاستالیتسلولی برهمکنش می

غنای از آدناین در شاده و ناحیاه روی رشته مکمم ونوم خود دارند. با وجود ناحیه حفاظتβC1 خوانش فعال 

تواند بار چرخاه بگوماوویروس کمکای کدشده توسط بتاستالیت است که می پروتیینها، تنها ونوم بتاستالیت

های خاارجی باا بر قوی و امکان جایگزین کردن توالی ونخود اثرگذار باشد. اندازه کوچک، داشتن توالی پیش

ها به عنوان ابزاری مناسب در مطالعات تعیاین الیتباعث شده است که بتاست ،βC1کننده توالی ون رمزگذاری

سازی مورد استفاده قارار بگیرناد. افازایش داناش ماا در ماورد چگاونگی ها و تراریختها، بیان ونعملکرد ون

هاای تواند منجر به توسعه و پیشرفت شایوهبتاستالیت/بگوموویروس و گیاه میزبان می های چندگانهبرهمکنش

 ی از این گروه از بیمارگرها شود. مدیریت خسارت ناش

 مطالعه ون ،ویروسینیجم بگوموویروس، بتاستالیت، کلیدی: گانواو

 مقدمه

 یبندیبقه در جنس ینتربزرگعنوان  به Begomovirus جنس ،Geminiviridaeتیره  یهاجنسدر بین 

م یک یا دوبخشی که اعضای این جنس با داشتن ونو (.ICTV)گونه است  400دارای بیش از  هایروسو

متمایز  هاویروسینیجماز سایر  ،یابندیمانتقال  یادولپهدر گیاهان  Bemisia tabaciبا سفیدبالک همگی 

مخرب در گیاهان مهم  هاییماریببسیاری از  مسئول بروز ،هایروسبگوموو (.Brown et al. 2015 ) شوندیم

 Brown and Bird, 1992, Moriones )هستند  زمینییبس و یفرنگگوجهکاساوا،  اقتصادی از قبیم پنبه،

and Navas-Castillo 2000.)  به دو گروه  هایروسبگومووونوم و مطالعات تبارزایی،  یدهسازمانبر اساس

اغلب (. Nawaz-ul-Rehman et al. 2009b ) اندشدهسیم قدیم تقدنیای دنیای جدید و  هاییروسبگوموو

شناخته  DNA Bو  DNA Aدنیای جدید دارای ونوم دوبخشی هستند که با عنوان  هاییروسبگوموو

-Nawaz-ul) هستند بخشییکونوم  دارای اغلب دنیای قدیم هاییروسبگوموو کهیحال، در شوندیم

Rehman et al. 2009b.) 
                                                           
 Tabein.saeid@gmail.com 
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 کوچک حلقوی به نام بتاستالیت همراه است  اانید یهامولکولعمدتاً با  بخشییک هاییروسبگومووآلودگی 

( Briddon et al. 2008, Stanley 2004.) برای وم ویروس، از ون ترکوچک یااندازهبا  هایتبتاستال

 کمکی خود هاییروسبگومووهمانندسازی، کپسیدپوشی، حرکت در داخم گیاه و انتقال توسط ناقلین به 

بگوموویروس/بتاستالیت عمدتًا در  یهاکمپلکس (.Briddon et al. 2008, Zhou 2013 )وابسته هستند 

 .Briddon et al. 2003b, Ha et al ) شوندیممله کشورهای آسیایی و آفریقایی یافت دنیای قدیم از ج

2008.) 

 اندشدهشناسایی  هایروسبگوموو همراه با آلودگیستالیت  یهامولکول دیگری از ، انواعهایتبتاستالعالوه بر 

 ,Stanley 2004, Zhou 2013 )  هستند هایتدلتاستالناقص و  هاییتبتاستال، هایتآلفاستال که عبارت از

Lozano et al. 2016.)  بوده و معموالً فاقد اثرگذاری  هایتبتاستالساختاری با  یهاتفاوتاین عناصر دارای

(. از Lozano et al. 2016, Stanley 2004 هستند ) هایروسبگومو زایییماریب یهاکسکمپلمستقیم بر 

هستند که از نقش  هایتبتاستال، این هایروسبگومووشناسایی شده همراه با  هاییتستالدر بین  کهییآنجا

برخوردارند، در این نوشتار به بررسی  هایروسوناشی از این گروه از  هاییماریبدر بروز عالیم  یاعمده

کاربردی استفاده  یهاجنبهشود. همچنین، می پرداختهاین عوامم با میزبان  یهابرهمکنشسازمان ونومی و 

 .گیردیممورد بررسی قرار  هاون، بیان ون و بررسی عملکرد سازییختتراراز این عوامم در مطالعات 

 ونوم یدهسازمان: هایتتاستالب-1

است که شامم ناحیه  واحدیونومی  یدهسازمانمختلو بتاستالیت حاکی از وجود  هاییتوال بررسی

 Adenine-rich)ناحیه غنی از آدنین  (،Satellite conserved region, SCR) ستالیت شدهحفاظت

region)  و یک چارچوب خوانش روی رشته مکمم به نامβC1 بتاستالیت با یول  شدهحفاظت. ناحیه دشویم

مبدأ شروع  مشابهخود است که  3'حلقه در انتهای -ساقهنوکلئوتید حامم یک ساختار  200تقریبی 

ناحیه غنی از آدنین نیز  (.Briddon et al. 2003b )است  هایروسنانووو  هاویروسینیجم در همانندسازی

 Briddon )درصد آدنین است  65تا  57نوکلئوتید یول دارد که دربردارنده  280تا  160بین به یور معمول 

et al. 2003b.) و کپسیدپوشی بتاستالیت ضروری نیست  وجود ناحیه غنی از آدنین برای تکثیر(Tao et al. 

اندازه بتاستالیت عمم  دهندهانطباقحیه غنی از آدنین به عنوان توالی این احتمال وجود دارد که نا (.2004

یول  .(Tao et al. 2004)باشد  هامولکولتا بگوموویروس کمکی قادر به حفاظت و پشتیبانی از این  کند

کیلودالتون  7/13بی آمینواسید و دارای وزن تقری 118، هایتبتاستالشده توسط رمزگذاری پروتیینعمومی 

 (.Briddon et al. 2001, Saunders et al. 2000 )است 

یک مولکول با شارو  پروتییننشان داد که این  βC1 پروتیینهای فیزیکوشیمیایی یژگیوبررسی توالی و نیز 

 .Sarwar et al)باشد یمپایداری نسبتاً پایینی برخوردار منفی و نواحی متعدد هیدروفیلیک است که از 

تعیین ساختار سه بُعدی، وجود سه مارپیچ آلفا، چهار صفظه بتا و نیز چهار ناحیه پیچ خورده را در  (.2019

ها که تا به حال توصیو یتبتاستالملکردهای تمام ع(. Sarwar et al. 2019)نشان داد  پروتیینساختار این 

 چندکاره وابسته هستند. پروتیینبه عنوان یک  βC1 پروتیینبه  اندشده
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 یهاچارچوببا در ن ر گرفتن مقایسه سازمان ونومی بگوموویروس کمکی )الو( و بتاستالیت )ب(  .1شکم 

بر روی ونوم بتاستالیت نشان داده شده  دهشحفاظتخوانش مستقر بر روی رشته ویروسی و مکمم. نواحی 

خوانش  یهاچارچوب: Cخوانش مستقر بر روی رشته ویروسی،  یهاچارچوب: V: ناحیه بین ونی، IRاست. 

 مستقر بر روی رشته مکمم.
Figure 1. Comaprison of genome organization between helper begomovirises (A) and 

their related betasatellites (B) with considering to virion (V) and complementary (C) 

sense ORFs. IR: intergenic region. 

 

 زایییماریب کنندهیینتعبه عنوان  یتبتاستالعملکردهای -2

در ایجاد عالیم رگبرگ زردی در گم ابری کمکی،  هاییروسو به هنگام آلودگی هایتبتاستالحضور 

(Saunders et al. 2000،)  پیچیدگی برگ در پنبه(Qazi et al. 2007،)  پیچیدگی برگ زرد در

 Tomato yellow leaf curl) یفرنگگوجهبه هنگام آلودگی ویروس چینی پیچیدگی برگ زرد  یفرنگگوجه

China virus, TYLCCNV( ) Cui et al. 2004،)  موزاییک رگبرگ زرد در ویروس موزاییک رگبرگ زرد

 .Kon et al)بامیه  2و  1 هاییروسبگومووپیچیدگی برگ در بامیه توسط  (،Jose and Usha 2003)بامیه 

 Pepper leaf curl)ی فلفم شدن در آلودگی ویروس پیچیدگ یاتوتهو پیچیدگی شدید برگ و  (2009

virus, PepLCV( )Tahir and Mansoor 2011،) .مورد نیاز است 

و غلبه بر سیستم دفاع میزبانی،  )یا خاموشی ون( یاآراناز یریق سرکوب مسیرهای خاموشی  هایتبتاستال

 Bisaro ) کنندیمعمم بتاستالیت /سبگوموویرو یهاکمپلکسبیمارگری در  هایکنندهیینتعبه عنوان 

عالیم در گیاهان آلوده  القایکه برای  آوردیمرا به وجود  یاچندگانه یهاکمپلکس، βC1 پروتیین (.2006

 Nuclear) یاهسته همچنین دربردارنده یک سیگنال تعیین موقعیت درون پروتیینضروری هستند. این 

localization signal, NLS) باشدمیبرای سرکوب خاموشی ون ضروری  وجود آن است که ( Cheng et 

al. 2011) پروتیین. توانایی βC1  پوششی ویروس همراه پروتییندر برهمکنش با (Kumar et al. 2006)  و

نشان از اثرگذاری این  تواندیمکه  است به اثبات رسیده نیز (Cui et al. 2005 ) اانید/اآران یهامولکول

در یرف مقابم،  نوم باشد.حرکت کمپلکس ویروس کمکی/بتاستالیت در درون گیاه و نیز تکثیر ودر  پروتیین

 را در پروتییناین تخریب  تواندیم مسیر پروتئازومبا  هایتبتاستالشده توسط  یرمزگذار پروتیینبرهمکنش 
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 یهابرهمکنش ینترمهمدر این بخش به  (.Eini et al. 2009 ) ه باشدداشت به دنبال سیستم دفاع گیاهی

βC1  شودیم، اشاره شوندیمدر گیاه میزبان  های بیمارینشانهکه سبب القا و توسعه. 

 اآرانخاموشی  هایمسیرسرکوب  -2-1

گیاهی در پاسخ به  هاییروسو :βC1 پروتیینبه هنگام ترانویسی توسط  اآرانشی خامومسیر سرکوب 

 اندگرفتهرا به خدمت این مسیرها  گرسرکوب هایپروتییندر گیاه،  اآرانخاموشی  یمسیرهای دفاع

( Bisaro 2006.) گرسرکوب هایپروتیین این امکان را دارند که عالوه بر بخشییک هاییروسبگوموو 

اصلی و قدرتمند در  گرسرکوببه عنوان یک  βC1 پروتیینشده توسط ونوم ویروس، از توانایی رمزگذاری

ونوم  یالتک ایانید یهامولکول(. Briddon et al. 2008 ) بهره ببرند PTGSو  TGSسرکوب مسیرهای 

 دوال را تولید ایانیدحدواسط  یهامولکولگیاهی،  یهاسلولودگی در هسته در خالل آل هاویروسینیجم

به عنوان الگو در فرآیندهای ترانویسی و تکثیر مورد استفاده قرار بگیرند و در برهمکنش  توانندیمکه  کنندیم

(. Pilartz et al. 1992, Pilartz et al. 2003 را تشکیم دهند ) هاییکروموزومینیمسلولی،  هاییستونهبا 

شده منتقم کند و سبب  ایجاد هایکروموزومینیمگروه متیم را به  تواندیم هاسلولچرخه متیم در هسته 

 ,Raja et al. 2008 )د شو TGS همان های پیک ویروس یا یاآرانسرکوب مستقیم ترانویسی 

Rodriguez-Negrete et al. 2009 .)پروتیین βC1 نوزیم آد-نقش تن یمی منفی بر آنزیم اس تواندیم

؛ کندیمآدنوزیم متیونین عمم  -هوموسیستئین هیدروالز داشته باشد که به عنوان یک فاکتور در تولید اس

 -کاهش و توقو تولید اسبه واسطه  هاسویروینیجمکه چرخه متیم اثرگذار بر ونوم  رودیمبنابراین، انت ار 

آدنوزیم متیونین سرکوب شود چرا که این مولکول به عنوان گروه دهنده متیم و نیز یک کوفاکتور در فعالیت 

(. به این ترتیب، سرکوب چرخه متیالسیون ونوم Yang et al. 2011) کندیمآنزیم متیم ترانسفراز عمم 

 یهاکمپلکس از بیشتر استقرار و حفاظتسبب  تواندیم، βC1 پروتیینی توسط ویروس کمک

 /بتاستالیت شود.ویروسینیجم

، ادارآران هاییروسوبرخالف  :βC1 پروتیینپس از ترانویسی توسط  ونخاموشی  مسیر سرکوب

این، سبب القای  تکثیر خود هستند اما با وجود چرخهدوال در  اآران یهاحدواسطفاقد  هاویروسینیجم

به ن ر  (. Hohn and Vazquez 2011) شوندیمگیاه آلوده  یهاسلولشبه دایسر در  هایپروتیینفعالیت 

. شودیمدوالی ناقص  یاهاآراندوالی حدواسط سبب تولید برخی  اهایانیدکه ترانویسی دوجهته  رسدیم

میزبان، این  (RNA dependent RNA polymerase 6, RDR6) 6شماره  اآرانوابسته به  مرازیپل اآران

که پس از ورود به  کندیمدوالی کاملی تبدیم  یاهاآرانناقص همپوشان را به  یهاترانوشتگروه از 

 .Muangsan et al) خاموشی ون پس از ترانویسی عمم کنند یاندازراه به عنوان کلید توانندیمسیتوپالسم 

 کنندهیمتن به عنوان یک ، Nbrgs-CaMایش فعالیت فاکتور از یریق افز تواندیم βC1 پروتیین(. 2004

از  βC1 پروتیینبنابراین، (. Li et al. 2014شود ) RDR6، سبب سرکوب بیان آنزیم اآرانمنفی خاموشی 

والی مشتق شده از ونوم ویروس کمکی، به یور غیرمستقیم سبب سرکوب د یاهاآرانیریق ممانعت از تولید 

شده توسط رمزگذاری  پروتیین یگرسرکوببه عنوان مثال، . شودیممسیر خاموشی ون پس از ترانویسی 

به اثبات  N. benthamianaدر گیاه  یفرنگگوجهبتاستالیت همراه با ویروس چینی پیچیدگی برگ زرد 

خاموشی ون پس  گرسرکوبیک  به عنوان CLCuMuB فعالیت(. همچنین Cui et al. 2005 رسیده است )

 غیرخودین با یک بگوموویروس است به نظوی که حتی در آلودگی همزمانیز به اثبات رسیده از ترانویسی 
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سطح  سبب کاهش( Tomato leaf curl virus, ToLCV) یفرنگگوجهویروس پیچیدگی برگ  ن یر

 (.Eini et al. 2012 ) است شدهاز ونوم ویروس  مشتق شده گرمداخلهکوچک  یاهاآران

 میزبانیفاکتورهای و مسیرها  سایر برهمکنش با -2-2

تصاصی بین ویروس و اجزای گیاهی نیاز دارد که منجر به اخ یهابرهمکنشتوسعه عالیم بیماری به ییفی از 

 پروتیینسازوکار . شودیمفرآیندهای فیزیولوویکی و نموی گیاه و در نهایت بروز عالیم بیماری  اختالل در

βC1 نیست شدهشناخته، چندان شودیمنمو غیریبیعی در میزبان  ر برهمکنش با میزبان که سبب بروزد .

 است به اثبات رساندهکتورهای میزبانی را با ییفی از مسیرها و فا هایتبتاستال برهمکنشمطالعات مختلو، 

که سبب به کارگیری فرآیندهای میزبان برای ایجاد آلودگی توسط ویروس و نیز مداخله با مسیرهای دفاعی 

 .شوندیممیزبان 

که در مقاومت در برابر  کنندیمرا فعال  ییهاونجاسمونیک اسید و مشتقات آن،  :مسیرهای هورمونی

(. آلودگی گیاهان توسط Creelman and Mullet 1997 )دخیم هستند و حشرات  یمارگرهاب

بلکه افزایش جمعیت  استبا بیان بیش از حد عالیم همراه  هاتن نه هایتبتاستالهمراه با  هاییروسبگوموو

 .Jiu et al. 2007, Zarate et al ) است به دنبال داشتهروی این گیاهان را نیز  B. tabaciحشره ناقم 

 اسیدیکجاسمونبه  دهندهواکنش یهاوندر سرکوب برخی از  βC1 پروتییندر همین راستا، توانایی (. 2007

 است ، به اثبات رسیدهکنندیم رمزگذاریرا  هایدبالکسفمورد نیاز برای دفاع گیاه در برابر  هایپروتیینکه 

(Yang et al. 2008 .) اخیر با گسترش و افزایش فعالیت بیوتیپ  یهاسالیی  هایروسبگومووتوسعه شدید

B  سفیدبالکB. tabaci  در افزایش جمعیت  هایتبتاستال توانایی که رسدیمبه ن ر است.  بودههمراه

در توسعه آلودگی به این  تواندیم یتبگوموویروس/بتاستال یهاکمپلکسحشرات ناقم بر روی گیاهان آلوده به 

 باشد.بوده عوامم اثرگذار 

 SlSnRK1 (SUCROSE-NONFERMENTING1-related کینازی فاکتور : مسیرهای کینازی

kinase)  شده توسط بتاستالیت برهمکنش داده و سبب فسفوریله شدن رمزگذاری پروتیینبا  یفرنگگوجهدر

 βC1 پروتیین(. به عنوان یک واکنش دفاعی، فسفوریالسیون Shen et al. 2011) شودیم پروتییناین 

سبب افزایش فعالیت مسیر خاموشی ون به هنگام ترانویسی و در نتیجه کاهش  تواندیم توسط این فاکتور

در کمپلکس ف مقابم، در یر (.Shen et al. 2011سطح تجمع ونوم ویروس و بیان عالیم شود )

TYLCCNV  ،شده توسط بتاستالیت با دو جز از مسیر کینازی رمزگذاری پروتیینو بتاستالیت همراه با آن

برهمکنش داده و سبب سرکوب ( Mitogen-activated protein kinase, MAPKوابسته به میتوون )

در این حالت، بتاستالیت به عنوان یک عامم پرآزاری  (.Hu et al. 2019) شودیمفعالیت کینازی این اجزا 

در همین کمپلکس، بگومویروس همراه در  .گرددیم هاویروسینیجمسبب افزایش حساسیت میزبان در برابر 

 (.Hu et al. 2019) شودیم MAPK یک رفتار دوگانه سبب القا و سرکوب مسیر کینازی

( و سایر مسیرهای شبیه به آن از جمله Ubiquitylationیوبیکوئیتیالسیون ) :ترجمه پس از اصالحات

فرآیندهای اصالحی پس از  ،(Myristoylation) و میریستوئیالسیون (SUMOylationسوموئیالسیون )

-Hanley )  کنندیمرا تعیین  هاپروتیینن سلولی د که عملکرد، ساختار و موقعیت دروای هستنترجمه

Bowdoin et al. 2013, Sanchez-Duran et al. 2011گروهسه  فعالیتشامم  (. یوبیکوئیتیالسیون 

که به گروه یوبیکوئیتین  E2، آنزیم دهدرا انجام میگروه یوبیکوئیتین  یسازفعالکه  E1آنزیم  است. آنزیمی
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 ) سازدیمرا ممکن هدف  هایپروتییناتصال گروه یوبیکوئیتین به  که E3نزیم آو در نهایت  شودیممتصم 

Hanley-Bowdoin et al. 2013.)  سبب  تواندیمهدف  پروتییناضافه شدن یک گروه یوبیکوئیتین به

 یتیناضافه شدن چند گروه یوبیکوئ کهیحالدر  ،آن شود هاییتفعالساختار و اصالح در 

(Polyubiquitylation )هدف به واسطه معرفی آن به مسیر پروتئازوم  پروتیینسبب تخریب  تواندیم

(Proteasome )گردد ( Hanley-Bowdoin et al. 2013 .)پروتیین βC1 توسط شده رمزگذاری 

CLCuMuB  نام ه ب به یوبیکوئیتین شوندهمتصمبا یک آنزیمSIUBC3  اختصاصی برهمکنش  اییوهشبه

موتیو شبه یک  وجودمختلو نشان داد که  هاییافته جهش. مطالعات از یریق ایجاد دهدیم

این برهمکنش و نیز القای عالیم آلودگی ضروری است که دلیم آن  برقراری برای βC1در  میریستوئیالسیون

(. Eini et al. 2009 بتاستالیت باشد )توسط  دهش رمزگذاری پروتیینکاهش اثر مسیر پروتئازوم بر  تواندیم

توانایی ، NtRFP1نام ه ب کاربردی در توتون E3 هاییمآنزکه یکی از  است در سمت مقابم مشخص شده

سبب معرفی این  کردن بیش از یک گروه یوبیکوئیتینو به واسطه اضافه را دارد  βC1 پروتیینبرهمکنش با 

 (.Shen et al. 2016) شودیمبه مسیر پروتئازوم و تخریب آن و در نتیجه کاهش عالیم آلودگی  پروتیین

 AS2 (ASYMMETRIC( و ASYMMETRIC LEAVES 1) AS1 دو فاکتور :تن یم نمو برگ

LEAVES 2)  به فرم کمپلکسAS1/AS2 دشونیمنمو برگ شناخته  هایکنندهیمتن ، به عنوان (Yang 

et al. 2008 توسط بتاستالیت وابسته به ویروس چینی  شده رمزگذاری پروتیین(. مشخص شده است که

سبب تغییراتی  تواندیماست و این موضوع  AS1قادر به برهمکنش با فاکتور  یفرنگگوجهپیچیدگی برگ زرد 

به یور نسبی  βC1 پروتیینهمچنین،  را به همراه دارد. در نمو برگ شود که در نهایت بروز عالیم بیماری

از فاکتور  βC1 پروتیینتقلید  دهندهنشانبود که  as2 هاییافتهجهشدر  AS2قادر به انجام وظایو فاکتور 

 (.Yang et al. 2008نمو برگی است )

 بخشییک هاییروسبگوموومطابق با الگوی  هاتیبتاستالشده توسط  یرمزگذار پروتیین یسلولدرونموقعیت 

با موقعیت  در ارتباط ی دیگرتغییر(. Eini et al. 2017 ) شودیمآنها به بافت آبکشی میزبان مظدود  کمکی

 یهایآلودگدر که  است عالیم رگبرگ روشنی ،اثرگذار است هابرگاین عوامم که در رشد و نمو  یسلولدرون

 پروتیین، هاکمپلکس. در این شودیممشاهده  بگوموویروس/بتاستالیت یهاکمپلکسبرخی از سیستمیک 

βC1  یهاونو سبب کاهش بیان  یابدیممیزبان استقرار  بافت آبکشی یهاسلول یهاکلروپالستدر ارتباط با 

 Bhattacharyya et ) شودیما و نیز جایگیری پالستیده هاکلروپالستفعال در بیوسنتر کلروفیم، ساختمان 

al. 2015.)  سبب تخریب یکپارچگی ساختاری و عملکردی هایتبتاستالبنابراین وجود و اثرگذاری ،

 .Bhattacharyya et al) شودیمو به دنبال آن توسعه عالیم رگبرگ روشنی در میزبان  هاکلروپالست

2015.) 

 به عنوان ابزارهای ونتیکی هایتبتاستال -3

خاموشی ون  الو. به عنوان ابزارهایی در هایتبتاستالرا برای استفاده از  هایییوهش مطالعات کاربردی مختلو

القای  ج.و نیز در  ون بیان ب.(، Virus Induced Gene Silencing, VIGSالقاشده توسط ویروس )

 ,Ataie Kachoie et al. 2016, Kharazmi et al. 2012) اندنموده، معرفی هاویروسینیجمه مقاومت علی

Kharazmi et al. 2016, Pakniat-Jahromy et al. 2010b.) 
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را از یریق تخریب  هاوناموشی استوار است که بیان بر سازوکار خ :خاموشی ون القاشده توسط ویروس

در مطالعات تعیین  تواندیم(. این سیستم Robertson, 2004) کندیمتن یم  اآران یهامولکولاختصاصی 

 رد )ایجاد شده مورد استفاده قرار گی هاییپفنوتبه واسطه کاهش بیان یک ون و بررسی  هاونعملکرد 

Carrillo-Tripp et al. 2006 ناقلین .)VIGS  ادارانیدو  ادارآران هاییروسومختلفی بر اساس استفاده از 

در ییو وسیعی از گیاهان مورد استفاده قرار  هاونکه به من ور مطالعه عملکرد  اندیافتهایجاد شده و توسعه 

، دامنه میزبانی زنییهمااندازه کوچک ونوم، سهولت (.  ,Fofana et al. 2004, Peele et al. 2001) اندگرفته

 VIGSاست که آنها را به ناقلین  هاویروسینیجماز جمله مزایای  شدهمظاف تونومی  یبندسازمانوسیع و 

با  CLCuMuBدر  βC1(. جایگزینی چارچوب خوانش Turnage et al. 2002)کرده است  تبدیمکارآمدی 

 Chalcone مسئول تولید رنگدانه درگیاه ایلسی،) Aنتاز چالکون سون  بریشپبخش کوچکی از توالی 

synthase, ChsA)  الیت نوترکیب در حضور ویروس زای بتاستهای عفونتآن با استفاده از سازه زنییهماو

در گیاهان  هاگم رنگ کاهش در نتیجه سبب سرکوب ون داخلی گیاه ایلسی وکمکی به گیاهان ایلسی 

 سازوکار جایگزینی توالی چارچوب(. Kharazmi et al. 2012, Xiaorong et al. 2006 ) شد مورد تیمار

بیگانه، امکان ایجاد عالیم شدید در گیاهان به هنگام آلودگی با بگوموویروس  یهاونتوالی با  βC1خوانش 

همچنین و بنابراین امکان بررسی فنوتیپ خاموشی ون مورد ن ر وجود خواهد داشت.  بردیمکمکی را از بین 

 .βC1 ( Eini et alست چارچوب خوانش قوی در باالد بریشپاز یک توالی  هایتبتاستال استفادهبا توجه به 

2009, Saeed et al. 2005 ناقلین وجود از (، امکان افزایش کارآیی خاموشی ون در استفاده از این گروه

 خواهد داشت.

 In)گیاهی -دروننه در شرایط بیگا یهاونبه عنوان ناقلین انتقال و بیان  هایتبتاستالامکان استفاده از 

planta)  نیز در صورت حذف چارچوب خوانشβC1  بر این اساس، امکان انتقال و بیان ون . داردوجودB-

cell lymphoma 2 ( انسانیBcl-2 ) ایمنی انسان  سیستم پوششی ویروس نقص پروتیینو نیز ون

(Human immune deficiency virus, HIV ) و توتون با استفاده از  یفرنگگوجهدر گیاهانCLCuMuB 

در حضور مذکور  هایپروتیینکه  شد داده ارزیابی قرار گرفت و نشانمورد  βC1فاقد چارچوب خوانش 

 ,Ataie Kachoie et al. 2018 ) شوندیمبیان در گیاه هدف به میزان قابم توجهی  خود ویروس کمکی

Kharazmi et al. 2016.) 

در راستای ایجاد تداخم در بیان  متعدد مهندسی ونتیک هاییاستراتژدر یی دو دهه گذشته  :القای مقاومت 

که اغلب آنها بر مقاومت مشتق شده از بیمارگر از قبیم بیان  اندگرفتهویروسی مورد استفاده قرار  یهاون

 .Vanderschuren et al) اندداشتهویروسی تأکید  اآران هاییتوال ناقص ویروسی و یا ترانویسی هایپروتیین

 هاویروسینیجممستقم از بیمارگر نیز جهت القای مقاومت به  هاییاستراتژ، برخی از این با وجود(. 2007

. از اندشدهکاهش اثرات مخرب آنها و یا  هایروسوکه سبب جلوگیری از آلودگی این گروه از  اندشدهمعرفی 

و یا بیان  هاویروسینیجمکشنده القاپذیر توسط  هایپروتیینبه بیان  توانیم هایاستراتژجمله این 

اشاره نمود  GroEL یهاهمولوگدر گیاهان از قبیم  هاویروسینیجم اانیدبه  شوندهمتصم هایپروتیین

(Shepherd et al. 2009 .) عات مورد استفاده قرار که در این مطال یاکشنده هایپروتیین ینترمهمیکی از

 Bacillus amyloliquefaciensتوسط ونوم باکتری  شده رمزگذاری( Barnaseبارنیز ) پروتییناست،  گرفته

مجاور  یهاسلول سبب مرگ سلولی و جلوگیری از گسترش آلودگی به ،هاسلولکه در صورت بیان در  است
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در صورت ( βC1شده با توالی ون جایگزین ) بتاستالیت حامم توالی ون بارنیز(. Brett 2007 ) شودیمآن 

(. انتقال سازه Pakniat-Jahromy et al. 2010)دسازی است حضور بگوموویروس کمکی، قادر به همانن

 شد ToLCV-Auمقاوم در برابر تراریخت توتون، سبب ایجاد گیاهان  گیاه بارنیز به کنندهیانببتاستالیت 

(Pakniat-Jahromy et al. 2010.)  اما در صورت بروز آلودگی شودینمبیان ، در غیاب ویروس سازهاین ،

شده و در اثر مرگ سلولی از گسترش آلودگی ویروس  بارنیز بیان پروتیینکه در نتیجه آن  یابدیمامکان بیان 

امکان حمایت از تکثیر  مختلو هایویروسینیجم کهییآنجااز  .کندیممجاور جلوگیری  یهاسلولبه 

استفاده از ناقم بتاستالیت گزینه مناسبی برای القای مقاومت در که  انت ار داشت توانیمبتاستالیت را دارند، 

 .باشد هاونعملکرد  تعیین و نیز استفاده در مطالعات هاویروسینیجمز برابر ییو وسیعی ا

 گیرینتیجه

به دامنه میزبانی بیشتر و منایق جغرافیایی  بخشییک هاییروسبگوموودو دهه گذشته آلودگی  در یی

 نمدیوتا حدود زیادی  یمارگرهاباین گروه از موفقیت گفت که  توانیم. است گسترش یافته ترییعوس

تا حدود  هایروسبگومووشرایط را برای آلودگی و انتقال  ،کوچک اهایانیداست چراکه این  هایتبتاستال

معمولی را از یریق اثرگذاری بر  هاییآلودگاین توانایی را دارند که  هایتبتاستال. کنندیمزیادی تسهیم 

ترجمه و نیز کارآیی ناقلین، به  ی پس ازپروتیینرشدی، مسیرهای دفاعی، اصالحات  هایکنندهیمتن 

مسیرهای مخربی تبدیم کنند. در یرف مقابم نیز، گیاهان به واسطه  زایییماریب یهاکمپلکس

در دارند.  هایتبتاستالشده توسط رمزگذاری پروتیینفسفوریالسیون و پروتئازوم سعی بر سرکوب اثرگذاری 

 و نیز VIGSنها به عنوان ناقلین مکان استفاده از آا ،هایتستالاین گروه از  زایییماریبکنار قدرت مخرب 

آلودگی نوین در کنترل و کاهش خسارت ناشی از  هاییوهشایجاد  در فرصت مناسبی را ،بیان و مقاومتناقلین 

 است. وردهفراهم آ هاویروسینیجم
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Abstract 

Elm trees are one of the most important ornamental trees and are widely used in the design 

of urban green spaces. Dutch elm disease is recognized as one of the most important elm 

diseases in the world. The disease has become an epidemic worldwide and at least three 

species of Ophiostoma including O. ulmi, O. novo-ulmi and O. Himal-ulmi that differ in 

geographical distribution and invasion power, are involved in this disease. In Iran, O. ulmi 
and O. novo-ulmi are known to involve in this disease, with O. novo-ulmi being more 

virulent. Management of the disease is mainly achieved through preventive and quarantine 

methods, health measures, resistant cultivars and the use of chemical compounds. Various 

aspects of the disease, including disease symptoms and signs, pathogen biology and 

ecology, disease management methods are reviewed in this paper. 

Keywords: Ophiostoma, Flag leaf, Bark beetles, Wilt 
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 چکیده

بیم اری  طراحی فضاهای س بز ش هرها ر اربرد ف راوان دارد. و در رودیمشمار ترین درختان زینتی بهنارون از مهم

در ح ال  یم اریب نارون در دنیا شناخته شده اس ت ای ن هاییماریبترین عنوان یکی از مهممرگ هلندی نارون به

 و O. ulmi، O. novo-ulmi جمل  ه از Ophiostomaداش  ته و ح  داه  س  ه گون  ه  یحاض  ر پ  رارنش جه  ان

 O. himal-ulmi متف او  ه م ب ا ته اجم ه در  و جغرافیایی پرارنش نظر از ره هستند دخی  بیماری ایجاد در 

  گونه هاییهجداره  اند،عنوان عام  بیماری گزارش شدهبه O. nov-oulmiو  O. ulmi گونهدر ایران دو  .هستند

O. novo-ulmi هاییهجدازایی بیشتری نسبت به در  بیماریه یدارا O. ulmi م دیریت بیم اری ب ا  .باش ندمی

شیمیایی عمل ی اس ت.  یهاسمرهم مقاوم و استفاده از راشت بهداشتی،  یاهپیشگیری و هرنطینه، اهدام یهاروش

در ای ن یریت آن م د یه اروشو  بیمارگره ا شناسیبومو  شناسییستز، هانشانهمختلف بیماری شام   یهاجنبه

 شده است. مقاله شرح داده

 پژمردگیسوسک های پوستخوار،  برگ پرچمی،، Ophiostomaرلیدی:  گانواژ

 مقدمه

 ده اره با توجه به راربر آیندیشمار مبا ارزش به ینتیو ز یاز جمله درختان جنگل( .Ulmus sppنارون ) یهاگونه

 رون دش مار میش هری ب ه های پرراربرد در طراحی فضای س بزنهیکی از گو ،رهاآلوده شه یطبا مح ی آنسازگارو 

 ( Stipes and Campana 1981) .جمل ه  ه ای محیط ی ازهای نارون در برابر تنشرغم مقاومت نسبی گونهعلی

 فش ارهای و جاییجاب ه ب ه نسبت تحم  ارزش، با چوب خاک، نوع هر در سریع نسبتاً رشد باد، و شوری به تحم 

و  ه اآفتای ن درخ ت در براب ر طی ف وس ی ی از (، Tubby and Webber 2010 )خ اک  فش ردگی و فیزیک ی

های ن ارون در اروپ ا، ترین بیم اری گون هترین و مخرببیماری مرگ هلندی نارون مهم باشد.س میها حسابیماری

و بلژی ک نی ز  از رش ورهای هلن د س سسبیماری در فرانسه بود ره  اولین گزارشباشد. امریکای شمالی و آسیا می

در ب ه ن ام دین ا اس سیرنبورگ شناس هلندی گزارش گردید، البته توصیف این بیماری نخستین بار توسط یک گیاه

، Ascomycotaعام  این بیماری مت لق به ش اخه . ( Rahnama and Taheri  2004) یدگردانجام  2222سال 

باش  د. ح  داه  س  ه گون  ه می Ophiostomaو ج  نس  Sordariomycetes، رده Ophiostomatalesراس  ته 
                                                           
 Arzanlou@tabrizu.ac.ir 
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Ophiostoma  از جملهO. ulmi، O.novo-ulmi و O. himal-ulmi  در ایجاد بیماری دخی  هستند ره از نظ ر

گیری توسط این بیماری اتفاق افتاده است اولی پرارنش جغرافیایی و هدر  تهاجم با هم متفاو  هستند. دوتا همه

ی باعث از ب ین سال ب د از آن در آمریکای شمال 96در اروپا و  O. ulmiره این بیماری توسط گونه  2226در دهه 

چن دین س ال ب  د در  این بیماری در اروپا راهش پیدا ر رد. 2296شد و در سال  هانارونرفتن جم یت زیادی از 

ناپذیری در اروپا، آس یای غرب ی و ترین همه گیری باعث خسار  جبراندومین و مخرب هرن بیستم میالدی اواسط

 گون هیب ا ج ایگزین گون ه اول ش ده اس ت. ش د ر ه تقر ایج اد .novo-ulmi O شمال آمریکا شد ره توسط گونه

O. novo-ulmi  دارای دو زیر گونهamericana وnovo-ulmi ( است Santini and Faccoli 2015).  تاریخچ ه

ه ای گلس تان روی درخت ان از جنگ  2992سال پیدایش این بیماری در ایران بر اساس منابع م تبر اولین بار در 

. می زان دهیق ی از (Afsharpour and Adeli 1974 )اوجا و ملج مشاهده و به بقیه نقاط گس ترش یافت ه اس ت 

های به عم  آمده در رشور تا به حال حدود یخسار  این بیماری در رشورمان برآورد نشده ولی بر اساس مسیریاب

. نخس تین ان دیک میلیون اصله درخت نارون اوجا و ملج طی چه  سال گذشته ب ر ار ر ای ن بیم اری از ب ین رفته

ن اب از روی درخت ان اوج ا و از گزارش رسمی از عام  بیماری هلندی نارون در ایران نی ز توس ط ابراهیم ی و مک

چاچکم مازندران و اسالم گیالن ای ن بیم اری را از برای اولین بار  2222بریزر نیز در سال . استهای آستارا جنگ 

   (.Rahnama and Taheri 2004 ) ه استدگزارش رر

 بیماری یهانشانه -2

زرد شده، پیچی ده  هابرگ سسس. نمایدیمنوک شاخه بروز  به صور  تغییر رنگ یا افتادگی برگ در هانشانه اولین

روی  هاهفت هبه سرعت سبزخش ک ش ده و ب رای  هابرگ و یا رنندیمشدن ریزش پیدا  یاههوهو بالفاصله پس از 

 پژمرده ره چند برگ خشک شده در انته ای آنه ا ه رار دارد ب ا اص طالح پ رچم یهاشاخه. مانندیمباهی  هاشاخه

(Flag) توس  ه  هاش اخهاز مح   انش  اب  خوارپوس ت یهاسوس کروچک با تغذیه  یهاپرچم .شودیماخته شن

 (. et al Sinclair. 1987) یابندیم

شدن آوندهای چوبی ر  حلق ه رش د  یاههوهمشخصه برای تشخیص مرگ هلندی نارون، م موال به صور   نشانه

نیز پس از ح ذ   یاههوه یهارگههمینطور  .شودیملوده است ره در برش مقطع عرضی دیده آ یهاشاخهبیرونی 

تغییر رنگ ایجاد شده به دلی  تیلوز تولید ش ده توس ط میزب ان در وار نش ب ه عفون ت  .شوندیمپوست مشاهده 

 ه اینشانه .دهدیمریزان پاییزی رخ تا برگ یرماهتبین  م موالً هانشانهبروز  .)Duchesne (1993 باشدیمهارچی 

ترین عام  پژمردگی شناخته ش ده روی ظاهری ایجاد شده توسط عام  بیماری مرگ هلندی نارون، به عنوان مهم

ه ا و زوال این میزبان، به صور  تنک شدن شاخ و ب رگ، پژمردگ ی و زرد ش دن و در نهای ت نک روزه ش دن برگ

 و یاهه وهس سس  زردی و پژمردگی،به صور  اوای  تابستان در  بیماری نشانه. شودیمت مشاهده عمومی تاج درخ

 هاش اخهپس از خشک شدن اغلب به صور  انته ایی روی  هابرگبوده و  هاسرشاخهدر  هابرگسریع  شدنخشک

ش ند. در م ورد برخ ی بامحسوس ی می هاییچی دگیپآل وده در بیش تر م وارد دارای  یهاسرشاخه. مانندیمباهی 

بیماریه ای . باش دیمتغییر رنگ در برش عرضی گواه ب ر وج ود آل ودگی  هاتنظاهری،  نشانهفارغ از بروز  هایزبانم

موج ب ت نش ش دید  ل س ریع در جری ان انتق ال آب،الایجاد می شوند ره با اخت ییهاهارچ توسط اغلب پژمردگی
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. تغییر رنگ ایجاد شده در ب می شوندبمرگ درخت را س در نهایت، شده و هوایی یهااندامدر  پژمردگی و یرطوبت

ای در مح   آون دهای چ وبی به اره صور  دایره ناپیوسته هه وهههسمت رامبیوم آوندی توسط عام  این بیماری ب

ول ی در بیش تر م وارد  گرددموارد منجر به خشک شدن ر  درخت تا پایان تابستان می برخی دربیماری  .باشدیم

بیماری در هر سال نس بت ب ه س ال  هاینشانه، به طوری ره شودیماری طی چند سال موجب نابودی درخت بیم

م  دودی  یهاش اخهفق ط  و داش تهرن د پیشرفت  ،در اواخر تابستانایجاد شده  هاییآلودگ .شودیمهب  تشدید 

در ریش ه  ن درتاً تن ه و، هاش اخهزدن پوس ت  رنارر صور  د ( 2019et al.  ooJüris) دهندیمرا نشان  تغییرا 

 (.2)شک   را مشاهده ررد در ناحیه آوندیتغییر رنگ  ای ویا خطوط ههوه هالکهبه راحتی  توانیمدرختان آلوده 

 

                       
برگ پرچمی  نشانه: Cسرخشکیدگی و مرگ درختان نارون؛   A,Bبیماری مرگ هلندی نارون.  هاینشانه. 2شک  

 .اصلی(ها ): گرفتگی اوندی در برش عرضی شاخه D)خشکیدری شاخه ها(؛ 

Figure 1. Symptoms of Dutch elm disease, A-B: dieback and death of elm trees; C: flag 

leaf symptoms (death of branches); D: vascular obstruction (Original). 

A B 

D C 
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 از طریق زخم ایجاد شده توسط حشرا  ناه  ( 2د: وارد گیاه می شون عمدهعام  پژمردگی به سه طریق  یهاهارچ

ی ا  اییش هر از طری ق پیون د( 9، در ناحیه ریشه یا طوه ه ایجاد شده یهازخماز طریق ( 9، هاشاخه تنه و روی بر

انتقال عام  مرگ هلندی  یهاراهترین مهم اییشهربا ناه  و پیوند . انتقال درختان مجاور هاییشهرجوش خوردن 

ررترین راه برای انتقال عام   بیم اری ب وده و ب ا ؤدو درخت مجاور م هاییشهربین  اییشهر. پیوند باشندیمنارون 

ل عام   ای ن در انتق ا یاعم دهو در مجاور  یکدیگر، نقش  هاپارکتوجه به رشت ردیفی نارون در رنار خیابان و 

صور  مستقیم وارد میزبان شده و توسط جری ان بیماری در فضاهای سبز شهری دارد. در این روش، مایه تلقیح به

جمل ه  از .)Campana and Stipes 1981)ش ود در ر  درخت می بیماریشیره آوندی انتقال یافته و باعث بروز 

 ،Fabricius Scolytus scolytus 1)775( یهاگون     هن     اهلین مه     م در اروپ     ا و آس     یا 

(1802) marsham S. multistriatus ،(1787) Fabricius S. pygmaeus و 

Eggers (1912) S. triarmatus   .1873)( یهاگون     ههس     تند Chapuis S. laevis، 

 (1805) Scharfenberg andBechstein  S. mali، (1999) Skalitzky S. kirschi، 

 Eggers (1910) orientalisS. ،      Eichhoff (1881)  S. ensifer  و Fabricius Pteleobius vittatus

(.  Faccoli and Santini 2015) دبه عنوان ناه  از اهمی ت رمت ری در ای ن من اطق برخ وردار هس تن (1792)

 . ح ین تغذی ه از میزب ان س الم، ش وندیماص لی  یهاش اخهوارد هسمت زیر پوست تنه و  خوارپوست یهاسوسک

پس از سوراخ رردن پوست، در هسمت زیر پوس ت  سوسک بالغ. (9)شک   شوندیمهای عام  بیماری منتق  هاگ

الروی را در راس تای  یه اداالنالروها پس از تفریخ از تخ م، و  رنندیمریزی ایجاد تخم یهاداالنو بافت آوندی، 

 صور  الرو در زیر پوست هب  .multistriatusS(. گونه  Faccoli 2001)رنند ریزی ایجاد میعمود بر داالن تخم
 

 
 اصلی(.نارون )اری مرگ هلندی های پوستخوار ناه  بیمخسار  سوسک .9شک  

Figure 2. Damage of bark beetles, vector of the causal agent of Dutch elm disease 

(Original). 
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ی درخ ت ن ارون ه ابرگبالغ جدید در بهار یا اوای  تابستان، هنگام رام  ش دن  سوسکرند و یمی گذرانزمستان

شوند. پس از انتق ال عام   توس ط یم  آلودگی در سطح بدن ناه  منتق  شوند. اسسورها به عنوان عاممشاهده می

ناه  به میزبان جدید، عام  بیماری به صور  مخمری در میزبان منتق  شده و میزبان در مقاب ، اه دام ب ه ترش ح 

شود. ای ن یم نمایند ره در نهایت، باعث بروز پژمردگییمترریباتی نظیر تیلوزها نموده و آوندهای آلوده را مسدود 

 and  Phillipsدهد )یمعم  به دلی  انسداد سیستم آوندی پس از تولید تیلوز و تورسین در آوندهای چوبی رخ 

1982 Burdekin).  دا و های رشت م ایع ه ارچ عام   بیم اری ج یطمحسوزی از یاهگچندین ترریب با خاصیت

س  اراریدها، یپلی ر  رد: ترریب  ا  فنل  ی، بنددس  تهرا ب  ه چه  ار گ  روه  ه  اآنت  وان یمر  ه  اندش  دهس  ازی خالص

ین نقش را در این بین داراس ت. ای ن پ روتیین ترمهمره در واهع  Cerato ulminگلیکوپستیدها و پروتئینی به نام 

ش ود و ب ا های غیرته اجمی تولی د میی هجدااز  های مهاجم به مق دار بیش ترییهجداره نوعی تورسین است، در 

ای ن تورس ین همچن ین باع ث ایج اد پوش ش در  شود.یمدخالت در انتقال آب، باعث ایجاد تنش آبی در میزبان 

و در نهای ت محافظ ت از آن در ش رایط  خوارپوس تاطرا  اسسورهای عام  بیماری حین انتق ال توس ط سوس ک 

 (.1997et al.  Temple) شودیمنامساعد 

 گرریخت شناختی بیمار -9

و با گذشت زمان، رنگ پرگن ه  است یتا ررم یدبه رنگ سف MEAرشت  یطمح یرو O. novo-ulmiهارچ پرگنه 

آسکورارپ از نوع پریتسیوم است. پریتسیوم در آنها دارای گ ردن بلن دی اس ت و در هس مت . می گراید یرگیبه ت

ط ور مخروطی، رروی، نیمه رروی و یا دوری ش ک  هس تند و ب ه هاآسکایی است. های حاشیهای ریسهدهانه دار

آسکوس سورها  د.ش وم یتولی د روی دهانه آس کورارپ  (Spore drop)یک توده ل ابی هاگ . شوندیمنامنظم بالغ 

. (Repe and Jurc 2010) لی( و دارای اش کال گون اگون هس تند)گ اهی دو س لو رنگ و م موال ت ک س لولیبی

و مح   تجم ع رن گ دارد رن گ ی ا ر مب ی یک،هولوبالس ت های دیومرن ی افتگی،ت رین تمایزبا رم برهایییدیومرن

رخ ی از ب م ی گ ردد.صور  دندان ه مش اهده بهاست رنیدیوم  جداشدنبر ره مح  رنیدیوم یدر انتها هارنیدیوم

 یرشت به صور  تک  یطمح یگونه رو ینا ینماتادارفرم س. رنندیمسینماتایی  برهاییدیومرنهای آن تولید گونه

 (.9)شک   شودمی ی تشک یرهت یدهایییزور یمجتمع رو یا

 بیمارگرزیست شناسی  -9

. نسبت باشدیم B و A یهابه نام آمیزشی تیپهاپلویید و هتروتال بوده و دارای دو نوع  هاییسهاین هارچ دارای ر

 دباش   متف   او  م   ی هایرگون   هها و زآمیزش   ی در طبی    ت نی   ز در ب   ین گون   ه ه   اییپت فراوان   ی

 (Brasier and Kirk 2001).ج ایگزینی گون ه  . این گروه دارای تنوع غیرجنسی حتی در داخ  یک گونه هستند

در مناطق مختلف دنیا گزارش شده است ره این باعث ایجاد جریان ژن ی  O novo-ulmiگونه با  O ulmi رم آزار

دارای تحم  زیادی در براب ر  Ophiostomaهای شود. گونهیمای بین این دو گونه و تشکی  هیبریدهای بین گونه

ب ر اس اس حض ور س لولز، رامن وز و رت ین در دی واره س لولی غلظت باالی آنتی بیوتیک سیکلوهگزامید هستند و 

 ( Hafez and Hausner 2011)شوند یمتشخیص داده 
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های س  لول: g هابررنی  دیومرنی  دیوم و  :fو  e .ینماتاس  : b-dپرگن  ه.  :Ophiostoma novo-ulmi. a-9 ش  ک 

( یکرومت رم d-i- 26. یکرومت رم c- 266 و bیاس=مق) های فرم سینماتارنیدیوم :hو  i. یی فرم سینماتازارنیدیوم

 (.صلی)ا
Figure 3: a-Colony; b-d: Synnema; e-f: Conidia and Conidiophores; g: Synnema 

conidiogenous cell; i-h: conidia. (Bars b-c:100 µm. Bars other 10 µm). (Original). 

 

 روش شناسایی عام  بیماری -9

شناختی ساختارهای جنس ی و غیرجنس ی و تفکیک این گونه ها از همدیگر بر مبنای ترریبی از خصوصیا  ریخت

باشد. ب ا ای ن وج ود پذیر میهای مارروسکوپی شام  شک  پرگنه و نرخ رشد پرگنه در دماهای بهینه امکانویژگی

ش ناختی مش ک  ه ای ریخ تشود و شناسایی با اتکا به دادهب موارد تشکی  نمیدر اغل هاگونهجنسی این  مرحله

زای ی در از نظر دمای بهینه برای رشد، شک  پرگنه، ه در  بیم اری O. novo-ulmi و O. ulmi باشد. دو گونهمی

 C° 96 یدم ا در .ulmi Oبا هم تف او  دارن د. گون ه  (RFLP)نگاری ژنتیکی نارون و اطالعا  حاص  از انگشت

رند و از لح ا  ظ اهری ش بیه صور  صا  و چمنی و نزدیک به سطح رشد میهادر به رشد است و روی محیط به

نیست و نسبت ب ه گون ه هبل ی رش د  C° 96هادر به رشد در دمای  ulmi-O. novoمخمرها است. در مقاب  گونه 

ه ای رغ م ویژگ یعل ی. ده دتش کی  م ی های ناصا متحدالمررز با حاشیه یهاحلقهسری تری دارد و در محیط 
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 ه ای ب ا اتک ا ب ر داده تنه اه ا رن د شناس ایی آنه م متم ایز م ی شناسی مت ددی ره ای ن دو گون ه را ازریخت

شناس ایی دوگون ه اص لی دخی   در  ش ده ر هبه این خاطر در تحقیقا  هبلی ت الش  شناسی مشک  است.ریخت

ی آغ ازگر ه ای مولک ولی ص ور  پ ذیرد. در مطال  ا  هبل ی طراح وشبیماری مرگ هلندی نارون با استفاده از ر

اس تفاده ش ده  O. novo- ulmiو  O. ulmiرننده سراتواولمین جهت تفکیک دو گونه اختصاصی مبتنی بر ژن رد

برای شناس ایی مولک ولی  اند.است. با این وجود این آغازگرها از رارایی الزم برای تشخیص دو گونه برخوردار نبوده

و  Mtsr2 ((CGAGTGGTTAGTACCAATCC یاختصاص از آغ ازگر  O.ulmiو  O. novo-ulmi و گونهد

Mtsr1 (AGTGGTGTACAGGTGAG)  ره بر اساس توالی اینترون موجود در زی ر واح د روچ ک ار ان ای

ز جف ت ب ا 2966ایی به طول رنند. این جفت آغازگر هط هطراحی شده است استفاده می ریبوزومی میتورندریایی

 وار نش  یط  O. ulmi ه ای گون هاز جدای ه 9666ای ی ب ه ط ول هط هو  O. novo-ulmiهای گونه را از جدایه

 (Hafez and Hausner 2011) رنندیممراز تکثیر پلی اییزنجیره

 مدیریت بیماری-8

از انتش ار زی اد ای ن  تواندیمهرنطینه رعایت  است دارای آلودگی پنهان باشند، نارون ممکن یهانهالاز آنجایی ره 

گرچه انتقال عام  توسط بذر مشاهده نش ده، ام ا ورود آلوده به دیگر مناطق جلوگیری رند.  یهاگلخانهبیماری از 

در انتق ال و انتش ار چوب و فراورده ه ای چ وبی ن ارون باشد. از جمله هند ممنوع می رشورهابذر نارون به برخی 

از خش ک  ت وانیمتواند مورر باشد، برای اطمینان از عاری شدن چ وب ن ارون از عام   بیم اری عام  بیماری می

رعای ت بهداش ت بهره برد.  هاروشرردن با روره، ضدعفونی با گاز اتی  بروماید زیر نظر رارشناسان مربوطه و سایر 

ر ار رعایت بهداشت در مورد بیمارگر و ناه   ب ه (. Stipes 2000) است ترین روش رنترلی این بیماریمهم زراعی

با  جزآنها  ام ر رنییشهراما  شودیمایجاد شده توسط این دو  هاییآلودگو موجب راهش چشمگیری در  رودیم

بیم اری، ه رس و  مه ار. ب رای پ ذیردینمج ام ان بیم اری نش انهسوزاندن هر شاخه یا تنه آلوده به ناه  ی ا دارای 

. ضدعفونی رردن لوازم ه رس مه م در رعای ت بهداش ت زراع ی باشدیمآلوده امری ضروری  یهاشاخهجداسازی 

باعث ایجاد مقاومت نسبت به بیم اری  ulmi .O یسوویروالنتههای جدایه هاگمیزبان توسط  زنییهما. در باشدیم

ط ور گس ترده در ب ه مهارزیس تی(. ای ن روش  Elgersma and Scheffer 1982) اس ت ی دهگردمرگ هلن دی 

ر ه ی ک عام    Pseudomonas syringae. ب ارتری )Voeten 2003(رش ورهای هلن د و امریک ا ر اربرد دارد 

 U. americana و ulmi-O. novoرش د  بازدارندهعنوان عام  ، بهرودیم شماربهبرای میزبان نارون  زایماریبغیر

 هب   از آل ودگی درخ ت ب ا P. syringae(. تلقیح درختان نارون ب ا 2002et al Strobel .گزارش گردیده است )

ulmi-O. novo 1983 شودیمماری موجب القا مقاومت نسبت به بی) Scheffer( . ب رای ب ارتری یمش ابهیافت ه 

 P. fluorescens 1983( شده است نیز گزارش Campana and Murdoch(،  ،گرچه امروزه راربرد این ب ارتری

  مه ار عام  یک  Bacillus subtilisی ترربا(. همچنین  Stipes 2000رود )ینمشمار ی بهررؤم زیستی مهارروش 

O. novo ulmi ف رار ظ اهر  یاه بریو تر یع خارج سلولیما یاهار ر ترش ح ص ور ه آن ب تاریر سازوراره ر است

دارند و آلودگی ب ه وی روس  ulmi-O. novoنیز ارر راهنده چشمگیری بر رشد گونه  هارچیی هاویروس. ش ودیم

مق اوم در  یه ارهم(. تولی د Brasier 1986) ش ودیمبه عنوان عام  انتخاب طبی ی در جم یت هارچی محسوب 
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 ت وان ب ه اره امر ه م یا ص ور  پذیرفت ه اس ت برابر بیمارگر نیز روشی اس ت ر ه در رش ورهای هلن د و امریک 

 L U. pumila ،Jacq U. parvifolia ،Planch U. wallichiana ،Brandis U. villosa ، U. japonica

Sarg ،Schneid U. wilsoniana  اش اره( 1993ر رد Guries nda Smalley ,2019 .et al Jürisoo .) 

 آزم ایشم دیریت بیم اری  ب رای 2296ترریب شیمیایی از سال  066مبارزه شیمیایی مختلف و حدود  یهاروش

نوع دارو ب ا  شش .روندیم. مواد شیمیایی به یکی از دو روش تزریق در آوند و یا استفاده در خاک، به رار اندیدهگرد

 از عبارتن د اهیبرتر این. است رسیده ربت به نارون به تزریق یبرا آمریکا متحده ایاال  در مختلف هاییونفرموالس

ون  ازول و کپروپی  (Benzimidazoles) ه  ابنزیمی  دازول یداروی   دس  ته از اربر  دبا و تیابن  دازول اربن  دازیم،ر

 . ahydrate Copper Sulphate Pent (2000 Stipes )یمس سمو   (Trazoles)هازولآیترونازول از رتبو

 گیری نتیجه

 جمل ه از Ophiostomaح داه  س ه گون ه  رد.دا یدر حال حاضر پ رارنش جه ان پژمردگی هلندی نارون یماریب

 O. ulmi، O. novo-ulmi  وO. himal-ulmi  ه در  و جغرافی ایی پ رارنش نظ ر از ر ه هس تند بیماری عام 

از جنگلهای استانهای گیالن، مازندران و گلستان، روی درخت ان ن ارون،  در ایرانبیماری . ارندد تفاو  هم با جمتها

ی دارا O. novo-ulmi های ی هجدا س ت.ا گزارش شده O. nov-oulmiو  O. ulmi گونهدو ملج و اوجا، ناشی از 

ی پیش گیری و ه اروشم دیریت بیم اری ب ا  .دباشنمی O. ulmiهای یهجدازایی بیشتری نسبت به هدر  بیماری

 ،راربن دازیمج ذبی مانن د ی ش یمیایی هاس ممق اوم و اس تفاده از  ه ایبهداشتی، راشت رهم یاههرنطینه، اهدام

 است.  پذیرامکانهای بیماری در زمان مشاهده اولین نشانهتیابندازول، پروپیکونازول و تبورونازول 
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Abstract 

Algae are the most important plant growth stimulants due to their high content of 

minerals, amino acids, vitamins and growth regulators such as auxin, cytokinin and 

gibberellin. Use of these stimuli in crops can improve rooting, yield, photosynthetic 

capacity and their resistance to pathogens. Application of algae (mainly seaweeds) 

against various plant diseases including bacterial, fungal, viral and nematode diseases as 

well as pests has been proven. Seaweeds are used as a powder or extract mixed with 

soil, or foliar spray to control of plant diseases. They are usually involved in controlling 

plant pathogens by inducing plant resistance, antagonistic activity by induced activity of 

other microorganisms, and enhancing plant growth. In general, seaweeds can be applied 

as biofertilizers, biostimulators and soil amendments in integrated plant diseases 

management programs.  

Key words: Disease, Macroalgae, Enteromorpha, Xanthomonas, Meloidogyne  
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 مقاله ترویجی

 یاهیگ یهایماریب تیریدر مد ی دریاییهاکاربرد جلبک

  رضا قادری ،دهقان علی اصغر 

 دانشگاه شیراز ، دانشکده کشاورزی،یپزشکاهیگبخش 

 29/29/2922: پذیرش    29/26/2922: دریافت

 شناسیبیماری دانش ی.اهیگ یهایماریب تیریدر مد ییایدر یهاکاربرد جلبک (2922قادری ر )  ،ا دهقان ع

  .DOI: 10.2982/PPS.9.1.101       .262-262 (:2)2 گیاهی

 چکیده

 و  هایتامینو نه،یآم یدهایاس ،یاز مواد معدن یادیز ریدارا بودن مقاد لیدله ب ی دریاییهاجلبک

محسوب  اهانیرشد گ یهامحرک ینترمهماز  نیبرلیو ج نینیتوکیس ن،یرشد همانند اکس یهاکنندهمیتنظ

 تیفعال شیعملکرد، افزا بهبود ،زایییشهر شیافزا ی موجبزراع اهانیدر گ هامحرک نیاستفاده از ا .ندشویم

مختلف گیاهی  هاییماریببر علیه  دریایی یهاجلبککاربرد  .شودمی یمارگرهاب و مقاومت در برابر یفتوسنتز

ها جلبکاین ا به اثبات رسیده است. تهباکتریایی، قارچی، ویروسی و نماتدی و همچنین آف هاییماریبشامل 

های گیاهی استفاده بیماری مبارزه بابرگ برای  یپاشمحلولبه صورت پودر مخلوط با خاک، عصاره و یا 

فعالیت افزایش  واسطهبه تعارضی تیخاص اه،یمت در گومقا یالقا قیاز طرمعموالً  دریایی یهاجلبک. شوندمی

 یهابرنامهدر  ،یبه طور کل .نقش دارند یاهیگ یهاگرماریب مدیریتدر  ،اهیگرشد  شیو افزا دیگرریزجانداران 

 یستیمحرک ز ،زیستی، کود کشکربیم عنوان به کاربرد تیقابل دریایی یهاجلبک بیماریها، یقیتلف تیریمد

 . را دارا هستندخاک  کنندهتیتقوو 

 Macroalgae ،Enteromorpha ،Xanthomonas  ،Meloidogyne بیماری، کلیدی: گانواژ

 مقدمه

خاکزاد از جمله نماتدهای انگل گیاهی به دلیل پیچیده بودن  یمارگرهایب ویژهبه یاهیگ یهارگرمایب مدیریت

از  .(Baloch et al. 2013 ) است وابسته بوده ییایمیبه استفاده از سموم ش یاندهیبه طور فزا فرآیند آن

 یماندهباق ،یطیمح ستیاثرات مخرب ز لیمشکالت از قب یبروز برخ لیبه دل ریاخ یهادر سال گریطرف د

و متناسب با  نیگزیجا یهاافتن روشی یابر یادیز یهاپژوهش ،مقاومت بروز و یدر محصوالت کشاورز سموم

در کنترل ثر و ایمن مؤ یهاروشکی از ی (.Ngala et al. 2016 صورت گرفته است ) داریپا یکشاورز

 یهاتیمتابول انواعها جلبکاین . باشدیمدریایی  یهاجلبک ژهیوبهو  هااستفاده از جلبک ،اهیگرهای گیربیما

 Hamouda ) را دارا هستند هاتاننو  دهایترپنوئ ،هالوفن ،هانیساپون ،دهایآلکالوئ ،هافالنویید قبیل از هیثانو

and El-Ansary 2013). هایینهزمها در ت گرفته در رابطه با کاربرد جلبکصور یهامطالعه رتشیتاکنون ب 

 .اندگرفتهنیز بسیار امیدبخش بوده و به تدریج مورد توجه قرار  یکشاورز حوزهدر البته و  بوده یپزشک
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سازگار  یروش در نقش کیارگان یدر کشاورز قادرند ی دریاییهادهد که جلبکینشان مبسیاری  یهاپژوهش

 .(Hamed et al. 2018 )  عمل نمایند ییایمیسموم ش نیگزیجاو  ستیز طیبا مح

 هاجلبکپراکنش و زیستگاه -2

 افتی یدر مناطق ساحل داشته و معموالً  یاساده یهستند که ساختمان درون اهیشبه گ دارانجان هاجلبک

 یهاجلبکیا  هاجلبکدرشت( و Microalgae) هایزجلبکربه دو گروه  هاجلبکبه طور کلی . شوندیم

سبز  یهاجلبکگروه دوم خود شامل انواع  .شوندیم( تقسیم Macroalgae or seaweedsدریایی )

(Chlorophyta ،)یاقهوه (Phaeophyta( قرمز ،)Rhodophyta( طالیی ،)Chrysophyta) آبی -و سبز

(Cyanophytaاست ) ( Sohrabipour and Rabiei 2017  Hamed et al. 2018,). به  دریایی یهاجلبک

درصد سطح زمین را در  22ها که اقیانوسآبی در دریاها و  یهاستمیاکوسعنوان تولیدکنندگان اصلی 

 یبا داشتن مرزها رانیا یسواحل جنوب .برخوردار هستنددر محیط زیست رند از اهمیت باالیی گیمیبر

 های دریاییاز جمله جلبک یارزشمند یستیز تیعمان از ظرف یایفارس و در جیخل یهاگسترده با آب

در سواحل  هاگونه از انواع جلبک 942بالغ بر  ،ریاخ یهاصورت گرفته در سال هاییبررسبا  .برخوردار است

گونه جلبک  26گونه جلبک سبز،  22گونه جلبک قرمز،  202شده که شامل  ییجنوب کشور شناسا ییایدر

 (.Sohrabipour and Rabiei 2017 )  استدیاتومه  گونهو شش  یآب-گونه جلبک سبز 28 ،یاقهوه

 یدر کشاورز دریایی یهاجلبکاهمیت -9

 میو تنظ هایتامینو نه،یآم یدهایاس ،یاز مواد معدن یادیز ریدارا بودن مقاد لیبه دل ی دریاییهابکجل

محسوب  اهانیرشد گ یهامحرک ینترمهماز  نیبرلیو ج نینیتوکیس ن،یرشد همانند اکس یهاکننده

، عملکرد بهبود ،زایییشهر شیافزا موجب یزراع اهانیدر گ هامحرک نیاستفاده از ا (.Senn 1987 ) شوندیم

 هایروسوو  هایباکتر، هاقارچمختلف از جمله  یمارگرهایب و مقاومت در برابر یفتوسنتز تیفعال شیافزا

 تیظرف ،غذاییمواد  افزایش قابلیت جذب باعث باتیترک نیا هبه عالو (.Sharma et al. 2014 ) شودمی

 (.Khan et al. 2009 ) شوندیم اهانیدر گ لیکلروف دیو تول سمیمتابول ،هااکسیدانیآنتآب،  ینگهدار

 گیاهی هاییماریبدر مدیریت  دریایی یهاجلبکاهمیت -9

 هاییماریبشامل اکنون تمختلف گیاهی  هاییماریببر علیه آنها  یهاعصارهو  دریایی یهاجلبکمؤثر کاربرد 

 ها به صورت پودرجلبکاین باکتریایی، قارچی، ویروسی و نماتدی و همچنین آفات به اثبات رسیده است. 

 شوندهای گیاهی استفاده میبرای کنترل بیماریبرگ  یپاشمحلولو یا  عصارهمخلوط با خاک، 

 ( Paracer et al. 1987, Hamed et al. 2018). خود سطح  یبه خودآنها  یهاعصارهو  دریایی یهاجلبک

 تعارضی تیخاص اه،یمت در گومقا یالقا قیاز طرمعمواًل بلکه  د،نآوریاز کنترل را فراهم نم یقابل قبول

 نقش دارند یاهیگ یهاگرماریب مدیریتدر  ،اهیرشد گ شیو افزا دیگر ریزجاندارانفعالیت افزایش  واسطهبه

( Wu et al. 1998.) 

 ییایباکتر هاییماریببر  ی دریایی هاجلبکتاثیر  -9-2

 فعالیستزچرب  یدهایمختلف اس یهاگروه عمدتاً به دلیل وجود دریایی یهاجلبک ایییباکترضد یتاصخ

( جدا ی پالمتیکدهایچرب غالب )اس یدهایاس اییباکتریخاصیت ضد (.Ibraheem et al. 2017 ) باشدمی

 Xanthomonas oryzae یاهیگ یزایماریب یباکتر علیه Enteromorpha flexuosaشده از جلبک سبز 
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pv. oryzae  شده است بتاثعامل سوختگی نواری برنج ( Kumar et al. 2008.) استونی و اتانولی  عصاره

 گیاهی مانندگر رهای بیماطیف وسیعی از باکتری روی یاقهوه یهاجلبکهای مختلف حاصل از گونه

Pectobacterium carotovorum  وPseudomonas syringae  زاییماریبو همچنین باکتری 

 (.Kumar et al. 2008, Borbón et al. 2012 ) مؤثر بوده است Escherichia coliانسانی 

 قارچی هاییماریب بر ی دریاییهاجلبکتاثیر  -9-9

 دهیبه اثبات رس یقارچ یمارگرهایاز ب یعیوس فیدر برابر ط اهانیمحافظت از گ در ی دریاییهانقش جلبک

از  اییرهذخ هاییدراتکربوه و ساکاریدهایپل ،دهاییوفالونی، لوفن باتیترک .(Hamed et al. 2018) است

فشار  میتنظ ،هایمکوآنز میتنظ ،یکربن و انرژ سازییرهذخدر  ینقش مهم هاجلبکو مانوز  تولیجمله مان

 (.Hernandez-Herrera et al. 2014a, 2014b دارند ) هاقارچ در برابر اهیگ یمقاومت کل شیو افزا یاسمز

مقاومت  در کیجاسمون دیو اس کیلیسیسال دیاز جمله اس اهیگ یدفاع یرهایمس یبا القاها همچنین جلبک

قای مقاومت گیاه طور مثال اله ب .(Ramkissoon et al. 2017 های قارچی نقش دارند )بیماری علیهگیاه 

 Aziz et نشان داده شده است ) کرکیکپک خاکستری و سفیدک  هاییماریببرابر  در هاجلبکانگور توسط 

al. 2003 دخیلوب مستقیم طیف وسیعی از بیمارگرهای قارچی کسر درتوانند ها میجلبک(. عالوه بر این 

 .(Galal et al. 2011, Baloch et al. 2013 )  دنباش

 یروسیو هاییماریب بر ی دریاییهاجلبکتاثیر  -9-9

 در هافنولیپل و هافالنویید دها،یآلکالوئ ،ساکاریدهایپل ،هاپروتیینشامل ی روسیضدو ترکیباتاز  یاریبس

حاصل از  سولفاته ساکاریدهاییپل یژهوبه ساکاریدهایپل (.Zhao et al. 2017 کشف شده است ) هاجلبک

در  ییسزابهنقش  یسلول یتوسط غشا زمینییبسایکس  یروسوبا مسدود کردن جذب  یاقهوه یهاجلبک

 هاییرندهگبا اشغال کردن  ترکیباتکه این  شودیمگفته  .دارند روسیواین به  زمینییبس یکاهش آلودگ

 گردندیماز اتصال ویروس به میزبان و جذب آن مانع  ،ویروس در سطح سلول

 ( Feldman et al. 1999, Pardee et al. 2004).  بتا کاپا/ ،دریاییقرمز  یهاجلبکدر خصوص

در   (TMV) یک توتونموازی باعث سرکوب ویروس Tichocarpus crinitusاستخراج شده از  یهاانینکاراژ

 (.Nagorskaia et al. 2008 شده است ) توتون

 در مدیریت نماتدهای انگل گیاهی دریایی یهاجلبککاربرد -9-4

 هاییبررس و بیشتر (Hamed et al. 2018 ) مطرح هستندمنابع مهم نماتدکش  در حکم ی دریاییهاجلبک

این  یبرا ی دریاییهاجلبک تیسمبوده است.  غده ریشهنماتدهای  مورد تاثیر آنها بررفته در صورت گ

 Sultana et گلخانه و مزرعه بوده است ) طیربوفوران در شراانماتدکش ک تیبرابر با سم تا حدودی نماتدها

al. 2012.) در  لنیات وسنتزیب سازهاییشپ و کیلیکربوکس دیاس -2-کوپروپانیلینوسیآم-2 ،هایتوکنینس

 .را بهبود بخشند غده ریشه ینسبت به نماتدها اهانیمقاومت گ توانندیمو  رندوجود دا دریایی یهاجلبک

درصد به طور و یک  8/6 یهاغلظتدر  Spatoglossum schroederi یاقهوه اصالح خاک توسط جلبک

 ،Meloidogyne incognita  یبه نماتدها یفرنگگوجه شهیر یبب کاهش آلودگس یقابل توجه

 M. javanica و M. arenaria شودیم ( Paracer et al. 1987). از  یستیز یهامحرکخاک با  زنیمایه

 و M. javanica ینماتدها مسن دو ینفوذ، تهاجم و دوام الروها توانسته است دریایی یهاجلبکجمله 
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M. incognita  یفرنگگوجهرا در ( کاهش دهد Wu et al. 1998 .) مخلوط کردن خاک با پودر حاصل از

 Melanothamnusو  Spatoglossum variabile ،Polycladia indica ییایدر یهاجلبک

afaqhusainii  جان را به نهندوانه و باد هگیا یآلودگ یامالحظهبه طور قابلM. incognita دهدیکاهش م 

( Baloch et al. 2013 .)ایقهوه دو جلبک هایعصاره Ascophyllum nodosum  وEcklonia maxima 

 نیتخم ا ینیژالت هاییسهکدر معرض قرار گرفتن  که نشان داد M. haplaو  M. chitwoodi ینماتدهاروی 

 خیدرصد تفر دارییمعنبه طور  هاجلبک این حاصل از یدرصد 266و  86 ییایقل یهاعصارهنماتدها در 

 تغذیه از به  یکمتر لیتما هانماتداین سن دوم  ی. به عالوه الروهادهدیها را کاهش مآن یهاتخم یینها

 آبی-سبز هایجلبک .(Ngala et al. 2016 ) داشتند A. nodosumآغشته به  یفرنگگوجه یهاشهیر

Anabaena oryzae و Scenedesmus obliquus پپتیدها، جمله از ثانویه هایمتابولیت از یاگسترده طیف 

 برای که کنندمی رهاسازیرا  ترکیبات دیگر و هافنول فنیل، وکسیمت اکسیم هگزامتیل، استامید، یدها،یآلکالو

 .(Hamouda and El-Ansary 2013 ) هستند سمی یشهرغده  نماتدهای

 دربر سایر نماتدهای انگل گیاهی صورت گرفته است.  دریایی یهاجلبکتأثیر  مورددیگری نیز در  هاییبررس

ثر ا ،با خاک گلدان Chlorella vulgaris پودر جلبک سبز گرممشخص شد که مخلوط کردن یک  پژوهشی

انگل نماتد  یاثر مهارکننده رو یدارا و همچنین ردداانگور  یهاقلمهرشد  شیبر افزا یقو کنندهیکتحر

 یدییآلکالو عصاره نشان داده شد کهدیگر  پژوهشیدر  (.Bileva 2013 ) است index Xiphinema یسطح

 مرکبات هاینهال وزن افزایش و نماتدها تعداد دارمعنی کاهش موجب تواندمی A. nodosum یاقهوهجلبک 

 همچنین(. Radwan et al. 2012 ) شود شاهد نهالهای با مقایسه در Radopholus similis نماتد به آلوده

A. nodosum نماتد کاهش جمعیت موجب مؤثر طور به Belonolaimus longicaudatus از پس چمن در 

 Ecklonia maxima ایقهوه جلبک غلیظ عصاره ( وMorgan and Tarjan 1980 ) گردید ماه گذشت یک

 De Waele and ) ه استشدذرت  ریشه یرو Pratylenchus zeae نماتد مثلیدتول کاهشموجب 

Jordaan 1988). 

  گیرییجهنت

 محسوب یکشاورز یهانهیدر ابعاد مختلف زم یبسیار مهم زیستیبع امن دریایی یهاجلبک یژهوبه ،هاجلبک

از  یاریرفتن بس نیفعال باعث از ب ترکیبات زیستیاز  عیوس یامجموعه دیبا تول ی دریاییهاجلبک .شوندیم

، اهیمقاومت گ یالقا اسطهوبه گیاهی یهایماریببر  دریایی یهاجلبکریتأث .شوندیم یاهیگ یمارگرهایب

این همچنین  .باشدمی اهیدر رشد گ میمستق ریتأث و ریزجاندارانناشی از فعالیت سایر  تعارضیخاصیت 

ها بر خاک شوند و رشد آن مفید و متعارض بیمارگرها در ریزجانداران کیممکن است موجب تحر هاجلبک

 ،بیماریهای گیاهی یقیتلف تیریمد یهابرنامهدر  ،یر کلبه طوبگذارد.  ریثأت زادخاکبیمارگرهای تجمع  زانیم

را خاک  کنندهتیتقوو  یستیز محرک ،زیستی کود، کشکربیم عنوانبه  کاربرد تیقابل دریایی یهاجلبک

گامی مهم در راستای کشاورزی  ها،مشتقات حاصل از آنو  ی دریاییهاجلبک بنابرابن کاربرد. دارا هستند

 شود.محسوب میارگانیک و پایدار 
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Abstract 

Plants are usually attacked by several pathogens. Different defense pathways in plants have 

evolved in reaction to pathogens. Plant defense responses have been shown to be regulated 

by various plant hormones. Brassinosteroids are plant-specific steroid hormones that play 

important roles in regulating growth and developmental processes. In addition to acting as a 

regulator of plant growth, they also play a role in defense responses to pathogens. Many 

researches have been done on their role in plant resistance to fungi, bacteria and viruses, 

which are described in this article. Further understanding of the role of these hormones in 

plant defense responses can be useful in inducing resistance or producing plants resistant to 

pathogens. 
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 مارگرهایببه  واکنش گیاهاندر  یبراسینواسترویید هایهورموننقش 

 2 پورپاریزی، محمدحامد قدوم 1اهلل طهماسبیامین

 ، بندرعباسگروه کشاورزی، مجتمع آموزش عالی میناب، دانشگاه هرمزگان -1

 اثانی، مالدانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -2

 20/05/1399: پذیرش    26/01/1399: دریافت

 .مارگرهایبهای براسینواستروییدی در واکنش گیاهان به نقش هورمون (1398م ح ) رپویزیپارقدوم ،ی ا طهماسب

 .DOI: 10.2982/PPS.9.1 .108               .108-117 (:1)9 گیاهی شناسیبیماری دانش

 چکیده

در مسیرهای دفاعی مختلف در گیاهان . رندیگیمرد حمله بیمارگرهای مختلف قرار گیاهان به طور متداول مو

مختلف گیاهی  یهاهورموندفاعی گیاه توسط  یهاپاسخ. مشخص شده که اندافتهیپاسخ به بیمارگرها، تکامل 

مهمی در  یاهنقشیدی اختصاصی در گیاهان هستند که یاِسترو یهاهورمونها براسینواسترویید. شوندیمتنظیم 

، در انرشد گیاه کنندهعالوه بر ایفای نقش به عنوان تنظیم آنها . کنندیمتنظیم فرآیندهای رشد و نمو ایفا 

قارچها،  به گیاهان مقاومت  درآنها نقش  مورددر  زیادی هایپژوهشدفاعی به بیمارگرها نیز نقش دارند.  یهاپاسخ

 در پاسخهای ها. شناخت بیشتر نقش این هورمونانداله شرح داده شده، که در این مقشده است باکتریها و ویروسها

 در جهت القای مقاومت یا تولید گیاهان مقاوم به بیمارگرها، مفید واقع شود. تواندیم گیاهان دفاعی

 Phytophthora ،Pseudomonas ،Verticilliumمقاومت القایی،  :یدیکل گانواژ

 مقدمه

پایین وجود دارند و  یهاغلظتدر گیاهان با  یاگستردهگیاهی هستند که به طور  یاههورمون هابراسینواسترویید

 دانه از هابراسینواسترویید بار نی(. اولLi et al. 1996 جانوری شباهت دارند ) یدهاییاسترواز لحاظ ساختاری به 

 یاهیرشد گ یهاکننده میتنظ از گروه نیششم به عنوان و استخراج (.Brassica napus Lاه کلزا )یگ گرده

یم افتی اناهیگ یهاقسمت تمام در با  یتقر هابراسینواسترویید(. Bajguz and Tretyn 2003 ) شدند معرفی

 Clouse and )است  شده نارس( مشاهده یبذرها و گرده دانه) یشیزا یهااندام در هاآن ن مقداریشتریب ، اماشوند

Sasse 1998و یداری، پایرینفوذپذ اتیخصوص بر و شوندیم یسلول میتقس و رشد یکتحر موجب باتکیتر نی(. ا 

یمااثر  هاپروتیینژن و سوخت و ساز  انیب روی هابراسینواسترویید نیهم چن .گذارندیم ااثر غشا یهامیآنزت یفعال

متصل به ترکیبات  براسینواسترویید 5آزاد و  براسینواسترویید 65(. تاکنون Khripach et al. 1998 ) گذارند

در بسیاری از فرایندهای  هابراسینواسترویید(. Bajguz 2007 )دیگر در گیاهان شناسایی و مطالعه شده است 

 Xia یزیولوژیکی و سلولی گیاه از جمله رشد لوله گرده، خمیدگی برگ، نمو میوه و بیوسنتز اتیلن نقش دارند )ف

et al. 2009 روی تمایز عناصر آوندی، قطبی شدن غشای سلولی، پمپ کردن  هابراسینواسترویید(. همچنین
                                                 
 Tahmasebi.info@yahoo.com 
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و همچنین باعث  گذارندیم ریتأاث های غشایی ATPaseیک پروتون به آپوپالست و داخل واکوئل توسط تحر

  شوندیمافزایش کارایی فتوسنتز توسط افزایش میزان جذب دی اکسید کربن و فعالیت روبیسکو 

( Gruszka 2013.) آرایش و روی  کنندیمآلفا و بتا توبولین را تحریک  یهاژنها همچنین بیان براسینواسترویید

 ردیگیمتحت تأاثیر قرار  هاهورمون. پیری برگ نیز با این گروه از گذارندیمسلولزی ااثر  یهالیبریکروفیم

 ( Gruszka 2013.)  از شودیمباال به صورت تیمار خارجی استفاده  یهاغلظتدر مواردی که این هورمون در ،

فرایندهای  هابراسینواسترویید. دهدیمجانبی را افزایش  یهاشهیر، اما تشکیل ندکیمرشد طولی ریشه جلوگیری 

(. Gruszka 2013 )و ااثر مثبتی روی تنظیم زمان گلدهی دارند  کنندیممرتبط با نور را در گیاه تنظیم 

 Khripach et ) شوندیم نیز یطیمح نامساعد طیشرا برابر اهان دریگ یسازگار شیافزا باعث هابراسینواسترویید

al. 1998یم غشا یدهایپیل ده شدنیسکپرا منجر به و شده فعال غشاء مخرب یندهایفرآ تنش که طیشرا (. در

و  دهندیم اهشک را غشا یدهایپیل ده شدنیسکاز پرا حاصل دیدآلدئ مالون تجمع مقدار هابراسینواسترویید، شوند

(. در این مطالعه سعی شده Khripach et al. 1998 )زیستی و غیر زیستی نقش دارند  یهاتنشدر پاسخ به 

پاسخ در  هاآنو نقش مختلف آن از جمله بیوسنتز، درک و انتقال پیام  یهاجنبهو  براسینواستروییداست هورمون 

 ی بیان شود.به بیمارگرهای مختلف گیاه

 هابراسینواستروییدساختار و بیوسنتز -1

یدهای دارای اسکلت یید الکتون با ساختار براسینولید و ساختار استرویها پلی هیدروکسی استروبراسینواسترویید

. فعالترین و اولین فرم شناخته شده این دسته از ترکیبات، باشندیمیدهای جانوری یاسترو کربنی مشابه با

 یهاآنالوگ. تعداد زیادی از شودیمکه به عنوان ساختار پایه این سیستم در نظر گرفته  باشدیمد براسینولی

. باشندیمبراسینولید، هوموبراسینولید و براسینولید وجود دارد که پایدارترین آنها شامل اپی براسینواسترویید

ر بازار وجود دارد. با توجه به خصوصیات د براسینواستروییدهای تجاری و سنتز شده آنالوگهمچنین تعدادی از 

در جهت افزایش  یاگستردهها برای محیط زیست، این ترکیبات به طور براسینواستروییدغیرسمی و ایمن بودن 

مختلف در تعدادی از  یهاتنشزنی بذر، افزایش عملکرد و کیفیت محصول و حفاظت گیاهان در برابر جوانه

 (.Ali 2017 ) رندیگیمقرار  محصوالت کشاورزی مورد استفاده

و حد  آکوآنزیماولیه استیل یهاتیمتابولهستند و از  دییترپنویترها گروهی از مشتقات براسینواسترویید

و از طریق مسیر  شوندیمبه یکدیگر متصل  استیل کوآنزیم آ. سه مولکول شوندیمگلیکولیتیک سنتز  یهاواسط

ها از طریق تبدیل براسینواستروییدسنتز (. Li and Gou 2007 ) دهندیمونیک تشکیل مواالنات را موالاسید 

استرولی سیکلو  سازشیپبه  دیاکساپ. در مرحله بعد تبدیل اسکوالن شودیمشروع  دیاکساپموالونات به اسکوالن 

. شوندیماسترول، استیگما استرول و سیتواسترول تبدیل له کمپگیاهی از جم یهااسترولکه به  باشدیمآرتنول 

 باشدیم هابراسینواستروییدو براسینولید فعالترین نوع طبیعی  باشدیماسترول پیش ساز براسینولید کمپ

( Clouse 2002 کمپ استرول به .)به براسینولید  6-و سپس از طریق مسیرهای اکسیده شدن سی کاستااسترون

 (.Yang et al. 2011 ) شودیمتبدیل 
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 هابراسینواستروییدانتقال پیامِ -2

یممرتبط با غشای پالسمایی شروع  رندهیگبا درک هورمون توسط کمپلکس  براسینواستروییدمسیر انتقال پیام 

(. Gruszka 2013 ) شودیمر منتقل و از طریق فرایند فسفوریله شدن و از دست دادن فسف شود

در  BRI1 (Brassinosteroid Insensitive 1) براسینواستروییدتوسط گیرنده غیرحساس به  هابراسینواسترویید

یم براسینواستروییدکه جزء مهمی برای تنظیم فرآیندهای ایجاد شده توسط  شوندیمغشای پالسمایی شناسایی 

 BRI1سیتوپالسمی  دامانهتکرار غنی از لوسین دارد.  2۴( خارج سلولی با Domainدامانه ) BRI1. گیرنده دباش

(. چندین اجزا در Li and Chory 1997 ) باشدیمئنین کیناز و ناحیه انتهایی کربوکسیله شده دارای سرین/ترو

 BAK1 (BRI1-Associated Receptorبه  توانیمشده که  شناسایی براسینواسترویید یرسانامیپمسیر 

Kinase 1)   گیرنده کیناز مرتبط با(BRI1)، BIN2 (Brassinosteroid Insensitive 2) یرنده غیرحساس )گ

به  BRI1اتصال ( اشاره کرد. BRI1 سرکوبگر)فسفاتاز؛  BSU1 (BRI1-Suppressor1)( و براسینواستروییدبه 

به طور مستقیم به دامانه  هابراسینواسترویید. کندیمرا فعال  BSU1و احتمال  فسفاتاز  BIN2، براسینواسترویید

بیوشیمیایی را از جمله  یهاپاسخاز  یامجموعهو در نتیجه  شوندیممتصل  BRI1خارج سلولی گیرنده کینازی 

 رسانِامیپفسفوریله شدن کینازهای  ،BAK1فعال شدن گیرنده کینازی  ،BRI1هترودایمر شدن 

. این وقایع باعث کنندیم، را القا BRI1پروتئین سرکوبگر  فسفاتازو فعال شدن  BRI1با  کنندهبرهمکنش

را  دستنییپا یهاژنکه در نهایت بیان  شوندیمو فعال شدن فاکتورهای رونویسی  BIN2بازدارندگی کیناز 

 دهدیمبرهمکنش  BAK1فعال شده با گیرنده  BRI1 (.Sun et al. 2010, Yu et al. 2011 ) کنندیمتنظیم 

 دستنییپادر  BSU1و فسفاتاز  BIN2(. کیناز Li et al. 2002, Nam and Li, 2002 ) کندیمو آن را فعال 

. فاکتورهای کنندیموضعیت فسفوریله شدن فاکتورهای رونویسی را تنظیم و  کنندیمکیناز عمل  یهارندهیگ

و بیان  دهندیمرا تشخیص  براسینواستروییدهدف  یهاژنپیشبرهای  انددادهرونویسی که فسفر خود را از دست 

بخشی از کمپلکس گیرنده  BAK1 رندهیگ(. He et al. 2002, Yin et al. 2002 ) کنندیمرا تنظیم  هاآن

کیناز  یهادامانه .باشدیماز طریق فسفوریله شدن مورد نیاز  BRI1که برای فعالیت  باشدیم براسینواسترویید

برای  BRI1. دامانه خارج سلولی باشندیمبرای فسفوریله شدن دوجانبه الزم  BRI1و  BAK1عملکردی 

الزم  BAK1در ارتباط با  براسینواستروییدبرای القای  BRI1است اما فعالیت کینازی  الزم BAK1برهمکنش با 

که الگوهای مولکولی مرتبط با  ییهارندهیگبا  براسینواسترویید BAK1گیرنده (. Yang et al. 2011 ) باشدیم

شروع  براسینواسترویید یرسانامیپعی را مستقل از دفا یهاپاسخ، برهمکنش دارد که دهندیمبیمارگر را تشخیص 

ایمنی در گیاهان از طریق تشخیص الگوهای مولکولی مرتبط با بیمارگر در سطح سلول میزبان  یهاپاسخ. کندیم

هستند،  LRR-RKs(Leucine-Rich Repeat Receptor Kinases)غنی از لوسین  ینازهایککه اغلب  هارندهیگبا 

تشخیص اختصاصی  یهارندهیگالگوهای مولکولی از طریق این (. Dodds and Rathjen 2010 ) شودیمشروع 

 (.Segonzac and Zipfel 2011 )شوندیمو توقف رشد و تکثیر بیمارگر  نازهایکباعث فعال شدن 

 گرهابیمار به هانهای گیاواکنشدر  هابراسینواستروییدنقش -3

 (. Gholamnezhad 2017 ) نددهیمنشان مقاومت  برابر بیمارگرهادر گیاهان با سازوکارهای دفاعی متعدد 
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مهمی  یهانقشجیبرلیک اسید و  براسینواستروییدرشد نظیر  یهاهورموناخیر نشان داده است که  هایپژوهش

(. De Bruyne et al. 2014, Lozano-Durán and Zipfel 2015 ) کنندیما در ایمنی گیاه ایف

دفاعی گیاه ااثرات متقابلی دارند تا بتوانند توازن بین  یرسانامیپجیبرلیک با مسیرهای اسید و  براسینواسترویید

 De Bruyne et al. 2014, Lozano-Durán and زیولوژیک مختلف تنظیم کنند )رشد و ایمنی را در شرایط فی

Zipfel 2015, Jimenez-Gongora et al. 2015 .) منجر به مقاومت علیه  هابراسینواستروییدکاربرد خارجی

، حساسیت برنج به براسینواسترویید(. کاربرد Buchanan et al. 2000 ) شودیم مارگرهایبیف وسیعی از ط

 Magnaporthe griseaو قارچ  Xanthomonas oryzae Swings بیماری سوختگی باکتریایی ناشی از

Hebert  لیو ،دهدیمرا کاهش ( مقاومت توتونNicotiana tabacum L.به ویروس موزا )ک توتون، باکترییی 

Pseudomonas syringae van Hall پودری و سفیدک Oidium sp. Link  دهدیمرا افزایش ( Nakashita 

et al. 2003 .)رها در قدرتمند مقاومت علیه طیف وسیعی از بیمارگ یهاکنندهبه عنوان فعال هابراسینواسترویید

باعث مقاومت موضعی و سیستمیک در توتون  هاکاربرد خارجی این هورمون .(Krishna 2003 ) باشندیمگیاهان 

 ینیزمبیس هایبوته(. Nakashita et al. 2003 ) ه استو برنج بر علیه بیمارگرهای برگی مختلف شد

 Phytophthora infestans (Montagne) de Baryشده با براسینولید میزان کمتری آلودگی به  یاشپمحلول

افزایش  به دلیلبراسینولید  تیمار شده با ینیزمبیس یهاغده . افزایش مقاومت(Krishna 2003) نداهنشان داد

. در گیاهان (Krishna 2003) گزارش شده است دی و فنلیییپنومواد تر تولیدآبسیزیک و اتیلن و اسید میزان 

در  هامیآنزاست. این  افتهافزایش یاکسیداز فنلپراکسیداز و پلی یهامیآنز هاتیفعال، براسینولید خیار تیمار شده با

  باشندیم هابه بیماری اهانگی مقاومتعنوان عاملی در  بهضروری هستند و  هافنلیپلمتابولیسم 

(2003 Krishna.) شودیمخیار  یهابرگهمچنین باعث افزایش میزان پراکسید هیدروژن در  براسینواسترویید .

مختلف در سلولهای گیاهی و  یهامحرکدر پاسخ به  رسانامیپبه عنوان مولکول  تواندیمپراکسید هیدروژن 

 .(Xia et al. 2009 ) کندیم، نقش ایفا براسینواستروییدل کند و همچنین در القای تحمل به تنش با جانوری عم

بیماری و یا کمترین میزان بیماری در  هاینشانهباعث عدم مشاهده  دینولیبراسیاِپبا  یفرنگگوجه هایبوتهتیمار 

در پژوهشی، تیمار  (.Krishna 2003 )شد  Verticillium dahliae Klebشده با  حیتلق هایبوته

یاپ(. کاربرد Ali et al. 2013 در جو باعث القای مقاومت به چندین بیمارگر قارچی شد ) براسینواسترویید

رصد شد و خسارت این بیماری روی د 86تا  یروی جو منجر به کاهش شدت سوختگی فوزاریوم دینولیبراس

منجر به کاهش  دینولیبراسیاپدر خاک تیمار شده با  کاشت بذر جودرصد کاهش داد. همچنین  33عملکرد را تا 

 (.Ali et al. 2013 ) شد هاگیاهچه یفوزاریوم سوختگی

 Colletotrichumسیستمیک گیاه علیه بیمارگر  براسینولید باعث افزایش سیستم دفاعی و مقاومتکاربرد اپی 

gloeosporioides (Penz.) Sacc. بیماری و  یهالکهباعث کاهش تعداد  دینولیبراسیاپ. در گیاهان چای شد

(. Zhang et al. 2018 زنی شده با این بیمارگر گردید )مایه یهابرگآمونیالیاز در آالنینافزایش فعالیت فنیل

 یهایباکترگیاهان کلزا بعد از تیمار با  یهابافتدر  براسینواستروییددخیل در  یهاژن داریمعنهمچنین افزایش 

 Sarosh et مشاهده شد ) Bacillus amyloliquefaciens (Fukumoto) Priestمفید محرک رشد از جمله 

al. 2009 .)متمایز از مقاومت اکتسابی سیستمیک شودیمالقا  براسینواستروییدستمیک که با مسیر مقاومت سی ،
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 شودیمسالیسیلیک القا اسید ( و سایر مواد نظیر Necrotrophic pathogens)پرورمردهاست که با بیمارگرهای 

( Nakashita et al. 2003مقاومت .) از مارگرهایب از یعیوس فیط به پایدار مقاومت باعث یکستمیس یتسابکا 

 هایبوتهالقای مقاومت  درااثری  دینولیبراسیاپ(. کاربرد Tahmasebi et al. 2011b شود )یم هاروسیو جمله

 Pseudomonas آلوده شده به باکتری (Arabidopsis thaliana (Linnaeus) Heynhold)آرابیدوپسیس 

syringae pv. tomato (Okabe) Young, Dye and Wilkie قارچ  وAlternaria brassicicola 

(Schwein) Wiltshire ( نداشت Albrecht et al. 2012.) 

ت دارای که در محیط کش ییهاینیزمبیسدارای خواص ضد ویروسی نیز هستند.  هابراسینواسترویید

 ویروسی بسیار مقاوم بودند یهایآلودگکشت داده شدند، در همه مراحل رشدی، به  براسینواسترویید

(2003 Krishnaک .) یک توتون افزایش داد که با یمقاومت گیاه را نسبت به ویروس موزا براسینواستروییداربرد

(. تیمار Deng et al. 2016 ) شودیم( انجام Oxidative burstداتیو )تنظیم پروتئین کیناز و انفجار اکسی

 ترکوچک اندازهک توتون شد که منجر به ییدر پاسخ به ویروس موزا Nنولید باعث افزایش مقاومت با ژن یبراس

(. مقاومت گیاهان در برابر Nakashita et al. 2003 و انتشار محدود ویروس در جایگاه آلودگی گردید ) هالکه

. ترکیبات مختلفی در گیاه در این باشدیمبعد از تشخیص  یرسانامیپمستلزم تشخیص ویروس و  هاروسیو

نولید باعث ی(. همچنین تیمار براسTahmasebi et al. 2011a ) کنندیمایفای نقش  یرسانامیپمسیرهای 

 درتوتون از طریق تولید انواع اکسیژن فعال  موزاییکافزایش مقاومت سیستمیک به ویروس 

Nicotiana benthamiana Domin  شد و مقاومت ایجاد شده در گیاهان جهش یافته در گیرنده

ک توتون با ییبازدارندگی از همانندسازی ویروس موزا (.Deng et al. 2016 از بین رفت ) براسینواسترویید

که برای افزایش بیان ژن  باشدیممستلزم افزایش سنتز پراکسیدهیدروژن و نیتریک اکسید  براسینواسترویید

باعث افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس به ویروس  براسینواستروییدمرتبط با دفاع، الزم است. هم چنین، تیمار 

. باشدیمخیار ضروری  موزاییکبرای مقاومت به ویروس  براسینواسترویید یرسانامیپخیار شد. بنابراین  اییکموز

خیار مرتبط با سیستم ضداکسایش بود که از طریق  موزاییکبه ویروس  براسینواستروییدمقاومت القا شده با 

یمکسیداز، کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز ضداکسایش نظیر سوپراکسید دیسموتاز، پرا یهامیآنزافزایش فعالیت 

(. تیمار هوموبراسینولید تنش اکسایشی در ااثر نماتدها را کاهش داد و مقاومت Zhang et al. 2015 ) باشد

 (.Kaur et al. 2013 گیاهان گوجه فرنگی را با افزایش رشد و فعالیت سیستم دفاعی ضداکسایش، افزایش داد )

یممثبت در مقاومت به بیماری در گیاهان در نظر گرفته  یهاکنندهها به عنوان تنظیم براسینواستروییداگر چه 

 .Albrecht et al ) سازدیمها را در افزایش حساسیت نیز آشکار براسینواستروییداخیر نقش  یهاافتهی، اما شدند

2012, Belkhadir et al. 2012,  De Vleesschauwer et al. 2012, Nahar et al. 2013, Shi et al. 

 سیت باالی برنج نسبت به بیمارگرهایاین هورمون باعث حسا ماریتشیپ(. 2013

 Subraman Pythium graminicola و Meloidogyne  graminicola Golden and Birchfield   شد که

 ,De Vleesschauwer et al. 2012 ایمنی گیاه، اشاره دارد ) کاهندهعنوان به براسینواستروییدبه نقش هورمون 

Nahar et al. 2013بیمارگر .)  P. graminicola داخلی را به عنوان فاکتورهای بیماریزایی  یهابراسینواسترویید

که این مثال افزایش  کندیممیزبان برای توسعه بیماری استفاده  براسینواستروییدو از  ردیگیمدر برنج به کار 
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 De Vleesschauwer et) باشدیم براسینواستروییدایر موارد افزایش مقاومت در حساسیت به بیماری بر خالف س

al. 2012  .)همچنین باعث افزایش حساسیت به ویروس کوتولگی رگه سیاه برنج ) براسینواستروییدRice black-

streaked dwarf virus ر سرکوب د براسینواسترویید( در گیاهان برنج شد و این افزایش حساسیت بخاطر ااثر

دفاعی مرتبط با جاسمونیک اسید بود. در این برهمکنش، ارتباط آنتاگونیستی بین ااثرات  یهاپاسخ

(. در پژوهشی He et al. 2017 و جاسمونیک اسید در دفاع گیاه علیه ویروس مشاهده شد ) براسینواسترویید

 Phytophthora infenstansب زمینی نسبت به بیمارگر باعث افزایش حساسیت سی براسینواستروییددیگر، 

خاص و در مراحل رشدی خاص گیاه،  یهاغلظتدر  هابراسینواسترویید(. Vasyukova et al. 1994 گردید )

نکات  روییدبراسینواست. بنابراین، غلظت، زمان و روش کاربرد شودیمباعث تحریک رشد قارچ و توسعه بیماری 

یاپکاربرد  (.Krishna 2003)که باید در زمان استفاده آن علیه بیمارگرها مورد توجه قرار گیرند  باشندیممهمی 

 یهاغلظتشد، در حالی که  یفرنگگوجه یهاشهیرپایین باعث افزایش حساسیت در  یهاغلظتدر  دینولیبراِس

 (. Nahar et al. 2013 ید دفاع سیستمیک را علیه نماتدها القا کرد )باالی اپی براسینول

و  پرورمرده(، Biotrophic pathogenها در برهمکنش گیاه با هر سه گروه بیمارگر زیواپرور )براسینواسترویید

دفاعی یا  یهاپاسخها در ییدبراسینواسترو( نقش دارند. ااثر Hemibiotrophic pathogen) واپروریزمهین

 تیمار هورمون روی گیاهان، بستگی دارد نحوهزندگی بیمارگر و  چرخهحساسیت به سازوکار آلودگی و 

( Pieterse et al. 2009 .) 

 گیرینتیجه

و نمو گیاه ضروری هستند.  گیاهی هستند که برای رشد  یهاهورمونگروه منحصر به فردی از  هابراسینواسترویید

. ااثر انددادهمقاومت به بیمارگرهای گیاهی مورد تأیید قرار  واکنشرا در آنها زیادی نقش  یهاپژوهش

ها در براسینواسترویید. همچنین ااثر گیاهی و بیمارگر دارد گونهروی بیمارگرهای مختلف بسته به  براسینواسترویید

 مقاومت القا شده باتیمار هورمون در گیاهان بستگی دارد. و زمان   نحوهگر و دفاعی به نوع بیمار یهاپاسخالقای 

مفید محرک رشد  یهایباکتر ایجاد مقاومت در گیاهان تیمار شده با یهاروشیکی از  تواندیم براسینواسترویید

افزایش مقاومت  موجب تواندیم هابراسینواستروییدتولید نیز باشد. همچنین دستکاری ژنتیکی مسیرهای مختلف 

 د.وزیستی و غیرزیستی ش یهاتنشگیاهان نسبت به 
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Abstract 
Oak charcoal rot is caused by two fungi, Biscogniauxia mediterranea and Obolarina 

persica. These fungi, which are opportunistic or secondary invaders and attack stressful 

trees, are one of the main problems of oak forests in Iran. The disease was first reported 

in 2011 in the northern forests on Quercus castaneifolia and Zelkova carpinifolia trees 

and then in the Zagros forests on Q. brantii tree. The disease has spread rapidly in the 

forests of the Zagros over the years. Symptoms of the disease include decay and death 

of trees, browning of leaves and early fall. Gum secretion on the branches and trunks of 

old trees and browning of wood texture and woody vessels can be seen up and down the 

height of the trunk. The morphological characteristics of pathogens, the spread and 

survival of pathogens, and disease management methods are described in this article. 
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 مقاله مروری

 بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط در ایران

 2، داریوش صفایی 1یقادر، فریبا  1یاحمدسمانه 

 ، یاسوجدانشگاه یاسوج، پزشکیگروه گیاه-1

 کرمانشاهمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، -2

 30/05/1399: رشیپذ    09/12/1398: افتیدر

 یشناس یم اریدان ش ب. رانی بل وط در ا یذغ ال یدگیپوس  یماریب( 1398) ، صفایی دف قادری ،احمدی س

 .DOI: 10.2982/PPS.9.1.118         .118-128 (:1)9 یاهیگ

 چکیده

 Obolarina persicaو  Biscogniauxia mediterraneaبیماری پوسیدگی ذغالی بلوط توسط دو قارچ 

 یکی، دنکنیمبه درختان دچار تنش حمله  و ویه هستندیا مهاجم ثان طلبفرصت ها که. این قارچآیدیم پدید

شمال روی  یهاحنگلدر  1390. بیماری اولین بار در سال هستندبلوط در ایران  یهاجنگلاز مشکالت اصلی 

 درختزاگرس  روی های سپس در جنگلو  Zelkova carpinifoliaو  Quercus castaneifolia درختان

Q. brantii  زاگرس انتشار یافته است.  یهاجنگلدر  سرعتبهطی سالیان گذشته، یماری . به استشدگزارش

 صمغ. ترشح باشدیمو خزان زودرس  هابرگشدن  یاقهوهصورت زوال و مرگ درختان، هبیماری ب هاینشانه

 به تنه ارتفاع سرتاسر در چوبی هایندآو و چوببافت  شدن یاقه وهو  مسن درختان و تنه هاشاخه روی

و  هاگسترش و بقای بیمارگر، گرهاماریب یشناختختیرمشخصات . شودیمدیده  درختپایین  و باال سمت

 .اندشرح داده شدهدر این مقاله مدیریت بیماری  یهاروش

  Biscogniauxia ، Obolarina، بلوطبیماری،  :یدیکل واژگان

 مقدمه

راش  رهیتمام درختان ت .گیاهی استونه از هزار گ شیبشامل در سرتاسر جهان (  (Fagaceaeراش  رةیت 

 جنس بلوطکه  داردهفت جنس  ،راش رهیپراکنش دارند. ت یشمال مکرةیمعتدله ن یهستند و در نواح یچوب

(.L Quercus ) است آنها نیبزرگترگونه  600با بیش از (Ragazzi et al. 2012 Fortini et al. 2009, ) 

، (یآلمان، لهستان و رومان ا،یفرانسه، اسپان رلند،یانگلستان، ا) در قاره اروپا یعیوس یهاشگاهیرو یبلوط دارا

 االتی)ا کایو آمر (نیاز افغانستان، پاکستان، هند و چ یو قسمت هیعراق، لبنان، سور ه،یترک ران،یا) آسیا

 ویژه منطقه زاگرس استگونه درختی در غرب ایران به نیترفراواناه، . این گیگواتماال( است ک،یمتحده، مکز

(Mirablfathy 2013.) مقاومدرختان بلند جنگلی با پوستی ضخیم و چوبی و سخت و بلوط،  یهاگونه اغلب 

گاهی  و شودیماستفاده  آهنراهای در تهیه کفپوش، مبلمان، مواد ساختمانی و پیونده هاآنکه از  ندهست

محسوب نیز شمال ایران  یهاجنگلمهم  درختانبه همراه راش و ممرز از که  کنندیمسال عمر  200بیش از 

 ژن،یاکس دیتول توان به توانیم آنها نیدارد که از ب تیانسان اهم یمختلف برا یهاجنبهبلوط از . شوندیم

 یهاالبیساز بروز  یریجلوگ، خاک دیهوا، تول یحش، کاهش آلودگو اتیح یستیو تنوع ز هیمنبع تغذ

                                                           
 fghaderi2003@yahoo.com 
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مصارف  یدارا نیآن همچن وهیاشاره کرد. چوب و م غیرهو  دام هیتغذ یاز علوفه برا یادیبخش ز دیمخرب، تول

از آفات  یاریورد حمله بسدرختان بلوط م . (Fortini et al. 2009)باشدیم ییو غذا ییدارو ،یگوناگون صنعت

به طور جدی در  که استپوسیدگی ذغالی درختان بلوط  یماریب نیترعیشا. رندیگیمقرار  زایماریو عوامل ب

البته . ,Sadravi and Moradi 2017) 1396صدروی و مرادی )کندیمحیات درختان بلوط را تهدید  ایران

شیوع بلوط دنیا  یهاجنگلنیست و در بیشتر زوال بلوط خاص یک منطقه و یک گونه خاص بیماری 

  . (Ragazzi et al. 2012)دارد

 بیماری اهمیت  -1

 یهاگزارشسپس . استآلمان گزارش شده  یهاجنگلاوایل قرن هفدهم میالدی از  دربیماری بار اولین 

 این بیماریالمللی را برای مقابله با ت بینحساسی ییاروپا از سایر کشورهای 1980نگران کننده آن در دهه 

بریتانیا  ( ازCastanea sativa Mill) بلوطشاهروی 1986بیماری در سال  (.(Cobos et al.1993 برانگیخت

  .(Spooner 1986)معرفی شد  Biscogniauxia mediterranea De Not O. Kuntze آنعامل و گزارش 

درصد  5/41کشوراین گزارش شده است که در نیز پرتغال  یهاجنگلبیماری به عنوان یک معضل جدی در 

 .Q. ilex L., Qیر بیماری روی مگهمچنین شیوع چش .(Nugent et al. 2005) اندشدهآلوده  آندرختان به 

suberi L. از آفریقا، آمریکای ( مرکزی، اروپا و روسیه Manion and Griffin 1986, Ju et al. 1998 ،)

درصد وارد  40تا  30که خسارتی حدود ( نیز گزارش شده است. Jurc and Ogris 2005اسلوونی ) و اسپانیا

این  ریتأثبیشتر تحت  Q. petraeal (Matt.) Lieblو  .Q. robur Lروپا دو گونه است که در ا نموده

و مرگ اصلی عوامل  به عنوان یکی ازاین بیماری  همچنین .(Jurc and Ogris 2006) اندگرفتهبیماری قرار 

ا، آمریک یهاجنگلبرخی از ،  (Franceschini et al. 2004)لیا ایتادر  (Quercus cerri) درختان بلوطزوال 

 (Smahi et al. 2014)غرب الجزایر  شمالو  (Capretti and Battist 2007)ترکیه  ،و شمال آفریقا آسیا

  .ه استشناخته شد

توسط ایالم  یهاجنگلدر  1385در سال یماری زوال درختان بلوط در ایران شیوع ب نشانه هایاولین 

 100سطحی معادل در زاگرس  یهاجنگل، 1389و  1388 یهاسال، سپس در کارشناسان محلی گزارش شد

بالغ بر یک  1393که در سال طوریبیماری به سرعت گسترش یافت بهشدند و هزار هکتار گرفتار این بیماری 

 بلندمازو از درختان 1388بیماری در .ندشدگزارش زاگرس آلوده به این بیماری  یهاجنگلهکتار از میلیون 

 .Mirabolfathy et al. 2011)) شده است گزارش قرق استان گلستان یجنگل کپار و توسکستان در

بیماری شامل  و شیوع مناطق بروز لیرس نیست واطالعات دقیقی از میزان خسارت بیماری در ایران در دست

 دنباشیمی ایالم، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و خوزستان هااستان

(Hosseini et al. 2012 Mirabolfathy et al. 2011, Mirabolfathy 2013, ). 

 بیماری  یهانشانه-2

آلوده، جدا شدن پوست درخت، تیره و سیاه شدن  یهاقسمتبیماری شامل ترشح شیره گیاهی در  هاینشانه

صورت خشک شدن به معموالا  لوطبی دگیخشک. Mirabolfathy 2013)) باشدیمو چوب  بافت آوندها

سمت تاج درخت  کی درالا که معمو شودیم انینما هابرگشدن  یاقهوهآنها توأم با  یرو یهابرگو  هاشاخه

درخت به  تینها و در ابدییمتاج گسترش  ینواح گریو د نییبه سمت پا جیشروع شده به تدر هاسرشاخهاز 

  (.Safaee et al. 2016)نشانه بیماری است یدگیسرخشکراین بناب ،(A،1)شکلشودیم دهیطور کامل خشک
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ی هاومیتسیپراسترومای سیاه رنگ حاوی  B)ی درخت دگیخشک A) .بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط .1شکل 

 قارچ )اصلی(
Figure 1. Oak charcoal disease, A) dried tree and B) Formation of black stroma 

containing perithecia. 
 

در اطراف درختان بیمار جمعیت استفاده از مایع درون بافتی  خواررابهیش یهاسوسکدر اوایل بهار حضور 

اولین نشانه قابل مشاهده برای شناسایی درختان بیمار باشد.  تواندیمتراوش شده زیر و روی پوست درخت 

، رنگ پریدگی و هاشاخهمرگ ونهایتا  هاشاخهکاهش رشد شدن تاج، ، تنک هابرگ و زرد شدن کوچک شدن

در  هاشاخهجدا شدن پوست تنه و و سیاه رنگ  یهارابهیش، خروج زخمسفید شدن برون چوب در محدوده 

مهم گسترش بیماری در درختان  یهانشانهچوبخوار بلوط از پوستخوار و  یهاسوسکو حضور  محل عفونت

 پوستخوار و یهاسوسکایجاد شده توسط  یهازخماین با افزایش سطح و عمق  وه بر. عالباشدیمبلوط 

زیرا در انتشار بیماری و  گرددیمبیشتر شتاب خسارت  Megopis scabricornis Scopoliجمله چوبخوار از 

 (.,Jozeyan et al. 2016 Mirabolfathy 2013نقش دارند ) بیمارگرها انتقال

 بیمارگرها-3

 .شودیمایجاد توسط دو قارچ  بلوط پوسیدگی ذغالیبیماری  
1- Biscogniauxia mediterranea (De Not) O. Kuntze 

 هاومیسیتیپر هاآنو در بین  ه در زیر سطحو بالفاصل متریلیم 7/0-1ضخامت نامسطح، سیاه، دارای  استروما

و با  جیاما به تدر باشدیم دهیدرخت پوش یتوسط پوست خارج کامالا . استروما ابتدا (B، 1)شکل  رار دارندق

  استرومای خارج الیه حالت نیکه در ا شودیم انیاستروما نما ،یپوست خارج شدنآمدن شکاف و کنده دیپد

یم متریلیم 51/0- 56/0طول  و 15/0 -18/0 قطر به هاومیسیتیپر .(Safaee et al. 2016) ماندیم باقی

ور و دارای پاس 8 شکل، دارای یااستوانهآسک  باالتر از سطح استروما قرار دارد. هاومیسیتیپردهانه  .باشند

 16- 8/12 × 2/7 -6/5روشن تا تیره، تک سلولی، بیضی شکل،  یاقهوه. آسکوسپور باشدیمدی ییدهانه آمیلو

 . ( Ju and Rogers 2001) (D، 2)شکل است صاف در دو انتها گرد و دارای خط تندش میکرومتر 
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 50-85 ×3-4به اندازه  شدهمنتهی  زاومیدیکنسلول  2-5ها منشعب، در قسمت انتهایی که به برمکنیدیو

 (B ،2)شکل  هستند 3-6 ×2-3به اندازه شفاف، منفرد، تک سلولی و  هاومیدیکن. باشندیممیکرومتر 

(Ghasemi-Esfahlan et al. 2016) . 

جورس و  .(Franceschini et al. 2004) استقارچ مهمترین عامل بیماری در کشورهای حوزه مدیترانه این 

 .B. mediterranea varعامل بیماری را  .Q. cerris L، گونه روی جنگل بلوط با تحقیق( 2006ارگیس )

microspore نداهمعرفی کرد (Jurc and Ogris 2006) .( 2011میرابوالفتحی و همکاران )  را  قارچنیز این

(، Q. castaneifolia Murrill) بلندمازو روی گلستان استان در بلوط عنوان عامل بیماری پوسیدگی ذغالیبه

 Zelkova carpinifolia (Pall.)( و روی درختان آزاد )Q. brantii Lindlروی بلوط ایرانی ) زاگرس در

K.Kochاه( معرفی نمود( ندMirabolfathy et al. 2011 .) 

2- M. Mirabolfath Obolarina persica 

ایران ی  عن وان عام ل ایج اد پوس یدگی ذغ الی درخت ان بل وطبهرا قارچ این ( 2013) و همکاران میرابوافتحی

(Quercus brantii Lindl.) اندهمعرفی نمود (Mirabolfathy et al. 2013 .) ب ه ما نامس طح، س یاه استرو

آم دن  دی و ب ا پد جیاما به تدر باشدیم دهیدرخت پوش یتوسط پوست خارج کامالاابتدا ، تریلیم یکضخامت 

 الی هو  هاومیتس یپردهانه  یمذکور همراه با قسمت فوقان الیهو  شودیم انیاستروما نما ،یشکاف پوست خارج

 یزی ر یهاسوراخبه صورت  هاومیتسیپرکه دهانه  یطوربه شودیماستروما جدا  یاز رو درختی پوست خارج

 5/0 - 1/0ی قطر شکل و دارا یااستوانه هاومیتسیپر .(Safaee et al. 2015) ندشویم دیدهدر سطح استروما 

ق رار دارد. آسکوس پور س تروما از س طح ا ترنییپ ا یومو دهان ه پریتیس  باشندیم متریلیم 1و طول  متریلیم

 میکرومتر در دو 16 – 8/12 × 2/7- 6/5ابعاد سلولی و بیضوی شکل دارای تیره، تک یاقهوهروشن تا  یاقهوه

( C، 2)ش کل  دور بدنه اسپور ادام ه یافت ه اس تشکل بوده که مورب و اسانتها نوک تیز و دارای خط تندش 

((Mirabolfathy et al. 2013, Pouzar 1986. 

 
آسکوسپور  ( B. mediterranea،C ومهاییکنید (Biscogniauxia mediterranea ،Bپرگنه ( A -2شکل 

Obolarina persica ،D ) آسکوسپور B. mediterranea )اصلی( 
Figure 2. A) Colony of Biscogniauxia mediterranea , B) Conidia of B. mediterranea, 

C) Ascospores of Obolarina persica, D) Ascospores of Biscogniauxia mediterranea 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Lindley
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 چرخه بیماری  -4

، یک مرحله انگلی و در نهایت یک مرحله رستیدروندر چرخه زندگی خود دارای یک مرحله پنهان  گرهابیمار

مختلف میزبان از قبیل چوب، پوست، جوانه،  یهااندامدر  رستدرونت به صور آنها .هستند گندروییرشد 

در پاییز بیشتر از بهار و  نشانهدر گیاهان فاقد  هاآنو حضور  کندیمزندگی  نشانهسرشاخه و برگ بدون ایجاد 

ی و بقا در میزبان رستدرونارا بودن فاز د(. Jurc and Ogris 2006,  Vannini et al. 2009) تابستان است

 یهاتنش ریتأثتحت  میزبان وقتی .دیآیمبه حساب  هااین بیمارگر پایداری بقا و  مهم برای روشسالم یک 

درون مرحله از بیمارگر تغییر فاز  ،ردیگیمقرار  (غییر اقلیم، افزایش دما و کاهش نزوالت جویمحیطی )ت

 دینمایممیزبان را کلنیزه کرده و تخریب  یهابافتبه سرعت  و ردیگیمصورت  بیمارگری مرحله ی بهرست

(Linaldeddu et al. 2011.)  نمودهنکروز را پوست داخلی و آوندهای چوبی حمله،  بعد ازقارچ عامل بیماری 

تولید تعدادی متابولیت سمی مانند بیسکوپیران،  آنها. گرددیمج و ترشحات سیاه رنگ از پوست بیرونی خار

های زخمآلوده،  یهابافتروی  .(Linaldeddu et al. 2011) دنکنیممتیل ملنین  -5فنیل استیک و اسید 

ن مرحله شامل مرحله ای دشویمایجاد  اندشدهذغالی رنگ که توسط استرومای سیاه رنگ قارچ پوشیده 

)آسکوسپورها و  هازادمایهدلیل تولید تعداد زیادی از که به استمرده  یهابافتروی  قارچ گندرویی

آب و  باد،عواملی مانند  .(Capretti and Battisti 2007) ابدییم(، زیست توده قارچ افزایش هاومیدیکن

. اگرچه باد عامل اصلی در انتشار شوندیم عامل پوسیدگی ذغالی قارچ یهاایهزادمحشرات باعث پخش 

متر، جهت آزاد شدن بیماری است اما یک دوره متوالی سه روزه بارندگی، به میزان بیش از نیم میلی

آلوده کننده اولیه برای ایجاد بیماری هستند  ،آسکوسپورهای قارچ پوسیدگی ذغالی. آسکوسپورها الزم است

یمهم جوانه  سلسیوسدرجه  30و  25است، اما در  سلسیوسدرجه  35آنها  یزنجوانهکه دمای بهینه برای 

 ردیگیمسالم صورت  بافتهایآسیب دیده به مراتب بهتر از  بافتهایآسکوسپورها روی  زدنجوانه. زند

(Vannini et al. 1996 .)ساقه درخت  یهابافتنفوذ کرده و در  درخت یرو یهازخم قیاز طر اسپورها زیرا

 افتدیماتفاق  هاسرشاخهرنگ شده و خشکیدگی  یاقهوه هابرگکه همزمان با پیشرفت بیماری  کندیمرشد 

و به ناحیه تنه سرایت کرده و ایجاد شانکر در محل تنه ممکن است منجر به مرگ کامل درخت گردد 

(Magaglia et al. 2001 همزمان با مرگ .)و تنه در زیر پوست بافت استرومای بالشتکی شکل و  هاشاخه

تیره رنگ قارچ توسعه پیدا خواهد کرد که در اثر رشد آن و فشار ایجاد شده، پوست در محل بافت استرومایی 

که  شودیماسترومایی در معرض دید واقع و بافت  شودیمترک خواهد برداشت و به صورت نواری از تنه جدا 

 (.Mirabolfathy 2013) شوندیمعامل بیماری تشکیل  یهاومیسیتیپردر داخل این بافت استرومایی 

ن ایجاد عنواعنوان ناقالن مایه تلقیح بلکه بهچندین حشره در انتشار عامل بیماری دخالت دارند که نه تنها به

یم یاحشرهاز ناقالن  اندتیاهمز ینفوذ بیمارگر هستند حا یهامکانمیزبان که  یهابافتکنندگان زخم در 

 .Henrique et al)اشاره کرد  Fabricius  Platypus cylindrus ،Agrilus sp ،Tropideres sp به توان

. استبلوط مرتبط  یهاجنگلدر  یسوزآتشخشکسالی و  یهابحرانبا وقوع  به بیماریحساسیت  (.2014

چوب  یهابافتآوندی وارد شده و  یهابافتوقتی میزبان تحت تنش کم آبی واقع شود عامل بیماری از طریق 

 Vannini andشود )و پوسته را کلنیزه کرده که ممکن است منجر به مرگ میزبان در طول یک فصل رویشی 

Valentine 1994) مورد آزمایش قرار گرفته شد و مشاهده شد پژمرده یهانهال. انتقال قارچ از طریق بذر و 

 .(Henriques et al. 2014)در دانه وجود داشته اما در نهال دیده نشده است  B. mediterraneaکه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Christian_Fabricius
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مداوم باعث خروج  یهابارانبارش  که ،کنندیمبه عنوان منبع اولیه ایجاد بیماری عمل  آسکوسپورها

پتانسیل آبی پایین بستر،  رستیدرونرحله اما در م شودیمزدن آنها آسکوسپورها و رطوبت باال باعث جوانه

. آسکوسپورها در سطح زخمی سریعتر توسعه یافته و بافت پوست سازدیمشرایط رشد و توسعه قارچ را هموار 

 یهاراهیکی از  (.Vannini and Valentine 1994) پوشانندیمیا پایین شاخه و چوب را آلوده ساخته و 

 .(Martin et al. 2005) دباش .Cerambyn spp یهاسوسکالروهای  یهاکانالورود آلودگی 

سرعت باالی تولید مثل جنسی و سیستم آمیزشی هتروتالیک این قارچ، بیانگر یک منبع داخلی مهم تنوع 

که  شودیمالیک بودن قارچ باعث متعدد در یک لکه و هتروت یهاپیژنوتژنتیکی جمعیت است. حضور 

مثل جنسی زیاد آمیزش کرده و به صورت جنسی تولیدمثل کنند. تولیدتیپ آمیزشی مقابل هم  یهاهیجدا

. آلودگی به وسیله (Linde et al. 2002) شودیمباعث نوترکیبی فراوان و افزایش سازگاری تکاملی 

متفاوتی در چرخه زندگی میزبان اتفاق بیافتد و باعث حفظ قارچ به  یهازماندر  تواندیممختلف  یهاپیژنوت

و  هابافت. با این وجود وقتی میزبان در معرض تنش قرار بگیرد کلونیزه کردن شودیم درون رستصورت 

عنوان چ بهکه این قار دهدیمین رفتاری نشان نچ شودیمتولیدمثل در یک زمان از همه نقاط آلودگی شروع 

 اما قادر است درختان بزرگ را در یک دوره کوتاه از بین ببرد شودیمیک پارازیت ضعیف در نظر گرفته 

(Vannini et al. 1996) تنوع زیاد جمعیت .B. mediterranea  زیرا  شودیم گیری سریع بیماریهمهباعث

 Mirabolfathy) کندیمکی برای بقای طوالنی مدت و سازگاری با محیط همراه ژنتی یریپذانعطافقارچ را با 

2013.) 

 دامنه میزبانی بیماری -5

انتشار  عیسر اریبس تواندیممختلف بلوط  یهاگونه رانگریعنوان عامل مخرب و وبه B. mediterranea قارچ

بیماری پوسیدگی ذغالی روی  زاگرس سبب مرگ درختان بلوط گردد. یهاجنگل تیو با توجه به اهم افتهی

یمایجاد خسارت  Q. cerris L. ،Q. pubescens Willd،Ten Q. frainettoمختلف بلوط شامل  یهاگونه

 Quercusاما با این وجود خسارت بیماری روی  )  ,Ragazzi et al. 2012 Jurc and Ogris 2006) کند

suber  به مراتب بیشتر است(Mazzaglia et al. 2001) .مختلف  یهاگونهBiscogniauxia  ،روی راش

 .B. rosacearum sp (،Spooner 1986بلوط )( شاهHenriques et al. 2012)نئوفاگوس و اکالیپتوس 

nov. نداروی هلو، آلو و به در جنوب ایتالیا گزارش شده (Raimondo et al. 2016.) 

بیماری پوسیدگی که  هزاگرس نشان داد یهاجنگلدر  B. mediterraneaدامنه میزبانی در مورد  پژوهش

 .(Safaee et al. 2017) شودیممشاهده  Q. infectoria Olivو  Lindl Q. brantiiی روتنها ذغالی 

روی درختان  B. mediterraneaتوسط قارچ  بریده درختان جنگلی یهاشاخهروی نکروز وسیعی  یهالکه

 15با طولی حدود  .Amygdalus sp.،A. monspessulanum،C. microcarpa، Pistacia sp جنگلی

ه هیچ لک .Crataegus sp.، Ulmus spروی دو درخت  اما گرددیمایجاد  در شرایط آزمایشگاهی متریسانت

 .(Safaee et al. 2015) مشاهده نگردید ینکروز

 مدیریت بیماری  -6

از با تضعیف درخت همراه بوده و  بیمارین ع ای. شیواستموثرترین روش در مدیریت این بیماری پیشگیری 

صحیح پرورشی برای بهبود قدرت درخت اشاره  یهااتیعملبه انجام  توانیم، مدیریت آن یهاروشبهترین 

از کاشت و  زیپره هرس کردن، ، از جمله این عملیات استفاده از کودهای مناسب بر اساس آزمون خاک،نمود
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(، جلوگیری از  زدنشخمخاک )کوبیدگی و  یثباتیبجلوگیری از  ،زبانیم یاهیگ یهاگونه ریانهدام سا ای

دام، ضدعفونی ابزارآالت  چرایجلوگیری از  ،یکوددهآبیاری درهوای گرم و خشک،  ،زخمی شدن درختان

 (.Clarissa and Alan 2014) استفاده شده برای انجام عملیات بهداشتی نام برد

روی  Trichoderma harzianumقارچ  یهاهاگسوسپانسیون  یانازول پاشیدن قارچکش جذبی پروپیکو

کمک کند. مبارزه با  هاآنبه بهبود  تواندیم هازخمبیماری و  یهانشانهطوقه درختان به محض بروز 

در آن مستقر هستند برای  هاسوسکخشکیده که الروهای این  یهاشاخهشاخک بلند و هرس  یهاسوسک

متاالکسیل،  یهاکشقارچ ریتأثبررسی  .(Rostamian et al. 2017) گرددیمیه مدیریت بیماری توص

و رشد  هاومیدیکن یزنجوانهمختلف بر  یهاغلظتمانکوزب، کوپراکسی کلراید، پروپیکونازول و کاربندازیم با 

کاربندازیم و  کشقارچکه  داده نشانشیشه در شرایط درون  B. mediterraneaقارچ  یهاهیجدامیسلیومی 

 ،پژوهشیدر  (.Karami et al. 2015) ندردا هاقارچکشپروپیکونازول باالترین درصد بازدارندگی را در میان 

به نسبت  المیاز استان ادرختان بلوط جدا شده  ، ازBiscogniauxia mediterranea هیجدا 15حساسیت 

 هایافتهانجام شده است.  نیاستروب یو قارچ کش آزوکس یرزمار ان،ینعناع، زن شن،یآو یاهیگ یهااسانس

اسانس افزایش یافت. از رشد قارچ  یبازدار زانی، مکشقارچاسانس و  یهاغلظت شینشان داد که با افزا

که  یدر حالبازداری نمودند میکرولیتر به طور کامل از رشد رویشی قارچ  200در غلظت  انیو زن شنیآو

از رشد قارچ  یدر بازدارندگ یمناسب ریتأث نیاستروبیآزوکسقارچ کش  زیو ن ینعناع و رزمار یهااسانس

 یهااسانساما  ،باشندیم هیقابل توص یماریب تیریمد یبرا انیو زن شنیآو یهااسانس بنابرایننداشتند. 

  (.Kavosi et al. 2018)  ندارند یمناسب ریتأث نیاستروب یسآزوک کشقارچو نعناع و  یرزمار

 یریگجهینت

در  .باشدیممطرح ایران بلوط  یهاجنگلزوال بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط به عنوان یک تهدید بالقوه برای 

رش به بسترهای در حال گست پیدا کرده و یریگهمهزاگرس حالت  یهاجنگلاخیر بیماری در  یهاسال

در اواخر بهار و اوایل تابستان را با تقویت درختان بلوط با آبیاری و کوددهی  بیماری .باشدیمجغرافیایی جدید 

  توان مدیریت کرد.های بیماری میو سمپاشی با قارچکش کاربندازیم یا پروپیکونازول به محض مشاهده نشانه
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Abstract 

Introduction: Gray mold caused by Botrytis cinerea is the most important disease after 

strawberry fruit harvest. The use of chemical fungicides can have a negative effect on 

the health of consumers, so the use of plant essential oils for disease management has 

been considered. The effect of six plant essential oils on the pathogen and the 

contamination of strawberry fruits was investigated in this research to identify suitable 

essential oil to control the disease. Materials and Methods: The pathogen was isolated 

from infected strawberry fruits in northeastern Iran. The inhibitory effect of different 

concentrations of peppermint, savory, caraway, cumin, eucalyptus and thyme essential 

oils on mycelial growth and germination of the pathogen spores was tested by mixing 

them with culture medium. Then, the effect of these essential oils in liquid and vapor 

phases on the contamination of strawberry fruits was tested. After normalization, the 

data of these experiments were analyzed by analysis of variance with MSTAT-C 

software and the means were compared with Duncan test. Results: Essential oils of 

caraway and eucalyptus had the greatest effect in inhibiting the growth of pathogen 

mycelium. Essential oils of caraway, cumin, savory, thyme and peppermint had the 

greatest effect in inhibiting the germination of pathogen spores. The essential oils of 

caraway, cumin, savory, thyme and peppermint in the vapor phase, the essential oils of 

caraway and eucalyptus in the liquid phase, prevented further contamination of the fruit. 

Conclusion: The findings of this study show that all of these plant essential oils can 

significantly prevent the growth of mycelium and germination of pathogen spores and 

contamination of strawberry fruits, but the effect of caraway essential oil in most cases 

is better than others. Thus, it can be used as an alternative to fungicides on strawberry 

fruit. 

Key words: Inhibition, Plant essential oil, Caraway, Eucalyptus, Botrytis 
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 مقاله پژوهشی

 یفرنگتوت یسترکخا کپکبر  یاهیگ اسانسشش اثر 

  یافضلحمید  ،زادهناصر بیک

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 01/07/1399: رشیپذ    15/04/1399: افتیدر

 یشناسیماریدانش ب . یتوت فرنگ یکپک خاکستر بر یاهیگ اثر شش اسانس( 1398افضلی ح ) ،ن زادهکیب
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 دهکیچ

وه یپس از برداشت م یمارین بیتراست، مهم Botrytis cinereaه عامل آن ک یسترکخا کپک مقدمه:

مصرف کنندگان داشته بر سالمت  میتواند تاثیر سویی ییایمیش یهاشکقارچاستفاده از است.  یفرنگتوت

اسانس  شش . اثرمورد توجه قرار گرفته استبیماری  مدیریتبرای  یاهیگ یهااسانس باشد، بنابراین کاربرد

مناسب  ، تا اسانسندمورد بررسی قرار گرفتپژوهش ن یدر اهای توت فرنگی و آلودگی میوهبیمارگر بر  یاهیگ

میوههای توت فرنگی آلوده در شمال شرق  ازبیمارگر  ها:مواد و روشد. وش برای مبارزه با بیماری شناسایی

اه، یره سی، مرزه، زینعناع فلفل یهااسانسغلظتهای مختلف بازدارندگی  ایران، جداسازی و شناسایی شد. اثر

با  آنها به روش مخلوط کردن یمارگربزنی هاگ و جوانه ومیلیسیم رشد ازشن یپتوس و آویالکره سبز، ایز

 هایوهیمبر میزان آلودگی بخار،  های مایع ودر فازها سپس تاثیر این اسانس. ندمحیط کشت آزمایش شد

تجزیه واریانس ، MSTAT-C نرم افزار با ها بعد از نرمالسازیی این آزمایشهاداده آزمایش شدند. یفرنگتوت

بیشترین تاثیر در پتوس یالکاه و ایره سیز هایاسانس ها:افتهیسه شدند. یمقا نکها با  آزمون داننیانگیمشده و 

 ینعناع فلفلو شن یآو  ،ره سبز، مرزهیاه، زیره سیز یها. اسانسبیمارگر داشتندوم یلیسیرشد م بازدارندگی از

شن یآو ،ره سبز، مرزهیاه، زیره سیز یهااسانس بیمارگر داشتند هاگ یزناز جوانهبیشترین تاثیر در بازدارندگی 

 یریوه جلوگیم یاز آلودگ بیشترع، یفاز مادر پتوس یالکاه و ایره سیز هایاسانس در فاز بخار،  یو نعناع فلفل

 به طور ها اسانسهمه این ه ک دادنشان  پژوهشن یاهای یافته :یریگجهینت ند.ردک

جلوگیری  های توت فرنگیر و آلودگی میوهزنی هاگ بیمارگو جوانه داری میتوانند از رشد میسلیوممعنی

توان به عنوان یمدر بیشتر موارد بهتر از سایرین است. بنابراین از آن اه یره سیاسانس زکنند، ولی تاثیر 

 رد.کاستفاده  یفرنگوه توتیم یها روشکن قارچیگزیجا

 Botrytis ، زیره سیاه، اکالیپتوس،گیاهی بازدارندگی، اسانس لیدی:ک واژگان

 Introduction                                                                                                         مقدمه

 یفرنگوه توتیپس از برداشت م یمارین بیترمهم،  .Botrytis cinerea Pers.:Fr ناشی از یسترکخا کپک

 et al. Zhang ,2007 et al. Williamson ,1620 et al. Elad ) شودیم یاقتصاد باعث خسارت است، که

 گیاهان از برداشتپس یهایماریب مهار یبرا هادازولیمیمانند بنز یمتعدد ییایمیش یهاشکقارچ. (2007

                                                           
 beiczadeh@gmail.com : مسئول مکاتبه   
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  ،کنندگانمصرف یبراآنها ت یسمعلت به اغلباما  ،(Hou et al. 2020 ) اندشده یمعرف

آنها مخصوصا روی نه باال، استفاده از یها و هزآن بهمقاوم  یمارگرهای، ظهور بست یز طیمح آلودگیامکان 

 Holmes and Eckert ) دنشوینم فرنگی(، توصیهشوند )مانند توتهایی که به صورت تازه مصرف میمیوه

1999, Rahemi 2010, Abd-Alla et al. 2011, Behdani et al. 2012, Mbili et al. 2017) استفاده .

پس از  یهایماریب مدیریت یبرا ها،ایگزین کاربرد قارچکشروش ج یکبه عنوان  یاهیگ یهاز اسانسا

انجام شده در مورد آنها  زیادی در ایران و سایر کشورها های پژوهشو  شنهاد شدهیپیراخ یهادر سالبرداشت 

 Salehi et al. 2005, Asghari Marjanlo et al. 2009, Hasani et al. 2009, Mohammadi )است 

and Aminifard 2011, Mohammadifar et al. 2012, Behdani et al. 2012, Aminifard and 

Mohammadi 2013, Salek Mearaji et al. 2015, Liu et al. 2016, Behnamian et al. 2017, 

Mbili et al. 2017, Aliaran et al. 2018, Bergmann and Dole 2018, Mziouid et al. 2018, 

Palfi et al. 2019, Hou et al. 2020, Reang et al. 2020 .)ی هااسانسبعضی ه ک ندانشان داده پژوهشها

 .Dorman and Deans 2000, Pandey et al ) هستند یشکیترکبا یا یشکقارچ خاصیت یدارا گیاهی

2000, Soliman and Badeaa 2002, Palfi et al. 2019)ن است کها مماسانسبعضی ن، ی. بنابرا

پس از برداشت مورد استفاده قرار  یهایماریبمهار  یه در حال حاضر براک ییایمیش هایسممناسب ن یگزیجا

 Isman 2000, Burt 2004, Liu et al. 2016, Safaei-Farahani and ) شندبارند،یگیم

Mostowfizade-Ghalamfarsa 2019). های توت فرنگی بیمارگر و آلودگی میوهبر  یاهیاسانس گ شش اثر

 د. ونش شناساییپژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، تا اسانسهای مناسب برای مبارزه با بیماری ن یدر ا

 Materials and Methods                                                                               هامواد و روش

 جداسازی بیمارگر

منیاط  مشیهد، چنیاران و طرقبیه فرنگیی در مزارع توتفرنگی که از آلوده توت یهاوهیماز  B. cinerea قارچ

روی محییط  پرگنیهقارچ بر اسیاس مشخصیات ، خالص گردید. هاگو با روش تک ، جدا ندی شده بودآورجمع

ها با اسیتفاده از کلییدهای ومرها و مشخصات کنیدیبمکنیدیو شکل، (PDA) آگار ستروزکد ینیزمبیکشت س

در  قیارچ. (Barnett and Hunter 1998, Hennebert 1973, Mirzaei et al. 2007 )  معتبرشناسایی شد

نگهداری شد. با کشت مجدد میسیلیوم این قیارچ بیر  PDA بر روی محیط کشت سلسیوسدمای چهار درجه 

هیای روز، کشیت 3-7به میدت  سلسیوسدرجه  25دمای در انکوباتور با و نگهداری  PDAروی محیط کشت 

هیا از کشت هفت روزه قارچ برای مطالعه اثیر اسیانس .( Zobar 2014 and Dogu) تازه از این قارچ تهیه شد

 زایی قارچ نیز بر اساس اصول کخ، مورد بررسی قرار گرفت.. بیماری(Wang et al. 2010 ) استفاده شد

 و طرح آماری هاسازی غلظتآماده ،هایه اسانسته

، از و مرزه( یسبز، نعناع فلفل رهیزسیاه،  رهیزاهان مورد آزمایش )آویشن، اکالیپتوس، یاز گ تهیه اسانس برای

های هوایی خشک گیاهان مورد مطالعه توسط دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با آب استفاده شد. ابتدا اندام

لیتر میلی 700گیری ریخته و گرم از آن به داخل بالن ژوژه دستگاه اسانس 100دید. سپس آسیاب پودر گر

ها در گیری، اسانسآب مقطر اضافه شد و به مدت سه ساعت جریان تقطیر انجام گردید. پس از اتمام اسانس

به منظور  (.Salehi et al. 2005 نگهداری شدند ) سلسیوسشیشه رنگی ریخته شده و در دمای چهار درجه 

درصد( به عنوان حالل،  05/0) 80های مورد بررسی در توئین های مورد نظر، ابتدا از اسانستهیه غلظت

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohammadi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22740387
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میکرولیتر در لیتر محیط کشت،  1000 و 500 ،250، 125های جهت تهیه غلظتامولسیون تهیه شد. سپس 

 45تا  42با دمای  سترون PDAهای حاوی محیط کشت ه فالسکهای مذکور بمقادیر مناسبی از اسانس

درجه اضافه و هم زده شد تا یکنواخت شود. در تیمار شاهد )غلظت صفر( به همان میزان، آب و توئین اضافه 

ها به جای ها در فاز بخار و مایع، غلظت اسانساسانس ریتأثدر بررسی  (.Behnamian et al. 2017شد )

تصادفی  کامالًبه صورت فاکتوریل و در قالب طرح ی این پژوهش اهآزمایشهمه  تهیه شد. محیط کشت در آب

 .ندانجام شدبرای هر تیماربا پنج تکرار 

 بیمارگر بر رشد میسیلیوم های گیاهیاسانس ریتأثآزمایش  

های تشیتکبه داخیل ، های گیاهیمختلف اسانسهای با غلظتکامل  پس از مخلوط شدنها محتویات فالسک

ایین روزه قیارچ در وسیط  هفیتاز کشیت ی مترهشت میلیهای سپس دیسک. ندمنتقل گردید سترونپتری 

بیا آزمیایش این نگهداری شدند.  سلسیوسدرجه  25±1و در انکوباتور با دمای  داده شدقرار  یپترهای تشتک

درصد ممانعیت ندازه گیری شده و اهای قارچ پنج تکرار برای هر تیمار انجام شد. در روزهای متوالی، قطر کلنی

 آنمحاسیییبه گردیییید کیییه در   I=100×(C-T/C (بیییا اسیییتفاده از فرمیییولاز رشییید میسیییلیوم قیییارچ 

 C شاهدمتر( در مقدار قطر کلنی )میلی ، T و  متر( در تیمیارنیز مقدار قطر کلنی )میلیI درصید بازدارنیدگی 

 et al. Vitoratos ,Zobar 2014 and Dogu ,2012et al.  Behdani2008,  .al et Tripathi )اسیت 

2013, Mbili et al. 2017, Reang et al. 2020). 

 بیمارگر هاگزنی بر جوانه های گیاهیاسانس ریتأث یشآزما

 هیاگلیتر از یک سوسپانسیون میلی 5/0قارچ،  هاگزنی ها بر جوانهاسانسمختلف های غلظتبررسی اثر  برای

( تهیه شده از کشت هفت روزه قارچ، روی محییط کشیت سترونتر آب مقطر یللییم در دییکن 410)با غلظت 

نگهیداری  سلسییوسدرجیه  25±1انکوباتور با دمیای  در د ویپخش گرداز هر اسانس  حاوی غلظت مورد نظر

نزده با میکروسیکو  جوانه هایهاگ، هاگزنی تعیین میزان جوانه برایساعت،  20حدود شدند. پس از گذشت 

 بییییا اسییییتفاده از فرمییییولهاگهییییا  زنیییییاز جوانییییه بازدارنییییدگیو درصیییید  ندشییییمارش شیییید

 I=100×(SC-ST/SC) آنه گردید که در محاسب SC  و  شاهدزده در نهای جوانههاگمیانگین تعدادST  نییز

 ,Abd-Alla et al. 2011 )اسیت  درصید بازدارنیدگیI و زده در تیمیار نیهیای جوانیههاگمییانگین تعیداد 

Aminifard and Mohammadi 2013, Vitoratos et al. 2013, Mbili et al. 2017). 

 ر فاز بخاردفرنگی بر آلودگی میوه توت های گیاهیاسانس ریتأث آزمایش

هیپوکلریت که با فرنگی های سالم توتمیوهروی ، ابتدا هاآلودگی میوهبر  ها در فاز بخاربررسی اثر اسانس برای

سوسپانسیون با ها این میوه هایی ایجاد شد و سپسزخم سترونبا یک سوزن  شده بودند،ضدعفونی  %1 میسد

هیای تلقیی  شیده، بیه داخیل یین میوها. تلقیی  شیدند سترونلیتر آب مقطر در میلی ومکنیدی 610غلظت  هب

بیه میدت و  گردیدندمنتقل به عنوان شاهد حالل و های مورد آزمایش های اسانسدسیکاتورهای حاوی غلظت

در هیر هیا آلیودگی میوهاز  یریجلوگدرصد سپس  .ندشدنگهداری  سلسیوسدرجه  19±1 یدمادر  چهار روز

 .(Mbili et al. 2017 ) تعیین شدتیمار 

 در فاز مایع فرنگیبر آلودگی میوه توت های گیاهیاسانس ریتأث آزمایش

 ی ضدعفونیهاپاشی سط  میوهپس از محلول، هامیوه یآلودگبر  به صورت مایع هااثر اسانس بررسیبرای 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohammadi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22740387
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هیا میوهروی سط   ،به عنوان شاهد اللحو  هاهای اسانسهر کدام از غلظتبا  (%1 میسدهیپوکلریت با ) شده

در میلی ومکنیدی 610غلظت  بهسوسپانسیون  باها هایی ایجاد شد و سپس این میوهزخم سترونبا یک سوزن 

های پالسیتیکی گذاشیته شیده و بیه های تلقی  شده در داخل کیسیهمیوه .ندتلقی  شد سترونلیتر آب مقطر 

در  هیاوهیم یآلودگاز  یریجلوگدرصد نگهداری شدند. سپس  یوسسلسدرجه  25±1مدت چهار روز در دمای 

 .ن شدییتع هر تیمار

، با نیرم افیزار arcsin√Y X= ( Steel 1997)روش باسازی نرمال از پساز هر آزمایش بدست آمده  هایداده 

MSTAT-C  ندشدمقایسه  دانکن ایچند دامنهون ها با آزمو میانگین ندقرار گرفت واریانسمورد تجزیه. 

 Results                                                                                                                 هایافته

آزمیون  د.ییگردشناسیایی   Botrytis cinerea قیارچ وم،یدیینک و بیرومیدیینک، پرگنیهخصوصیات با مطالعه 

سیاعت پیس از  48 کیه یطیور فرنگی، مثبت ارزیابی گردید بههای توتزایی این قارچ نیز بر روی میوهبیماری

زنی، پوسیدگی کل میوه را در برگرفت و جداسازی مجدد عامل این بیماری از حاشیه بافت سیالم و آلیوده، مایه

  زایی آن را اثبات نمود.بیماری

 آزمیایش، میورد هیایاسیانس بین در که داد نشان های گیاهی بر رشد میسیلیوم بیمارگراسانس ریتأث آزمایش

قسمت در  1000 و 500 ،250 یهاغلظت در سیاه زیرهاسانس . دارد وجود 05/0 سط  در داریمعنی اختالف

ل کشی) ندداشیت را نتیجیه بهترین قسمت در میلیون 1000 و 500 یهاغلظت در اکالیپتوساسانس  و میلیون

غلظت ترتیب به اکالیپتوس و سیاه زیره هایاسانس غلظت بهترین غلظت، ترینکم توصیه اصل به توجه با(. 1

  .گردید تعیین قسمت در میلیون 500و  250 یها

 

 
 یاهیاسانس گ شش مختلف یهادر غلظت Botrytis cinereaوم یلیسیاز رشد م بازدارندگیدرصد  .1شکل 

Figure 1. Percentage inhibition of mycelium growth of Botrytis cinerea by different 

concentrations of  six plant essential oils 
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 یاهیاسانس گشش مختلف  یهادر غلظتBotrytis cinerea هاگ یزناز جوانه یریدرصد جلوگ. 2 شکل

Figure 2. Percentage inhibition of spore germination of Botrytis cinerea by different 

concentrations of six plant essential oils. 

 یطوربه داشتها بودن آن مؤثر، حاکی از بیمارگر زنی هاگبر جوانههای گیاهی اسانس ریتأث آزمایشنتیجه 

ن اثر بهتری داری با شاهد مشاهده گردید.های مورد آزمایش، اختالف معنیاسانسغلظتهای که در تمامی 

بود  قسمت در میلیون 250غلظت در  سبزو زیره  اهیسهای آویشن، مرزه، زیره بازدارندگی مربوط به اسانس

 قسمت در میلیون 1000و  500 یهاجلوگیری نموده و به همراه غلظت هاگزنی امل از جوانهکه به طور ک

 . (2شکل )ماری قرار گرفتنداه در یک گروه آیره سیشن، مرزه و زیره سبز، آوینعناع، ز یهااسانس

بهتیرین نشان دهنیده وه، یها در فاز بخار در شرایط درون زوهیم یها بر آلودگآزمایش بررسی اثر اسانس نتیجه

اه و نعناع یره سیره سبز، آویشن، مرزه و زیز یهااسانس قسمت در میلیون 1000و  500،  250 یهاغلظتاثر 

 (. 3شکل ) بود

 
شش مختلف  یهادر غلظت Botrytis cinerea فرنگی بهی توتهاوهیم یاز آلودگ یریدرصد جلوگ. 3شکل 

 .در فاز بخار یاهیگ اسانس
Figure 3. Percentage inhibition of strawberry fruit infection by Botrytis cinerea in 

different concentrations of six plant essential oils in vapor phase. 
 



 زاده و افضلیبیک                                                                    یفرنگتوت یبر کپک خاکستر یاهیگ اثر شش اسانس
Plant Pathology Science                                                                                                           Vol.9(1), 2020 

 

135 

 
شش مختلف  یهادر غلظت Botrytis cinerea فرنگی بهی توتهاوهیم یاز آلودگ یریدرصد جلوگ. 4 شکل

 .عیدر فاز ما یاهیگ اسانس
Figure 4. Percentage inhibition of strawberry fruit infection by Botrytis cinerea in 

different concentrations of six plant essential oils in liquid phase. 

وه، یها در شرایط درون زوهیم یع بر آلودگیها در فاز ماآزمایش تعیین اثر اسانسمقایسه میانگینهای دادههای 

قسمت در  1000و  500 ،250 یهااسانس اکالیپتوس و غلظت قسمت در میلیون 1000 غلظتنشان داد که 

با  (.4شکل )گردند میفرنگی های توتآلودگی میوه مانع از بهترین اثر را داشته و اهیساسانس زیره  میلیون

 هایهای زیره سیاه و اکالیپتوس به ترتیب غلظتتوجه به اصل توصیه کمترین غلظت، بهترین غلظت اسانس

 .تعیین گردید قسمت در میلیون 1000 و 250

 Discussion                                                                                                              بحث

، نقیش زایمیاریاهیان در برابیر عوامیل بیگ یدفاعتحریک سازوکارهای در رسد که نظر میبه یاهیگ یهااسانس

 بعضییه کی انیددادهنشیان  ی متعیدداه. گزارش(Mihaliak et al. 1991, Palfi et al. 2019 ) داشته باشند

 Bishop ) ننیدکیم یریپس از برداشت جلوگ یقارچبیماریهای از  یشگاهیط آزمایدر شرا یاهیگ یهااسانس

and Reagan 1998, Reagan 1998, Singh and Tripathi 1999, Bellerbeck et al. 2001, 

Hidalgo et al. 2002, Liu et al. 2016) . اه و نعنیاع یره سیییاه زیدو گ یهاه اسانسکه نشان دادپژوهشی

 سن اسیاییننید و بیر اک مهیار یو را به طور موثروه آلیمدر پس از برداشت  یسترکخا کپک یماریتوانند بیم

 Aminifard and ) ه شیده اسیتیتوصی ییایمیشی مبیارزهن یگزیجیا ین دو اسانس به عنوان روشییاربرد اک

Mohammadi 2013).  

ن یدر ا، یتوت فرنگ یسترکخا کپک یماری، عامل بB. cinerea وه بریط درون زیاه در شرایاثر اسانس شش گ

هیا بیر آن یت ضیدقارچیها، فعالش غلظت اسانسیه با افزاکو نشان داده شد  ندقرار گرفت یمورد بررس پژوهش

و  500، 250 یهیااه در غلظیتیره سی، فقط اسانس زیافته هان یبد. بر اساس ااییش میز افزاین قارچ نیه ایعل

شیه یط درون شیدر شیرا قسمت در میلییون 1000و  500 یهاپتوس در غلظتیالکو اسانس ا امیپ یپ 1000

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohammadi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22740387
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 پییژوهش یافتییهبییا یافتییه ن یییا ردنیید.ک یرین قییارچ جلییوگیییاوم یلیسیییمامییل از رشیید کطییور بییه

 ( Tripathi et al. 2008 )بیه  قسیمت در میلییون 500تواند در غلظت یپتوس میالکد اسانس اننشان داد هک

 یهیااسیانس یبرخ یضدقارچت یفعال یند، مطابقت دارد. در بررسک یریجلوگ B. cinerea امل از رشدکطور 

را  یشیکن اثیر قیارچیترشیاه بیره سیه زک ه، نشان داده شدB. cinerea بر چند قارچ از جمله ییاهان دارویگ

 نییدک یریجلییوگ قسییمت در میلیییون  400ن قییارچ در غلظییت یییامییل از رشیید اکطییور توانیید بییهیو میی رددا

 ( Mohammadi and Aminifard 2011, Mohammadifar et al. 2012). یهیااز قیارچشن یاسانس آو 

  نیدکیمی یریجلیوگنییز ن یسیکننیده توکدیپیس از برداشیت و تول یزایمیاریب یهیااز جمله قیارچ یمتعدد

( Nguefak et al. 2004, Reddy et al. 1997).  اه و یره سییین پیژوهش اسیانس زییا یهایافتهبا توجه به

میورد  یتوت فرنگی یسترکخا کپک یماریب مهارو بیمارگر ن قارچ یاز رشد ا یرید در جلوگنتوانیس مپتویالکا

 یهیایژگییو یمثبیت بیر برخی ین است اثرکاه ممیره سیه اسانس زک جاآنن حال از ید. با انریاستفاده قرار گ

توانید بیه ین اسیانس میییپتوس است، ایالکتر از امکآن  یو حداقل غلظت بازدارندگ ها داشته باشدوهیم یفکی

اه بیه علیت وجیود یین گییاسیانس ا یروبیکت ضیدمیباشد. فعال شیمیایی یهاشکقارچ یبرا ینیگزیعنوان جا

ه از کیباشید یمی (Linalool) نالولیو ل (Carvacrol) رولکارواک، (Limonene) موننی، ل(Carvon) اروونک

تواننید بیدون یمی یاهیگ یهااسانس.   (Iacobellis et al. 2005)ندکیم یریها جلوگیترکها و بارشد قارچ

 Asghari ) ش دهنیدیهیا را افیزاداشته باشند، عمر آن یت محصوالت انباریفکیبر  یقابل توجه ریتأثه کن یا

Marjanlo et al. 2009). 

 Conclusion                                                                                                     یریگجهینت

و  یسبز، نعناع فلفل رهیزسیاه،  رهیزآویشن، اکالیپتوس، های که از اسانس نداین مطالعه نشان داد یهایافته

، هااسانساین . در بین کردفرنگی استفاده اکستری توتوسیدگی خپبیماری  مدیریتتوان برای می مرزه

 مهارها، برای اسانس زیره سیاه با توجه به اثر بازدارندگی بهتر در شرایط درون زیوه در مقایسه با دیگر اسانس

یز چنین خاصیتی دارد، ولی این اسانس در غلظت گردد. اگرچه اسانس اکالیپتوس نیاین بیماری توصیه م

دارد در حالی که اسانس زیره سیاه در  از آلودگی میوه اثر بازدارندگی به صورت مایع در میلیون قسمت 1000

 کند. میجلوگیری  میوه از آلودگی قسمت در میلیون 250تر پایین غلظت
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