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۱۰۵  

  

  يگزارش كوتاه علم

   راني از باقال در اFusarium avenaceumن گزارش از وقوع ياول
  

  

  

FIRST REPORT OF THE OCCURRENCE OF Fusarium avenaceum ON 
BROAD BEAN (Vicia faba) IN IRAN 

 
 

  ۱مهدي محرابي و  يه همتيرق

  

  پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان گروه گياه. ۱

  

 چكيده

 شهرستان طارم، استان زنجان، گياهـاني بـا   در ).Vicia faba L( مزارع باقال  ازيطي بازديد١٣٩٢ فروردين ماه سال در

با بررسي اوليه ريشه و طوقه بسياري از اين گياهان، توده هاي نارنجي رنـگ               . عالئم شديد پژمردگي مشاهده گرديدند    

با بررسي ميکروسکوپي، مشخص گرديد کـه ايـن         . شاهده شد لعابي در البالي ريسه  هاي سفيد رنگ بر سطح ريشه م           

کشت تک اسپور از اين توده ها انجـام   .بودند Fusarium جنستوده هاي نارنجي رنگ، اسپورودوکيوم هاي متعلق به 

 و نيز مشخصات ميکروسـکوپي      CLA و   PDAهاي  هاي رشدي بر محيط کشت    گرفت و قارچ مذکور بر اساس ويژگي      

 Leslie and Summerell)هـاي فوزاريـوم   هاي معتبر شناسايي گونهها بر اساس کليدا و ميکروکنيديومهکنيديومماکرو

2006; Gerlach and Nirenberg, 1982) به عنـوان (Fries) Saccardo Fusarium avenaceum  تـشخيص داده شـد  .

گنه متراکم سفيد رنگي تشکيل      باال بوده و پر    PDAسرعت رشد در محيط کشت      : مشخصات اين گونه به اين شرح بود      

هاي نارنجي رنـگ اغلـب در مرکـز         اسپورودوکيوم. داد که رنگ آن از پشت تشتک پتري، ، نارنجي مايل به قرمز بود             

 تـشکيل   CLAچنين به فراواني در محـيط کـشت         هاي نارنجي رنگ هم   اسپورودوکيوم. پرگنه به فراواني تشکيل شدند    

هاي عرضي باريک بوده و داراي سه الـي          و کشيده، راست تا کمي خميده با ديواره        ها باريک ماکرو کنيديوم . گرديدند

تيز و کمي خميده و سلول پايه، داراي فرورفتگي پشتي و تا سلول انتهايي آنها باريک و نوک. پنج ديواره عرضي بودند

تـر و    طويـل  CLAوي  هـاي تـشکيل شـده ر       تشکيل شده در اسپورودوکيوم    يهاوميماکروکنيد. حدودي پا شکل بود   

 ميکـرو ) ۳/۳ (۵ – ۵/۲× ) ۵۵ (۵/۶۷-۴۲هاي تشکيل شده در مزرعه بودند و طول و عرض           تر از ماکروکنيديوم  باريک

وم ها دوکي شکل داراي يک، دو يا سه ديواره عرضي بوده و اغلب به صـورت                 يها و مزوکنيد  ميکروکنيديوم.. نداشتند

زايي ايـن گونـه روي رقـم        در ادامه اين تحقيق، آزمون بيماري     . دها تشکيل شدند  انفرادي روي منوفياليدها و پلي فيالي     

دمـاي  ( تحـت شـرايط گلخانـه        ۱/۱/۱هايي حاوي خاک مزرعه، ماسه و کود حيواني به نـسبت            برکت باقال در گلدان   

وش بـرگس و    ، با استفاده از روش مايه تلقيح گندم بـر اسـاس ر            )گراد و نور طبيعي خورشيد     دزجه سانتي  ۲۴متوسط  
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۱۰۶  

 ۱۲هاي هوايي پـس از گذشـت    روي ريشه و اندام انجام شد و عالئم شديد بيماري(Burgess et al. 1994)همکاران 

اين اولين گزارش . زا روي باقال در جهان استهاي خسارتکي از گونهي F. avenaceum). ۱شکل (روز ظاهر گرديد 

 .باشدقال در ايران مياز جداسازي و تعيين بيماريزايي اين گونه روي با
  

 
  

 بـاقال در  روي ريشه F avenaceumهاي   اسپورودوکيوم;)A(روي باقال در مزرعهFusarium avenaceum  عاليم پژمردگي ناشي از .۱شکل 

 جدايـه   پرگنـه ;)C) (شاهد سالم: D1 F. avenaceum ،Cزني شده با جدايه  گياه مايه: D1) D-1زايي جدايه  ؛ آزمون بيماري(B)عه مزر

D1            از سطح رويي و پشتي تشتک پتري روي محيط کشت PDA) D(; هـا  هـا و مزوکنيـديوم  وميهاي حامل ميکروکنيـد   فياليد پلي)E(; 

   ميکرومتر۱۰ :خط مقياس. (F)ها ماکروکنيديوم

Fig. 1. (A) symptoms of Fusarium avenaceum on Vicia faba in the field; (B) sporodochia on host root in natural 
habitats; (C) pathogenicity test of F. avenaceum (Isolate: D1); (D) colony morphology of isolate D1 on PDA; 
(E) mesoconidia and microconidia on polyphialides; (F) macroconidia. Scale bar =10µm 

  


