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  گزارش كوتاه علمي

 Brassica (ي کلم برگيرو Alternaria interrupta ييزايمارين گزارش از بياول
oleracea L. var. capitata (رانياز ا   

  

FIRST REPORT OF PATHOGENICITY OF Alternaria interrupta ON 
CABBAGE (Brassica oleracea L. var. capitata) FROM IRAN 

 

 ۱ وبرت قوستاي و لو ميطاهره رح

  

  هي دانشگاه اروم،ي کشاورز  دانشکده،يپزشکاهيگروه گ
  )۱۰/۲/۱۳۹۳ :رشيخ پذي؛  تار۲/۶/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(

 
 يها  برگيها ، نمونه۱۳۹۱ز سال ي در طول تابستان و پائياه کلم برگي لکه س يماريجاد ب ي مسئول در ا   يها   گونه ييبه منظور شناسا  

 جداگانـه قـرار داده شـد و بـه           ي شدند و هرکدام داخـل پاکـت کاغـذ         يآور  ه جمع يشت کلم در اروم   آلوده از مزارع تحت ک    
ـ يزم    بيسـ  (PCA کـشت    يها  طي مح ي رو ياهي گ يها  ها با کشت نمونه      قارچ يعمل جداساز . دششگاه منتقل   يآزما -جيهـو  -ين
  رشـد کـرده بـا مشخـصات جـنس      يهـا  قـارچ . انجام گرفت) آگار-آب (WAو ) آگار-دکستروز -ينيزم بيس (PDA، )آگار

Alternaria        مونز ي سـ   ه شـده  يها با استفاده از روش توصـ         گونه ييشناسا.  شدند يسازبا استفاده از روش تک هاگ کردن خالص
)Simmons 2007 (ـ  ساعته ز۸/۱۶ يکيتار/ ي نور وس، دورهي سلس  درجه۲۵ يط کنترل شده شامل دمايو در شرا د ير نـور سـف  ي

ـ با مشخـصات ز  A. interrupta  گونه.  روز انجام گرفت۵-۷ و بعد از گذشت PCAشت ط کيفلورسنت، مح : دشـ  يير شناسـا ي
ـ  يي متحدالمرکز از رشـد و هـاگزا  يها  روشن بوده و حلقهيا  روشن تا قهوه  ي قارچ به رنگ خاکستر    ي پرگنه دهـد   ي را نـشان م

ـ بـر اول   هـاگ . کنند يشد مط کشت ري هم در داخل و هم در سطح مح       يشي رو يها  وميسليم. )a۱شکل  ( ه بلنـد بـوده و معمـوال    ي
 ۳-۴ شود کـه    يل م يره تشک يهاگ در هر زنج    ۸-۱۷ ها اغلب ساده بوده و تعداد        هاگ يها  رهيزنج. شود  يد م ي تول يبصورت انفراد 

 ۱  و يند عرضـ  ب ۴-۶ ده بوده، ي شکل کش  يضيتر ب    بزرگ يها  هاگ. هستندها     هاگ  هيتر از بق  ره بزرگ ي زنج يهاگ موجود در ابتدا   
 يي که در بخش باال    ييها  هاگ. )b۱شکل   (استکرومتر  يم ۳۰-۴۵×۷-۸  آنها  ن بخش خود دارند و اندازه     يتر  ضي در عر  يبند طول 
 دارنـد  يبند طول ۱  و ندرتاًيبند عرض ۰-۳ کرومتر است ويم ۱۰-۲۰×۴-۶  آنها   شکل بوده و اندازه    يمرغ  ره قرار دارند تخم   يزنج

ـ د. اسـت ن گونـه    ي ا  ن مشخصه يتر  شود که مهم    يده م يره د يها در زنج     هاگ   در اندازه  يانکاهش ناگه . )c۱شکل  (  ي خـارج   وارهي
ن گونه ي ايها هي جداييزايماري آزمون ب.است روشن   يا  برها قهوه   ره و هاگ  ي ت يا  ها قهوه   رنگ هاگ . ها صاف تا منقوط است      هاگ
ر آب شسته شده و توسـط اتـانول         ير ش ي کلم ز  يها  ابتدا برگ .  انجام گرفت  ي کلم برگ    ماهه ۳اهان  ي جدا شده از گ    يها   برگ يرو
.  مرطـوب قـرار داده شـدند       يک عدد کاغـذ صـاف     ي ي حاو يکيها داخل ظروف پالست     برگ. ندشد ي سطح يعفون     درصد ضد  ۷۰
 در سطح پهنک بـرگ قـرار   برداشته شد و)  روزه۴-۵( قارچ يها  در حال رشد فعال پرگنه      هيمتر از حاش      يليم ۵ به قطر    يها  حلقه

 بـا   يدرب ظروف جهت حفظ رطوبت بسته شد و مجموعه در اتاقک رشـد            . که قارچ مماس با سطح برگ باشد      يطورهگرفت، ب 
. دشط کشت بدون قارچ استفاده     ي مح يها   شاهد از حلقه   يها  در نمونه . دش يک هفته نگهدار  يوس به مدت    ي سلس   درجه ۲۵ يدما

  ، در دـده شـدي يزن هـياـ شدن بافت برگ در اطراف محل ميا وهـ و قهي شامل زرديماري بيها هن مدت نشانيبعد از گذشت ا
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   A. interrupta در گونه (c)تر هاي بزرگ بر و هاگ  و هاگ(b)، زنجيره هاگ (a) قارچ  پرگنه .۱شکل

Fig. 1. Fungal colony (a), conidial chain (b) and conidiophore and larger conidia (c) in A. interrupta 
 
 

    
  (b) و تيمار شاهد A. interrupta (a)اي از گونه  زني شده توسط جدايه  برگ کلم مايه .۲شکل

Fig. 2. Cabbage leaf inoculated with an isolate of A. interrupta (a) and control treatment 
  

  

  

  

ـ  يعمل کشت و جداساز. )b۲ و a۲اشکال ( نشد ديده يا  گونه نشانه  چيمار شاهد ه  يکه در ت   يصورت ح شـده از  ي مجدد قـارچ تلق
ـ  ي قبل يها  گزارش. دين گونه به اثبات رس    ي ا يها  هي کلم انجام گرفت و لذا اصول کخ در مورد جدا            آلوده شده  يها  برگ  بـر   ي مبن

ـ ـمرت A. raphani و Alternaria brassicicola, A. brassicae يهـا  گونهوجود  ـ  ـب ـ يودگـط بـا آل ـ لم در اـ ک ران وجـود دارد  ي
)Ershad 2009 (گونه ييزايمارين گزارش از وجود و بين اوليو ا A. interrupta استران ي کلم در ايرو.  

  


