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۲۷۷  

  

  يگزارش كوتاه علم

  * گلرنگ يرو Fusarium compactum ييزايماريب اثبات و يساز جدا از گزارش نياول
  

FIRST REPORT OF ISOLATION AND PATHOGENICITY OF 

Fusarium compactum ON SAFFLOWER  
 

   پناه زديا اله وکرامت يهاشم يبن نياءالديض ر،يجهانگ انيژ آزاده ، مظهر يريام يمهد

  رازي، دانشگاه شي، دانشکده کشاورزيپزشکاهيگروه گ

  
 

. اسـت  روغـن  درصـد  ۴۰ تـا  ۵ يدارا  آنيها دانه و ساله کي ياهي گAsteraceae رهيت از) Carthamus tinctorius L. (گلرنگ
 سطح رانيا در. است شدهيم کشت مصر و رانيا هند، ن،يچ يکشورها در ميقد از و ست  ايآس جنوب  اهيگ نيا ييابتدا ستگاهيز
 Pythium گلرنـگ  يقـارچ  يزايماريب عوامل از. است دهيرس هکتار۱۰۰۰۰ به ۱۳۸۷ سال در و افتهي شيافزا گلرنگ کشت ريز

ultimum   ، Phytophthora drechsleri ، Puccinia carthami و Fusarium oxysporum f. sp. carthami .بـرد  نام توان يم را. 
 از يقطعات. شد يآورجمع فارس استان از باجگاه گلرنگ مزارع از يزرد و يپژمردگ ميعال يدارا رنگگل اهانيگ ۹۰ تابستان در
 يدمـا  در کشت، سـپس   يدياس PDA کشت طيمح ي، رو يضدعفون درصد/. ۵ ميسد تيپوکلريه با ميعال يدارا  اهانيگ  شهير

 پرگنـه  هاهيجدا .ديه گرد يته PDA طيمح در پوراس تک روش با ييهاکشت روز چهار از پس. شد يدارنگه وسيسلس درجه ۲۵
 درصد ۲ آگار آب و خکيم برگ کشت طيمح از وميديماکروکن ديتول يبرا. داشتند يصورت به ليما زرد  تا ينخود رنگ به ييها
)CLA (ـ خم هاوميديماکروکن. ديگرد استفاده ـ زگ سـطح  بـا  يکـرو  دوسـپورها يکالم  و يبنـد  پـنج  اغلـب  ده،ي . بودنـد  دار لي
 ييوم هـوا  يسلي م يوس پرگنه قارچ دارا   ي در جه سلس   ۲۵ اتاق   ي در دما  يدي اس PDAط کشت   ي مح يرو. نشد ديده وميديکروکنيم

 Nelson et (همکاران و نلسون يدهايکل از گونه قارچ ييشناسا منظور به.  بودي برنگ صورتير تشتک پتري رنگ و در زينخود

al. 1983(، همکاران  وس برگ)Burgess et al. 1994 ( لزلي و سامرلو) 2006 Leslie and Summerell(  و اسـتفاده Fusarium 

compactum اسـت  شده گزارش غالت يرو از )۱۳۷۶ (ارشاد و زارع لهيوسهب رانيا از بار نياول يبرا قارچ ني ا .شد ييشناسا .
 و وسـت لونـد   روش از F. compactum هيما هيته يبرا. دش اجرا کخ اصول شده ذکر ميعال با قارچ نيا رابطه يبررس منظور به

ـ ما بـه منظـور    سپس.شد استفاده ارزن يها دانه يرو) Westerlund et al. 1974( همکاران ـ  هي  و روزه ۶۰ يهـا  گلرنـگ  از يزن
 از پـس . شـد  داده قرار اهانيگ شهير و طوقه مجاورت در قارچ با شده زهيکلن ارزن يها دانه و شد استفاده روزه ۱۴ يهااهچهيگ
 صـورت  شـده  يزن هيما اهانيگ از مجدد يجداساز ديگرد مشاهده شهير و طوقه نکروز و ها برگ يزرد ميعال هفته چهار دودح

   .است گلرنگ يرو F. compactum ييزايماريب از گزارش نياول نيا. شد اثبات قارچ نيا ييزايماريب بيترت نيا به. گرفت
  

 
  


