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   دوست و يوبرت قوستا وسفيوحيده 

  هي دانشگاه اروم،ی دانشکده کشاورز،پزشكي گروه گياه
  

  )۸/۴/۱۳۹۲ :رشيخ پذي؛  تار۲۶/۳/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(

 
ـ   يجات مهـم اقتـصاد  ي از سـبز يکي Brassica oleracea var. capitata ياه کلم پيچ با نام علميگ ع کـشت در  ي و بـا سـطح وس

اهـان بـالغ    ي، گ ۱۳۸۹-۱۳۹۱ يها   کلم در فاصله سال    يها  يماري ب ي بررس يط. باشد  ي م يجان غرب يه از استان آذربا   يشهرستان اروم 
 زرد شـدن و  يها با نشانه) ۱شکل  ((B. o. var. capitata f. rubra) قرمز يها  و کلم(B. o. var. capitata f. alba)د ي سفيها کلم

ـ يهـاي ب  ها و بـرگ   شدن و نرم شدن قاعده دمبرگيا ، قهوهيها، آبسوختگ  بوتهيروني بيها زش برگ ير ل ي سـر کلـم، تـشک   يرون
 کلم است، ييايني اسکلروت يدگياه رنگ و بزرگ، که از مشخصات پوس       ي س يها نهي سخت يادي و تعداد ز   يا  د رنگ پنبه  يوم سف يسيليم

هـا ابتـدا توسـط     نهي آلوده و سختيها بافت.  شدنديآور ها از مزارع مختلف جمع نهي آلوده به همراه سخت  يها  بافت. مشاهده شدند 
ـ        بار شستشو با آب م     ۳ شدند و بعد از      ي سطح ي درصد ضدعفون  ۵/۰م  يت سد يپوکلريمحلول ه  ن يقطر سترون و خشک نمـودن ب

ـ  ي حـاو  ي پتر يها   از آنها برش داده شد و در تشتک        ي سترون، قطعات کوچک   ي کاغذ صاف  يها  هيال  کـشت  PDAط کـشت  ي مح
ـ يش حاوي آزمايها  شدند و داخل لولهيساز سه خالصي رشد کرده با روش کشت نوک ر   يها قارچ. شدند  PCAط کـشت  ي مح

 Mylchreest and(لـر يست و ويلچريمها بر اساس روش  ها از سختينه وميد آپوتسي تولي برا. شدندي نگهداري مطالعات بعديبرا

Wheeler (1987)(جدا شده، گونهيها  قارچيکيبر اساس مشخصات مورفولوژ. دي عمل گرد  Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) 

de Bary.  هـاي   هـا و نيـز سـاقه     بـرگ ي روييزايماري بياه آزمون). ۲۰۰۸؛ سهاران و مهتا، ۱۹۷۹، يپورد(ص داده شد يتشخ
 بـا   ي سـطح  ي سالم کلم پس از شستشو با آب و ضدعفون         يها  برگ. گياهان سالم كلم سه ماهه، کشت شده در گلدان، انجام شد          

 يهـا  بـرگ . ح شـدند ي تلق PDAط کشتي محي روزه قارچ رو۵ فعال و يها  از کشتيمتر يلي م۵ يها  درصد با حلقه۱۰اتانول 
 يهـا  ساقه.  شدندي روز نگهدار۱۰ اتاق به مدت ي مرطوب بودند در دما ي کاغذ صاف  ي که حاو  يکيح شده در ظروف پالست    يتلق

ـ  يگ. ح شدند يگونه زخم، تلق  چيجاد ه يها و بدون ا      شدند و سپس همانند برگ     ي سطح يکلم هم ابتدا ضدعفون    ح شـده در    ياهان تلق
ر نور فلورسـنت  ي ساعته ز۱۲ يکيتار/يو دوره نور  درصد۹۵ يبت نسبوس و رطوي درجه سلس۲۵ ي در دمايک محفظه رشدي

ـ يهـا  ها و ساقه   برگ. اهان شاهد استفاده شد   يح گ ي تلق ي فاقد قارچ برا   ي آگار يها  از حلقه .  شدند ي روز نگهدار  ۷به مدت    ح ي تلق
 يچ عالئم ي ه .)۲شکل  (ان دادند    روز نش  ۳-۷ح را بعد از     ي در اطراف محل تلق    ي و نرم شدگ   ي شدن، آبسوختگ  يا  شده عالئم قهوه  
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ـ ب اصول کخ اثبـات  ين ترت ي شد و بد   ي جداساز يح شده دوباره از محل آلودگ     يقارچ تلق . دنشاهان شاهد ايجاد    يدر گ  ـ ا. دش ن ي
  .ران استي از اSclerotinia sclerotiorum د و قرمز به قارچياهان کلم سفي گين گزارش از آلودگياول
  

 

 
 
 
 
  

  

  

  

  

هـای قـارچ بـه     نهيسـخت ). عکس سمت راست(و کلم سفید ) عکس سمت چپ (ای گیاهان کلم قرمز       گی مزرعه  آلود .۱شکل  
  )ها فلش(شوند   میليتشکفراوانی در سرهای آلوده کلم 

Fig. 1. Field infection of red (left) and white (right) cabbages. Sclerotia were formed abundantly on infected 

heads (arrowheads)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) عکس سمت راست( کلم  اهچهيو ساقه گ) عکس سمت چپ(ماریزایی روی برگ جدا شده يآزمون ب) ۲شکل 
Fig. 2. Pathogenicity tests on detached cabbage leaf (left) and seedling stem (right) 

  

  

  

 
  


