
  ۴۷۵-۴۷۶: ۱۳۹۰ سال / ۴شماره  / ۴۷جلد   /هاي گياهي  بيماري

  

۴۷۵  

  گزارش كوتاه علمي

  

  
  

   در ايرانPyrenophora tritici-repentisگزارش توليد فرم جنسي 

  
  

FIRST REPORT OF THE SEXUAL STAGE OF PYRENOPHORA 
TRITICI-REPENTIS IN IRAN 

 
 

  ۱، محمد رضوي۲ ، محمد جوان نيكخواه۱منيؤحسن م

  

 زشكي كشورپ سسه تحقيقات گياهؤهاي گياهي، م بخش تحقيقات بيماري. ۱

  دانشگاه تهران ،و منابع طبيعي پرديس كشاورزي ،پزشكي  گياهگروه. ۲

  

  

 در حـال حاضـر در منـاطق    Pyrenophora tritici-repentis(Died.) Drechslerبيماري لكه خرمايي گندم با عامل قـارچي  

-Drechslera tritici رچ با نـام  هر چند گزارشي از جداسازي فرم غيرجنسي قا. شمالي كشور گسترش زيادي پيدا كرده است
repentis(Died.) Shoemaker ولي توليد فـراوان كنيـديوم در محـيط     )۱۹۹۵ فروتن و همكاران( از مازندران قبالً ارائه شده 

هـاي   هاي آلـوده گنـدم از مـزارع اسـتان     در اين تحقيق برگ. كشت و نيز فرم جنسي قارچ تاكنون از كشور گزارش نشده است          

هاي هفت روزه قارچ     نتايج نشان داد كه پرگنه    . شدنداي بررسي    آوري و در آزمايشگاه و شرايط گلخانه       مازندران جمع گلستان و   

 ۷-۸ × ۱۰۰-۳۰۰اي بـا ابعـاد        به رنگ خاكستري تيره ، كنيديوفورها در پايه متورم به رنگ زرد تا قهـوه               V8-Caco3در محيط   

  . )a ۱شكل ( باشند ميكرومتر با ياخته پايه مخروطي مي ۱۴-۱۸ × ۱۰۰-۲۰۰ به ابعاد بند و۵-۷ها زرد و داراي  ميكرومتر،كنيديوم

حاوي قطعات بـرگ گنـدم      % WA ( ۲(  روي محيط كشت آب آگار     V8-Caco3هايي از محيط كشت فعال       با كشت پالگ   

 در near UV نـور   سـاعت ۱۲ ساعت نور فلئورسنت و ۱۲سترون شده و نگهداري آنها در شرايط نوري و دمايي خاص شامل 

 شـوند  بـرگ تـشكيل       ميكرومتر روي بافـت    ۲۰۰-۲۵۰با ابعاد   هاي تيره     پس از دو هفته پسودوتسيوم     درجه سلسيوس،  ۲۲دماي  

هاي قارچ به مدت دو هفته ديگر در يخچـال           هاي محتوي پسودوتسيوم   هاي جنسي پتري   براي بلوغ بيشتر اندام   .  )c و   b ۱شكل  (

 ۱۶-۲۰ × ۴۰-۵۰مرغي شكل و داراي سه بند عرضي مشخص و يك بند طـولي و بـا ابعـاد                   تخم آسكوسپورها. نگهداري شدند 

 در Pyrenophora tritici-repentis ايـن مشخـصات بـا مشخـصات ارائـه شـده بـراي قـارچ         . )۱dشـكل (ميكرومتر بودند 

)1987(Sivanesanكامالً مطابقت داشت .  

 اسـپور در    ۱۰ ۶زني سوسپانسيون آسكوسپورهاي قارچ با غلظـت         اساس مايه  زايي بر  جهت رعايت اصول كخ، آزمون بيماري     

زنـي شـدند و       برگـي مايـه    ۳-۲هاي گندم در مرحله      گياهچه. ليتر آب روي ارقام حساس بوالني و تجن گندم انجام شد           هر ميلي 

 ۱۶و تنـاوب نـوري   يوس درجه سلس ۲۲ ساعت زير اتاقكي با پوشش پالستيكي سياه در گلخانه ، تحت دماي            ۴۸سپس به مدت    

هـاي   ها برداشـته شـده و گياهچـه        سپس اتاقك از روي گياهچه    . قرار گرفتند )  ساعت تاريكي  ۸ ساعت روشنايي و     ۱۶( ساعت  

  زني، عاليـم ظـاهري بيمـاري روي         شش روز پس از مايه    . زني شده همچنان در شرايط نوري و دمايي ذكر شده قرارگرفتند           مايه
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هاي بيماري لكه خرمايي حاصل از   و نشانهPyrenophora tritici-repentisهاي بارده جنسي و غيرجنسي قارچ  مشخصات اندام. ۱شكل 

خروج ) c(حاوي قطعات برگ گندم % ۲) WA(تشكيل سودوتسيوم در محيط آب آگار ) b(كنيديوم و كنيديوفور ) a(اين قارچ 

  . بيماري روي برگ گندم رقم بوالنيعاليم ظاهري) e(آسك و آسكوسپورها )d(آسك از سودوتسيوم 

Fig. 1. Characteristics of asexual and sexual fruiting bodies of Pyrenophora tritici-repentis, and symptom of 
disease caused by the fungus. (a) Conidium and conidiophores. (b)Formation of pseudothecia on 2% WA 
amended with wheat leaves slices. (c)Exit of asci from pseudothecium. (d) Asci and Ascospores.(e) 
synptoms of disease on leaves of Bolani cv. 

 
هاي آلـوده جداسـازي    قارچ عامل بيماري مجدداً از بافت.  )e ۱شكل (هاي مشخص نكروز و كلروز مشاهده شد  برگ شامل لكه  

  .باشد زايي آن روي گندم در ايران مي  و توان بيماريP. tritici-repentisقارچ  از وقوع فرم جنسي اين اولين گزارش. شد


