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  گزارش كوتاه علمي
  

  

  

 فرنگي ناشي از اولين گزارش بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه توت
Macrophomina phaseolinaاز ايران   

  

  

  

  

  

FIRST REPORT OF STRAWBERRY CROWN AND ROOT ROT 
CAUSED BY MACROPHOMINA PHASEOLINA IN IRAN 

  

  

  

   ۱كسري شريفي و مكامه مهدوي

  شناسي کشور، تهرانمؤسسه تحقيقات گياه . ۱
  

  

  

 هكتار ۳۵۰۰ گسترش نسبتاً زيادي داشته و به (Fragaria × ananassa Duchesne)فرنگي  هاي اخير كشت توت در سال

هـايي    م پژمردگي و در حال خشك شـدن جدايـه         ئفرنگي با عال   هاي توت    از طوقه و ريشه بوته     ۱۳۸۷در سال   . رسيده است 

هاي حاصل در محيط كشت      جدايه. سازي شدند  اي كردستان، مازندران و گلستان جدا     ه  از استان  Macrophominaشبيه به   

براي بررسي مشخصات ظاهري و نرخ رشد كشت داده و در           ) ساخت شركت مرك  ) (PDA(آگار   -دكستروز -زميني  سيب

   قـارچ  هاي گرد تـا دوكـي شـكل و تيـره رنـگ               روز ميكرواسكلروت  ۶پس از   .  درجه سلسيوس نگهداري شدند    ۲۵دماي  

 روز از هر يك از شـش پرگنـه ده ميكرواسـكلروت             ۱۰پس از   . متر در ظروف پتري رسيد       ميلي ۹۰ به    مشاهده و قطر پرگنه   

ايـن مشخـصات بـا      .  ميكرومتر تعيين شد   ۴۰-۱۳۰ها   و عرض آن   ۵۰-۲۰۰ها     ميكرواسكروت طول. گيري شدند  جدا و اندازه  

 شناسـايي شـدند   Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidهـا   كليدهاي شناسـايي معتبـر مقايـسه و جدايـه    

)(Holliday and Punithalingam 1970.  

هـاي حـاوي    زايي انتخاب و پس از تكثيـر بـه خـاك گلـدان     هاي بدست آمده براي اثبات بيماري      شش جدايه از جدايه   

براي تهيـه مايـه اوليـه       . فه گرديدند ا گذشته بود اضا   نهكه چهار هفته از كشت آ     ) رقم كاماروسو (فرنگي    هاي سالم توت    بوته

ها يك قرص پرگنـه بـه         از هريك از جدايه   . زاپك مايع سترون شده استفاده شد     -پرليت-عامل بيماري از محيط كشت ماسه     

  درجه سلسيوس كـامالً ۲۵ليتري حاوي محيط كشت مذكور اضافه و پس از دو هفته نگهداري در دماي             ميلي ۲۵۰هاي    ارلن

ـ                    . مخلوط شدند   تـوت فرنگـي     ةده گرم از مايه اوليه با خاك استريل هر گلدان يك ليتري مخلوط و در هر گلدان يـك بوت

 سـاعت روشـنايي در      ۱۲ در دوره نـور      ºC۲±۲۶گياهـان در دمـاي      . كشت و براي هر جدايه چهار بوته در نظر گرفته شد          

ها يـك يـا دو بـرگ پژمـرده مـشاهده        بوته%۵۰-۱۰۰فته، در پس از سه ه). Avilés et al. 2008(گلخانه نگهداري شدند 

هـاي تيمـار شـده     بوته% ۱۰۰پس از ده هفته . هاي آلوده شده اتفاق افتاد گرديد و اولين مرگ گياه بعد از شش هفته در بوته     

 از جملـه  بـسياری  از گياهان M. phaseolina .سازي شد هاي آلوده جدا عامل بيماري مجددا از بوته. پژمرده شده يا مردند

زاي مهم گياهي در ايـران        يونجه، لوبيا، ذرت، پنبه، آفتابگردان، كنجد، سويا و زيتون جدا و به عنوان يكي از عوامل بيماري                

فرنگي آلوده به بيماري بـوده و    درصد مزارع توت۴۰-۶۰در اين بررسي مشخص شد، . (Ershad 2009)شود  شناخته مي
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۴۸۰  

فرنگـي از   بيماري پوسيدگي ماكروفومينايي ريشه و طوقه توت. مزارع بيمار تشخيص داده شدند    ها در اين      از بوته % ۱حدود  

 Mertely et al. 2005; Maas 1998; Avilés et)كشورهاي آمريكا، فرانسه، هند، اسرائيل و اسپانيا اخيراً گزارش شـده  
al. 2008)و اين نخستين گزارش از وجود بيماري در ايران است . 

  


