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در  ینتیاهان زیگ یاز خاك و موادآل .Rhizoctonia sp يآناستوموز يهاگروه ییشناسا
  *رازیشهرستان ش

  1هاشمی ضیاءالدین بنیو  **فاطمه صباحی

  )5/7/1394 :؛ تاریخ پذیرش24/9/1393: تاریخ دریافت(

  دهیچک
خاك پس از خشک شدن  يهانمونه.راز انجام شدیشده شهر ش يکارگل یاز خاك نواح1391ور یتا شهر 1390 بهشتیارد یط يبردارنمونه

شد کـه   ياز خاك جداساز Rhizoctoniaه یجدا 27با بذر چغندر قند يگذارسپس با روش طعمه. عبور داده شدند يمتریلیم 2کامل از الک 
 R. solani يهاهیجدا يگروه آناستوموز. بود يادو هسته .Rhizoctonia spه مربوط به یو هفت جدا Rhizoctonia solaniه مربوط به یجدا 20

ـ ک جدایهر کدام (AG13و  AG2.2 ،AG7، )هیهفت جدا( AG4، )هیشش جدا( AG2شده از خاك  يجداساز شـد و گـروه    ییشناسـا ) ه ی
ل در یز بـدل ین يادو هسته .Rhizoctonia spه یهفت جداین گروه آناستوموزیهمچن. ماند یناشناخته باق R. solaniه از یچهار جدا يآناستوموز

ـ   Rhizoctonia يآناسـتوموز  يهـا گـروه  يدر جداسـاز . استاندارد، مشخص نشـد  يها AGدسترس نبودن  ـ جدا 11، تنهـا  یاز مـواد آل ه ی
Rhizoctonia ربوط به گونه م یشد که همگ يجداساز ياچند هستهR.solani ـ شـده در ا  ییشناسا يآناستوموز يهاگروه. بودند ن آزمـون  ی

AG2 )هیسه جدا( ،AG4 )هیچهار جدا ( وAG7 )ه نامشخص ماندیسه جدا يشد و گروه آناستوموز ییشناسا) هیک جدای.  

  ی، خاك، مواد آليآناستوموز يها، گروه.Rhizoctonia spp: کلیدواژه
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  fsabahi2007@gmail.com :یکیمسئول مکاتبات، پست الکترون** 
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Abstract 
During May 2011 to September 2012 soil samples from Shiraz landscape were collected,air dried and passed 
through a 2-mm sieve and baited with sugarbeet seeds. Twenty seven isolates of Rhizoctonia were isolated 
from soil, which 20 isolates belonged to Rhizoctonia solani AG2 (6 isolates), AG4 (7 isolates), AG2.2, AG7 
and AG13 (each one isolate) and 7 isolates of binucleate Rhizoctonia (BNR). Also eleven isolates ofR. solani 
were isolated from organic matter contained of AG2 (3 isolates), AG4 (4), and AG7 (1). Anastomosis group 
of some isolates of R. solani and all isolates of BNR due to unavailability of tester isolates could not be 
identified. 
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  مقدمه

بــر اســاس تعــداد هســته در  Rhizoctonia يهــاگونــه
 ياوچنـد هسـته   يادو هسـته  يهاسه به گروهیر يهاسلول
که در جهت درك تنوع  یشرفتین پیترمهم. شوندیم میتقس

ده صـورت گرفتـه،   یـ چین مجموعـه پ یا يموجود در اعضا
بـوده اسـت    ياسـه یبر اساس وقوع آناستوموز ر يبندگروه

)Ogoshi, 1987 .(یر جنسـ یـ غ يهـا ن اسـاس شـکل  یبر ا 
Ceratobasidium spp. ،Thanatephorus cucumeris و 

Waitea circinata 19ب در یـ به ترت )AG-A   تـاAG-S( ،
14 )AG1  ــا  يو دو گــروه آناســتوموز) AGBIو  AG13ت

)WAG-O  و(WAG-Z  رنـد  یگیقرار مـ)Carling et al., 

2002, Naitu & Kanematuso, 1994 .(يهــاگونــه 
Rhizoctonia  ــوان ب ــه عن ــا تول یب ــاکزاد و ب ــارگر خ ــم د ی

ـ ا. ماننـد یدر خاك زنده م ياسکلروت به طور نامحدود ن ی
اهـان حملـه و   ینـوع مختلـف گ  ها قادرند بـه صـدها   قارچ
ـ ا يهاهیجدا. ندیجادنمایا يماریب ـ  ی  150ش از ین قـارچ از ب

 يجداسـاز  ینتـ یز يهـا از جمله گـل  یاهیگونه مختلف گ
  ). Boysenet al., 1996(اند شده
جــنس  ير نشــان داده اســت کــه اعضــایــقــات اخیتحق

Rhizoctonia متنـوع   یگروهـ  یکیو ژنت یکیولوژیاز نظر ب
ـ به عنـوان   ياسهیوموز رآناست.هستند  يک گـروه سـازگار  ی
ف یتوصـ  يشـود و بـرا  یف مـ یها تعرهین جدایک بیسومات

-یاسـتفاده مـ   Rhizoctoniaدر  یکـ یا تفاوت ژنتیشباهت 
ن و تنهـا  یتـر همچنان بـزرگ  يآناستوموز يبندگروه. گردد
ــوع ژنت یپ ــناخت تن ــرفت در ش ــیش ــنس   یک ــل ج در داخ

Rhizoctonia است .(Cubeta & Vilgalys, 1997)   
 R. solaniو  Rhizoctonia oryzaeتز و شوروئدر، یپائول

AG-8 مزارع گندم و جو در مناطق خشـک   يهارا از خاك
 یانوس آرام با استفاده از خالل دنـدان چـوب  یاق یشمال غرب

  ).Paulitz& Schroeder,2005(جدا کردند 
 يجداسـاز  ي، بـرا 2001ئرز و همکـاران در سـال   یگوت

Rhizoctonia  يآورجمـع  يهـا از خـاك  ياز خاك مقـدار 
 Rhizoctonia )16شده را روي محیط کشت نیمه انتخـابی  

میلـی گـرم    100تـر آب مقطـر ،  یل یلیم 1000گرم آگار در 
جـی و   -میلی گرم پنیسـیلین  100سولفات استرپتومایسین، 

در چنـد نقطـه کشـت    ) میکرولیتر هیدروکسید سدیم  800
ط یمحــ يرا رو Rhizoctoniaرشــد کــرده  یدادنــد و کلنــ
  ).Gutierrez et al., 2001 (کردند یکشت بررس
 يو همکاران، بـه منظـور جداسـاز    یز محسنیران نیدر ا

Rhizoctonia     ــذر ــا ب ــذاري ب ــه گ ــاك ازروش طعم از خ
در . چغندرقند وخالل دندان ضدعفونی شده استفاده کردند

. شـد  يازاز خـاك جداسـ   Rhizoctoniaجدایه  121جه ینت
جدایه دو هسته اي شناسـایی  20و ياجدایه چندهسته 101

  ).Mohseni et al., 2011(شدند 
از مـواد   Rhizoctonia يجداساز ياسنه و همکاران، برا

لنـد  یوزیشـمال و جنـوب ن   يهارهیمحل درجز 135، از یآل
کردنـد و سـپس بـا اسـتفاده از      يآورخاك جمع يهانمونه
رشـد   يهـا سهیر) TWA )Tap Water Agarط کشت یمح

ـ   ـ را در ز یکرده از مـواد آل شـد   یکروسـکوپ بررسـ  یر می
)Sneh et al., 2004(  

  یروش بررس
از 1391ور یتـا شـهر   1390 بهشتیارد یط يبردارنمونه
به منظـور  .راز انجام شدیشده شهر ش يکارگل یخاك نواح
. از خاك، از دو روش استفاده شد Rhizoctonia يجداساز

شـده پـس از    يآورخـاك جمـع   يهـا نمونهدر روش اول 
. عبـور داده شـدند   يمتریلیخشک شدن کامل، از الک دو م

از خاك روي محـیط کشـت نیمـه انتخـابی      يسپس مقدار
Rhizoctonia )16  تـر آب مقطـر   یلیلیم 1000گرم آگار در
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گـرم  میلـی  100گـرم سـولفات استرپتومایسـین،    میلی 100،
کشت ) دروکسید سدیم میکرولیتر هی 800جی و -پنیسیلین

 (دنـــد یگرد ينگهـــدار C25ْ يداده شـــدند و در دمـــا

Gutierrez et al., 2001 .(از خاك يدر روش دوم مقدار-

شده پس از خشک شدن کامـل و عبـور از    يآورجمع يها
ختـه شـد،   یر یکیپالسـت  يهـا وانی، درون ليمتریلیم 2الک 
 یچـوب  يهاده شده و خالل دندانیچغندرقندجوش يبذرها

 Mohseni(سترون به عنوان طعمه درون خاك قرار داده شد

et al., 2011, Paulitz & Schroeder, 2005 .(   بـه منظـور
مرطـوب   يحفظ رطوبت، سطح خـاك بـا دسـتمال کاغـذ    

چغنـدر و خـالل    يسـاعت بـذرها   48پس از . ده شدیپوش
هـا بـا   از آن يرون آورده و تعـداد یها از درون خاك بدندان
و سپس در آب  یسطح یضدعفون% 5/0 ت سدیمیپوکلریه

گـر بـدون   ید يمقطر سترون شستشو داده شـدند و تعـداد  
ن بار با آب مقطر سترون شسـته ،  ی، چندیسطح یضدعفون

 یمه انتخابیط کشت نیمح يخشک و رو يبا دستمال کاغذ
Rhizoctonia   16( رات  ییـ تغ ی، با روش شـرودر بـا انـدک 

گــرم   1/0تــر آب مقطــر،   یلیلــ یم1000گــرم آگــار در  
chloramphenicol  گــرم  05/0وhymexazole ( قــرار داده

 يبــه منظــور جداســاز.شــدند ينگهــدار C25ْ يو در دمــا
Rhizoctonia پس از خشـک و غربـال شـدن    یاز ماده آل ،
، يمتـر یلیم 2شـده از الـک    يآورخـاك جمـع   ينمونه ها
کـه   يمش شسته شد، به طور 60خاك درون الک  يمقدار
 یالک باق يرو یم ذرات خاك شسته شده، فقط مواد آلتما
 ي، رويپس از خشک شدن با دستمال کاغذ یمواد آل. ماند
تـر پـودر   یگـرم در ل یلـ یم 100 يحـاو  PDAط کشت یمح

 يو در دما) Steiner & Watson, 1965(کشت  ییلباسشو
C25ْن تعداد هسته در هـر سـلول   ییجهت تع. شد ينگهدار
 یاز روش بانــدون Rhizoctonia يهــاهیــســه در جدایر
)Bandoni, 1979 (سهین روش هسته ریدر ا. استفاده شد-

 ییایاو قل -نیبا استفاده از محلول سافران یمورد بررس يها
)Safranin O ( ــو ــره از ی ــگ% KOH 3ک قط ــآمرن  يزی
ـ جدا يگروه آناسـتوموز .شد بـا   .Rhizoctonia spp يهـا هی

و ) tester(آزمـون کننـده    يهـا هیها بـا سـو  جفت کردن آن
 یز مـورد بررسـ  یـ د تمیها با روش اسالسهیوند ریمشاهده پ

ــه ). Krondland & Stanghllini, 1988(قــرار گرفــت  ب
 R. solani يهـا هیجدا يآناستوموز يهان گروهییمنظور تع
، AG1.IAاستاندارد موجود شامل  يآناستوموز يهابا گروه
AG2.2 ،AG2 ، AG2.2.B  ،AG2.2ⅢB ،AG3  ،AG4 ،

AG7  ،AG11  وAG13  و بـر اسـاس امتـزاج بـا      یبررس
AG قرار گرفتند يخاص در آن گروه آناستوموز.  

  ج و بحثینتا
 يآناســـتوموز يهـــاگـــروه يبـــه منظـــور جداســـاز

Rhizoctonia در روش اول و دوم  ین بررسـ یدر ا از خاك
در روش استفاده از بذر چغندر . دیجدا نگرد ياهیچ جدایه

ــوان طعمــه در خــاك، رشــد ر  ــه عن  يهــاســهیســترون  ب
Rhizoctonia یکــه بــدون ضــدعفون ییدر اطــراف بــذرها 

ـ بـر ا . کشت شده بودنـد، مشـاهده شـد    یسظح ن اسـاس  ی
Rhizoctoniaشـده از خـاك در دو گـروه     يجداسـاز  يها
Rhizoctoniaقرار گرفتند که شامل  يادو و چند هسته يها

. بودند يادو هسته يهاRhizoctoniaو  R. solaniدو گونه 
روش اول . آورده شده اسـت  1در جدول  ین بررسیج اینتا

ط کشت یاز خاك با استفاده از مح Rhizoctonia يجداساز
و همکـاران   Gutierrezذکر شده در مطالعات قبـل توسـط   

رشـد کـرده    يهـا یهـا توانسـتند کلنـ   انجام شده بـود و آن 
Rhizoctonia ــا يرا رو ــی ــین مح ــد  یط کشــت بررس کنن

)Gutierrez et al., 2001 .(ما بـا اسـتفاده از    یاما در بررس
ــا ــیـ ــچ جداین روش هـ از خـــاك  Rhizoctoniaاز  ياهیـ

تیــن احتمــال وجــود دارد کــه جمعیــا. نشــد يجداســاز



 ۵۶۱-۵۵۵: ۱۳۹۴ سال / ۴شماره /  ۵۱جلد  / هاي گياهيبيماري

559 

  ازخاكشده يجداساز-يآناستوموز يهاوگروهسهیو قطر رتعداد هستهبراساس  .Rhizoctonia sp يهاهیجدا. 1ل جدو
Tabel1. Rhizoctonia isolates based on number of nuclei, hyphal diamete and anastomosis groups- isolatedfrom 
soil 

UN :سـه نداشـتند  یونـد ر یموجـود پ  يآناستوموز يهاها با گروههین جدایا. نامشخص يگروه آناستوموز  .IHS :دان امـام حسـن،   یـ مCB :  بلـوار
دان یم: GSج، یدان بسیم: BSباغ ارم،: EGدان ارم، یم: ES،يبوستان رضو: RPعصر، یبوستان ول: APبلوار نصر، : NBر، یرکبیبلوار ام: ABچمران،

  یبوستان مل: NPد، یجمشبلوار تخت: PBعصر، یدان ولیم: VSن،یبوستان خلدبر: KPن، یدان امام حسیم: IHOSگلستان، 
UN: Unknown anastomosis group 
EG:  IHS: Imam Hassan Square, CB: ChamranBlvd.,AB: Amirkabir Blvd., NB: Nasr Blvd., AP: Asr Park, RP: Razavi 
Park, ES: Eram Square, EG:EramGarden,BS: BassijSquare,GS: GolestanSquare,IHOS: Imam Hossein Square, KP: 
KholdebarinPark,VS: ValiasrSquare,PB: Persepolis Blvd., NP: National Park  

  
Rhizoctonia   ــا ــورد آزمـ ــاك مـ و  Gutierrezش یدر خـ

 يهــادر خــاك Rhizoctoniaت یــهمکـاران بــاالتر از جمع 
قات مـا  یدر تحق. ما بوده است یشده در بررس يبردارنمونه
کشت استفاده شـده   طیبا استفاده از مح Rhizoctoniaقارچ 
ط ینشد، مح يجداساز Paulitz & Schroederقات یدر تحق

ـ که در ا یکشت  Rhizoctonia يجداسـاز  يبـرا  ین بررسـ ی
قـات  یط کشت استفاده شـده در تحق یاستفاده شد همان مح

Paulitz& Schroeder ـ ل در این تفاوت که بنومیبود با ا ن ی
، Rhizoctoniaرشـد   يل ممانعـت رو یـ ط کشت، به دلیمح

تـر بـه  یگـرم در ل  05/0با مقدار  hymexazoleحذف شد و 

Fungus Isolate code Mean number of nuclei Mean hyphal 
diameter(µm) 

AG Locaion 

R. solani Rs 1 5 5.75 AG2 HIS 
 Rs 2 5 5.5 AG2 HIS 
 Rs 3 6 7.2 AG2.2 HIS 
 Rs 4 5 7 UN HIS 
 Rs 5 4 5.2 AG4 CB 
 Rs 6 4 5.2 AG4 CB 
 Rs 7 4 4.9 UN AB 
 Rs 8 5 5.65 AG4 AB 
 Rs 9 4 4.7 UN NB 
 Rs 10 5 5.5 AG13 AP 
 Rs 11 6 6.9 AG7 RP 
 Rs 12 6 7.2 AG2 ES 
 Rs 13 5 6.2 AG4 EG 
 Rs 14 6 6.6 AG4 BS 
 Rs 15 5 6.5 AG4 BS 
 Rs 16 6 7 UN BS 
 Rs 17 5 6 AG2 GS 
 Rs 18 5 6.18 AG2 GS 
 Rs 19 5 6.18 AG4 IHOS 
 Rs 20 4 5 AG2 IHOS 
      

Binucleate 
Rhizoctonia 

Rs 21 2 4.5 UN KP 

 Rs 22 2 4 UN ES 
 Rs 23 2 4.6 UN VS 
 Rs 24 2 4.3 UN PB 
 Rs 25 2 4 UN GS 
 Rs 26 2 4.5 UN CB 
 Rs 27 2 4.7 UN NP 
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  یآلاز موادشده  يجداساز-يآناستوموز يهاوگروهسه یو قطر رتعداد هستهبراساس  Rhizoctonia solaniيهاهیجدا.2جدول 
Tabel2. Rhizoctonia solani isolates based on number of nuclei, hyphal diameter and anastomosis groups- isolated 
from organic matter 

Isolate code Mean number of 
nuclei 

Mean hyphal 
diameter(µm) 

AG Locaion 

Ro 1 4 5.2 AG2 IHS 
Ro 2 4 5.5 UN IHS 
Ro 3 5 5.68 AG2 VS 
Ro 4 5 6 UN VS 
Ro 5 4 4.9 UN BS 
Ro 6 6 7.5 AG4 CB 
Ro 7 6 6.9 AG4 AB 
Ro 8 5 6.2 AG4 IHOS 
Ro 9 4 4.8 AG7 ES 

Ro 10 6 7.2 AG4 ES 
Ro 11 5 6 AG2 GS 

  
ـ حـذف ا . دیط کشت اضافه گردین محیا کـش از  ن قـارچ ی

جهــت   hymexazoleکشــت و اضــافه کــردن    طیمحــ
 يباعـث جداسـاز   Pythium يهـا از رشد گونـه  يریجلوگ
ـ در ا. از خـاك شـد   Rhizoctoniaقارچ  قـارچ   ین بررسـ ی

Rhizoctonia به عنوان طعمـه   یبا روش خالل دندان چوب
)Paulitz & Schroeder, 2005(نشد و  ي، از خاك جداساز
 Paulitz & Schroederجیقارچ با نتـا  يج ما در جداسازینتا

و همکـاران   یانوس آرام و محسنیاق یدر مناطق شمال غرب
)Mohseni et al., 2011 (ن یدر ا. ران مطابقت نداشتیدر ا

-توسط بذور چغندر Rhizoctoniaقارچ  يهاپرگنه یبررس

ده که به عنوان طعمه در خاك گذاشته شده بـود،  یقند جوش
ــاز ــاك جداسـ ــد ياز خـ ــنیدر تحق. شـ ــات محسـ و  یقـ

ز بـذر چغنـدر بـه    ز ایـ ن) Mohseniet al.,2011(همکـاران 
از خاك اسـتفاده   Rhizoctonia يعنوان تله جهت جداساز

و  ین جهت با مطالعـات محسـن  یج ما از ایشده بود  که نتا
ــت   ــت داش ــاران مطابق ــاز. همک ــروه يدر جداس ــاگ  يه

تنهــــا   یاز مــــواد آلــــ  Rhizoctonia يآناســــتوموز
Rhizoctoniaـ   ياچند هسـته  يها  يجداسـاز  یاز مـواد آل
بـا توجـه بـه    .آورده شده است 2ج در جدول یشدند، که نتا

 ینتـ یاهـان ز یمارگر گین بیترمهم Rhizoctoniaنکه قارچ یا
) Sabahi & Banihashemi, 2014(باشـــد         یمـــ

از خـاك و   Rhizoctonia يآناستوموز يهاگروه يجداساز
ـ راز ایشده در شهر ش يکاردر مناطق گل یمواد آل ن نکتـه  ی

 يبـرا  یتوانند منبعیم یمواد آل را مشخص کرد که خاك و
باشـند، در   Rhizoctoniaبـه قـارچ    ینتـ یاهان زیگ یآلودگ
بـه   Rhizoctoniaاز  يجه استفاده از خـاك و کـود عـار   ینت

ن بـه عنـوان بسـتر    یهـا و همچنـ  عنوان بستر بذر در خزانـه 
البتـه  . شودیه میها توصابان و پاركیها در خکشت نشا گل

بـه قـارچ    یها از جهـت آلـودگ  هخاك خزان ین بررسیدر ا
Rhizoctonia ـ ا اینشد که آ یبررس هـا  ن قـارچ در خزانـه  ی

ط یاز جملـه مسـاعد نبـودن شـرا     یلیوجود دارد امـا بـدال  
ن قارچ به همـراه  ینکه ایشود و اینم یباعث آلودگ یطیمح

جـا  شـود و در آن یها منتقل مـ ابان و پاركیها به خنشا گل
هـا  نکه ممکن است خاك خزانـه یاا یکند ویاه را آلوده میگ
ـ ل حضـور ا یمارگر باشد و بدلین بیاز ا يعار ن قـارچ در  ی
ـ ها مورد تهاجم اها، نشا گلابان و پاركیخ ن قـارچ قـرار   ی
هـا از جهـت   شود خاك خزانهیشنهاد مین پیبنابرا. ردیگیم

  .شود یبررس Rhizoctoniaبه قارچ  یآلودگ
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