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ن منبع ییو تع Rhizoctonia solani يآناستوموز يهاو پراکنش گروه ينه جدا سازیبه
  *رازیبه آن در ش ینتیاهان زیگ یآلودگ

  **1یهاشم ین بنیاالدینژاد و ضیمیحانه رحیر

  )2/6/1395 :پذیرش؛ تاریخ 30/10/1394: تاریخ دریافت(

  دهیچک
 یراز است، اما منبع آلـودگ یدر شهرستان ش ینتیاهان زیمارگر گین بیترمهم AG-4 و AG-2 يبا گروه آناستوموز Rhizoctonia solani يگونه

راز و حومه یشهرستان ش ینتیاهان زیها و گگل يهااز خزانه 1393و  1392 يهاسال یدر ط. ستین قارچ کامال مشخص نیبه ا ینتیاهان زیگ
ـ  يهاها شامل خاكنمونه. انجام شد يبردارباجگاه نمونه يها در منطقهکوه يو دامنه ـ و غ یزراع ـ ی ـ ح ي، کودهـا یر زراع ـ یوانی و  ی، برگ
ـ ییا از خاك بـا تغ یزوکتونیر يجداساز. کمپوست بودندیت و ورمیشامل کوکوپ یخاک يهاختهیمخلوط و آم يها، خاكياکارخانه بـه   یرات

، PCNBام یپیپ 100 يحاو PDAط کشت یو استفاده از مح oc25 يده چغندرقند در دمایساعت با بذر جوش 72به مدت  يگذارروش طعمه
 ياچندهسـته  هیجدا 193ها بدست آمد و ا از نمونهیزوکتونیر يهیجدا 218. انجام شد Hymexazoleام یپیپ 50کل و یام کلرامفنیپیپ 100

و در صـد آنهـا شـامل     يدوازده گروه آناسـتوموز . ن شدییتع ياچندهسته يهیجدا 50 يآناستوموز يگروها. بودند يادوهسته ه،یجدا 25و 
AG-4 )36(% ،AG-2 )18(% ،AG-1-1A )18(% ،AG-2-2IIIB )6(% ،AG-3 )4(% ،AG-2-2 )4(% ،AG-13 )4(% ،AG-2-2C )2(% ،AG-5 

)2(% ،AG-7 )2(% ،AG-11)2 (%و  یزراع يهادر خاكAG-BI)2 (%يهـا ختـه یمخلـوط و آم  يهـا ، خاكيمنابع کود. در خاك بکر بودند 
  .ن شدییتع ینتیاهان زیها و گگل يهاخزانه يها، نشاءیبودند و منبع آلودگ يماریاز عامل ب يعار یخاک
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Abstract 
Rhizoctonia solan AG-2 and AG-4 are main pathogens in ornamental plants in Shiraz but their sources of 
inoculum is not known. During 2013 and 2014 soil samples from different parts of Shiraz landscape, 
nurseries, sources of animal fertilizers, compost, vermin compost ,soil mix and Shiraz vicinities from 
cultivated and virgin soils were collected and assayed using sugar beet seeds as bait and plated on PDA 
supplemented with 100ppm PCNB and Chloramphenicole and 50ppm Hymexazole. 218 isolates of 
Rhizoctonia were recovered of which 193 multinucleate and 25 binucleate.Anastomosis groups of 50 
multinucleate isolates were determined using 18 AG testers and the following AGs with their frequencies 
were found: Tweleve AGs included AG-4(36%), AG-2 (18%), AG-1-1A (18%), AG-2-IIIB(6%), AG-3, AG-
2-2 and AG-13 ( 4%), AG-2-C, AG=5, AG-7 and AG-11(2%) in field soil and AG-BI (2%) in virgin soil. No 
Rhizoctoniawere recovered from in front of soil mix, animal fertilizers and composts used for potting and 
nurseries..It was concluded that transplants from nurseries are the main sources of inoculums. 
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  مقدمه
 يسـت خـاکز  یومیدیباز يهـا ا از جمله قـارچ یزوکتونیر

کنواخـت وجـود دارد   یر یـ است کـه در خـاك بصـورت غ   
(Sneh et al.,1995) .ن یا يجداساز يبرا يادیز يهاروش

ن بـودن  ییل پـا یقارچ از خاك بکار برده شده است اما به دل
ط یمحـ . مواجـه اسـت   یت و رشد کنـد بـا مشـکالت   یجمع
 يجداسـاز  يبرا یمختلف یمه انتخابیو ن یانتخاب يهاکشت
 ,Ko and  Horaشـنهاد شـده اسـت   یا از خـاك پ یزوکتونیر

1971 Gangopadhyay and Grover 1985, Castro et  
al.1988,)  ل بذ چغندر یمختلف از قب يها ه ار طعمهداستفا

 Paulitz and (و خالل دنـدان  (Papaviza et al 1975)قند 

Schroeder, 2005 (      به عنـوان طعمـه مـورد اسـتفاده قـرار
  .(Singletone et al. 1992 ) گرفته شده است

-AG يبا گروه آناستوموزRhizoctonia solani  يگونه

در شهرسـتان   ینتـ یاهـان ز یمارگر گین بیترمهم -4AGو  2
به علـت   ،)Sabahi and Banihashemi 2014( راز استیش

 یا از خـاك منـابع آلـودگ   یـ زوکتونیر يجدا سـاز  يدشوار
خـاك و  . سـت ین قارچ کامال مشخص نیبه ا ینتیاهان زیگ

بـه   ینتـ یاهـان ز یگ یآلـودگ  يبرا یتوانند منبعیم یمواد آل
ن یط کشت مناسب در ایبا استفاده از مح. ا باشندیزوکتونیر

، یر زراعـ یـ و غ یزراعـ  ، انواع خاكیپژوهش ،منبع آلودگ
 یمورد بررس يو منابع کود ینتیز يهاگل يهاخاك خزانه
ا و مشخصات یزوکتونیر يآناستوموز يهاگروه. قرار گرفت
ن یـی تع يت براین شد و در نهاییها تعهیجدا یکیمورفولوژ

بدست آمـده، اصـول کـخ اجـرا      يهاهیزا بودن جدايماریب
  .  شد

    یروش بررس
  ياز خاك و منابع کـود  1393و  1392 يهاسال یدر ط
قصرالدشـت، کفتـرك،    ینتـ یاهـان ز یهـا و گ گل يهاخزانه

شهرسـتان   يهـا دانیـ ها، بلوارها و مون، باجگاه، پاركیدار
نمونه خاك  208باجگاه  يها در منطقهکوه يراز و دامنهیش

ر یـ و غ یزراعـ  يهـا ها شـامل خـاك  نمونه. شد يآورجمع
 يهـا ، خـاك ياو کارخانـه  ی، برگیوانیح ي، کودهایزراع
-یت و ورمـ یـ شـامل کوکوپ  یخـاک  يهاختهیلوط و آممخ

  .کمپوست بودند
عبـور داده و بـه    يمتـر یلیخاك از الک دو م يهانمونه

چهـل  . اتاق هواخشک شدند يروز در دماک شبانهیمدت 
. درصد رطوبت استفاده شد 20خاك با  يگرم از هر نمونه

درب ياکبار مصرف کاسهی يهاست گرم آن درون ظرفیب
چغندرقنـد بـه عنـوان     هدیعدد بـذر جوشـ   60خته و یدار ر

ز یـ ر يهـا با سـوراخ  یلونینا يده و توریآن چ يطعمه، رو
ختـه و  یآن ر يگرم خـاك رو  20 يهیآن گذاشته و بق يرو

 يسـاعت در دمـا   72ظروف به مـدت  . درب آن بسته شد
oc25 ــدار ــدعفون   ينگه ــو و ض ــس از شستش ــذور پ  یو ب

ط کشـت  یمح يدرصد روم یم نیت سدیپوکلریبا ه یسطح
PDA ام یپیپ 100 يحاوPCNB یپ 50کل و یو کلرامفن-
ا یـ زوکتونیر يهـا پرگنـه . کشت شـدند  Hymexazoleام یپ

  .ساعت ظاهر شدند 48تا  24پس از 
 يسـه یشـمارش تعـداد هسـته در هـر سـلول و قطـر ر      

. انجـام شـد  ) Bandoni., 1979( یها به روش باندونهیجدا
ه به روش ی، پنجاه جداياچند هسته يااهیزوکتونیان ریاز م

 ,Kroland and Stanghellinii,1988)ینیکرولند و اسـتنگل 

Sneh et al. 1991)     يگـروه آناسـتوموز   18و بـا داشـتن 
ــتاندارد، تع ــیاس ــتوموزی ــروه آناس مشخصــات . شــد ين گ
 يشامل مشخصات پرگنه و اسکلروت و دما یکیمورفولوژ

ــهیبه ــد تع ين ــیرش ــدی ــر . ن ش ــروهاز ه ــدام از گ ــاک  يه
ن یـی تع يه بـرا یـ ک جدایص داده شده، یتشخ يآناستوموز

 30و  25، 20 يدماهـا . رشد انتخـاب شـدند   ينهیبه يدما
بـه منظـور اثبـات    .گراد در نظـر گرفتـه شـد   یسانت يدرجه
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ــها،ماهیــجدا یــیزايمــاریب  يآناســتوموز يهــاگــروه يهی
ــتفاده از ورم ــکولیبااس ــارهی ــ يت  و عص ــیب زمیس و  ین

گـرم   20تر و یدر ل ینیب زمیگرم س 300عصاره ( دکستروز
بـذر نخـود و   . ه شـد یـ بـه مـدت چهـار هفتـه ته    ) دکسترز

 ياز خــاك و ماســه یبــیترک يچغندرقنــددر گلــدان حــاو
قـارچ بـه نسـبت     يهیما.کشت شدند 2:1سترون به نسبت 

اهـان  یتعـداد گ . ها مخلـوط شـد  گلدان ییبا خاك رو 1:10
ـ هیهفته بعد از ما ت سهمرده هر روز به مد شـمارش و   یزن

  .اهان مرده محاسبه شدیدرصد گ

  ج و بحثینتا
ط یا از خاك از روشها و محـ یزوکتونیر يجدا ساز يبرا
ه داسـتفا .دیـ ن پژوهش استفاده گردیمختلف در ا يها کشت
 .ز نبـود یآم تیها و خالل دندان موفق ط کشتیم از محیمستق
ر خـاك و تعـداد   د يمختلـف نگهـدار   يهـا زمانهـا   از دما

نـه  ید و بهیـ ده چغندر قنـد اسـتفاده گرد  یمختلف بذر جوش
 و همکـاران  یمحسـن  .دین پژوهش استفاده گردیها در ا آن

(Mosani et al. 2011) يها با استفاده از خالل دندان گروه 
هـا و   بـاغ  يهـا  ا از خـاك یـ زوکتونیر يمختلف آنوسـتوموز 

است به علت  نمودند که ممکن يمزارع مازندران جدا ساز
  . آن در آن مناطق باشد يت باالیجمع
بدسـت   يایـ زوکتونیر يهیجدا 218ن پژوهش، از یدر ا

ه یــجدا 193ده چغنــدر قنــد ، یآمــده بــا روش بــذر جوشــ
 يسـه یقطـر ر . بودنـد  ياه دوهستهیجدا 25و  ياچندهسته
 ياد پنبهیکرومتر، پرگنه سفیم 5تا  3 يادوهسته يهاهیجدا

 AG-4شـامل   يگروه آناسـتوموز  12.و فاقد اسکلروت بود
)36(% ،AG-2 )18(% ،AG-1-1A )18(% ،AG-2-2IIIB 
)6(% ،AG-3 )4(% ،AG-2-2 )4(% ،AG-13 )4(% ،AG-2-

2C )2(% ،AG-5 )2(% ،AG-7 )2(% ،AG-11)2 (% در

ــاك ــاخـ ــ يهـ ــر %) AG-BI )2و  یزراعـ ــاك بکـ در خـ
 يآناســتوموزگــروه  12 یکیمشخصــات مورفولــوژ.بودنــد
تا  7 ياچندهسته يهاهیجدا يسهین قطر ریانگیم.ن شدییتع
ن یـی تع 7تـا   6ن هسته در هـر سـلول   یانگیکرومتر و میم 8
-AG-4ċ25 ،AG يگروه آناسـتوموز  12 ينهیبه يدما. شد

2ċ25 ،AG-1-1Aċ30 ،AG-2-2IIIBċ30 ،AG-3ċ25 ،
AG-2-2ċ30 ،AG-13ċ25 ،AG-2-2Cċ30 ،AG-5ċ20 ،

AG-7ċ30 ،AG-11ċ25  وAG-BIċ25 یژگـ یو.ن شدیتع-
ا، بـا  یـ زوکتونیر يآناسـتوموز  يهاگروه یکیمورفولوژ يها
 AG-13 يپرگنــه. دارنــد يریــگگر اخــتالف چشــمیکــدی

متحدالمرکز  يهاحلقه يکند و دارایرشد م يابصورت پنبه
بطـور همزمـان در    یژگین دو ویمنظم است که دارا بودن ا

کامال منحصر به  يآناستوموز يهاهان گرویک پرگنه، در می
ــ. فــرد اســت ر یــدوا يکــه دارا AG-BI ين پرگنــهیهمچن

 يد و پـودر یک به هم است، سفیمتحدالمرکز نامنظم و نزد
-AGبزرگ و معدود  يها، اسکلروتAG-4 يبودن پرگنه

1-1A  یل مـ یده به بلوك قارچ تشکیا چسبیکه در اطراف-
 يهارت قطرهکه بصو AG-2-2IIIB يهاشود و اسکلروت

-یژگـ یو یشود، همگـ یل میپرگنه تشک ياه رنگ بر رویس
 يآناسـتوموز  يهاههستند که در گرو يمنحصر به فرد يها
 يهـا ، خـاك يا از منابع کـود یزوکتونیر. گر وجود نداردید

 یاصل یآلودگ. نشد يجداساز یخاک يهاختهیمخلوط و آم
کنند یم يداریداران خراست که خزانه ییهامربوط به نشاء

سـبز   يدر فضـاها  يگلکـار  يها بـرا ن نشاءیت ایو در نها
 يمـار ین عامل بیشود که باعث انتقال و پخش ایاستفاده م

 ن عالئم پس از چهاریدر گلخانه اول.شودیبه نقاط دورتر م
ک هفتـه در نخـود مشـاهده    یـ روز در چغندرقند و پس از 

از پـا   اه نخود و چغندرقند بصورتیعالئم در هر دو گ. شد
  شـه،  یطوقـه و ر  يهیـ ر رنـگ در ناح ییاهچه، تغیگ یافتادگ
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گروه آناستوموزي  12زنی درصد گیاهان مرده در اثر مایه. 1جدول 
Rhizoctonia solani به گیاهان چغندرقند.  

Table 1. % dead plants inoculated  to 12 anastomosis 
groups (AG) of Rhizoconia solani to sugar beet and 
chickpea. 

AG  Sugar beet  Chick pea  
AG-1-1A 0  44  

AG-2  45.6  55  
AG-2-2  86  88  

AG-2-2C  53  56  
AG-2-2IIIB  65.4  62  

AG-3  0  12.4  
AG-4  45  60  
AG-5  0  27  
AG-7  37  50.4  

AG-11  29  56  
AG-13  0  34  
AG-BI  0  11.4  

  
کشـنده   يکامل تارهان رفتن یشه و طوقه، از بیر یدگیپوس

درصـد  . ر بـود یـ طوقـه  متغ  يهیـ ا شـانکر در ناح یو زخم 
  .آمده است 1 جدولاهان مرده محاسبه شد که در یگ

ن درصــد یشــتریچغندرقنــد و نخــود، ب اهیــدر هــر دو گ

ـ هیـ اهان مرده در اثـر ما یگ ش و یهـا رگـروه یو ز AG-2 یزن
AG-4 ـ هیاهان مرده در اثر مایگ. بود -AG-1-1A ،AG یزن

 یبطـور کلـ  . داشتند ییز درصد باالیبه نخود ن AG-7و  11
R. solani گروه یزبانیم يدامنه. فاژ استیپل يک گونهی-

بـر  . مشخص شـده اسـت   يآن تا حدود يآناستوموز يها
 يدامنه (Carling et al., 2002)گذشته  يهااساس پژوهش

 ، جـو و ذرت ینیزمبی، کلم، کاهو، پنبه، سAG-13 یزبانیم
(Tomaso-Peterson et al., 2004) ن پـژوهش  یاست، در ا

AG-13 ــم ضــع يرو  يشــامل شــانکرها یفینخــود، عالئ
منـابع، چغندرقنـد    یدر بررس. طوقه نشان داد يکوچک رو

ن ین پژوهش اینبوده است اما در ا AG-11و  AG-7زبان یم
. چغندرقند عالئم نشـان دادنـد   يرو يدو گروه آناستوموز

ـ هیچغندرقند مااهان یدر گ  يهـا ر گـروه یشـده بـا سـا    یزن
 AG-13و  AG-3 ،AG-5  ،AG-BIشـــامل  يآناســـتوموز
 PDAط کشت یمح يده نشد اما پس از کشت رویعالئم د
 يهـا ن گـروه یاستقرار ا يشدند که نشان دهنده يجداساز
امـا احتمـاال   . چغندرقنـد اسـت   يشـه یر يرو يآناستوموز
  .زبان آنها نبوده استیچغندرقند م
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