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  دهیچک
ان و کاهش قابل یشود که سبب زیجاد میوم در سراسر جهان ایمختلف فوزار يهااز توسط گونهیطبق و فلس پ یدگیو پوس یپژمردگ
در  یاه به عمل آمد، عالئم پژمردگیرشد گ ياز در اصفهان در اواسط دورهیکه از مزارع پ ییدهایبازد یط. گرددید میدر تول يامالحظه

دادند به صورت یرا نشان م یها و پژمردگا نکروز برگی يکه عالئم زرد ییازهایاز پ يبردارنمونه. مشاهده شد يامزرعه به صورت لکه
ر رنگ ییو تغ یچون آبسوختگ ی، عالئميانبار يازهایاز پ یز در برخید در مزارع و نیاز سفین هنگام برداشت پیهمچن. انجام گرفت یتصادف

ه یته PDAط یمح ياز کشت رویه طبق و فلس پیافته در ناحیر رنگ ییتغ یاز نواح. ده شدیه گردن دیاز در ناحیپ یرونیچند فلس ب يرو
 .Fه ی، هفت جداF. acuminatumه ی، هشت جداFusarium proliferatumه یجدا 35وم شامل؛ یه از جنس فوزاریجدا 60در مجموع . دیگرد

solani، ه یچهار جداF. oxysporumه ی، چهار جداF. falciforme ه یو دو جداF. sambucinum ییزايماریآزمون ب .دیاز جدا گردیاه پیاز گ 
 F. falciformeو  F. sambucinumدو گونه  .ط گلخانه انجام شدیاز در شرایاه پیو گ%  65 یو رطوبت نسب C 25° ياز در دمایفلس پ يرو

، یدگیق حاضر، عالئم پوسیدر تحق .دیبار جدا گردنیاول يشه و طبق برایر ر رنگییمبتال به تغ يازهایبوته از پ یبه عنوان عوامل پژمردگ
. شودیران گزارش میاز ا یومیفوزار يهااز توسط گونهید در اطراف گردن پیسف يازهایپ يهافلس يجاد بافت نرم رویر رنگ و اییتغ

  .دیاز جدا گردین بار از پیاول ير رنگ فلس براییو تغ یدگیبه عنوان عامل پوس F. acuminatumن گونه یهمچن
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Abstract 
Several Fusarium species cause important diseases such as wilting and onion basal and scale rot all over the 
world lead to significant losses in the production. During the visits that were done from onion fields in 
Isfahan in the middle of the plant growth period, wilt symptoms were observed in the field as spots. 
Sampling of onions showing yellowish symptoms or leaf necrosis and wilting was done randomly. Also, 
during harvesting time of white onions in the fields and some onions in warehouse, symptoms such as 
watering and color changes were seen on several outer scales of onion in the neck area. A total of 60 
Fusarium isolates were isolated from onion included; 35 isolates of Fusarium proliferatum, eight isolates of 
F. acuminatum, seven isolates of F. solani, four isolates of F. oxysporum, four isolates of F. falciforme and 
two isolates of F. sambucinum. Pathogenicity test was carried out on external scales of onions at 25 ° C and 
65% relative humidity and onion plant in greenhouse conditions. Two species of F. sambucinum and F. 
falciforme were isolated as causal agent of plant wilting from onions with root and crown color changes for 
the first time. In the present study, the symptoms of rot, discoloration and soft tissue formation on the scales 
around the white onions neck by Fusarium species are reported from Iran. Also, F. acuminatum was isolated 
from the onion as a causal agent of rot and color change of the scales for the first time.
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  مقدمه

ن یتـر یمیاز قـد  یکی، ).Allium cepa L( یاز خوراکیپ
هزاران سال استفاده  يه و دارو برایجات، به عنوان ادویسبز

ــت   ــده اس ــاریب). Ghanbarzadeh et al. 2016(ش  يم
ن عامـل محـدود کننـده    یتـر مهم یومیطبق فوزار یدگیپوس
 ياز انبـار یـ کـاهش عملکـرد پ   یاز و گـاه ید محصول پیتول

وم که یفوزار يهااز گونه يتعداد). Gei et al. 2014(است 
 Fusarium: شـوند، عبارتنـد از   یمـ  يمـار یجـاد ب یباعث ا

oxysporum Schlecht. ،F. solani (Mart.) Sacc.،F. 

acuminatum Ellis & Everh.  ،F. culmorum (Smith) 

Sacc. ،F. equiseti (Corda) Sacc. ، F. proliferatum 

(Matsush.) Nirenberg ،F. subglutinans Wollenw. & 

Reinking. ،F. redolens Wollenw.  وF. tricinctum 

(Corda) Sacc (Bayraktar & Dolar 2011 .ـ ا  يمـار ین بی
ــ  ــه فراوان ــه  یب ــط گون ــاتوس  .Fو F. oxysporum يه

proliferatom  گونـه  . گـردد یجـاد مـ  یاF. proliferatum 
ل خطر یدر اروپا است و پتانساز یمهم پ يمارگرهایاز ب یکی

ـ آلـوده بـه ا   يازهایدر پ یقارچ يهاتجمع زهرابه ن قـارچ  ی
ــود دارد  ــارچ ). Dissanayake et al. 2009(وج  .Fق

proliferatum د کننـده زهرابـه،   یـ ک قـارچ تول ی، به عنوان
از اســت یــقاعــده پ یدگین عوامــل پوســیتــراز مهــم یکــی
)Ghanbarzadeh et al. 2016( .ــا ــه ی ــور ن گون در کش

ر مشاهده شـده اسـت   ید و سیاز سفیارقام پ يصربستان رو
)Stankovic et al. 2002 .(یرونــیب يهــافلــس یآلــودگ 
الـت واشـنگتن   یدر ا F. proliferatumد بـه  یسـف  يازهـا یپ

). Toit & Inglis 2003(ده اســت یــکــا،گزارش گردیآمر
از جدا یر و پین از فلس سیدر آرژانت  F. proliferatumگونه

ـ آن اثبات گرد ییزايماریبو   & Salvalaggio. (ده اسـت ی

Ridao 2013 .( سه گونهF. oxysporum،F. solani  و F. 

semitectum Berk. & Ravenel  عالئـم   يدارا يازهایاز پ
رفـت  یاهچـه در منطقـه ج  یو مرگ گ یو سوختگ یلکه برگ
اگرچـه  ). Najafinia & Amiri 2010(شده انـد   يجداساز

ق نفوذ یاز طر F. oxysporumله یبه وس یآلودگوه ین شیاول
ـ توانـد از طر یمـ  یاز اسـت، آلـودگ  یـ م به قاعده پیمستق ق ی
 ياقاعـده  يهـا ها و بخـش شهیژه ری، به ویزخم يهابافت
ـ ا. ز رخ دهـد یاز نیپ يهافلس ـ مـارگر از طر ین بی ق آلـوده  ی

خشـک   یدگیطبق آن سبب پوس یاز و نواحیشه پینمودن ر
ـ   يمـار یمطلوب جهت توسعه ب يدما. گرددیم ن یاگرچـه ب

بـا   ییهـا در خـاك  يمـار یحال بنیاست، با ا C 32°تا  28
ـ ). Cramer 2000(دهـد  یز رخ مین C 32°تا  15 يدما ک ی

ـ ان غلظت زاد مایم میارتباط مستق  F. oxysporum f.spه  ی

cepae از یـ پ يهااهچهیطبق در گ یدگیپوس يماریزان بیو م
ـ  هیما يهادر خاك یبستگن همیا. نشان داده شده است  یزن
 .Gei et al. (ده استیز مشاهده گردین یشده بطور مصنوع

ــا). 2014 ــرم ی ــین ف ــده  100از  یک ــزارش ش ــرم گ  .Fف

oxysporum  آن از مـزارع مختلـف و    يهـا هیاست که جدا
متفاوت هسـتند   ییزايماریگوناگون در قدرت ب يکشورها

)Cramer 2000 .(ــ ــفوزار یپژمردگ ــن یومی ــر یز از دی گ
ـ مختلـف ا  يهااست که توسط گونه ییهايماریب ن قـارچ  ی
ــیا ــاد م ــودیج ــدر ا. ش ــهی ــاران گون  .F. solani ،F يه

oxysporum  وF. acuminatum از یــپ طبــق و شـه یر از
. انـد گـزارش شـده   یو به عنوان عامـل پژمردگـ   يجداساز
، خشــک شــدن و يبــه صــورت زرد يمــارین بیــعالئــم ا
 & Najafinia(از گـزارش شـده اسـت    یبوته از پ یپژمردگ

Amiri 2010 .( ــه  F. falciforme (Carrion)گونـ

Summerb. & Schroers تــاکنون فقــط از درختــان کــاج 
Pinus maximinoi Moore وPinus tecunumanii 

Eguiluz & Perry  بـــا عالئـــم شـــانکر در ســـاقه و 
 .Herron et al(ا یـ هـا در کشـور کلمب  شاخه یدگیسرخشک
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ده برنج یشه پوسی، خاك، جلبک، پوست درخت و ر)2015
 ن گونــهیــا). Chehri et al. 2015(ده اســت یــجــدا گرد

همـدان،   يکشاورز يهانیاز خاك زمران یدر ان بار ینخست
ـ جدا گردکردستان و کرمانشاه  ). Chehri 2014(ده اسـت  ی

ل یدخ یومیفوزار يهاگونه ییق حاضر با هدف شناسایتحق
 یاز خـوراک یـ شـه، طبـق و فلـس پ   یر یدگیپوس يماریدر ب
هـا  آن ییزايماریب یابیدن اصفهان و ارزید در منطقه فریسف
  .از انجام گرفتیپ يرو

  یبررس يهامواد و روش

  ییو شناسا ي، جداسازينمونه بردار

ـ رماه، اوایدر اواسط ت ينمونه بردار ـ ل مـرداد، اوا ی ل تـا  ی
از در منطقــه یـ از مـزارع پ  1394ور و مهرمــاه یاواخـر شـهر  

 1394مـاه   ين در دیهمچن. دن استان اصفهان انجام شدیفر
از یپ يد بعمل آمد و تعدادیبازد یخانگ يانبارها ياز تعداد

ــه عال ــکوك ب ــمش ــی ــس یدگیم پوس ــادر فل ــیب يه  یرون
ـ کـه عال  یاهـان یمـزارع از گ  يهـا  نمونه. شد يآور جمع م ی
قـرار   یکیپالسـت  يهـا  دادند، در پاکت یرا نشان م یپژمردگ

 يبه منظور جداسـاز . دیشگاه منتقل گردیداده شد و به آزما
آلـوده ابتـدا بـا آب روان بـه      يهـا  ، بوتهومیفوزار يها گونه

بـه منظـور حـذف خـاك و خاشـاك شستشـو        یمدت کاف
از ) حد فاصل مرز سـالم و آلـوده  ( یقطعات کوچک. دیگرد
% 70ن قطعات توسط اتـانول یا. ه شدیشه و طبق تهیه ریناح
 يک درصد بـا نسـبت مسـاو   یم یت سدیپوکلریحلول هو م

د و پـس  یگرد یسطح یقه ضدعفونیسه دق یبه مدت دو ال
قـه بـا آب   یبه مـدت دو دق  یاز شستشو در دو مرحله متوال

. سـترون خشـک شـدند    یکاغـذ صـاف   يمقطر سترون، رو
در تشـتک   PDA ط کشتیمح يخشک شده رو يها نمونه
مـارگر  از  یقـارچ ب  يبه منظور جداساز. دیکشت گرد يپتر

 يدر دما يظروف پتر. ز مراحل فوق انجام شدیاز نیفلس پ
°C 25    ـ و پـس از   يشـش روز نگهـدار   یبه مـدت سـه ال
بـه   یه پرگنـه قطعـه کـوچک   یل پرگنه قـارچ، از حاشـ  یتشک
و  يبـه منظـور جداسـاز   . منتقـل گشـت   PDAط تـازه  یمح

به منظور  PDA کشت جامد يها طیها، از مح گونه ییشناسا
سرعت رشد پرگنه و ثبت مشخصـات رنـگ و    يریگ اندازه

سـاعت   12 يبـا تنـاوب نـور    C 25° يشکل پرگنه در دما
هـا، تـک اسـپور     ومیدیـ جوانـه زدن کن  يبرا WA، ییروشنا

 يجـه خـالص سـاز   یسه و در نتیا انتخاب نوك ریکردن و 
 يهـا  یژگـ یاز و یمشـاهده برخـ  بـه منظـور    CLAو  قارچ

ــونوم ــد زنج یکیتاکس ــمانن ــکروکنیم رهی ــرهایدی  يوم، س
ــ ــیدروغـ ــالیفین، پلـ ــالید، مونوفیـ ــپور و ید، کالمیـ دوسـ

ــایاســپوردوخ ــه  C 20°روز و C 25° يوم در دم شــب و ب
بـه   near ultra violet (nUV)نـور   يمتـر  یلیم 300فاصله 
 Nelson(شد استفاده روز درون انکوباتور  21 یال 14مدت 

et al. 1983 .( ـ وزارف يهـا گونـه  ییبه منظور شناسـا ، یومی
 Leslie & Summerell 2006, Nelson( ییشناسا يدهایکل

et al. 1983 (و مقاالت معتبر مورد استفاده قرار گرفت.  

  هاهیجدا یمولکول ییشناسا

و تامپسون  يقارچ به روش مور یژنومDNA استخراج 
)Murray & Thompson 1980(  رات انجـام  ییـ تغ یبا کمـ

 ياز بـرا یـ وم مـورد ن یسـل یه تـوده م یـ بـه منظـور ته  . گرفت
ـ اسـتفاده گرد  PDAط یاستخراج از مح اسـتخراج   يبـرا . دی

-یلـ یم 5/1 يهاگرم از پودر حاصل به لولهیلیم 200زان یم
تـر از بـافر اسـتخراج    یکرولیم 700مقـدار  . منتقل شد يتریل

 C65 )8 pH ،mM 20° شده در حمام آب گـرم   ينگهدار
EDTA ،mM 100 Tris-HCl ،M 4/1 NaCl ،)W/V (3 

 %CTAB (ات هر لوله یبه محتو. دیبه هر نمونه اضافه گرد
 تر بتا مرکـاپتو اتـانول اضـافه شـد    یکرولیبطور مجزا شش م
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)Murray & Thompson 1980 .(ن پــژوهش، بــه یــدر ا
ـ فوزار يهـا هیجدا ییمنظور شناسا  EF-1α ژن هیـ ناح یومی

ــتکث ــیر و تعی ــوالی ــرا. شــد ین ت ــتکث يب در  EF-1α ر ژنی
ــجدا ــا،هیــ ــاز ترک هــ -EF1T )5′ يب آغازگرهــــایــ

ATGGGTAAGGAGGACAAGAC-3′ ( وEF2T )5′-

GGAAGTACCAGTGATCATGTT-3′(  ب بـه  یترتبه
 .دیــو معکــوس اســتفاده گرد میمســتق يعنــوان آغازگرهــا

کـره   Macrogenساخت آغازگرها توسط شرکت ماکروژن 
 20بـا حجـم    PCRمخلوط واکنش  .صورت گرفت یجنوب
 10زه ســترون، یونیــتــر آب دیکرولیه متــر شــامل نــیکرولیم
 Taq DNA تر مخلوطیکرولیکومول از هر آغازگر، پنج میپ

polymerase Master  محصول شرکتAmplicon  و چهار
 ه شـد و یـ نـانوگرم ته  10-30بـا غلظـت    DNAتر یکرولیم

 Eppendorfمـدل  کلر یدر دسـتگاه ترموسـا   PCRواکنش 

T100  ه در یـ اول يسازط واسرشت یچرخه تحت شرا 35با
°C 94  در  يه، واسرشـت سـاز  یـ ثان 85به مدت°C 95   بـه

ــدت  ــثان 35م ــال در ی ــدت  C 57°ه، اتص ــه م ــثان 65ب ه، ی
در  ییه و گسـترش نهـا  یثان 90به مدت  C  72°گسترش در

°C 72   ـ قـه انجـام گرد  یبـه مـدت ده دق  .Geiser et al(د ی

2004.(  

  ییزایماریب آزمون

 زا ويماریب يهاگونه نییعت منظور به ییزايماریآزمون ب
 انجـام  هرگونـه  توسـط  شـده  جادیا عالئم نمودن مشخص
  .گرفت

 يآزمـون بـرا   يبه منظور اجرا: فلس يرو ییزايماریب
در نظـر  ) دیازسـف یپ(، سه تکرار )یومیگونه فوزار(مار یهر ت

ابتـدا پوسـته و دو   . دیگرفته شد و آزمون سه بار تکرار گرد
ـ یفلس ب  يازهـا یطبـق پ  ینییقسـمت پـا  هـا و  شـه ی، ریرون
ازها پس از شستشـو بـا   یپ. شده از بازار جدا شد يداریخر

قه قرار یبه مدت پنج دق%  1م یت سدیپوکلریآب روان در ه
گرفتند و پس از دو مرحله شستشو با آب مقطر سـترون در  

ک بـه  یک به گردن و نزدیدر قسمت نزد. هوا خشک شدند
سه حفره بـه انـدازه   از توسط چوب پنبه سوراخ کن یطبق پ
ـ جاد و از کشـت جـوان هـر جدا   یمتر مکعب ایلیم 125 ه، ی
. متر در داخل حفره قرار داده شـد یلیبه قطر پنج م ياقطعه

ـ لم پوشـانده گرد یتوسـط پـاراف   یزنهیمحل ما  يازهـا یپ. دی
چانده و پس از یشده بطور جداگانه داخل سلفون پ یزن هیما

درب بسـته   یکیثبت مشخصات مربوطه داخل ظرف پالست
. شـدند  ينگهـدار %  65 یو رطوبت نسـب  C 24° يدر دما
 يهـا از دستمال یکین رطوبت داخل ظرف پالستیتأم يبرا

ـ آغشته شده به آب مقطر سـترون اسـتفاده گرد   پـس از  . دی
توسـط هـر    يمـار یت بـروز عالئـم ب  یفیروز، ک 15گذشت 

د یگرد یابیشده ارز یزن هیما يهاازیپ يرو یومیگونه فوزار
)Toit & Inglis 2003.(  

انجـام   يابتـدا بـرا   :ياط گلخانـه یدر شرا ییزايماریب
ـ زاد ما ياط گلخانهیدر شرا ییزايماریآزمون ب -ه از گونـه ی

ـ راد ما. ه شدیوم تهیمختلف فوزار يها دانـه گنـدم    يه روی
 ابتـدا  منظور نیا يبرا. دیه و به خاك سترون اضافه گردیته

بـه   و سپس ساندهیخ آب در ساعت 20مدت  گندم به بذور
ختـه  یر يتریلیلیم 250تر از آن داخل ارلن یلیلیم 70مقدار 

ـ ها با فوشد و دهانه ارلن ـ پوشـانده گرد  یومیـ نیل آلومی . دی
 دسـتگاه  توسط یها در سه روز متوالبذور گندم داخل ارلن

 15بـه مـدت    psi15 فشـار   و C 121° ياتـوکالو در دمـا  
مـذکور   يهـا ک از ارلنیهر  اتیمحتو. قه سترون شدندیدق

از  يمتـر یلـ یم 10ک گونه، با قرار دادن سه قطعـه  یتوسط 
شــد و داخــل  یزنــهیــما CLAط یمحــ يپرگنــه قــارچ رو

ــا  ــا دم ــاتور ب ــاوب  C 25° يانکوب ــور متن ــاعت  12و ن س
هر هفته تکـان  . دیگرد يبه مدت سه هفته نگهدار ییروشنا
بـذور   يهـا قسمتها داده شد تا قارچ تمام به ارلن يدیشد
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 بـه  بـرگ  خاك مزرعه، شن و ازخاك یمخلوط. را بپوشاند

د یاتوکالو گرد یدو روز متوال ه و دریته 1:1:1 یوزن نسبت
)Amini et al. 2013 .( جـاد زهکـش مناسـب،    یبه منظـور ا

سـپس  . زه اتوکالو شده پوشانده شدیها با سنگرکف گلدان
 يهـا انسترون شده داخل گلد ياک مخلوط خاك گلخانهی

زان یـ به م. دیخته گردیمتر ریلیم 90با قطر دهانه  یکیپالست
کنواخـت  یتر از بذور گندم آلوده شده به صورت یلیلیم 19
ـ خاك پخش و دوباره مخلـوط خـاك بـه عمـق      يرو ک ی
ار به عمق پنج یک شی. خته شدیبذور آلوده ر يمتر رویسانت
ـ  یمتر داخل خاك ایلیم از یـ هشـت بـذر پ   یجاد و هفـت ال

 30ابتدا با اتانول هفتاد درصـد بـه مـدت    (شده  یضدعفون
ک درصد به مدت پنج یم یت سدیپو کلریه و سپس با هیثان
با آب مقطـر   یشد و سپس سه مرتبه متوال یقه ضدعفونیدق

ـ سترون شسته و در مجاورت هوا خشک گرد  Galvan(د ی

قرار  یمحل آلودگ يم باالیار به طور مستقیداخل ش) 2008
ـ ک الیار با یهر ش. داده شد ه نـازك ماسـه اتـوکالو شـده     ی

از در گلـدان شـاهد ماننـد    یـ کاشت بذور پ. دیپوشانده گرد
گنـدم سـترون    يهافقط از دانه یروش مذکور انجام شد ول

ـ شده اسـتفاده گرد  ـ  ياهـان کشـت شـده رو   یگ.دی ز یـ ک می
. رشـد کردنـد   یعـ یط تنـاوب نـور طب  یتحت شرا ياگلخانه
هـا  خاك گلـدان . ر بودیمتغ C º25 یال 22ن یگلخانه ب يدما

و پـس از آن در حـد    ياریـ بعد از کاشت تا حـد اشـباع آب  
آزمــون ). Muller 2003(شــد  ينگهـدار  یرطوبـت زراعــ 

 انجـام  در چهـار تکـرار   یهر گونه قارچ يبرا ییزايماریب

ـ روز از زمـان ما  24اهان پس از گذشـت  یگ. گردید ـ  هی  یزن
و  یعالئـم برگـ   يواز ر یـی زايماریت بیفیک یابیارز يبرا
  .شه و طبق مورد مطالعه قرار گرفتندیر رنگ رییتغ

  جینتا
شـامل   یومین پژوهش، در مجموع پنج گونه فوزاریدر ا

F. proliferatum ،F. acuminatum ،F. solani ،F. 

falciforme  وF. sambucinum يب بـا درصـدها  یـ به ترت 
از %  4/4و %  8/8، % 5/15، % 5/15، % 5/55 ینسب یفراوان
شـه،  یبوته، نکـروز ر  یمبتال به عالئم پژمردگ يازهایطبق پ
ـ در محـل طبـق جـدا گرد    یدگیا پوسیر رنگ طبق ییتغ . دی

 .F. proliferatum ،F يهاق حاضر، گونهین در تحقیهمچن

oxysporum و F. acuminatum يب بـا درصـدها  یـ به ترت 
ــ ــب یفراوان ــواح%  14/7و %  57/27، % 28/64 ینس  یاز ن

از یـ در قسمت گردن پ یرونیب يهاافته در فلسیر رنگ ییتغ
  .جدا شدند

  یمولکول یبررس

روابـط   یابیو ارز یکیمورفولوژ یید شناساییبه منظور تأ
ـ جدا یکیلوژنتیف ق حاضـر،  یـ شـده در تحق  یبررسـ  يهـا هی

ـ ر گردیتکث TEF-1αژن  يهیناح ). Geiser et al.2004(د ی
ـ ن ژن مشـخص گرد یر ایتکث یط د کـه طـول قطعـات بـه     ی

ـ مختلف فوزار يهادست آمده از گونه -انـدازه  يدارا یومی

ر شده در یکه اندازه قطعات تکث يمتفاوت است، بطور يها
تـر  یکرولیم 25مقدار . ده شدید bp. 700تا  600 يمحدوده

نان از یپس از انجام الکتروفورز و اطم PCRاز هر محصول 
ن غلظـت  یـی تع IIIنشانگر  يلهیوجود باند مورد نظر به وس

ـ  یت توالجه یکره جنوب Macrogenشد و به شرکت   یابی
ـ  یت تـوال یفیها، کیافت توالیپس از در. دیارسال گرد  یابی

ها با اسـتفاده از نـرم افـزار    الکتروگرام آن یها با بررسنمونه
CLC Sequence Viewer 6 نـان از  یو پـس از اطم  یبررس

مربوط به هر گونه مشخص  يهایها، توالت مناسب آنیفیک
مربوط به هر گونـه کـه توسـط     TEF-1αه یناح یتوال. شد

افته بود، بـا اسـتفاده از   یر یتکث EF1T/EF2Tجفت آغازگر 
سـه  یبا اطالعات موجود در بانک ژن مقا BLASTنرم افزار 

ـ  یموارد تـوال  یدر تمام. دیگرد هـا نمونـه  يدیـ نوکلوت یابی
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  .قارچی استفاده شده در این پژوهش هاي  مشخصات جدایه. 1جدول 
Table 1. Characteristics of the isolates used in this study. 

IRAN accession No. Code   Species GenBank No. 
IRAN 2753C ZSF179 Fusarium falciforme KY697902 
IRAN 2754C ZSF 191 Fusarium proliferatum KY697903 
IRAN 2757C ZSF 428 Fusarium. acuminatun KY697906 

No: number 
  

مشخصـات  . د نمـود ییـ ها را تأگونه یکیمورفولوژ ییشناسا
مورد استفاده در پژوهش و ثبت شده  يهاهیاز جدا يتعداد

زنـده   يهـا قـارچ  یون ملیکه به کلکس NCBIدر بانک ژن 
  . آورده شده است 1 جدولده، در یز ارسال گردیران نیا

  هاگونه ییزايماریب

 16تـا   15پس از گذشت  :ازیفلس پ يرو ییزايماریب
ـ  هیروز از زمان ما و  C 24° ياز در دمـا یـ فلـس پ  يرو یزن
ـ مشاهده گرد يعالئم متعدد%  65 یرطوبت نسب د کـه بـا   ی

برداشـت   يازهایو پ يانبار يازهایعالئم مشاهده شده در پ
بعـد از دو هفتـه از انجـام    . شده در مزرعه مطابقت داشـت 

، ی، عالئم بـه اشـکال آبسـوختگ   )متریلیم 5(ق یعم یزن هیما
ـ ما یصورت ـ   ییتـا خرمـا   یل بـه نـارنج  ی شـدن،   یتـا طالئ
ـ یب يهـا و بافت نـرم در فلـس   یدگیچروک همـراه بـا    یرون

ـ در طبق مشـاهده گرد  یدگیتوسعه پوس  يهـا در نمونـه . دی
ـ شده با جدا ینز هیما در  F. proliferatumمختلـف   يهـا هی

در  یشـامل؛ آبسـوختگ   ياز، عالئـم متعـدد  یاطراف گردن پ
ـ  یرونیب يهار رنگ در فلسیی، تغیزن هیمحل ما  یاز زعفران
 ياتـا بـنفش کمرنـگ تـا قهـوه      یل به نارنجیما یتا صورت
ـ در ما. و نرم شدن بافت مشاهده شـد  یشکالت ـ  هی  يهـا یزن
ـ ز عالئـم مـذکور مشـاهده گرد   یـ ن ک به طبـق ینزد ـ ی  ید ول
ـ یب يهافلس يتا قاعده یزن هیاز محل ما یدگیپوس تـا   یرون

در . ز شـد یـ طبق ن یدگیدا نمود و سبب پوسیطبق توسعه پ
ـ یب يهافلس يده شدن قاعدهیها، با پوستر نمونهشیب  یرون

ـ ها از طبق جـدا گرد فلس يو طبق، انتها در تمـام  . ده بـود ی

ـ   ییبه رنگ هلـو  یقارچ يهاسهیها رنمونه در  یتـا زعفران
ـ مشاهده گرد یزن هیمحل ما  يهـا در نمونـه ).  1 شـکل (د ی

ـ شده با جدا یزن هیما ز یـ ن F. oxysporumمختلـف   يهـا هی
جـاد  یا يهاخصوصاً در حفره یزن هیدر محل ما یآبسوختگ

شـرفت  یده شد که به طرف گردن پیشده در اطراف گردن د
ر رنگ ییتغ. ز آلوده کرده بودیحفره شاهد را ن یگاه یو حت
ـ ما یصورت  ياتـا بـنفش کمرنـگ تـا قهـوه      یل بـه نـارنج  ی
مشاهده  یرونیب يهابنفش در فلس يهاهمراه رگه یشکالت
از محـل   یدگیک بـه طبـق، پوسـ   ینزد يهایزن هیدر ما. شد
دا یـ تا طبق گسـترش پ  یرونیب يهافلس يتا قاعده یزن هیما

-تا قهوه یده شدن طبق به رنگ شکالتیوسنمود که سبب پ

از طبق جـدا   یرونیب يهافلس يدهیپوس يشد و قاعده يا
از محـل طبـق بـه     یدگیهـا پوسـ  از نمونه یدر برخ. دیگرد
 يهاتر نمونهشیدر ب. ت کرده بودیز سراین یداخل يهافلس
افته، نرم و به شکل آبـدار و  یشده بافت اضمحالل  یزن هیما
بـه   یقـارچ  يهـا سهیها ردر تمام نمونه. شد ده مشاهدهیله

ـ در محـل ما  یتا زعفران یید تا هلویرنگ سف ـ  هی رشـد   یزن
در  F. acuminatumاز قـارچ   یعالئم ناش). 2 شکل(افت ی

در اطــراف محــل  یمتعــدد شــامل؛ آبســوختگ يتکرارهــا
ـ   یرونیب يهار رنگ فلسیی، تغیزن هیما و  یبه صـورت طالئ

و نـرم شـدن    ياتا قهوه یتا خرمائ یل به نارنجیما یصورت
در تمـام  . ر رنـگ بـنفش مشـاهده نشـد    ییـ بافت بود امـا تغ 

مشـاهده   یزن هیرنگ در محل ما یزعفران يهاسهیتکرارها ر
ـ نزد يهایزن هیدر ما. دیگرد ر درییـ ک بـه محـل گـردن تغ   ی
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 Fusarium زنـی جدایـه  پیـاز ناشـی از مایـه    بیرونـی هـاي  الئم تغییر رنگ، آبسوختگی، بافت نـرم و پوسـیدگی روي فلـس   ع .1 شکل

proliferatum . عالئم مایه زنی در اطراف گردن پیاز)a( برش عرضی نزدیک گردن ،)b(زنی نزدیـک طبـق پیـاز    ، عالئم مایه)c(  بـرش ،
   ).sh(شاهد حفره و ) d(عرضی نزدیک طبق پیاز 

Fig 1. Symptoms of discoloration, watering, soft tissue and decay on foreign scales of onion induced by Fusarium 
proliferatum isolate. Symptoms of pathogenicity around the onion neck (a), cross cut at near neck (b), symptoms 
of pathogenicity near the onion basal (c), cross cut at near onion basal (d) and control cavity (sh). 

  
 يهـا بود و فلـس  یتر به صورت آبسوختگشیبافت فلس ب

قـرار   یدگیر رنـگ و پوسـ  ییـ ر تغیتـر تحـت تـأث   کم یداخل
از  یدگیک به محل طبق، پوسـ ینزد يهایزن هیدر ما. داشتند
دا نموده و بافت طبق دچـار  یتا طبق توسعه پ یزن هیمحل ما

ده یپوس يقاعده. ده بودیگرد ياتا قهوه یر رنگ شکالتییتغ
ـ یب يهـا فلس  ياز از طبـق جـدا و بـه رنـگ قهـوه     یـ ن یرون
ل اصـول کـخ،   یبه منظور تکم.) 3 شکل(ده شد ید یشکالت
 يهـا د و همـان قـارچ  یده دوباره کشت گردیپوس يهابافت
  .ت رشد نمودط کشیدر مح يمادر
ـ در ا :ياط گلخانـه یدر شرا ییزايماریب ق بـا  یـ ن تحقی

 ی، عالئمـ ياط گلخانـه یدر شـرا  یـی زايماریانجام آزمون ب

تمام  يزرد یگاه یها و حت، نکروز نوك برگيچون؛ زرد
بذر و عـدم   یدگیاز، پوسیپ يهااهچهیک طرف گیبرگ در 

هـا  اهچهین کوتاه بودن گیاهچه و همچنیسبز شدن، مرگ گ
ز یـ ن ینـ یرزمیعالئم ز. ده شدیاهچه شاهد دیسه با گیدر مقا

ـ  یر رنگ رییشامل تغ  یشه و طبق بود که به صـورت زعفران
اه رنـگ مشـاهده   یره تـا سـ  یـ ت ياروشن تا قهـوه  ياتا قهوه
 ییهـوا  شاهد انـدام  يهااهچهیگ). 5و  4 يهاشکل(د یگرد
شه، طبق و یر يرو يماریاز ب یچ عالمتیداشتند و ه یشاداب
ها قـادر  به هر حال، تمام گونه .جاد نشدیها اآن ییهوا اندام
شـه  یر رنـگ ر ییها و تغاهچهیدر گ یجاد عالئم پژمردگیبه ا

رییـ تغ یل اصول کـخ از نـواح  یبه منظور تکم. و طبق بودند
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.. Fusarium oxysporum زنی جدایهپیاز ناشی از مایه بیرونیهاي پوسیدگی روي فلسالئم تغییر رنگ، آبسوختگی، بافت نرم و ع .2شکل

، برش عرضی نزدیک طبـق  )c(زنی نزدیک طبق پیاز ، عالئم مایه)b(، برش عرضی نزدیک گردن )a(عالئم مایه زنی در اطراف گردن پیاز 
   ).sh(شاهد حفره و ) d(پیاز 

Fig 2. Symptoms of discoloration, watering, soft tissue and decay on foreign scales of onion induced by Fusarium 
oxysporum isolate. Symptoms of pathogenicity around the onion neck (a), cross cut at near neck (b), symptoms of 
pathogenicity near the onion basal (c), cross cut at near onion basal (d) and control cavity (sh). 

  
افته در طبق دوباره کشت انجام شـد و پرگنـه رشـد    یرنگ 

ـ همان مشخصـات گونـه ما   PDAط یمح يافته روی ـ  هی  یزن
  . شده را داشت

  بحث
 35وم شــامل یــه از جــنس فوزاریــجدا 60در مجمــوع 

ـ ، هشت جداF. proliferatumه یجدا ، F. acuminatumه ی
ـ هفـت جدا  ـ ، چهـار جدا F. solaniه ی ، F. oxysporumه ی
 F. sambucinumه یو دو جدا F. falciformeه یچهار جدا

روز از  16تـا   15پـس از گذشـت   . دیاز جدا گردیاه پیاز گ

ـ یب يهـا فلـس  يرو یزن هیزمان ما و  C 24° يدر دمـا  یرون
ـ مشاهده گرد يعالئم متعدد%  65 یرطوبت نسب د کـه بـا   ی

و برداشـت شـده در    يانبار يازهایعالئم مشاهده شده در پ
ج آزمون ین با نتایج آزمون همچنینتا. مزرعه مطابقت داشت

ـ توسـط تو  یـی زايمـار یب  Toit & Inglis(س یت و انگلـ ی

ز گزارش کردند یها نآن. در واشنگتن شباهت داشت) 2003
در ) متـر یلیده م(ق یعم یزن هیاز انجام ما که بعد از دو هفته

ر رنـگ  ییـ ، تغC 13° يو دمـا %  65 یط رطوبت نسـب یشرا
 يهـا از در محلیپ یرونیب يهافلس يرو ینارنج -یصورت
پـس از . طبق هم مشـاهده شـد   یدگیظاهر و پوس یزن هیما
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. Fusarium acuminatumزنی جدایه پیاز ناشی از مایه بیرونیهاي الئم تغییر رنگ، آبسوختگی، بافت نرم و پوسیدگی روي فلسع. 3شکل 

، برش عرضی نزدیک طبـق  )c(زنی نزدیک طبق پیاز ، عالئم مایه)b(، برش عرضی نزدیک گردن )a(عالئم مایه زنی در اطراف گردن پیاز 
   ).sh(و حفره شاهد ) d(پیاز 

Fig 3. Symptoms of discoloration, watering, soft tissue and decay on foreign scales of onion induced by Fusarium 
acuminatum isolate. Symptoms of pathogenicity around the onion neck (a), cross cut at near neck (b), symptoms 
of pathogenicity near the onion basal (c), cross cut at near onion basal (d) and control cavity (sh). 

  
تا  يا، قهوهیگذشت سه هفته عالئم را به اشکال؛ آبسوختگ

ـ یب يهالس، بافت نرم در فیدگیشدن، چروک یطالئ و  یرون
ـ در طبـق مشـاهده کردنـد کـه ا     یدگیبدون توسعه پوس ن ی

د یسـف  يازهـا یز مشابه عالئـم مشـاهده شـده در پ   یعالئم ن
 F. proliferatumکا توسط یداهو در آمریالت آیدر ا يانبار
ن پژوهش، عالئم متعـدد  یدر ا). Toit & Inglis 2003(بود 
 یل به نـارنج یام ی، صورتیآبسوختگ: باً مشابه شاملیو تقر
ـ  ییتا خرما و بافـت نـرم در    یدگیـ شـدن، چروک  یتا طالئ
در طبق توسـط   یدگیهمراه با توسعه پوس یرونیب يهافلس

ه یـ جاد شد که با عالئم اولیاز ایپ يمارگر رویهر سه گونه ب

ر رنـگ  ییـ مار مطابقت داشت هر چند که فقـط تغ یاه بیاز گ
جــاد یا فلــس يرو F. acuminatumبــنفش توســط گونــه

 یرسد که تفاوت قابل توجهیبه هر حال، به نظر م. دینگرد
توسط  یزنهیما. مارگر وجود نداردین عالئم و نوع گونه بیب

از فلس تا طبق شـد و   یدگیهر سه گونه سبب توسعه پوس
ل گسـترش  یدر مـورد پتانسـ   یک نگرانیرسد که یبه نظر م

 يانبار يازهایبه طرف طبق پ یرونیب يهااز فلس یدگیپوس
ـ وجود دارد، هرچند که تو  Toit & Inglis(س یت و انگلـ ی

-در انبار به فلس یدگین پوسیاند که اگزارش کرده) 2003

  شه ویر یدگیپوس يماریدر ب. گرددیمحدود م یرونیب يها
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همـراه   طبقاي تیره تا سیاه روي ریشه و  تغییر رنگ قهوه. 4شکل 

هاي پیاز ناشی در گیاهچهها زردي، نکروز و خشکیدگی نوك برگ
اي ریشـه و  ، تغییر رنگ قهـوه )F. falciforme )aزنی از مایه

 .F زنـی مایه همراه نکروز و خشکیدگی نوك برگ ناشی از طبق
acuminatum )b( اي روشن تا تیره همراه و تغییر رنگ قهوه

 .Fزنـی  زردي، نکروز و خشکیدگی نوك بـرگ ناشـی از مایـه   
solani هاي پیاز در گیاهچه)c (ايدر شرایط گلخانه.   

Fig 4. Discoloration in dark brown to black color on 
root and crown with necrosis and drying of leaf tip in 
onion seedlings caused by F. falciforme (a), brown 
color change in root and crown along necrosis and 
leaf tip drying caused by F. acuminatum (b) and color 
change in light to dark brown with yellowish, 
necrosis and leaf tip drying due to F. solani 
inoculation in onion seedlings (c) in greenhouse 
conditions. 

  
شـه، طبـق و   یهـا، ر برگتواند در یعالئم م یومیطبق فوزار
. مشاهده شود يانبار يازهایاهان بالغ و پیها، گازچهیفلس پ

شـدن بافـت    ياطبق، سـبب قهـوه   یدگیمارگر عامل پوسیب
جهت رشـد   یطیط محیچنانچه شرا. شودیطبق م ياقاعده

جـوان   يهااهچهیمارگر گیمارگر مساعد باشد، بیو توسعه ب
ـ ش از ظهور عالئـم قابـل رؤ  یرا پ بـه  . واهـد کشـت  ت، خی

ـ ر در جوانهیتواند سبب تأخیعالوه م -، مـرگ و کوتـاه  یزن

ـ   یدر گ. جوان شود يهااهچهیشدن رشد گ ن یاهـان بـالغ اول
 Cramer(هـا اسـت   زرد شـدن تمـام بـرگ    ییعالئم هـوا 

در  یـی زايمـار یز با انجام آزمـون ب یق نین تحقیدر ا). 2000
-برگ ، نکروز نوكيچون؛ زرد ی، عالئمياط گلخانهیشرا

-اهچـه یک طـرف گ یتمام برگ در  يزرد یگاه یها و حت

ر در یبـذر و عـدم سـبز شـدن، تـأخ      یدگیاز، پوسـ یـ پ يها
ـ جوانه ـ اهچـه د ین مـرگ گ یو همچنـ  یزن عالئـم  . ده شـد ی

شـه بـود کـه بـه     یر رنگ طبـق و ر ییز شامل تغین ینیرزمیز
اه رنـگ  یره تـا سـ  یـ روشن تـا ت  ياتا قهوه یصورت زعفران
ج یبـه دسـت آمـده و نتـا     يهاگونه یانفرو. دیمشاهده گرد

 F. proliferatumدهد که گونه ینشان م ییزايماریآزمون ب
ع بـوده و عـالوه بـر    یاز شایپ يدن اصفهان رویدر منطقه فر

از در انبـار و  یـ ر رنـگ در فلـس پ  ییـ و تغ یدگیجاد پوسـ یا
شـه و طبـق   یر رنـگ ر یی، تغیدگیپوس يمزارع، عامل عمده

ـ اه در مـزارع ا یگن یا یاز و پژمردگیپ در . ن منطقـه اسـت  ی
ـ ش از یمخلوط مشاهده شد و ب یها آلودگتر نمونهشیب ک ی

ن پـژوهش دو گونـه   یدر ا. به دست آمد یومیه فوزاریجدا
F. sambucinum  وF. falciforme ز بـه عنـوان عوامـل    ین

 يشه و طبـق بـرا  یر رنگ رییاهان مبتال به تغیاز گ یپژمردگ
ق حاضـر، عالئـم   یدر تحق. دیجدا گرد ازیاه پیبار از گنیاول
 يهـا فلـس  يجاد بافـت نـرم رو  یر رنگ و ایی، تغیدگیپوس
 يهـا د توسـط گونـه  یسـف  يازهایدر اطراف گردن پ یرونیب

-فلـس . شودیران گزارش مین بار در ایاول يبرا یومیفوزار

. قند هستند ییمقدار باال ياز دارایاز و غالف برگ پیپ يها
يهـا میسنتز آنـز  يک عامل بازدارندهیمقدار قند به عنوان 
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همراه زردي، نکروز و خشکیدگی نوك بـرگ و زردي   طبقاي روشن تا تیره تا سیاه روي ریشه و تغییر رنگ زعفرانی تیره تا قهوه .5شکل 

همراه نکروز، خشکیدگی نوك  طبقاي ریشه و و تغییر رنگ قهوه) F. proliferatum )a-bزنی برگ در یک طرف گیاهچه پیاز ناشی از مایه
  .)c(اي در شرایط گلخانه F. sambucinumبرگ و مرگ گیاهچه پیاز ناشی از 

Fig 5. Discoloration in dark saffron to light and dark brown to black on the root and crown with yellowish, 
necrosis, drying of leaf tip and yellowish of leaf on one side of onion seedling caused by inoculation of F. 
proliferatum (a-b) and discoloration in dark brown on root and crown with necrosis, drying of leaf tip and 
damping off in onion seedling caused by F. sambucinum in greenhouse conditions. 

  
ک نشان داده شده است و ممکن است رشـد قـارچ را   یپکت

دارنـد و   يتـر طبق و آپوپالست مقدار قند کـم . آهسته کند
ـ مـارگر ابتـدا در ا  ینکـه چـرا ب  ین ممکن است علـت ا یا ن ی

 .F که یهنگام .ح دهدیگردد را توضیاه ظاهر میمناطق از گ

oxysporum f.sp cepae کند، بـه سـمت   یشه حمله میبه ر
در  یدگیابد، پوسیتوسعه  يماریاگر ب. کندیشرفت میطبق پ

. گـردد یطبق شروع شده و به طرف باال در فلس پخـش مـ  
ل به قرمز و در ظاهر یما ياآلوده به صورت قهوه يهاسوخ
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ده خواهنـد شـد   یو سپس خشک و کامالً چروک یابتدا آبک
)Tahvonen 1981 .(ک موافقـت بـا   یز ین قین تحقیج اینتا
ن بـه نظـر   یج چنـ یبا توجه به نتـا . دهدیها نشان مافتهین یا
 يآلـوده  یاز نـواح  یدگیجـاد پوسـ  یل ایرسد که پتانسـ یم

از یـ بـه طبـق پ   یرونیب يهافلس يموجود در اطراف قاعده
رسـد کـه   ین به نظـر مـ  یهمچن. تواند وجود داشته باشدیم

ـ یب يهااز به فلسیدر اطراف گردن پ یآلودگ محـدود   یرون

   .کندیر نمیتر را درگیداخل يهاگردد و فلسیم

  يسپاسگزار
اصفهان بـه خـاطر فـراهم     ینگارندگان از دانشگاه صنعت

  .ق سپاسگزارندین تحقیآوردن امکان انجام ا
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