نشریه زراعت و فناوری زعفران

Saffron Agronomy & Technology
Vol. 6, No. 1, Spring 2018, P. 119-123

جلد  ،6شماره  ،1بهار  1931ص113-179 .

مقاله علمی کوتاه

اولين گزارش بيماري پوسيدگی بنه زعفران وحشی ناشی از  Fusarium oxysporumدر
ايران
1
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نجاری ،ق ،.نوراللهی ،. ،و پیری ،م .5997 .اولین گزارش بیماری پوسیدگی بنه زعفران وحشی ناشیی از Fusarium oxysporum

در ایران .زراعت و فناوری زعفران.559-509 :)5(6 ،
چکیده
زعفران ( )Crocus sativus L.مهمترین گیاه در جهان است که از کلاله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و مواد مدطر در طیاخی ،قنیادی
و تولید داروها استفاده میشود .بیماری پوسیدگی بنه زعفران یکی از بیماریهای مهم زعفران در ایران میباشد .بهمنظور شناسیایی عوامیل
پهمردگی و پوسیدگی بنه زعفران وحشی ،بهصور تصادفی از گیاهان دارای علائم زردی و پهمردگی در مناطق ایوان و صیالحآباد در اسیتان
ایلام نمونهبرداری انجام گرفت .نمونهها با محلول سفیدکننده ( %1هیپوکلریت سدیم) بهمد دو تا سه دقیقه ضدعفونی سطحی شیدند سیه
بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند و سپس این قطدا را با کاغذ صافی سترون خشک کرده و بر روی محییط کشیت سییبزمینی
دکستروز آگار ( )PDAکشت داده شدند .تشتکها بهمد سه روز در انکوباتور با دمای  01 ˚Cنگهداری شدند .قیارچ بیه روش تیک اسیپور
جداسازی و خال

گردید .تدداد  8جدایه  Fusarium oxysporiumبهعنوان عامل ایجاد پوسیدگی ریشه ،بیر اسیاس مشخصیا ریخیت-

شناسی و میکروسکوپی با استفاده از کلیدهای مدتیر شناسایی گزارش شد و بیماریزایی این جدایهها بهصور مصنوعی در گلخانیه مطیابق
اصول کخ بر روی رقم زعفران وحشی به اثیا رسید.

کلمات کلیدی :زعفران ،پوسیدگی بنه ،قارچ.
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بهطورکلی  8گونه زعفران وحشی شناختهشده در ایران وجود

دارد ( .)Behnia, 1991زعفرانهای وحشیی شناسیاییشیده در
استان ایلام را میتوان به  0گونیه وحشیی زعفیران زاگروسیی و
زعفران جو قاسم تقسیم کرد (.)Mathew, 1999
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از مهییمتییرین مشخصییا ظییاهری اییین دو گونییه زعفییران
وحشی ،بوته به طول  51سانتیمتیر ،گیلهیای آن تیا حیدودی
دارای رنگهای متنوگ از سفید تا آبی سوسنی پررنگ میباشید و
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مدمولاً در سطح خود رگههایی به رنگ ارغوانی تیرهتیر داشیته و

مواد و روشها

قاعده داخل آنها به رنگ سفید تا زرد دیده میشود .گلها  5تیا

جمعآوری نمونه و جداسازی عامل بيماری

 9عدد که در اوایل پاییز ظاهر میشوند ،تدیداد بیرگهیا  9تیا 8

نمونهبرداری از اندامهای گیاهیان مشیکوا بیه بیمیاری در

عدد میباشد که در زمستان و ییا اواییل بهیار ظیاهر مییشیوند

طول فصل روییش در دامنیه زاگیرس از دو شهرسیتان اییوان و

( .)Behnia, 1991در طب جدید ضمن بررسیهای انجامشیده،

صالحآباد استان ایلام انجام گرفت .بهمنظور جداسیازی قارچهیای

زعفییران باعییث کییاهش کلسییترول و تییری گلیسیییرید خییون و

بیمییاریزا گیاهییان آلییوده نمونییههای جمییعآوری شییده داخییل

همچنین بهعنوان داروی ضید سیرطان گیزارش گردییده اسیت

پاکتهای کاغذی بهصور جداگانه قرار داده شدند و پس از آن

( .)Amin et al., 2015همچنین مردم در اسیتانهیای ایلیام و

بیر روی هییر پاکییت نییام محیل و تییاریخ جمییعآوری ،نییوگ رقییم

کرمانشاه بنه زعفرانهای وحشی را سیر نمیوده و همیراه شییر

کشتشده نوشته شید و بیه آزمایشیگاه منتقیل گردیید .پیس از

مصرف مینمایند ( .)Behnia, 1991عامل پوسیدگی فوزاریومی

شستشییوی اولیییه نمونییهها و خشییککردن در دمییای  8درجییه

بنه زعفیران  Fusarium oxysporum f. sp. gladioliمیی-

سانتیگراد در یخچال نگهداری شیدند .جهیت جداسیازی قیارچ

باشد .این بیماری برای اولین بار در ژاپن ( Yamamoto et al.,

بیمییاریزا از حیید واسییط بافییت آلییوده و سییالم ،قطدییا 9-1

 ،)1954سییپس در هنیید ( )Shah & Srivastava, 1984و

میلیمتری تقسییم گردیید .جهیت ضیدعفونی سیطحی قطدیا

اسییپانیا و ایتالیییا ( Garcia-Jiménez & Alfaro-Garcia,

مختلف گیاه را در هیپوکلریت سدیم  1/5درصد به مد  0دقیقه

 .)1987گزارش شد .بیماری پهمردگی فوزارییومی مخیربتیرین

و نیز الکل  %71به مید  91ثانییه ضیدعفونی کیرده و سیپس

بیماری زعفران اسیت کیه باعیث کیاهش شیدید عملکیرد ایین

نمونییههییا را بییا آب مقطییر سییه بییار شسییتشییو داده و پییس از

محصول میشود ( .)Cappellia, 1994به این بیماری بیا نیام-

خشککردن نمونههای ضدعفونی شده با استفاده از کاغذ صافی

های مختلف اشاره شیده اسیت ،کیه شیامل پوسییدگی خشیک،

سییترون ،هییر نمونییه روی محیییط کشییت حییاوی س ییبزمینی،

پوسیدگی قهوهای و زردی است .علیائم اصیلی ایین بیمیاری در

دکستروز و آگار ( )PDAمنتقل گردیدند و تشتکها در دمای 01

طول دوره گلدهی ر میدهید .گیاهیان آلیوده افتیادگی ،میرگ

درجه سانتیگراد در اتاق کشت نگهداری شدند .پرگنه قارچ پیس

گیاهچه ،زردی و پهمردگی ساقه و بنه را شامل هسیتند .پیاتوژن

از سه روز ظاهر شدند ( .)Cappellia, 1994پیس از جداسیازی

در بنههای آلوده به شکل میسلیوم ،کلامیوسیپور ،ماکروکنییدی و

قارچ از گیاه و خال سازی با استفاده از روش نوا هیف کردن،

میکروکنیدی زنده میماند (.)Brayford, 1996

شناسایی انجام شد.

گونیه  Fusarium oxysporumدر بیین گونیههای جینس
فوزاریوم بهعنوان مهمترین عامل ایجاد پهمردگی آونیدی ،زردی
و گاهی پوسیدگی ریشه و بوتهمیری مطرح اسیت ( & Nelson

 .)Wfo-Toussoun, 1983قارچ  F. oxysporumیک پاتوژن
خاازاد با دامنه میزبانی وسیع بوده که باعث پهمردگی آوندی در
گیاهان مختلف میشود (.)Alexander & Hoover, 1955

آزمون بيماریزايی

آزمون بیماریزایی بر روی رقم وحشیی زعفیران بیر اسیاس
روش  disease-freeانجیام شید ( Cappelli & Di-Minco,

 .)1999به این منظور بنههای عاری از بیمیاری تهیهشیده را بیه
میید دو دقیقییه بییا محلییول هیپوکلریییت سییدیم  1/5درصیید
ضدعفونی سطحی گردیدند و سه بار با آب مقطر سترون هرکدام

نجاری و همکاران ،اولین گزارش بیماری پوسیدگی بنه زعفران وحشی ناشی…
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به مد  0دقیقه شستشو داده شد .سپس سوسپانسیونی از اسپور

عامل بیماری از کتیاب  The genus Fusariumاسیتفاده شید.

قارچ  F. oxysporumتهیه شد به این صیور کیه  516عیدد

تمام جدایهها مربو به جنس  Fusariumو گونه Fusarium

کنیییدی از قییارچ  F. oxysporumدر  71سیسییی آب مقطییر

 oxysporumبود (.)Bosland et al., 1987

سترون ریخته شد و سپس سطح بنه را بیا چنید خیراش زخمیی
کرده و در نهایت به مد  01دقیقه در سوسپانسیون تهیهشده از
اسپور غوطهور گردیدند بنههای عاری از بیماری در گلیدانهیایی
که حاوی خاا سیترون بودنید کاشیته شید .حیدود  81روز بدید
برگها شروگ به خشکشدن نمودند و بدد از خشکشدن برگها
علائم پوسیدگی خشک بر روی بنیههیا نماییان شید .تیمارهیای
شاهد ،بنههای فاقد قارچ را دریافت نمودنید .گلیدانهیای تلقییح
شییده در گلخانییه در دمییای بییین  01تییا  06درجییه سییانتیگراد
نگهداری شیدند .جهیت بررسیی تغیییرا حاصیل از بیمیاری از
گیاهان بازدید به عمل آمد (.)Cappelli & Di-Minco, 1999
گیاهان مایهزنی شده با جدایههای شناساییشده پیس از  81روز
کییه گیاهییان علییائم زردی را بییهخوبی نشییان میدادنیید و دچییار
پهمردگی شده بودند جهیت ارزییابی موردبررسیی قیرار گرفتنید
(شکل .)5
نتایج و بحث
مناطق نمونهبرداری در استان ایلام و جدایههای مورد مطالده
در اوایل فروردینماه سال  5991به شرح جدول  5میباشد
شناسايی ريخت شناسی جدايهها

تدداد هشیت جداییه ( Fusarium oxysporumجیدول )5
جداسازی شده از گونههای زعفران وحشی استان ایلیام براسیاس
ویهگیهای ریختشناسی به شرح :رنگ پرگنهها سفید تا کرمیی
رنگ ،از نظر سرعت رشد سه روز در دمای  01درجیه سلسییوس
تشتک پتیری نیه سیانتیمتری پیر نمیود .در بیین جداییههیای
موردبررسی میکروکنییدی و ماکروکنییدی مشیاهده گردیید .بیر
اساس مطالدا ریختشناسی جهت شناسایی جنس و گونههیای

جدول  -1مشخصات جدایه های قارچ  Fusarium oxysporumاز
مناطق مختلف استان ایلام
Table 1-Charachtristics of Fusarium oxysporum isolates
from different regions of Ilam province

منطقه

کد جدایه

ردیف

Region

Isolate code

Row

ایوان
Eyvan
ایوان
Eyvan
ایوان
Eyvan
ایوان
Eyvan
ایوان
Eyvan
صالحآباد
Salehabad
صالحآباد
Salehabad
صالحآباد
Salehabad

F1

1

F2

2

F3

3

F4

4

F5

5

F6

6

F7

7

F8

8

Fusarium oxysporum

قارچ عامل بیماری دارای میسلیومهیایی بیا دییواره عرضیی
است که در ابتدا بیرنگ ،سپس زرد کمرنگ و سرانجام ارغیوانی
یا بنفش دیده میشوند .در بررسیهای بهعمل آمده جداییههیای
قارچ عامل بیماری پس از مدتی نگهداری در یخچیال بیه رنیگ
ارغوانی در میآید .میکروکنیدیها بیرروی فیالییدهای کوتیاه در
اطراف هیف بهوجود میآید ،میکروکنیدیهیا اغلیب تخممرغیی،
استوانهای خمیده و بیضوی دیده میشوند ،ماکروکنییدیهیا بیی
رنییگ ،هلییالی شییکل و دارای دو سییر باریییک میییباشییند و
کلامیدوسپورها دارای دیواره صاف یا نیاهموار بیوده و در انتهیای
میسلیوم و یا مابین رشتهای میسلیوم بهوجود میآیید (شیکل .)0
 Fusarium oxysporum f. sp. gladioliدر سیال  5989بیر
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روی گل زنیق در ایتالیا مشاهده شید ()Gullino et al., 1983

سایتهای زعفران در حیال رشید از طرییق واردا و پراکنیدگی

علاوه بر این ،پرگنه از  F. oxysporum f. sp. gladioliعامیل

مواد آلوده انتشار پیدا کرده و گسیترش یابید ( Cappelli & Di

ایجاد بیماری در زعفران در کشورهای دیگیر ممکین اسیت بیه

.)Minco, 1999

شکل  )A( -1علائم ایجادشده توسط جدایه  F. oxysporumبر روی بنه زعفران وحشی ( )Bزعفران وحشی شاهد ( )Cعلائم ایجادشده توسط
جدایه  F. oxysporumبر روی زعفران وحشی منطقه صالحآباد استان ایلام
Figure 1- (A) Symptoms of F. oxysporum on wild Saffron corm (B) Wild Saffron control (C) Symptoms by F. oxysporum
isolates from Saleh-Abad region of Ilam province.

شکل  )A( -2میکروکنیدی ( )Bماکروکنیدی ( )Cپرگنه قارچ در جدایهی F. oxysporum
Figure 2- (A) Microconidium (B) Macroconidium (C) Colony in F. oxysporum isolate.

نتیجهگیری

خسار به زعفران وحشی میگردد و همچنین به علت پاییداری

در طی بازدید از مناطق مختلف استان ایلام و نمونهبرداری از

زیاد این قارچ ،ممکن است کورمهای آلوده بیه منیاطق زعفیران

گیاه زعفران وحشیی قیارچ F. oxysporum f. sp. gladioli

کاری کشور منتقیل شیده باعیث تنیوگ ژنتیکیی قیارچ و ظهیور

برای اولین بار به عنوان عامل بیمیاری زردی و میرگ گیاهچیه

نهادهای جدیدی در دیگر منیاطق کشیور گیردد و همیین تنیوگ

گزارش گردید .عامل بیماری به اشکال مختلف کلامیدیوسیپور و

ژنتیکی و تغییرپذیری فراوان در اینگونه مناطق ،شییوگ شیدیدی

مسیلیوم برای مد طولیانی در خیاا زنیده مییمانید و باعیث

بیماری و خسار فراوان به محصول زعفران را موجب میشیود،
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… اولین گزارش بیماری پوسیدگی بنه زعفران وحشی ناشی،نجاری و همکاران

رعایت اقداما قرنطینهای و جلوگیری از گسترش ایین بیمیاری

 تدیین،بنابراین انجام مطالدا دقیق برای شناسایی مناطق آلوده

به مناطق دیگر باعث کاهش پتانسیل ایجاد بیمیاری و افیزایش

تنوگ ژنتیکی قارچ عامل بیماری و شناسایی کانونهیای آلیودگی

.محصول زعفران شد

برای جلوگیری از انتشار این بیمیاری در دیگیر منیاطق زعفیران
 تا بتوان از این طریق بیا.کاری کشور امری بسیار ضروری است
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Abstract
Saffron (Crocus sativus L.) is the most important plant in the world that has been used in cooking,
confectionery and drug productions because of the color and aromatic substances in its sigma. Corm
rot disease is one of the most important diseases in Iran. For identification of causal agents, wild
saffron plants with wilt symptoms and rot lesions on corm were randomly collected in different
regions of Ivan and Mehran in the Ilam province. Diseased samples were surface sterilized by dipping
into domestic bleach solution (5% NaOCl). Then they were washed three times with sterile distilled
water, dried with sterile filter paper and plated on potato dextrose agar (PDA). Samples were
incubated for three days in an incubator at 20°C. A total of eight Fusarium isolates were obtained and
purified using the single spore method. Fusarium oxysporium isolates were identified according to
their morphological and microscopic characteristics as described by the identification key. The
pathogenicity of Fusarium oxysporium isolates were artificially tested in the greenhouse on a wild
susceptible cultivar according to Koch’s principles.
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