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 چکیده

 قنیادی طیاخی، در مدطر و مواد رنگی مواد دلیل داشتن به کلاله آن است که از گیاه در جهان ترینمهم (.Crocus sativus L) زعفران

شناسیایی عوامیل  منظوربهباشد. های مهم زعفران در ایران میبیماری پوسیدگی بنه زعفران یکی از بیماری شود.می داروها استفاده و تولید

در اسیتان  آبادصیالحپهمردگی در مناطق ایوان و تصادفی از گیاهان دارای علائم زردی و  صور بهپهمردگی و پوسیدگی بنه زعفران وحشی، 

دو تا سه دقیقه ضدعفونی سطحی شیدند سیه  مد به( هیپوکلریت سدیم %1یدکننده )سفها با محلول انجام گرفت. نمونه یبردارنمونهایلام 

 زمینییبسیروی محییط کشیت بر  و سپس این قطدا  را با کاغذ صافی سترون خشک کردهبار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند و 

 بیه روش تیک اسیپورقیارچ نگهداری شدند.  C 01˚در انکوباتور با دمای سه روز  مد بهها تشتککشت داده شدند.  (PDA) دکستروز آگار

-عامل ایجاد پوسیدگی ریشه، بیر اسیاس مشخصیا  ریخیت عنوانبه Fusarium oxysporiumجدایه  8تدداد  جداسازی و خال  گردید.

مصنوعی در گلخانیه مطیابق  صور بهها زایی این جدایهو بیماری و میکروسکوپی با استفاده از کلیدهای مدتیر شناسایی گزارش شد شناسی

 اصول کخ بر روی رقم زعفران وحشی به اثیا  رسید.
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در  شیدهییشناسیاهای وحشیی (. زعفرانBehnia, 1991دارد )

گونیه وحشیی زعفیران زاگروسیی و  0توان به استان ایلام را می

 (.Mathew, 1999زعفران جو قاسم تقسیم کرد )

تییرین مشخصییا  ظییاهری اییین دو گونییه زعفییران از مهییم 

حیدودی  هیای آن تیاگیل، متیرسانتی 51 بوته به طولوحشی، 

باشید و های متنوگ از سفید تا آبی سوسنی پررنگ میدارای رنگ
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تیر داشیته و هایی به رنگ ارغوانی تیرهدر سطح خود رگه مدمولاً

تیا  5ها شود. گلها به رنگ سفید تا زرد دیده میقاعده داخل آن

 8تیا  9هیا ، تدیداد بیرگشوندظاهر می پاییز اوایل در که عدد 9

شیوند در زمستان و ییا اواییل بهیار ظیاهر مییباشد که عدد می

(Behnia, 1991 .)شیدهانجامهای در طب جدید ضمن بررسی ،

زعفییران باعییث کییاهش کلسییترول و تییری گلیسیییرید خییون و 

داروی ضید سیرطان گیزارش گردییده اسیت  عنوانبههمچنین 

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

های وحشی را سیر  نمیوده و همیراه شییر رانزعف کرمانشاه بنه

(. عامل پوسیدگی فوزاریومی Behnia, 1991نمایند )مصرف می

-میی Fusarium oxysporum f. sp. gladioliبنه زعفیران 

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

 ( وShah & Srivastava, 1984سییپس در هنیید ) (،1954

 ,Garcia-Jiménez & Alfaro-Garciaیتالیییا )اسییپانیا و ا

تیرین گزارش شد. بیماری پهمردگی فوزارییومی مخیرب .(1987

بیماری زعفران اسیت کیه باعیث کیاهش شیدید عملکیرد ایین 

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

های مختلف اشاره شیده اسیت، کیه شیامل پوسییدگی خشیک، 

زردی است. علیائم اصیلی ایین بیمیاری در ای و پوسیدگی قهوه

دهید. گیاهیان آلیوده افتیادگی، میرگ طول دوره گلدهی ر  می

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

های آلوده به شکل میسلیوم، کلامیوسیپور، ماکروکنییدی و در بنه

 (. Brayford, 1996)ماند میکروکنیدی زنده می

های جینس بیین گونیه در Fusarium oxysporumگونیه 

ترین عامل ایجاد پهمردگی آونیدی، زردی مهم عنوانبهفوزاریوم 

 & Nelsonمیری مطرح اسیت )و گاهی پوسیدگی ریشه و بوته

Wfo-Toussoun, 1983). قارچ F. oxysporum  یک پاتوژن

با دامنه میزبانی وسیع بوده که باعث پهمردگی آوندی در  زادخاا

 (.Alexander & Hoover, 1955شود )مختلف می گیاهان

 

 هامواد و روش

 ی عامل بيماریو جداسازی نمونه آورجمع

ی گیاهیان مشیکوا بیه بیمیاری در هااندامی از بردارنمونه

طول فصل روییش در دامنیه زاگیرس از دو شهرسیتان اییوان و 

هیای جداسیازی قارچ منظوربهاستان ایلام انجام گرفت.  آبادصالح

شییده داخییل  یآورجمییع یهانمونییهزا گیاهییان آلییوده بیمییاری

جداگانه قرار داده شدند و پس از آن  صور بههای کاغذی پاکت

، نییوگ رقییم یآورجمییعبیر روی هییر پاکییت نییام محیل و تییاریخ 

نوشته شید و بیه آزمایشیگاه منتقیل گردیید. پیس از  شدهکشت

درجییه  8در دمییای  کردنخشییکها و شستشییوی اولیییه نمونییه

گراد در یخچال نگهداری شیدند. جهیت جداسیازی قیارچ سانتی

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

سیطحی قطدیا   یضیدعفونمتری تقسییم گردیید. جهیت میلی

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

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

شییو داده و پییس از مقطییر سییه بییار شسییت هییا را بییا آبنییهنمو

ضدعفونی شده با استفاده از کاغذ صافی  یهانمونه کردنخشک

، زمینییبسییسییترون، هییر نمونییه روی محیییط کشییت حییاوی 

 01ها در دمای منتقل گردیدند و تشتک( PDA)آگار  دکستروز و

پیس پرگنه قارچ  گراد در اتاق کشت نگهداری شدند.درجه سانتی

 یجداسیاز ازپیس  .(Cappellia, 1994)شدند روز ظاهر  سهاز 

با استفاده از روش نوا هیف کردن،  یسازخال قارچ از گیاه و 

 شناسایی انجام شد.

 

 زايیآزمون بيماری

 بیر اسیاسزایی بر روی رقم وحشیی زعفیران آزمون بیماری

 ,Cappelli & Di-Minco) انجیام شید disease-freeروش 

شیده را بیه یهتههای عاری از بیمیاری این منظور بنه . به(1999

درصیید  5/1میید  دو دقیقییه بییا محلییول هیپوکلریییت سییدیم 

ضدعفونی سطحی گردیدند و سه بار با آب مقطر سترون هرکدام 
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دقیقه شستشو داده شد. سپس سوسپانسیونی از اسپور  0به مد  

عیدد  516یه شد به این صیور  کیه ته F. oxysporum  قارچ

مقطییر سییی آب یس 71در  F. oxysporumیییدی از قییارچ کن

سترون ریخته شد و سپس سطح بنه را بیا چنید خیراش زخمیی 

شده از یهتهدقیقه در سوسپانسیون  01یت به مد  نها درکرده و 

هیایی های عاری از بیماری در گلیدانگردیدند بنه ورغوطهاسپور 

بدید  روز 81بودنید کاشیته شید. حیدود  که حاوی خاا سیترون

ها شدن برگبدد از خشکشدن نمودند و شروگ به خشک هابرگ

هیا نماییان شید. تیمارهیای پوسیدگی خشک بر روی بنیه علائم

هیای تلقییح های فاقد قارچ را دریافت نمودنید. گلیدانشاهد، بنه

گراد درجییه سییانتی 06تییا  01ی بییین شییده در گلخانییه در دمییا

از بیمیاری از  نگهداری شیدند. جهیت بررسیی تغیییرا  حاصیل

 (.Cappelli & Di-Minco, 1999)گیاهان بازدید به عمل آمد 

روز  81پیس از  شدهییشناساهای زنی شده با جدایهمایه گیاهان

دادنیید و دچییار نشییان می یخوببییهکییه گیاهییان علییائم زردی را 

 قیرار گرفتنید یموردبررسیپهمردگی شده بودند جهیت ارزییابی 

 (.5)شکل 

 

 نتایج و بحث

های مورد مطالده در استان ایلام و جدایه یبردارنمونهطق منا

 باشدمی 5به شرح جدول  5991سال  ماهینفرورددر اوایل 

 

 ها شناسايی ريخت شناسی جدايه

( 5)جیدول  Fusarium oxysporumجداییه  هشیتتدداد 

زعفران وحشی استان ایلیام براسیاس  یهاگونهجداسازی شده از 

ها سفید تا کرمیی به شرح: رنگ پرگنه یشناسیخترهای ویهگی

درجیه سلسییوس  01روز در دمای  سهرنگ، از نظر سرعت رشد 

هیای جداییهپیر نمیود. در بیین  مترییسیانت نیهتشتک پتیری 

بیر ی میکروکنییدی و ماکروکنییدی مشیاهده گردیید. موردبررس

هیای شناسی جهت شناسایی جنس و گونهاساس مطالدا  ریخت

اسیتفاده شید.  The genus Fusariumاب عامل بیماری از کتی

 Fusariumو گونه  Fusariumها مربو  به جنس تمام جدایه

oxysporum ( بودBosland et al., 1987). 

 

از  Fusarium oxysporumجدایه های قارچ  مشخصات -1جدول 

 مناطق مختلف استان ایلام
Table 1-Charachtristics of Fusarium oxysporum isolates 

from different regions of Ilam province 
 ردیف
Row 

 کد جدایه

Isolate code 

 منطقه
Region 

1 F1 
 ایوان

Eyvan 

2 F2 
 ایوان

Eyvan 

3 F3 
 ایوان

Eyvan 

4 F4 
 ایوان

Eyvan 

5 F5 
 ایوان

Eyvan 

6 F6 
 آبادصالح

Salehabad 

7 F7 
 آبادصالح

Salehabad 

8 F8 
 آبادصالح

Salehabad 

 

Fusarium oxysporum 
هیایی بیا دییواره عرضیی قارچ عامل بیماری دارای میسلیوم

رنگ، سپس زرد کمرنگ و سرانجام ارغیوانی بی ابتدااست که در 

هیای عمل آمده جداییههای بهشوند. در بررسییا بنفش دیده می

قارچ عامل بیماری پس از مدتی نگهداری در یخچیال بیه رنیگ 

ها بیرروی فیالییدهای کوتیاه در وکنیدیآید. میکرارغوانی در می

ی، مرغیتخمهیا اغلیب آید، میکروکنیدیمی وجودبهاطراف هیف 

هیا بییشوند، ماکروکنییدیای خمیده و بیضوی دیده میاستوانه

باشییند و رنییگ، هلییالی شییکل و دارای دو سییر باریییک مییی

کلامیدوسپورها دارای دیواره صاف یا نیاهموار بیوده و در انتهیای 

(. 0شیکل آیید )وجود میای میسلیوم بهین رشتهمابوم و یا میسلی

Fusarium oxysporum f. sp. gladioli  بیر  5989در سیال
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( Gullino et al., 1983روی گل زنیق در ایتالیا مشاهده شید )

عامیل  F. oxysporum f. sp. gladioliپرگنه از  علاوه بر این،

ممکین اسیت بیه ایجاد بیماری در زعفران در کشورهای دیگیر 

های زعفران در حیال رشید از طرییق واردا  و پراکنیدگی سایت

 Cappelli & Di) یابیدمواد آلوده انتشار پیدا کرده و گسیترش 

Minco, 1999 .) 

 

 
ط یجادشده توسا( علائم Cوحشی شاهد )( زعفران B) بنه زعفران وحشی بر روی F. oxysporum توسط جدایه یجادشدهاعلائم  (A) -1شکل 

 استان ایلام آبادصالحبر روی زعفران وحشی منطقه  F. oxysporum جدایه 
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. 

 

 
 F.  oxysporumی ( پرگنه قارچ در جدایهC( ماکروکنیدی )Bی )( میکروکنیدA) -2 شکل

Figure 2- (A) Microconidium (B) Macroconidium (C) Colony in F. oxysporum isolate. 

 

 گیری نتیجه

ی از بردارنمونه در طی بازدید از مناطق مختلف استان ایلام و

   F. oxysporum f. sp. gladioliگیاه زعفران وحشیی قیارچ  

برای اولین بار به عنوان عامل بیمیاری زردی و میرگ گیاهچیه 

گزارش گردید. عامل بیماری به اشکال مختلف کلامیدیوسیپور و 

مانید و باعیث مسیلیوم برای مد  طولیانی در خیاا زنیده میی

گردد و همچنین به علت پاییداری خسار  به زعفران وحشی می

 لوده بیه منیاطق زعفیرانهای آزیاد این قارچ، ممکن است کورم

کاری کشور منتقیل شیده باعیث تنیوگ ژنتیکیی قیارچ و ظهیور 

نهادهای جدیدی در دیگر منیاطق کشیور گیردد و همیین تنیوگ 

ژنتیکی و تغییرپذیری فراوان در اینگونه مناطق، شییوگ شیدیدی 

شیود، بیماری و خسار  فراوان به محصول زعفران را موجب می
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ق برای شناسایی مناطق آلوده، تدیین بنابراین انجام مطالدا  دقی

هیای آلیودگی تنوگ ژنتیکی قارچ عامل بیماری و شناسایی کانون

برای جلوگیری از انتشار این بیمیاری در دیگیر منیاطق زعفیران 

کاری کشور امری بسیار ضروری است. تا بتوان از این طریق بیا 

ای و جلوگیری از گسترش ایین بیمیاری رعایت اقداما  قرنطینه

میاری و افیزایش به مناطق دیگر  باعث کاهش پتانسیل ایجاد بی

 محصول زعفران شد.
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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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