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  وضعیت و میزان آلودگی بذرهاي خودمصرفی گندم استان گلستان
  هاي مهم بذرزاد  به بیماري 

  
 3 و مهرناز مهرآور 2، لیال زارع1صمد مبصر

 ، کرجپژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالمربی  -1
 ، کرجمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کارشناس ارشد -2
  ، گرگانمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کارشناس ارشد -3

  
   چکیده

هاي مهم بذرزاد در بذرهاي خودمصرفی گنـدم اسـتان گلسـتان، از بـذرهاي در حـال      منظور بررسی اهمیت و تعیین پراکنش بیماريبه 
المللـی  اسـاس ضـوابط انجمـن بـین     کاشت مزارع شهرستان هاي مهم استان مانند کالله، علی آباد، گنبد،گرگان، فاضل آباد و آق قـال  بـر  

سالمت بذر و نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهـال کـرج منتقـل     نمونه برداري شد و به آزمایشگاه کنترل) ISTA(آزمون بذر
ظـور  همچنـین بـه من  . براي جداسازي عامل بیماري بالیت فوزاریومی سنبله از روش بالتـر منجمـد و کشـت آگاراسـتفاده گردیـد     . گردید

جداسازي و تعیین نوع و میزان اسپورهاي عامل از روش شستشو جهت تعیین نوع اسپورهاي سیاهک پنهان و از روش آزمون جنین جهـت  
همچنین براي ردیابی عامل بیماري بالیت فوزاریـومی سـنبله، کلیـه نمونـه هـا      . جداسازي و شناسایی اسپور سیاهک آشکار استفاده گردید

ــکو  ــی میکروس ــورد بررس ــد م ــرار گرفتن ــله  .  پی ق ــایج حاص و  37 ، 12/0 ، 69، 17/0، 55/47 ، 37/0، 37، 37/0، 19/66 ،09/0 ،55/45نت
به ترتیب در علی آباد، گنبد، کالله،   درصد فراوانی آلودگی به ترتیب به عامل بیماري بالیت فوزاریومی سنبله و سیاهک آشکار گندم0/0

در ادامه با استفاده از تخمین همبستگی براي بررسی اثر متغیر بیماري با عملیات زراعی و شـرایط  . دگرگان، آق قال و فاضل آباد را نشان دا
نتایج نشان داد کاشت گندم بعداز ذرت سبب افزایش بالیت فوزاریومی . کشت با بهره گیري از نتایج پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت

ارقام . ی مقابله با بیماري را بیشتر می کندیمصرف کودهاي عناصر ریزمغذي توانایده و شده، مصرف کودهاي نیتروژن نیز آن را شدت بخش
درصد آلودگی به سیاهک  37/0بذرهاي مناطق کالله و گنبد با . کاشته شده گندم تفاوتی را از نظر شدت بیماري بالیت سنبله نشان ندادند 

همچنین در .آباد آلودگی به این بیماري را به علت استفاده از بذر سالم نشان نداداضلآشکار، بیشتر از سایر مناطق بوده و در این بین منطقه ف
  .هاي پنهان در نمونه ها مشاهده نگردید این استان هیچ گونه آلودگی به سیاهک

  
  گندم ی سنبله گندم، سیاهک پنهان، سیاهک آشکار، بذر خودمصرفی،ومبالیت فوزاری: کلیدي کلمات
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  مقدمه
از نظـر تولیـد رتبـه     ).Triticum aestivum L( گندم

و با میزان سـطح زیـر    داشته اول در بین گیاهان زراعی
ترین محصول کشاورزي  میلیون هکتار مهم 8/6کشت 

این گیـاه مهمتـرین کـاالي کشـاورزي     . در ایران است
الملل بوده و ازجملـه تولیـدات زراعـی     در تجارت بین

. روزمـره دارد  استراتژیک است که مصرف همگانی و
بذر صرفنظر از این که کشاورزي، اقتصادي یا معیشتی 
باشد، چه در مقیاس کوچک یا بزرگ و یا در منـاطق  

تـرین   برخوردار یا کمتـر برخـوردار تولیـد شـود، مهـم     
کیفیت بذر یکی از عواملی است که . نهاده تولید است

ــرار    ــأثیر ق ــان زراعــی را تحــت ت ــد گیاه پتانســیل تولی
ی بایـد توجـه داشـت کـه همـواره بـذر بـا        ولـ . دهد می

کیفیت به دالیل متعدد در اختیـار کشـاورز نبـوده و او    
ول خود یا دیگـران را بـه   مجبور است قسمتی از محص

کــل،  طـور  بــه. عنـوان بذرخودمصـرفی، اســتفاده نمایـد   
هاي متعددي اسـت ولـی چهـار     کیفیت بذر شامل جنبه

رقـم در  ساختار ذاتی ژنتیکی (ویژگی کیفیت ژنتیکی 
کننده تـوان تولیـد محصـول بـاال، کیفیـت       بذر و تعیین

زنده در هاي زنده و غیر مطلوب دانه و تحمل بهتر تنش
زنی و بنیه  نامیه، جوانه قوه(، کیفیت فیزیولوژیکی )گیاه

 ظاهرشدن گیاهچهزنی،  بذر تعیین کننده پتانسیل جوانه
عـاري  (، کیفیـت فیزیکـی   )و اسـتقرار گیـاه در مزرعـه   

هائی ماننـد بـذر سـایر گیاهـان، بـذر       از ناخالصی بودن
هاي هـرز معمـولی و غیـر مجـاز و تعیـین کننـده        علف

و کیفیت سـالمت  ) اندازه، وزن و یکنواختی توده بذر
عاري بودن نسبی بـذر از آلـودگی بـه آفـات بـذرزاد      (

ها، نماتدها، حشرات  ها، ویروس ها، باکتري مانند قارچ
ن کننده کیفیت بـذر مـی   طور مشخص تعیی به) و غیره 

قـارچ   ناشـی از   بالیـت فوزاریـدي سـنبله گنـدم     .باشند
Fusarium graminearum Schwabe ترین  یکی از مهم

هاي گنـدم و عامـل محدودکننـده تولیـد آن و      بیماري
تهدید جدي در دنیا به خصوص در مناطق مرطـوب و  

 Dubin et ؛ De,Wolf et al., 2000(اسـت  مرطـوب   نیمـه 

al.1997(  ــاهد   12در مـــدت ســـال گذشـــته، دنیـــا شـ
هـاي شـرقی و غربـی     هاي این بیمـاري در ایالـت   طغیان

امریکا و کانادا بوده است و میزان خسارت زیـادي بـه   
محصـــول و کشـــاورزان وارد شـــده و در بســـیاري از 

شـمار   هکشورهاي دنیـا تهدیـدي بـراي تولیـد گنـدم بـ      
یفیت این بیماري به مقدار زیادي عملکرد و ک. رود می

طور غیـر مسـتقیم    دانه را کاهش داده و ممکن است به
بالیـت  . تولیدات حیوانی را نیز تحت تـأثیر قـرار دهـد   

زنـی   طریـق کـاهش قـدرت جوانـه     فوزاریومی سنبله از
هاي ضعیف سـبب   بذرها و ایجاد بالیت گیاهچه و پایه

 ).Tuiet et al, 1990(خسـارت غیرمسـتقیم مـی گـردد     
 )مایکوتوکسـین  (ارچیسـم قـ   خـاطر ضمناً بیمـاري بـه  

خسـارت کیفـی    ،تولید شده توسط قارچ عامل بیماري
شود و آرد حاصل از بـذر آلـوده بـراي     را نیز سبب می

 ,.Yazdanpanah et al( بــودتغذیــه مناســب نخواهــد 

این بیماري در بعضی از مناطق کشـور ازجملـه    .)1998
ــان و ،  )Foroutan et al., 1994(مازنــــدران گرگــ

 ,Babadoust( مغان و آذربایجـان  ،)Golzar,1989(گنبد

ی به شمار ــاري مهمــرمزگان و فارس بیمـو ه  )1995
ــذرزاد،   یکــی دیگــر از بیمــاري  .رود مــی هــاي مهــم ب

دلیل تولید ارقام مقـاوم،   باشند که البته به ها می سیاهک
سـال اخیـر از    50مبارزه زراعـی و ضـدعفونی بـذر در    

ها کاسـته شـده اسـت    ها در غالـب کشـور   خسارت آن
چهار . ها همچنان ادامه دارد ولی تحقیقات پیرامون آن

ــیاهک    ــامل س ــیاهک ش ــاري س ــوع بیم ــان   ن ــاي پنه ه
سـیاهک  و ) ١کارنـال (، پنهان پاکوتـاه، نـاقص   معمولی

                                                                              
1. Karnal bunt  
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   .شوند ایجاد میگندم  آشکار در
حـاصــل دوگـــونه   سیاهک پنهان معمـولی گنـدم   

 Tilletia laevis Kühn syn: T.foetida (Wallr.) قـارچ 
Liro) و .tritici(Bjerk.)Wint  (syn:T.caries 

(Dc.)Tul)  ــته و ــانی داش ــار جه ــه انتش ــت   ب ــل اهمی دلی
هــاي وســیعی بــر روي آن صــورت   اقتصــادي بررســی

از تمــام منــاطق کشــور  ایــن ســیاهک. پذیرفتــه اســت
در . )Masallonezhod et al., 2002(گزارش شده است 

میــزان خــسارت  . ادتري داردایران گونه اول انتشار زی
و درصد مـحــصول   25طور متـوسط تا  هآن، گاهـی بـ

درصد هم  80در مشهد، اصفهان و کردستان گاهی به 
هـاي مراکـز   طبق گـزارش . )Ale Agha, 1981(رسد می

غـرب کشـور میـزان    تحقیقاتی در مناطق غرب و شمال
 Asadi and(درصـــد اســت  30خســارت بـــیش از  

Behrouzin, 2000(.   ــدم ــاه گن ــان پاکوت  ســیاهک پنه
)Tilletia controversa Kühn(  محــدود بــه منــاطق بــا

ایــن . باشــدهــاي ســرد و پوشــیده از بــرف مــیزمســتان
ــران  شــرقی و  آذربایجــان هــاياســتان ازبیمــاري در ای

 غربـی، اردبیـل، زنجـان، کردسـتان، همـدان و لرسـتان      
آلـودگی آن در   .)Ershad, 1995(گزارش شده اسـت  

 Pourjam(رسد درصد می 50ی از مزارع به حدودبعض

 )Mitra Tilletia indica(سیاهک ناقص هندي  .)1989,

 هاي جنوبی گـزارش شـده و از طریـق    در مزارع استان
ــه ــران    محمول ــه ای ــتان ب ــی از هندوس ــاي واردات وارد ه

گردید و با توجه به قرنطینه بودن بیماري تا ایـن زمـان   
 ,Torabi(باشـد   مـی  به منـاطق جنـوبی کشـور محـدود    

ــدمی   1374-75در ســال زارعــی . )1996 کــه ســال اپی
ــمت   ــاقص در قس ــیاهک ن ــاري س ــاطق   بیم ــایی از من ه

تـن   20000جنوبی کشور بود، در استان فارس حـدود  
ــه ــد     دان ــارج از ح ــاري خ ــه بیم ــتال ب ــر اب ــدم در اث گن

استاندارد شناخته شده و سیلوها از خرید ایـن محمولـه   
Mansouri (خودداري کردند ترین  یکی از مهم .)2002 , 

 سـیاهک آشـکار   بیمـاري  گنـدم  بـذرزاد  هاي سیاهک
)Pens. Ustilago tritici (ــی ــد م ــاري در  . باش ــن بیم ای

در اکثـر منـاطق    و در ایـران سراسر جهان وجود داشته 
و بـه  به آسانی در مزرعـه  سیاهک آشکار  .وجود دارد

خسـارت ایـن بیمـاري    . شـود  شناخته میسختی در بذر 
یک درصد میـــزان محصول و گـاهی   کمتر از  معموالً

سـیاهک آشـکار یکـی از     .رسـد  درصد نیـز مـی   27به 
در رومــانی  گنــدمهــاي بــذرزاد  تــرین بیمــاري مخــرب

هاي با شرایط مسـاعد کـاهش    شناخته شده که در سال
محصــول و خســارت قابــل تــوجهی بــه علــت بیمــاري 

  ).Ciurdarescu et al., 1992( .مذکور وجود دارد
هاي ایران با وجود اهمیـت آن از   در زمینه سیاهک

هـاي گیـاهی و خسـارت در کشـور      نقطه نظـر بیمـاري  
اسـتان گلسـتان   . است تحقیقات متعددي صورت گرفته

با دارا بـودن اسـتعداد مناسـب از نظـر خـاك، شـرایط       
ــه، آب کــافی و       ــر منطق ــاکم ب ــایی ح ــوبتی و دم رط

ت گندم در کشاورزان ماهر یکی از مناطق مناسب کش
لذا ایـن مطالعـه   . می باشد) رتبه سوم در کشور(کشور 

هاي مهم بذرزاد محصول  با هدف بررسی دقیق بیماري
استراتژیک گندم در منطقه در جهت نیل به تولید بـذر  
سالم و عاري از آلودگی و یا حـداقل بـا میـزان کمتـر     

  .آلودگی اجرا گردید
  

  ها مواد و روش
 68، تعـداد 86-87اعـی  در سـال زر : نمونه بـرداري 

مزرعــه گنــدم در اســتان گلســتان واقــع در روســتاها و  
هـــاي مهـــم شـــهرهاي مختلـــف کـــه از بـــذر  بخـــش

طـور   خودمصرفی براي کشت استفاده می نمودنـد، بـه  
تصادفی انتخاب گردید و اطالعات الزم با اسـتفاده از  
پرسشنامه و مصاحبه با کشـاورزان و بازدیـد از مـزارع    

ایـن اطالعـات شـامل مشخصـات     . جمع آوري گردید
ــات     ــت، عملی ــاریخ کش ــوع و ت ــاورزان، ن ــردي کش ف
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زراعی، تناوب، میـزان، زمـان و مصـرف کـود و سـم،      
در این تحقیق هـر منطقـه بـه    . منبع تهیه بذر و غیره بود

عنوان یک تیمار و مزارع انتخابی جهت آزمون بـذرها  
لـذا  . عنوان تکرارهاي هـر تیمـار در نظـر گرفتـه شـد      به

ی بـا  ـــ اي طـرح تصادف ـــ ل آزمایش بر مبنـــکامطرح 
اخــذ . طراحــی شــد) نامتعــادل( هــاي نامســاوي تکــرار
ــه ــاس    نمون ــاورزان، براس ــرفی کش ــذر خودمص ــا از ب ه

 برداري انجمـن بـین المللـی آزمـون     دستورالعمل نمونه

هـاي   نمونـه . از بذرهاي فلّه، انجام گرفـت  )ISTA(بذر 
رار گرفتـه و  هاي کاغذي قـ  اخذ شده در پاکت ١کاري

ها به پس از ثبت مشخصات نمونه بر روي پاکت نمونه
و نهـــال مؤسســـه  آزمایشـــگاه کنتـــرل ســـالمت بـــذر

  .تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال منتقل گردیدند
  

  جداسازي عوامل بیماري زا
 بیماري بالیت سنبله

در این مطالعه بذرها مورد آزمـون بالتـر انجمـاد و    
  : شرح زیر قرار گرفتندکشت در محیط آگاردار به 

بـذر از هـر نمونـه در     400در روش بالتـر انجمـاد    
روي کاغذ بالتر مرطوب کشـت و پـس از نگهـداري    

درجـه سـانتی گـراد و     20ساعت در دماي 24به مدت 
ــه مــدت ـــســاعت دیگــر در فری 24ب ـــدرج -20زرـ ه ــ

روز در اتاقـک رشـد در    7-10گراد، بـه مـدت    سانتی
 NUV( Near Ultra( زیر نـور  گراد سانتی 20-30دماي 

Violet     ســــاعته  12بـــا دوره تــــاریکی و روشـــنایی
ــی      ــورد بررســ ــپس مــ ــده و ســ ــداري گردیــ نگهــ

 ,Mathur and Kongsdal(میکروسکوپی قرار گرفتنـد  

بذرها  (PDA)در آزمون محیط کشت آگاردار . )2003
 1-5درصـد بـراي    1سدیم  ابتدا در محلول هیپوکلریت

شده و آنگاه تعداد معینی بذر عفونی سطحی  دقیقه ضد

                                                                              
1. Working sample 

در شـرایط کـامالً سـترون روي محـیط     ) عدد بذر10( 
هاي پتري حاوي بـذرها   تشتک. غذایی کشت داده شد

گراد و  درجه سانتی 20-25روز در دماي  5-7مدت  به
ســاعت  12ســاعت روشــنایی و  12زیــر نــور متنــاوب 

تاریکی قـرار داده شـدند و پـس از آن مـورد بررسـی      
براي تشخیص و شناسـایی   .پی قرار گرفتندمیکروسکو

ــه ــاي  جدایــ ــیات   )Isolates(هــ ــوم خصوصــ فوزاریــ
ماکروسکوپی نظیر شکل، رنگ و نوع رشـد پرگنـه و   
خصوصیات میکروسکوپی نظیر نوع فیالیـد، وجـود یـا    
عــدم وجــود میکروکنیــدي، ماکروکنیــدي و شــکل و 
ــود     ــدم وجـ ــا عـ ــود یـ ــا، وجـ ــکیل آن هـ ــوه تشـ نحـ

 Nelson et(رسـی قـرار گرفـت    کالمیدوسپور مورد بر

al., 1983(.  
  

  سیاهک ها
در این مطالعه بـذرها جهـت بررسـی آلـودگی بـه      

ها بـه غیـر از سـیاهک آشـکار مـورد آزمـون        سیاهک
شستشو و جنین جهت بررسی سیاهک آشکار به شرح 

  : زیر قرار گرفتند
گرم بذر گندم نمونه مورد نظر  50:آزمون شستشو 

قطره  1-2لن مایر حاوي وزن شده و درون فالسک ار
)Tween 20( لیتـر آب مقطـر بـه     میلی 50  و قرار گرفته

دسـتگاه  دقیقـه روي   5 -10آن اضافه کرده و به مدت 
سـپس محتویـات   . تکـان داده شـد   )شیکر(دهنده  تکان

آن درون بشــري کــه روي آن پارچــه نخــی قــرار داده 
ــد    ــه ش ــود ریخت ــده ب ــه    .ش ــر درون لول ــات بش محتوی

دور  1500- 3000دقیقـه در  2-10مـدت   سانتریفوژ به
محلول شناور روي لوله سـانتریفوژ  . سانتریفیوژ گردید

ــه شــده و لولــه مــویینی را در کــف لولــه       دور ریخت
سانتریفوژ وارد کرده و پـس از پـر شـدن لولـه خـارج      

 .میکرولیتــر محلــول اســالید تهیــه شــد  10و از  نمــوده
س و ـــ جن دـــ اري در حـــ ي عامل بیم اــه پوــوســـتلی
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از نمونـه شـاهد   . گردیدنـد گونه شناسـایی و شـمارش   
ــته  ــوده و نوش ــر   آل ــاي معتب ــود ه  )Vankey, 1994(موج

با داشتن مقدار مشخصی بذر، زمـان و   .استفاده گردید
سرعت خاص شیکر، سرعت و زمان معین سـانتریفیوژ  

گر میزان و تعداد اسـپورها در   واستفاده از الم شمارش
   .یین گردیدهر گرم بذر نیز تع
تکـرار و هـر    3از هـر نمونـه گنـدم     :آزمون جنـین 

ــدام  ــذر  2000ک ــدد ب ــدود (ع ــرم 100ح ــه) گ ــور  ب ط
 5لیتر محلـول   1تصادفی انتخاب و در فالسک حاوي 

گــرم   15/0و  )NaOHهیدروکســید ســدیم    درصــد(
ساعت  22-24رنگ تریپان بلو درشرایط اتاق به مدت 

   .خیسانده شد
 5/2، 3هاي  ترتیب شمارهسپس سه عدد الک را به 

متــــري روي هــــم قــــرار داده، بــــذرهاي  میلــــی 1و 
هـا بــا جریــان   را روي غربــال  NaOHخــورده بـا   خـیس 

کـه اکثـر    گرم شستشـو داده شـده تـا زمـانی     مالیم آب
. انتقـال یابـد  ) متـري  یک میلـی (ها به الک زیرین  جنین

مخلـوط   متـر  میلـی  200جنین ها به قیف بـرمن حـاوي   
منتقـل   1:1:1گلیسرول و آب به نسـبت  اسید الکتیک،
آنگــاه از محلــول .نــدهــا شــناور گردید شــده تــا جنــین

اسید الکتیک، حاوي جنـین در شـیارهاي    و  گلیسرول
 تشـتک  خاص ورقه آزمـون جنـین کـه قـبالً در کـف     

شـد و در زیـر    هریختـ  ،پتري دیش قرار داده شده بـود 
آمیـزي شـده    هـاي رنـگ   استریومیکروسکوپ میسلیوم

  .اي آلوده مشاهده گردیده جنین
هــاي آلــوده  هــا و تعــداد جنــین تعــداد کــل جنــین 

گـر مکـانیکی    یـک شـمارش   زمان و بـا اسـتفاده از   هم
شــمارش گردیــده تــا درصــد آلــودگی در نمونــه بــذر 

ــردد  ــخص گ ــودگی    . مش ــا آل ــکوك ی ــوارد مش در م
تر  ه اسالید میکروسکوپی مشاهده دقیقریسه  با تهی کم

  .سکوپ انجام شدمیسلیوم قارچ با میکرو
  

  نتایج و بحث
 Schwabe Fusarium بررسی و میزان آلودگی بـه 

graminearum   
مزرعه تولیـد کننـده بـذر     68در این تحقیق از بذر 

برداري گردید  خودمصرفی از کل استان گلستان نمونه
بخـش  (  هـاي مهـم هماننـد کاللـه     که شامل شهرسـتان 

ــامل   ــزي ش ــتا 7مرک ــاد  )روس ــی آب ــش( ، عل ــاي بخ  ه
، گنبـد  )روسـتا  20مرکزي، کتول و کماالن مشتمل بر 

بخــش (گرگــان  ،)روســتا 16بخــش مرکــزي شــامل (
 4بخش کماالن شامل (آباد  ، فاضل)روستا 11مرکزي 

. بـود ) روستا 10بخش مرکزي شامل (قال  و آق) روستا
هاي جنس فوزاریوم جداسازي و  ها قارچ از کلیه نمونه

ــد ــدول . خــالص گردی ــانگین در 1ج ــی می صــد فراوان
آلودگی بذرها بـه فوزاریـوم هـا را در شهرسـتان هـاي      

هــاي  گونــه. دهــد بــرداري شــده نشــان مــی مهــم نمونــه
 )PDA(فوزاریــوم رشــد یافتــه بــر روي محــیط کشــت  

روز در  7متـر پـس از    سـانتی  9/3-1/5اي با قطر  پرگنه
روي این قـارچ در  . داشت گراد درجه سانتی 25دماي 

هـاي یکنواخـت و    میسـلیوم محیط کشـت درون لولـه،   
هـا   میسلیوم. متراکم تولید کرده و لوله را کامالً پر کرد

زرد روشـن تـا قرمـز مایـل بـه خاکسـتري در         در ابتدا
ــد   ــه بودن ــه و ســفید رنــگ در انتهــاي لول   .اطــراف لول

ه صـورت تـوده کـوچکی کـه در     ها بـ  اسپورودوکیوم 
ها اسـپورهاي فـراوان وجـود داشـت تشـکیل       مرکز آن

بر اساس مشخصات ذکـر شـده و مطابقـت بـا     . گردید
  هاي ذکر شده در منـابع و کلیـدهاي تشـخیص     ویژگی

) Nelson ,1983 ،Bergess,1994(   ــورد ــارچ مــ قــ
ــر ــایی  Schwabe Fusarium graminearumنظـ شناسـ

تواننـد   مـی  Fusarium بسـیاري از گونـه هـاي     .گردید
بالیت سنبله ایجاد کننـد و عالیـم ایجـاد شـده توسـط      

ه ــگون. تــی اســاً یکــف تقریبــاي مختلـــه ونهـــگ
F. graminearum   در بســیاري از کشــورها بــه عنــوان
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 Clear and( رود شـمار مـی   ترین عامل بیماري به اصلی

Abramson, 1986( .  
 )Kazemi , 1997(هاي کاظمی  این نتایج با گزارش

 32از   F. graminearumجدایـه   18مبنی بر جداسازي 
. نه گندم از مزارع گرگان و گنبد مطابقـت داشـت  نمو

ـــگون )Ershad, 1995( ادـــــــارش چنـــــین هـــــم ه ــــ
graminearum  F. هــاي منطقــه مازنــدران  را از گنــدم

به ریشه و طوقه و  1گزارش داد و ذکر کرد که گروه 
فرانســیس و . کنـد  بـه سـنبله گنـدم حملـه مـی      2گـروه  

 هــــ ز گونــنی) Francis and Burgess, 1997(س ــبرگ
F. graminearum     بنـدي   تقسـیم  2و  1را بـه دو گـروه

هاي شایان این دو گروه در این است که  تفاوت. نمود
زي بوده، ایجاد پوسـیدگی طوقـه    خاك 1گونه گروه 

  F. pseudograminearumو ریشــه کــرده کــه بــه نــام  
گــذاري شــده اســت و توانــایی تولیــد فــرم جنســی  نــام

)Petch Gibberella zeae Schw.(  در طبیعت را ندارد و
هـوازي   2باشد ولـی گـروه     خاص شرایط مرطوب می

بوده، در شرایط خشک ایجاد بالیت سنبله کرده و در 
. کند سنبله آلوده در محیط کشت فرم جنسی تولید می

عامـل اصـلی بیمـاري      F.graminearumبنابراین گونـه  
دید در منطقه گرگان صرف نظر از نوع تیپ تعیین گر

نتایج تجزیه واریانس . جاي دارد 1و احتماالً در گروه 
نمونه بذرهاي استان گلستان نشان  آزمون بالتر برروي

داد کـه منــاطق مختلـف اســتان گلسـتان از نظــر میــزان    
متفـاوت   graminearum Fusariumآلودگی بـذرها بـه   

درصـــد اخـــتالف  1بـــوده و بـــین منـــاطق در ســـطح 
ــی ــود داشـــت  معنـ ــدول( داري وجـ مقایســـه  .)2 جـ
هـاي میـزان آلـودگی بـذرها، منـاطق مختلـف        میانگین

. استان گلستان در دو گروه آمـاري مختلـف جـاي داد   
کالله و فاضل آباد که در قسـمت شـمالی اسـتان قـرار     

کمترین میزان آلـودگی را داشـتند و در بخـش     ،دارند

. داشـتند مرکز و جنوبی استان بیشترین میزان آلـودگی  
بـه علـت وجـود زادمایـه بیمـاري در       هاي اخیر در سال

هـاي قبـل،    زمین ناشی از بقایاي آلـوده محصـول سـال   
بــودن شــرایط جــوي در  کشــت ارقــام حســاس و مهیــا

اسب در ـــ خصـوص شـرایط من   مناطق مختلف استان به
قال، گنبد و گرگان میـزان آلـودگی بـذر، کـاهش      آق

زنــی، ایجــاد  کیفیــت آن ماننــد کــاهش قــدرت جوانــه
و بــه تبــع آن  ...هــاي ضــعیف و ه، پایــهبالیــت گیاهچــ

. گیـر بـوده اسـت    خسارت ناشی از بیماري بسیار چشم
  )Malihipour, 1997( براسـاس تحقیقـات ملیحـی پـور    

بیمــاري بالیــت ســنبله و نقــش عوامــل   1376درســال 
 ،محیطی در توسعه آن در منـاطق گرگـان و مازنـدران   

ــارانی در دوره      ــاي ب ــداد روزه ــدگی و تع ــزان بارن می
دهی با وقوع بیماري رقم فالت همبسـتگی بـاالیی    لگ

  .وجود دارد
صورت میسلیوم بـر روي بقایـاي    گذرانی به زمستان

کاه و کلش گندم، جو، برنج و ( گیاه آلوده در مزرعه 
در (هاي هرز تیرة گندمیان و بذر آلـوده   ، علف)ذرت 

کـه بـا کشـت گنـدم      مـی باشـد  ) ناحیه زیر پوست بذر
قارچ عامل بیمـاري معمـوالً   . رددآلودگی شروع می گ

شـود و   از ناحیه طوقه وارد گیاهچه در حـال رشـد مـی   
عامـل  . گیـرد  را در برمـی ) ناحیـه طوقـه  ( ریشه و سـاقه  

بیماري در بافت پارانشیم اسـتقرار داشـته و وارد آونـد    
پس از برداشت گندم به صورت میسـلیوم در   .شود می

بـراي سـال   بقایاي گیاه آلوده در خاك منبع آلـودگی  
باشـد،   چون عامل بیماري بـذرزاد مـی  . گردد دیگر می

هاي حاصـل از بـذرهاي آلـوده ممکـن اسـت       گیاهچه
لـذا   ؛شـود  يا هـا قهـوه   آن شـه یرمرده یا کوتاه بماند و 

ي مناسب جهت جلوگیري ازانتقـال و  ها از روش یکی
ازدیــاد بیمــاري، کاشــت بــذر پــاك شــده در شــرایط  

و گـواهی شـده و عـدم    خشک، استفاده از بـذر سـالم   
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انتقال بذر استحصالی از مناطق آلـوده بـه سـایر منـاطق     
هــاي  مثــال شــاهد ایــن قضــیه وجــود گونــه . باشــد مــی

ــتان  ــدم اســـ ــذرهاي گنـــ ــوم در بـــ ــاي  فوزاریـــ هـــ
کـه   1369-1370شـرقی و اردبیـل در سـال     آذربایجان

 گی وجـود داشـته  درصد در بـذرها آلـود   4/22حدود 
ــودگی  ــه آل ــد    73 در ک ــان گردی ــزارع نمای ــد م درص

)Babadoust, 1995( .ــین وقــوع اپیــدمی  بالیــت همچن
رقـم فـالت در مغـان در سـال     گنـدم  سنبله  یفوزاریوم

هرمزگـان و   درو توزیع بذر آلوده از این منطقه  1372
 1375جنوب فارس و پیامد آن بـروز اپیـدمی در سـال    

  .نماید در آن مناطق اهمیت موضوع را مشخص می

  
فوزاریوم در شهرستان مختاف قارچ هاي میانگین درصد فراوانی آلودگی بذرهاي خودمصرفی به گونه - 1دول ج

 هاي استان گلستان
Table1. Fusarium species frequency percent mean on informal wheat seeds in Golestan Province  

  Different places in Golestan Provinceشهرهاي مختلف استان گلستان، 
    

  
  Locationمحل                                                              

 شماره نمونه  
Sample No 

  علی آباد
Aliabad 

  گنبد
Gonbad 

  کالله
Kalaleh 

  گرگان
Gorgan 

  آق قال
Aghghala 

  فاضل آباد
Fazelabad 

گی
لود

ی آ
اوان

د فر
رص

ن د
نگی

میا
  

M
ea

n 
fr

eq
ue

nc
y 

of
 se

ed
 in

fe
ct

io
n

  

1 48 75 79 75 53 32 
2 38 53  13 45 75 42 
3 42 48  46 22 60 32 
4 36 63 27 15 77 42 
5 32 68 76 71 86  
6 44 71 13 47 76  
7 58 58 5 42 76  
8 30 49  34 66  
9 73 69  55 59  
10 61 37  61 62  
11 72 78  56   
12 51 91     
13 12 89     
14 39 64     
15 40 87     
16 40 59     
17 53      
18 93      
19 34      
20 15      

  
بــا توجــه بــه فاکتورهــاي مــؤثر در وقــوع بیمــاري  
ضریب همبستگی بـین متغیـر آلـودگی بـه فوزاریـوم و      
 دیگر عوامل از قبیل تناوب، کودهـاي نیتـروژن، ارقـام    

ین متغیرها نیز در نظر گرفته شد کـه  رابطه خطی ب ...و 
ــایج  .منظــور گردیــده اســت 3نتــایج آن در جــدول  نت

حاصل از بررسی همبستگی بین میزان آلودگی  بـذر و  
ــی  ــاوب معن ــود  تن ــی ب ــدول ( دار و منف ــق   .)3ج ــر طب ب

پرسشنامه بدست آمده از کشاورزان مشـخص گردیـد   
تنـاوب اجـرا شـده دوسـاله بـا دو گیـاه و در        عمدهکه 
و ) یـک سـال آیــش  (اردي دو سـاله بـا یـک گیـاه     مـو 

یکــی از عوامــل افــزایش . باشــد ســاله مــی بنــدرت ســه
بیمـــاري فوزاریـــومی، کاشـــت گنـــدم پـــس از ذرت 

سـنبله گنـدم    ارتباط خطر بالیـت فوزاریـومی  . باشد می
بعد از کاشت ذرت در اوایل قرن بیستم شناخته شده و 

یـومی  کند که بالیت فوزار مطالعات مختلف تأکید می
در مزارع گندم پس از ذرت شدیدتر از گنـدم نسـبت   

 ,Mallihipour(باشد به سایر محصوالت کشاورزي می

مصرف کود اوره زیاد باعث تشدید فوزاریـوم   .)1997
باشد  نمایان می 3گردد که این همبستگی در جدول می

و بــر خــالف آن اســتفاده از کودهــاي میکــرو باعــث  
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ی بیشـتر آن در مقابلـه بـا    افزایش مقاومت گیاه و توانای
با مقاومت  ارقاماستفاده از در رابطه با . شود می بیماري

ارقام زراعی مقاومـت   ژنتیکی باال به بیماري فوزاریوم،
زاریومی ندارند و این ارقـام  ومطلق و ایمنی به بالیت ف

زمانی که خطر آلودگی به بیماري در محـدوده پـایین   
کـه ایـن امـر در     دهنـد  را کاهش مـی  ،تا متوسط است

 شـامل  ارقام کشت شـده در منطقـه  . آزمون مشهود بود
کوهدشت، شیرودي، زاگرس، آتیال و پاستور بـوده و  

  . ها معنی دار نبوده است اختالف بین آن
  

  ها بررسی و میزان آلودگی به بیماري سیاهک
ها وجود  نتایج حاصل از آزمون جنین بر روي نمونه

ي سیاهک آشکار را هاي قارچ عامل بیمار میسلیوم
استفاده   )Sharifnabi, 2002(نبیشریف. نمایان ساخت

هاي میکروسکوپی و مارکرهاي مولکولی در  روش از
جو را مورد  شناخت عوامل سیاهک آشکار گندم و
توان به کمک بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که می

 و میکروسکوپ الکترونی، RAPDمارکرمولکولی 
روي گندم و جو  Ustilago نسج هاي مختلف جدایه 

به ترتیب روي    U. nudaو  U. tritici گونهرا به دو
 .)Sharifnabi, 2002(نمود جو تفکیک  گندم و

هاي این بیماري به محض ظهور سنبله قابل  نشانه
تشخیص است و پس از چند روز فقط محور لخت 

ماند و در واقع اسپورهاي قارچ دیگر  سنبله باقی می
دهی هستند آلوده کرده و  که در مرحله گل گیاهان را

میسلیوم و ریسه در حال خواب  قارچ در جنین بذر 
ظاهر سالم و با  هلذا بذرها ب. ماند گندم باقی می

زنی طبیعی نیز ممکن است آلوده و عامل انتشار  جوانه
لذا یکی از  .)Agarwal et al., 1982( دیگر بذرها باشند

دم کنترل بذر و استفاده دالیل وقوع سیاهک آشکار ع
باشد که مشابه این عمل در ایتالیا  از بذرهاي آلوده می

بدین  ).Cappelli, 1992(نیز پیش آمد  1992در سال 

هاي مهم براي کنترل  منظور یکی از بازرسی
هاي بذرزاد و به خصوص سیاهک آشکار  بیماري

باشد که  هاي آلوده می شناسایی بذرها و محموله
ات ثبت و گواهی بذر و نهال در این امر مؤسسه تحقیق

نتایج تجزیه واریانس  .گام مثبتی را برداشته است
هاي آزمون جنین نمونه بذرها نشان داد که مناطق  داده

مختلف استان گلستان از نظر میزان آلودگی بذرها به 
متفاوت بوده و بین مناطق در  Ustilago triticiقارچ 

 اري وجود داشتد درصد اختالفات معنی 1سطح 
ها مشخص کرد که  مقایسه میانگین. )2جدول (

بیشترین میزان آلودگی گندم به قارچ عامل این 
هاي کالله و  بیماري مربوط به نمونه بذرهاي شهرستان

درصد آلودگی بود و در بذرهاي  37/0آق قال با 
آشکار  آباد هیچگونه آلودگی به سیاهک منطقه فاضل

گرگان و علی آباد نیز با گنبد، . مشاهده نگردید
 .)3جدول (  درصدهایی از آلودگی بینابین قرار دارند

هاي  اي حاصل از پرسشنامه با توجه به اطالعات منطقه
آباد رقم پاستور  رقم مورد استفاده در منطقه فاضل

بوده که متفاوت با ارقام کشت شده در مناطق دیگر 
آتیال، در بقیه مناطق از ارقام کوهدشت، . بوده است

البته . شیرودي، زاگرس و شانگهاي استفاده شده است
مزرعه در گنبد نیز تحت  1دو مزرعه در علی آباد و 

هیچگونه عالیم بیماري کشت رقم پاستور بوده اند و 
 .ن منطقه نیز مشاهده نگردیدبذر خودمصرفی آدر 

سال  يآباد از بذرهامین بذر در منطقه فاضلأمنبع ت
عه خود زارع بوده است که دلیل رزقبل مربوط به م

لودگی آن در سال قبل و عدم استفاده از آن عدم روش
براساس . آلوده دیگر مناطق بوده است يبذرها

کشاورزان  يپرسشنامه مذکور در بقیه مناطق از بذرها
 هاي یتعاون يبذرهاي تولیدپیشرو و در مواردي از 

جام اند که با توجه به عدم ان روستایی استفاده کرده
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امکان استفاده و انتشار  ،آزمون جنین در سال هاي قبل
آلوده از یک منطقه به منطقه  يآلودگی از بذرها

نکته قابل توجه دیگر در مورد عدم . دیگر وجود دارد
سازي کلیه بذرها از  آماده ،آباد آلودگی منطقه فاضل

 ،باشد فونی و بوجاري دستی یا ماشینی میطریق ضدع

رار ـــر قــقیه مناطق این امر کمتر مدنظکه در ب حالی در
ی ــونــــدعفــــذرها ضـــاز ب یـــقسمته و ـگرفت

د ـــقه گنبــــر در منطـــاین ام هـــک اند ردیدهــنگ
  .باشد ر میــتودـــمشه

  ر استان گلستاند بالیت فوزاریومی سنبلهگندم به قارچ  هايتجزیه واریانس میانگین درصد فراوانی آلودگی بذر -2جدول 
Table 2. Analysis of variance of head blight Fusarium disease mean frequency percent on informal 

wheat seed in Golestan Province. 
  منبع تغییرات

 )S.O.V(  
  درجه آزادي

 )df (  
  مجموع مربعات

 )SS(  
  میانگین مربعات

  )MS(  Fs 
  Treatment( 5  4/602  1918/6  **5/68(تیمار 

    Error( 62  1/828  337/905(خطا 
        Total( 67(کل 

                                                                          Significant at 1% level of probabilityمعنی دار   1%در سطح  **
                                                                              

  
مقایسه میانگین درصد فراوانی آلودگی بذر گندم به فوزاریوم و سیاهک آشکار در مزارع تولید بذر خودمصرفی مختلف در  -3جدول 

  استان گلستان
Table 3. Mean Comparison of head blight Fusarium and loose smut disease frequency on informal 

wheat seed production fields in different parts of Golestan Province. 
  Different places in Golestan Province شهرهاي مختلف استان گلستان

 Location    محل     

  میانگین درصد فراوانی آلودگی به فوزاریوم
Mean frequency of seed infection to 

Fusarium  

  علی آباد
Aliabad 

  کاووسگنبد
Gonbad 
Kavoos 

  کالله
Kalaleh 

  گرگان
Gorgan  

  آق قال
Aghghala 

  فاضل آباد
Fazelabad 

37b  37 b 45.55b 47.55ab 66.19a 69a* 
  میانگین درصد فراوانی آلودگی به سیاهک آشکار
Mean frequency of seed infection to 

loose smut 
0.00c 0.09c 0.12b  0.17b 0.37a  0.37a 

  .بین آنهاست صددر 1 احتمال خطاي آماري در سطح DMRTآزمون  با ر مقابل میانگین ها  بیانگر عدم اختالف معنی دارحروف مشابه د*
* Means  with the same letters are not significantly different at 1% level of probability according to DMRT. 

  
هاي  کش در مورد این سیاهک نیز استفاده از قارچ

ــد    ــذرها مانن ــراي ضــد عفــونی ب سیســتمیک مناســب ب
ــی وککارب ــره عمل ــوگیري از  ســین وغی ــرین روش جل ت

ــی  ــاوم و  . باشــد خســارت بیمــاري م ــام مق انتخــاب ارق
عــاري از آلــودگی نیــز درکنتــرل  ياســتفاده از بــذرها

نکتــه مهــم در . باشــد بیمــاري داراي اهمیــت زیــاد مــی
کــه هــاي گنــدم ایــن اســت  کنتــرل شــیمیایی ســیاهک

طـور کامـل    هعملیات ضدعفونی بذرها باید با دقت و ب

هـــاي مــــایع   کـــش  امـــروزه قــــارچ . انجـــام شـــود  
کننده بـذرها، بـه دلیـل توانـایی در پوشـش       ضدعفونی

اي  اهمیت ویـژه  از ،کامل بذر و مصرف در مقادیر کم
نظـر نـوع کشـت، دیـم و یـا آبـی       از . اسـت برخوردار 

منطقـه،   بودن، نـوع تسـطیح اراضـی، تنـاوب رایـج در     
ــاي   ــزان کوده ــروژن،می ــر    نیت ــاس و عناص ــفر و پت فس

داري در بــین منــاطق ایــن  اختالفــات معنــی ریزمغــذي
ه از بذري ک که با توجه به اینلذا  .شتاستان وجود ندا
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بایســتی   ،گــردد مــزارع تولیــد بــذر استحصــال مــی    
ترین نـوع بـذر و یـا بـا حـداقل آلـودگی باشـد و         سالم

ر هـدف اصـلی یـک    ه کیفیـت مطلـوب بـذ   بـ دستیابی 
ایـن   ، درگـردد  بـذر محسـوب مـی    تولیـد  برنامه موفـق 

مزارع نیاز به رعایت اصول زراعی و مبارزات خاصـی  
لذا شناسایی و تعیین میزان آلـودگی بـذرها و    .باشد می

درنظـر   متـوالی،  هـاي  تغییرات احتمالی آن در طی سال
وضعیت و شرایط نگهـداري مزرعـه و شـرایط     گرفتن

از جمله مواردي است کـه بایـد بـا    ایی متغیر آب و هو

  . دقت مدنظر گرفته شود
ــون   در طــی بررســی ســیاهک  هــاي پنهــان در آزم

هـاي   شستشوي بذرها هیچگونـه آلـودگی بـه سـیاهک    
ــن     ــد کــه ای ــاهده نگردی ــاه مش ــاقص و پاکوت ــان، ن پنه
 موضوع با ذکر عدم آلودگی استان گلسـتان در  نتـایج  

ر نظرگــرفتن صــحت داشــته و بــا د نیــزســایر محققــین 
شرایط آب و هوایی خاص منطقه و نیاز عامل بیمـاري  

اي دور از ذهــن نیــز  و در نظــر گــرفتن مســایل قرنطینــه
  .باشد نمی

  ضرایب همبستگی بین متغیر هاي عوامل موثر در بروز بیماري فوزاریومی گندم -4جدول 
Table 4. Coefficient between Fusarium disease and factors involved in disease variables 

  تناوب
 Rotation 

  کود نیتروژن
 Nitrogen fertilizer 

  مغذي/ کودهاي عناصر
Microelement 

  آلودگی به فوزاریوم
Fusarium Infection  

0.9  -  0.36  0.25-    
  

  سپاسگزاري
نگارندگان از همکاران محترم آزمایشگاه سـالمت  

ذر و نهال بذر و نهال مؤسسه تحقیقات ثبت وگواهی ب

 ها آزمون که در انجام آزمون ها و تهیه شرایط مناسب
  .کمال تشکر را دارند ،همکاري نمودند
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