
 

1 
 

 ) نيشكر در خوزستانknife-cutبررسي پراكندگي عوامل فوزاريومي بيماري چاقوبريدگي(
Pحسين موذن رضامحله 

*
Pرضا فرخي نژاد P

** 
 موسسه تحقيقات و آموزش نيشكركارشناس ارشد و مسئول اداره بيماريها-  * 

caspian.2004@yahoo.com  09166200956   
 دانشگاه شهيد چمران اهواز استاد بيماري شناسي گياهي ** 

 
 
 
 

چكيده: 
 از كشت و صنعت هاي مختلف نيشكر در استان خوزستان، قلمه هاي آلوده به بيماري چاقو بريدگي 1384-1385در سالهاي  

 جدايه فوزاريوم از محل چاقو بريدگي جـداسازي گرديـد كه پس از بـررسـي و 270جمع آوري شد و در مجموع تعداد 
 57،30 با فراواني F. subglutinans و F. verticillioides (moniliforme)، F. proliferatumشناسـايـي در سـه گـونـه 

هاي صورت گرفته، مشخص شد كه گونه غالب در كشت و صنعت هاي شمال   درصد قرار گرفتند. پس از بررسي13 و
 مي باشد. تمامي جدايه ها به F. verticillioides و گونه غالب در كشت و صنعت هاي جنوب F. subglutinansخوزستان 

دست آمده از بافت هاي آلوده نيشكر، از لحاظ بيماريزايي مورد بررسي قرار گرفتند. بيماريزايي جدايه هاي به دست آمده از 
نيشكر با روش ساقه هاي بريده شده بر روي ساقه هاي نيشكر بررسي شد كه حكايت از بيماريزا بودن تمام  جدايه ها بر روي 

 قلمه هاي نيشكر داشت. 

 
مقدمه و هدف: 

اجراي طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي در جوار كشت و صنعت هاي قديمي (كارون و هفت تپه)خوزستان با هدف تأمين 
 هزار تن در سال و با توجه به شرايـط آب و هوايي و پيشينة خوزسـتان به عنـوان يكـي از 700كسري شكر مورد نياز به ميزان 

مراكز اصلي كشت نيشكر در جهان ديروز، مورد توجه قرار گرفت و براي تحقق اين هدف ارزندة اقتصادي است كه با تالش هاي 
 هزار هكتار از زمين هاي لم يزرع و شور خوزستان، آماده كشت نيشكر شده و با شيرين سازي 84انجام گرفته، امروز بالغ بر 

وسعت قابل توجهي از آن نيز براي چندمين سال مورد بهره برداري قرار گرفته است. لذا با توجه به افزايش سطح زير كشت و 
اهميت اقتصادي نيشكر، شناخت و مبارزه با عوامل محدود كنندة آن يك ضرورت مي باشد. از فاكتورهاي بسيار مؤثر در كاهش 

). 7محصول نيشكر بيماري هاي آن بوده كه شامل بيماريهاي فيتو پالسمايي، ويروسي، باكتريايي و بيماريهاي قارچي مي باشد(
پيشينه تحقيق: 

  نيشكر(knife-cut)- بيماري چاقوبريدگي
 در چهارمين كنگرة تكنولوژيست هاي نيشكر گزارش 1935     بيماري چاقو بريدگي اولين بار توسط ويلبرينك در سال 

 گسترش 1989 اين بيماري را از هندوستان گزارش كردند، ريكاد و همكاران در سال1984در سال  و همكاران  گرديد. ورما

 اين بيماري در كشورهايي چون هاوايي، استراليا، برزيل، هند، اندونزي، آفريقاي جنوبي، .بيماري را در جهان مشخص نمودند

). 9و7فيليپين و ايران مشاهده گرديد(

عالئم بيماري : 

    از بيرون مزرعه عالئم خاصي مشاهده نمي گردد. بعداز جدا كردن غالف به ويژه در ميانگره هاي تحتاني ساقه، زخم هايي 

شبيه چاقو بريدگي در يك يا دو طرف ساقه مشاهده مي گردد و گاهي در يك ساقه، چند زخم و حتي در يك ميانگره يك تا 
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). بعضي اوقات در ساقه هايي كه در اواسط فصل بهار آلـوده مي شـوند، در درون زخـمهاي 1چند زخم ديده مي شود(شكل

ايـجاد شده، ريشه هاي نابجا ايجاد مي گردد بطوريكه زخمها به سختي قابل ديد مي باشند. 

زخم ايجاد شده در ساقه مانند آن است كه با يك كارد تيز، بطور مورب از پوست ساقه به طرف مغز آن در دو نقطه برش داده 

بطوريكه محلهاي برش در قسمت گوشتي و مغز ساقه در يك نقطه همديگر را قطع مي كنند و تشكيل زاويه مي دهند. بعد از 

كهنه و مسن شدن زخم، حالت زاويه دار بودن آن كاهش يافته و شكل يك سوراخ بزرگ كه در ساقه تعبيه شده باشد به خود 

مي گيرد و لبه هاي آن تيره مي شود. 

      مكانيسم چاقوبريدگي بدين صورت است كه اسپور قارچ به روش هاي مختلف خود را به ساقة رشد نكرده مي رساند و بعد 

از استقرار و نفوذ در ساقه، تدريجا به بافت اطراف نفوذ كرده و لكه هاي قهوه اي تيره در دستجات آوندي بوجود مي آيد. در اثر 

آلودگي، خاصيت كشساني ديواره سلولها كاهش يافته و در نتيجة عدم رشد، سلول آلوده رشد نكرده و طويل نمي شود، در 

حاليكه سلولهاي سالم به رشد طولي خود ادامه مي دهند. بنابراين سلولهاي آلوده نمي توانند هماهنگ با سلولهاي سالم بافت 

 مجاورشان رشد كنند و در نهايت پاره شده و باعث بوجود آمدن زخم هاي چاقوبريدگي مي شوند.

      
 
 
 
 
 
 
 
 

- عالئم بيماري چاقو بريدگي بر روي ساقه گياه نيشكر 1 شكل

در بيماري چاقو بريدگي ممكن است حالت كوتولگي در ساقه حادث شود و همچنين ممكن است قسمت فوقاني گياه بخشكد و 

 ).10و7يا جوانه هاي جانبي بيش از حد طبيعي بوجود بيايند(

     عامل بيماري: 

 .F و .F. verticillioides proliferatum Fسه گونه از جنس فوزاريوم مي توانند اين بيماري را ايجاد كنند كه عبارتند از

subglutinans  كه هر سه  جزو بخشLiseola 3(مي باشند.( 

   اهميت بيماري : 

     در اثر اين بيماري در مجاورت محل آلودگي، فواصل گره هاي آلوده بهم نزديك شده و ساقه كوتاه مي شود و با بوجود 

آمدن ساقه هاي جانبي، قند ساقه هاي مادري كاهش يافته و ساقه هاي آلوده قبل از برداشت در اثر وزش بادهاي گرم تابستان، 

حركت گرازها و ساير حيوانات وحشي و سنگين وزن، در محل زخم شكسته شده و در اثر افتادن بر روي زمين پوسيده مي 

شوند. در برخي منابع كوتولگي ساقه و خشكيدگي فوقاني گياه وتوليد جوانه هاي جانبي بيش از حد و غير طبيعي را ناشي از 

 ).10،9،3اين بيماري دانسته اند(
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    سابقة بيماري در ايران 

  تاريخچه دقيق بيماري چاقوبريدگي در ايران مشخص نيست ولي طبق نظر كارشناسان كشت و صنعت كارون، اين بيماري كم 

و بيش در مزارع نيشكر وجود داشته است ولي به جهت اينكه خسارت ناشي از آن ناچيز بوده بدان توجهي نشده است. از سال 

 .Sesamia spp به بعد شدت اين بيماري به گونه ايي رو به افزايش نهاد كه آنرا گاهي با خسارت آفـت مهم نيشكر 1368

 عارضه فوق را بيماري چاقوبريدگي معرفي نمود و دو 1372اشتباه مي گرفتند. بر اساس گزارش طاهرخاني، عليزاده در سال 

 از محل چاقوبريدگي سه گونه فوزاريوم به نام هاي 1374). طاهرخاني درسال 3گونه فوزاريوم از آن جدا نمود(

F.moniliform,F. proliferatum, F. subglutinans  )3جدا كرده و قدرت بيماريزايي آنها را مورد مطالعه قرار داده است .(

 در كشت و صنعت دعبل خزاعي صورت گرفت، مشخص گرديد كه اين بيماري 1383در يك بررسي كه توسط نگارنده در سال 

مي تواند بيش از ده درصد از قلمه هاي نيشكر را آلوده كند. با عنايت به خاكزاد بودن عامل بيماري، پراكندگي و تنوع زياد آن 

در منطقه، ممكن است در آينده از بيماريهاي مهم نيشكر در ايران مبدل گردد، در نتيجه توجه بيشتر به اين بيماري ضرورت 

دارد. 

 مواد و روش ها:

- جمع آوري نمونه ها 

 از كشت و صنعت هاي نيشكر واقع در جنوب و شمال خوزستان 1385 تا خرداد 1384نمونه برداري از مهر ماه سال 

يعني واحدهاي دعبل خزاعي، سلمان فارسي، حكيم فارابي، ميرزاكوچك خان، امير كبير، امام خميني(ره)، كارون و هفت تپه 

صورت گرفت.  

- نحوة نمونه برداري از گياهان بيمار 

 نقطه از هر مزرعه، همزمان با نمونه برداري آفت سزاميا صورت گرفت. 5 هكتاري به صورت 25 نمونه برداري از مزارع 

جهت بررسي ميزان آلودگي قلمه ها به آفت سزاميا و به دليل اينكه گياه بيمار از نظر ظاهر قابل تشخيص نيست، ساقه هاي 

نيشكر پوشال گيري شد(حذف برگ ها از ساقه) تا عالئم نمايان گردد. سپس، ساقه هاي آلوده كه داراي عالئم بيماري بودند 

بريده شده و در كيسه هاي پالستيكي به آزمايشگاه منتقل گرديدند. 

- محيط كشت هاي مورداستفاده 

الف- محيط كشت ها جهت جدا سازي عامل بيماري 

- محيط كشت سيب زميني- دكستروز- آگار  1

 از اين محيط كشت براي جداسازي، تعيين نرخ رشد جدايه، نحوة رشد و تعيين رنگ پرگنه قارچ استفاده شد. 

 Nash & Snyder- محيط كشت اختصاصي  2

PPA يك محيط كشت پايه است كه آنتي بيوتيك و قارچ كش به آن افزوده شده و به صورت انتخابي براي جداسازي 

گونه هاي مختلف فوزاريوم از خاك و بافت هاي آلوده مورد استفاده قرار مي گيرد. اين محيط از رشد قارچ ها و باكتري ها به 

شدت ممانعت كرده ولي فوزاريوم ها در اين محيط رشد بطئي دارند. اين محيط كشت به علت سمي بودن و ايجاد تغييرات در 

). 2مرفولوژي كنيدي ها، براي تشخيص گونه ها مناسب نمي باشد(

 ميلي ليتر آب مقطر سترون به 10 درجه رسيد، 55پس از اينكه محيط كشت در اتوكالو سترون گرديد و دماي آن به 

). 6،2 گرم سولفات نئومايسين به آن اضافه گرديد(12/0همراه يك گرم سولفات اسپرپتومايسين و 
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 - محيط كشت آب-آگار3

 استفاده شد. گرديد. از اين محيط كشت براي PDAبه همراه WA) براي خالص سازي قارچ از محيط كشت آب-آگار(

جوانه زدن كنيدي ها، تك اسپور كردن و يا انتخاب نوك ريسه استفاده گرديد. 

ب- محيط كشت جهت شناسايي قارچ  

- محيط كشت برگ ميخك-آگار  1

يكي از مزاياي اين محيط كشت، تسريع در كنيدي زايي است و كنيديوم هاي تيپيك (يكي از ويژگي هاي الزم براي 

تشخيص )اغلب، روي آن تشكيل مي شود و شرايط طبيعي را براي رشد قارچ فراهم مي سازد.  

اين محيط كشت از نظر ميزان كربوهيدات ها فقير است بنابراين قارچ روي آن به صورت پراكنده رشد مي كند. در 

نتيجه، مشاهدة برخي از ويژگي هاي تاكسونوميكي مانند زنجيرة ميكروكنيديوم، سر هاي دروغي، منوفياليد و اسپورودوكيوم را 

امكان پذير مي سازد. 

- محيط كشت كلريد پتاسيم - آگار  2

 KCl گرم در ليتر 4-8جهت مشاهدة بهتر زنجيره هاي ميكروكنيدي و شناسايي قارچ از محيط آب- آگار حـاوي 

استفاده گرديد. در روي اين محيط جدايه هاي قارچ توليد زنجيرة ميكروكنيدي به ميزان فراوان مي نمايند و به علت وجود 

KCl در محيط كشت، زنجيرة ميكروكنيدي به صورت پايدارباقي مي ماند و به راحتي مي توان به وسيلة ميكروسكوپ وجود  

 در فوزاريوم ها مي باشد مشاهده كرد زيرا رطوبت سطح آگار كاهش يافته Liseolaزنجيره را كه يكي از معيارهاي اصلي گروه 

و مقدار كمي قطرات آب در سطح هوايي ريسه هاي قارچ تشكيل خواهد شد. 

- جداسازي عامل بيماري:  

قارچ عامل بيماري از محل زخم هاي چاقو بريدگي موجود بر روي ميانگره هاي نيشكر جداسازي گرديد. براي اين كار 

% ضد عفوني و بعد به سرعت از روي شعله عبور داده شد تا ضدعفوني سطحي 75ابتدا محل هاي چاقو بريدگي با الكل اتيليك 

صورت گيرد. پس از آن قطعات كوچكي از بافـت هاي مرز بـين ناحية سالم وآلـوده با اسكـالـپل جدا و روي محيـط كشـت 

 درجه سانتي گراد نگهداري گرديدند. فوزاريوم هاي 27  قرار داده شد. محيط كشتها در انكوباتور Nash & Snyder انتـخابي

  و  براي خالص سازي و شناسايي در يخچال نگهداري گرديدند. انتقال يافتهPDA رشد كرده به محيط 

- روش هاي خالص سازي قارچ: 

) 1-4-8براي خالص سازي جدايه ها از دو روش معمول، تك اسپور و نوك ريسه استفاده گرديد. (

- روش وادار ساختن قارچ به توليد زنجيره : 

گونه هاي فوزاريوم عامل بيماري نايف كات قارچ در شرايط عادي مقدار زيادي اسپور توليد مي نمايد ولي به سرعت 

ارتباط اين اسپورها در زنجيره از بين مي رود و نميتوان زنجيره را مشاهده كرد. براي مشاهده زنجيره از محيط كشت آب- آگار 

 به تشتك پتري حاوي محيط  PDA   ميليمتري از كشت تازة قارچ روي محيط5 استفاده شد. يك بلوكKCl گرم 4-8حاوي 

-27 ساعت روشنايي) و دماي 12 ساعت تاريكي،12 انتقال داده شد و پتري ها در شرايط نوري مناسب(KCLآب-آگار داراي 

 روز وجود يا عدم وجود زنجيره در پرگنه قارچ، در زير ميكروسكوپ مورد 8-10 درجه سانتيگراد نگهداري شدند پس از 25

 بررسي قرار گرفت.
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- نحوة تشخيص گونه هاي فوزاريوم عامل بيماري  

در اين تحقيق شناسايي جدايه ها بر پاية ويژگيهاي ظاهري آنها انجام شد. هر يك از اين ويژگيهاي ظاهري بعنوان يك 

معيار شناسايي، ارزشهاي متفاوتي دارند. بعضي از آنها داراي اهميت زياد و برخي ديگر از درجات كمتر اهميت برخوردار مي 

باشند. ويژگيهاي ظاهري مورد توجه شامل  شكل ماكرو و ميكروكنيدي، شكل سلول انتهايي و پاية ماكرو كنيدي، وجود يا عدم 

وجود كالميدوسپور، نوع فياليد(مونوفياليد يا پلي فياليد) وجود يا عدم وجود زنجيرة ميكروكنيديوم و سرهاي دروغين، رنگ 

پرگنه قارچ (بويژه از سطح زيرين)و نرخ رشد پرگنه مي باشد. 

دارا بودن منو يا پلي فياليد ويژگي مهمي است و ارزش فيلوژنتيكي زيادي دارد.صفاتي مثل رنگ و نحوة رشد پرگنه در 

مراحل بعدي مورد توجه قرار مي گيرند و معيار كم اهميت تري هستند چون ممكن است با تغييرات كوچكي در محيط، 

دستخوش تغيير گردند، با اين وجود در بعضي از موارد كمك خوبي براي شناسايي گونه ها مي باشد.  

بعد از جمع آوري تمام اطالعات الزم و با استفاده از منابع معتبر شناسايي، از جمله كليدهاي شناسايي فوزاريوم نلسون 

) استفاده شد . 6)، برحبس و همكاران (5)، بوس (8و همكاران (

  - آزمايش اثبات بيماريزايي بر روي قلمه هاي نيشكر:

تكنيك مايه زني به روش ساقه هاي (قلمه هاي) جدا شده براي به حداقل رساندن دورة كمون در آزمايشگاه استفاده 

 CP57-614شد. براي اين منظور ساقه هاي گياهان هم سن،  هم ارتفاع،  هم قطر و فاقد هر گونه آلودگي و تغيير رنگ از رقم 

 و به طول 5/1-2را بريده و توسط كيسه هاي پالستيكي به آزمايشگاه منتقل گرديد. براي هر جدايه تعداد پنج قلمه (به قطر

 70 سانتي متر )استفاده شد و قلمه هاي استفاده شده حداقل داراي يك ميانگره كامل بودند. ابتدا قلمه ها با الكل اتيليك 30

درصد ضدعفوني سطحي شدند. دو طرف قلمه ها را با پارافين و يا پارافيلم پوشانده تا از ورود قارچهاي ساپروفيت از دو انتهاي 

قلمه جلوگيري به عمل آيد، سپس در وسط هر قلمه محل مناسبي براي تلقيح در نظر گرفته شد و با چوب پنبه سوراخ كن 

شد. از حاشية كلني قارچ چهار ن سانتي متر برداشته، بطوريكه سوراخ ايجاد شده تا مغز ساقه وارد /.5حلقه اي از بافت به عمق 

روزه حلقه اي از ميسليوم قارچ برداشته و در موضع تلقيح قرار گرفت. براي جلوگيري از جابجايي و خشك شدن حلقه هاي 

قارچ و ورود عوامل ديگر، محل تلقيح با يك اليه پارافيلم و چسب نواري كاغذي پوشانده شد. بعد با نوك انگشت حلقه ها را به 

 تكرار) به جاي محيط كشت حاوي ميسليوم، فقط 5آرامي فشار داده تا با محل تلقيح تماس كامل برقرار شود. در تيمار شاهد ( 

). 3استفاده شد( PDAاز محيط كشت 

 درجه سانتي گراد نگهداري 25-28 روز در دماي 14 % به مـدت 80-90بعد از تلقيح، قلمه ها در ژرميناتور با رطوبت 

شدند. ميزان گسترش بيماري در بافت هاي داخلي و خارجي قلمه ها و همچنين جداكردن مجدد عامل بيماري از منطقة آلوده 

 روز). 14معيار سنجش قرار گرفت(بعد از 

 - محاسبات آماري 

 تصادفي با پنج تكرار انجام شد و تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين صفات به روش ًاين آزمايش در قالب يك طرح كامال

  انجام گرفت. spss ver 11.5 و با استفاده از نرم افزار )p≤.01(دانكن 
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 نتايج و بحث:

- جداسازي جدايه هاي فوزاريوم  

) از كشت و صنعت هاي مختلف استان knife cut جدايه فوزاريوم از ساقه نيشكر (محل 270در اين تحقيق مجموعا 

 .F ,خوزستان جداسازي شد. جدايه ها پس از بررسي و شناسايي دقيق در سه گونه قرار گرفتند. اين گونه ها عبـارت بودند از

proliferatum , F. verticillioides F. subglutinans جدايه بودند و درصد انتشار 35، 81، 154 كه به ترتيب شامل 

 .F% مي باشد. گونـه غالب دركشت و صنعت هاي شمال خوزستان (كارون و هفـت تپه) 13% و 30% ، 57آنها 

subglutinans و در ساير كشت وصنعت هاي استان F. verticillioides .تمام جدايه ها از لحاظ   مشاهده گرديد

) نشان 1) و (نمودار1بيماريزايي مورد بررسي قرار گرفتند.راندمان جداسازي سه گونه فوزاريوم از هر كشت وصنعت در جدول(

داده شده است. 
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- راندمان جداسازي گونه هاي فوزاريوم عامل بيماري چاقو بريدگي نيشكر در كشت 1جدول   
و صنعت هاي استان خوزستان 

 جداسازي گرديد. براي تعيين ويژگي Nash & Snyder در مجموع سه گونه از ساقة نيشكر با استفاده از محيط كشت 

 استفاده KCL ،CLA و براي مشاهدة نوع فياليد و زنجيرة كنيدي از محيط كشت هاي PDAهاي پرگنه از محيط كشت 

 مي باشد. از ويژگي هاي اين گروه مي توان فراواني ميكروكنيدي ها ، Liseolaگرديد. اين سه گونه متعلق به گروه 

ماكروكنيديهاي  نسبتا راست كه داراي ديوارة نازك مي باشند و فقدان كالميدوسپور را نام برد.  ميكروكنيدي ها روي منو يا 

پلي فياليد به صورت زنجيري يا در سرهاي كاذب و يا به هر دو صورت تشكيل مي شوند و رنگ سطح زيرين پرگنه متعلق به 

 ,F. verticillioides, F. proliferatumاين گروه، اغلب به صورت بنفش مي باشد. بر اساس كليد نلسون و همكاران سه گونه 

F. subglotinans در اين گروه قرار داده شده است .

Fusarum 
subglotinans 

Fusarum 
proliferatum 

Fusarum  
verticillioides 

گونه هاي فوزاريوم  
                 محل جمع آوري گونه

 كشت و صنعت كارون %5)25      ( %6)30      ( %9)45 (           
 كشت و صنعت هفت تپه %5)8/20( %6)25( %13)2/54(

   كشت و صنعت امام خميني(ره) %10)7/41( %10)7/41( %4)7/16(
   كشت و صنعت ميرزاكوچك خان %21)4/72( %7)1/24( %1)4/3(
 كشت و صنعت اميركبير %27)5/67( %10)25( %3)5/7(
 كشت و صنعت دعبل خزاعي %35)6/68( %14)5/27( %2)9/3(
 كشت و صنعت سلمان فارسي %31)66( %14)8/29( %2)3/4(
 كشت و صنعت حكيم فارابي %20)1/57( %14)40( %1)9/2(
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آزمون بيماريزايي جدايه ها در قلمه هاي نيشكر     

 روز بررسي گرديد. در تمام جدايه هاي حاصله از 10-14ميزان تغيير رنگ در قلمه هاي تلقيح شده پس از 

نيشكر مشاهده شد كه در محل تلقيح به طرف گره ها حالت نكروز ايجاد گرديده است. اين نشان مي دهد كه تمام 

جدايه ها بر اساس اين آزمايش قادر به بيماريزايي روي نيشكر مي باشند. جهت رعايت اصول كخ و اطمينان از اينكه 

عالئم ايجاد شده ناشي از حمله قارچ تلقيح شده مي باشد، از قسمتهاي آلوده دور از محل تلقيح(بخش انتهاي قسمت 

 كشت داده شد و قارچ تلقيح شده جداسازي Nash & Snyderنكروزه شده)، قطعاتي روي محيط كشت انتخابي 

گرديد. در اطراف محل تلقيح قلمه هايي كه به عنوان شاهد آلوده شده بودند،  هيچگونه نكروزي مشاهده نگرديد. 

 
 شكل - آزمون بيماريزايي بر روي قلمه هاي نيشكر

 جدايه 80بر اساس نتايج تجزيه آماري داده ها با آزمون دانكن در آزمايش مقايسه توانايي بيماريزايي و شدت آن در 

proliferatum F. حاصله از نيشكر نشان داد كه بين جدايه ها در سطح احتمال يك درصد اختالف معني دار وجود

 گروه دسته بندي شدند.  15دارد و جدايه ها به 

از مناطق كشت و صنعت سلمان فارسي، دعبل خزاعي، حكيم فارابي و  S64,S68,S71,D38,F59,B4 جدايه هاي 

 از كارون، به عنوان ضعيف ترين جدايه بر روي نيشكر در مقايسه با شاهد مشخص شد. K25جدايه 
 در نيشكر  F. proliferatum جـدايـه مختـلف 86جدول - تجـزيه واريـانس در آزمـايـش مقايسه تـوانـايي بيـماريـزايي 

 
 سطح معني دار          FRsRمنبع تغيير                درجات آزادي    مجموع مربعات      ميانگين مربعات             

sourse of variation)          df)                      (SS)                         (MS                                                  ()sig( 

Intercept               1           945/836098       945/836098      334/11345        000/0 

 Isolate         (86           055/45360             443/527          157/7             000/0(جدايه

 Error          (348           000/25646          695/73(اشتباه

 Total            (435           000/907105(كل
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.  
 Fusarium proliferatumنكروزه شدن قلمه هاي نيشكر آلوده با  تنوع در اندازه  شكل

 بدست آمده از كشت و صنعت هاي شمال و جنوب خوزستان 

A,E,I  (هفت تپه)شمال : B,C(سلمان فارسي)جنوب :   F,k (كارون)شمال : 

G,J  .(دعبل خزاعي)جنوب : 

عامل بيماري چاقو بريدگي نيشكر بر اساس تحقيقات انجام شده، گونه هاي مختلف قارچ فوزاريوم مي باشد و 

كليه جدايه هاي قارچ فوزاريم جدا شده از بيماري چاقو بريدگي، پس از تك اسپور كردن ، نـوك ريسه كردن و 

 .F. verticillioides , F. proliferatum , F تحت سه گونـه  CLA , KCLكشت در محيـط هاي

subglotinansدرصد بود. خصوصيات گونه هاي جدا 13،30،57 داده شد كه درصد فراواني آنها به ترتيب  تشخيص 

). 8مطابقت مي نمايد(1983شده با شرح نلسون و همكاران در سال 

 در كشت و صنعت هاي كارون و هفت F. subglotinansگونه از نتايج اين تحقيق، روشن شدن غالب بودن 

). توضيح اينكه كشت 1) و (نمودار1در كشـت و صنعت هاي ديگر اسـتان بـود(جدولF. verticillioides تپه وگونه 

و صنعت هاي كارون و هفت تپه در شمالي ترين نقطه نيشكر كاري استان قرار دارند و ساير كشت وصنعت ها در 

 دماي F. verticillioides در مقايسه با گونه F. subglotinansمناطق جنوبي استان واقع شده اند و قارچ 

)، بنابراين ا حتمال داده مي شود كه درجه حرارت در پراكندگي گونه موثر باشد. ولي 2پايينتري را ترجيح مي دهد(

جهت استنتاج علمي و منطقي دراين مورد، نياز به مطالعات عميق و گسترده مي باشد كه اميد است در آينده انجام 

گيرد.  

A
 
 

  

B
 
 

  

C E
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در اثر تلقيح مصنوعي، تغيير رنگي در سطح پوست و هاي قارچ  فوزاريوم  در آزمايش اثبات بيماريزايي گونه

بافت دروني ساقه ديده شد و رنگ بافت از حالت طبيعي به بنفش متمايل به قرمز تغيير كرده بود. با اندازه گيري 

طول بافت نكروزه شده قلمه هاي بريده شده نيشكر در تست بيماريزايي، مشاهده گرديد كه جدايه هاي حاصل از 

كشت و صنعت هاي كارون و هفت تپه در مقايسه با كشـت و صنـعت هاي ديگر استان از شدت بيماريـزاي كمتري 

برخوردارنـد، از طرفي هنگام جدا سازي قارچ ازساقه هاي كشت وصنعت هاي هفت تپه و كارون خصوصا از زخمهاي 

نزديك به سطح زمين تعداد زيادي جدايه هاي قارچ تريكودرما جداسازي گرديد كه معموال از زخم هاي قديمي كه 

گسترش آنها متوقف شده بود، جدا سازي شدند ولي از زخمهايي كه جديد بودند و در ميانگره هاي باالتر از سطح 

زمين قرار داشتند، جدا سازي صورت نگرفت و زخمهاي انتهايي و مياني، توسعه و گسترش بيشتري در مقايسه با 

زخمهاي قديمي كه در نزديك سطح زمين قرار داشتند، دارا مي باشند. شايد علت اصلي  عدم گسترش زخمهاي 

قديمي وجود جدايه هاي تريكودرما باشد كه در خاكهاي مزارع قديمي وجود داشته و به سهولت مي توانند روي 

زخمهاي پايين ساقه آمده و از گسترش زخمها جلوگيري كنند. بر اساس مطالعات صورت گرفته گسترش آلودگي 

). ولي نتايج به دست آمده از آلودگي هاي مزارع كشت و صنعت هاي دعبل خزايي، 4پس از مدتي متوقف مي گردد(

سلمان فارسي، حكيم فارابي، ميرزا كوچك خان، اميركبير و امام خميني(ره) نشان دهنده اين است كه به احتمال 

زياد عامل اصلي متوقف شدن آلودگي همان گونه هاي تريكودرما باشد، زيرا در مقايسه با كشت و صنعت هاي هفت 

تپه و كارون در مزارع ياد شده درصد آلودگي باالتري مشاهده گرديد و زخمها عميق تر و از گسترش بيشتري 

برخوردار بودند. تصور مي شود كه بدليل قدمت كمتر كشت در مناطق جنوب در مقايسه با كشت و صنعت هاي 

كارون و هفت تپه، هنوز گونه هاي مفيد قارچ تريكودرما در اين مناطق مستقر نگرديده باشند. بنابر اين مي توان با 

). 3جداسازي و تشخيص و تكثير گونه مناسب تريكودرما، به طور طبيعي درصد آلودگي را در مزارع پايين آورد (

نتايج حاصل از تست بيماري زايي نشان داد كه تمام جدايه هاي به دست آمده از نيشكر   بيماريزا مي باشند. 

البته اين تست نمي تواند بيان كننده نوع عالئمي باشد كه در آلودگي هاي طبيعي توسط قارچ در گياه نيشكر بوجود 

مي آيد بلكه فقط مي توان نتيجه گرفت كه جدايه هاي به دست آمده روي گياه نيشكر مي توانند بيماريزا باشند. در 

 در اين مورد داشته، نتايج حاصل از تست ساقه هاي بريده شده با نتايج 1374مطالعاتي كه طاهرخاني در سال 

حاصل از تست هاي انجام شده روي گياه در حال رشد، از نظر بيماريزا بودن قارچ عامل بيماري، يكسان مي 

). بنابراين به خاطر سرعت عمل و صرفه جويي در زمان و اينكه براي ديدن عالئم در گياهان تلقيح شده در 3باشد(

شرايط مزرعه بايد مدت مديدي صبر كرد، در اين تحقيق از اين روش استفاده شده است. جداسازي دوباره عامل 

بيماري از انتهاي ناحيه نكروزه شده حاكي از وجـود قـارچ در اين ناحيه بوده كه خود بيانگرايجاد عالئم توسط قارچ 

 به عنوان شاهد، هيچ گونه نكروز و تغيير رنگ در محل PDAعـامل بـيماري مي باشد. در قلمه هاي تلقيح شده با 

تلقيح مشاهده نگرديد. 
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Abstract:  
During years 1384-1385 , several knife-cut disease infected seed cane were collected 
from several agro-industries and about 270 isolates of fusrium were isolated from the 
knife-cut trauma location which were studied and identified and then classified as 
three species: F. verticillioides(moniliforme), F. proliferatum and F. subglutinans 
consisted 57 , 30 and 13 percent of the total population, respectively. After analyzing, 
it became clear that the dominate species in agro-industries located in north of 
Khuzestan is F. subglutinans and  the one in south of  Khuzestan is F. verticillioides. 
Pathogenesity of all isolated from infected tissues of sugarcane  were  studied. And 
conducted through detached stem technique which proved the pathogenesity of all 
isolated specimen. 
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