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02/10/99تاریخپذیرش:20/11/98تاریخدریافت:

 چکیده

های مهم نخل خرما در مناطق وسیعی از  به یکی از بیماری  خشکیدگی برگدر سالیان اخیر بیماری 

بوده  استان خوزستان در بیماری عامل شناسایی مطالعه، این از هدفهای خوزستان تبدیل شده است.  نخلستان

 جهت شناسائی مولکولی .گردیدشناسایی  مولکولی و شناسی ریخت مشخصات از استفاده عامل بیماری با .است

های  کل از ریسه اِی اِن دی و سپسزنی  ایهزمینی دکستروز م سیب مایعدر محیط کشت   جدایهیک  ،عامل بیماری

 TEF1997Rو  TEF171Fمراز با جفت آغازگرهای ای پلی استخراج شد. واکنش زنجیرهخشک شده -سرما

ی  ی نزدیک به گونه گونه،tef1یابی شده  ی توالی براساس مقایسه ناحیه انجام شد. tef1قسمتی از ناحیه جهت تکثیر 

درصدی  55/99تشابه با  Fusarium proliferatum strain TOR-55 مرجع سویه تایید شده و ،مورد مطالعه

 روشتیپ با استفاده از  های سویههای مربوط به  با توالی مورد مطالعه  جدایه تبارشناسی های واکاوی. تعیین شد

 گیاهان از مجدد جداسازی و انجام زایی بیماری آزمون .کردتأیید را به این گونه   ، تعلق آننمایی ی درست بیشینه

 خشکیدگی عامل عنوان به .proliferatum F زایی بیماری از گزارش اولین این گرفت. صورت شده زنی مایه

 .است ایران در نخل برگ

 

 Fusarium proliferatum، tef1 مولکولی، های روش ،خرما برگ خشکیدگی :ها کلیدواژه
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 خوزستان میتأمین  ,Shetab boushehri)شود

بهاخیرهایسالدرخرمانخلکشتافزایش(.2017

ازجدیدیهایچالشبروزسببکشتیتکصورت

کهشدههابیماریوآفاتظهورجمله تواندمیاست

 ,.Gitau et alدهد)کاهش٪30تاکشتراوریبهره

بیماری.(2009 جمله میاز مهلک بیماریهای توان

بایوددرمغربوالجزایروبیماریالویجامدرکشورهای

( برد نام فارسرا خلیج  El Bouhssini andحاشیه

Faleiro, 2018.)1392 سال از نخل برگ خشکیدگی 

در1393شدوتااردیبهشت مشاهده خوزستان استان در

 خوزستانگسترشیافت.هایمناطقوسیعیازنخلستان

و قارچی زنده عوامل علمی منابع از بسیاری در

خرما برگ خشکیدگی علل عنوان به فیتوپالسمایی

شده نخلستانمعرفی در بیماری این شادگان،اند. های

بهبهان و آزادگان دشت باوی، آبادان، دارخوین،

است) (.Shetab boushehri, 2017گزارشگردیده

بیمارگر .Fusarium proliferatum Matsushقارچ

بسیاریدربیماریباعثواستجهانسراسردرمهمی

مانندمحصوالتاز گندم،انبه،موز،خرما،مهم ذرت،

شودسیرمیونخود،انجیر،پیازجو،سورگوم،مارچوبه،

(Khudhair et al., 2014; Alberti et al., 2018.)

عودیبهعنوانستانسعرباینعاملبیمارگردرعراقو

عاملپژمردگیفوزاریومینخلخرماگزارششدهاست

(Latifian, 2016)ودرمنطقهقصیمومدینهازبرگو

 Abdalla)ریشهدرختاننخلجداسازیگردیدهاست

et al., 2000بررسی همچنیندر جنوب(. در هاییکه

عراقانجامشد؛اینقارچبهعنوانعاملپوسیدگیگل

( گردید شناسایی Hameed, 2012آذین گونه .)F. 

proliferatumبرگیدرلکهعاملبهعنواننیزدرمصر

( است گردیده گزارش خرما  Farrag andدرختان

Abo-Elyousr, 2011.)میخکرویازنیزایراندر

(2014 al., et Fattahi،)جداسازیسیکاسوکنجد

درمدیریت(.Mirhosseini et al., 2016)استشده

تعیینبیماری برای عربی، متحده امارات در نخل های

گونه بین رابطه جنس مختلف ازFusariumهای ،

دادهواکاوی مولکولی مناطقهای ترکیبی توالی های

ITSوTef1aهاستاستفادهشد(Alwahshi et al. 

مطالعات(2019 پساز سعودی، عربستان در همچنین

 بیمارگرF. proliferatumمولکولی، یک عنوان به

 ,.Saleh et al)گردیدهامعرفیخطرناکبراینخلستان

این(.2016 قارچیزهرابهبیمارگر اسیدنظیرهای

فومونیزین،3فوزاپرولیفرین،2مونیلیفورمین،1فوزاریک

 بیووریزین،14ب
هایمختلفدرختنخلدرقسمت5

)میتولید Abdalla et al., 2000کند به(. توجه با

نیز و مردم معیشت و اقتصاد در خرما نخل اهمیت

ها،مطالعهحاضرخسارتناشیازاینبیماریبهنخلستان

باهدفشناساییعاملبیماریخشکیدگیبرگدرختان

نخلخرمادرخوزستانانجامگرفت.



 ها مواد و روش

 برداری نمونه

1397ماهشهریورتا1396ماهاسفندازبردارینمونه

شدانجام1397ماهآذرتاماهآبانازهمچنینو سی.

شادگانوخرمشهرآبادان،هایشهرستاندرنخلستان

1جدول)انتخاب بهبستههانخلستانازکدامهرازو(

انتخابتصادفیصورتبهنخل15حداقلآنهاوسعت

گردید هایخوشه دمودمبرگبرگ،شاملهانمونه.

بودندبرگخشکیدگیبیماریعالئمدارای هانمونه.

منتقلآزمایشگاهبهودادهقرارکاغذیهایپاکتدرون

.شدنددارینگهیخچالدرونجداسازیزمانتاو

 جداسازی عامل بیماری از گیاه

آلوده بافت بیمارگرهایاحتمالی، جداسازی بهمنظور

قطعات شد.سپس آبشسته مالیم جریان زیر در بادقت

 و آلوده بافت حاشیه مترازسانتی5/0-1گیاهیبهاندازه

                                                           
1- Fusaric acid   

2- Moniliformin 

3- Fusaproliferin 

4- Fumonisin B1  

5- Beauvericin  
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 در هر منطقه ی فوزاریومها و تعداد جدایه برداری مناطق نمونه -1جدول 
Table 1. Sampling sites and number of Fusarium isolates 

 دقیقه2-3 سطحیبهمدت ضدعفونی از سالمتهیهوپس

با هیپوکلریت با بار سه درصد، نیم  مقطر آب سدیم

یهوسیلهب هانمونهشدن خشک پساز.سترونشستهشدند

 کشت محیط روی هایگیاهیقطعهسترون، صافی کاغذ

میلیگرم30-50محتوی1آگار دکستروز زمینی سیب

 سولفات لیتر شدنداسترپتومایسیندر داده قرار

(Heydari et al., 2018)روز7-10هابهمدت.تشتک

اتاق کدر دمای در 25±2کشت سیلسیوسدرجه

خالصسازیبهروشتکاسپورکردنداریشدند.نگه

آگار کشتآب محیط سیب2روی دکستروزو زمینی

گرفت انجام .(Babaahmadi et al., 2018)آگار

قارچجدایه کلکسیون در مطالعه مورد زندههای های

گیاه ذخیرهگروه اهواز چمران شهید دانشگاه پزشکی

 روش از ها قارچ مدت طوالنیدارینگه برایشدند.

 بادی ماسه و سترون صافیکاغذ روی قارچ دارینگه

 Nelson et al., 1983; Leslie and) شد استفاده

Summerell, 2006).  

 شناسایی

ونلسونکلیدهایازقارچجنسشناساییمنظوربه

 سامرلولزلی و (al., et Nelson 1983) همکاران

(Leslie and Summerell, 2006) شداستفاده.

مورد جدایه مرفولوژیکی شناسایی به مربوط جزئیات

                                                           
1- Potato Dextrose Agar (PDA)   

2- Water Agar (WA) 

 قبال )گزارشمطالعه است  ,.Ghaedi et alشده

2020.)

،موردمطالعهبهمنظورشناساییمولکولیگونهقارچ

 استخراج روش برودااِیاِندیاز و ریدر روش به

(Raeder and Broda, 1985)اندکیتغییراستفاده با

.(Ahmadpour et al., 2017شد)

 tef1قسمتی از ناحیه و تکثیر  اِی اِن دیاستخراج 

 میسیلیومی توده زیست از مدتهاجدایهیکی به

15-10 روز محیط دکستروزمایعدر زمینی 3سیب

(Larki et al., 2019 ) دستگاه در درایر-فریزتهیهو

(Freeze Dryer, Alpha 1-2 LDplus, Christ)

شد.خشک-سرما یکاِیاِندیاستخراج از استفاده با

شد انجام کلروفرم و فنل بر مبتنی ارگانیک روش

(Ahmadpour et al., 2017.)جفت1000تکثیربرای

ژن از بخشی از )تداومعاملباز tef1ترجمه از(

 TEF171Fاختصاصیآغازگرهایجفت

(AAAATGGGTAAGGAGGASAAGAC)و
TEF1997R

(CAGTACCGGCRGCRATRATSAG) استفاده

واکنش(.مخلوطOzkale and Demirel, 2017گردید)

میکرولیتربااستفاده50هایایپلیمرازدرحجمزنجیره

 5از بافر x Taq buffer 10میکرولیتر غلظت ،3

میلی از MgCl2مول مستقیم2، آغازگر از میکرولیتر

                                                           
3- Potato Dextrose Broth (PDB) 

Number of Fusarium isolates Geographic coordinates Sites
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(10 آغا2میکرومول(، از معکوس)میکرولیتر 10زگر

 1میکرومول(، از dNTPمیکرولیتر یک هر 5/2)از

 )5میکرومول(، آنزیم میکرولیتر بر5/. واحد

Taq DNA polymaraseمیکرولیتر( از2، میکرولیتر

DNA )حدود 200الگو مقطر آب و بار2نانوگرم(

میکرولیترتهیهوتکثیردردستگاه50تقطیرشدهتاحجم

 MJ Miniمدلترموسایکلر
TM 

Gradient Thermal 

Cycler.انجامشد

ها با انجام  یابی و تجزیه و تحلیل توالی توالی

BLASTnعملیات جستجوی 
و فیلوژنی مولکولی 1

 درصد1 آگارز ژل از ، PCR محصول ارزیابی برای

95 ولتاژ با الکتریکی میدان یک در TBE 1X بافر با

باند.شداستفادهالکتروفورزدستگاهدرولت 100تا

هدفجداسازیوسپسبااستفادهازکیتاستخراجاز

 خالصGF-1 AmbiClean Kit ژل .شدسازی

یابیتوسطآزمایشگاهژنتیکنرگسواقعدرشهرتوالی

هایبهدستآمدهبااستفادهاهوازصورتگرفت.توالی

نرم از BioEdit ver. 4.0.6.2(Hall, 1999)افزار

ویراستاریشدند.

استفادهازنرمخوانش افزارهایمستقیمومعکوسبا

DNABaser ver 3. 5. 0انجامودربانکژنذخیره

توالی گردید. تکثیر از دستآمده ناحیهبه از  قسمتی

tef1 با جستجوی ابزار از BLASTnاستفاده

(Altschul et al. 1997 توالی( دربا موجود های

GenBank  وپایگاهاطالعاتیFUSARIUM-ID v. 

1.0 ( شدند  ;Geiser et al., 2004مقایسه

O’Donnell et al., 2015 تبارشناسیمبتنیواکاوی(.

و2 نماییدرستبیشینهروشبااستفادهازtef1برناحیه

 ,.ver6.0MEGA(Tamura et alافزارباکمکنرم

2013 از سویه یک شد. انجام  Fusariumگونه(

incarnatum-equiseti3گروهخارجیبهعنوانآرایه

                                                           
1- Biological Local Alignment Search Tool 

2- Maximum likelihood  

3- Out group  

ریشه شد.برای استفاده فیلوژنتیک درخت کردن دار

درواکاویFusariumهایفهرستگونه شده استفاده

 رسtef1فیلوژنتیکیژن همراه پژوهشبه شماردراین

آن ژن هابانک جدول است2در آمده .(2)جدول

رسمدرختبااستفادهازهمینارزیابیبهترینمدلبرای

 در)بوتاستراپ( اعتبارسنجی انجامافزارانجامشد.نرم

 درصد 50 از بیشتر اعتبار ارزش و تکرارسنجش 1000

.شد داده نشان درختفیلوژنی روی

زایی آزمون بیماری
روشبیماری دو با  تزریق و کردن اسپریزایی

دایره اسپور سوسپانسیون گرفت. ایانجام قطر و8به

متردرمرکزمحوربرگنخلبهوسیلهیکمیلی5عمق

 ,Farrag and Abo-Elyousrسوزنسترونایجادشد)

2011 آن2سپس( به قارچ سوسپانسیون از لیتر میلی

 درKhudhair et al., 2014)قسمتتزریقگردید .)

نهال تلقیح برای دیگر کردنروش اسپری از ها،

 اسپور کیسهسوسپانسیون با پوشانیدن سپس هایو

(.Khudhair et al., 2014اتیلنیاستفادهشد)پلی

ابتدا1×106جهتتهیهسوسپانسیونقارچباغلظت

مطالعهیجدایه محیط SCUA-GHFمورد روی

کشتآگاربرگمیخککشتشد.ظروفکشتبه

سلسیوس23-22مدتپنجروزدردمای تحتدرجه

پسازگذشتپنجنگهداریشدشرایطنوریمداوم .

مخمر،جدایه،روز حاویعصاره محیطکشتیکه به

شد.پپتون،گلوکز،دیفکوآگاروآبمقطربود،منتقل

پتری سطح سپس سترون10با مقطر آب لیتر میلی

گلبول الم کمک با و شد سوسپانسیونشسته شمار،

(.Azimi et al., 2005تهیهشد)1×106اسپورباغلظت

بیماری جدایهتعیین کامالزایی طرح یک قالب در

آماری محاسبات شد. انجام تکرار چهار با تصادفی

توسط افزار وSPSS ver. 22(SPSS, 1998نرم )

SAS ver. 9.1(SAS, 2005)ورسمنمودارهاتوسط

صورتگرفت.Excel افزارنرم
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 ها شمار بانک ژن آن دراین پژوهش به همراه رس tef1استفاده شده در واکاوی فیلوژنتیکی ژن  Fusariumهای  فهرست گونه -2جدول 

Table 2. List of Fusarium species used in phylogenetic analysis of tef1 gene in this study with their gene bank Accession number 

Species Isolate Host 
Accession 

number 
Refrence 

F. proliferatum NRRL22944 Unknown AF160280 O’Donnell et al., 2000. 

F. globosum NRRL26131 Unknown AF160285 O’Donnell et al., 2000. 

F. fujikuroi NRRL13566 Unknown AF160279 O’Donnell et al., 2000. 

F. sacchari NRRL13999 Sugarcane AF160278 O’Donnell et al., 2000. 

F. concentricum NRRL25181 Unknown AF160282 O’Donnell et al., 2000. 

F. verticillioides NRRL22172 Unknown AF160262 O’Donnell et al., 2000. 

F. fractiflexum NRRL28854 Cymbidium sp. AF333932 Aoki et al., 2001 

F. fujikuroi Mo309 Rice (Oryza sativa) JN695747 Suga et al., 2014 

F. oxysporum f. cubense CAV794 Banana (Musa spp.) FJ664922 Fourie et al., 2009 

F. mangiferae UMAF_0924 Mango (Mangifera) KP753402 Crespo et al., 2016. 

F. mangiferae BTDF6 Sansevieria trifasciata MN386751 Kee et al., 2020 

F. fracticaudum CBS 137233 Unknown MK639041 Wigmann et al.,2019 

Gibberella moniliformis OS116 Rice (Oryza sativa) JX867953 Kim et al., 2012. 

F. incarnatum-equiseti BOLSUD Unknown MH392485 Ortega-Acosta et al., 2018. Unpublished data 

F. sacchari KC8 Rhynchostylis orchids MH756646 Dekham and Kanchanawatee, 2018. Unpublished data 

F. proliferatum* SCUA-GHF Date palm (Phoenix dactylifera) MT062910 Ghaedi et al., 2020 
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شرایطپاجوش با سالم و ساله دو هایکشتبافتی

درتیمار رشدییکسانازرقماستعمرانانتخابشدند.

روش دو هر به سترون مقطر آب شد.شاهد استفاده

آنپاجوش گلدان و دمایها با گلخانه در 24± 3 ها

رطوبتنسبی بهدرصدنگه60± 5 سلسیوسو داریو

صورت به مشاهدات شدند، بازبینی هفته شش مدت

 طبق همچنینباتیمارشاهدمقایسهگردید.وهفتگیثبت

 ازبیمارگر عامل مجدد جداسازی کخ، اصول

مورد هایپاجوش گرفت قرار بررسی آلوده

(Khudhair et al., 2014.) هایآزمایش انجام برای

قارچگلخانه سوسپانسیون غلظت چهار یجدایه ای،

SCUA-GHF 5×106و5×5،105×5،104×103شامل

وهرکدامدرچهارتکراربهکاربردهلیتراسپوردرمیلی

شد.



نتایج و بحث
 Fusariumشناسی جدایه شناسایی ریخت

proliferatum Matsush.   جدایه (SCUA-

GHF) 

ازنقاطمختلفذکرشدهجدایه هایبهدستآمده

شناسیمشابههمبودند.ازنظرریخت1درجدولشماره

میزانرشدپرگنهدرمحیطکشتسیبزمینیدکستروز

 سریع آگار رنگمیسیلیومبود. سفید ابتدا هوایی های

 به گذشتزمان با که رنگداد.بوده تغییر رنگکرم

بود. متغیر بنفش تا کرم از پرگنه زیرین سطح رنگ

سلولیمیکروکنیدیوم تک و عرضی دیواره بدون ؛ها

اندکیخمیدگیبودندماکروکنیدیوم راستبا نسبتا . ها

تکه روی نارنجی رنگ به اسپور برگبالشتک های

تشکیل کالمیدوسپور اینگونه در شد. میخکمشاهده

 Ghaedi)قبالارائهشدهاست ترکامل اطالعات .دنش

et al., 2020.)

 ی مورد مطالعه جدایه مولکولی نتایج بررسی

به مربوط توالی که داد نشان بالست جستجوی

جدایه ی با مطالعه گونهسویهمورد مرجع  .Fهای

proliferatum strain TOR-55 55/99تشابه

دارد. درحاصلهیجدایهتبارشناسیواکاویدرصدی

باتیپهایسویهبهمربوطهایتوالیبامطالعهاین

اینبهراآنتعلق،نماییدرستیبیشینهروشازاستفاده

باراولین .proliferatum F.(1)شکلکردتاییدگونه

بهوجداسازیعربستاندرنخلرختاندریشهوبرگاز

سرخشکیدگیوفوزاریومیپژمردگیعاملعنوان

عنوانبهنیزایراندرگونهاین.شدمعرفینخلدرختان

استشدهمعرفیخرماآذینگلپوسیدگیعامل

(2018 Amani,.)مختلفهایگونهFusarium

دردیگریبیمارگرهایحملهبرایرازمینهتوانندمی

.(Al Yaseri et al., 2016)کنندفراهمهانخلستان

 پژوهششاملقارچدیگر این در شده جداسازی های

جنس Alternariaهای ، Helminthosporium،

Chaetomium،Curvularia ، Cylindrocarpon

بودند. Stemphylium و

زایی،بیماریآزمونازهفتهچهارحدودازپس

مشاهدهطرفهیکصورتبههابرگزردیعالیم

درمتریمیلی2کوچکهایلکهابتدادر.گردید

شدهمشاهدهعالئمشد.دیدهشدهآلودهمحلاطراف

نخلستانشرایطدرکهآنچهبازایی،بیماریآزموندر

مجددسازیجداداشت.مطابقتکامالبودشدهدیده

ایناثباتشدهزنیمایهگیاهانازبیماریعاملقارچ

بیماریعاملproliferatum .Fقارچکهبودفرضیه

ظهورباشد.میخرمانخلدرختانبرگخشکیدگی

اماشد.شروعچهارمهفتهازهاغلظتتمامدرعالئم

5×105هایغلظتدربیماریبروزشدت 5×106و

گسترشهمبرگمحوربهزردیتدریجبهوبودبیشتر

(.2)شکلیافت

قسمتشدنزردصورتبهپنجمهفتهازعالئم

هفتهپایاندرکهشدظاهرطرفیکهایبرگچهبیشتر

لیتراسپوردرمیلی5×106و5×105هایغلظتدرششم

)اشکالشدندخشککامالمحورطرفیکهایبرگچه

(.4و3
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 ردیفی هم اساس بر نمایی واکاوی بیشینه درست در که Fusarium های جدایه ی  یم شدهفیلوژنتیکی ترس درخت -1 شکل

 ها شاخه انشعاب محل روی اعداد. است آمده دست به TN93+G مدل از استفاده با Tef1α  ی توالی قسمتی از ناحیه

 Fusarium گونه از استفاده با درخت .است درصد 50 مساوی یا بزرگتر استراپ بوت مقادیر درصد ی دهنده نشان

incarnatum-equiseti است شده دار ریشه.  
Figure 1. Phylogenetic tree constructed from a maximum likelihood analysis based on a 

concatenated alignment from Tef1α sequences of Fusarium isolates under TN93+G model. Bootstrap 

values greater than 50% (expressed as percentages of 500 replications) are shown at the node. The 

tree was rooted with Fusarium incarnatum-equiseti. 






 های هفته در آن پیشرفت و استعمران رقم خرما درخت ساله دو های پاجوش های برگچه در عالئم ظهور شروع -2 شکل

 (GHF-SCUA) جدایه  .proliferatum F قارچ سوسپانسیون متفاوت های غلظت با متفاوت
Figure 2. The emergence of symptoms in two- year- old offshoots leaflets of sayer date palm and its 

progress in different weeks with different concentrations of F. proliferatum (SCUA-GHF) suspension  
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 از پس ششم هفته پایان در طرفه یک صورت به استعمران رقم خرما درخت ساله دو پاجوش برگ شدن خشک -A-3 شکل

 شاهد -چپ تست، -راست -B ،(GHF-SCUA) جدایه  .proliferatum F قارچ سوسپانسیون با تزریق

Figure 3- A. Asymmetrical leaf drying of two- year- old sayer date palm at the end of the sixth week 

after injection with F. proliferatum (SCUA-GHF) suspension, B- Right- Treatment, B- Control 

 

 
 


 متفاوت های غلظت با ششم تا چهارم هفته از استعمران رقم خرما درخت ساله دو های پاجوش خشک های برگچه -4 شکل

 (GHF-SCUA) جدایه  .proliferatum F قارچ سوسپانسیون
Figure 4. Offshoots dry leaflets of 2 year old sayer date palm from the fourth to sixth week with 

different concentrations of F. proliferatum (SCUA-GHF) suspension 

 

قارچبرگچه از بیماری، عالئم دارای  .Fهای

prolifratumهادرابتدازرد؛اینبرگچهشدجداسازی

شدتبروز پیشرفتبیماریخشکشدند. با که بودند

برگچه تعداد حسب بر درعالئم بیماری عالئم با های

غلظت 5×105های نهایت5×106و در و بود بیشتر ،

وبرگ زردی طرفه یک صورت به بیشتری های

(.5خشکیدگیرانشاندادند)شکل

نشانهاینخلستاندرتحقیقوبررسینتایج عراق

کههاییبیماریمهمترینازبرخیاصلیدلیلدادکه

آنهامرگباعثویافتهگسترشهانخلرویبرعمدتا

سمومندبودFusariumقارچهایمختلفگونهشدند .

هایمختلفاینقارچباعثبروزتوسطگونهشدهتولید

 نخل درختان در مختلف  .Fوهشدعالئم

proliferatumکاملشدنخشکوسریعمرگباعث

.(Al Yaseri et al., 2016)گردیدنخل
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هایجدیدهایآلودهایجادورشدبرگدرپاجوش

اسپور5×106و5×105هایغلظتکندیامتوقفشد.در

میلی برگدر رشد قارچ، سوسپانسیون جدیدلیتر های

غلظت در متوقفو مدتی پساز 5×103های ،104×5

 چوبی آوندهای طریق از قارچ این (.6کندشد)شکل

انتقال جلوگیری باعث کرده حرکت تنه در و نقل از

 در نخل رفتن بین از به منجر و شده مغذی مواد و آب

در(.Al Yaseri et al., 2016شود)می کوتاهی مدت

نیزگونه پاکستان کشور از قارچمناطقی مختلف های

Fusariumو نخل درختان کشت محدودیت باعث

است)ینخلستانتوسعه شده  ,.Abul Soad et alها

2011.)



 تزریق از پس های خشک یک طرف محور با برگچهرقم استعمران خرما دو ساله های  پاجوشهای خشک  برگ -5شکل 

 (GHF-SCUA) جدایه  .proliferatum F قارچ سوسپانسیون
Figure 5. Dry leaves of two- year- old sayer date palm offshoots with asymmetrical dry leaflet after 

injection F. proliferatum (SCUA-GHF) suspension 



 

.F قارچ سوسپانسیون تزریق از پس رقم استعمران خرمادو ساله  های پاجوش در جدید های برگ تولید -6شکل 

proliferatum  جدایه(GHF-SCUA) هفته شش طول در 
Figure 6. Production of new leaves in two- year- old sayer date palm offshoots after injection F. 

proliferatum (SCUA-GHF) suspension 
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جدایه قارچ عراقهای در ازاستفادهبافوزاریوم

شناسیپارامترهای شدندمولکولیوریخت .شناسایی

 .Fعراق،جنوبدردرایندرختاننخلبیماریعامل

proliferatumشناسیومولکولیشناساییریخت.بود

 .Fتحقیقنیزاینها،درجدایهبهدستآمدهازنخلستان

proliferatumحمید.شدراتشخیصداد(Hameed, 

بیماریسببF. proliferatumدادکهگزارش(2012

بهمنجرکهشودمیخرمادرختانگلآذینپوسیدگی

اینشعراقجنوبدرعملکردمالحظهقابلکاهش د.

قناریجزایردرنخلدرختانازبهمقدارزیادیبیمارگر

جدا سرخشکیدگیوپژمردگیباعثوشدهسازی

 نخل عالئم.(Hameed, 2012)استشدهدرختان

قارچ این توسط شده رنگایجاد پریدگی،شامل

می پژمردگی و خشکیدگی  ,.Saleh et al)باشد

2016).

اکثرارقامتجارینخلخرمایاستانخوزستانبهاین

بیماریحساسبودهولیبعضیارقاممثلرقمخضراوی

دمبرگ روی مواقعی در دارند. بیشتری هایحساسیت

.برشدهایساپروفیتمشاهدهکامالخشکیدهرشدقارچ

فرورفتگیوخطوطزردرنگمشاهدهرویدمبرگ ها

هایهمراههایباردهقارچندامودرحاالتپیشرفتهاشد

باعارضهبهصورتخطوطیموازیهمدرمحلنزدیک

 تنه به دمبرگ میظاهراتصال  Shetab)شود

boushehri, 2017.)قارچ تحقیق، این نتایج با مطابق

F. proliferatumنمونه ازجمعهایاز شده آوری

هایآبادان،خرمشهروشادگانجداسازیوبهشهرستان

عنوانعاملخشکیدگیبرگنخلدراینمناطقمعرفی

صورتشودمی به نخلستان در بیماری این عالئم .

ردیفبرگ چهار تا سه سریع پایینیخشکیدگی های

می مدتتقریبی در حاالتشدید در که هفته3باشد

بهشوند.خشکیدگیبرگهاخشکمیبرگ هادرابتدا

برگچه شدن خشک طرصورت یک برگهای ف

باشدکهدرمواردشدیددیدهشدهکهپسازگذشتمی

زمانی میهابرگکوتاهمدت خشک شودکامال

(Shetab boushehri, 2017)نقشمهم به توجه با .

درختنخلدراقتصادومعیشتنخلدارانلزوممطالعهو

اینبیماریمهلکوراهکارهای بررسیبیشتردرمورد

 شود.یشنهادمیجدیبرایکنترلآنپ

 

 گزاری سپاس

حمایت از پژوهشیبدینوسیله معاونت مالی های

گردد.دانشگاهشهیدچمراناهوازقدردانیمی
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Abstract 

Background and objective 
Date palm Phoenix dactylifera L. is one of the income sources of cultural and economic 

importance in several countries. Leaf wilt disease is one of the important diseases 

observed in palm gardens in Khuzestan province. Disease symptoms are observed as 

asymmetrical leaves drying. Fusarium proliferatum is a common pathogen infecting 

numerous crops, including banana, carnation, cycads, date palm, garlic, mango, maize, 

onion, rice, and sesame plants.  

Materials and Methods 

To identify the causal agent(s), infected samples were collected from Abadan, 

Khorramshahr, and Shadegan cities and transferred to the laboratory. The samples were 

then disinfected and cultured on potato dextrose agar (PDA) plates. Fungi were purified 

by the single-spore technique. For molecular identification, the colonies were inoculated 

in potato-dextrose broth (PDB) and the grown mycelium mass was used for DNA 

extraction. Polymerase chain reaction was done with reaction initiators of Tef171F and 

Tef1997R to replicate a part of the tef1 region.  

Results 

BLAST search showed that the sequence of the studied isolate was 99.55% similar to 

both the confirmed isolate and the reference of F. proliferatum strain TOR-55. 

Phylogenetic analysis of the isolate with sequences related to type strains, using the 

maximum likelihood, confirmed that they belonged to this species. Pathogenicity test 

was followed by re-isolation from the inoculated plants. 
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Discussion 

These results indicated that all four concentrations were able to infect trees and cause 

disease symptoms and pathogenicity. However, disease severity was higher at 5×10
5
 and 

5×10
6
 spores per ml than the other concentrations of spores used here. The second two 

concentrations of spores were more effective in drying of leaflets and leaves. 
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