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 چکیده

 هدف .است های بذرزاد گشنیزبیماری ترینمهم یکی از Alternaria alternataناشی از  آلترناریایی لکه برگیبیماری 

 تأثیر گشنیز، بررسی بومی هایتوده جداسازی شده از بذرزاد هایقارچ مولکولی و شناختیریخت شناسایی مطالعه این از

 یماریب ها در مهارزنی و همچنین بررسی کارایی آنجوانه و بنیه یهاشاخص روی شیمیایی هایقارچکش با بذور تیمار

 یهااستان مزارع از گشنیز بذری یهاتوده بذرزاد، یهاقارچ شناسایی منظور است. به آلترناریایی لکه برگی بذرزاد

. شد یبردارنمونه بذر آزمون المللیبین انجمن ضوابط اساس بر همدان و قزوین، مرکزی، البرز، جنوبی خراسان

و آغازگرهای اختصاصی گونه  شناختییختر هاییژگیو اساس ی، برسازخالصقارچی پس از جداسازی و  هاییهجدا

 بررسی گیاهچه روی بیماریزایی آزمون با هایهجدا تهاجم قدرت و بیماریزایی شناسایی و تأیید شدند. همچنین میزان

 (Dithane M-45®) مانکوزب و( TS-Rovral®) کاربندازیم-ی ایپرودیونهاقارچکشمیزان کارایی تیمار بذر با . شد

 هایویژگی اساس بر مجموع، پیشرفت بیماری ارزیابی شد. درو همچنین میزان  بنیه و زنیجوانه یهاشاخص روی

 بین بنیه و زنیجوانه هایشاخص. شدند شناسایی Alternaria alternata جدایه هشت مولکولی و شناختیریخت

 .است بذرزاد هایقارچ به آلودگی از ناشی شده مشاهده تفاوت از بخشی رسدمی نظر به و بوده متفاوت بذری هایتوده

. نبودند بیماریزا هایجدایه درصد 5/37 و بیماریزا هاجدایه درصد 5/62 حدود که داد نشان بیماریزایی آزمون نتایج

 طوربه شیمیایی هایقارچکش با بذر تیمار. بود متفاوت A. alternata مختلف هایجدایه تهاجم قدرت و بیماریزایی میزان

آلترناریایی  لکه برگی لکام طوربه هاقارچکش .داشتند دار معنی تأثیر بنیه و زنیجوانه هایشاخص روی توجهیقابل

شیمیایی با  هایقارچکش بازدارندگی مؤثر هایکه میزان غلظت داد نشان پژوهش این های یافته .نکردند گشنیز را مهار

-ایپرودیون قارچکش با ضدعفونی بذور متفاوت است. A. alternata های مختلفمیزان بیماریزایی جدایهتوجه به 

 هایگیاهچه روی A. alternata از ناشیکاهش شاخص بیماری  موجب بیشترین میزانمانکوزب در مقایسه با  کاربندازیم

 همچنین ضدعفونی وگشنیز مورد بررسی  بذری هایمقایسه با سایر توده نهاوند در بذری یاستفاده از توده .شودمیگشنیز 

 گردد. مناطق مساعد کشت این محصول توصیه می تمامی کاربندازیم در-ایپرودیون قارچکش با کاشت از قبل بذور

 بذر سالمت ،شناسایی جوانه زنی،بیماریزایی، بذرزاد،  :هاکلیدواژه
 زاده قلمفرسادبیر تخصصی: دکتر رضا مستوفی
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 مقدمه

 گیاهی،  L Coriandrum sativum. علمی نام با گشنیز
و بومی ( Apiaceae) چتریان خانواده دارویی و یکساله از

کاربرد گسترده با توجه به  جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است.

به  آنصادرات  ارزآوری میزانو  مختلف گشنیز در صنایع
از ارزش اقتصادی باالیی  این گیاهشده، صورت خام و فرآوری 

 Mafakheri and) برخوردار استتجارت جهانی  در

2019Aminian Dehkordi, .) برگی هکل بیماری 
  KeisslAlternaria alternata (.Fr) عامل آلترناریایی با

 است گشنیز بذرزاد هایبیماری ترینمهم از یکی

(2018al., Mangwende et  .)یهابوته روی بیماری این 
 لکه و ساقه شانکر موجب گلسوختگی  ایجاد بر عالوه گشنیز
 A. alternata ،Aspergillusی ها. قارچشودیم برگی

 Linkflavus  ،TieghAspergillus niger ، Fusarium 

Schltdloxysporum  و LinkPenicillium expansum  
( و  ,.2018Mangwende et alاز آفریقای جنوبی )

 A. alternata ،Phoma multirostrataی هاقارچ

. (P.N.Mathur, S.K.Menon & Thirum.) Dorenb

Boerema&  ،SchltdlFusarium oxysporum  ،

LinkFusarium roseum  ،SaccSclerotium rolfsii  ،
(Fresen.) G.A.de Cladosporium cladosporioides 

Vries، Link ex GrayAspergillus glaucus  ،

Thom & ChurchAspergillus ruber ، A. flavus ،A. 

niger ،PersoonTrichoderma viride  ،
(Tassi) Macrophomina phaseolina 

Goid، J.G. Kühn Rhizoctonia solani  و
McKinneyHelminthosporium tetramerum   از
گشنیز  بذر همراه و بذرزاد هایقارچ عنوان هندوستان به

 ,.2010Sumanth et al ;شناسایی و گزارش شده است )

2017Khare et al., قارچی به صورت بیماریزای (. عوامل 
بردن جوانه زنی  بین از یا کاهش بذرزاد و یا همراه بذر موجب

 سوختگی و پژمردگی بذر، و نکروز پوسیدگی بذر، و بنیه
 (. 2014al., Khare et)شوند یم گیاهچه

 تواندمیو  داشته جهانی گسترش  .alternataA قارچ

 درختان و سبزیجات روغنی، یهادانه زینتی، گیاهان غالت،
 هاییهجدا از برخی (.,Simmons 2007) بیمار کند رامیوه 

-درون و یارُست پوده به صورت و بوده غیربیماریزا قارچ این

 کنندیم رشد گیاهی یهابافت درون و سطح روی رُست
(2003Bart and Thomma, ). و قدرت میزان بیماریزایی 

متفاوت است  A. alternata های مختلفجدایه تهاجم
(2019; Ramezani et al., 2013Sharma et al., ) .

 .A مختلف هایجدایه بیماریزایی بررسی از حاصل نتایج

alternata  که داد نشانسبز  زیرهجداسازی شده از بذور 
و بقیه  بیماریزا یا کم و بیماریزا هایهجدا درصد 77حدود 

 قدرت .( ,.2021Khaledi et al) نبودند بیماریزا هایهجدا

 که بیماریزا است عوامل در سازگاری مهم عاملی ،تهاجم
بیماری روی  مئعال ظهور آنها در احتمالی توانایی دهنده نشان

 بیماری گیریهمهو ایجاد  میزبان در کوتاهترین زمان ممکن

 .(Arenal,-ristan and GarcíaSac 2008است )
 مهار امکان A. alternata وسیع میزبانی دامنه به توجه با

 مهار برای مؤثری روش و بوده سخت های ناشی از آنبیماری

 استفاده کنار در شیمیایی سموم از استفاده جزبهها این بیمای
 مقاوم ارقام از استفاده .ندارد وجود متحمل یا و مقاوم ارقام از
 یاهیگ یهایماریب تیریمد در یاقتصاد یاز راهکارها یکی

علیه  مقاومت از سطحی تاکنون حال، نیا با. رودیمشمار  به
در نتیجه  .است نشده گزارش گشنیز در ییایآلترنار یلکه برگ

 سالم، رعایت بذر از استفاده جمله از مختلفی هایردهبرا

و ضدعفونی  شیمیایی یهاقارچکش زراعی، استفادهبه اصول
 گشنیز توصیه شده است هاییماریب مدیریت بذر برای

(2014Khare et al., استفاده .) حفظ ضمن سالم بذور از 

ایرانی،  بومی گشنیز یهاتوده ژنتیکی زراعی و تنوع ارزش
 هاییماریبمحصول در مزرعه به  موجب کاهش آلودگی

مانکوزب،  یهاقارچکش .شودیم بذر ازی ناشی قارچ

 هاییماریب مهاربرای و تیرام  کاپتان، کاپتوفول، کاربندازیم
 از (. استفاده ,.2017Khare et alگشنیز توصیه شده است )

 برخی روی منفی اثرات تواندیمشیمیایی  یهاکشقارچ

 بیوشیمیایی میزبان داشته و و فیزیولوژیک هایویژگی
 انسان باشد سالمت و زیست برای محیط جدی تهدیدی

(2012Petit et al., .) 

 بذور از استفاده بذرزاد هاییماریب مقابله با راه بهترین
 یهاکشقارچ با بذر شده همراه با تیمار گواهی و سالم

 .استشیمیایی 
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 مورد در ما اطالعات گشنیز، یاقتصاد اهمیت وجود با

 بسیار ایران دراین گیاه  بذرزاد هایقارچ از ناشی هایبیماری

 هایقارچ شناسایی( الف) پژوهش این از هدف. است محدود

 روی آنها تأثیر ارزیابی( ب) گشنیز، بومی هایتوده در بذرزاد

 قدرت و زاییبیماری میزان (ج) ،زنیجوانه و بنیه هایشاخص

( د) و ،قارچی جداسازی شده از بذور هاییهجدا تهاجم

 شیمیایی رایج هایتیمار بذر با قارچکش کارایی تأثیر بررسی

 یماریب مهار همچنین و زنیجوانه و بنیه یهاشاخص روی

 .است آلترناریایی لکه برگی

 

 هاروشمواد و 

 یبردارنمونه

 یدگیرس از پس 1398 زراعی سال طی در بردارینمونه

 هایاستان در گشنیز بذری هایتوده از برداشت و بذور کامل

 البرز ،(، سربیشه و قائنبشرویه شهرستان) جنوبی خراسان

، قزوین (اراک شهرستان) مرکزی ،(کرج شهرستان)

-شیوه براساس( نهاوند شهرستان) همدان و )شهرستان قزوین(

 ,Anonymous) بذر آزمون المللی بین انجمن ینامه

 بذر برداری نمونه و چینی پارت فنی راهنمای و (2017

(2019Abbasian, ) در مشخصات ثبت همراه و شد انجام 

 موسسه بذر سالمت آزمایشگاه به کاغذی هایپاکت

 .گردید منتقل نهال و بذر گواهی و ثبت تحقیقات

شناسایی  سازی و، خالصجداسازی

 قارچی هاییهجدای ختشناریخت

 گندزدایی از ی قارچی، پسهایهجداسازی جدا برای

 شده رقیق محلول در دقیقه یک مدت به بذور سطحی

 سترون مقطر آب با بار سه ،یک درصد سدیم هیپوکلریت

 بذور شدند. خشکسترون  صافی کاغذ با سپس و شستشو

محیط  ( حاویمتریسانت 9 قطر )به پتری هایتشتک سطح در

ی سیصد )عصاره زمینی دکستروز آگارسیب عمومی کشت

 15زمینی جوشانده شده، بیست گرم دکستروز، گرم سیب

 رشد در اتاقککشت و  گرم آگار در یک لیتر آب مقطر(

 12و دوره نوری متناوب،  سلسیوسدرجه  25±1دمای  با

 گرفتساعت روشنایی قرار  12ساعت تاریکی و 

(2018Mangwende et al.,  و بدین ترتیب )هایهجدا 

 تک روش از استفاده با قارچی هاییهجدا .شدند جداسازی

 درصد آگار دو آب کشت محیط روی کردن اسپور

بر آلترناریا  جنس هایجدایه شناسایی. شدند یسازخالص

ی، میکروسکوپی و ختخصوصیات ریخت شنااساس 

 (. ,2007Simmonsگردید )انجام کلیدهای شناسایی معتبر 

 هاجدایه 3مولکولی ییشناسا

 یاز آغازگرها A. alternataهای جدایه دییتأ برای
 :GTG CCT TCC ’ 5Forward) گونهاین  یاختصاص

’3 CCC AAG GTC TCC G  وCGG ’ 5Reverse: 

’3 AAA CGA GGT GGT TCA GGT C)  استفاده
میسلیوم  یهبرای ته .( ,.2015Kordalewska et alشد )

 در قارچی هاییهجدا، DNAاستخراج  برایمورد نیاز 
 زمینیسیبی عصاره ظروف ارلن مایر محتوی محیط کشت

زمینی جوشانده شده، ی سیصد گرم سیب)عصاره دکستروز

 10به مدت  بیست گرم دکستروز، در یک لیتر آب مقطر(
 25±2روز در داخل دستگاه انکوباتور شیکردار با دمای 

دور در دقیقه قرار داده  120و با سرعت  سلسیوسدرجه 

 وبوخنر  قیف خالء،پمپ  با رشد یافته میسیلیومی شدند. توده
و با آب مقطر سترون  آوریجمع سترون واتمن صافی کاغذ

. پس از آبگیری کامل، توده میسلیومی برداشت شدندشستشو 

لیتری منتقل میلی 5/1 سترونهای و به درون میکروتیوب
های حاوی میسلیوم تا مرحله استخراج . میکروتیوبشدند

DNA  گردیدندنگهداری  سلسیوسدرجه  -20در دمای. 

های قارچ از کیت از جدایه DNAبرای استخراج 
Genomic DNA isolation kit  ساخت شرکت

Pishgam Biotech  شرکت ی نامهشیوهایران با توجه به

 DNA کیفیت و کمیت تعیین منظور سازنده استفاده شد. به
 اسپکتروفتومتری نانودراب دستگاه از شده، استخراج

(; Spectophotometer, Thermo 2000NanoDrop 

tific, Wilmington, USAScien )دو  آگارز ژل و
ای پلیمراز شامل مرحله واکنش زنجیره .شد استفاده درصد

، سلسیوسدرجه  94ای در دمای دقیقه 3واسرشت سازی اولیه 

درجه  94ثانیه در  30در مرحله واسرشت  چرخه 35سپس 
و  سلسیوسدرجه  58ثانیه در  60، مرحله اتصال  سلسیوس
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و در نهایت  سلسیوسدرجه  72ثانیه در  60مرحله گسترش در 
درجه  72دقیقه در دمای  8مرحله گسترش نهایی به مدت 

 10شامل  پلیمراز ایاجزای واکنش زنجیره بود. سلسیوس

 PCR Master MixX 2 (, IranDenazist،) 2 میکرولیتر
میکرولیتر  1/0 و ng.µL 50-1با غلظت  DNA میکرولیتر

 ایواکنش زنجیرهبرگشتی بود.  آغازگرو  جلوروبه آغازگر

 Biometraمدل دستگاه ترموسایکلر  پلیمراز با استفاده از
یک  DNA)مثبت  شاهدهر آزمایش شامل  .شد انجام)آلمان( 

 PCRمنفی )یک واکنش های شاهدشده( و جدایه شناخته

 ایواکنش زنجیره. در نهایت محصوالت ( بودDNAبدون 
از طریق الکتروفورز به مدت  ودرصد  2آگارز روی ژل پلیمراز 

 نوارهای . ردیابیشدعبور داده ولت  80دقیقه با ولتاژ  40

DNA ن یبرگریسا فلورسنترنگ  با آمیزی رنگ از استفاده با
(Green ®SYBR) با استفاده از  برداری از ژلو سپس عکس

Gene  Syngeneمدل  Gel Documentation دستگاه

Flash Bio (USA)  شدانجام. 

 بنیه زنی وجوانه یهاشاخص ارزیابی

 نیانجمن ب ینامهشیوه براساس استاندارد زنی جوانه آزمون

برای . (Anonymous, 2017) شد انجامآزمون بذر  یلمللا

 از (بذر عدد 100 با تکرار چهار) بذر 400 این منظور تعداد

 کاغذ روی انتخاب و یتصادف صورت به یبذر یهانمونه

 به و شده داده قرار پتری هایتشتک داخل در واتمن صافی

 نوری دوره و با سلسیوس درجه 25±1دمای  در اتاقک رشد

 از شدند. پس منتقل ساعت تاریکی 12ساعت روشنایی و  12

 گیاهچه زنی، میانگین درصدجوانه میانگین درصد روز، 21

 ارتفاع بیمار(، میانگین و یافته شکل غیرعادی )تغییر های

 دادن قرار با)خشک  وزن وتر وزن چه، میانگینیشهر و چهساقه

 گیریاندازه (سلسیوس درجه 75 در ساعت 48 مدت به آون در

 هایرابطه از استفاده با بنیه شد. همچنین شاخص طولی و وزنی

 :گردید محاسبه زیر

 شاخص طولی بنیه= 

 چه(چه + میانگین طول ساقهمیانگین طولی ساقه) ×

 زنی نهاییجوانهدرصد 

 = شاخص وزنی بنیه 

 وزن خشک گیاهچه ×زنی نهایی درصد جوانه

تهاجم  قدرت سنجش و بیماریزایی هایآزمون

 هاجدایه

 حاوی تلقیح مایه سازیگیاهی و آماده مواد

 قارچ هایجدایه

 بومی یتوده بذر ها،جدایه بیماریزایی ارزیابی برای

 موسسه از بود طبیعی آلودگی گونه هر فاقد که گشنیز

 از پس. شد تهیه نهال و بذر گواهی و ثبت تحقیقات

 روی انکوباتور در روز 5 مدت به بذور سطحی، ضدعفونی

 درجه 20±1 دمای در مرطوب سترون صافی کاغذ

 قطر) پالستیکی گلدان هر در سپس. گرفتند قرار سلسیوس

 دمایی شرایط در و کشت زدهجوانه بذر پنج( مترسانتی 15

 و روشنایی ساعت 16 نوری دوره با سلسیوس درجه 3±25

 در استفاده مورد کشت بستر. گرفتند قرار تاریکی ساعت 8

 با کوکوپیت و پرلیت ماس، پیت از ترکیبی آزمایش، این

 .A هایجدایه تلقیح مایهبرای تهیه . بود 2:1:2 حجمی نسبت

alternata ،1×510غلظت  در هایهاسپور جدا سوسپانسیون 

با  یالیرقت سر یبا استفاده از روش سر لیترمیلی هر در اسپور

 کشت شده در روزه هفت ایههپرگن از یلآب مقطر استر

 روش بر اساس دکستروز آگار زمینییبسکشت  محیط

 .شد یهته Müller et al. (2012) توسط شدهداده  شرح

 هاتهاجم جدایه قدرت و سنجش بیماریزایی اثبات

 پاشی اسپور با قارچی، هایجدایه بیماریزایی اثبات برای

 اسپور سوسپانسیون از لیترمیلی یک میزان به یاهچهگ روی

 20 توئین درصد 05/0 حاوی( لیترمیلی هر در اسپور 1×510)

 شرح روش اساس بر گشنیز یاهفته چهار یاهچهگ مرحله در

 شاهد شد. گیاهان انجام  Shi et al. (2016) توسط شدهداده

 به گیاهان زنی،یهما از پس. شدند افشانه مقطر سترون آب با

درصد  85تا  80رطوبت  با یامحفظه در ساعت 48 مدت

 سلسیوس درجه 25 تا 17 دمای نگهداری و سپس به گلخانه با

 بیماریزایی شدت آلودگی، مئعال ظهور از پسمنتقل شدند. 

میزان لکه برگی با  نسبت اساس جدایه ها روی گیاهچه، بر

ا ی کمتر و  «1»، لکه برگی بدون  «0»} 0-5 مقیاس استفاده از

 1) متریلیم 5مساوی دو لکه روی سطح برگ با قطر کمتر از 

لکه روی برگ چهار تا بین سه  «2» ،(سطح برگ درصد 20 تا
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 «3» ،(سطح برگ درصد 40 تا 21) متریلیم 5از  کمتربا قطر  

 41) متریلیم 5هفت لکه روی برگ با قطر بیشتر از بین پنج تا 

لکه روی برگ با  8بیش از  «4» ،(سطح برگ درصد 60 تا

 موجبو  ادغام هالکه ممکن است که متریلیم 5قطر بیشتر از 

 ،(سطح برگ درصد 80تا  61)شوند  بافت مرده لکه ایجاد

 81)از بین رفتن کامل برگ روی برگ تا لکه  9از  بیش «5»

توسط  شده داده ، به روش شرح{(سطح برگ درصد 100تا 

Mangwende et al. (2018) ،شاخص و شد یبنددرجه 

 .گردید محاسبه زیر فرمول با بیماریزایی

 درصد شاخص بیماری

=
0𝑛0 + 1𝑛1 + 2𝑛2 + 3𝑛3 + 4𝑛4 + 5𝑛5

5N
× 100  

0n :1آلودگی،  صفر ها با درجهیاهچهگ تعدادn:  تعداد

 ها بایاهچهگ تعداد :2n آلودگی، یک درجه ها بایاهچهگ

 سه درجه ها بایاهچهگتعداد  :3n آلودگی؛ دو درجه

 :5n آلودگی؛ چهار درجه ها بایاهچهگ تعداد :4n آلودگی؛
 کل : تعدادN آلودگی؛ پنج درجه ها بایاهچهگ تعداد

 هایاهچهگ

 قارچی روی هایجدایه تهاجم قدرت میزانهمچنین 

 Taheriتوسط  شدهداده شرح روش از استفاده با گیاهچه

 تهاجم قدرت میزان. گرفت قرار بررسی مورد (2019)

 از پس بیماری عالیم ظهور زمان مدت اساس بر هایهجدا

 .شد تعیین هایهجدا توسط زنیمایه

 شیمیایی هایقارچکش کاراییارزیابی 

 در موجود کنندهضدعفونی سموم با توجه به آنکه تاکنون

 قرار بررسی مورد گشنیز بذرزاد هاییماریب مهار برای بازار

( A. alternataشناسایی شده ) قارچ دیگر سوی از و نگرفته

یر کارایی این تأثارزیابی  برای، دارد وسیعی میزبانی دامنه

-ایپرودیونپیشنهاد شده  هایکشاز قارچ هاکشقارچ

( و TS-Rovral® ) WP%52.5(نام تجاری ) کاربندازیم

( به 45-Dithane M® ) WP%80()نام تجاری  مانکوزب

روی سایر  ،گیاه شرکت وتابل ساخت صورت پودر

                                                           
1 - Minimum inhibitory concentration; MIC 

2 - Minimum fungicidal concentration; MFC 

3 - Inhibitory concentration 50; IC50 

4 - Broth microdilution 

 هایکشقارچکارایی ابتدا . محصوالت استفاده شد

های جدایه رشد روی و مانکوزب کاربندازیم-ایپرودیون

 استفاده با( A. alternataشناسایی شده ) یقارچبیماریزای 

-Abd-El-Khair and El) کشت یطمح دراختالط  روش

Gamal Nadia, 2011.)  حداقل و سپس مورد بررسی

 و غلظت 2یحداقل غلظت کشندگ ،1یغلظت مهارکنندگ

 سازیرقیق استاندارد روش از استفاده با 350ممانعت کنندگی 

 .( ,.2013Plodpai et al) تعیین شد 4مایع کشت محیط در

ی شیمیایی، هاقارچکشبذور با  ضدعفونی برای

 شده تهیه هاییونسوپانس افزودن با دستیصورت به بذور

 به گرممیلی 2000صفر تا  یهانسبتبه  قارچکش هر از

 کردن آغشته و بذر گرم 100 به بذر، کیلوگرم هر ازای

شد.  انجام دقیقه 10 مدت به قارچکش با بذور یکنواخت

سترون قرار  یکاغذها یشده رو یمارت یسپس، بذرها

میزان  .شدندفلو خشک  ینارهود الم یرو در ز گرفته

 غلظتدر  هاقارچکش این با بذر ضدعفونی کارایی

 رشد روی مهارکنندگی اثر درصد 50 با کنندگی ممانعت

 آزمونبا استفاده  بنیه و زنیجوانه هایشاخص رویقارچ 

بذرزاد  یماریب و همچنین شاخص استاندارد زنی جوانه

 بررسی مورد گلخانهدر شرایط  A. alternataناشی از 

 ها روی شاخصکشیر قارچتأثمیزان . گرفت قرار

 گردید: محاسبه زیر یرابطه از استفاده با یماریب
درصد کاهش شاخص بیماری

= (
میزان شاخص بیماری در شاهد آلوده − میزان شاخص بیماری در تیمار

میزان شاخص بیماری در شاهد آلوده 
)

×  100 
هر تیمار دارای چهار تکرار در هر بار انجام آزمایش بود 

 .شد تکرار بار دو و آزمایش

 هاداده تحلیل و تجزیه

 هایآزمایش از حاصل هایداده آماریواکاوی 

لگاریتمی  تبدیل باها داده سازی نرمال از پس مختلف

از استفاده با چهار تکرار با تصادفی کامالً طرح قالب در
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 آزمایش هر. شد انجام SAS (version 9.2) افزارنرم 

 آزمون حداقلها با یانگینم مقایسه .شد تکرار بار دوحداقل 

( P ≤ 0.05) سطح احتمال پنج درصددار  معنی تفاوت

 درصد 50 مؤثر غلظت میزان. گرفت قرار ارزیابی مورد

 رشد از بازداری در بررسی موردشیمیایی  هایقارچکش

 Probit Analysis) افزار نرم از استفاده با، هاقارچ میسلیومی

(POLO-PC شد زده تخمین (Anonymous, 1987 .)

 Microsoft Office Excel افزارنرم از نمودارها رسم برای

 .گردید استفاده 2013

 نتایج

 با و میکروسکوپی ی وختشناریخت خصوصیات اساس بر

ی هاتوده جدایه از 8 مجموع معتبر در شناسایی کلید از استفاده

 جدایه( 1قائن ) جدایه( و 5) سربیشه جدایه(، 2بذری بشرویه )

 (.1جدول ) بودند A. alternata به جداسازی شدند که متعلق

 کلیدی هاییژگیو اساس بر A. alternata گونه تشخیص

 .گرفت انجام Simmons (2007)توسط  ذکر شده

ی روشن، مخروطی یا گالبی وارونه اقهوهها به رنگ یدیومکن

 20-63 × 9-18یا تخم مرغی شکل، کوچک به ابعاد 

(. 1میکرومتر، فاقد نوک یا با نوکی کوتاه بودند )شکل 

-60 × 3-5/3ی روشن تا سبز زیتونی، به ابعاد اقهوهکنیدیوم بر 

کنیدیوم  3-8میکرومتر، راست یا خمیده، دارای دیواره، با  25

(. 1که در یک زنجیره روی یکدیگر تشکیل شده بودند )شکل 

ها به روش مولکولی و با هیجدا شناختیریخت شناسایی نتایج

 یید شد. تأ AaF/AaR اختصاصی آغازگرهای استفاده از

 بیماریزایی بررسی از آمده دست به هایداده مقایسه

 1 در جدول گیاهچه روی A. alternata هایجدایه

 .A هایجدایه بیماریزایی بررسیارائه شده است. 

alternata تمامی گشنیز نشان داد که گیاهچه روی 

 روی بیماریزایی به قارچ شناسایی شده قادر هایجدایه

 بیماریزایی بررسی از حاصل نتایج. های گشنیز نبودندیاهچهگ

 
 از شده جداسازی Alternaria alternataاز  AGA2ی جدایه هایکنیدیوم شناختیریخت هایویژگی -1شکل 

 زنی( جوانهd) ،بالغ هایکنیدیوم (b, c) ،در حال نمو های( کنیدیوفورها با کنیدیومaگشنیز. ) بذری نمونه

 میکرومتر. 20 خط مقیاس= کنیدیوم.
Figure 1. Images of morphological characteristics of conidia of the AGA2 isolate of Alternaria 

alternata isolated from coriander seed sample. (a) Conidiophores with conidia developing, (b, c) 

mature conidia, (d) germinating conidium. Scale bars= 20 μm. 
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 بر گشنیز بذری هاینمونه از شدهجداسازیAlternaria alternataهای جدایه مشخصات - 1جدول 

 تهاجم قدرت و بیماریزایی برداری،نمونه محل اساس

Table 1. Characteristics of Alternaria alternata isolates recovered from coriander 

seed samples based on sampling site, pathogenicity and aggressiveness 

Isolate code Sample site* Pathogenicity (DI) Aggressiveness (hpi) 

AGA1 Sarbisheh 0.00 ± 0.00 f - 

AGA2 Sarbisheh 73.25 ± 0.63 a 186 

AGA3 Sarbisheh 22.75 ± 0.47 e 288 

AGA4 Sarbisheh 40.25 ± 0.25 c 234 

AGA5 Sarbisheh 0.00 ± 0.00 f - 

AGA6 Boshravieh 54.00 ± 0.71 b 210 

AGA7 Boshravieh 0.00 ± 0.00 f - 

AGA8 Qaen 29.25 ± 1.11 d 252 

LSD (0.05) 2.67 - 

*Sample sites were located in South Khorasan province  

hpi = hours post inoculation, DI = disease index, Average ± standard error, Means within a 

column indicated by the same letter were not significantly different according to the least 

significant difference (LSD) test at the level p < 0.05. 

 بیماریزا هایهجدا 5که  داد نشان A. alternata هایجدایه

 AGA2 جدایه. نبودند بیماریزا هایجدایه عدد از 3 و

 .گشنیز شد گیاهچه در بیماری میزان باالترین موجب

بیماری برای  شاخص که داد نشان بیماریزایی آزمون

 75/22±47/0از  A. alternataگونه  های بیماریزایهجدا

 همچنین قدرت .(1بود )جدول  متغیر 25/73±63/0تا 

 بود متفاوت مطالعه مورد A. alternata هایجدایه تهاجم

 .A هایجدایه تهاجم قدرت آزمون نتایج(. 1 جدول)

alternata میزان بیشترین که داد نشان هایاهچهگ روی 

 که بود AGA2 جدایه به ها مربوطجدایه تهاجم قدرت

زنی به یهما از پس ساعت 186 اولین عالیم بیماری را

نکروزی روی برگ و ساقه  کوچک یهالکهصورت 

تهاجم در  قدرت کمترین(. 1 جدول)دهند یم نشان

 های بیماریزا مربوط به جدایهیهجدامقایسه با سایر 

AGA3 (288 1زنی( بود )جدول یهما از پس ساعت).  

در  A. alternata به نتایج حاصل از ارزیابی آلودگی

 بذری یهاتودهنشان داد که فقط در  ی بذری گشنیزهاتوده

استان در  بشرویه، سربیشه و قائن مناطق از شده برداری نمونه

 فراوانی بیشترین. شده است ردیابی خراسان جنوبی آلودگی

 گشنیز بذری هایتوده در شده جداسازی قارچی هایجدایه

 از شدهآوری جمع بومی هایجمعیت به مربوط ترتیب به

 5/12) قائن(، درصد 25) سربیشه(، درصد 5/62) بشرویه

 قزوین(، درصد صفر) اراک(، درصد صفر) کرج(،  درصد

 مطالعه این در .باشدمی( درصد صفر) نهاوند و( درصد صفر)

 فقط Alternariaهای ی بذری گشنیز از میان گونههاتودهاز 

 درصد نتایج. جداسازی و شناسایی شد A. alternataگونه 

 ی بذرزادهاقارچ تأثیر بذر تحت بنیه و زنیجوانه هایشاخص

 تا 50/65 از هانمونه در بذور زنیجوانه درصد که داد نشان

 گیاهچه درصد میانگین(. 2 جدول) بود متغیر درصد 75/84

کمتر از ها نمونه بیمار در و یافته شکل تغییر غیرعادی های

 به مربوط عادی گیاهچه درصد . باالترینبود درصدیک 

. بود کرج، قزوین، اراک و نهاوندمزارع  یبذر یهانمونه

 داد که نشان زنیجوانه استانداردحاصل از آزمون  نتایج

 تا 40/129 از بنیه طولی شاخص جمله از گیاهچه بنیه شاخص

 بود متغیر 22/2 تا 29/1 از بنیه وزنی شاخص و 55/277

به ترتیب  گیاهچه بنیه و کمترین شاخص (. باالترین2جدول )

و  همداناز استان  سربیشهو  نهاوند ی بذرهانمونه به متعلق

جمع آوری شده از  ی بذریهاودهدر تبود.  جنوبیخراسان 

جمع آوری  ی بذریهاودهاستان خراسان جنوبی در مقایسه با ت

 البرز، مرکزی، قزوین و همدان تفاوت یهااستانشده از 

بنیه مشاهده شد.  ی جوانه زنی وهاشاخص در داریمعنی

جمع آوری شده از کرج،  ی بذریهاتوده میان درهرچند که 
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ی هاشاخص در داریمعنی تفاوت اراک، قزوین و نهاوند

 تا 9/0 ازچه ساقه طولمیانگین . شدن مشاهده بنیه جوانه زنی و

 بود. متغیر متریسانت 8/1 تا 1 از چهریشه طول و مترسانتی 5/1

 خشک وزن و گرم 260/0 تا 215/0 از گیاهچه ترهمچنین وزن

 .(2جدول )بود  متغیر گرم 026/0 تا 019/0 از

 یهاکشقارچ ریتأث یحاصل از بررس جینتا

 یومیسلیرشد م یو مانکوزب رو میکاربنداز-ونیپرودیا

 یجداساز A. alternata یقارچ یزایماریب یهاهیجدا

 یهاکشنشان داد که قارچ زیشده از بذور گشن

شده  هیو مانکوزب در غلظت توص میکاربنداز-ونیپرودیا

محصوالت موجب  ریسا یرو (تریدر ل گرم¬یلیم 2000)

 A. alternata یزایماریب یهاهیجدا یومیسلیمهار رشد م

حداقل  زانیم نینشان داد که ب جی(. نتا3)جدول  شوندیم

 یها روکشقارچ یو غلظت کشندگ یغلظت مهارکنندگ

تفاوت وجود دارد.  یمورد بررس یهاهیهر کدام از جدا

-ونیپرودیقارچکش ا یحداقل غلظت مهارکنندگ

و  ریمتغ تریدر ل گرم¬یلیم 1268تا  630از  میازکاربند

 گرم¬یلیم 1493تا  795قارچکش مانکوزب از  نیهمچن

قارچکش  یبود. حداقل غلظت کشندگ ریمتغ تریدر ل

 تریگرم در ل-یلیم 1455تا  646از  میکاربنداز-ونیپرودیا

 1796تا  811قارچکش مانکوزب از  نیو همچن ریمتغ

غلظت  زانیم ری(. مقاد3)جدول  بود ریمتغ تریدر ل گرمیلیم

تا  310 نیب یمورد بررس یهاقارچکش یدرصد 50مؤثر 

 بود. ریمتغ تریدر ل گرمیلیم 753

 بیماری بذرزاد ناشی از شاخص که داد نشان بیماریزایی آزمون

A. alternata های یاهچهگبه ترتیب در  یشهسرب یبذر در توده

و  کاربندازیم-ایپرودیونحاصل از تیمار شاهد، تیماری بذری 

 29/1، 5/49±  10/2مانکوزب به ترتیب به میزان تیماری بذری 

 شاخص .(2)شکل  درصد متغیر بود 5/30 ± 76/1و  0/23 ±

بیماری بذرزاد در توده بذری بشرویه به ترتیب در تیمارهای 

و مانکوزب به ترتیب به  کاربندازیم-ایپرودیونبذری شاهد، 

 درصد و 25/7 ± 85/0و  5/12 ± 20/1، 25/23±  56/2میزان 

، 5/10 ± 95/0به ترتیب به میزان همچنین در توده بذری قائن 

 .(2)شکل  درصد متغیر بود 0/3 ± 71/0و  25/5 ± 48/0

های حاصل از تیماری یاهچهگدر  بیماری شاخص کمترین

 مشاهده شد. کاربندازیم-ایپرودیونبذری 

 هایمیانگین شاخص مقایسه از حاصل نتایج اساس بر

 هایقارچکش با بذری تیمارهای، بنیه و زنیجوانه

 آماری گروه در بذری شاهد تیمار شیمیایی در مقایسه با

  آزمون اساس بر آماری لحاظ از و قرار گرفتند مختلف
 

 یقارچ طبیعی آلودگی تأثیر تحت گشنیز بذری یهاتوده در بنیه و زنیجوانه هایشاخص میانگین مقایسه -2جدول 

Table 2. Means comparison of germination and vigor indices as affected by natural fungal 

infestation in coriander seed populations 

Sample site* NFI GP DS SD SL RL FW DW SLVI SWVI 

Boshravieh (SK) 2 74.25 d 0.50 ab 0.25 b 1.1 c 1.4 c 0.233 d 0.022 b 193.07 d 1.65 d 

Sarbisheh (SK) 5 65.50 e 1.00 a 1.00 a 0.9 d 1.0 d 0.215 e 0.019 c 129.40 e 1.29 e 

Qaen (SK) 1 77.25 c 0.25 b 0.25 b 1.2 c 1.5 b 0.246 c 0.022 b 210.60 c 1.76 c 

Karaj (AL) 0 80.50 b 0 b 0 b 1.4 ab 1.7 a 0.258 ab 0.026 a 255.52 b 2.07 b 

Arak (MA) 0 80.25 b 0 b 0 b 1.3 b 1.7 a 0.257 ab 0.026 a 244.70 b 2.06 b 

Qazvin (QZ) 0 80.00 b 0 b 0 b 1.3 b 1.7 a 0.256 b 0.026 a 244.05 b 2.04 b 

Nahavand (HM) 0 84.75 a 0 b 0 b 1.5 a 1.8 a 0.260 a 0.026 a 277.55 a 2.22 a 

LSD (0.05) - 2.29 0.62 0.39 0.11 0.08 0.004 0.001 12.92 0.07 

NFI = number of fungal isolates, GP = Germination percent, DS = the average percentage of deformed seedling, SD = 

the average percentage of seedling disease, SL = average shoot length (cm), RL = average root length (cm), FW = fresh 

weight (g), DW = dry weight (g), SLVI = seedling length vigor index and SWVI = seedling weight vigor index. Each 

experiment was repeated two times with similar results. Means within a column indicated by the same letter were not 

significantly different according to the least significant difference (LSD) test at the level p < 0.05. 

*Sample sites were located in South Khorasan (SK), Alborz (AL), Markazi (MA), Qazvin (QZ), and Hamedan (HM) 

provinces.   
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 Alternaria alternata های بیماریزاییهجدای شیمیایی در برابر رشد میسلیومی هاقارچکشبازدارندگی مؤثر  یهاغلظت -3 جدول

Table 3. The effective inhibitory concentration of chemical fungicides against mycelial growth of the 

pathogenic isolates of Alternaria alternata 
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The units of chemical fungicides concentrations are presented as milligram per liter (mg/L). *Inhibitory concentration 

with 50% inhibitory effect on the fungal growth (mg/L). †Minimum fungicidal concentration (mg/L). ‡Minimum 

inhibitory concentration (mg/L). 

 درصد دارای احتمال پنج سطح در دارمعنی اختالف حداقل

بذر  زنیجوانهدرصد  (. نتایج4بودند )جدول  معنی دار اختالف

 داد نشان استاندارد زنیجوانه آزمون در گشنیز ضدعفونی شده

-ایپرودیونبا تیمارهای بذری  در بذور زنیجوانه درصد که

نسبت به تیمار شاهد به ترتیب حدود  مانکوزب و کاربندازیم

 یزنآزمون جوانهمقایسه  یجنتادرصد بهبود یافت.  06/1و  1/1

تیمار بذری با نشان داد که گشنیز  یبذردر تیمارهای 

 یهاشاخص یرو یتوجهطور قابلبهشیمیایی  هایقارچکش

و  چهاقهس زنی، طول جوانه درصد از جمله یزنو جوانه یهبن

 افزایشگذاشته و موجب  یرتأثو تر  خشک چه، وزنریشه

 (.4شوند )جدول یم هایاهچهگ یفیتک

 

 بحث

 روی بذرزاد  A. alternata نقش پژوهش به بررسی این در

 همچنین گشنیز و بومی هایدر توده کیفیت و سالمت بذور

 و کاربندازیم-ایپرودیون شیمیایی قارچکش میزان تأثیر دو

 گشنیز زنیجوانه و بنیه هایشاخص در بهبودمانکوزب 

 بذرزاد ازقارچ  عنوان به A. alternata قارچ .شد پرداخته

شناسایی  استان خراسان جنوبی ی بومی بذر گشنیز درهاتوده

ی هاگزارش با شد که وجود این قارچ همراه با بذر گشنیز

 Mehdiهای بذری در پاکستان )محققان از توده سایر

2019Khan et al., ( هند ،); 2006Dwivedi et al., 

2017; Khare et al., 2006Samota and Singh,  ،)

( و آفریقای جنوبی  ,.2005Pereira et alبرزیل )

(2018Mangwende et al., مطابقت دارد. بر ) اساس 

 .A قارچ طبیعی به آلودگی آمده به دست نتایج

alternata آوری جمع گشنیز بذری هایتوده فقط در

رسد به نظر می .مشاهده شدجنوبی  شده از استان خراسان

 یژهوبهخراسان جنوبی  بذری هایتوده در آلودگی وجود

 باال، حساسیت به توانمی را بذرزاد هایقارچ به بشرویه

 همچنین و حساس گیاهان با زراعی تناوب محیطی، شرایط

های توجه به آنکه تودهبا . داد نسبت بذر عفونی عدم ضد

باشند، بنابراین بخشی از بذری از نظر ژنتیکی متفاوت می

زنی های بنیه و جوانهتفاوت مشاهده شده در شاخص

مربوط به تنوع ژنتیکی، اختالط و عدم خلوص ژنتیکی 

 های بذری است.توده

 بذری هایتوده میان در استاندارد زنیجوانه آزمون نتایج

 ی موردهااستانسایر  بذری هایتوده خراسان جنوبی با

 هایشاخص در داریمعنی اختالف که داد نشان بررسی

 و چهساقه طول زنی،جوانه درصد جمله و بنیه از زنیجوانه

 بذر آلودگی. دارد وجود گیاهچه خشک و تروزن چه،ریشه

 از یکی عنوان به A. alternata ویژهبه بذرزاد هایقارچ به
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 موجب بنیه و زنیجوانه هایشاخص کاهش در مؤثر عوامل

. شودهای حاصل از آنها میو گیاهچه بذر کیفیت کاهش

 قارچ به بذر ها نشان داده که آلودگیهمچنین سایر پژوهش

A. alternata زنی، طولجوانه درصد موجب کاهش 

 ,.2005Pereira et al ;شود  )یمچه گشنیز چه و ریشهساقه

2006 Samota and Singh,تحت گشنیز بذر (. کیفیت 

 قرار A. alternata یژهوبهی بذرزاد و همراه بذر هاقارچتأثیر 

 Mehdiیابد )می کاهش زنی آندرصد جوانه و گرفته

2019Khan et al., ) .هرچه که داد این پژوهش نشان نتایج 

 بذری هایتوده در بیماریزا بذرزاد هایقارچ فراوانی میزان

 و شکل یافته تغییر) غیرطبیعی هایگیاهچه تعداد باشد بیشتر

 محققان گزارش. یابدمی افزایش توجهی قابل طور به( بیمار

 هایگیاهچه درصد و A. alternata وقوع میزان بین کردند

 Mangwende etدارد ) وجود مثبت همبستگی غیرطبیعی

2018al., ). و ضعیف کوچک، هاییاهچهگ وجود 

. است گیاهچه بنیه بودن ضعیف دهندهنشان غیرعادی،

کیفیت و  کنندهتعیین هایشاخص از یکی بنیه شاخص

درصد باالی جوانه زنی و  دارای بذرهای. بذر است سالمت

 باال با توانایی عادی هاییاهچهگ موجب ایجاد ترقوی بنیه

گزارش  محققان. شوندیمزنده و غیرزنده  هایتنش تحمل

 آلودگی افزایش با یزنجوانه و بنیه یهاکردند که شاخص

 ,2011Pant ;) است یافته کاهش بذرزاد یهاقارچ به بذور

2020Turner et al.,  ;2015Fatima and Khot.  )که 

 نتایج نشان داد که در .دارد این پژوهش مطابقت مشاهدات با

بنیه  هایشاخص در بررسی گشنیز مورد ی بذریهاتوده میان

این  نتایج. وجود دارد داریمعنی اختالف زنیو جوانه

 Singh etداد ) مشاهدات سایر محققان مطابقت با پژوهش

2017al., ) .هایهمچنین با توجه به نتایج ارزیابی شاخص 

ی بذری کرج، هاتودهرسد کیفیت یمزنی به نظر جوانه و بنیه

طبیعی  هاییآلودگ قزوین و اراک مشابه بودند. همچنین

 روی توجهیقابل طوربه بذرزاد هایارچق به بذور

 موجب و گذاشته تأثیر بذر زنیجوانه و بنیه هایشاخص

 .Aقارچ  .شوندمی بذر سالمت یژهوبه بذر کیفیت کاهش

alternata موجب کاهش جوانه زنی بذر گشنیز و افزایش 

 
 مهارکنندگی اثر درصد 50 با کنندگی ممانعت در غلظتشیمیایی  هایقارچکش گشنیز با بذر یر ضدعفونیتأث -2 شکل

، بذری سربیشه هایتوده در Alternaria alternata از ناشی( استاندارد خطای ±میانگین ) بیماری شاخصمیانگین  روی

 بشرویه و قائن

Figure 2. Effect of seed disinfection of coriander with chemical fungicides in inhibitory 

concentration with 50% inhibitory effect on the disease index (mean ± standard error) 

caused by Alternaria alternata in Sarbisheh, Boshravieh and Qaen seed populations 
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 شیمیایی در غلظت هایقارچکشبا سربیشه توده بذری  تیمارهای در بنیه و زنیجوانه هایشاخص میانگین مقایسه -4جدول 

 Alternaria alternata رشد روی مهارکنندگی اثر درصد 50 با کنندگی ممانعت

Table 4. Means comparison of germination and vigor indices in seed treatments of Sarbisheh 

population with chemical fungicides in inhibitory concentration with 50% inhibitory effect on 

Alternaria alternata growth 

Treatments GP DS SD SL RL FW DW SLVI SWVI 

Control 65.50 b 1.00 a 1.00 a 0.9 b 1.0 b 0.215 b 0.019 b 129.40 b 1.29 c 

Mancozeb 69.25 a 0.75 a 0.25 b 1.1 a 1.1 a 0.223 a 0.022 a 154.25 a 1.54 b 

Iprodione-carbendazim 72.50 a 0.75 a 0.25 b 1.1 a 1.1 a 0.227 a 0.023 a 160.52 a 1.63 a 

LSD (0.05) 2.76 0.99 0.65 0.13 0.04 0.005 0.001 12.76 0.07 

GP = Germination percent, DS = the average percentage of deformed seedling, SD = the average percentage of seedling 

disease, SL = average shoot length (cm), RL = average root length (cm), FW = fresh weight (g), DW = dry weight (g), 

SLVI = seedling length vigor index and SWVI = seedling weight vigor index. Means within a column indicated by the 

same letter were not significantly different according to the least significant difference (LSD) test at the level p < 0.05. 

شود یمبیمار  و یافته شکل تغییر هاییاهچهگ درصد

(Mangwende et al., 2018 میان .)های مختلف یهجدا

های یاهچهگروی  میزان بیماریزایی معنی داری در ییهاتفاوت

 وجود دارد که این مشاهدات با گزارش سایر محققان گشنیز

 حاضر پژوهش .(Mangwende et al., 2018مطابقت دارد )

 و بیماریزایی گونه، یک از متفاوت هایجدایه که داد نشان

 نتایج با مشابه پژوهش این نتایج. دارند متفاوتی تهاجم قدرت

 .A برهمکنش در محققان سایر توسط شدهگزارش

alternata  با گیاهان مختلف از جمله زیره سبز(Khaledi 

et al., 2021) سیب زمینی  و(Taheri, 2019) است. 

 مؤثر هایها و غلظتیهجدابین میزان بیماریزایی 

شیمیایی ارتباطی وجود دارد.  هایقارچکش بازدارندگی

 بازدارندگی مؤثر هاینتایج نشان داد که میزان غلظت

که در مقایسه با ای یهجداشیمیایی روی  هایقارچکش

های بیماریزا دارای میزان بیماریزایی بیشتری یهجداسایر 

باالتر است. به نظر های گشنیز بودند، یاهچهگروی 

ی بازدارندگی به علت هاغلظترسد این اختالف در یم

و نوع واکنش  A. alternataی بیمارگر یهجداتفاوت در 

شیمیایی و میزان بیماریزایی آن  یهاقارچکشیه به جدا

 محققان سایر توسط شده گزارش نتایج به است. با توجه

 قوی ارتباط که شد مشاهده مختلف بیمارگرهای مورد در

 هایغلظت میزان و قارچی بیمارگرهای بیماریزایی بین

 ترکیبات بازدارنده ها و حتیقارچکش بازدارندگی مؤثر

 Figueiredo-Carvalho et) دارد وجود بررسی مورد

al., 2017; El-Houssaini et al., 2019 )با که 

 با بذرها کلی ضدعفونی بطور. دارد مطابقت ما مشاهدات

 مهار درمؤثر های روش از یکی شیمیایی یهاقارچکش

 از حاصل نتایج .و خاکزاد است بذرزاد هایبیماری

 شیمیایی از یهاقارچکش بازدارندگیمؤثر  یهاغلظت

 .Aبیماریزای های مختلف جدایه میسلیومی رشد

alternata ی و حداقل غلظت مهارکنندگ که داد نشان

-ایپرودیون یهاقارچکشکشندگی به ترتیب مربوط به 

 است. مانکوزبو  کاربندازیم

 با بذر ضدعفونی حاصل از بررسی کارایی نتایج

 و مانکوزب کاربندازیم-ایپرودیون شیمیایی هایقارچکش

 در گشنیز نشان A. alternata روی بیماری بذرزاد ناشی از

در مقایسه با  کاربندازیم-ایپرودیونکش قارچ که داد

مانکوزب به میزان بیشتری موجب کاهش درصد شاخص 

میزان کاهش شود. یم A. alternataبیماری بذرزاد ناشی از 

در گشنیز  A. alternata شاخص بیماری بذرزاد ناشی از

مانکوزب به ترتیب  و کاربندازیم-ایپرودیونکش قارچتوسط 

قارچکش مانکوزب درصد بود.  4/38درصد و  5/53به میزان 

 کاهش رشد موجب لیتر در گرممیلی 2000در غلظت 

 ,.Mahendra et alشوند )یم A. alternata میسلیومی

قارچکش  پژوهش مطابقت دارد. ینکه با مشاهدات ا( 2014

 A. alternata قارچمانکوزب ضمن کاهش رشد میسلیومی 
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یماری ناشی از آن روی سیب زمینی ب کاهش شدت به منجر

-(. قارچکش ایپرودیونNasr Esfahani, 2015شود )یم

کاهش بیماری ناشی  موجب هزار در کاربندازیم در غلظت دو

 ,.Kim et alشود )یمچانه  در کاکتوس A. alternata از

نتایج نشان  پژوهش مطابقت دارد. ینکه با مشاهدات ا( 2017

و  کاربندازیم-ی ایپرودیونهاقارچکش با بذر تیمار داد پیش

 درصد اثر 50 کنندگی با مانکوزب در غلظت ممانعت

 بیماری بروز کاهش به قارچ منجر رشد روی مهارکنندگی

 قارچکشبا  بذر تیمار. شد آلترناریایی بذرزاد سوختگی

ناشی از  کلزامتیل موجب کاهش سوختگی گیاهچه  تیوفانات

A. alternata یم( شوندSoomro et al., 2020.) این نتایج 

اند که در داده گزارش که محققان سایر مشاهدات با پژوهش

 میانگین زنی،جوانه میزان درصد شیمیایی قارچکشبا  بذر تیمار

بود  چه به طور قابل توجهی بیشتر از شاهدریشه وچه ساقه طول

 ,.Soomro et al., 2020; Kgatle et alدارد ) مطابقت

های بیماری ضمن کاهش هاکش تیمار بذر با قارچ (.2020

 ی رشدی و عملکردهاشاخص بذرزاد موجب افزایش

گزارش محققان  .(Khanzada et al., 2002شوند )یم

ی شیمیایی به ویژه هاقارچکش با بذر کردند که تیمار

 درصدضمن افزایش  مانکوزب و کاربندازیم-ایپرودیون

بیماری سوختگی گیاهچه  بروز زنی موجب کاهشجوانه

( Islam et al., 2007) شودیم A. alternataناشی از  تربچه

 پژوهش مطابقت دارد. ینکه با مشاهدات ا

 هاییآلودگپژوهش نشان داد که  ینا یجنتا یطور کل به

 یکی A. alternata قارچبیماریزا  هاییهجدا به بذور طبیعی

 بذری یهاتوده کیفیت کاهش موجب که است عواملی از

 هایشاخص میانگین مقایسه به توجه با. شودیمگشنیز 

و بیماریزایی  فراوانی میزانارزیابی  همچنین و بنیه و زنیجوانه

 گرددیم پیشنهاد ،گشنیز بذری هایتوده در بذرزاد یهاقارچ

 یهاتودهو  شود استفاده کشت برای بذری نهاوند یتوده از

 سایر و مناطق آن در کشت برای خراسان جنوبی استان بذری

 اطالعات در مورد با توجه به آنکه. گرددینم توصیه مناطق

بذرزاد  هاییماریب مهار برای بازار در موجود یهاقارچکش

 سوی ک بوده و ازبسیار اند گیاهان دارویی از جمله گشنیز

 دامنه با پرورمرده بیمارگرهای از A. alternataقارچ دیگر 

-ایپرودیونی هاقارچکشهمچنین و  استوسیع  میزبانی

موجب مورد بررسی در این پژوهش و مانکوزب  کاربندازیم

 برای جامعی برنامه است ، الزمنگردید کامل این بیماری مهار

بنابراین  .شود اندیشیده مزارع در آنیماری ناشی از ب مدیریت

 یر قارچکشهای مختلفتأثگردد ضمن بررسی یمپیشنهاد 

به این موضوع نیز  A. alternataبیماری ناشی از  مهار روی

روی میزان جوانه زنی بذور  هاقارچکشباید توجه نمود که 

های جانبی آنها روی متابولیت ثیراتأگذاشته و ت ثیریأچه ت

 تناوب، رعایت عدم مداوم، کشت چگونه است. گشنیزثانویه 

 و بذرزاد هایعوامل بیماری به هاتوده واکنش از ناآگاهی

 هایبیماری تا است گردیده باعث هوایی و آب تغییرات

 ,Khaledi and Hassani) یابد گسترش سرعتبه بذرزاد

 آنها زاییبیماری میزان و بذرزاد یهاقارچشناسایی . (2021

 و بنیه هایروی شاخص آنها تأثیرمیزان بررسی همچنین  و

 برای مدیریتیمؤثر  راهکارهای انتخاب در تواندیمزنی جوانه

 و مزرعه در آنها از ناشی هایبیماری مخرب اثرات کاهش

 .باشد مؤثر محصول کیفیت و میزان تولید افزایش

 گزاریسپاس

 نهال و بذر گواهی و ثبت تحقیقات موسسه از نگارندگان

-980892 پروژه شماره با پژوهش این از مالی حمایت برای

 .نمایندمی قدرانی و تشکر 98024-021-08-08-124
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Abstract 

Background and Objective 

Alternaria leaf spot disease, with the common agent of Alternaria alternata, is one of the 

most important seed-borne diseases of coriander. The present study aimed to identify seed-

borne fungi isolated from native coriander seed populations based on morphological and 

molecular characteristics. In addition, the efficiency and effectiveness of seed treatment 

with chemical fungicides on vigor and germination indices, as well as the control of seed-

borne diseases were evaluated. 

Materials and Methods 

In order to identify the seed-borne fungi of coriander, seed populations from the fields in South 

Khorasan, Alborz, Markazi, Qazvin, and Hamedan provinces of Iran were sampled according 

to the International Rules for Seed Testing. After isolation and purification, fungal isolates 

were identified and confirmed based on morphological characteristics and species-specific 

primers. Furthermore, the level of pathogenicity and the aggressiveness of isolates were 

assessed by pathogenicity test on seedlings. The effectiveness of seed treatment with 

Iprodione-Carbendazim (Rovral-TS®) and Mancozeb (Dithane M-45®) fungicides on 

germination and vigor indices, as well as the rate of disease progression were investigated. 

Results 

A total of eight isolates of Alternaria alternata were identified based on morphological and 

molecular characteristics. The germination and vigor indices varied among seed populations 

and it seemed that a part of the observed differences was due to infection by seed-borne 

fungi. The results of the pathogenicity test showed that approximately 62.5% of the isolates 

were pathogenic and 37.5% were non-pathogenic. Diverse levels of pathogenicity and 

aggressiveness were observed for various isolates of A. alternata. Seed treatment with 

chemical fungicides had a significant influence on germination and vigor indices. Fungicides 

did not completely control the seed-borne Alternaria leaf spot disease of coriander. 

Discussion 

The findings of the current research demonstrated that the effective inhibitory 

concentrations of chemical fungicides varied based on the pathogenicity of distinct isolates 

of A. alternata. Disinfection of seeds with Iprodione-Carbendazim fungicide caused a 
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lower disease index of A. alternata on coriander seedlings, compared to Mancozeb. In 

conclusion, the cultivation of Nahavand seed population out of all the evaluated coriander 

populations and the disinfection of seeds with Iprodione-Carbendazim fungicide before 

sowing in all areas suitable for the cultivation of this product are recommended. 
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