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  چکیده

بیماري گندم محسوب می شود که ، پس از بیماري هاي زنگ مهم ترین Tilletialaevisسیاهک پنهان معمولی با عامل 
بررسی جوانه زنی تلیوسپور سیاهک ها نقش مهمی در مطالعات بیماري شناسی . موجب خسارت  شدید این محصول می گردد

روي sp. Crambeو ریشه گیاه ) Loranthusgrewinkii(تاثیر عصاره هاي آبی میوه و برگ شیرینک . و رده بندي آنها دارد
در بین عصاره هاي آبی، عصاره ریشه هاي . براي اولین بار بررسی و تشریح می شودTilletialaevis جوانه زنی تلیوسپور

شد ولی تفاوت معنی داري بین عصاره هاي آبی ) WA(آگار -کرامب موجب تحریک جوانه زنی تلیوسپور قارچ روي محیط آب
  .مشاهده نشد) الل دي متیل سولفوکسایدآگار و ح- محیط آب(و تیمارهاي شاهد  L. grewinkiiمیوه ها و برگهاي 

  
  سیاهک پنهان معمولی، گندم، عصاره هاي آبی: واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه

این  ).5و4( ستانایرمدراگنديهاريبیماازمهمترین laevisKühnTilletiaرچ اـقازاشیـن،ولیـمعمنهاـاهکپنـسیبیماري 
در . بیماري از جمله مشکالت جدي در تولید محصول گندم بوده که براي کنترل آن اغلب روش ضدعفونی بذر بکار رفته است

در زمینه کنترل غیرشیمیائی بیماري، ضدعفونی بذر با . کشاورزي ارگانیک ضد عفونی بذور با قارچ کشها منسوخ شده است
کاربرد آرد خردل، جدایه هایی از . ا و باکتري هاي آنتاگونیست توصیه شده استترکیبات آلی، آب گرم، هواي گرم، قارچ ه

مرحله جوانه زنی و .قارچ تریکودرما و مواد بیولوژیک به صورت ضد عفونی بذر به طور معنی داري بیماري را کنترل نموده است
بدین . ماري بسیار حساس تلقی می شوندپس از جوانه زنی تلیوسپور عامل بیماري سیاهک پنهان در مدیریت مبارزه با بی

تاثیر بازدارندگی غلظت هائی از . جهت تاثیر ترکیبات شیمیائی مختلف روي جوانه زنی تلیوسپور سیاهک ها بررسی شده است
فرو بردن بذرهاي گندم در عصاره ). 8(به اثبات رسیده است  Tilletia cariesحالل دي متیل سولفوکساید روي جوانه زنی 

سیاهک پنهان گندم را Daturastramoniumو Canabis sativa ،Eucalyptus globulus،Thujasinensisان گیاه
هاي گیاهان نشان دادند که جوشیده برگ 1998)( درايشارما و باسان. )7و1(ه است کنترل نمود

CanabissativaوEucalyptus tereticornis زنی تلیوسپور باعث کاهش جوانهTilletiaindica  در شرایط آزمایشگاهی
و گونه  )Loranthusgrewinkii(مطالعات بسیار اندکی در مورد تاثیر ضدمیکروبی عصاره هاي گیاهان شیرینک .)8( شودمی

عصاره متانولی گونه ضدباکتریائی و قارچی تاثیر  .انجام شده است که محدود به مطالعاتپژشکی بوده استCrambeهاي 
Loranthusmicranthus 9و3(به اثبات رسیده است .(  

عامل ، Tilletialaevisکرمب بر جوانه زنی تلیوسپور ریشه شیرینک و آبی میوه و برگ تاثیر عصاره هاي در این تحقیق 
  .بیماري سیاهک پنهان معمولی بررسی می شود

 
  مواد و روش ها

از  پسجمع آوري و  )استان خراسان جنوبیآرین شهر (ها گیاهان مورد مطالعه در مرحله گیاه کامل از رویشگاه طبیعی آن 
و  )Loranthusgrewinkii(شیرینک هاي هوایی گیاهان سپس اندام. شدندشستشو دور از تابش نور مستقیم آفتاب خشک 

  .به وسیله آسیاب برقی خرد شدند).Crambesp(ریشه گیاه 
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قرار داده ) ماريبن(ساعت در حمام آب گرم 1جوش، مخلوط و  لیتر آب مقطرمیلی 100گرم از بافت آسیاب شده با  مقدار پنج

درجه  5/55شده سپس عصاره با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره یک صاف شده و به منظور تبخیر آب در آون در دماي 
% 1سولفوکساید متیلهاي بدست آمده از روش باال در حالل ديدر نهایت عصاره .ساعت قرار داده شد 12سانتیگراد به مدت 

روي محیط ضدعفونی شده سپور تلیوسپس سوسپانسیون  .شدند یکنواخت% WA( 2(آگار حل و در داخل محیط کشت آب
 3براي هر تیمار .زنی از روز دوازدهم و انتخاب بهترین عصاره صورت گرفتکشت پخش گردید و در نهایت تعیین درصد جوانه

تحت آزمون و مقایسه قرار  در قالب طرح کامالً تصادفی) سولفوکسایدمتیلآگار و ديآب(تکرار و دو شاهد مشترك 
ها نیز از  مقایسه میانگین براي. صورت گرفتSAS آماري از نرم افزار استفاده تجزیه واریانس دادهها با.فتندگر

 .استفاده شد LSDروش
  

  نتایج و بحث
عصاره آبی داد برجوانه زنی تلیوسپورهاي قارچعامل سیاهکپنهانگندم نشان مورد استفاده هاي عصارهمقایسه میانگین هاي 

اختالف معنی دار با گروه دوم یعنی تاثیر عصاره هاي آبی میوه شیرینک،  عصاره آبی برگ  باکرامب در یک گروه آماري 
آبی میوه شیرینک و عصاره آبی بعبارتی عصاره هاي ). 1جدول ( قرار گرفتشیرینک، شاهد دي متیل سولفوکساید و آب مقطر 

گروه  آبیعصاره . اختالف نداشتند با تیمارهاي شاهد Tilletialaevisبرگ شیرینک از نظر تاثیر بر جوانه زنی تلیوسپور بیمارگر
  .اول بطور معنی داري باعث تحریک جوانه زنی تلیوسپور سیاهک شد

  
  هایآبیبرقارچعامل سیاهکپنهانگندمتأثیرعصاره ،)LSD( هامقایسه میانگین. 1جدول

 Ecr ELF Cwa  ELL CDMSOٍ  نام تیمار
درصد جوانه 
  زنی تلیوسپور

a95/54  b44/43  b72/41  b15/37  b94/33  
  

Ecr: عصاره آبی کرامب - ELF :عصاره آبی میوه شیرینک- ELL :عصاره آبی برگ شیرینک- Cwa : آب مقطر(شاهد(-CDMSO : شاهد
  . )P>0.0005( داري ندارندتیمارهایی که داراي حروف مشترك هستند با هم اختالف معنی .سولفوکسایددي متیل دي 

  
، کاربرد زغال فعال تجاري موجب تحریک جوانه زنی چندین گونه از آرایه هاي جنس )1998(بر اساس تحقیق بوید و کاریس 

Tilletiaکاربرد چنین ترکیباتی با ،)2(با توجه به اینکه الگوي جوانه زنی در علم رده بندي اهمیت دارد . )2( شده است
این اولین مطالعه در زمینه کاربرد عصاره . مفید است یا زیست شناسیخصوصیت تحریک جوانه زنی در مطالعات رده بندي 

  . ه زنی تلیوسپور سیاهک ها در دنیاستروي جوان .Crambe spو گونه ) Loranthusgrewinkii(هاي آبی شیرینک 
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