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 های مختلفتولید شده توسط جدایه (DONداکسی نیوالنول ) میکوتوکسینبررسی 

 Fusarium graminearum وF. culmorum منطقه مغان )عامل بالیت سنبله گندم( در 
 3نیامصطفی درویش  و 2، ناصر صفایی 1مهدی داوری               

 Mdavari@uma.ac.ir گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی -1

 دانشگاه تربیت مدرسگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،  -2

 دانشگاه لرستانگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،  -3

( یا اسکب از بیماریهای بسیار مهم و مخرب گندم به FHBه گندم )بیماری بالیت فوزاریومی سنبل چکیده:   

شمار می رود که در سال های اخیر به دلیل وجود مایه تلقیح بیماری، کشت ارقام حساس و شرایط مساعد 

محیطی در استان های شمالی و نیز منطقه مغان به عنوان یکی از قطب های گندم خیز کشور به سطح اپیدمی 

رت های فراوانی را از طریق کاهش عملکرد محصول وارد می کند. همچنین دانه های گندم آلوده به رسیده و خسا

این قارچ، به دلیل تولید زهرابه های قارچی خطرناك، تهدیدات بهداشتی قابل توجهی به همراه دارد. از زهرابه 

عالوه بر نقش در بیماریزایی ( است که DONی به نام داکسی نیوالنول )تریکوتسن، Fusariumهای مهم قارچ 

در جدایه های  DONبه منظور بررسی تولید زهرابه  گیاه، خطر بزرگی برای سالمتی انسان و حیوان می باشد.

نمونه برداری از سنبله های آلوده  1386تا  1383قارچ فوزاریوم عامل بالیت سنبله در منطقه مغان، طی سال های 

، زاگرس، تجن،گوآدلوپ، ایزن گرن و گاسکوژن از نواحی مختلف 50تیال)شیرودی(، آ 4گندم هفت رقم آتیال

آباد جدید، آغدام، دوستلوکندی، اولتان، مزارع  شرکت کشت و آباد قدیم، اسالممنطقه پارس آباد مغان شامل اسالم

فته و صنعت مغان و مزارع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در دوره تشکیل و تکامل سنبله انجام گر

جدایه به دست آمد. پس از  63جداسازی قارچ عامل بیماری با روش های متداول صورت گرفت و بدین ترتیب 

خالص سازی جدایه ها به روش تک اسپوری و با در نظر گرفتن خصوصیات مورفولوژیکی و استفاده از کلیدهای 

ورد شناسایی قرار گرفت. م F. culmorumو  Fusarium graminearum sensu latoمعتبر، دو گونه 

، Fusarium graminearum sensu latoسپس با توجه به معرفی گونه های بیولوژیک در داخل گونه مرکب 

،  Fusarium graminearum sensu strictoگونه  4جدایه های این گونه  مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و 

F. cortaderiae ،F .asiaticum  وF. brasilicum یی شدند که گونه اول به عنوان گونه غالب شناسا

، این زهرابه از جدایه های مشخص گردید. به منظور ارزیابی تولید زهرابه داکسی نیوالنول در جدایه های منتخب

( و برای تعیین TLCاستخراج شده از کروماتوگرافی الیه نازك ) DONبرای تعیین کیفیت  مذکور استخراج شد.

( استفاده گردید. بدین ترتیب HPLCدر عصاره از کروماتوگرافی فاز مایع با کارآیی باال ) موجود تریکوتسنمقدار 

که پس از تزریق غلظت های مختلف از  توکسین استاندارد داکسی نیوالنول و اندازه گیری سطح زیر منحنی 

یزان زهرابه در هر یک مربوط به هر پیک در هر یک از این غلظت ها، منحنی کالیبراسیون ترسیم و بر اساس آن م

جدایه های مورد بررسی قادر به تولید زهرابه  %50نشان داد که  TLCاز نمونه ها  تعیین شد. نتایج آزمون 

DON  بودند، اما رابطه معنی داری بین قدرت تولید زهرابه قارچی و رقم گندم یا ناحیه پراکنش جدایه ها دیده

 .Fتولید شده مربوط به جدایه  DONداد که بیشترین مقدار  نیز نشان HPLCنشد. نتایج حاصل از تجزیه 

graminearum  با مقدار  2004جداسازی شده از رقم ایزن گرین مزارع کشت و صنعت مغان در سال 

µg/kg11/5827 جمع آوری شده از  4و کمترین مقدار آن مربوط به جدایه ای از همین گونه مربوط به رقم آتیال

می باشد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت که گونه  µg/kg 11/101با مقدار  2007این مزارع در سال 

را  DONروی ارقام مختلف و در مناطق مختلف، مقادیر متنوعی از زهرابه قارچی  Fusariumهای مختلف قارچ 

 باعث آلودگی آنها به زهرابه داکسی نیوالنول می شوند. تولید نموده و

 .Fusarium graminearum sensu lato  ،Fکسی نیوالنول، گندم، مغان،دا کلمات کلیدی:

culmorum  
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 بررسی منابعو  مقدمه -1

 گیاه گندم: -1-1

انسان کاشته شده و مهمترین گیاه زراعی به شمار  وسیلهه بگندم یکی از اولین گیاهانی است که    

هزار سال قبل از میالد در آسیا قدمت دارد. اهمیت اقتصادی  15تا  10می آید. کشت این گیاه حدود 

گندم چه از نظر تغذیه و چه از نظر تولید در دنیا بیش از سایر محصوالت کشاورزی می باشد و حتی 

گیاه دیگری نباشد،  در مناطقی که به علت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط، امکان تولید

(. افزایش روزافزون جمعیت همراه با پیشرفت های عظیم 1382)خدابنده، ولید نمودمی توان گندم ت

علوم و فن آوری در زمینه بهره برداری هر چه بیشتر از تمامی منابع طبیعی هر چند به افزایش حجم 

تولید و تنوع فرآورده های غذایی و مرغوبیت آن در سطح بین المللی انجامید و باعث پیدایش انواع 

ورده های غذایی گردید اما هرگز نتوانست از مصرف عام و روز افزون گندم بکاهد. گندم به عنوان فرا

یک محصول استراتژیک و به عنوان یکی از ضروری ترین مواد غذایی مردم کشورمان از اهمیت ویژه 

 ای بر خوردار است.

از کل محصوالت درصد  34درصد و در آسیا حدود  31سطح زیر کشت گندم در جهان حدود    

، سطح زیر کشت 1(. طبق گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی1382زراعی می باشد )خدابنده،

کیلوگرم و میزان  627130584هکتار، مقدار تولید آن  215765044، 2004گندم جهان در سال 

سال، شش  کیلوگرم در هکتار می باشد. سطح زیر کشت گندم در ایران در همین 5/2906عملکرد آن 

کیلوگرم در هکتار  2071میلیون تن و میزان عملکرد آن  14هزار هکتار، مقدار تولید  750میلیون و 

 (.FAOمی باشد )سایت 

 

 بیماری فوزاریوز سنبله گندم -1-2

 اهمیت و گسترش بیماری: -1-2-1

                                                 
1 -Food & Agriculture Organisation (FAO) 
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یران هکتار گندم از مناطق عمده گندم خیز ا دویست هزارمنطقه مغان با سطح زیر کشت حدود    

 Fusarium) زراعی اخیر بیماری بالیت فوزاریومی سنبله گندمهای  رود. در سالو آسیا به شمار می

graminearum وF. culmorumهای شمالی کشور تولید این محصول  ( در منطقه مغان و استان

 1384-85 و 1383-84،  1382-83های زراعی که در سال به طوری را به مخاطره انداخته است،

بیماری این  درصدی عملکرد در اثر اپیدمی این بیماری در برخی مزارع مشاهده شده است. 50هش کا

گندم و سایر غالت دانه ریز در  ویرانگریکی از بیماریهای  شود،نیز خوانده می (Scabب )اسککه 

ب و اغل (1382)علیزاده و همکاران، رودمناطق مرطوب و نیمه مرطوب ایران و جهان به شمار می

بارندگی، رطوبت باال و شبنم سنگین با دوره گلدهی و پر شدن دانه همزمان شود، مناسب ترین هرجا 

. در سال های اخیر، اپیدمی های شدید این شرایط برای ایجاد آلودگی و توسعه بیماری فراهم می شود

هرابه های بیماری منجر به افت شدید محصول ناشی از کاهش مستقیم عملکرد و آلودگی بذور به ز

تاثیر سوء بر و  این بیماری از نظر کاهش محصول .(et alullen MMc. ,1997)شده است  1قارچی

خسارت  .(Pirgoliev, 2003) است زیادی فوق العاده اقتصادی دارای اهمیت سالمت انسان و دام

های رانولها به دلیل تخریب گبیماری اغلب در نتیجه کاهش تعداد و وزن دانه،کیفیت پائین دانه

های و پروتئین (Nightingal et al., 1999) نشاسته و پروتئینهای ذخیره با تولید آنزیم پروتئاز

 ,.Bechtel et al)) گرددایجاد می شود،دیواره سلول که منجر به کاهش جوانه زنی بذور نیز می

طوقه غالت و یشه بالیت گیاهچه و پوسیدگی ربیماری های دانه های آلوده در صورت کشت، .  1985

این بیماری به اسامی (. Parry et al., 1995; Wong et al., 1992می کنند )ایجاد نیز را 

، کپک   4، اسکب گندم3، بالیت سنبله، سفید شدن سنبله2مختلفی از جمله بالیت فوزاریومی سنبله

ده و نامگذاری شناخته ش 7فوزاریومی گلوم و بیماری 6، بیماری سنگ قبر5صورتی یا اسکب صورتی

 یرونیاه در سطح بیره تا سی، بنفش تیا ک قهوهینکروت یها گندم زخم یرو یماریب گردیده است.

                                                 
1 - Mycotoxins 

2 - Fusarium Head Blight 

3 - White Head 

4 - Wheat Scab 

5 - Pink Scab-Pink mold 

6 - Tombstone 

7 - Fusarium glume spot 
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 یشوند. دم سنبله در مرحله گلده یده میاسکب هم نام ها ن زخمیکند که ا یجاد میگلوم گلچه ها ا

 ی، اغلب با سوختگیدههمزمان با گل یمارید. عالئم بیآ یده و بنفش در میرنگ پر یبه صورت قهوه ا

آلوده کوچک و  بذرهای .کند یدا میپ ییا زرد خرماید یباشد و حالت سف یت همراه میا بالیع یوس

 .شوند یده میچروک

را به عنوان فاکتور اصلی  FHB( بیماری CIMMYT) 1مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت

 & Iretaفی کرده است )محدود کننده تولید گندم در بسیاری از نقاط جهان معر

Gilchrist,1994هنوز هم خسارت فراوانی از های اولیه آن( و با گذشت حدود یک قرن از اپیدمی ،

 ,.McMullen et al., 1997; Parry et al) شوداین بیماری در جهان به محصول گندم وارد می

1995; Koch et al., 2006یع بوده و از تمام نقاط زیر های این بیماری در سراسر دنیا شا(. اپیدمی

 Bai & Shaner,1994; McMullen et al., 1997; Pauliz) کشت گندم گزارش شده است

et al., 1999; Fernando et al., 1997; Xu et al., 2004.)  های به همین سبب گونه

ند روفوزاریوم بعد از زنگ و سفیدك سطحی، سومین عامل مهم بیماریزا در غالت به شمار می

(Jackowiak, 2005.) 

از منطقه ایندیانای آمریکا گزارش شد و  1891در سال  2اپیدمی این بیماری اولین بار توسط آرتور   

(. بعد از آن وقوع Ireta & Gilchrist, 1994) از ژاپن گزارش گردید 1902بعد از آن در سال 

 1998-2000ر بین سال های ( و دTuite, 1990اپیدمی های دیگری نیز از آمریکا گزارش شده )

(. اپیدمی نسبتا McMullen, 1997) بیلیون دالر بوده است 7/2خسارت این بیماری حدود 

سال یکبار از جنوب غربی اونتاریو در کانادا  9تقریبا هر  1980تا  1927گسترده بیماری از سال

بیماری در  این 1993(. در سال Sutton, 1982; Gilbert et al., 1995) گزارش شده است

با شدت باال  3نواحی مربوط به کشت گندم بهاره در شمال ایاالت متحده آمریکا و استان مانیتوبا

گزارش شده است. در جمهوری خلق چین نیز بیماری بالیت فوزاریومی سنبله به عنوان یکی از 

                                                 
1 - Centro International Mejoramiento Maiz Y Trigo  

2 -  Arthur 

3 - Manitoba 
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ن در سال در آرژانتی (.Qu et al., 2008) مهمترین عوامل کاهش عملکرد گندم شناخته شده است

محصول گندم شده است. در  %20و  %30این بیماری به ترتیب باعث کاهش  1985و  1978های 

 29، و 50، 40،  50،  50رومانی، مجارستان و هند خسارت این بیماری به ترتیب تا  چین، ژاپن،

رای ب 1975و  1952درصد نیز گزارش شده است . در پاراگوئه نیز شرایط آب و هوایی در سال های 

د. در گردیدرصد به محصول خسارت وارد  70مان ااپیدمی فوزاریوم و سپتوریا مساعد شد که تو

مشاهده شد. همچنین این  Jaliscoدر استان  Altosدر منطقه  1977مکزیک این بیماری در سال 

وئیس، چکسلواکی، روسیه، اتریش، برزیل، آلمان، ایتالیا، سمجارستان،  بیماری از کشورهای انگلستان،

 ,Ireta & Gilchrist) فرانسه، هلند، استرالیا، اسکاتلند و آفریقای جنوبی نیز گزارش شده است

1994; Parry, 1995; Snijders, 1990; Toth et al., 2005.) 

 & Sutton, 1982; Bai) نیز می رسد %75بر اساس گزارش ها افت محصول گاهی به   

1984 ,.et alMarasas  ;1994Shaner, )( از چین، در 1989)1. بر اساس گزارش وانگ و میلر

درصد  20-40درصد و میزان کاهش محصول  50 -100سال های اپیدمی بیماری، آلودگی سنبله 

 برآورد گردیده است.

نچه بسیار حائز اهمیت می باشد، این است که قارچ بیمارگر آدر ارتباط با خسارت این بیماری، 

 .Fعنوان مثال گونه به توکسین می کند.میکوید چندین نوع عالوه بر خسارت مستقیم، تول

graminearum های متفاوتی به تولید میکوتوکسین ، قادربسته به شرایط محیطی و نوع میزبان

( و بعضی از مشتقات ZEN) 3زیرالنون 2های استروژنیکتوان به توکسیناست که از آن جمله می

 -3و   6آور( یا سم تهوعDON) 5کسی نیوالنولاد(، NIV) 4ها مانند نیوالنونتریکوتسن

،  10کالونکترینهیدروکسی، دی9و همچنین کولمورین  8توکسین -2Tو  7اوکسی نیوالنوندیاستیل

                                                 
1 -  Wang  & Miller 

2 - esterogenic 

3 - zearalenone 

4 - nivalenol 

5 -deoxynivalenol 

6 - vomitoxin 

7 -3-Acetyl deoxynivalenol 

8 - T2-toxin 

9 - culmorin 

10 - dihydroxycalonectrin 
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 ,Adams and Hart, 1988Wang & Miller ;( اشاره نمود )Sol) 2و سامبوسینول 1بوتنولید

های آلوده است ایی و انتشار در سنبلهزیک صفت بسیار مهم برای بیماری 3تریکوتسن (.1989

(Leslie & Summerell, 2006 ) و همچنین با جلوگیری از سنتز پروتئین در سلول های

میزان تولید زهرابه های قارچی بسته به  یوکاریوتیکی برای سالمتی انسان و حیوان مضر می باشد.

عناصر خاص و رقابت  شرایط محیطی مثل رطوبت، دما، فاکتور میزبان و بیمارگر، وجود

 (.Bosch et al, 1989; Goswami and Kistler, 2004میکروارگانیسم ها متفاوت است )

عنوان غذای دام مورد استفاده قرار گیرند یا به مصرف ها بههای آلوده به این میکوتوکسیناگر دانه

موجب و ( Kimura et al., 2006)اندازد طور جدی سالمتی آنها را به مخاطره میانسان برسند، به

اختالالت تولیدمثلی، اختالل  اشتهایی،بیبروز عالیمی چون استفراغ، بیماریهای حاد دامی و انسانی و 

 Plactia et) شوندتضعیف سیستم ایمنی و اختالالت عصبی می ها،گرفتگی ماهیچهدر سیستم ریوی،

al., 1999; Champeil et al., 2004های های تولید شده توسط گونهعنوان مثال توکسین(. به

F. graminearum  وF. sporotrichioides  که در غالتی از قبیل ارزن ، گندم، چاودار، یوالف و

 ,Venoاند )در انسان شده 5و بیماری آکاکابی  ATA4 اند، باعث تشدید بیماریجو یافت شده

که جهت تغذیه  F. graminearumو  F. poae ،F. culmorumهای آلوده به (. دانه1983

 Hoerr etاند )ها شدهشدن پَرها در آناند، موجب کاهش رشد و کمطیور مورد استفاده قرار گرفته

al., 1982مانند. میزان ها به صورت پایدار باقی میهای انبار شده سالها در دانه(. این توکسین

های ابد و در مواد خام و فرآوردهیتوکسین تولید شده توسط فوزاریوم پس از برداشت نیز کاهش نمی

کنند )مثل های آلوده تغذیه میهای حیواناتی که از دانهبه دست آمده از گندم ) آرد و نان( و  فرآورده

مطالعات عباداللهی و نتایج (. Labuda et al., 2005مانند )مرغ(، باقی میگوشت، شیر و تخم

 F. graminearum که توسط گونه  DON دهد که میکوتوکسین( نشان می1383)تاجبخش 

دست آمده از موجود است. نان به یشود، عالوه بر گندم در آرد نیز به میزان قابل توجهتولید می

                                                 
1 - butenolide 

2 - sambucinol 

3 - trichothecene 

4 - alimentry toxin aleutin  

5 - akakabi 
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( و همچنین آلودگی توسط این ,Wiese 1987توصیف شده است ) 1های آلوده، مسموم کنندهگندم

 ,Berova & Madenovدهد )کاهش می گونه، میزان پروتئین و گلوتن و نیز کیفیت نانوایی آرد را

1974; Prange et al., 2005; Dexter et al., 1996.)  در کشورهای مختلف جهان، حداکثر

در  DONاند. مثال در کشور کانادا میزان های غالت تعیین کردهها را در دانهمیزان مجاز میکوتوکسین

ماید. در کشور سوئد مقدار مجاز این تجاوز ن mg/kg 1ها نباید از های مورد تغذیه دامدانه

اند. طبق در تغذیه چارپایان تعیین کرده mg/kg 2در تغذیه خوك و  mg/kg 5/0میکوتوکسین را 

 1و  2در دانه گندم و آرد به ترتیب  DONمیزان مجاز   (FDAمصوبه وزارت غذا و داروی آمریکا )

به طور روزانه برای افراد  DON (زان مجازحداکثر میبیشینه رواداری )میلی گرم بر کیلوگرم است. 

 & Iretaمیکروگرم است ) 5/1میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و برای کودکان 3بالغ 

Glichrist, 1994.) 

 FHBهای فوزاریوم مولد بیماری توسط جدایه زهرابه های قارچیبه دلیل اهمیت موضوع تولید 

( و تهیه ارقام مقاوم، در این پژوهش Kimura et al., 2006در پزشکی و نیز مطالعات مولکولی )

تولید  داکسی نیوالنولمیزان های آلوده گندم و های بدست آمده از سنبلهزایی جدایهتوکسینتوانایی 

 .می گیردمورد ارزیابی قرار  شده در جدایه های مختلف

 

 سابقه بیماری در ایران: -2 -1-2

توسط ارشاد از روی گندم در منطقه دشت ناز  1356اولین بار در سال  این بیماری برای ،در ایران    

( و پس از آن به عنوان یکی از بیماریهای بسیار مهم گندم از استانهای 1374)ارشاد، گزارش شد

( گزارش شده است. 1374( و منطقه مغان )بابادوست،1368 ( ، گرگان )گلزار،1372 مازندران )فروتن،

های جنوبی کشور )هرمزگان و فارس( نیز اپیدمی شدید بیماری در استان 1374-75در سال زراعی 

 (.1383 علیزاده، روی داده و خسارت سنگینی را به محصول گندم وارد کرده است )ملیحی پور و

به دلیل این بیماری را برای اولین بار از استان خوزستان گزارش داد.  1382موسوی جرف نیز در سال 

                                                 
1 - Intoxicating 
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در مناطق ساحلی خزر بر روی رقم حساس  1372تا  1368های این بیماری در سالگیری شدید همه

 % خسارت محصول بر 70فالت که رقم غالب منطقه بود، عالوه بر کاهش کیفی، در بعضی مزارع تا 

-1371(.  در سال زراعی1374 ؛ زمانی زاده و خورسندی،1372 ؛ فروتن،1368 جای گذاشت )گلزار،

های آلوده در ارقام فالت، گلستان و خزر به ان و گنبد میانگین درصد سنبلهدر مناطق گرگ 1370

( نیز 1372( برآورد شده است. فروتن و همکاران )1372توسط گلزار ) %8/28، و  %61،  %5/76ترتیب 

اند. در چند سال تعیین کرده 9/74تا  95/0در همان سال میزان آلودگی ارقام را در مازندران بین 

و مهیا مانند فالت و تجن ز به علت وجود مایه تلقیح بیماری، کشت ارقام حساس به بیماری اخیر نی

مغان خسارت ناشی از این بیماری بسیار  بودن شرایط جوی در مناطق گنبد و گرگان، مازندران و

  (.1383چشمگیر بوده است )ملیحی پور و علیزاده،

    

 گر مرتبط:بیمار ملواع -1-2-3      

شود. حاصل می Microdochiumو  Fusariumاز دو جنس قارچ بیماریزا به نام  FHBری بیما  

Microdochium  شامل یک گونهM.nivale (M.nivale nivale and M.nivale majus )

، F. graminearumشامل گونه های زیادی است که  (Discolor)از بخش  Fusariumاست و 

F. culmorum،F. sporotrichoides ،F. avenaceum  ،F. poae  وF. tricinctum  از

 ,.Champeil et al., 2004; Ioos et al., 2005 and Nicolaisen et al) مهم ترین آنهاست

2005 .)F. graminearum  وF. culmorum ها نیبه عنوان گونه های تولید کننده تریکوتس

ها را این میکوتوکسین F. tricinctumو   F. avenaceum،F. poaهای اند و گونهشناخته شده

نیز تولید توکسین  Microdochiumبسیار ضعیف هستند. جنس در تولید آنها کنند یا تولید نمی

 (.Champeil et al., 2004; Ioos et al., 2005) کندنمی

ولی  اند،های زیادی از جنس فوزاریوم به عنوان عامل فوزاریوز سنبله گندم معرفی شدهتاکنون گونه    

 Gibberella zeae )با شکل جنسی F. graminearum Shwabeگونه غالب در اکثر مناطق  

(Shwein.) Petch) گزارش شده است (Wang et al., 1982; Wiese, 1987; Clear & 
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Abramson, 1987 گونه .)F. graminearum مانند اسرالیا،  غالبا در مناطق گرم و مرطوب

در نواحی خنک و مرطوب    F.culmorum (W.G. Sm.) Sacc ما گونهااروپای مرکزی و کانادا، 

از عوامل اصلی بالیت فوزاریومی سنبله گندم در کشورهای دیگر معرفی شده مانند شمال غرب اروپا 

 18این بیماری توسط  به طور کلی (.Lemmens et al.,1993،Wilcoxon et al., 1988) است

 Yang)فوزاریوم گونه  21به روایتی  و( Gillchrist et al., 1997; Parry et al., 1995)گونه 

et al., 1994 )گونه  3ولی در بسیاری از کشورها  ،شودایجاد میF. graminearum، F. 

avenacearum   وF. culmorum   که از این میان نیز  اندغالب گزارش شدههای  به عنوان گونه

F. graminearum هاستمهم ترین و شایع ترین آن (Marasas et al.,1984; Wiese, 1987 )

 (.1384می باشد )صفایی و همکاران،  F. graminnearumگونه غالب عامل بیماری در ایران نیز . 

 به عنوان گونه شایع گزارش شده است F. culmorumدر هلند  و دیگر نواحی مرکزی اروپا نیز 

(Ireta & Gilchrist, 1994در انگلیس و شمال ارو .) پا هم گونه هایF. culmorum، F. 

avenaceum  وF. poa دیده می شوند (Parry et al., 1995 در فرانسه و برخی کشورهای .)

 شایع ترین گونه هاست F. culmorumو   F. graminearumاروپایی و شمال آمریکا گونه 

(Ioos et al., 2005; Stack, 2003.)  مجارستانکشور در (Toth et al., 2005)،F. 

graminearum ،F. culmorum   وF. avenaceum  گونه های شایع در ایجاد بیماریFHB 

 .ذکر شده اند

اولین بار بوسیله ارشاد از دشت ناز ساری گزارش گردید و گلزار   F. graminearumگونه    

ونه غالب و نحوه انتقال آن بوسیله بذر ، گونه مزبور را بعنوان گ FHB( ضمن بررسی بیماری 1368)

 .F( دو گونه 1372) زمانی زاده و گلزار همچنیندر استان مازندران و گرگان گزارش نمود. 

graminearum  وF. culmorum های را از استان مازندران گزارش نمودند. عالوه بر آن گونه 

Nirenberg F. proliferatum (Matsuchima)، F. semitectum Berk. & Rav. ،F. 

equiseti(corda) Sacc. ،F. monilifirme Shelden  وF. acuminatum 

Ell.Ev.Sensu Gordon   زارع و ارشاد (. 1377اند )گلزار، گندم جدا و معرفی شده سنبلهاز
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 F. graminearum ،F. prolifratum، F. compactum ،F. culmorum( گونه های 1376)

( در بررسی 1374) رسندیوو خ زادهزمانی را از سنبله گندم جداسازی کردند. F. lateritiumو 

 F. graminearum،F. culmorumهایآوری شده از استان مازندران گونههای گندم جمعدانه

،F. proliferatum،  F. crookwellens، F. equiseti،F. subglutinans ،F. 

acuminatum  وMicrodochium nivale گونه که  اندرا جدا و گزارش نموده F. 

graminearum  به عنوان گونه غالب و گونه F. culmorum  از نظر وقوع در مرتبه دوم قرار

سایر گونه ها روی  بیماریزایی F. culmorumو   F. graminearumبه استثنای دو گونهداشتند. 

های این دو گونه در  جدایه(. 1379در ایران گزارش نگردیده است )گلزار و همکاران،  گندمسنبله 

 .F ه های گونه جدایایش های انجام شده توسط این محققین قادر به تولید زیرالنون و آزم

graminearum  عالوه بر تولیدZEN قادر به تولیدDON .نیز بودند  

های ( ارتباط بین تولید توکسین داکسی نیوالنول و بیماریزایی جدایه1379گلزار و همکاران )همچنین 

دست آمده چنین استنباط گردید ه د بررسی قرار دادند. از نتایج برا مور F. graminearumقارچ 

باشند، این عامل موجب افزایش می DONهایی که دارای توانایی باالی تولید توکسین که در جدایه

گونه  10 ،های گندم( از سنبله1377) گلزار و همکاران .گرددویروالنس قارچ عامل بیماری می

معرفی نموده و نشان دادند که این  F. graminearumند و گونه غالب را فوزاریوم را جداسازی کرد

( از 1376کاظمی ) های دیگر برخوردار است. گونه از توان بیماریزائی بسیار باالتری نسبت به گونه

 .Fها را نمونه جمع آوری و گونه تمامی جدایه 32مزارع آلوده گرگان و گنبد، تعداد 

graminearum .تشخیص داد 

با مطالعه این بیماری   1383-1384و  1382-1383( طی سالهای زراعی 2007داوری و همکاران )   

را از  F. graminearumو   F. culmorumروی ارقام مختلف گندم منطقه مغان ،  دو گونه 

جداسازی کرده و گونه اخیر را به عنوان گونه غالب در منطقه  FHBسنبله های گندم آلوده به بیماری

را تحت  F. graminearumگونه جدید از گروه  سه(، 1385معرفی کردند. درویش نیا و همکاران )
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برای ایران شناسایی و گزارش را  F. brasilicum  و F. asiaticum ،F. cortaderiaeعنوان   

 نمودند.

نیز قارچ دیگری  (Monographella nivalis )با شکل جنسی Microdochium nivale قارچ  

دخالت دارد. این قارچ از پاتوژن های غالب در  FHBت که به نظر می رسد در کمپلکس بیماری اس

 ,.Parry et al) انگلیس و اروپاست و عالیمی را مشابه بالیت فوزاریومی گندم ایجاد می کند

دار، )گندم نان، گندم دوروم، جو، یوالف، چاو ریزهای مختلف فوزاریوم قادرند غالت دانهگونه(. 1995

و  (Ireta & Glicrist, 1994) ای را آلوده کنندتریتیکاله، برنج، ارزن( و نیز ذرت و ذرت خوشه

میزبانهای گیاهی دیگر از جمله چچم، جوموشی، قیاق،چمن، سورگوم،  F. graminearum  گونه

 Goswami) کندیونجه، شبدر و سویا را بدون ایجاد عالیم بیماری آلوده می ،چاودار، گوجه فرنگی

& kistler, 2004.) 

 

 (Magan et al., 2002) میکوتوکسین های تولید شده توسط گونه های مختلف فوزاریوم انواع -1-1شکل 

 

 :Fusarium graminearumتغییرات به وجود آمده در آرایه بندی  -1-2-4   

 به دو گروهقبال نبله حمله می کند، طوقه، ساقه و س که به ریشه، F. graminearumگونه     

که به وسیله چرخه زندگی و ویژگی های اکولوژیکی از هم قابل تفکیک اند، تقسیم  IIو  I )جمعیت(

باعث پوسیدگی طوقه و ریشه شده و در محیط کشت پریتس تولید نمی کند، ولی  I. گروهمی شد
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ی تولید پریتس می کند. جدایه های بالیت سنبله را باعث می شود و در طبیعت به راحت IIگروه 

 Francis) هموتال هستند IIاز نظر ژنتیکی هتروتال و جدایه های متعلق به گروه I متعلق به گروه

& Burgess, 1977; Bai and Shaner, 1994 بر اساس مطالعات آوکی و ادونل (. ولی بعدا

(Aoki & O’Donnell, 1999 ) گروهI گونه جدید تحت عنوان F. pseudograminearum 

را  IIو گروه  توصیف شد Gibberella coronicola Aoki & O’Donnell )با مرحله جنسی

 و عامل بالیت فوزاریومی سنبله گندم پذیرفتند. F. graminearumتحت گونه 

مرکب بر  1به عنوان یک گونه تک نیایی sensu lato Fusarium graminearum امروزه گونه   

گونه  11به و اخیرا  9رفولوژیک و مجموعه مشخصات مولکولی ، حداقل به اساس خصوصیات مو

فیلوژنتیکی مجزا تقسیم شده است که برخی از آنها در شرایط و یا نواحی جغرافیایی ویژه ظاهر 

ها به طور رسمی با . این گونه(O’Donnell et al., 2004; Starkey et al., 2007)شوند می

مرتبط با عامل بالیت فوزاریومی  F. graminearum sensu stricto (Lineage 7) مفهوم 

 رود به شمار می FHBشوند و در آمریکای شمالی و تا حدی در اروپا گونه غالب دخیل در مطرح می

(Waalwikjs et al., 2003)همچنین .F. asiaticum (Lineag6)  هایترین بیمارگراز عمومی 

 ,Goswami & Kistlerباشد )ز چین و دیگر مناطق آسیا میبالیت فوزاریومی در نواحی مشخصی ا

2004; Qu et al., 2008.) گونه های F. brasilicum،F. cortaderiae ،F. boothi ،F. 

meridionale  ،F. austroamericanum ،F. mesoamericanum  وF. acacia-

meamsii  گروه  در( 2004معرفی شده توسط ادونل و همکاران )گونه های دیگرF. 

graminearum sensu lato   .در این هستند که در نواحی جغرافیایی ویژه ظاهر می شوند

بندی، عالوه بر پارامترهای معمول در کلیدهای ذکر شده در باال، برخی خصوصیات تقسیم

ترین قسمت ماکروکنیدیوم، شکل، اندازه و ظرافت سلول انتهایی مورفولوژیکی از جمله اندازه عریض

در  DNA اکروکنیدیوم و تقارن و عدم تقارن طول ماکروکنیدیوم و نیز مطالعات مولکولی و ترادفم

 شود. نظر گرفته می

                                                 
1 -monophyletic 
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 عالیم بیماری و چرخه زندگی قارچ: -1-2-5

ای رنگ در ها، ایجاد یک لکه کوچک آبسوخته و کم و بیش قهوهنخستین نشانه آلودگی سنبله    

محور سنبله است. سپس این آبسوختگی و بیرنگ شدن از نقطه آلودگی قاعده یا وسط گلوم یا روی 

و زخم های نکروتیک قهوه ای، ارغوانی تیره تا سیاه روی سطح بیرونی  یابددر تمام جهات گسترش می

آلودگی ممکن است فقط  گلوم گلچه ها ایجاد می کند. این زخم ها گاهی اسکب نیز نامیده می شوند.

دم سنبله بالفاصله در مرحله گلدهی به صورت قهوه ای  ا کل سنبله را در برگیرد.های منفرد یسنبلچه

ها رشد میسلیومی صورتی در امتداد لبه گلومها و یا در قاعده سنبلچه رنگ پریده تا بنفش در می آید.

، های آلوده اغلب چروکیدههای گندم سنبلچهشود. دانهتا قرمز رنگ به حالت کرکی به وضوح دیده می

باشند و یک زبری مشخصی دارند و تیره رنگ یا سفید خاکستری یا قرمز و یا عنابی، پوك و الغر می

نیز نامیده می  نام بیماری سنگ قبره پوشش دانه پوسته پوسته می شود و به همین دلیل در بازار ب

بل از بلوغ های آلوده قسنبلچهریشک ها نیز بد شکل شده و به طرف پایین پیچ می خورند. شوند. 

سنبله های سفید در یک مزرعه سبز کامال مشخص هستند. در صورتی که هوای  شوند.سفید رنگ می

اند، هنگام برداشت محصول هایی که زود آلوده شدههای روی سنبلهگرم و مرطوب ادامه یابد، سنبلچه

ب دار به سنبله می شوند که ظاهر چرخالدار می سیاه، نقطه نقطه و -های آبی با ظهور پریتسیوم

دهند. چنانچه سنبله های گندم در اثر این بیماری شدیدا آلوده شوند، ممکن است گل آذین گندم به 

 .(Parry et al., 1995; Sutton, 1982;  Ireta & Glicrist, 1994) رنگ قهوه ای تیره درآید

بقایای گیاهی آلوده  ر رویاینوکلوم اولیه برای بیماری از میسیلیوم های ساپروفیت زمستانگذران ب

هوای گرم و مرطوب در بهار برای توسعه و بلوغ کنیدی و پریتسیوم های تولید کننده  .دایجاد می شو

. آسکوسپورهای چسبناك از پریتسیوم (Markell and Francl, 2003)آسکوسپور مناسب است 

یا حشرات به گیاهان میزبان های موجود روی بقایای گیاهی تخلیه می شوند و به وسیله باد، باران 

آلودگی آغاز می شود. سنبله ها در  روندمنتقل می شوند. با قرار گرفتن اسپورها بر روی سنبله ها 
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بسیار به آلودگی حساس اند. در آلودگی اولیه قارچ مستقیما قادر به نفوذ از   1مرحله تولید پرچم

سطح خارجی گلوم ها، گلچه ها و رشد قارچ به بلکه همراه با توسعه قارچ در  ،طریق اپیدرم نمی باشد

 ,.Bushnell et al)سمت روزنه و دیگر مناطق حساس داخل گل آذین، شرایط نفوذ مهیا می شود 

های قارچ ممکن است ساختمان های متراکمی را در بین کوتیکول و دیواره سلولی  ریسه. (2003

که تصور می شود رشد زیر  Pritsch et al., 2003)اپیدرم، در سطح گلوم آلوده، تشکیل دهند )

کوتیکولی روی گلوم، لما و پالئا شرایط الزم برای انتشار قارچ را مهیا کند و در مورد رشد محوری در 

سطح گلچه ها احتماال منتهی به نفوذ مستقیم از طریق سلول های اپیدرم می شود. سایر راه های 

شیم زیرین، تماس مستقیم یا نسبی با بساك، فضاهای بین نفوذ برای ورود قارچ شامل روزنه ها و پاران

لما و پالئا مربوط به گلچه ها و سنبله و از طریق پایه و قاعده گلوم گندم در قسمتی که دیواره اپیدرم 

. روش اصلی انتشار قارچ در گندم از (Bushnel et al., 2003)و پارانشیم نازك است می باشد 

اخل یک سنبلچه و از یک سنبلچه به سنبلچه دیگر از طریق دستجات گلچه ای به گلچه دیگر در د

عامل بیماری با ایجاد  (Ribichich et al., 2000)آوندی در محور سنبله و محور پرچم می باشد 

تغییراتی در دستجات آوندی، موجب اختالل در بافت های آبکشی و چوبی محور سنبله های آلوده 

از بلوغ سنبله ها می شود. در شرایط مرطوب میسلیوم ها ممکن شده و در نهایت سبب مرگ قبل 

 ;Bushnell et al., 2003)است از طریق سطح بیرونی گلوم و لما و پالئای گندم انتشار یابند 

Goswami and Kistler, 2004). 

 

 روش های کنترل بیماری: -1-2-6   

مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مؤثر  هایبرای کنترل بیماری بالیت فوزاریومی سنبله گندم ، روش

هستند، اما به علت گستردگی دامنه میزبانی، تاثیر شرایط مختلف آب و هوایی، همه جازی بودن 

پاتوژن، تولید میکوتوکسین و وجود مشکالت عدیده در استفاده از سموم شیمیایی، برای مقابله با این 

                                                 
1 - Anthesis 
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های مختلف مبارزه و مدیریت صحیح بیماری قی از روشمقاوم همراه با تلفی بیماری، استفاده از ارقام

  (.Bai & Shaner, 1994) شودتوصیه می ها به عنوان بهترین روش

که برای کنترل بیماری بالیت فوزاریومی سنبله گندم مورد استفاده قرار  متداولهای از روش   

زراعی مثل تعیین های بهی روشکارگیرگیرد، استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به بیماری و بهمی

ترین زمان کاشت ، تناوب با گیاهان غیر از غالت، استفاده مناسب از کودها، آبیاری صحیح، مناسب

های هرز گرامینه، عدم استفاده از بذر سالم و گواهی شده، از بین بردن بقایای آلوده گیاهی و  علف

اطق، ضدعفونی بذر با یکی از سموم قارچکش انتقال بذور استحصالی از مناطق آلوده به سایر من

پاشی در مرحله گلدهی و تماسی و بر حسب ضرورت استفاده از سموم قارچکش به صورت محلول

 & Ireta & Glicrist, 1994; Martin) موقع و انبار کردن صحیح اشاره کردتکرار آن، برداشت به

Johnson, 1982; Koch et al., 2006ها و عملیات زراعی فقط میزان کش(. استفاده از قارچ

 Bawden) های کمی و کیفی جلوگیری کندتواند از تمامی آسیبدهد و نمیخسارت را کاهش می

& Lesline,1997; Millus & Parson, 1994طور کلی استفاده از ارقام مقاوم همراه با (. به

 Parry) ی شناخته شده استعملیات مدیریت زراعی مناسب، بهترین و مؤثرترین روش کنترل بیمار

et al., 1995; McMullen et al., 1997ترین روش زراعی نیز حذف منابع اینوکلوم ( و مهم

(. البته پیشرفت در اصالح ارقام مقاوم به اسکب در گندم کند Bai & Shaner, 1994)است اولیه 

محیط، -میزبان-اتوژنتوان نبود مقاومت کامل، پیچیدگی روابط پبوده است که از دالیل آن می

 ناشناخته بودن اساس ژنتیکی مقاومت و نبود روشی ارزان ، سریع و مطمئن را برای ارزیابی آن نام برد

(Miedaner, 1997; Walsh et al., 1998 اغلب محققین  در بررسی های خود به این نتیجه .)

سنبله گندم، تاکنون هیچ رقم  اند که به لحاظ پیچیدگی های ژنتیکی بیماری بالیت فوزاریومیهرسید

به ) (. استفاده از اورهParry et al., 1995) زراعی عاری از بیماری در دسترس قرار نگرفته است

تواند در کاهش بیماری مؤثر باشد. کوددهی بیش از نیترات آمونیوم( به عنوان منبع نیتروژن می جای

 ,Pirgolievشود)به این بیماری می حد و باالخص مصرف زیاد کود ازته باعث حساس شدن گندم

2003.) 
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های ها وجود دارد، اما هیچکدام از فرآوردهگزارشاتی مبنی بر کنترل بیماری با استفاده از قارچکش   

طور کامل بیماری را کنترل نمایند. در آزمایشات اخیر تاثیر قارچکشی اند بهمورد استفاده نتوانسته

 et alCameron., )3(، گوازاتینcheon & Jordan,Hut 1992) 2، پروکلراز 1تبوکونازول

,Ueda & Yoshizaue )5(، تیوفانات متیلMartin & Johnston ,) 4(، پروپیکونازول1986

، (,Cook 1981) 7(، کاربندازیم et alBoyacioglue., 1992) 6(، تری آدیمفون1988

و  11وکسی استروبین، آز10+مانکوزب9، بنومیل+پروکلرازپروپیکونازول ،8کلروتانیل

)ملیحی بررسی و اغلب موفقیت آمیز گزارش شده است  FHBروی بیماری  12تبوکونازول+تیابندازول

 ,.Magan et al., 2002; Mesterhazy et al., 2003; Ioos et al،1383 پور و علیزاده،

2005; Pirgoliev et al., 2003; Simpson et al., 2001; Millus and Parsons, 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Tebuconazole 

2 - Prochloraz 

3 - Guazatine 

4 - Propiconazole 

5 - Tiophanat methyl 

6 - Triadimefon ( Folicur) 

7 - Carbendazim ( Sportac) 

8 - Chlrotalonil 

9 - Benomyl 

10 - Mancozeb 

11 - Azoxystrobin 

12 - Thiobendazole 
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Study of Deoxynivalenol production by Fusarium graminearum and F. 

culmorum isolates associated with Head Blight on wheat in Moghan area 

 

M. Davari, N. Safaie and M. Darvishnia 

 

 

Abstract 

   Fusarium head blight (FHB) is a devastating disease of cereal crops 

worldwide. Fusarium pathogens reduce yield and some species also produce 

mycotoxins such as deoxynivalenol (DON) during infection. In order to identify 

the causal agents of head blight in Moghan area and determine deoxynivalenol 

producing isolates, infected samples from affected wheat heads of  seven 

wheat cultivars were collected from randomly selected commercial wheat fields 

in seven regions of Moghan during 2004-2007. The isolation of causal agents 

carried out using prevalent methods and altogether 63 isolates were obtained. 

According to cultural and morphological characteristics of the colonies and 

using valid descriptions, Fusarium graminearum sensu stricto, F. asiaticum, F. 

cortaderiae, F. brasilicum and F. culmorum were identified that first species was 

dominant species. In order to evaluate the potential of deoxynivalenol 

production in isolates, DON was extracted from selected fungal isolates. The 

extracts were qualitatively examined by TLC method for DON; and 

quantification and identification of DON were achieved by using HPLC and 

based on the calibration curve of standard DON. TLC results indicated that 50% 

of studied isolates produced DON but there was no significant relationship 

between this property and wheat cultivar or origin of samples. Also based on 

HPLC analysis, maximum content of DON belonged to F. graminearum isolated 

from cv. Izen green in Moghan Agro-industry co. fields in 2004 with 5827.11 

) was relevant to an isolate of this 1-and minimum amount (101.11 µgkg 1-µgkg

species recovered from cv. Atila 4 of this region in 2007. The results of present 

study show that DON mycotoxin is produced in various contents by different 

species of Fusarium on different cultivars and in different origins and the grains 

infested by these isolates can be harmful to consumers. 
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