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  برگی سیر و پیاز در منطقه جیرفت و لکهسوختگی   مرگ گیاهچه،شناسایی عوامل قارچی
  

  2مسعود امیري و 1نیا موسی نجفی*

  ،  و کهنوج مرکز تحقیقات کشاورزي جیرفت گیاهپزشکیبخش تحقیقات استادیار پژوهشی1
  رفت و کهنوجی گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزي جبخش تحقیقاتکاردان 2

  5/7/89:  ؛ تاریخ پذیرش1/8/87: تاریخ دریافت
  

  1چکیده
توجهی   سطح زیر کشت قابل، در قالب طرح استمرارویژه ه ب،کهنوج سیر و پیاز در مناطق جیرفت و

بیمـاري  ل،   محـصو   دو  توسـعه کـشت ایـن      هدیدکننـده  ت یکی از عوامـل   . اند را به خود اختصاص داده    
 طـی  ،کننـده بیمـاري در منطقـه    ایجاد)عوامل(منظور شناسایی عامل  به. باشد برگی می  و لکه  سوختگی

 در مجمـوع   (هـا   پس از کشت نمونه    .ندمورد بازدید قرار گرفت   مزارع متعددي    1382 تا   1380هاي   سال
 هـاي  قـارچ  ،هـاي قـارچی   سازي جدایه و خالصز آگار زمینی دکسترو هاي سیب روي محیط )  نمونه 40

Fusarium solani، F. oxysporum ،F. semitectum و  Rhizoctonia  solani  جداسـازي و
 و  نـد زا بود  هاي پیاز بیماري    روي گیاهچه  ) مورد 33 (شدهسازي  هاي جدا  همه قارچ . ندشناسایی گردید 

هاي سـیر و    در مرحله بلوغ روي برگ    )بالچ (گیبر م سوختگی ینوعی عال .  جداسازي گردیدند  دوباره
 جداسازي گردیـد و  Cladosporium cladosporioides  قارچ،هاي آلوده پیاز مشاهده شد و از بوته

ـ  عال،و سیر  در مزارع پیاز،همچنین. زایی آن به اثبات رسید     بیماري   در ابتـدا ارغـوانی  م بیمـاري لکـه  ی
 مـشاهده شـد    رنگ ارغوانیو  هاي کشیده بیضوي      لکه ورتص ، به هاي زرد رنگ و سپس     صورت لکه  هب

 شناسـایی  .Alternaria sp ،قـارچ عامـل بیمـاري   . شد  میپوشیدهنیز رنگی اي  کپک قهوه با گاهی که
م یـ عال. هاي سیر و پیاز مـشاهده شـد        برگی در مرحله بلوغ روي بوته      سوختگینوعی بیماري   . گردید
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ها باعث  اتصال لکه.  بوته مشاهده شدینییهاي پا  روي برگهاي کوچک زرد رنگ صورت لکه هبیماري ب
ـ هاي داراي عال از بوته.  برگ گردیدکلدر مواردي  خشکیدن بخشی یا  .Stemphylium sp قـارچ  ،می

  .آن به اثبات رسیدزایی  یماريب و  گردیدجداسازي
  

، Alternaria  ،Cladosporium  ،Rhizoctonia ،سـوختگی  برگـی،   هلک ،سیر پیاز، :هاي کلیدي  واژه
Stemphylium ،Fusarium  

  
  مقدمه

توجهی  ل قاب سطح زیر کشت، در قالب طرح استمرارویژه ه ب،کهنوج سیر و پیاز در مناطق جیرفت و
 ،نمایـد  تهدیـد مـی    محـصول را  دو یکی از عواملی که توسعه کشت ایـن .اند را به خود اختصاص داده   

کننده بالیت  وامل ایجاد عنوان ع  همختلفی ب ، بیمارگرهاي   یادر دن  .باشد برگی می  و لکه  سوختگیبیماري  
عامـل بیمـاري بالیـت برگـی سـیر و پیـاز در هنـد قـارچ               .انـد   معرفـی شـده    برگی سیر و پیاز    و لکه 

Stemphylium vesicarium  آن  جنسیشکلگزارش و، Pleospora allii رائـو  ( است شده معرفی
 Tagetes erecta وي گیـاه ر Cladosporium cladosporioidesزا بودن قارچ  بیماري .)1975و پاوگی، 

 Cladosporium allii-cepae قارچ )1990( و کورباز نیوري .)1989روي،  (ستگردیده ادر هند گزارش 
 ،اي سیر در خزانـه ه  را براي اولین بار در سوئیس و از روي گیاهچه   )عامل نوعی سوختگی برگی پیاز    (

 قـارچ   غیرجنـسی شـکل ( .Alternaria sp زایی قارچ بیماري) 1992 (لیو پاتپاتیل . ندجداسازي کرد
Pleospora infectoria( در  .نمودنـد  برگی پیاز در هنـد معرفـی   سوختگیرا عامل  و آن را گزارش

، Botrytis squamosa ،Sclerotinia squamosa هـاي   قـارچ ،برگـی پیـاز  بیمارگرهاي مهم برزیل، 
Peronospora destructor ،Alternaria porii ،Colletotrichum gloesporioides ،
Cladosporium allii-cepae و Heterosporium allii-cepae  قــارچ  وانــد  گــزارش شــده 

Pyrenochate terrestris بـوف، ( اسـت  شـده  معرفـی  پیاز روي زاد خاك زاي بیماري قارچ عنوان هب 
، .Aspergillus alutaceus ،Fusarium spp هـــاي قـــارچ )1997 (زراو و کویکـــو .)1996

Geotrichum sp. و Cladosporium cladosporoides ترکیـه  در پیاز بذرزاد هاي قارچ عنوان هب را 
در ) Mycosphaerella alli-cepea ناشـی از قـارچ  (پیـاز   1بیماري سوختگی برگی. اند    کرده گزارش

                                                
1- Leaf Blotch 
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 معرفی گردیده اسـت  Cladosporium allium-cepae قارچ غیرجنسی آن شکل و آرژانتین گزارش
  .)1997کیهر و همکاران، (

از ریشه و طبق پیاز  F. Accuminatum و Fusarium solani ،F. oxysporum  سه گونه،در ایران
ها  زرد و خشک شدن نوك برگدر مزرعه به شکل  بیماري یم عالشده وزایی  اثبات بیماري جداسازي و

پیاز از  بیماري پوسیدگی سفیدبا گزارش  )1991(همکاران بهروزین و . اند گزارش شدهو پژمردگی بوته 
در سطح خاك بیان و عامل  ها افتادن بوته صورت پژمردگی، پالسیدگی و هرا بآن م ی عالشرقی، آذربایجان

براي اولین بار ) 1998 (انیح و فصیکامران .معرفی نمودند Sclerotium cepivorum بیماري را قارچ
 ایران گزارش و ازرا ) Stemphylium vesicariumناشی از قارچ (اقه پیاز  برگ و سسوختگیبیماري 

هاي مسن شروع و این  برگرنگ زرد روي ه ی کوچک بیها م بیماري با پیدایش لکهیند که عالبیان داشت
ها بـه   اتصال لکه. آیند اي در می  رنگ زرد مایل به قهوه    ه  شکل شده و ب    تر و بیضی   بزرگتدریج    بهها   لکه
بیماري ریشه سرخی پیاز براي اولین بار از  .شود  میآن یا کل     از برگ  یگر باعث خشکیدن قسمتی   یکد

 .)1999اصفهانی، نـصر ( گردیـد  معرفـی  Pyrenochata trerestris قارچ آناصفهان گزارش و عامل 
 تواننـد   عوامل قارچی متفاوتی میمختلف،ست که در شرایط محیطی اموضوع   بررسی منابع بیانگر این   

 انـواع  شناسـایی عوامـل قـارچی ایجادکننـده    منظـور    بهاین پژوهش .  سیر و پیاز باشند    سوختگیعامل  
  . جیرفت انجام گردید در منطقهسوختگی سیر و پیاز

  
  ها مواد و روش

ـ  1382 ماه تا اسفند1380  از شهریورماه سال ،برداري جهت نمونه : برداري نمونه هـا و    خزانـه ،مرتـب  طـور  هب
صورت تـصادفی اقـدام بـه     ه ب،ضمن بازدید. ندیاز در طول فصل رویش مورد بازدید قرار گرفتمزارع سیر و پ   

و اطالعات مورد نیاز یادداشـت   گردید ) نمونه 40 در مجموع و  ریشه و برگ    ( هاي آلوده  ز بوته برداري ا  نمونه
  . داده شدند به آزمایشگاه انتقالدر اولین فرصتهاي پالستیکی مجزا و  درون کیسهدر ها  و نمونه

 مناطق مهم پیازکاري مورد بازدید قرار   ،جهت تعیین پراکنش بیماري   : تعیین پراکنش و درصد آلودگی    
 حرکت و روي هر قطر به فاصله هر        در مزرعه  صورت قطري  ه ب ، هر هکتار خزانه پیاز    يازا  و به  ندگرفت
. هاي آلوده شمارش گردید  و بوتهها  انداخته و تعداد کل بوته      را ی مترمربع 25/0 چهار بار کادر  ،   متر 25
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 مترمربع انتخاب 25 قطعه از مزرعه را به مساحت 4 ،صورت زیگزاگ هبضمن حرکت  ،در مزارع اصلی
  . تعیین گردیدهاي بیمار بوتهشمارش و درصد م سوختگی ی داراي عالهاي ها و بوته و کل بوته

  دقیقـه 10مـدت   بـه  ابتـدا  ،مایـشگاه  آلـوده بـه آز     هـاي  پس از انتقال نمونه   : سازي جداسازي و خالص  
ـ م  میلـی 5 تا 3 قطعات ، سپس.داده شدند  به آرامی شستشوشهريهاي آلوده زیر آب شیر    نمونه ز ري ات
ـ عفونی سطحی هاي آلوده جدا و پس از ضد      و ریشه  ها برگ  روي یـک درصـد،  ا هیپوکلریـت سـدیم   ب

هـاي   قـارچ  .کشت گردیدند ت آگارتروز آگار و آرد ذرسزمینی دک  سیب  مانند هاي عمومی  محیط کشت 
  . شدند خالصدرصد 2اسپور و نوك ریسه روي محیط آب آگار  شده به روش تک سازيجدا

  زایی اثبات بیماري
هاي میسیلیومی همراه  قرصاز   با استفاده ها از برگ  جداسازي شده    يها قارچزنی   مایه: ها زنی برگ  مایه

 اسپور 5/1×103( لیتر سوسپانسیون  میلی1میزان  سپورپاشی بهبا ایجاد زخم و بدون ایجاد زخم و نیز با ا
 از ریـشه و  جداسازي شـده هاي  قارچ. زنی با سوزن انجام گردید  و زخم نمودن محل مایه)لیتر در میلی 

و و کـشت بـذور    ال، پس از سترون نمودن خاك در اتـوک        هاي بالغ  هاي پیاز و بوته    ناحیه گردن گیاهچه  
  در1035/1(لیتر سوسپانسیون اسپور   میلی5حاوي خاك سترون، با ریختن ضدعفونی شده در گلدان 

 میسیلیومی در مجاورت طوقه قرص عدد 5 تا 3 قرار دادن یا روزه 10 تا   7 هاي گیاهچه روي   )لیتر میلی
.  در نظر گرفته شدشاهدعنوان تیمار   بهزنی با آب مقطر مایه ،ها مام آزمایشدر ت. زنی شدند  مایهو ریشه 

  .عمل آمد بهبرداري  یادداشتم ی عالظهور  از،زنی پس از مایه
ـ زا پس از انجام آزمون بیماري :  شده سازيشناسایی عوامل جدا   زا بـا کمـک    هـاي بیمـاري    جدایـه ،یی

 ،هـا  رسـتنی تحقیقـات  ها به بخش   و ارسال نمونه   )1981نلسون و همکاران،    ( کلیدهاي شناسایی معتبر  
  . شناسایی شدنده تحقیقات گیاهپزشکی کشورسسمؤ
  
  یج و بحثانت

  م بیماريیعال
 و  شـد ها شـروع  صورت زردي نوك برگ هم بیماري بی عال،در مرحله خزانه   :مرگ گیاهچه پیاز   -الف

ها در سطح خـاك و مـرگ    صورت افتادگی گیاهچه   ه ب ،سمت طوقه پیشرفت نمود و در نهایت       سپس به 
م از خاك خارج گردیدنـد،  یهاي داراي عال  وقتی که بوته  . )الف -1 شکل( یدها مشاهده گرد   کامل بوته 

اي  رنگ قهـوه ه  ب ابتدا،هاي آلوده  که ریشه بوته   نحوي  به شد،راحتی مشاهده    هها ب  م تغییر رنگ ریشه   یعال
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گاهی هنگام . )ب -1شکل ( و پوسیدگی کامل مشاهده شددر آمد اي تیره  قهوهبه رنگ روشن و سپس 
  .)ج -1 شکل( ماند  ریشه درون خاك باقی می،از خاك  پیازچهاختنخارج س

 مـشاهده  عاري از گیاهصورت لخت و     بخشی از خزانه به    ،هایی که شدت بیماري باال بود      در خزانه 
بـین    در آلـوده هـاي  بوته صورت تک ه ب، آلودگیتر بود ها که آلودگی کم    خزانهاز  برخی    در ،البته .گردید

  زنـی و هـم    هم در مرحلـه قبـل از جوانـه   ،ها مرگ گیاهچه پیاز در خزانه   .شد  میایان  هاي سالم نم   بوته
ـ هـاي داراي عال   از بوتـه  ،در مرحله خزانـه   . زنی مشاهده گردید   بعد از جوانه  در مرحله       هـاي   قـارچ ،می

F. semitectum،Fusarium solani ، F. oxysporum و Rhizoctonia solani  در  .دشجداسازي
یاز اي نشان داد که پ  مزرعههاي مشاهده .اي و نامنظم مشاهده گردید صورت لکه ه آلودگی ب،عاغلب مزار 

 ، در برخـی مـوارد     .)1 جـدول  (ها برخوردار بـود     از حساسیت باالیی در برابر این قارچ       1ریماوراپرقم  
 الً احتمـا .هاي مـشکوك جداسـازي نگردیـد     ولی هیچ عامل قارچی از نمونه،م زردي مشاهده شد  عالی

  .اند نقش داشتهمی امل فیزیولوژیک در بروز چنین عالیوامل زنده یا عوسایرع
  

  .هاي جداسازي شده در منطقه جیرفت قارچ برگی سیر و پیاز و  بیماري سوختگی و لکهش پراکن-1جدول 

اندام مورد   )رقم(میزبان   مکان  ردیف
  بررسی

سازي قارچ جدا
  م بیماريعالی  شده

  -  برگ  ماوراپیاز پری  محمودآباد  1
صورت نوار زرد در سطح   بهگبالیت بر

  رویی برگ
  لکه ارغوانی Alternaria  برگ  سیر  آباد علی  2
  لکه ارغوانی  Alternaria  برگ  سیر  آباد علی  3
  ها زردي برگ  -  برگ  سیر  آباد علی  4
  مرگ گیاهچهها و   برگزردي Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  آباد دولت  5
  مرگ گیاهچهها و   برگزردي  Fusarium  ریشه  از رویالپی  آباد دولت  6
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  سوپر سلکت  آباد دولت  7
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  تسوپر سلک  آباد دولت  8
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  آباد دولت  9
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  آباد دولت  10
  پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه Rhizoctonia  ریشه  پیاز پریماورا  آباد تدول  11
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  آباد دولت  12
  مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  آباد دولت  13

                                                
1. Primavera 
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  .اسازي شده در منطقه جیرفتهاي جد برگی سیر و پیاز و قارچ  پراکنش بیماري سوختگی و لکه-1جدول ادامه 

اندام مورد   )رقم(میزبان   مکان  ردیف
  عالیم بیماري  قارچ جداسازي شده  بررسی

  مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه  Rhizoctonia  ریشه  پیاز پریماورا  آباد دولت  14
  خشکیدگی بوته  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  آباد دولت  15
  خشکیدگی بوته  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  طوهان  16
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  طوهان  17
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  طوهان  18
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  پیاز رویال  آباد دولت  19
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  آباد دولت  20
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  آباد دولت  21
  ها خشکیدگی نوك برگ  Fusarium  ریشه و طوقه  پیاز پریماورا  آباد دولت  22
  ها خشکیدگی نوك برگ  Fusarium  ریشه و طوقه  پیاز پریماورا  آباد دولت  23

  -  برگ  پیاز پریماورا  آباد وکیل  24
ها  ریشه سالم، خشکیدگی نوك برگ

  و آلوده به تریپس

  -  برگ  وراپیاز پریما  آباد وکیل  25
ها  ریشه سالم، خشکیدگی نوك برگ

  و آلوده به تریپس
  بالیت برگ با لکه بیضوي Stemphylium  برگ  پیاز پریماورا  آباد وکیل  26
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه  پیاز پریماورا  آباد دولت  27
  مرگ گیاهچه  Fusarium  ریشه طوقه  پیاز پریماورا  آباد دولت  28
  لکه ارغوانی  Alternaria  برگ   سیرناشناخته  آباد علی  29
 ,Alternaria  برگ  پیاز رویال  آباد علی  30

Stemphylium  بالیت برگی به همراه لکه ارغوانی  

  -  برگ  پیاز پریماورا  آباد وکیل  31
ها  ریشه سالم، خشکیدگی نوك برگ

  و آلوده به تریپس

  -  برگ  پیاز پریماورا  آباد وکیل  32
ها  گریشه سالم، خشکیدگی نوك بر

  و آلوده به تریپس

  -  برگ  پیاز پریماورا  آباد وکیل  33
ها  ریشه سالم، خشکیدگی نوك برگ

  و آلوده به تریپس
  ها زردي برگ  -  برگ  پیاز پریماورا  آباد وکیل  34
  بالیت برگی  Stemphylium  برگ  پیاز پریماورا  آباد وکیل  35
  گیبالیت بر  Stemphylium  برگ  پیاز پریماورا  آباد وکیل  36
  بالیت برگی  Stemphylium  برگ  پیاز پریماورا  آباد وکیل  37
  بالیت برگی  Stemphylium  برگ  گرانو ارلی تکزاس  آباد وکیل  38
  بالیت برگی  Stemphylium  برگ  گرانو ارلی تکزاس  آباد وکیل  39
  بالیت برگی  Stemphylium  برگ  گرانو ارلی تکزاس  آباد وکیل  40
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ـ    یعال:  و پیاز   فوزاریومی سیر  سوختگی -ب صـورت   هم بیماري پژمردگی فوزاریومی پیاز در مزرعـه ب
ـ  ها و  در یک طرف بوته گاهیاین نوارهاي زرد. ها شروع شد  زردي نوك برگ   صـورت زردي   هگاهی ب
. ها و طبق پیاز گردیـد  ها و پوسیدن ریشه پیشرفت بیماري سبب افتادن برگ. شدند میکل بوته مشاهده   

در مزارعـی کـه   . گردیدنـد راحتـی از پیـاز جـدا      و بـه ند در آمد  تا تیره  اي روشن  ها به رنگ قهوه    ریشه
سـازي   جدارین گونـه ت شبی و )د -1 شکل (رسید نظر می ، ظاهر مزرعه زرد خشکیده به آلودگی باال بود  

یاز از ایران گزارش    پ این گونه براي اولین بار روي        ،اساس منابع موجود   بر .بود .semitectum F شده،
 . شـباهت دارد    تقریبـاً  اند، گزارش نموده ) 1989 (اسدي و بهروزین  چه که     بیماري با آن   یمعال. ودش می
از ریشه و طبـق پیـاز جداسـازي و    F. soloni  و F. oxysporum، F. accuminatum  سه گونهقبالً

یـاز از  پ  بیماري پوسیدگی سفید  با گزارش  )1991(بهروزین و همکاران    . ند شده بود  زایی اثبات بیماري 
در سطح خاك بیان     ها پالسیدگی و افتادن بوته   صورت پژمردگی،    هم بیماري را ب   ی عال  شرقی، آذربایجان

ایـن   در شـده  یادقـارچ . نـد معرفـی نمود  Sclerotium cepivorum و عامل بیمـاري را قـارچ  کردند 
  . نگردیدسازي جدا،هاي مورد بررسی  از نمونهپژوهش

م یـ عال. پیـاز مـشاهده گردیـد    هاي سیر و برگ بیماري روياین م یالع: 1پیاز لکه ارغوانی سیر و  -ج
 هـا   زخـم  .شـدند رنگ مشاهده    کم  زرد  تا سوخته، سفید  هاي کوچک، آب   صورت لکه  هابتدا ب  بیماري در 

رنـگ ارغـوانی    و حالت دوایر متحدالمرکز بـه خـود گرفتـه و بـه            ند   کشیده و بیضوي گردید    تدریج  به
وسـیله یـک    هده و بدر آمرنگ قرمز تا ارغوانی  به گاهی ،ها  حاشیه لکه .) الف -2شکل   (مشاهده شدند 

از تـوده   هـا   سطح لکه،خصوص پس از بارندگی هدر مزارع مرطوب و ب. نددش هاله زرد رنگ احاطه می   
هـا در برخـی مـزراع سـبب         توسعه و افـزایش تعـداد لکـه       . شد میپوشیده   قارچ    اسپور اي تا تیره   قهوه

س پیـاز  یپمزارع آلوده به تـر   درویژه ه از بارندگی و بپسشدت بیماري . ا گردیده  کامل برگ  خشکیدن
تـر نفـوذ    ها زخم ایجاد نمـوده و قـارچ بیمـارگر آسـان      احتماالً تغذیه تریپس روي برگ  .افزایش یافت 

ایـن قـارچ قـبالً از     .) ب-2شـکل   ( شناسـایی گردیـد  .Alternaria spعامل بیماري قارچ . نماید می
  .گزارش شده است) 1996بوف، (و برزیل ) 1989روي، (هند کشورهاي 

  

                                                
1- Purple Spot 
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هاي  تغییر رنگ ریشه) پوسیدگی ریشه گیاهچه پیاز، ج) شروع عالیم بیماري مرگ گیاهچه پیاز، ب)  الف-1شکل 

  .مزرعه زرد و خشکیده شده سیر ناشی از قارچ فوزاریوم) ، د)سمت چپ سالم و سمت راست آلوده(آلوده 
  

  
اسپور قارچ ) ، ج)X400 (Alternariaاسپورهاي قارچ ) عالیم بیماري لکه ارغوانی پیاز، ب)  الف- 2شکل 

Stemphylium) X400(تولید پریتس قارچ ) ، دPleospora فرم جنسی قارچ Stemphyliumروي محیط آب آگار .  
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در  میعال. دپیاز و سیر مشاهده گردیي ها بیماري روي برگاین م یعال: سیر و پیاز 1سوختگی برگی -د
تر و بیـضی     بزرگ تدریج  بهتر شروع و     هاي مسن  هاي کوچک زرد روشن روي برگ      صورت لکه  هبابتدا  

  وسـوختگی هـا بـه یکـدیگر باعـث      اتصال لکـه . دندوراي در آ شکل شده و به رنگ زرد مایل به قهوه   
ــد   ــرگ گردی ــل ب ــا ک ــسمتی و ی ــارچ. خــشکیدن ق ــاي  ق   وCladosporium cladosporioidesه

Stemphylium vesicarium )جنسیشکل . شناسایی شدند،بیمارياین عنوان عامل  ه ب)ج -2 شکل  
 ها قبالً این قارچ ).د -2شکل (محیط کشت تشکیل گردید  در).Stemphylium )Pleospora sp قارچ

گزارش شـده   )1996بوف، (، برزیل  )1990وري و کورباز،    ین(، سوئیس   )1975،  وگیرائو و پا  (از هند   
عنوان یکی از عوامـل ایجادکننـده    ه براي اولین بار بCladosporium cladosporioides  قارچ.ودندب

 از ایران گزارش شده بودقبالً  Stemphylium vesicarium  قارچ.شود سوختگی برگ پیاز معرفی می
 نیـز در شـرایط  ) .Pleospora sp ( جنـسی آن شـکل  ،و در این پژوهش) 1998کامران و فصیحانی، (

 امکان پیدایش تنوع ژنتیکی در ، قارچ در منطقهي ضمن حفظ بقاشکل جنسی. آزمایشگاه تشکیل گردید
  .دهد این قارچ را افزایش می

م بیمـاري  یـ عال: برگی سیر و پیـاز   بالیت و لکه مرگ گیاهچه،هاي اهمیت بیماري تعیین پراکنش و 
، 2گرانـو   پریمـاورا، تکـزاس ارلـی    پیازارقام  و رويهاي بازدید شده  خزانهتمامدر تقریباً  مرگ گیاهچه   

) 1جـدول  (دست آمده  ههاي ب  سی نمونه رو بر مشاهدات ظاهري   . مشاهده شد  4ت و سوپر سلک   3رویال
متوسـط  . باشد میتر  حساساهچه به مرگ گی  نسبت  در مقایسه با سایر ارقام      نشان داد که رقم پریماورا      

  .درصد برآورد گردید 35 تا 5 ها درصد نسبی مرگ گیاهچه در خزانه
 

  سپاسگزاري
مین ه واسطه تأ جیرفت و کهنوج ب شهید مقبلیهاي مرکز تحقیقات کشاورزي وسیله از کمک ینه اب

هـا   چنـین بخـش تحقیقـات رسـتنی     و هم  127-11-80-043 هاي طرح مصوب شماره    بودجه و هزینه  
  .گردد صمیمانه قدردانی میمؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور 

                                                
1- Leaf Blight 
2- Texas Early Grano 
3- Royal 
4- Super Select 
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Abstract1 

Garlic and onion are very important crops which are cultivated especially in 
autumn season in Jiroft region, southeast of Iran. One of the limiting factors for 
development of cultivation of these crops is fungal diseases such as leaf spot and 
blight. For identifying the causal agents of this disease, numerous onion and garlic 
fields were surveyed during 2001-2003 and infected samples were collected and 
cultured. The fungi Fusarium oxysporom, F. solani, F. semitectum and Rhizoctonia 
solani were isolated from symptomatic crops. All of isolated fungi were pathogenic 
on onion seedling. On mature garlic and onion plants a type of leaf blight was 
observed and Cladasporium cladosporioides was found to be pathogenic and cause 
this disease. From onion and garlic crops with purple spot symptoms, Alternaria sp 
isolated and shown to be pathogenic on these crops. A type of leaf blight symptoms 
was seen on mature garlic and onion plants. Disease symptoms mostly on lower 
leaves as yellow small leaf spot were observed. Sometimes these spots became 
larger and caused blight. From symptomatic plants, Stemphylium sp. was isolated 
and shown to be pathogenic. 
 
Keywords: Onion, Garlic, Leaf spot, Blight, Alternaria, Cladosporium, Rhizoctonia, 
Stemphylium, Fusarium 
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