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شناسایی قارچهای بیماریزای متداول در مراکز پرورش قارچ دکمهای سفید ()Agaricus bisporus
استان اردبیل با روشهای ریختشناختی و مولکولی
مهدی داوری ،*1احمد شهریار ،2مهدی بهنامیان ،3سارا دژستان 4و فاطمه علیحسین زاده

5

 -1دانشیار گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
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چکیده
با توجه به اهمیت باالی قارچ خوراکی دکمهای سفید ( )Agaricus bisporusبه عنوان منبع غذا و پروتئین ،شناسایی و کنترل
بیماریهای مرتبط با این محصول در دنیا مورد توجه قرار گرفتهه اسهتد در اسهتان اردبیهد نهدین واحهد توییهدی قهارچ
دکمهای فعاییت میکنندد در این تحقیق ،نمونههای آیوده از واحدهای پهرور
سرعین ،مشگینشیر و پارسآباد جمعآوری شهدد په

از جداسهازی و خهای

ایهن محصهول در شهیرهای اردبیهد ،نمهین،
سهازی قهارچههای بیمهارگر از قهارچههای

خوراکی و خاک پوششی آیوده ،از ویژگیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی شامد مشخصات پرگنه روی محهیط کشهت
 MEAو  PDAو اندازه و شکد کنیدیومها و کنیدیومبرها برای شناسایی اوییه با استفاده از کلیدهای معتبهر اسهتفاده شهدد
جدایهها با توایییابی ناحیه ژنهی  ITS-rDNAمهورد تاییهد نیهایی قهرار گرفتنهدد در ایهن پهژوه

سپ

از بهین  72جدایهه

شناسایی شده ،گونههای  Lecanicillium fungicolaعامد بیماری حباب خشک Trichoderma harzianum ،و T. virensعوامهد
بیماری کپک سبز Mycogone perniciosa ،عامد بیماری حباب تر و  Cladobotryium mycophilumعامد بیماری تهارعنکبوتی
به ترتیب با فراوانی  14 ،14 ،18 ،49و پنج درصد شناسایی شدندد این اویین مطایعهی بیماریهای قهار ی قهارچ دکمههای
در استان اردبید محسوب میشودد این نتایج میتوانند پ
جیت پیشگیری و کنترل بیماریهای قار ی در مراکز پرور

از تحقیقات تکمیلی ،برای به کهار گیهری راهبردههای مناسهب
قارچ دکمهای مور استفاده قرار گیرندد

واژههای کلیدی :قارچ خوراکیCladobotryium ،Lecanicillium ،Mycogone ،Trichoderma ،د
کشورهای در حال توسعه معرفی شده اندد قارچ خوراکی

مقدمه
باتوجه به افهزای

روزافهزون جمعیهت کهرهی زمهین

دکمهای سهفید بها نهام علمهی

)Agaricus bisporus (Lange

امنیت غذایی روز به روز از اهمیت برخهوردار مهیشهودد

 ،Singerاز میمترین انواع قهارچههای خهوراکی اسهت کهه

در ایههن میههان ،یکههی از منههابع جدیههد غههذایی ،قههارچهههای

کشت آن بهرای اویهین بهار در فرانسهه و در سهال 1650

خهوراکی مههیباشهندد قهارچهههای خههوراکی از نرههر ارز

میالدی آغاز شدد با وجهود ایهن ،توییهد تاهاری قهارچ در

غذایی و دارویی بسیار حائز اهمیت بوده و در سهالههای

ایران یک صنعت نسبتا جوان بوده و طی سالهای اخیهر،

ایههن قههارچههها از پیشههرفت شههمگیری

کشت و صهنعتههای توییهد قهارچ بهه تهدریج در

اخیههر ،پههرور

تاسی

برخوردار بوده است ،بهطوری که توسط سازمان خهوار

اطراف شیرهای بزرگ و سپ

و بههار جیههانی ( )FAOبههه عنههوان یههک منبههع پههروتئین در

است (محمدی گدتپه و پهورجم )1389د ایهران بها داشهتن

شیرهای دیگر آغاز شده

داوری و همکاران
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 674هکتار سطح زیر کشت  ،هشتمین توییدکنندهی قهارچ

در آن مراکز و عدم اطهالع کهافی از و،هعیت گونههههای

خوراکی در دنیا اسهت .بهر اسهاس آمهار رسهمی وزارت

قار ی بیمهارگر قهارچههای خهوراکی در ایهن اسهتان ،در

جیاد کشاورزی در سال  1394میزان تویید قارچ دکمهای

مطایعهی حا،ر ،عوامد بیماریزای قهار ی مراکهز میهم

در کشهور  132ههزار و  588تهن بهوده کهه سهیم اسههتان

تویید قارچ خوراکی دکمهای سفید این استان جداسازی و

اردبید از ایهن میهان ،توییهد دو ههزار و  950تهن قهارچ از

با رو های ریختشناختی و مویکویی مهورد شناسهایی

 15/5هکتههار سههطح زی هر کشههت بهها متوسههط عملکههرد 19

قرار گرفتند تها در اقهدامات پیشهگیری و کنتریهی مناسهب

کیلوگرم به ازای هر متر مربع میباشد که حاکی از توجه

مورد استفاده قرار گیرندد

باال به این بخ

در استان مهیباشهد (بهینهام )1394د در

حههال حا،ههر ،توییههد کننههدگان قههارچ در ایههران ارقههام

مواد و روشها

 A180 ،A512 ،A15و  A2200قهارچ  A. bisporusرا کشهت

جمعآوری نمونهها ،جداسازی و خاال

میکنندد در حال

حا،ر در استان اردبیهد تنیها رقهم A15

مورد کشت قرار دارد (جمایی)1380 ،د

ساازی ااار -

های بیماریزا
در این پژوه  ،در ماموع  165نمونه از ش

واحهد

قههارچهههای خههوراکی نیههز هماننههد سههایر محصههوالت

توییدی استان واقهع در شهیرهای اردبیهد ،مشهگین شهیر،

کشاورزی مورد حملهی انواع آفهات و عوامهد بیمهاریزا

پارسآباد ،نمین و سرعین از هینههای اول ،دوم و سهوم

قرار مهیگیرنهد و در برخهی مهوارد ،خسهارتههای قابهد

جمعآوری گردیدد نمونهبرداری از کالههک و سهاقه قهارچ-

تهوجیی را متحمهد مهیشهوندد ایهن خسهارتهها ،کهاه

های دکمههای و خهاک پوششهی آیهوده صهورت گرفهت و

بازده اقتصهادی

نمونهها بهه صهورت جداگانهه در پاکهتههای کاغهذی بهه

محصول ،افت کیفیت و در نیایت ،کاه

واحدها را به همراه داردد حتی در مواردی مشاهده شهده

قطعهاتی از قهارچههای

آزمایشگاه منتقد گردیدنهدد سهپ

اسههت کههه در امههر حملهههی عوامههد بیمههاریزای قههار ی،

دارای عالیم آیودگی پ

محصول غیهر قابهد برداشهت شهده یها بههشهدت کیفیهت

درجه به مدت  20مانیه ،از روی شهعله بهه سهرعت عبهور

محصول پایین آمده و غیر قابد عر،ه به بازار میشودد

داده شههده و بههه کمههک ههوبپنبههه سههورا کههن اسههترید ،

با توجه به نزدیکتر بودن شرایط محیطی به ویژه دمهای

مقداری از نمونه روی محیط کشت عصهارهی جهو آگهار

واحدهای توییدی قارچ خوراکی به دمای بیینه برای رشد

( )MEAحاوی  50میلیگرم در ییتر از ههر یهک از آنتهی-

عوامد بیماریزای قار ی ،این عوامد به عنوان میمتهرین

بیوتیکهای پنیسیلین و استرپتومایسین برای جلهوگیری

از فرو بردن در داخهد ایکهد 70

1

قارچ خهوراکی در ایهران بهه-

از رشههد بههاکتریههها قههرار داده شههدد ایههن کشههتههها در

شمار میروندد از میمترین قارچهای بیمهاریزا در قهارچ

انکوباتور با دمای  25درجهی سانتیگراد قرار گرفتندد بهه

جهن ههای

2

عوامد بازدارندهی پرور

دکمهای سفید میتوان به گونههههای مختله
قار ی ( Mycogoneعامد بیماری

حباب تر)Lecanicillium ،

(عامههد بیمههاری حبههاب خشههک)( Trichoderma ،عامههد

منرههور خههای

سههازی قههارچههها از رو

استفاده گردیدد در نیایت ،کشتهای خای

تههک اسههپور

در یخچال بها

دمای یار درجهی سانتیگراد نگیداری شدندد

بیماری کپهک سهبز)( Cladobotryum ،عامهد بیمهاری تهار
عنکبهههوتی)( Trichothecium ،عامهههد بیمهههاری کپهههک

شناسایی ریختشناختی جدایههای اارچی

صههورتی)( Peziza ،عامههد بیمههاری کپههک دار ینههی) و از

بههرای شناسههایی جدایههههههای قههار ی ،ویژگههیهههای

بههاکتریهههای میههم بیمههاریزا مههیتههوان بههه یکهههقیههوهای

ماکروسکوپی جدایهها شهامد رنه و نهر رشهد پرگنهه،

باکتریههایی ( )Pseudomonas talaasiاشههاره کههرد (زارع و

شکد پرگنه و تویید یا عدم توییهد رنگدانهه یادداشهت شهدد

خبازجلفایی  1384و جمایی و

همکاران .)1393

با تودجه به نوپا بودن مراکز پهرور

قهارچ دکمههای

در استان اردبید و خسارت ناشی از بیمایههای قهار ی

اسالید میکروسکوپی از جدایههههای خهای

رشهد یافتهه
1

Malt Extract Agar
2
Single spore
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شناسایی اار های بیماریزای متداول در مراکز پرورش اار ...
روی محیط کشت  3PDAو  4PCAبا استفاده از الکتوفنهد

))40 mM Tris base، 20 mM acetic acid،EDTA (PH=8

Zeiss Axio,

عبور داده شد و عکسبرداری بها اسهتفاده از دسهتگاه ژل

کاتنبلو تییه شده و با میکروسکوپ زایه

(

 ،)Germanyویژگهیههای ریخهتشناسهی میکروسهکوپی

داک اناام شدد واکهن

شامد تشکید و یا عدم تشکید کنیدیوم ،مکانیسم کنیدیوم-

تههوایییههابی

تهوایی یهابی بها اسهتفاده از کیهت

ABI prism BigDyeTM terminator cycle

زایی و ویژگیهای کنیدیوم (رن  ،شهکد و دیهوارهبنهدی)

) (Applied Biosystems, Foster City, USAو در یههک

قارچهها تها حهد گونهه بها

توایییاب اتوماتیک  ABI 3730XLو مطهابق دسهتورایعمد

و

ارایه شده توسط شهرکت سهازنده اناهام شهدد اطالعهات

مورد بررسی قرارگرفتد سپ

استفاده از منابع معتبر از جمله ریفای ( ،)1969دومه
گمهههه

توایی به دسهت آمهده بها اسهتفاده از نهرمافهزار

( )1980و بیسههههت (( )1991بههههرای جههههن

 ،)Trichodermaگالموییاهها ( )2008و آرنویههد و یورخنکههو
(( )2007بههرای جههن
(برای جهن
(برای جن

 ،)Mycogoneزارع و گم ه

 )Lecanicilliumو گمه

( )DNASTAR, Madison, WI, USAویرای

SeqMan

شدندد توایی-

()2008

های به دست آمهده بها تهواییههای موجهود در بانهک ژن

و ههوزمنز ()1970

) (GenBankبا استفاده از  BLASTمقایسه شدند و جدایه-

 )Cladobotryumو برخی مقاالت معتبر دیگهر

های با بیشترین مشابیت (باالی  )٪99برای تعیهین دقیهق

مورد شناسایی قرار گرفتندد تمامی قهارچههای شناسهایی

هویت و تایید مویکویی گونهههای قهار ی مهد نرهر قهرار

شهده بها کهد اختصهاری Fungal Collection of ( FCUMA

گرفتندد توایی یک جدایه منتخب از هر گونهه در بانهک ژن

 )University of Mohaghegh Ardabiliدر کلکسهیون قهارچ-

مبت و شماره دسترسی دریافت شدد

شناسی دانشگاه محقق اردبیلی مبت و نگیداری شدندد
نتایج و بحث
در این پژوه  72 ،جدایهی قارچ بیماریزا از بخه -

شناسایی مولکولی جدایههای اارچی
استخراج و تکثیر  DNAژنومی جدایهها و توالییابی

های مختل

نمونهههای قهارچ خهوراکی دکمههای و خهاک

برای تایید شناسایی ریختشناختی جدایهها از توایی-

پوششی آیوده بهدست آمدد طی این تحقیق ،بها مطایعههی

یابی  DNAدر مورد جدایههای منتخب استفاده شدد بهدین

ویژگیهای ریختشناختی و مطابقت با کلیهدهای معتبهر،

منرور ،جدایههای مورد نرر در محیط کشت  PDAکشهت

گونههای قهار ی

Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare

داده شده و در تاریکی بهه مهدت  7تها  10روز در دمهای

W. Gams

 25°Cنگیداری شدندد  DNAجدایهها با اسهتفاده از رو

( Mycogone perniciosa Delacr.عامههد بیمههاری حبههاب

مویر وهمکاران ( )1992استخراج گردیدد در این بررسهی،

تههر) Trichoderma harzianum Rifai،و

ناحی ههی فاصههلهانههداز داخل هی

5

& (عامهد بیمهاری حبهاب خشهک)،

)(Magnus

T. virens (J.H.

 DNAریبههوزومی (ITS -

( Mill., Giddens & A.A. Foster) Arxعوامد بیماری کپهک

زنایهرهای پلهیمهراز در حاهم

سههبز) وCladobotryum (Oudem.) W. Gams & Hooz.

 12/5میکروییتر جیت تکثیهر ناحیهه ITS and 5.8S -rDNA

( mycophilumعامههد بیمههاری تههارعنکبوتی) بههه ترتیههب بهها

بههههههها اسهههههههتفاده از آغازگرههههههههای ( ITS1

5´-

فراوانههی  10 ،10 ،13 ،35و  4جدایههه و درصههد فراوانههی

 )TCCGTAGGTGAACCTGCGGو ( ITS4

5´-

مندرج در شکد  1و بهه تفکیهک شیرسهتانهها منهدرج در

 )rDNAتکثیر شدد واکن

´-3

´( )TCCTCCGCTTATTGATATGC -3وایهت و همکهاران

شکد  2شناسایی شدندد همچنین با مقایسهه تهواییههای

 )1990مطابق شرایط ذکر شده قبلهی (داوری و همکهاران

ITSبا تواییهای موجود در بانک ژن ،شناسایی جدایههای

 PCRاز ژل آگاروز یک

منتخب نماینده با دادههای مویکویی نیز مورد تاییهد قهرار

1mM ( TAE ×1

گرفتد ویژگیهای ریختشناختی و مشخصات گونهها به

 )2013اجرا شدد محصول واکن

درصد حاوی اتیهدیوم برومایهد در بهافر

3

Potato Dextrose Agar
Potato Carrot Agar
5
Internal Transcribed Spacer
4

قرار زیر میباشد:

داوری و همکاران
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Cladobotryum
dendroides
5%
Trichoderma virense
14%

Lecanicillium
fungicola
49%

Trichoderma harzianum
14%

Mycogone
perniciosa
18%

شکل  -1فراوانی گونههای قارچی بیماریزا روی قارچ خوراکی دکمهای در استان اردبیل.
۲۰
۱۸
۱۶
۱۴
T.harzianum

۱۲

T.virence
۱۰

Lecanicillium fonjicola
Cladobotryum dendroides

۸

Mycogone perniciosa

۶
۴
۲
۰
ML

PS

ASP

AS

AT

AK

شکل  -2فراوانی گونههای قارچی به تفکیك مراکز پرورش قارچ خوراکی دکمهای استان اردبیل
( :AKنمین :AT ،اردبیل  :AS ،2سرعین :ASP ،اردبیل :PS ، 1پارسآباد :ML ،مشگینشهر).
مشخصات ریختشناختی جدایههای به دست آمده از اار -
های دکمهای آلوده به  Trichoderma harzianum Rifai.عامل
بیماری کپک سبز

پرگنهی قار ی روی محیط کشت  MEAدر دمهای 25
درجهی سانتیگراد از رشد سریعی برخوردار بوده و در
ا بتدا تویید یک توده میسلیومی با سهطح صهاف ،سهفید و
آبکی کرد ،ویی به سرعت هی های هوایی رشهد کهرده و

روی سطح را پوشانده و در طول  48ساعت ،تمام سهطح
تشتک پتری نه سانتیمتری را پر کردندد اسپوردههی بهه-
طور معمول از خارج به سمت داخد تشتک پتری صورت
گرفتد نواحی کنیدیایی به رن سبز ماید به سفید بوده و
با گذشت زمان بهرنه سهبز روشهن و بهرا درآمدنهدد
هی هها دارای دیهوارهی عر،هی ،منشهعب بها دیهوارهی
صاف ،بیرنه و بهه قطهر  1/5تها  6میکهرون بودنهدد در

شناسایی اار های بیماریزای متداول در مراکز پرورش اار ...
محیط کشت  ،PDAکالمیدوسپورهای بین هیفهی و گهاهی
انتیایی بهصورت کروی ،دارای دیوارة صاف و بهه قطهر
ش تا  12میکرون بودنهدد انشهعابات اصهلی کنیهدیبهر
توییههد انشههعابات فرعههی متعههددی را کردنههد کههه بهههطههور
انفرادی و اکثراً در گروههای دو تا سه تایی تشکید شهده
و هر یک از آنیا خود بهه انشهعابات کو هکتهری تقسهیم
میشدند (شکد )3د فیاییدها کوتاه ،میلهایشکد ،در قاعهده
باریهکتههر از ناحیههه میهانی و در نههوک مخروطههی بودنههدد
فیایوسپورها بهطور انفرادی و متوایی در نوک هر فیاییهد
تامع یافته و تشکید راس و نوک کنیدیایی کهرویشهکلی
را میدادندد مشخصهات ایهن گونهه بها شهرر ارایهه شهده
توسط ریفهای ( ،)1969بیسهت ( )1991و مقهاالت مهرتبط
مطابقت داشت و توایی  ITSنماینهدگان ایهن جدایهههها بها
تواییهای ارایه شده در بانک ژن مشهابیت بهاالیی نشهان
دادد توایی یک جدایه از این گونهه قهار ی کهه از یکهی از
واحدهای توییدی شهیر اردبیهد بهه دسهت آمهده بهود ،بها
راسشمار KX944695 6در بانک ژن مبت شدد
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داشههت و نتههایج تههوایییههابی  ITSنیههز آن را تاییههد نمههودد
توایی های بهدست آمده در ایهن تحقیهق بها تهوایی جدایهه
مرجع این گونه در بانک ژن با راسشهمار ،KR296867.1

 %99مشابیت نشان دادد تهوایی یهک جدایهه از ایهن گونهه
قار ی که از واحد توییدی سرعین به دست آمده بود ،بها
شماره دسترسی  KX944694در بانک ژن مبت شدد
تا به حال در دنیا یار تا ش
سطح کمپوست قارچ خوراکی گزار

پرگنههای این قارچ روی محیط کشت  MEAدر دمای
 25درجهی سانتیگراد دارای رشد سریع بوده و په

از

یههار روز تمههام سههطح تشههتک پتههری  9سههانتیمتری را
پوشاندد سیمای ظاهری پرگنه کرکهی بهوده و په

از پهر

نمودن تشتک پتری ،اسپوردهی از کنارهها شروع میشدد
این گونه فاقد هر گونه ترشحی بودد اسپورها بههصهورت
تودههای سبز کمرن ظاهر میشهدند (شهکد)3د هیه هها
روشن و شفاف با دیوارهی صاف و بهعرض حهدود 1/5
تا ش

میکهرون بودنهدد کالمیدوسهپورهها معمهوالً قابهد

مشههاهده بههوده و بههه صههورت بههین هیفههی و یهها انتیههایی،
انفرادی ،کروی تا بیضوی به طول ش

تا  12میکرون با

دیوارهی صاف و با ،خامت دیواره حدود یهک میکهرون
بودندد فیاییدها آمپوییشهکد متهورم و فیایوسهپورهها بهه
رن سبز ،با دیوارهی صاف و تخهممرغهی نسهبتاً کوتهاه
بودند (شکد)4د مشخصهات ریخهتشهناختی بها توصهی
ریفای ( ،)1969بیست ( )1991و مقهاالت مهرتبط مطابقهت
Accession number

6

گردیهده کهه عامهد

بروز کپک سبز میباشند (سیبای )1996د در ایهران ایهن
بیماری در حهال حا،هر خسهارت بهاالیی را در کشهت و
صنعتهای قارچ خوراکی وارد میکند (محمدی گدتپهه و
پورجم  )1389و گاهی اوقهات خسهارت ایهن بیمهاری در
تیران و کرج معادل  75تا  80درصهد نیهز گهزار

شهده

استد در بررسیههای اناهام شهده توسهط زرگهرزاده و
همکاران ( )1390در واحدهای توییدی قهارچ خهوراکی در
استان تیران و شیرستان ارومیه مشاهده شد کهه گونهه-
های مختل

Trichoderma virens (Miller, Giddens & Foster) von
 Arxعامل بیماری کپک سبز

گونه از تریکودرما از

قارچ  Trichodermaشایعترین عامد بیمهاری

در ایهن واحههدههها بههه شههمار مهیآیههدد حملهههی گونههههههای
تریکودرمها بههه قههارچ خههوراکی بههه صههورت کلنیزاسههیون
سریع کمپوست اسپان زده شده و عمده آیهودگی نیهز در
کمپوست غیر پاسهتوریزه و ابتهدای زمهان تلقهیح بهذر در
کمپوست میباشد (ر،اییدان

و همکاران )1380د

 Mycogone perniciosa Magn.عامل بیماری حباب تر
پرگنههای این گونه روی محهیط کشهت  PDAدر
دمههای  25درجهههی سههانتیگههراد دارای حاشههیهی مههنرم،
سرعت رشد پایین و ریسههای هوایی کمتراکم تا متهراکم
بودند و بعد از ده روز ،سطح تشتک پتهری  9سهانتیمتری
را پوشاندد رن پرگنهها از رن کرمی تها شهیری متغیهر
بود (شکد )5-Bد این گونه دو نوع اسپور توییهد مهیکنهدد
نوع اول ،کنیدیومها (آیئوروسپورها) است که به صهورت
انتیایی و انفرادی تشکید میشدندد در این اسپورههای دو
سلویی ،سلول باالیی دارای دیوارهی تزیین شده ،هخیم،
گاهی اوقات رنگیزهدار ،بزرگتر از سلول پایینی و سلول

داوری و همکاران
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شکل :Trichoderma harzianum -3نمایی از آلودگی به کپك سبز در مرکز پرورش قارچ دکمهای اردبیل  ،)A( 1پرگنه روی PDA
بعد از چهار روز ( ،)Bفیالیدها و فیالوسپورها ( .)D ،Cمقیاس  cو  :E ،10µm :Dمقیاس .20µm

شکل :Trichoderma virens -4پرگنه روی  PDAبعد از پنج روز ( ،)Aفیالیدها و فیالوسپورها ( ،)B-Dکالمیدوسپورها ( .)Eمقیاس
.10µm

و کو هکتهر از

سلویی و به ابعاد  2/5-3/5×11-15 µmبودند (شهکد -D

سلول باالیی بود (شکد )5–Cد در این جدایهههها مرحلههی

)5د تههوایی یههک جدایههه از ایههن گونههه قههار ی بههه شههماره

فیایوسپور قارچ نیز دیده میشد که در آن انگشتکهها بهه

کلکسیون  FCUMA422که از واحد توییدی مشهگینشهیر

پایینی با دیوارهی نازک و بهدون آرایه

صورت انشعابات فراهم تشکید و در انتیای آن ،اسهپور-
های شفاف تشکید میشدندد فیاییدها  2-3×22-30 µmو

به دست آمده بهود ،بها شهماره دسترسهی  KX944692در
بانک ژن مبت شدد

فیایوسپورها بیضوی تا سیلندریشکد ،روشن ،یک یا دو

شکل :Mycogone perniciosa -5کالهكهای آلوده به حبابتر در واحد تولیدی نمین ( ،)Aپرگنه روی  PDAبعد از هشت
روز ( ،)Bآلئوروسپور دو سلولی ( ،)Cفیالوسپورها ( .)Dمقیاس .10µm

بیماری حبهابتهر کهه عامهد آن دو گونهه

Mycogone

شودد در تحقیق دیگری بات و سین

( )2000دریافتند که

 perniciosaو  M. roseaمیباشهد ،از بیمهاریههای میهم و

گونههای  M. periniciosaو Hypomyces rosellsبه ترتیهب

مخرب قارچ دکمهای سفید بهشمار میرودد فلتچر و گانی

موجههب  95/65تهها  100درصههد و  61تهها  72/06درصههد

کردند که قارچ  M. periniciosaمناهر بهه

محصول مهیشهوندد علهیحسهینزاده و همکهاران

( )1968گزار

ایااد خسارتی معادل  7/6تا  21درصد در انگلستان می-

کاه

( )1390قههارچهههای بیمههاریزای جههن

 Mycogoneشههامد

شناسایی اار های بیماریزای متداول در مراکز پرورش اار ...
گونههای  M. roseaو  M. perniciosaرا به عنوان عوامهد
بیماری حباب تر برای اویین بار از ایران گزار

کردنهدد
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داشتند ،بهطوریکهه بعهد از  10روز قطهر پرگنهه بهه سهه
سانتیمتر میرسیدد شکد کنیدیومها بهصهورت بیضهوی

بارزترین عالمت ایهن بیمهاری ،تشهکید تهودهههای بهافتی

کشههیده تهها اسههتوانهایشههکد بودنههد (شههکد )6-Dد انههدازه

بدشکد روی کالهکها است کهه در مراحهد ابتهدایی ،ایهن

کنیدیومها  1-2/5×3-8/5میکرون بودد کنیدیومهها دارای

توده های بافتی ،سفید و نهرم بهوده و ،همن توسهعه بهه

نوکهای تقریباً کروی ،یزج و سهبناک بهوده و اغلهب از

رن ه قیههوهای در مههیآینههدد ایههن تههودهههها اصههطالحاً بههه

سمت نوک به صورت منفرد از فیایید جدا شهده و همهراه

 Sclerodermoidمعروف اند که ممکن است ارتفاع آنیها بهه

با بقیه کنیدیومها ،توده یا تودهههای بزرگهی از کنیهدیوم-

 10تا  15سانتیمتر برسدد ایهن تهودههها اغلهب ناشهی از

های یزج و سبناک را تشکید میدادندد جدایههای متعلق
طبق کلید زارع و گم

(،)2008

آیودگی کالهکهای ابتدایی و در حال رشد مهیباشهد کهه

به این جن

ممکن است تشکید و توسعه آنیا  10تا  14روز بهه طهول

تشخی

اناامدد در مراحد بعد ،قطرات مایع بهرنه زرد کیربهایی

 35جدایههه متعلههق بههه ایههن گونههه بههودد تههوایی جدایههه

ماید به قیوه ای روشن در روی سطح بافهت بههویهژه در

 FCUMA406متعلههق بههه ایههن گونههه قههار ی کههه از واحههد

شرایط خیلی مرطوب تشکید میشودد وجود ایهن قطهرات

توییدی نمین به دست آمده بهود ،بها جدایهه مرجهع دارای

عالمت خاص این بیماری است که نهام عمهومی انگلیسهی

راسشمار  %99 ، AB107135.1مشابیت نشان داد و بها -

بیماری نیز از آن گرفته شهده اسهتد در شهرایط خشهک،

شماره دسترسی  KX944691در بانک ژن مبت شدد

داده شدد از بین  72جدایه خای

L. fungicola

سهازی شهده،

کالهکهایی که بهصورت تودهای شکد در آمهدهانهد ،بهه-

بیماری حباب خشک از میمترین بیماریهای قهار ی

صورت خشک باقی می مانند که و،ع آنیا بسهیار شهبیه

مراکز تویید قارچ خهوراکی در ایهران اسهتد اساسهاً ایهن

حایتی است که در بیماری حباب خشک دیهده مهی شهودد

بیماری ،سه نوع عالیم کلی در میزبان توییهد مهیکنهد کهه

عامد بیماری حباب تر تنیها بهرای کالههکهها یهک عامهد

شامد حباب خشک ،یکه و زخمهای بافت مرده و ترکیهدن

بیماریزاست و میسلیومها را آیوده نمیکندد بهطور کلهی

و کنده شدن پوست پایه استد این عالیم بههشهدت باعه

تغییر شکد کالهکها به شکد گدکلهم ،ظیهور کپهک سهفید
رن بههصهورت پوشه

پایین آمدن ارز

قارچها میشودد عالوه بر ایهن ،ههم در

نهرم و مخملهیشهکد در سهطح

بسترهای کشت و هم در سایر موارد ،قارچ ههای دیگهری

کالهک تغییر شکد یافته و تشکید قطرات مهایع همهراه بها

از قبید کپک خاکستری و سفید بر روی یکهها رشد کرده

بوی بد از جمله عالیم بارز این بیماری بهشهمار مهیرودد

و باعهه افههزای

هههر ههه بیشههتر خسههارت مههیشههوند

این بیماری با ایااد بدشکلی و تومور همهراه بهود (شهکد

(بختیهاری)1377 ،د تهاکنون گونهه  L. aleuphilumفقهط از

 )5-Aکه با نتایج جمایی قیدریخانی ( ،)1380علهیحسهین

آمریکا گزار

شده است ( )Collopy et al., 2000و گونه-

زاده ( ،)1390شهههارما و کومههها ( )2000و گالموییاههها و

ای کههه بههه مراکههز پههرور

همکاران ( )2008مطابقت داردد

اروپایی صدمه میزند ،اغلب  L. fungicolaاست (الرجتئهو

قههارچ خههوراکی کشههورهای

و همکاران)2006 ،د در ایران نیز گونه  L. fungicolaعامهد
 Lecanicillium fungicola (Preuss) Hassebrعامل
بیماری حباب خشک
پرگنه جدایههای متعلق به این گونه روی محیط کشت
 PDAدر دمههای  25درجهههی سههانتیگههراد رشههد کنههدی

ایااد خسارت در مراکز قارچ خوراکی است (میرپهرور و
همکاران )2012 ،که نتایج تحقیهق حا،هر نیهز مویهد ایهن
نکته بودد

داوری و همکاران
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شکل  :Lecanicillium fungicola -6نمونههای آلوده به حباب خشك در واحد تولیدی سرعین ( ،)A-Bپرگنه روی ،)C( PDA
فیالیدها و فیالوسپورها ( .)Dمقیاس 10µm
& Cladobotryum mycophilum (Audemans) W. Gams
 Hoozemansعامل بیماری تارعنکبوتی

پرگنه قارچ در تشهتک پتهری روی  PDAدر دمهای 25
درجهی سانتیگراد رشد سریعی داشهت و در مهدت پهنج
روز تشتک پتری نه سانتیمتری را پهر نمهود و بها رشهد
اندامهای هوایی اسپورزایی کرده و بعد از مدت یک هفته،
مواد رنگی صورتی ماید به قرمز در محیط کشت ترشهح
شدد در این قارچ ،کنیدیومها بهصورت ایستاده ،بهیرنه
و شفاف بودند که از میسلیومهای ههوایی خهارج شهده و
بهصورت فراهم منشعب میشدندد انشعابات کنیدیوفورها
به دستههای  3-5تایی از فیاییهدهها (انگشهتکهها) کهه بهه
طرف انتیا باریک میشدند ،ختم میگردیدد کنیدیومهها در
نوک انگشتکها به صورت انفهرادی یها نهدتایی تشهکید
میشدندد این کنیدیومها شفاف ،بهیرنه

و نهد سهلویی

(معموال یک تها یهار سهلویی) بهه شهکد تخهممرغهی تها
مسههتطیلی بودنههد (شههکد )7–Dد انههدازه کنیههدیومههها -9/9
 22-28/6×6/6میکرون و اندازه فیاییدها بین -42×4-4/5
 34میکرون متغیر بودد با توجه به منهابع موجهود و کلیهد
مصور گمه

و ههوزمنز ( ،)1970قهارچ عامهد بیمهاری،

گونه  Cladobotryum mycophilumتشخی

داده شهدد در

بین جدایههای به دست آمده در این پژوه  ،تعداد یار
جدایه به گونهه  C. mycophilumتعلهق داشهت و  %100بها
برخی جدایههای موجود در بانهک ژن از جملهه بها راس-
شمار  JF693809.1مشابیت نشان دادد توایی جدایههای از
این گونه قار ی که از واحد توییدی مشگینشیر به دست
آمده بود ،با شهماره دسترسهی  KX944693در بانهک ژن
مبت شدد

شکل  :Cladobotryium mycophilum -7نمونههای آلوده به بیماری تارعنکبوتی در مرکز پرورش ( ،)A-Bپرگنه روی
 ،)C( PDAفیالیدها و فیالوسپورها ( .)Dمقیاس .20µm

این بیمارگر انگد اختیاری بوده و در خاک پوششی و

قرمز در سطح بسترهای آیوده مشاهده مهیشهودد اویهین

روی اندامهای قارچههای دکمههای رشهد و نمهو مهیکنهدد

رشهتهههای سهفید

میسلیوم بیمارگر ابتدا به رن سفید ،سپ

عالیم در بسترهای کشت با گسهتر

بهه رنه زرد

کرکههی بههوده کههه بهها نههابود کههردن همههه انههدامهههای قههارچ

و در نیایت با اسپورزایی شدید به رن صورتی ماید بهه

خوراکی در محدوده گستر  ،نمایان میشود (محمهدی-
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مطایعات دقیق در این خصوص ،در تحقیق حا،ر ،عوامد

یکی از عوامد میم خسارتزا در واحدهای توییدی برخی

قار ی بیماریزا در واحدهای توییدی برخی از شیرهای

منههاطق کشههور بههه شههمار مههیرودد در مرحلههه پیشههرفته

استان اردبید شامد اردبیهد (دو واحهد) ،نمهین ،سهرعین،

بیماری ،توده میسلیوم قارچ انگهد ،پایهه ،تیغهه و کالههک

مشگینشیر و پارسآبهاد مطایعهه و تها حهد گونهه مهورد

قارچ خوراکی را آیوده کهرده و سهراناام آن را متالشهی

شناسایی قرار گرفتنهدد جدایهه هها په

سهازی

میکند و میسلیومها بهصورت رشتهههایی از آن آویهزان

براساس ویژگیهای ریختشناختی و تهوایییهابی ناحیهه

میشوندد بهه همهین علهت ،ایهن بیمهاری بهه بیمهاری تهار

 ITSمورد شناسایی قرار گرفتندد

عنکبوتی معروف شده استد بیماری تار عنکبهوتی اویهین

از خهای

بهههر اسهههاس نتهههایج ،قهههارچ بیمهههاریزای غایهههب،

بار توسهط محمهدیگهدتپهه و همکهاران ( )1378گهزار

 Lecanicillium fungicolaعامد بیماری حباب خشک با 35

گردیده استد گونه  C. mycophilumبهعنهوان گونهه غایهب

جدایه بود ،در حاییکه به اشهتباه در بهین توییهد کننهدگان

عامد بیماری تار عنکبوتی از برخی کشورها از جمله کره

استان ،این نوع عالیم ،حباب تر تلقی میشدد به نرر مهی-

شده است (بک وهمکهاران )2010د ایهن

رسههد ایههن مو،ههوع در پیشههگیری و کنتههرل بیمههاری در

از پنج گونه قارچ کالهکهدار از

میمی ایفا نمایدد این بیمهاری در

و اسپانیا گزار

گونه توسط زارع و آص

استانهای مازندران و گلسهتان (زارع و آصه

واحدهای پرورشی نق

 )1387و

اغلب واحدهای توییدی استان اردبید مشاهده شهدد گونهه

در سال  1379از بستر پرورشهی قهارچ دکمههای توسهط

بهاالیی

محمدی گد تپه و همکهاران ( )1389گهزار

 L. fungicolaدر سایر مناطق ایهران نیهز پهراکن

شهده اسهتد

دارد (زارع و خبهههاز)1384 ،د قهههارچ بیمهههاریزای دوم از

سطح مرطوب قارچ خوراکی ،رطوبهت بهاالی سهاینههای

یحاظ شیوع ،عامد کپک سبز بود که در ههر شه

واحهد

کشت ،مرطوب بودن خاکهای پوششی ،تیویه و جریهان

مههورد بررسههی مشههاهده شههدد دو گونههه

نامناسب هوا در ساینهای کشت از عوامهد میهم توسهعه

 harzianumو ( T. virensهر کدام 10جدایه) عوامهد عمهده

بیماری میباشندد

موید کپک سبز بودند که با نتایج گزار ههای پیشهین در

Trichoderma

بهطور کلی به قارچهایی کهه روی سهایر قهارچهها بهه

سایر استانها مطابقهت دارد (ظفهری و همکهاران )1381د

شکد پارازیت یا سهاپروفیت زنهدگی مهیکننهد ،اصهطالحا

قارچ  Mycogone perniciosaعامد بیماری حباب تر بها 13

قارچهای قارچزی ( )fungicolous fungiاطال مهیشهود و

جدایه در رتبه سوم و  Cladobotryum mycophilumعامهد

 Hypocreaو

بیماری تار عنکبوتی با یهار جدایهه در رتبهه یهارم از

 Hypomycesاز متداولترین آنیا بهشمار مهیرونهدد اغلهب

یحاظ فراوانی قرار داردد بیمارگر اخیر باع از بین رفهتن

(Lecanicillium

کامد قارچ می شودد این بیماری نیهز از برخهی منهاطق از

 Trichoderma ،و  )Cladobotryumاز مراحههد غیرجنسههی

جمله تیران بها فراوانهی کمتهر دیهده شهده اسهت (زارع و

بهه شهمار مهیرونهدد بها توجهه بهه ایهن کهه

خباز )1384د در این مطایعه ،تمهام  5گونهه قهار ی بهرای

شدید عملکرد ،افت شدید

میشوندد یکی از نکات

در بههین آنیهها گونههههههای متعلههق بههه جههن
قارچهای بیماریزای قارچ دکمهای سهفید
این دو جن

بیماریهای قار ی باع کاه
کیفیت و کاه

اویین بار از استان اردبید گزار

بازارپسندی محصول و در نتیاهه سهبب

جایب توجهه ایهن بهود کهه بیمهاری حبهاب تهر در منهاطق

پایین آمدن بازده اقتصادی توییهد مهیگردنهد ،یهذا توجهه

سردسیر استان مانند نمین و مشگینشیر دیده میشهد و

جدی به مقویه شناسایی بهموقع این عوامهد بیمهاریزا و

در نمونههای جمعآوری شده از مناطق گرمسیری استان

اتخاذ راهکارهای کنتریی آنیا اهمیت فراوانی داردد

مانند پارسآباد عالیمی از بیماری حباب تر مشاهده نشدد

با توجه به فعاییت ندین واحد تویید قارچ دکمهای در
استان اردبید و وجود برخی خسارتههای کمهی و کیفهی
ناشی از آیودگیهای قار ی در این واحدها و عدم وجود

پ

از شناسایی دقیهق عوامهد قهار ی مهومر در کهاه

کمهی و کیفهی محصهول قهارچ دکمههای سهفید در اسههتان
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و سازمان جیاد کشاورزی استان اردبیهد بابهت

اردبیههد و فراوانههی آنیهها ،راه بههرای اتخههاذ راهکارهههای

پژوه

مدیریتی این نوع بیماریها هموار میشودد

همههاهنگی و مسههاعدت در نمونهههبههرداری از واحههدهای

سپاسگزاری

توییدی استان ابراز مینمایندد

نویسندگان مراتب قدردانی خود را از دانشهگاه محقهق
اردبیلی بهه خهاطر تهامین بودجهه الزم بهرای اناهام ایهن
منابع
بختیاری م1377 ،د بررسی بیویوژی و کنترل شیمیایی بیماری ورتیسیلیومی (حباب خشهک) قهارچ Agaricus bisporus

پایاننامه کارشناسی ارشدد دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تیراند
بینام1394 ،د آمارنامه کشاورزی ،وزارت جیاد کشاورزی ،معاونت برنامهریزی و اقتصادی ،مرکز فناوری اطالعهات
و ارتباطات ،محصوالت باغبانی 100 ،صفحهد
جمایی قیدریخانی م1380 ،د بررسی بیماری حباب تر قارچ خوراکی دکمهای  Agaricus bisporusو تامیر نهد عصهاره
گیاهی در کنترل آند پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تیراند
جمایی قیدریخانی م ،محمدی گد تپه ای  ،علیحسهینزاده مقهدم ف نسهاج حسهینی م و محمهدی ع1393 ،د بیمهاریزایی
 Mycogone perniciosaعامد بیماری حباب تر قارچ خوراکی دکمهای در ایراند بیمارییای گیاهی ،جلهد  ،50شهماره
 ،4صفحههای  359تا 368د
ر،ائی دان

ی ،محمدی گد تپه ،ای

و روحهانی ر1380 ،د شناسهایی گونههههای تریکودرمهای مویهد کپهک سهبز در

واحدهای توییدی قارج خوراکی دکمهه ای ،پهراکن

و فراوانهی نسهبی آنیهاد آفهات و بیمارییهای گیهاهید جلهد 69د

صفحههای  83تا 109د
زارع ر و آص  ،م ر1387 ،د مطایعه برخی گونههای قارچهای فیاییددار قار زی از سواحد جنوبی دریای خهزرد جلهد
 ،9شماره  ،1صفحههای  1تا 22د
زارع ر و خبازجلفایی ر1384 ،د قارچهای جهدا شهده از  Agaricus bisporusدر اسهتان تیهران وگزارشهی از و،هعیت
 Vertcillium fungicolaدر ایراند ماله رستنییاد جلد  :6صفحههای  62تا 68د
زرگرزاده ژ ،محمدیگدتپه ای  ،ر،ایی دان

ی و میرپرور م1390،د شناسایی گونههای کپک سهبز در مهزارع قهارچ

خوراکی دکمهای با استفاده از رو های مورفویوژیکی و مویکویی  ،ماله رسهتنییا،جلد  ،12صهفحهههای  83تها
90د
ظفری د ،ارشاد ج ،زارع ر و علیزاده ع1381 ،د تحقیقی در زمینه شناسایی گونهههای  Trichodermدر ایهران ،فصهلنامه
بیماریهای گیاهی ،جلد  ،38شمارههای 1و ،2صفحههای  21تا 45د
علیحسینزادهمقدم ف1390 ،د بررسی موفویوژی ،فیزیویوژی تنوع ژنتیکی گونههای قارچ  Mycogoneدر اسهتانههای
تیران و ایبرز ،پایاننامه کارشناسی ارشد گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تیراند
محمدی گد تپه ای  ،محمدزاده پاشا ای  ،علیزاده ع1378 ،د بیماری تار عنکبوتی قارچ خهوراکی دکمهه ای در ایهران و
مدیریت آند آفات و بیمارییای گیاهی ،جلد  ،68شمارههای  2-1صفحههای  8تا 11د
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Abstract
Due to the importance of white button mushroom as a source of food and protein, the identification
and control of its diseases are taken into consideration in the world. In Ardabil province, there are
several mushroom production units. In this research, infected samples were collected from Ardabil,
Namin, Sarein, Meshginshahr and Pars-Abad mushroom farms. After isolation and purification of
fungicolous fungi from infected mushrooms and casing soil, macroscopic and microscopic features
including colony characteristics on MEA/PDA and conidium/conidiophore size and shape were
used for tentative-identification of isolates using valid keys. The results were confirmed by
sequencing of ITS-rDNA region. In this study, among 72 fungal isolates, Lecanicillium fungicola,
causal agent of dry buble, Trichoderma harizianum and T. virense causal agents of green mold,
Mycogone perniciosa causal agent of wet bubble, and Cladobotrium mycophilum causal agent of
cobweb were identified with 49, 18, 14, 14 and 5% frequency, respectively. This is the first study
on mycopathogens of button mushroom in Ardabil province. The results may help to prevent and
control the mycopathogenic fungi in button mushroom production units after additional research.
Keywords: Agaricus bisporus, Lecanicillium, Mycogone, Trichoderma, Cladobotrium.

