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زعفران با نام علمی.Crocus sativus L گیاهي است یکساله که چند سال در مزرعه باقی می ماند. این گیاه متعلق 
از مناطق  انجام شده  بازدیدهاي  لیلیال ها و دارای خواص دارویی است. در  زنبقیان، راسته ی  به خانواده ی 
زعفران کاری استان گلستان طی سالیان اخیر، عالیم پژمردگی و پوسیدگی بوته ها در برخی از مناطق زعفران 
کاری استان گلستان مشاهده گردید. به منظور شناسایي عامل بیماري، تعدادي از نمونه هاي آلوده به آزمایشگاه 
منتقل گردید و پس از ضدعفوني بر روي محیط کشت PDA، کشت شد. پس از چند روز قارچ عامل بیماری به 
صورت منظم رشد کرد و بیمارگر فوزاریوم )Fusarium oxysporum( شناسایي گردید که یک قارچ بیماریزا با 
میزبان هاي متعدد مي باشد. از جدایه  خالص شده ی قارچ  جهت آزمون بیماریزایي استفاده شد و عالیم بیماري 
دربوته های مایه  کوبی شده مشاهده گردید. این اولین گزارش ازآلودگی فوزاریومی بوته های زعفران دراستان 
لزوم کنترل عوامل  بیماری های گیاهی درکاهش عملکرد محصوالت،  مهم   نقش  به  توجه  با  باشد.  گلستان می 
بیماریزای گیاهی اجتناب ناپذیر می باشد. به همین منظور جهت رشد بهینه گیاه زعفران،کاهش میزان بیماری ها، 
وافزایش عملکرد، رعایت اصول صحیح مدیریت مزارع از قبیل استفاده از پیازهای عاری ازآلودگی، جلوگیری 
بهینه از کودهای شیمیایی، مدیریت علف  با قارچکش مناسب، استفاده  پیازها  ازایجاد زخم درپیازها، ضدعفونی 
های هرزمزارع، و اجرای صحیح اصول زراعی مانند تاریخ کاشت، تراکم و عمق کاشت مناسب، و فواصل آبیاری 

توصیه می گردد.
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مقدمه 
زعفران با نام علمیCrocus sativus L. گیاهي است یکساله که چند سال در مزرعه باقی می ماند. زعفران 
متعلق به خانواده زنبقیان )Iridaceae(، راسته لیلیال ها )Liliales(، با خاصیت دارویی است که به عنوان گران 
ترین محصول کشاورزی دنیا شناخته می  شود )کوچکی و همکاران،1390(. این گیاه علفي، بدون ساقه 
و پیازدار است و پیاز آن از نوع ُکرم )Corm( است. زعفران گیاهي نیمه گرمسیري بوده و در مناطقي که 
داراي زمستان هاي سرد و تابستان های گرم و خشك باشد، گسترش دارد )مویدی شهرکی و همکاران، 
1389(. حداکثر دماي قابل تحمل توسط گیاه بین 35 تا 40 درجه سانتي گراد است و در ارتفاع بین 1300 
تا 2300 متر از سطح دریا عملکرد خوبي را نشان می دهد. از آنجایي که پیاز زعفران مدت نسبتاً زیادي 
)7- 5 سال( در زمین مي ماند، خاک زمین باید سبك یا ترکیبي از شن و رس باشد که پیاز گیاه بتواند در 
این مدت عالوه بر تامین مواد غذایي، در مقابل شرایط خاص منطقه اي نیز مقاومت نماید. جهت رشد و نمو 
مناسب گیاه و تولید محصول مرغوب و مطلوب، زمین هاي حاصلخیز و زهکشي شده با pH بین 8-7، بر 
زمین هاي شور، فقیر، مرطوب و اسیدي ترجیح داده می شود. مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاد است و 
چون دوران رشد آن مصادف با پاییز و زمستان و اوایل بهار است، طبعاً در این ایام به هواي مناسب و معتدلي 
نیاز دارد )بهنیا،1370؛ حبیبی و باقری کاظم آباد، 1376(.کشت زعفران درایران داراي قدمت طوالنی است 
و برخي از پژوهشگران منشاء این گیاه را ایران می دانند )مالفیالبی، 2004(. ایران بزرگترین تولیدکننده 
و صادرکننده زعفران در جهان است )کافی،1381( و عالوه بر ایران، کشت زعفران در کشورهای هند، 
یونان، افغانستان، مراکش، اسپانیا، ایتالیا، چین، و آذربایجان نیز متداول است. استان های خراسان رضوی 
و جنوبی بزرگ ترین مناطق تولید این محصول در ایران است و به جز این دو استان، کشت این گیاه در 
استان های اصفهان، کرمان، مرکزي، یزد، کرج و فارس صورت می گیرد. کشت و کار زعفران در مناطق 
باال و درآمدزایی،  ارزآوری  توان  دلیل  به  اما  نیست،  معمول  مناطق گرم جنوب کشور  و  مرطوب شمال 
با هزینه  قابلیت نگهداری محصول در مدت زمان طوالنی  نیازکم آبی، و  کوتاه بودن طول دوره کشت، 
کم )ابراهیمی، 2009(، درطی سالیان اخیر کشت این محصول در استان گلستان مرسوم شده است که سهم 

گلستان از سطح زیر کشت کشور حدود 400 هکتار می باشد.
بیمارگرهای گیاهي جزء مهم ترین عواملي هستند که تولید زعفران را تهدید می کنند و در بین این 
عوامل، قارچ ها از اهمیت زیادی برخوردارند. بیماری های قارچی مختلفی در ارتباط با زعفران شناسایی 
شده است که بعضی از این بیمارگرها توسط پیاز زعفران انتقال می یابند )کاپلی،1994؛ فیوری،2002؛ فیوری 
و همکاران،2007(. سیاهك زعفران، پوسیدگی بنه زعفران، پوسیدگی های فایتوفترایی و رایزوکتونیایی، 
پوسیدگی ذغالی، پژمردگی فوزاریومی و باکتری ها جزء مهم ترین بیماری های زعفران هستند که در اکثر 
مناطق زعفران کاری دنیا گسترش داشته و در صورت آلودگی های شدید خسارت زیادی ایجاد می کنند 

)میر و دوی، 2004؛ رابیوموراگا و همکاران،2013 (. 
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مواد و روش ها 
نمونه برداری 

طی سالیان اخیر و در بازدیدهاي انجام شده از مناطق زعفران کاری استان گلستان، نشانه های پژمردگی 
این گیاه در مناطق مختلف کشت مالحظه گردید. عالیم به صورت  بوته های  از  و پوسیدگی در برخی 
پژمردگی بوته ها و زخم های مشخص قهوه ای رنگ در محل پیازها قابل مشاهده بود که در نهایت به مرگ 
بوته های زعفران می انجامید. به منظور شناسایي عامل بیماري، تعدادي از نمونه هاي آلوده جمع آوری 

شدند و به آزمایشگاه بیماری شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان منتقل گردیدند.
جداسازی و شناسایی قارچ

در آزمایشگاه ابتدا قسمت های آلوده با آب به خوبی شسته و سپس از حد فاصل بخش سالم و بیمار به 
وسیله اسکالپل قطعات کوچکی بریده شد. قطعات توسط هیپوکلریت سدیم0/1درصد ضدعفونی سطحی 
از کاغذ صافی سترون خشك گردیدند. سپس  استفاده  با  استریل شسته و  با آب مقطر  شدند، دو مرحله 
قطعات مورد نظر بر روي محیط کشت سیب زمیني دکستروز آگار )PDA( کشت شدند و تشتك ها در 
دمای 25 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. جدایه  به  دست آمده با روش تك اسپور خالص شد و با استفاده از 

خصوصیات ریخت شناسی و کلیدهای معتبر قارچ شناسی، شناسایي گردید.
آزمون بیماریزایی

به منظور بررسی بیماریزایی جدایه قارچی، از غلظت 106 اسپور در هر میلی لیتر )spore/ ml( از کشت 
یك هفته ای قارچ به عنوان زادمایه بیماری استفاده شد. پیازهای عاری از آلودگی با هیپوکلریت سدیم 0/1 
درصد ضدعفونی و سپس با آب مقطر استریل شسته شدند. سطح پیازها با چند خراش کوچك زخمی شد 
و به مدت 30 دقیقه در سوسپانسیون اسپور )با غلظت 106 اسپور در هر میلی لیتر( قرار گرفتند و پس از آن در 
گلدان های حاوی خاک استریل کاشته شدند. برای تیمار شاهد از آب آگار 0/05 درصد استفاده گردید. 
آلودگی بوته ها در طول زمان آزمایش به طور روزانه مورد بررسی قرار گرفت و جداسازی مجدد قارچ از 

بوته  های مایه کوبی شده صورت گرفت.
نتایج و بحث 

پس از 6-5 روز نگهداري تشتك های کشت داده شده، پرگنه قارچ به صورت منظم و مشخص رشد 
نمود. پرگنه قارچی در ابتدا به رنگ سفید تا کرم و در ادامه به رنگ بنفش و رشد پنبه ای با سرعت رشد 
8-7 میلیمتر در روز بود. میسیلیوم ها دارای دیواره عرضی، میکروکنیدی ها تك یاخته ای و به صورت تخم 
مرغی یا بیضی شکل، و ماکروکنیدی ها داسی یا دوکی شکل و دارای 6-2 دیواره عرضی بودند. جدایه  
به  دست آمده خالص شد و با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و کلیدهای معتبر قارچ شناسی )نلسون 
و همکاران،1983؛ برگیس و همکاران، 1994( بیمارگر فوزاریوم )Fusarium oxysporum( شناسایي شد 
که یك جنس قارچی با میزبان هاي متعدد مي باشد. با بررسی بیماریزایی جدایه مایه کوبی شده بر روی 
بوته های زعفران، عالیم پوسیدگی و پژمردگی بوته ها مشاهده گردیدکه پوسیدگی به رنگ قهوه ای تیره 
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بود. عالیم مشاهده شده در بوته های مایه کوبی شده مشابه عالیم بوته های آلوده در مزرعه بود و جدایه 
موردنظر از بوته هاي مایه کوبی شده مجدداً جداسازي گردید. جنس فوزاریوم یکی از خسارتزاترین جنس 
های قارچی و شامل چندین گونه می باشد که به صورت گسترده ای در خاک ها پراکنده اند و بیشتر گونه 
های آن سبب پژمردگی آوندی و پوسیدگی ریشه در بیش از 100 گونه گیاهی می گردند )برکال لبو و 
مولینا، 2008(. پوسیدگی فوزاریومی پیاز زعفران یکی از مخرب ترین بیماری های زعفران است که سبب 
خسارت های فراوان می گردد )کاپلی، 1994(. بیشترین عالیم بیماری در زمان گلدهی قابل رویت است 
زمانی که عالیم زردی و پژمردگی بوته ها، و همچنین پوسیدگی ساقه و پیاز نمایان می گردد. بیمارگر می 
تواند در پیازهای آلوده و در خاک به صورت میسیلیوم، کالمیدوسپور، ماکروکنیدی و میکروکنیدی زنده 
بماند )برای فورد،1996(. در فصل کشت، اسپورها و میسیلیوم ها جوانه زده و از طریق زخم ها یا به صورت 
مستقیم وارد گیاه گردیده و سبب آلودگی بوته ها در زمین می گردد. قارچ عامل بیماری می تواند توسط 
پیازهای آلوده به مناطق جدید نیز منتقل گردد )کاپلی و دیمینکو،1999(. آلودگی فوزاریومی زعفران از 
بسیاری از کشورهای جهان مانند ژاپن )یاماماتو و همکاران،1954(، اسپانیا )کاستیلو و گومز، 2009(، ایتالیا 
)کاپلی، 1994(، هلند )بورما و هامر،1988( گزارش شده است و این قارچ برای اولین بار از زعفران استان 

گلستان گزارش می گردد.
 

 

 
 های زعفران دارای آلودگیبوته -1شکل

 
توصیه ترویجی 

با توجه به روند افزایش سطح کشت زعفران در استان گلستان و نظر به اثرات مخرب عوامل بیماریزای 
گیاهی بر محصول زعفران رعایت اصول صحیح مدیریت مزارع می تواند گامی مهم و موثر جهت کاهش 

میزان بیماری ها و افزایش عملکرد باشد. جهت رسیدن به این هدف کاربرد موارد زیر توصیه می گردد.
- از پیازهای عاری از آلودگی جهت کاهش زادمایه اولیه عامل بیماری استفاده شود.

- جلوگیری از ایجاد زخم روی پیازها و ضدعفونی پیازها با قارچکش مناسب جهت محافظت پیازها در 
برابر عوامل بیماریزا موثر خواهد بود.

- استفاده بهینه از کودهای شیمیایی سبب بهبود رشد، و مقاومت گیاه در برابر عوامل بیماریزا شده و در 
نهایت عملکرد محصول افزایش خواهد یافت.
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- مدیریت علف های هرز مزارع سبب کاهش عوامل بیماریزا در مزرعه و در نتیجه کاهش میزان بیماری 
ها می گردد.

- روش کاشت، تاریخ کاشت، تراکم و عمق کاشت، و فواصل آبیاری زعفران باید به گونه ای انجام 
نتیجه رشد مطلوب گیاه، میزان وقوع  شود که حداکثر تاثیر را بر رشد بهینه ی زعفران داشته باشد و در 

بیماری ها کاهش یابد.
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