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هاي معمول بذر بلوط   از میکروارگانیسم Penicilliumهاي گونهویژه  رست به هاي پوده قارچ
 همراه سیلیوم هاي پنی گونه جداسازي و شناسایی براي. کاهند آن میزنی   جوانهاز قدرتند که باش می
چهار منطقه جنگلی  1386در پاییز سال ها   و بررسی تأثیر رطوبت بر فراوانی آن بلندمازو بلوطبذر

ر  جنگلی گلستان مورد بررسی قراپارك و لوه جنگل قرق، پارك جنگلی کالته، شصتجنگل شامل 
ها   و درصد رطوبت آنآوري  جمعاین درخت هايبذراز  کامالً تصادفی  نمونه4در هر منطقه  .ندگرفت

کشت آگار-دکستروز-زمینی روي محیط سیب از بذر، ها جداسازي قارچ جهت.  شدگیري اندازه
 همربوط بو فراوانی قارچ  درصد رطوبت بذربیشترین  . شناسایی شدP. implicatum  قارچ وندگردید

همبستگی پیرسون نشان ضریب . بودندبذرهاي پارك جنگلی گلستان کمترین در  و کالته شصتجنگل 
که با افزایش  معنیین ا ه ب،قارچ وجود دارداین و فراوانی بذر داري بین رطوبت  داد که رابطه معنی

  . یابد  نیز افزایش مییاد شده  فراوانی قارچ، بذررطوبت
  
   رطوبت، استان گلستان،Penicillium implicatum ،بلندمازو بذر بلوط :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
آلـوده بـه    بـذرهاي   به طوري که   باشد  می  کیفیت نامناسب بذر   به دلیل تراکم کم درختان در جنگل      

راوي (به وجود آورند    را    مطلوب زادآوريتوانند یک    ها، حتی در شرایط مناسب محیطی هم نمی         قارچ
کریـستن  (یابـد   زا نیز افزایش می هاي خسارت با افزایش رطوبت، فعالیت قارچ .)2005 ماماتا، و  شانکر

سـانتوز و  ، 1991اسـویکی و همکـاران،    (هاي زیادي از بذر بلوط جدا شده اسـت            قارچ. )1971،  سن
 روي    خـسارت  عامـل  را نـام بـرد کـه        Penicilliumقـارچ   توان    ها می  که از بین آن   ) 2005همکاران،  

بیـشترین  ) 2003(فیـنچ سـاویج و همکـاران       . )2006رجی و همکـاران،     خمـا ( باشد   بلوط می  هايبذر
 بـود، بـه    ) درصـد 42 (آلودگی بذر بلوط به قارچ را در مناطقی که رطوبت بذر بیشتر از سـایر منـاطق             

هـاي همـراه بـذر         از قارچ  یکی  و پراکنش   فراوانی مشخص کردن  پژوهشهدف از این     .دست آوردند 
  . باشد می  آن رطوبت بر روي فراوانیتأثیر و بلندمازو

  
  ها مواد و روش

 گلستان مورد بررسی قرار پارك و لوه جنگل قرق، پارك کالته، شصت جنگل 1386در پاییز سال 
هر  ازبه صورت کامالً تصادفی  )هر نمونه صد عدد (بذر  چهار نمونه ارتفاع مشخصیک و در ندگرفت

 از بذرهاي هر منطقه انتخاب و کیلوگرم یکرصد رطوبت بذر گیري د براي اندازه  وآوري جمع هطقمن
سپس بذرها دوباره وزن شده و .  شدندمنتقل ساعت 17مدت    بهوگراد  سانتی درجه 103  با دماآونبه 

 ،)ISTA(المللی آزمایش بذر  انجمن بین( محاسبه گردید 1 از طریق معادله ها ن آدرصد رطوبت 
1999:(  
  

  درصد رطوبت بذر) =   وزن تر–خشکوزن /وزن تر ( × 100                            )                1(
  

به  و ندکشت گردیدآگار -دکستروز - روي محیط سیب زمینیها آنمنظور جداسازي قارچ از بذر  به
هاي  با استفاده از کلید .)1995دینگرا و سینکلر،  (سازي شدند ها خالص  قارچ،تک اسپورروش 

 در قالب پژوهشاین  .صورت گرفتشناسایی قارچ ) 1997( پیت و هوچینگ) 1988(پیت شناسایی 
طرح کامالً تصادفی انجام شد و جهت مشخص کردن ارتباط بین رطوبت و فراوانی قارچ از همبستگی 

  . استفاده گردیدSPSS و  Excelافزارهاي پیرسون و نرم
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  و بحثنتایج 
 جداسـازي و  Biourge Penicillium implicatum از بـذرهاي درخـت بلـوط بلنـدمازو قـارچ     

فراوانی این قارچ و درصد رطوبت بذر جنگل شصت کالته بیشتر از سایر مناطق و           . تشخیص داده شد  
  ).1جدول (در پارك جنگلی گلستان کمترین بود 

  
  

  . چهار منطقه جنگلی روي بذرهاي بلندمازو و درصد رطوبت بذر درPenicillium implicatum  فراوانی قارچ - 1جدول 
)درصد(رطوبت بذر  میانگین منطقه  
کالتهشصت   74 a 68/40  
قرق پارك  39 b 61/34  

b 72/31 39 لوه  
c 17/29 11  گلستانپارك  

  
 روز بـه  3رشد پرگنه بعـد از      . آبی بود  -اي و سرانجام سبز     پرگنه این قارچ ابتدا به رنگ سفید پنبه       

کنیدیوفورها به صورت انفرادي از میـسلیوم رویـشی خـارج و در    . ) الف2شکل (متر رسید   سانتی 6/2
 50 تـا  25طـول کنیـدیوفور   . شـدند  مـی  نزدیک به انتها به شکل جارویی منشعب و به فیالیـدها خـتم          

 تـا  2ها کروي، به رنگ سبز تقریباً تیره، به قطـر     کنیدیوم.  میکرومتر بودند  10 تا   8میکرومتر و فیالیدها    
  ). ب2شکل ( یک سلولی بودند  میکرومتر و5/3
  

  

  
  

  پرگنه روي : الف. جداسازي شده از بذر بلوط بلندمازو Penicillium implicatum -2شکل 
  .ها کنیدیوفور و کنیدي: ب، PDAمحیط 

  

 بـین رطوبـت   01/0داري در سـطح   رابطه معنی بیانگرکه  هبود) 828/0(ضریب همبستگی پیرسون  
. یابـد   که با افزایش رطوبت بذر فراوانی قارچ نیز افزایش مـی ، به طوريه استبودبذر و فراوانی قارچ   

 25 بال
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 )کالتـه  شصت (از غربرطوبت مورد نیاز براي رشد و تکثیر قارچ گیري کرد که  توان نتیجه   بنابراین می 
   .یابد این استان کاهش می )پارك گلستان (به شرق

 روي  که) 1991 ،اسویکی و همکاران( استهاي رایج روي بذر بلوط    از قارچPenicilliumقارچ 
 قـارچ   گونـه . )2006رجی و همکاران خما( دگذار زنی تاثیر منفی می کیفیت بذرهاي بلوط از نظر جوانه 

سانتوز مشابه قارچ جداسازي شده در تحقیقات  P. implicatum با نام علمی پژوهش در این شدهد یا
 بیـان   کـه  )2003( با مطالعات فینچ سـاویج و همکـاران          پژوهش نتایج این    .است )2005(ن  و همکارا 

 بـا توجـه بـه    .مطابقت داردآید،  میدست   بیشترین فراوانی قارچ در مناطق با رطوبت باال بذر به     کند  می
  .ي کردآور نتایج به باید از مناطق شرقی استان که رطوبت نسبی آن کمتر است، بذر این گیاه را جمع
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Abstract1 

The saprophyte fungi such as Penicillium are common microorganisms on Oak 
seed that have negative effects on germination. for isolation and identification 
species of Penicillium associated with Chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia) 
seed and investigation the effect of moisture on its frequency, during in autumn 
2007 four sampling at any region was selected in Gorgan province including: 
Shast-Kalate, Ghorogh, Loveh and Golestan forest. For isolation of fungus of seed, 
cultured on potato dextrose agar medium and Penicillium implicatum was 
identified. The result indicated that the most seed moisture percent and frequency 
of fungus  was in Shast-Kalate and the lowest was in Golestan. Considering the 
results of statistical analysis using Pearson Correlation Coefficient significant 
relation exist between moisture and frequency of P. implicatum (α <0.01). Thus the 
increase frequency of fungus to raise of the moisture. 
 
Keywords: Chestnut- leaved oak seed; Penicillium implicatum; moisture; Golestan forests  
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