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   زاییبیماريتنوع بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی پنیه:  شناسیگیرهمه
  Verticillium dahliae ي قارچ هاجدایه
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  چکیده

 جدایــه قــارچ 95تعیــین تنــوع عامــل بیمــاري پژمردگــی ورتیســیلیومی پنبــه، تعــداد  بــه منظــور     
Verticillium dahliae Kleb. گوجـه فرنگـی و کنجد، پسته، خیار، ،یهبام بــادنجـان، پنبه، خاك، از 

، زاییبیماريخصوصیات  شدند.آوري جمعهرز داتوره، توق و تاجریزي سیاه ي هاعلفریزوسفر  و غوزك
نتایج نشان  بررسی گردید. هاجدایهبهترین دماي رشد و دامنه میزبانی وسازگاري رویشی  مورفولوژیکی،

تقسـیم شـدند.  ریـزریز و غیـر بـرگاز نظر ایجاد عالئم در پنبه و بامیه به دو گروه برگ هاجدایهدادکه 
در پنبه شدند از نظر عالئم در پنبه و بامــیه، مورفولوژي میکرواسکلروت  ریزيبرگیی که باعث هادایهج

ي غیر هاجدایهو سازگاري رویشی با  PDAدر آب آگار، دامنه میزبانی، دماي بهینه رشد در محیط کشت 
بـود.  ریـزبرگي هاجدایهاز  بیشترتر ریزبرگي غیر هاجدایهدر زاییبیماريمتفاوت بودند. تنوع  ریزبرگ

ي مختلف نشان داد که اختصاصیت میزبانی در بین هامیزباني جدا شده از هاجدایهمتقابل  زاییبیماري
از  V. dahliae ریـزبرگي مورد مطالعه وجود نداشت ولی شدت بیماریزایی متفاوت بود. سویه هاجدایه

تهبان، کردکوي و ورامین جداسازي و مورد شناسـایی خیر اس کاريپنبهپنبه، بادنجان و خاك از مناطق 
بر اساس توان اسـتفاده از منبـع نیتـروژن  جدایه قارچ بدست آمد. 95دو موتانت از  قرار گرفت. پنجاه و

) تقسیم شدند. نتایج نشان دادکه بر % 54) و نیت ام (% 12( 3)، نیت %25( 1به سه گروه نیت  هاموتانت
ریز ولی بر اساس ریز و غیر برگتوژن و عالئم ایجاد شده در پنبه دو سویه برگاساس سیستم میزبان ـ پا

در یک گروه و  ریزبرگي مورد مطالعه وجـــود دارد. ســویه هاجدایهسازگاري رویشی هشت گروه دربین 
  در هفت گروه دیگر سازگاري رویشی قرار گرفتند.  ریزبرگسویه غیر 

  1و پنبه. زاییبیماريسازگاري رویشی، تنوع  سیلیومی،پژمردگی ورتی :هاي کلیديواژه
                                                             

    mortezaarabsalmani@yahoo.comمسئول: نویسنده *
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  مقدمه 
، یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کاشت ارقام پنبه پـر V. dahliaeبیماري پژمردگی ناشی از 

؛ الزیـک، 1981(واتکینسـون،  باشدمیمحصول و حساس به این بیمــاري در مناطق مستعد توسعه آن 
توسـط محققـین بـر  عامل بیمـاري هاي مختلفسویه). 1994واسان، سرینی ؛ 1992؛ هیلوکس، 1985

ن کـردمیاساس خصوصیات مورفولوژي، بیماریزایی، تولید میکروکنیدیوم، شکل میکرواسکلروت، غیر س
مارکرهـاي مولکـولی و صـفات  سانگوینارین، پاسـخ فیزیولـوژیکی پنبـه، گروههـاي سـازگاري رویشـی،

ي کـه ازگوجـه فرنگـی، کلـم چینـی، هاجدایهدر ژاپن  .اندشدهاخته الکتروفورزي و نقوش پروتئینی شن
و اختصاصی بودن میزبان بــــه  زاییبیماريبر اساس  .شده بودند آوريجمعفلفل شیرین و ترب ژاپنی 

سویه بادنجان، سویه گوجه فرنگی، سویه فلفل  عبارت بودند از ها. این سویهچهار گروه زیر تقسیم شدند
با استفاده از دامنـه میزبـانی و شـدت ) 1966( اشناتورست. )1990(هوریوچی،  خاجیان و سویه شیرین

شناسایی  نمود. را  V. dahliae) در قارچ SS-4(ریزبرگ) و غیر T-1(ریزبرگدو سویه  ،بیماري در پنبه
هاي بعد مشخص شد که این دو سویه از نظـر مورفولـوژي میکرواسـکلروت در آب آگـار، بهینـه درسال

د ي رویشـی بـا هـم تفـاوت دارنـماي رشد، دامنه میزبانی، حساسیت به الکالوئید سانگوینارینو سازگارد
؛ بالنکـو لـوپز و 1983ومـل، ی؛ پـولمن و ه1979؛ پـولمن، 1969پرسـلی، ؛ 1966(اشناتورس و مـاثره، 

وم را بر اسـاس ي ورتیسیلیهاجدایه )1983( پوهاال ).1995؛ بجارانو الکازار و همکاران، 1988همکاران؛ 
و  P-1  اشناتورسـت بـا گـروه T-1توانایی تشکیل هتروکاریون پایدار به چهار گروه تقسیم کرد. سـویه 

بیمـاریزایی خفیفـی در سـیب زمینـی، گوجـه  P-1گـروه  پوهاال منطبق بود. ،P-2با گروه   SS-4سویه
درجـات  P-2. گـروه شـوندیمـاین گیاهان در مزرعه جـدا  و بندرت از کنندمیفرنگی و هندوانه ایجاد 

بیماري شدیدي درسیب زمینـی ایجـاد کـرده و در  P-4. گروه کنندمیمختلف بیماري را در پنبه ایجاد 
 ژاکیـوم و رووو  )1983( پوهـاال و هیومـل .)1992(هیلـوکس،  پنبه کمتـرین شـدت بیمـاري را دارنـد

و  ریـزبـرگکردنـد کـه سـویه شـخص م )2003( و بهات و سـابارو )1995( د و همکاراننو فو )1990(
گیاهـان را از ) 2006( شـمیهاروزبـه و بنیبه دو زیر جمعیت ژنتیکی متفاوت تعلق دارنـد.  ریزبرگغیر

نظر حساسیت به عامل بیماري به سه گروه طبقه بندي و از نظر سازگاري رویشی مشـخص کردنـد کـه 
 ي بیمـاريگیرهمه). در 2006 ،شمیهاتعلق دارند (روزبه و بنی ریزبرگیک به سویه  VCGتمام گروه 

، )قدرت تهـاجمی و زاییبیماريتنوع عامل بیماري (قارچ،  زادمایهپژمردگی ورتیسیلیومی پنبه پتانسیل 
، رطوبـت، pHکاشت پنبه، دما بویژه دماي خـاك، شـرایط خـاك بـویژه و تراکم رقم مورد کشت، زمان 

ودات آنتاگونیست با قارچ ورتیسیلیوم، تـراکم و تنـوع و موادغذایی آن، تراکم و تنوع موج ECeموادآلی، 
العمل متقابـل بـین عوامـل مختلـف زنـده بـا دهنده حساسیت پنبه به پاتوژن و عکسموجودات افزایش

 شـودظاهر مـیدر بوته مؤثر به صورت درجات مختلف بیماري  عوامل. برآیند این باشندمیموثر  محیط
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ــادن،  ــل و م ــومنش، 1990(کمپ ــکیل  ).2007؛ آه ــی و تش ــازگاري رویش ــی و س ــبه جنس ــیکل ش س
 باشـدمـی  Verticillium dahliaeي شناخته شـده افـزایش تنـوع در جمعیـتهاروش هاهتروکاریون

، )1988( و کـورل و همکـاران )1983(، پوهاال و هیومـل)1979( بر اساس نظر پوهاال ).1967(هاستی، 
 .Vي هااسترینوسیله مفید براي مشخص نمودن بررسی سازگاري رویشی از طریق هتروکاریوزیس یک 

dahliae جهـت ، عامـل بیمـاري  از روي عالیـمو سـویه ین تحقیق،با هدف شناسایی تنـوع ا .باشدمی
ي بـذري هـابوتهمدیریت بیماري از طریق معرفی ارقام متحمل با انتخاب تک شناسی و گیرهمهبررسی 

  ري پنبه ایران انجام شده است.متحمل براي تهیه هسته اولیه بذر درارقام تجا
  

   بررسیروش 
که  از گیاهان پنبه، بادنجان، بامیه، کنجد و گوجه فرنگی :V. dahliae ي قارچهانمونهجدا سازي : الف

ي هـاعلـفو  اندشدهو درمواردي جایگزین کاشت پنبه  شوندمیتابستانه بوده و هم زمان با پنبه کاشته 
یـا بافت چـوبی قطعاتی از  ،در اواسط دوره رشد،بودند V. dahliae رچهرز که مشکوك به آلودگی به قا

 % 10درصـد (محصـول  5/0دقیقه بـا هیپوکلریـت  1تا  5/0جدا و حدود  مترسانتی 5/0دمبرگ بطول 
عفونی شدند و پس از شستشو با آب مقطر اسـتریل و خشـک کـردن بـا ماده سفید کننده تجارتی) ضد

درجـه  25) منتقـل و در دمـاي PDA( ه سیب زمینی دکستروز آگارکاغذ صافی به محیط کشت عصار
ي قـارچ ورتیسـیلیوم بـا هـاپرگنـهاتاقک رشد نگهداري شدند. سـپس در صـورت ظهـور  در گرادسانتی

لیتـر تهیـه و قطراتـی ازایـن اسـپور در میلـی 10 6استفاده ازآب مقطـر سـترون سوسپانسـیون حـدود 
ازیک پرگنه رشد کـرده در  ايقطعه) منتقل شدند. سپس WAسوسپانسیون به محیط کشت آب آگار (

WA  به لوله حاوي محیط کشتPDA  منتقل و در دمايc010 شدند.  دارينگه  
 ،نباتات غیر زراعـی از مـزارع پنبـه، گنـدم، جـو و چغنـدر قنـد  ي هرز:هاعلفاز ریشه  جدا سازي )ب

 5/0با آب لوله قطعـاتی  هاریشهستن سطح و پس از ش آوريجمع بادنجان، بامیه، کنجد و گوجه فرنگی
ي بـا لیتـرمیلی 250ي ارلن مـایر هاي فرعی و اصلی جدا و در درون فالسکهاریشهي از مترسانتی 1تا

دهنده (شـیکر) بـا حرکـت دقیقه بر روي دستگاه تکان 10-15مدت لیتر آب مقطر سترون بهمیلی 100
ي پتـري حـاوي محـیط هاشده به درون تشـتک ات جدادور در دقیقه قرار داده شدند. سپس قطع 140

. )1975(اوشـر و همکـاران،  و همکاران (محیط کشت تغییر یافته الکل آگار) منتقـل شـدند آشرکشت 
ي رشد کرده ورتیسیلیوم هاروز پرگنه 7-10نگهداري و پس از  گرادسانتیدرجه  20در دماي  هاتشتک

 یی ازخـاك جـدا و نیـز ازهاجدایهتهیه و نگهداري شدند.  شمارش و مانند روشهاي ذکر شده تک کلنی
  محققین دیگر دریافت شد. 
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، PDAروي  V. dahliaeي هـاپرگنـهابعاد کنیدیوم از  گیرياندازهبراي  ابعاد کنیدیوم: گیرياندازه )ج
 PSA(  =Potato( بـه مرکـز تشـتک پتـــري حـــاوي محـیط کشـت متـرسانتی 5/0به قطر  ايقطعه

Sucrose Agar  2/7با  =pH  شـد. پـس از  دارينگهدر تاریکی  گرادسانتیدرجه  25انتقال و در دماي
(هوریـوچی و  شـد گیرياندازه 100کنیدیوم از هر جدایه با بزرگنمایی  25ـ  30روز طول و عرض  7-6

  ).1992؛ سینگلتون و همکاران، 1990همکاران، 
 بـر V . dahliaeي قـارچ هـاجدایهین منظور از هر یک از براي ا ابعاد میکرواسکلروت: گیرياندازه )چ

به مرکز تشتک پتري حاوي محیط کشت آب آگار انتقـال و  مترسانتی 5/0، قطعاتی به قطر PDAروي 
ي متـرسـانتی 5/1-2هفتـه از قسـمت  3-4 شـد و پـس از دارينگـه گـرادسـانتیدرجـه  25 دمايدر 

 40میکرواسـکلروت بـا بزرگنمـایی  30-25ل و عـرض یی برداشـته و طـوهامرکزتشتک پتـري، نمونـه
    ).1988(بالنکو لوپز و همکاران،  شد گیرياندازه

 5حـاوي  1970در سال  )1970( ولهابراي این منظور از محیط کشت  اکسید کردن اسید تانیک:) ح
شـده بـر  از قـارچ هفـت روزه رشـد داده مترسانتی 5/0درصد اسید تانیک استفاده شد. قطعاتی به قطر 

و اسـید  4po2H2K ،4Hpo2K ول حاوي ساکارز،هابه مرکز تشتک پتري حاوي محیط کشت PDAروي 
روز مشـاهده  4-5گردیـد. بعـد از  دارينگـهدر تـاریکی  گرادسانتیدرجه  25منتقل و در دماي  تانیک

  حلقه تیره رنگ در اطراف پرگنه مؤید تولید آنزیم پلی فنل اکسید از توسط قارچ بود. 
بـذر پنبـه رقـم   :تیپ عالئم بیماري بررسیدر پنبه و  V. dahliae يهاجدایه زاییبیماري )خ

در طبقه هسته اولیه که از یکنواختی ژنتیکی باالیی برخوردار است و متحمـل بـه بیمـاري اسـت ساحل 
در  هـاگلـدانکاشته شـد. ي حاوي خاك بکر هاگلداندر  ،شودمیو مازندران کاشته  در استان گلستانو

در هـر گلـدان شدند. بعد از سبز شدن، قرار داده و آبیاري   گرادسانتیدرجه  20ـ  28گلخانه در دماي 
 PDAو بقیه حذف شدند. جهـت تولیـد اسـپور قـارچ ورتیسـیلیوم از محـیط کشـت  دارينگهسه گیاه 

) Hemocytometerاسـتفاده شـده و بـا کمـک اسـالید گلبـول شـمار ( گـرادسـانتیدرجه  25ودماي 
برگـی بـه روش تزریـق بـه  6ـ  8تهیه و در مرحله  لیترمیلیکنیدیوم در هر  10 6سوسپانسیون حاوي 

در محـل اتصـال  گیج ) 23شماره () دو قطره از سوسپانسیون مذکور با سرنگ stem punctureساقه (
 با سوزن به داخل آوند هدایت شد.  برگ به ساقه انداخته و

ماه بعد از مایه زنـی) نـوع  سهبعداز ظهور عالئم ( سترون مایه زنی شدند. گیاهان شاهد با آب مقطر
(ارویـن و همکـاران،  مشـخص شـد هـاجدایـه زایـیبیماريبودن و  ریزبرگو غیر  ریزبرگاز نظر  عالئم
 گـرادسانتیدرجه  20-28در گلخانه با دماي  هاگلدانبعد از تزریق،  ).1966؛ اشناتورس و ماتره، 1965

؛ 1966(اشناتورس و ماتره،  محاسبه شد 1رابطه  ماه بعد از تزریق شاخص بیماري با شدند. دو اريدنگه
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شد (شـدت بیمـاري=  درجات زیر داده گلخانهبه هر بوته در  ).1994؛ چانگ و ایسبورن، 1983اشورث، 
disease severity.( = تـا  34از  ،1= نـددهمیها عالئم بیماري را نشان برگ %33تا  ،0بوته کامالً سالم

درصد برگها عالئم بیمـاري را نشـان  100تا  67از ،2=  دهندمیدرصد برگها عالئم بیماري را نشان  66
بـا اسـتفاده از فرمـول  ريسپـــس شاخص بیما. 4بوته کامالً لخت و بدون برگ و قوزه= و 3=  دهندمی

، f رجه یا شـدت بیمـاري بوتـه بیمـار،، دXدر این فرمول  .)2008گردد (چن و همکاران، میزیر محاسبه 
  ، حداکثر درجه داده شده به بوته بیمار.nتعداد بوته با درجه معین و 

)1(                                                                                              
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کـه از نظـر  V. dahliae جدایـه 9تعیین دماي بهینه رشد هت ج :هاجدایهتعیین دماي بهینه رشد  )د
عالئم درروي رقم ساحل، مورفولوژي میکرواسکلروت و سازگاري رویشی در دو گروه جداگانه قرارگرفتـه 

به مرکز تشتک پتـري  مترسانتی 5/0به قطر  ايقطعه PDAروزه قارچ روي  7بودند انتخاب و از کشت 
روز  8قرار داده شدند. بعـد از  گرادسانتیدرجه  30و 27، 25، 20، 15 انتقال و در دماهاي PDAحاوي 

شد. براي هر جدایه در هر دما سـه تکـرار در  گیرياندازهمیانگین رشد دو قطر عمود بر هم پرگنه قارچ 
    ).1995(بجارانو الکازار و همکاران،  نظر گرفته شد

دو جدایه کـه از نظـر دمـاي بهینـه رشـد،  :ریزرگبو غیر  ریزبرگي هاجدایهمطالعه دامنه میزبانی  )ذ
مورفولوژي میکرواسکلروت، عالئم در پنبه و سازگاري رویشی در دو گروه جداگانـه قـرار گرفتـه بودنـد، 

تهیه گردید. خـاك  1972در سال  Lyو  Hallانتخاب و مطالعه شدند. میکرواسکلروت قارچ طبق روش 
خـاك مخلـوط و زادمایـه قـارچ  4/3کود و  4/1سیده به نسبت و با مقداري کود دامی پو آوريجمعبکر 

رسانده شد. قبـل از مخلـوط کـردن میکرواسـکلروت بـا خـاك  70ورتیسیلیوم در هر گرم این خاك به 
، pH= 8/72 ،= 1/446 ds eCEشد. این خاك داراي گیرياندازهخصوصیات خاك مخلوط با کود دامی 

ي پالسـتیکی هاگلدان) بود. خاك آلوده درSilt - loamلوم ( و بافت خاك سیلت 5/2درصد مواد آلی = 
ضد عفونی شده ریخته شد و سپس اقدام به کشت گیاهان زراعی شامل بادنجان، فلفل وگوجـه فرنگـی 
رقم پیرسون بصورت نشاء و گلرنگ رقم ژیال، خیار، نخود فرنگی، لوبیا چشم بلبلی، بامیـه،گل میمـون و 

، اولتان، بختگـان، ) Gossypium barbadense(متعلق به گونه  کتر عمومید و T-14ارقام پنبه شامل 
ــین،  ـــند، ورام ـــل، B-433تــاشــک ــه  Zeta-2و  2Acalasj ،557-B 2، ســاحــ ــه گون ــق ب (متعل

Gossypium hirsutum (صورت بذر کشت گردید. براي جدایه و هر رقم سه گلدان در نظر گرفتـه ه ب
را در  هـاگلـدانبراي هر رقم گیـاه یـک گلـدان بـود.  ور کشت گردیدند شد. گیاهان شاهد در خاك بک

ماه بعد از کشت عکس العمـل گیاهـان  5/3قرار داده و  گرادسانتیدرجه  20-28گلخانه با دماي متغیر 
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؛ چانـگ و ایسـبورن، 1983؛ اشـورث، 1966شد (اشـناتورس و مـاتره، ارزیابی  (بندخ)را بر اساس روش 
1994.(  

ي هـاجدایـهمیکرواسـکلروت  ي مختلـف: هـامیزبـانمتقابل ورتیسیلیوم جدا شده از  زاییبیماري )ر
)، بامیه، کنجد، نخـود فرنگـی، بادنجـان ، خیـار و پسـته ریزبرگو غیر  ریزبرگپنبه ( شده ازآوري جمع

نبـه، زادمایه در هر گرم خاك مخلوط و در آن پ 70تکثیر و با خاك بکر به نسبت به  (بند ذ)طبق روش 
صورت بذر و گوجه فرنگی و بادنجان به صورت نشاء کشت شدند. براي هر جدایه ه بامیه، کنجد و خیار ب

   شد.بررسی  هاجدایه زاییبیمارياز هر میزبان دوگلدان در نظر گرفته شد. دو ماه بعد از کشت 
 Nitهـاي موتانـت :هاجدایهو شناسایی آنها و بررسی سازگاري رویشی بین  Nitي هاموتانتتهیه  )ز

تهیه و شناسایی آنها بر اساس تـوان اسـتفاده از منبـع ازت طبـق ) 1990جوواکوئیم و روو ( طبق روش
ــاران،  روش ــورل و همک ــراي )1973ک ــاران (   Fusarium oxysporumب ــورل و همک  ) و 1988و ک

 5/0بـه قطـر  ايقطعـهصورت گرفـت. بـراي ایـن منظـور  V. dahliaeبراي  )1990جوواکوئیم و روو (
 MM  =(minimalحاوي  قارچ ورتیسیلیوم به محیط کشت حـداقل ( PDAمتر از محیط کشت میلی

medium   شـد.  دارينگـهتـاریکی  در گرادسانتیدرجه  25در دماي  ) و1983(پوهاال و هیومل، انتقال
حـاوي عصـاره ذرت به تشتک پتـري  لیترمیلی 5/0به قطر  ايقطعهروز از حاشیه پرگنه  7ـ  10بعد از 
درجـه  25گـرم در لیتـر منتقـل و در حـرارت  25و  20، 15) بـه اضـافه کلـرات پتاسـیم CMAآگار (
مقـاوم بـه کلـرات ظـاهر ) sector( روز سـکتورهاي 10-15شد. بعد از  دارينگهدر تاریکی  گرادسانتی

د بررسـی قـرار منتقل و فنوتیپ آنهـا مـور MMشدند. از حاشیه سکتور قطعه کوچکی به محیط کشت 
) یـا محـیط BM  =basal mediumبه محیط کشـت پایـه ( Nitگرفت. جهت شناسایی نوع موتانتهاي 

گـرم در  4/0گرم در لیتر، نیتریت سدیم  2، منابع ازت شامل نیترات سدیم بدون منبع ازت MMکشت 
گـرم درلیتـر  8/0وم گرم در لیتـر، تارتـارات آمونیـ 2/0اوریک اسید ،گرم در لیتر 5/0لیتر، هیپوگزاتین 

رشد خفیف داشته باشـند بـه محـیط حـاوي تارتـارات  هاموتانتاضافه شد. چون ممکن است بعضی از 
روز  8-10از قـارچ  لیتـرمیلی 5/0بـه قطـر  ايقطعهگرم کربنات کلسیم اضافه شد. سپس  5/0آمونیوم 

روز بر اسـاس  7-10عد از ي حاوي ازت منتقل و بهاطور جداگانه به محیطهب BMرشد کرده در محیط 
بـه  BMتوان استفاده از موتانت از منابع ازت نوع موتانت مشخص شد. میزان رشـد قـارچ روي محـیط 

بـه صـورت دو تـائی  هـاموتانـتعنوان شاهد در نظر گرفته شد. جهت تعیین گروه سـازگاري رویشـی، 
خواهد شـد و بصـورت وحشـی ي سازگار، هتروکاریون تشکیل هاموتانتروبروي هم گذاشته شدند. بین 

از کنار هم عبـور  هارشد خواهند کرد ولی در صورت سازگار نبودن بین آن دو سد ایجاد شده و یا ریسه
  .  کنندمی
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  بحث  نتایج و
پنبه، بادنجان، کنجد، غوزك، گوجه فرنگی، بامیـه و سـطح ریشـه  يهامیزبان جدایه از 95مجموعاً 

یی از خیـار، هـاجدایـهو زي و از خاك مزارع پنبه آلوده بدسـت آمـد ي هرز توق، داتوره و تاجریهاعلف
از مناطق خیر اسـتهبان،  هاجدایه رفسنجان و آمریکا دریافت شد. تهران، ) ازT-1و  SS-4پسته و پنبه (

 95از  ، ورامین، کفترك شیراز، فسا، قزوین، رفسـنجان و کالیفرنیـاي آمریکـا بودنـد.(کردکوي) گلستان
ان آباد و مبارك آبـا د خیـر اسـتهبان)، بادنجـخــــاك مـــزارع پنـــبــه (فخرایه که از جد 27جدایه 

(کالیفرنیـاي آمریکـا) و پنبـه از منـاطق خیـر اسـتهبان،  T-1استهــــبان) (خیر استهبان)، کنجد (خیر
کردکوي، شیراز (کفتـرك) و ورامـین جـدا شـده بودنـد، در گلخانـه در روي رقـم پنبـه سـاحل باعـث 

که از پنبه، بادنجان، غوزك، کنجد، گوجه فرنگـی، پسـته، خیـار،  هاجدایهکامل شدند و بقیه  ریزيبرگ
ي هرز توق و تاجریزي و خاك منـاطق ورامـین، کردکـوي و خیـر اسـتهبان، هاعلفبامیه و سطح ریشه 

حل در روي رقـم سـا ریـزيبـرگقزوین، رفسنجان، فسا و کالیفرنیاي آمریکا جـدا شـده بودنـد، باعـث 
ي غیر هاجدایهبود و در بین  ریزبرگي غیر هاجدایهبیشتر از  ریزبرگي هاجدایهشاخص بیماري نشدند.

. در اطـراف کلیـه شـدمـیریـز مشـاهده ي بـرگهاجدایهریز ازنظر شاخص بیماري تنوع بیشتر از برگ
ا داشتند ولی رنـگ و و همه توانایی اکسید کردن اسید تانیک ر شدمیحلقه تیره رنگ مشاهده  هاجدایه

(هـاول،  ریز تیره رنگ تر مساحت بیشتري داشتي برگهاجدایهمقدار حلقه تیره رنگ اطراف پرگنه در 
    ).3 شکل() 1970
  

  
  ، در محیط کشت V. dahliaاسید تانیک توسط  شدناکسید  - 1 شکل

  .ریزبرگو سویه غیر ریزبرگمیکرواسکلروت سویه 
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بود. ایـن انـدازه در  و حتی در داخل یک جدایه متغیر هاجدایهدر بین  اندازه طول و عرض کنیدیوم
از این صـفت  تواننمیمیکرومتر متغیر بود. لذا  1/3-4/2×  6-7/6همپوشانی داشت و بین  هاجدایهبین 

ریز کشیده تر از پاتوتیـپ غیـر ي پاتوتیپ برگهامیکرواسکلروتاستفاده نمود.  هاجدایهدر دسته بندي 
 35-15×  19 -10 و بـین ریـزبـرگي هـاجدایـهمیکرومتـر بـراي  35 -9×  8 -5یز بود و بـین  ربرگ

جدایـه انتخـابی مـورد آزمـایش  9. از بـین )1 (شـکل متغیر بود ریزبرگي غیر هاجدایهمیکرومتر براي 
یی هـاجدایهبود.  گرادسانتیدرجه  23جدایه دیگر  5درجه و براي  27جدایه  4بهترین دماي رشد براي 

مورفولـوژي  ودر روي رقم ساحل  ریزيبرگبود از نظر  گرادسانتیدرجه  27که بهترین دماي رشد آنها 
در ارقام مختلف پنبه که متعلق بـه گونـه  ریزبرگي هاجدایهمیکرواسکلروت در یک گروه قرار داشتند.  

G. hirsutum  433، اولتان، بختگـان، تاشـکند، ورامـین( بودند- B ،سـاحل ،AcalaSJ2 ،557 - B و  
2-Zeta 14که دو رقم  کامل شدند در حالی ریزيبرگ) باعث-T و دکتر عمومی کـه متعلـق بـه گونـه  

G. barbadense  هستند عالئم متغیر ایجاد کردند. بیشترین شاخص بیماري مربـوط بـه رقـم ورامـین
. ولی در ارقام متعلق ه شددر ارقام تجاري ایران مشاهدوکمترین شاخص بیماري مربوط به رقم بختگان 

در بامیـه،  ریزيبرگباعث  ریزبرگي هاجدایهبیـــماري خفــیف ایــجاد کردند.  G. barbadenseبه 
در بادنجان، گل میمـون و گلرنـگ، عالئـم خفیـف درخیـار و  ریزيبرگعالئم شدید بیماري ولی بدون 

فرنگی رقم پیرسون شد ولـی در نخـود  گوجه فرنگی رقم پیرسون و تغییر رنگ آوندي در فلفل و گوجه
شدید درگوجه فرنگی رقـم  ریزيبرگبامیه  در ریزبرگزا نبود. جدایه فرنگی و لوبیا چشم بلبلی بیماري
در خیار، گلرنگ وبادنجان عالئم خفیف تولید کـرد ولـی در  ریزيبرگپیرسون بیماري شدید ولی بدون 

ود. سکتورهاي مقاوم به کلرات در محیط کشت کلرات دار بـا نخود فرنگی و لوبیا چشم بلبلی بیماریزا نب
جدایه،کـه  95مشخص بودنـد. از هاموتانتبا رشد خفیف از غیر  MMرشد سریع تر و در محیط کشت 

 14موتانت  52) تولید موتانت کردند. از % 55جدایه ( 52جهت تولید موتانت مورد استفاده قرار گرفتند 
بودند. دو موتانت بـین  Nit m) % 54موتانت ( 29و  Nit 3) %12و شش موتانت ( Nit 1) %25موتانت (

Nit 3  یاNit m  و یک موتانت بینNit 3  یاNit 1   .مشکوك بودندNit ي مختلف توانـایی تشـکیل ها
بصورت رشـد متـراکم (وحشـی) بـین  MMهتروکاریون را با هم داشتند .هتروکاریون در محیط کشت 

وتروف سازگار در محل تالقی آنها تشکیل شد. گاهی بین دو موتانت کـه در یـک گـروه ي آگزهاموتانت
. )1983(پوهـاال و هیومـل،  کردمیو ناسازگاري بروز  شدمیسازگار رویشی قرار ندشتند سدي تشکیل 

موتانت بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه بیسـت جدایـه در یـک  52سازگاري رویشی 
گرفتند. این بیست جدایه از نظر مورفولوژي میکرواسکلروت و نوع عالئم در روي رقـم سـاحل  گروه قرار

از خـاك ، پنبـه،  هـاجدایـهشـدند. ایـن  ساحلکامل درروي رقم  ریزيبرگبا هم یکسان بودند و باعث 
دنـد. کنجد، بادنجان و از مناطق کردکوي، استهبان، ورامین، کفترك شیراز و کالیفرنیـا بدسـت آمـده بو
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ند و شاخص آلـودگی شدمیدر پنبه ن ریزيبرگي دیگر قرار گرفتند که باعث هادر گروه هاموتانتبقیه 
گـروه  6موتانـت در  7بیست و پنج موتانت در یک گـروه و  هاموتانت. از این کردندمیمتغیري را ایجاد 

  قرار گرفتند.
  

  
  ج: تشکیل هتروکاریون  ،تي نیهاموتانتالف: تولید سکتور، ب:  -2شکل 

  .سد بین دو موتانت ناسازگارو د : ایجاد 
  

ي مورد آزمایش هامیزباني مورد آزمایش وجود نداشت و تمام هاجدایهاختصاصیت میزبانی در بین 
در چنـد سـال اخیـر در مـزارع  آلوده شدند ولی شدت بیماري متفاوت بود. هامیزباني دیگر هاجدایهبا 

ن، وارمین و استهبان نوع خاصی از بیماري پژمردگی ورتیسیلیومی بدلیل گرمتـر شـدن گرگا کاريپنبه
مشاهده و گسترش یافته است کـه عالئـم آن بـا آنچـه ، فشار انتخاب زیاد در انتخاب ارقام متحمل هوا 

قارچ ورتیسیلیوم گزارش داده است مطابقـت دارد و بـا عالئـم  ریزبرگدرباره سویه ) 1981( واتکینسون

 ب الف

 د ج

 ب الف

 د ج
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. عالئم این بیماري در کلیه ارقـام تجـارتی پنبـه ایـران شـامل باشدمیکامالً متفاوت  ریزبرگسویه غیر 
باشـند، مـی   G. hirsutum، ساي اکرا که متعلق به گونه B-557ورامین، ساحل، بختگان، مهر، اولتان 

)، مرگ  Epinastyبه سمت باال، روخمشی دمبرگ ( ها. این عالئم شامل پیچیدگی برگشدمیمشاهده 
ي زایشـی، جوانـه زدن مجـدد ها) ریزش بـرگ و گـل و قـوزه ورشـد شـاخهDie backاز انتهاي بوته (

ي پایین ساقه و پیدایش یک گیاه علفی با عالئم کمبود مواد غذایی و تغییر رنگ بافت آوندي تا هاجوانه
لیوم مشاهده می شود که عالئم آنها یی با درجات مختلف آلودگی به ورتیسیهابوته. باشدمیانتهاي بوته 
و تغییر رنگ بافت آونـدي تـا  هامتفاوت و شامل کلروز و سپس نکروز بین رگبرگ ریزبرگبا عالئم نوع 

متفـاوت  ریـزبـرگ. دراین نوع ریزش برگ با ریزش نوع باشدمینیمه بوته و گاهی ریزش برگهاي آلوده 
ي قـارچ هـاجدایـه. بررسـی دهنـدمـیدگی را نشـان کـه عالئـم آلـو کننـدمیهایی ریزش بوده و برگ

ورتیسیلیوم از نظر دامـــنه میـــزبانی، تیپ عالئم در گلخانه و نوع عــــالئم در مزرعـه نشـان داد کـه 
ي پنبـه، هـاجدایه .باشدمینوع خاص عالئم برگریزي (بــه صــورت سبز و سریع) مختص پنبه و بامیه 

ایجـاد کردنـد، در حالیکـه  ریـزيبـرگپنبه رقم سـاحل و بامیـه عالئـم بادنجان و کنجد در گلخانه در 
باعـث ریـزش کامـل  ریـزبرگي تیپ هاجدایهي شبیه به پنبه نداشتند. ریزبرگبادنجان و کنجد عالئم 

ایـن نـوع عالئـم بـا آنچـه کـه  .شـوندمی G. barbadenseو گونه   G. hirsutumبرگ در ارقام گونه
روي ارقام پنبه گزارش نمودند  تـا حـدودي  ریزبرگدر مورد بیماري سویه ) 1966ه (اشناتورست و ماتر

آنهـا بـر  زایـیبیمـاريو  ریزبرگو غیر  ریزبرگ. همچنین در تعیین دامنه میزبانی سویه کنندمیصدق 
روي گوجه فرنگی رقم پیرسون، گلرنگ رقم ژیال و گل میمون نتایج این تحقیق با آنچه که محققین باال 

شدید بـر روي بادنجـان وکلـــیه ارقـــام  زاییبیماريیا  ریزبرگرش نموده اند مطابقت دارد. جدایه گزا
  زایـــی خفیف بر روي گوجه فرنگی رقم پیرسـون و ارقـام پنبـه متعلـق بـه گونـه يپنــــبه وبیـــمار

G. barbadence  در گوجـه  یـزربرگي غیر هاجدایهقابل تشخیص هستند.  ریزبرگي غیر هاجدایهاز
بهینـه دمـاي رشـد  .کننـدمـیفرنگی رقم پیرسون بیماري شدید و در گل میمون بیماري خفیف ایجاد 

تعیین شد. این نتـایج  گرادسانتیدرجه  23 ریزبرگي غیر هاجدایهو براي  27 ریزبرگي هاجدایهبراي 
گـزارش شـده اسـت  ریـزبرگر و غی ریزبرگي هاجدایهبا آنچه که در مـــورد دمــاي بهینه رشد براي 

ي غیر برگریز با تولید بیشتر آنزیم پلی فنل اکسید از قـدرت تهـاجمی بیشـتري هاجدایهمطابقت دارد. 
کشـیده و در جدایـه  ریـزبرگي هاجدایهي غیربرگریز دارند. شکل میکرواسکلروت درهاجدایهنسبت به 

ولـوژي میکرواسـکلروت سـویه برگریـز و غیـر غیر کشیده است. این نتایج با آنچه در مـورد مرف ریزبرگ
ي اسـتاندارد بـراي هاجدایهگرچه در این پژوهش امکان تهیه  .کندمیگزارش شده است صدق  ریزبرگ

ازنظـر سـازگاري رویشـی و تشـکیل هتروکـاریون ي سازگاري رویشی وجود نداشت ولی هاتعیین گروه
و د نـگـروه قـرار گرفت 7در  ریزبرگي غیر هایهجدادر یک گروه سازگاري رویشی و  ریزبرگي هاجدایه
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 1ي هاگروهمشاهده نشد. ریزبرگي غیر هاارتباط مشخصی بین عالیم و گروه سازگاري رویشی در جایه
تـوان سـازگار بـودن بـا هـم و  هـاجدایهاند. این را به خود اختصاص داده هاموتانتتعداد بیشتري از  2و

انـد. بـه نظـر در نتیجه توان تکامل ورقابت و بقاء بیشتر را کسب کـردهتشکیل هتروکاریون را داشتند و 
شاید به .ي یک منطقه بیشتر در یک یا دو گروه سازگاري رویشی قرار داشته باشند هاجدایهرسد که می

دلیل خاکزاد بودن قارچ درسطح وسیع با منابع دیگر قارچ در منـاطق مختلـف و کاشـت پنبـه بصـورت 
انـد و قـدرت بقـاء بیشـتر و تکامـل را بدسـت سازگار با هم تشکیل هتروکاریون را دادههاي مداوم، تیپ

سـازگاري ). 2000تجامس و همکـاران،  انداند و جمعیت بیشتري از قارچ را به خود اختصاص دادهآورده
با تال دیگر جهت تشکیل هتروکاریون روشی اسـت کـه در  هارویشی یا قابلیت یک تال در تبادل هسته

گزارش نشده است جنسی تولید مثل  V. dahliae در قارچشود. اگر چه باعث تنوع می هاعضی از قارچب
دهد که باعث تنـوع هاي سازگار این قابلیت را به این قارچ میهاي گروهولی سازگاري رویشی بین ریسه

سـتی، هانیستاي اي بـوده و بـین گونـهایـن عمـل درون گونـه .)1999(النا،  در جمعیت طبیعی شوند
بنابر این الزم است که میزان تحمل ارقام پنبه به صورت سالیانه براي جمعیـت جدیـد بررسـی ). 1967
ي ورتیسیلیوم از نظر بیماریزایی، مورفولوژي میکرو اسکلروت و سازگاري رویشـی هاجدایهدر بین  گردد.

یستم سـازگاري رویشـی بـیش از . در سیستم میزبان پاتوژن، دو سویه از قارچ و در سداشتتنوع وجود 
، داراي کننـدمـیشـدید در پنبـه ایجـاد  ریـزيبـرگیی که عالئم هاجدایه. تشخیص داده شددو گروه 

یی کـه باعـث هـاجدایهمیکرواسکلروت کشیده در آب آگار و در یک گروه سازگار رویشی قراردارند ولی 
زگاري رویشـی قـرار دارنـد و داراي فـرم در بیش از یک گروه سا شوندمیدر پنبه  ریزيبرگعالئم غیر 

میکرواسکلروت غیر کشیده هستـــنــد و عالئم بیماري که با درجات مختلف آلـودگی نشـان داده مـی 
 درصـد مشـاهده شـد 10تا  5در مزارع پنبه بین  ریزبرگي هاجدایهفراوانی عالیم . کنندمیشود ایجاد 

بـا سـازگاري رویشـی  ریـزيبرگبین عالئم غیر  همبستگی مشخصی ).2011عرب سلمانی و همکاران، 
  هـاي متعلـق بـه گونـه. رقـمداشتوجود نداشت. در بین ارقام پنبه از نظر تحمل به بیماري تنوع وجود 

G. barbadense هاي قارچ تحمل باالیی بــــه سـویهV. dahliae دارند. ولی ارقام متعلـق بـه گونـه  
G. hirsutum  قـارچ  مـذکور دارنـد. بنـابراین جهـت مـدیریت بیمـاري  یزربرگتحمل نسبی به سویه

ر زیر را بایستی مد نظـي هاتوصیه در کل مناطق تحت پوشش رقم زراعی،پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه 
  قرارداد:

  .داشته باشندل محي غالب تهابه سویهتولید ارقام مناسبی که از نظر خصوصیات زراعی یکسان ولی  -1
  .هاي غالب تحمل داشته باشندبه سویه )multilineي یک رقم (هااستفاده از الین -2
ها ممکن نباشد با اگر به دلیل ژنتیکی یا اقتصادي یا اجرایی استفاده از ارقام  مخلوط یا  مولتی الین -3

و غیر  ریزبرگ(تحمل زیاد به استرین  هاي مقاومت راژن یا ژناي گیري بین گونهدو رگ استفاده از
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انتقال داد که نقش مهمی در کاهش   G. hirsutumبه گونه G. barbadenseاز گونه  )ریزبرگ
  خسارت بیماري در کشور خواهد داشت.

و تفــرق صــفات و عامــل  افشــانیگــردهجمعیــت میزبان(پنبــه) بوســیله بــه دلیــل ایجــاد تنــوع در  -4
ولـد بـذر در زمـین ي مهـابوتـه) بوسـیله سـازگاري رویشـی هرسـاله بایـد تـک V. dahliae( بیماري

لـذا ضـرورت  آلوده داراي جمعیت غالـب عامـل بیمـاري در منـاطق رقـم مـورد توصـیه تهیـه گردنـد،
مخلـوط و مزرعـه  و پـس از خـرد نمـودن بـا خـاكآوري جمـعي آلـوده پنبـه از منـاطق هـااندامدارد 

  صورت گیرد.  مزرعهدر این  هابوتهتک  انتخاب
ي هابوتهبه عنوان سویه غالب توجه شود و ابتدا  ریزبرگسویه غیري بذري به هابوتهدر انتخاب تک  -5

  از چرخه تولید خارج شوند. ریزبرگباعالیم آلودگی به سویه 
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Abstract 
      In order to determination of variability of pathogenicity of Verticillium dahliae 
kleb., Ninety five isolates form soil, cotton, eggplant, okra, cucumber, pistachio, 
sesame, tomato, and wild  hemp, and rhizospher of Datura stramonium, Xanthium 
sp. and Solanum nigrum were compared in respect to microsclerotial 
morphology,pathogenicity, host range, optimum temperature for growth and  
vegetative compatibility groups (VCGs).The result showed that  based on symptom 
in cotton and okra plants the isolates were divided in two defoliating and no 
defoliating strains which also differed in microsclerotial morphology on water 
agar, optimal temperature for growth on potato dexteros agar. The variability 
among no defoliating isolates were more than defoliating isolates. Although, there 
was not host specificity among isolates but observed various disease severity in 
cotton .The defoliating strains were collected from cotton, eggplant, sesame and 
soil in Estahban, Kord kuy and Varamin regions. From 52 nit mutants (54%) were 
obtained 95 isolates. Based on the ability to use different nitrogen sources the 
mutant were grouped into three phenotypic classes nit 1(25%), nit 3(12%) and nit 
M( 54%).The isolates were separated into different groups. Eight VCGs were 
recognized among nit mutants. All defoliating isolates were belonged to one VCG 
and rest of the isolated grouped in 7 VCGS. 
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