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  در واکنش به کلراتMacrophomina phaseolinaهای مختلف قارچ  بررسی تنوع جدایه
 

 2 و سیداسماعیل رضوی2د صانعی، سید جوا1فاختک طلیعی*

 ، دانشگاه تربیت مدرسشناسی گیاهی، گروه بیماریارشد  آموخته کارشناسی دانش1

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،پزشکی گروه گیاهمربی 2
 18/9/85 :؛ تاریخ پذیرش 14/10/82 :تاریخ دریافت

 
 

 چکیده
 ، پنبه، خربزه، ذرت، زیتون، آفتابگردانشامل های مختلف از میزبان Macrophomina phaseolinaهای قارچ  جدایه

 از نظر واکنش به 1378-83های  طی سال  و یونجهبلبلی، هندوانه چشم، لوبیا گلرنگ، لوبیا سورگوم، سویا، کاج سیاه، کنجد،
 گرم 25 محتوی حداقلیط غذایی ها در مح بدین منظور جدایه. روی محیط غذایی مورد آزمایش قرار گرفتندبرپتاسیم  کلرات

 روی ،های حساس به کلرات  جدایه،پتاسیم  جهت تعیین میزان اثر کلرات،همچنین. پتاسیم کشت داده شدند تدر لیتر کلرا
 گرم برلیتر کلرات پتاسیم کشت مجدد داده شدند و از نظر میزان و نوع رشد مورد مقایسه قرار 50 و 5/12محیط کشت حاوی 

 اکثر. اکنش به کلرات در دو گروه قرار گرفتندهای مورد بررسی از نظر و نشان داد که جدایهدست آمده  هج بنتای. گرفتند
 بوده و با رشد  و هندوانه به کلرات مقاومبلبلی ، لوبیا چشم، لوبیاکاج سیاه پنبه، خربزه، ذرت و سورگوم، زیتون، های جدایه

 کلراتبه و یونجه سویا و گلرنگ و کنجد آفتابگردان، های  جدایهاکثر ته دوم سد و  در دسته اول قرار گرفتندمتراکم و طبیعی
رسی بر. اشتند دپتاسیم  گرم کلرات50 در  و رشد محدودگرم 5/12 در مانند  دو الگوی رشدی شامل رشد پر بودندحساس
ختلف بیمارگر در مقابل کلرات های م  نشان داد که کاشت گیاهان مختلف بر میزان فنوتیپکدست آمده از خا های به جدایه

همراه های مقاوم  ت با افزایش جدایهذر در مقابل کاشت  وهای حساس هسویا با افزایش جدایکه کاشت  طوری ثیر دارد بهأت
 اختصاصی شدن منجر بهتواند  می ازت در مصرف منابع ها  جدایهدهد که توانایی متفاوت این مشاهدات نشان می .ه استبود
 .دهای مختلف گرد ین جدایهبان در بمیز

 

 ، واکنش به کلراتتنوع جدایه ،Macrophomina phaseolina :های کلیدی واژه
 

 مقدمه
 Macrophomina phaseolina (Tassi)قارچ

Goid.        تـرین عوامـل      عامل پوسـیدگی ذغـالی از مهـم
 باشـد  زای گیاهان مختلـف در منـاطق گـرم مـی          بیماری

 ).1986 ،پیرسون و همکاران(
 75انی وسیعی دارد و حدود ـارچ دامنه میزبـقن ـای

 گونه گیاهی را مورد حمله قرار       500خانواده و بیش از      
دامنـه  ). 1993،  ویلـی ؛2001 ،سو و همکـاران  ( دهد می

هـای مهـم اقتصـادی       میزبـان بیماری زایی این بیمارگر،     
 زمینی، سویا، پنبه، کنجـد، ذرت، گلرنـگ و         شامل سیب 

 ).2001  و1998 ، همکاران و سو (گیرد  را در بر می... 

                                                 
 sirazavi@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*

www.SID.ir
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 اخـتالف در    ،رغـم دامنـه میزبـانی وسـیع بیمـارگر         به  
دسـت آمـده از      های به  زایی جدایه  شناسی و بیماری   ریخت
، و سینکالر  اردینگ(ه است   های مختلف گزارش شد    میزبان
شناسـایی   در این رابطـه کارهـای مختلفـی جهـت         ). 1973

های پرگنـه، انـدازه      گیهای این قارچ برمبنای ویژ     زیرگونه
میکرواسکلروت، تغییرات جمعیتی در خاک بر اثر تناوب،        
اختالف در تولیـد رنگدانـه، قـدرت اسـپوردهی و انـدازه             

ها به علـت      اما این بررسی   .ه است پیکنیدیوم صورت گرفت  
 کمّـی نمـودن خصوصـیات قـارچ         تنوع زیـاد و دشـواری     

نگـرا و   دی ؛1991 ،کلود و روپـی   (آمیز نبوده است     موفقیت
 ).الف1987 و 1986 ،پیرسون و همکاران ؛1972 ،سینکالر

               هـــای بنـــدی جدایـــه  هـــای اخیـــر طبقـــه در ســـال
M. phaseolina   پرگنه بـرروی  شناسی  ریختبراساس

 ،سـو و همکـاران    (محیط حاوی کلـرات پیشـنهاد گردیـد         
 و کار توانایی اسـتفاده از       ها از ساز   در این بررسی  ). 2001
ــا ــو (بع مختلــف ازت اســتفاده شــد من  ،همکــارانو کورل

نشان دادند کـه     ، الف )1987( پیرسون و همکاران  ). 1987
ند در حالی    هست  از ساقه ذرت به کلرات مقاوم      ییها جدایه

های ریشه سویا و خاک مزرعه به حضور کلرات          که جدایه 
در این رابطه حساسیت    . باشند در محیط کشت حساس می    

جـه و آفتـابگردان مشـابه    یون M. phaseolinaها  جدایه
بلبلـی شـبیه      و لوبیا چشـم    سورگوم   های ولی جدایه سویا  

 ایــن .)ب1987 ،پیرســون و همکــاران( ذرت بــوده اســت
عنوان یک مارکر جهـت      شناسی و میزبانی به    ارتباط ریخت 

ه هـا پیشـنهاد شـد      اسایی اختصاصیت میزبان بین جدایه    شن
 ررسی نحوه مصـرف   ب). 1986 ،پیرسون و همکاران   (است

 M. phaseolinaهای  منابع ازته مبین آن است که جدایه
ــه  ــهاز برگرفت ــ ســویا ب ــه ؤطــور م ثرتر و بیشــتر نســبت ب

کننـد و ایـن      های ذرت از منـابع ازتـه اسـتفاده مـی           جدایه
 با نوع منبع ازتـه در شـیره آونـد چـوبی             تواند میاختالف  

). 1987 ب ،پیرسون و همکاران  (مرتبط باشد   سویا و ذرت    
ــه بر ــواهد بـ ــاس شـ ــه  اسـ ــده جدایـ ــت آمـ ــای دسـ                   هـ

M. phaseolina  کننــد  گیاهـان ذرت را آلـوده مـی   کـه 
هـایی بـا      در حالی که جدایـه     فنوتیپ کلراتی خاصی دارند   

پیرسـون و   (کننـد    فنوتیپ دیگر به گیاهان سویا حمله مـی       
نشـان  ) 2001(سو و همکاران    همچنین  . )1986 ،همکاران

ـ خاک یـا ریشـه   ـکه نوع میزبان و منبع جداسازی  دادند    
دارد و بـین    داری بـرروی حساسـیت بـه کلـرات           اثر معنی 
هـای   و منبع جداسازی شده تفـاوت     های هر میزبان     جدایه

. )2001 ،سـو و همکـاران    ( شـود  فنوتیپی متفاوت دیده می   
هـای مولکـولی    ها با استفاده از بررسی  تجزیه و تحلیل داده   

RNA های مقاوم قابـل      نشان داد که جدایه     نیز  ریبوزومی
 ).  1998، سو و همکاران(د نباش تفکیک می

ــدگی     ــران از پراکن ــالی در ای ــیدگی ذغ ــاری پوس بیم
  متعـددی هـای   برخوردار است و گزارش    جغرافیایی باالیی 

روی گیاهـان مختلـف از جملـه پنبـه          از وجود بیماری بـر    
ــه زاده( ــا(، ســویا  )1991 ،حمدال ــات پان  ،همکــارانو  رای

ــزار(، کنجــــد  )2002 ــان )1989 ،گلــ ــوزنی برگــ ، ســ
ــوالفتحی ( ــون و) 1991 ،میراب ــاران ( زیت ــانعی و همک ، ص

هـای    بررسـی  ،هـا    این گزارش  ،رغمبه  .  وجود دارد   )2005
ــه   ــناخت جدای ــه ش ــوط ب ــت    مرب ــوده اس ــدود ب ــا مح ه

 بررسـی   این تحقیـق بـه    .  )2000 ،شربتخواری و همکاران  (
عنــوان شاخصــی     بــه میــزان حساســیت بــه کلــرات   

 از M. phaseolinaهای مختلـف   شناسایی جدایه جهت
 . در ایران پرداخته استهای متفاوت میزبان

 
 ها مواد و روش

ــای  طــی ســال ــه1378-83ه ــی از   جدای ــای مختلف      ه
M. phaseolina شـــامل هـــای متفـــاوت از میزبـــان 

 ،ســویا، پنبـه، ذرت، گلرنــگ، کنجـد، خربــزه  آفتـابگردان،  
 بلبلی، هندوانه   کاج سیاه، زیتون، لوبیا، لوبیا چشم      سورگوم،
 و جنـوب     )گلستان و مازنـدران     (از مناطق شمال    و یونجه   

در هـای آلـوده      نمونه. شدجداسازی  ) خوزستان و فارس    (
ی بــا  و ضــدعفونگاه پــس از شستشــوی ســطحیآزمایشــ

 ) درصد 10وایتکس  (درصد  5/0محلول هیپوکلریت سدیم    
 آگـار  ـ  دکسـتروز  ـ  زمینـی  بروی محـیط غـذایی سـی   بـر 

)PDA (ها برروی کاغذ  نگهداری نمونه. کشت داده شدند

www.SID.ir
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گـراد بـوده اسـت        درجه سـانتی   -20صافی و در حرارت     
 .)2004 ،همکاران صانعی و(

 محیط ،ها منظور بررسی خصوصیات پرگنه جدایه به
 )1988(به روش فرانکل و همکاران ) .م.م(مال ینیکشت م

 گرم 6/1پتاسیم و   گرم در لیتر کلرات25تهیه شد و به آن 
سپس . م اضافه گردید.آسپارژین به محیط مـ  در لیتر ال

متر از حاشیه پرگنه هر یک از   میلی5هایی به قطر  دیسک
 برداشته و روی محیط کشت منیمال تغییر یافته ها جدایه

 20 دوبار و هر بار با ها آزمایش. منتقل شدند) .ت.م.م(
در محیط کشت شاهد از همین محیط . فتتکرار انجام گر

ها در شرایط  کشت. اقد کلرات پتاسیم استفاده شدکشت ف
با رشد کافی . مدت ده روز نگه داشته شدند همشابه قبل ب

ها از نظر   پرگنه.ت.م.ها برروی محیط کشت م جدایه
ها در سطح محیط بررسی  شناسی، میزان رشد ریسه ریخت

 ،همچنین. ه قرار گرفتند و با شاهد مورد مقایسندشد
جهت تعیین میزان اثر کلرات پتاسیم و نوع محیط کشت، 

حساس بودند روی محیط کشت به کلرات هایی که  جدایه
کلرات پتاسیم و محیط  گرم بر لیتر 25 حاوی .آ.د.پ

گرم برلیتر کلرات پتاسیم  50و  5/12م حاوی .کشت م
 مورد کشت مجدد داده شدند و از نظر میزان و نوع رشد

 .  مقایسه قرار گرفتند
ــه ــپ  ب ــی فنوتی ــور بررســی فراوان ــای مختلــف منظ         ه

M. phaseolina های بیمارگر از در مزارع آلوده، جدایه 
 جدایـه بـه     40 (ذرت و پنبـه     ،  های آلوده سویا    مزرعه خاک
در . مورد بررسی قرار گرفت   )  هر مزرعه یک هکتاری    ءازا

ع آلوده در شرایط سـایه      های خاک از مزار    این روش نمونه  
 از الـک یـک      خشک و پس از ساییده و یکنواخـت شـدن         

مدت   گرم از هر نمونه به 5آنگاه  . ندمتری گذرانده شد   میلی
کلرات سدیم ضـدعفونی و بـرروی      با استفاده از    سه دقیقه   

بیمارگر از  جداسازی  . تشو گردید  میکرومتری شس  45الک  
ــود و روپ  ــه روش کلـ ــاک بـ ــ )1991( خـ ت  و از کشـ

صـل از شستشـوی باقیمانـده روی الـک          سوسپانسیون حا 

آگـار صـورت    ـ  دکسـتروز  ـ  زمینـی  روی محـیط سـیب  بر
 100(ظــور کــاهش آلــودگی از ریفامپیســین من بــه. گرفــت
) در لیتـر  گـرم     میلـی  224(و متاالکسـیل    ) گرم در لیتر   میلی

ای ها توسط برنامه رایانـه    بررسی میانگین داده  . استفاده شد 
MSTAT-C رایش دو و از طریـق آزمـون          ویt   صـورت 

 .گرفت

 
 نتایج و بحث

محـیط حـاوی کلـرات       ها در  مقایسه نحوه رشد جدایه   
های شاهد همسن برروی محیط فاقد کلرات نشان          با نمونه 

هـا مشـاهده     داد که سه نوع الگوی رشدی در بـین جدایـه          
های مقاوم به کلـرات، دارای الگـوی رشـد           جدایه. شود  می

ــابه م ــراکم مش ــرات  مت ــد کل ــیط فاق ــح ــی در ،ندتداش  ول
کلرات دو الگوی رشدی شامل رشد    های حساس به     جدایه

افـزایش  ). 1شکل  (حدود مشاهده گردید    پرمانند و رشد م   
مقدار کلرات پتاسیم به دو برابر مقدار اولیه باعث تشـدید           

 در حـالی کـه      ،های حساس شد   حالت پرمانندی در جدایه   
ه نصف مقدار اولیه، الگوی     پتاسیم ب  با کاهش مقدار کلرات   

های مقـاوم بـه نظـر        رشدی متراکم و پرمانند مشابه جدایه     
هـای    پتاسـیم روی جدایـه     تغییر در مقدار کلرات   . رسید  می

 .)2شکل ( مقاوم به کلرات اثری نداشت
ها براساس نحوه رشـد و شـکل         در این بررسی جدایه   

پرگنه برروی محیط حاوی کلرات و میزبان مربوطه بـه دو           
هـای پنبـه،      گـروه اول اکثـرا جدایـه      . دسته تفکیک شـدند   

، لوبیـا، لوبیـا     کـاج سـیاه   خربزه، ذرت و سورگوم، زیتون،      
گرفت که به کلرات مقاوم بودنـد و         بلبلی را در بر می     چشم

هــای  امــا اغلــب جدایــه. رشــد متــراکم و طبیعــی داشــتند
 و یونجه کـه بـه کلـرات         ، گلرنگ آفتابگردان، سویا، کنجد  

 رشـد    یـا  رشـد پرماننـد و     نـد، در گـروه دوم     حساس بود 
 .)1جدول ( داشتندمحدود 

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 

 برروی محیط کشت حاوی کلرات  Macrophomina phaseolina الگو رشدی قارچ -1شکل 
 ).چپ( جدایه حساس بارشد پرمانند -)راست( جدایه حساس با رشد شعاعی -)باال(جدایه مقاوم 

 
 

 
 

 کلرات برروی  حساس به Macrophomina phaseolina های   الگوی رشد جدایه-2 شکل
 .)پایین ( گرم کلرات پتاسیم50و حاوی ) باال(رم کلرات پتاسیم  گ5/12 محیط کشت حاوی
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 بـر های حاصل از آنها  های مختلف و فنوتیپ جدا شده از میزبان Macrophomina  phaseolina های قارچ   واکنش رشدی جدایه-1جدول 
 .ی کلرات پتاسیمروی محیط حاو

 فنوتیپ پرگنه در محیط واجد کلرات واکنش به کلرات تعداد جدایه میزبان

 رشد متراکم مقاوم 2 آفتابگردان

 رشد محدود حساس 10 

 رشد متراکم مقاوم 27 پنبه

 رشد محدود حساس 8 

 رشد پر مانند حساس 6 

 رشد متراکم مقاوم 10 خربزه

 رشد محدود حساس 3 

 رشد متراکم اوممق 19 ذرت

 رشد محدود حساس 3 

 رشد متراکم مقاوم 6 زیتون

 رشد متراکم مقاوم 12 سورگوم

 رشد محدود حساس 4 

 رشد پر مانند حساس 2 

 رشد متراکم مقاوم 1 سویا

 رشد محدود حساس 32 

 رشد پر مانند حساس 24 

 رشد متراکم مقاوم 6 کاج سیاه

 رشد متراکم مقاوم 2 کنجد

 رشد محدود حساس 10 

 رشد پر مانند حساس 6 

 رشد متراکم مقاوم 1 گلرنگ

 رشد محدود حساس 9 

 رشد پر مانند حساس 8 

 رشد متراکم مقاوم 9 لوبیا

 رشد محدود حساس 1 

 رشد متراکم مقاوم 4 لوبیا چشم بلبلی

 رشد محدود حساس 1 

 رشد متراکم مقاوم 5 هندوانه

 مرشد متراک مقاوم 1 یونجه

 رشد محدود حساس 7 

 
دست آمده از خاک نشان داد کـه         های به  بررسی جدایه 

هـای   کاشت گیاهان مختلف بر میـزان جداسـازی فنوتیـپ        
طـوری کـه      به ،ثیر دارد أمختلف بیمارگر در مقابل کلرات ت     

رشـد پرماننـد    (های حساس    کاشت سویا با افزایش جدایه    

هـای   و در مقابل کاشت ذرت با افزایش جدایه       ) یا محدود 
وجود گیاه پنبـه در     . همراه بوده است  ) رشد متراکم (مقاوم  
های مقـاوم    های مختلف موجب تعادل در جمعیت      زراعت

 ).2جدول (و حساس بیمارگر شده است 
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 .دست آمده از مزارع پنبه، سویا و ذرت  بهMacrophomina  phaseolina های مختلف  فنوتیپ حساسیت به کلرات در جدایه– 2جدول 
 از ریشه تعداد جدایه از خاک تعداد جدایه فنوتیپ حساسیت به کلرات مزرعه
 a15 b9 پرمانند حساس پنبه

 a11 b4 رشد محدود حساس 

 a14 a27 رشد متراکم مقاوم 
     
 b7 b0 پرمانند حساس ذرت

 b5 b9 رشد محدود حساس 

 a28 a31 رشد متراکم مقاوم 
     
 a30 a27 پرمانند حساس سویا

 b9 b6 رشد محدود حساس 

 b1 b7 رشد متراکم مقاوم 

 .)T آزمون( باشنددار در سطح یک درصد میاعداد دارای حروف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنی* 
 

ات هـا کـه دارای نیتـر       هایی از قـارچ     جدایه طورکلی    به
ند، در حالی که     هست ردوکتاز فعال باشند به کلرات حساس     

هایی که قادر به کاتابولیز نیترات نیستند بـه کلـرات             جدایه
هــای برخــی از  جدایــه). 1981 ،مرزلــوف(ند  هســتمقــاوم
 و  Fusarium moniliformeهای قـارچی ماننـد   گونه

F. solani ) ــاران ــون و همکـــ  ،)ب1987 ،پیرســـ
Verticillium dahliae  و V. albo-atrum 

 Aspergillusو) 1992 ،رگ و همکـــارانوباستراســـ(
nidulans  وUstilag maydis )  الـف و  1976 ،کـوو

زمانی که روی محیط آگار حاوی کلرات پتاسیم رشد         ) ب
 .کنند ای خاص رفتار می  به گونه،کنند می

دار قـرار     هـا روی محـیط کلـرات       زمانی که این قـارچ    
 سـپس   ،شـود   هـا متوقـف مـی       آن گیرند در ابتـدا رشـد       می

ایـن  . کننـد   الرشدی تولید مـی    سکتورهای تصادفی و سریع   
یافتگان مقاوم به کلرات که دارای نقص ژنتیکـی در           جهش

کننده نیتـرات هسـتند، روی محـیط         زمینه سنتز آنزیم احیاء   
عنوان تنهـا منبـع نیتـروژن        هحداقل که فقط دارای نیترات ب     

 در ایـن حالـت کلـرات        .باشـند   مـی   است قابـل شناسـایی    
ـ           هب وسـیله نیتـرات     هعنوان آنالوگ نیتـرات عمـل کـرده و ب

یافتگان  جهش. شود ردوکتاز تبدیل به ماده سمی کلریت می
در این محیط، رشدی ضعیف و بـدون اسـپورزایی دارنـد            

 .Mهای مـذکور  بر خالف قارچ). 1987 ،کورل و لیسلی(
phaseolina         بـرروی محـیط حـاوی کلـرات سـکتور

کند اما در واکنش به کلرات بین         قاوم به کلرات تولید نمی    م
پیرسـون و   ( .شود  هایی دیده می   های مختلف تفاوت    جدایه

 M. phaseolinaای  رشد ریسـه ). الف 1987 ،همکاران
روی محیط واجد کلرات با سه فنوتیپ متراکم، محدود          بر

و پرمانند همراه بود که با مشاهدات پیرسـون و همکـاران            
نی مطالعـه شـده در      البته دامنه میزبا  . مطابقت دارد ) 1986(

 4 میزبـان در مقابـل       14(تر بـوده اسـت       این بررسی وسیع  
هـای قـارچ        دهد که جدایه    نتایج آزمایش نشان می   ). میزبان

M. phaseolina   حساسیت بـه کلـرات بـا هـم     از نظر
بنـدی   استفاده از این حساسیت برای گروه     . ند هست متفاوت
ــه ــای  جدایـ ــارچهـ ــل  قـ ــاهی مثـ ــارگر گیـ ــای بیمـ                   هـ

M. phaseolina      که ضمن داشتن تنوع بـاال فاقـد فـرم
البتـه بـا توجـه بـه اینکـه از           . باشد  جنسی هستند، مفید می   

 نـوع فنوتیـپ    3 میزبان تنها    14دست آمده از     های به  جدایه
هـا از    بنـدی جدایـه    دسـت آمـد بنـابراین گـروه        کلرات بـه  

کفایـت  ختلف تنها براساس فنوتیـپ کلـرات        های م  میزبان
 .کند نمی

جا که بیمـاری پوسـیدگی ذغـالی یـک بیمـاری             از آن 
وابسته به استرس است و بیشتر بـه گیاهـان مسـن تحـت              

تـوان   کند بنـابراین مـی       حمله می   ط نامطلوب محیطی  یشرا
های متفاوت به کلرات را به تغییـر ترکیبـات           وقوع واکنش 

 زیــرا تغییــرات در ،ســبت دادازتــه گیــاه تحــت اســترس ن
متابولیسم ازت میزبان تحـت تـنش ممکـن اسـت باعـث             

. شـود  تبدیل یک گیاه به سوبسترای مناسب برای بیمـارگر       
ط تــنش، ترکیبــات مختلــف ازتــه از جملــه یتحــت شــرا

شـوند کـه توسـط     اسیدهای آمینه آزاد در گیـاه تولیـد مـی     
ــل  ــی مث ــای فرصــت طلب   M. phaseolinaبیمارگره
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البتـه  . گیرنـد   مـی  ن منبع انرژی مورد اسـتفاده قـرار       عنوا به
های مختلف از نظر مصرف انـواع        رسد که جدایه   نظر می  به

 ،ورگ و همکـاران باستراس(ند  هستاین منابع با هم متفاوت    
هـای گیـاهی      دهـد کـه گونـه      ها نشان مـی    بررسی). 1992

ــف ازت درون     ــات مختل ــود ترکیب ــر وج ــف از نظ مختل
ای    ترکیبـات ازتـه    ی گـاه  .ند هست آوندهای چوبی متفاوت  

 ،سو و همکاران  ( است    خاص  گونه ویژهشود که    یافت می 

 بهترکیبات ازته متفاوت قادر   با  میزبان  گیاه  بنابراین  ). 2001
 اختصاصـیت   بوده و ایجاد فشار انتخـاب بـرروی بیمـارگر       

های مختلف یک بیمارگر را موجـب        برای استرین  میزبانی
ی مختلـف قـارچ کـه از نظـر          ها  جدایه ،از طرفی . شود می

ند چنین تخصصی شدنی    هست حساسیت به کلرات متفاوت   
هـای     هـر چنـد کـه هنـوز سـاز و کـار             ،دهنـد   را نشان می  

 . مشخص نشده استاًاختصاصی دخیل در این ارتباط دقیق
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Abstract 

Maerophomina phaseolina, isolated from various host (alfalfa, bean, corn, cotton, cowpea, melon, 
safflower, sesame, sorghum, soybean, olive, pine, sunflower, watermelon) were assayed in reaction to 
potassium chlorate during 1999-2004. The isolates were grown on Minimal Medium with 25gr/lit 
potassium chlorate. The experiment was done 2 times, and each time included 20 replications. After 
10 days in 25˚C and dark, the cultures were investigated in comparison to controls. The results showed 
that isolates were separated into 2 groups. Bean, corn, cotton, cowpea, melon, sorghum, olive, pine, 
watermelon isolates were chlorate resistant and grew in dense phenotype, producing numerous 
microsclerotia on medium containing potassium chlorate. Whereas, alfalfa, safflower, sesame, 
sunflower and soybean isolates were chlorate sensitive. Sensitive isolates in soybean could be divided 
into two classes on the basis of growth on chlorate containing medium. One class grew sparsely with a 
feather like microsclerotial pattern. The other was completely restricted. The dominant phenotype 
differed between soil and root isolates for each host and among different hosts. These observations 
suggest that isolates of M. phaseolina from various hosts differ in their ability to use certain 
nitrogenous compounds. Such differences might reflect to metabolic abilities that could lead to host 
specialization within this fungus. 
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