
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                                                                                    های گیاهیتحقیقات بیماری یفصلنامه

 0931 پاییز، دوم یسال اول، شماره

 53-67 صص
 

 

 فرنگیگوجه یگی ریشه و طوقهعامل پوسید Fusarium solaniتعیین تنوع ژنتیکی 

 های سازگار رویشیبا استفاده از گروه
 

  ، ،   

 

 چکیده

 یاز ریشاا  ط  ن اا  Fusarium solaniجدایا    97از مناای م ملف اات ا افیس انز اافیس در م  اان    11  در پاییز        

های ط  زایی جدای بز یری .گردید جدا یزی (Nash & Snyder, 1962) ففیده از محزط کشت نش ط ا نییدرفرنگی بی ا گنج 

   ت ای   کا   های نشایس داد   زایای جدایا   نفایی  بز ایری  . منرد برر ی  رار گرفات  VCGه چنزن تنن  ژنفزکی آنهی بی ا ففیده از 

% 5حایطی   (CDAC)نزت از محزط کشت زاپک ک راتتینتبرای تنلزد من .زا هسفندهیی منرد آزمییش این گنن  بز یریجدای 

کشت پیی  حایطی  ی رشدشیس رطی محزطهیی نزت بر ا یس نحنهکالس فننتزپی منتینت .فی زم ط رزبنگیل ا ففیده شدک رات پ

هایی نزات در کاالس    از منتینات % 81بر این ا ایس  . یکی از چهیر منبع ازت نزفرات، نزفریت، آمننزن  ط هزپنزانفزن تعززن شد

  ایزی بازن   مک ا  .  ارار گرففناد   NitMآنهای در کاالس فنانتزپی    % 1  ط nit3آنهی در کالس فننتزپی % nit1 ، 1فننتزپی 

در این مطیلع  . گرطه  یزگیر رطیشی  رار گرففند 5 هی در کشت حدا   ان ی  شد ط جدای هی رطی محزطهیی نزت جدای منتینت

 .جغرافزییی مشیهده نگردید یط منطق  VCGمشلصی بزن  یرابط 

 

 .(VCGs)هیی  یزگیر رطیشی، گرطهsolani Fusariumفرنگی، گنج انز فیس،  :های کلیدیواژه

                                                 
 - . 

 - . 

 - . 

 : ننیسنده مسئنل مقیل *
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  . . .عامل پوسیدگی ریشه و  Fusarium solani تعیین تنوع ژنتیکی

 مقدمه

بز ایری   ایان  .بیشد هیی مهم این محصنل در ا فیس انز فیس می فرنگی از بز یری گنج  یبز یری پن زدگی ریش  ط  ن       

      شااند،  اایر ماای فرنگاایگنجاا  ی ن اا ط  هاایی جاانز فنزاریاان  کاا  بیعاار پن اازدگی ریشاا  از گنناا . عناماا  ملف فاای دارد

Fusarium solani (Martius) Appel & Wollenweber emend. Snyder & Hansen    ی جنسای آس   مرح ا  ا ت کا
Haemanecteria haematococca (Barkeley & Broome) Samuels & Nirenberg. (Nectria haematococca) 

                             گاا ارش شااده ا اات  ا اافرالزیاز اطلاازن باایر   F.solani  فرنگاای نیشاای از  ن اا  گنجاا  ط  پن اازدگی ریشاا  . بیشااد ماای

 Paterson, 1988) (Vawdery and .عناناس   با ( 001 )طیاینی ط ه کایراس   ط ه چنزن( 001 )امفی ط ارشید این  یر  تن ط

رطی آس  VCGای بای ا اففیده از   یلع تیکننس در ایراس مط. فرنگی از ایراس گ ارش شده ا تعیم  پن زدگی ریش  ط  ن   گنج 

گزیهایس  . ه چنزن مطیلعیت بی ا ففیده از این نشینگر ژنفزکی رطی این  یر  در دنزی بسزیر اندک بنده ا ات  .صنرت نگرفف  ا ت

هایی  لکا   ط  پهناک بار ، حیلات پزساک      شده ک  درجیت مفغزری از ک رطز بزن رگبرگی،  فزدشدگی رشدیآلنده دچیر کم

 ای درپن ازدگی پن افی با  رناو  هانه     . (Vawdery and Paterson, 1988)دهناد نشیس میهیی جناس طی بر نکرطتزک ر

مفاری   ینفی 0 -  ی فیص   ی مرک ی درا فنان درطس  هیی جینبی بی حیلت تغززر رنو در حیل تن ع هیی اص ی یی ریش ریش 

در گزیهینی ک  ب  شدت تحت تیثزر بز ایری   (.Vawdery and Paterson, 1988; Cucuzza et al., 1991)از لک  طجند دارد

هیی چنزن گزیهینی مکررا ریش . شند  نر کیم  احی   کرده ط  ن   نز  پن زده میی اص ی را ب ریش  گزرند، پن زدگی رار می

فزکای ط مرفنلانژیکی   هیی ژنتنن  ب  تفیطت .(Vawdery and Paterson, 1988)کنندمی جدیدی در بیالی  ن   دطبیره ای ید

چندین رطش برای تعززن تنن  در ج عزت طجند دارد ک  یکی از آنهای ا اففیده از   . کندمنجند بزن افراد یک ج عزت اشیره می

 هیی  یزگیر رطیشیگرطه
کا   ) رار گرففن دط یی چند هسف (. Leslie, 1993; Kistler, 1997 ; McDonald, 1997)بیشدمی 

  ایزگیر  ( آنی افنمنز )یک  در اثر ت یس ط جنش اانردس دط ریسا   در یک  زفنپال م مشفرک ( هسفند از نظر ژنفزکی مففیطت

 .(Sidhu and Webster, 1979)گنیندن ع   هفرطکیرینس رطیشی میهفرطکیرینزیز گنیند، ب  محصنل ای را آیندطجند می ب

هایی  در  ایل  .نشایس داد را های  ر  زک  زنادگی  ایر   هیی غزرمشیب  دطجند هسف  ،701 در  یل برای اطلزن بیر  1ب ک ا  ک 

8هفرطکایرینزیز  را رطیشای  هایی ریس  رهی دهسف  طجند تبیدل 5برجت 1 7 -  7 
(. Sidhu and Webster, 1979)یمزاد ن 

                                    هااااییهاااایی گنناااا ط اااان  هفرطکاااایرینزیز باااازن جدایاااا     7 در  اااایل باااارای اطلاااازن باااایر  9دیکنساااانس

Fusarium fructigenum (F. lateritium)  را گ ارش کرد(Sidhu and Webster, 1979).  هییی ک  از لحیظ رطیشی جدای

 هم شبز  بنده ط در یک گارطه  ایزگیر رطیشای  ارار     از لحیظ ژنفزکی ب ،دهند یزگیر بنده ط بی یکدیگر تشکز  هفرطکیرینس می

 Correll et al., 1986; Elmer and)کنند، از نظار رطیشای نی ایزگیرند    رطکیرینس ن یهییی ک  تنلزد هفطلی جدای  ،گزرندمی

Stephens, 1989; Leslie, 1993; Woo et al., 1996). اند، عیما    هییی ک  فی د تنلزدمث  جنسی رطیشی در  یر  ی یزگیر

هاایی  اایزگیر رطیشاای در رطهباارای تعزاازن گاا( Puhala, 1985) پنهاایال (.Leslie, 1993)گااردداصاا ی تناان  محساان  ماای

F.oxysporum هیی نزت ک   یدر ب  ا ففیده از نزفرات نبندند طی برای اینکیر از منتینت .کیر بردرا اصالح ط ب  1رطش ابداعی کیط

بنادی جدیادی را بار    یک رطش  بقا  ( 715 )پنهیال. شدند، ا ففیده کرد هیی حیطی ک رات تنلزد مینبندند ط در محزط کشت

هایی یاک فار     طی ارتبای ی را بازن جدایا    . پزشانهید کارد  ،  F.oxysporumزای هیی بز ایری  رطیشی جدای ا یس  یزگیری 

                                                 
1 Bleaching 
2 Mottle 
3 Vegetative Compatibility Groups (VCG) 
4 Blakeslec 
5 Burgeff 
6 Heterokaryosis 
7 Dickinson  
8 Cove 
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   0931 پاییز/ دوم یشماره/ سال اول/ های گياهی تحقيقات بيماری

 ط(  ایزگیرهیی رطیشای   یکنناده کنفارل )vicهایی  اط اظهیر داشت کا  لکانس  . هیی  یزگیر رطیشی نشیس داداافصیصی ط گرطه

 . کدیگر دارندکنند، پزن فگی ن دیکی بی ی زایی را کنفرل می ی ک  بز یرییهی لکنس

هیی  یزگیر رطیشای ط تعزازن ارتباین آس بای     بی ا ففیده از گرطه F. solaniتحقزم حیضر بی هدف برر ی تنن  ژنفزکی گنن       

 .هی صنرت گرفتآطری ن نن منی م جغرافزییی مح  ج ع

 هامواد و روش

 برداری و جداسازی قارچنمونه -0

شهرهیی بهبهیس، رامهرم ، شنش، دزفانل، شنشافر ط    در ا فیس انز فیسفرنگی م ار  گنج برداری از ن نن  11  در پییز  

     را نشایس  ( ط پژمردگای ط  ن ا   پن ازدگی ریشا    ) یهینی صنرت گرفت کا  عالمام بز ایری   برداری از گزن نن  .گفنند ان ی  شد

 .ان ی  شد  ط جدا یزی  یر  بی ا ففیده از محزط نش ط ا نییدر دادندمی

 زی و شناسایی قارچساخالص -2

کشت درطس  یزی شدند ط رطی ه زن محزطا پنر ایلص هی ب  رطش تکجدای  (WA)آگیر -بی ا ففیده از محزط کشت آ 

هی بی ا ففیده از منیبع  یر . ا ففیده گردید PDAط  CLAهیی کشتهی نز  از محزطبرای شنی ییی  یر . داری شدندیلچیل نگ 

 Booth, 1971 ; Nelson et)صزیت مرفنلنژیکی شنی ییی گردیدندهیی فنزارین  بر ا یس اصنگنن  طمعفبر ط مهم شنی ییی 

al., 1983 ; Burgess, 1994). 

 زاییآزمون بیماری -9

حایطی اایک،   )هیی گند  در گ داسهی رطی دان  ی ت قزح جدایایک  فرطس بی میی  زایی ب  رطش آلنده کردسآزمنس بز یری

   بیدر  یلب  رح آمیری کیمال تصیدفی  (Dhingra and Sinclair, 1987)ب  رطش دینگرا ط  زنک ر(    فرطسبرمی   ط ایک

از شارکت فاالت   )  فرنگای ر ام پری ان   بذطر گنج  .ان ی  شدط طجند تز یر شیهد در شرایط م رع  گزیه در هر گ داس  5کرار ط ت

دط برگی حقزقی،  یکیری در گ داس کیشف  شدند ط در مرح  رطش مسفقزمبیشد، ب  ک  از ار ی  منرد کشت در ا فیس می( ایراس

ی  یر  در کنایر  ن ا   ارار داده ط رطی آس بای ک ای اایک       دان  گند  حیطی میی  1مقداری از ایک ا راف  ن   را کنیر زده، 

 .در تز یر شیهد فقط از دان  گند  ا ففیده گردید. پنشینده شد

 های نیتتولید موتانت -4

بعد از گذشت حادطد  . هیی حیطی محزط کشت کیم  منفق  گردیدکنچکی ب  پفری ی طع  ،هیی ایلص هر جدای از کشت

مفری برداشاف  ط با  ده پفاری حایطی     مز ی  ده رطز ک   یر  ب  انبی رطی محزط فنق رشد کرد، از هر جدای  تعداد ده  طع  

گراد برای  ی  ینفی درج  5 هیی پفری در دمیی   پز تشفک .منفق  شد CDAC)ط  PDC)  ،MMCدار ک رات محزط کشت

انفلای  ط بارای تنلزاد     ،کشفی ک  بزشفرین راندمیس تنلزد منتینت نزت را داشات محزط. هیی نزت نگهداری شدند منتینت تنلزد

انفلی   منتینت نزتی  ،  س ت کنچکی از حیشزمنتینت نزتبعد از تنلزد . هی از آس ا ففیده گردیدهیی نزت  ییر جدای منتینت

 .(Correll et al., 1987)دمحزط کشت حدا   منفق  گردیحیطی ی ط ب  لنل 

 های نیتتعیین کالس فنوتیپی موتانت -5

کشات  ی هار منتینات رطی محازط   مفر از کشت پان  رطزه مز ی  ی هیی نزت،  طعیتی ب  اندازهبرای تعززن فننتزپ منتینت

  ( یرتایرات آمننزان ، هزپانزانفزن   نزفرات  دیم، نزفریت  ادیم، ت )هیی حیطی یکی از منیبع ازتشتکحدا   برداشف  ط ب  محزط

( رطز5)های تی رشد کیم  منتینات ( گرادنفیی  یدرج  5 )هیی پفری در دمیی اتیقبعد از آس تشفک .زنی شد نر جداگین  میی ب 

 .(Correll et al., 1987)داری شدندنگ 

 

 

                                                 
1
Nash & snyder  

2
Primo 
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  . . .عامل پوسیدگی ریشه و  Fusarium solani تعیین تنوع ژنتیکی

 هاهای سازگار رویشی جدایهسازی برای تعیین گروهملهای مکآزمون -6

      های  جدایا   nit3یای   nit1هایی  ط منتینات  NitMهایی نزات   های بازن منتینات   جدایا  ی هیی  یزگیر رطیشا برای تعززن گرطه     

ر ایان تحقزام   د .ان ی  شاد  nit3ط  nit1هیی  یزی بزن منتینت، مک  NitMهیی  یزی صنرت گرفت، در غزی  منتینتمک  

 اپز بعاد از تعزازن    . ان ای  شاد   (منی م ملف ت آطری شده ازج ع)جدای  5 هیی نزت  یزی بزن منتینتابفدا آزمنس مک  

ط  nit1هایی  ی منتینات انفلای  ط ک زا     عنناس ن یینده ب NitMگرطه یک منتینت هی، از هرهیی  یزگیر رطیشی این جدای گرطه

nit3  های مشالص شادند،    هیی  یزگیر رطیشی جدایا  در ض ن بعد از اینک  ت ی  گرطه . یزی شدندهی مک  نهی بی آمیبقی جدای

 یزی ان ی  هیی هر گرطه نز  آزمنس مک  ی جدای هیی نزت ک ز  یزی، م ددا بزن منتینتهیی مک  آزمنس  برای ا  زنیس از

یک جدای  ب  ط اط تشافک پفاری محازط      NitMی از منتینت مفرمز ی ی  یزی یک  طع هیی مک  برای ان ی  آزمنس .شد

  مفاری از  مز ای  یاک  طعا    ( مفار  اینفی  )ی تقریبای مسایطی  س ط ب  فیصا   آزنی شد ط  پز چهیر  رف میی  کشت حدا   

 .(Correll et al., 1987)هی  رار داده شد ییر جدای  nit3  ط nit1هیی منتینت

 نتایج

 جداسازی و شناسایی قارچ -0

ا فیس انز فیس  در(   شک )فرنگیی آلنده گزیهیس گنج  ن   از ریش  ط  F.solani جدای  97در این تحقزم در م  ن       

ط  برجزط  (Booth, 1971)بنس ،(Nelson et al., 1983)ن سنس ط ه کیراسک زدهیی بی ا ففیده از  آنهیشنی ییی ط جدا یزی 
 .ی  شدان   (Burgess et al., 1994)ه کیراس

 های نیتتولید موتانت-9

ط ( درصاد  7ط  5/1، 9،  ،  /5حیطی ک ارات پفی ازم   ) PDC هیی نر آزمییشی رطی محزط کشتای ک  ب پین ده جدای از      

MMC ( درصد 5ط   ،  /5حیطی ک رات پفی زم) بنیبراین از محزط کشات  . هزچ منتینت نزفی تنلزد نشد ،برر ی شدCDAC 

محازط کشات   هی ب  این بیر جدای . د ت نزیمد نزت بطلی از این محزط کشت نز  منتینت .ا ففیده شد%   زم حیطی ک رات پفی

CDAC  د ت آمد الرشد بکشت  کفنر  ریع ک  از این محزط زنی شدندعالطه رزبنگیل میی  درصد ب 5حیطی ک رات پفی زم .

ط منتینت نزت تشالزص   کردندمیهیی بسزیر نیزک ط ظریت رشد ریس صنرت  این  کفنرهی بی انفقیل ب  محزط کشت حدا  ، ب

 هایی مکارر از  رغام تاالش  ع ای . هی نز  از ه زن محزط کشت برای تنلزد منتینت نزت ا ففیده شاد برای بقز  جدای . داده شدند

کشت از این محزط .نظر شدهی صرفکیر رطی این د ف  از جدای  یبنیبراین از ادام  .منتینت نزفی تنلزد نشدنز  هی بعضی جدای 

 .د ت آمد منتینت نزت ب   8تعداد 

 های نیتتعیین کالس فنوتیپی موتانت -4

هیی نزت بر ا یس ی منتینتک ز . هیی نزت برر ی شدندهیی پفری برای تعززن کالس فننتزپی منتینترطز تشفک 5بعد از      

نزفرات  ادیم، نزفریات  ادیم، هزپانزانفزن ط تیرتایرات      )ی یکی از منیبع ازتی ک  دارایهیکشتی رشد پرگن  رطی محزطنحنه

هیی مکرر برای تنلزد منتینات  رغم تالشع ی.  رار گرففند NitMط  nit1 ،nit3بندند، در یکی از    کالس فننتزپی ( آمننزن 

های، تعاداد   هایی حیصا   از جدایا    ن  نزتاز م   .شدند nit1هیی نزت آنهی  یر  ه   منتینتاین نزت مفنن  در چند جدای  از 

 .بندند NitMآنهی % 1 عدد یعنی  19ط  nit3آنهی % 1 عدد یعنی     ، nit1آنهی % 81عدد یعنی    1

 های نیتسازی موتانتمکمل -5

   هایی نزات  ایزگیر، رشاد مفراک ای از      از رطز پن م ب  بعد رطی محازط کشات حادا   در محا  براانرد پرگنا  منتینات            

هاییی کا  از   جدایا  . هی بند، مشیهده شاد ی تشکز  هفرطکیرینس ط  یزگیری رطیشی جدای هیی هنایی ک  نشیس دهندهمزس زن 

، (جدایا  1)از شاهرهیی بهبهایس    ایر  ایان  نا  جدایا  از    .در یک گرطه  یزگیر رطیشی  رار گرففند ،لحیظ رطیشی  یزگیر بندند

گرطه  5 از شهرهیی ملف ت در  هیی اند یزگیرنی یزگیر تشلزص داده شدند ط جدای اند( جدای  )ط رامهرم  ( جدای  )گفنند

                                                 
1 Tester 
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هیی  یزگیر رطیشی مشفرک بزن منی م ملف ت گرطه(.  شک )عضنی بندندگرطه از آنهی تک    یزگیر رطیشی  رار گرففند ک  

از گفنناد بای   ( جدایا   1)VCG6. باند از رامهرم  مشفرک ( جدای  1)VCG5از شنشفر بی ( جدای  8)VCG4: عبیرت بندند از

VCG7(   جدایاا )ه چناازن . از رامهرماا  مشاافرک بااندVCG8(5  جدایاا )،VCG9(1  جدایاا ) ،VCG10(1  جدایاا ) ط

VCG11(   جدای ) ارتبین بزن . ترتزب از رامهرم ، گفنند، شنش ط بهبهیس بندند بی هم مشفرک بندندک  بVCG  یط منطق 

 .ه ا تآمد(  )جغرافزییی در جدطل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 .  F.solaniفرنگی در اثر گوجه یایجاد پوسیدگی ریشه و طوقه (B)و  (A)  -0شکل 

 *.در آنها F. solaniهای و توزیع جدایه VCGارتباط بین منطقه، تعداد  -0جدول 
 VCGهیی هی در گرطهتنزیع جدای  جغرافزییی یمنطق 

  (1) دزفنل

  (5) ، (1)،  ( )،  ( )، 5( )تی اندنی یزگیر،   رامهرم 
  ( )، 1( )تی اندنی یزگیر، 1 بهبهیس

  (1)،  ( ) شنش
  (8)،  ( ) شنشفر
  (1)،  ( )،  ( )تی اندنی یزگیر،   گفنند

 .بیشندمی VCGتعداد  یدهندهنشیس ،هی ط اعداد بزرطس پرانف تعداد جدای  یدهندهنشیس ،اعداد داا  پرانف :  *
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 زاییآزمون بیماری -2

ط  VCG1 ، VCG2 ، VCG3از  .عناناس ن ننا  انفلای  شاد    تعادادی از آنهای با     F.solaniهایی  ع ت زیید بندس جدای  ب     

VCG7  از ط ترتزب ه   از دزفنل، گفنند، رامهرم  ط شنش بندند، هر کدا  دط جدایا  ک  ب VCG      هاییی کا  بای منای م دیگار

 ،رامهرم  ط شنش بندناد  عضن ک  هر کدا  از چهیر شهر بهبهیس، گفنند،هیی تکاز گرطه .ی  انفلی  شداشفراک داشفند یک جدا

از هار شاهر یاک جدایا      نز  هیی اندنی یزگیر ک  از    شهر بهبهیس، رامهرم  ط گفنند بندند، از جدای ط  از هر شهر یک جدای 

هفف  شدت بز یری بار ا ایس ط اعت     1پز از گذشت  .ا ففیده شد زاییجدای  برای اثبیت بز یری   م  ن  در .انفلی  شد

 یدر ب   F.solaniهیی نفیی  نشیس داد ت ی  جدای  تعززن شد، (پن زدگی)ریش  ط  ن   یییفف نکرطز شده ط تغززر رنو ینیحز 

زنای   یر  مییا   یده نیشی از ح   جهت رعییت اصنل کخ ط ا  زنیس از اینک  عالمم ای ید ش. بند یفرنگزایی رطی گنج بز یری

کشت داده شد ط نش ط ا نییدر هیی تغززر رنو ییفف  ریش  ط  ن  ،  طعیتی رطی محزط کشت انفلیبی بیشد، از  س تشده می

گزیهایس عالمام   پن زدگی ریش  ط در بعضی منارد  ن   در گزیهیس  یبا  مشایهده باند ط     .جدا یزی گردید ،زنی شده یر  میی 

 .( شک )پژمردگی از اند نشیس دادند ردی طز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
های های جدایهسازی موتانتمکمل (B)، واکنش خودسازگاری در یک جدایه (A)های نیت سازی موتانتمکمل -2شکل 

 .های مختلفهای نیت جدایهواکنش ناسازگاری بین موتانت (C)مختلف و 

 بحث

 ط چندرابی عالمم مشیهده شده در م رع  ط بی تحقزقیت  F.solani یزایی گنن بز یری اثبیتآزمییش عالمم مشیهده شده در      
                کنکاانزا ط ه کاایراس  ،( Vawdery & Peterson 711 (طاطدری ط پفر اانس ،(Chandra et al., 1983)ه کاایراس

(Cucuzza et al., 1991)  طلکیس ط لنریط(Wolcan and Lori, 1993) هایی نزات   منتینات  رانادمیس تنلزاد  . ت داشتمطیبق
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F.solani کشتدر محزط PDC   کشات  از محزط. درصد صفر بند 7ط  5/1، 9، 5،  ،  /5حیطی ک رات پفی زمMMC   حایطی

                       رامباار  ط دیاانیز  یدر مطیلعاا  .تنلزااد نشااد  نزفاایمنتینااتگنناا  درصااد نزاا  هاازچ   5ط   ،  /5ک اارات پفی اازم  

(Romberg and Davis, 2007) ک  رطی  F. solani f.sp. eumartii  هایی نزات محازط    منتینت برای تنلزد ،صنرت گرفت

محازط  از ب  ه زن دلزا    .کیفی نبند نزت درصد ک رات ا ففیده شد ک  درصد ک رات برای تنلزد منتینت 1حیطی  PDCکشت 

ب   F.moniliformط  F.oxysporumنسبت  F.solaniهیی ا فریناصنال   .درصد ا ففیده کردند 5حیطی ک رات  PDCکشت 

گر  ک رات پفی ازم   5 مع نال در محزط کشت حیطی  F.moniliformط  F.oxysporumهیی جدای . بیشندتر میک رات مقیط 

نز  ( 000 )اداییراه. Hawthorne and Rees-(George, 1996 (شندرشدشیس محدطد می PDAدر یک لزفر محزط کشت 

 F.solaniهایی  جدایا  در این تحقزم . گر  ک رات پفی زم منفم ب  جدا یزی منتینت نزت شد 15حیطی  PDCکشت از محزط

      بنایبراین از   .تنلزاد منتینات نزات نکردناد    رزبنگایل   یعاالطه  با درصاد    ک رات حایطی ک ارات پفی ازم    -کشت زاپکدر محزط

  هایی فراطانی منتینت. بد ت آمدکشت از این محزطک  تعداد کیفی منتینت نزت  درصد ا ففیده شد 5ک رات -کشت زاپکمحزط

 nit1،nit3  طNitM     بنایبراین نفایی  ایان تحقزام نشایس داد کا  در      . باند % 1 ط % 1 ، %81در این محزط کشات با  ترتزاب     

ترتزاب از فراطانای ک فاری    با   NitM ط nit3هایی  بندناد ط منتینات   nit1هی از نان  منتینات   اکثر منتینت F.solaniهیی جدای 

، (Klitich and Leslie, 1988)ک زفزچ ط لسا ی  ، (Correll et al., 1987)کیرل ط ه کیراس این نفیی  بی نفیی  ،برانردار بندند

ط  رلیکا  یب  عقزده .ه لنانی داشت (Venter et al., 1992) طنفر ط ه کیراسط  (Menzies et al., 1990)من یز ط ه کیراس

در ایان  . (Correll et al., 1987)بیشاد هیی نزت تحت تیثزر عنام  محزطی ط گننا   ایر  مای   راندمیس تنلزد منتینت ،ه کیراس

  F.solani رطی( 000 )اادایی راهیت منتینت نزفی حیص  نشد ک  این مانرد در مطیلعا   F.solaniهیی تحقزم از بعضی جدای 

رغم تالش زیاید در بعضای   ه چنزن در این تحقزم ع ی. ه ا تمشیهده شدز  نزمزنی عیم  پن زدگی اشک ط پژمردگی  زب

مطیبقات  ( 009 )نز  بی تحقزام رامبار  ط دیانیز    نفز  ک  این  بندندnit1 د ت آمده،  هیی نزت به   منتینت ،هیاز جدای 

                                      جاار ط ریاازس هاایطتر .شاادندتشاالزص داده اندنی اایزگیر  F. solaniهاایی بعضاای از جدایاا   ایاان تحقزاام در  .اردد

 (Hawthorne and Rees-George, 1996)  هیی ملف ت  مشیهده کردند ک  در بزن جدایF.solani  جدایا   ، تعداد زیایدی

زایای ط   یریدر این مطیلع  بزن شدت بز. هیی اند یزگیر بندک  تعداد آنهی، یک چهیر  جدای  نریاندنی یزگیر طجند دارد، ب 

در بزن اعضیی یاک  یعنی . مطیبقت دارد( 001 )رمنفی ط ه کیراسک  بی مطیلع   ای مشیهده نشدهیی  یزگیر رطیشی رابط گرطه

VCG  ( هییلکنس یی)ع ت ط ن  جهش در لکنسب م کن ا ت هی  ک  این تفیطت تفیطت طجند داشتزایی از نظر شدت بز یری

داشفن فار  جنسای، ط ان  تقسازم مزانز ط احف ایل ای اید افاراد ننترکزاب از راه          بیشد  F.solaniزایی گنن  مربنن ب  بز یری

  هایی بز ایری ایی ط  بیعار  طاع ارتباین بازن لکانس     ( های جهش)هی ا ت ط این جهشاین گنن  جهش کرا زنو آطر دلز  دیگر

هی نز  ه بسفگی مشیهده آطری جدای  عط منی م جغرافزییی مح  ج VCGبزن . گرددهیی مربنن ب   یزگیر رطیشی میلکنس

رطیشی یکسیس از منایبع  هیی  یزگیر هی در گرطهکشت جدای . ه لنانی دارد( 007 )مح دی ط ننرس مفردهیی نشد ک  بی ییفف 

                               انااادهاااییی ا ااات کااا  در منااای م اکنلااانژیکی ملف فااای پراکنااادهه ااانژس باااندس جدایااا  یدهنااادهملف ااات، نشااایس

2001) (Chen and Swart, . 

تنان  ژنفزکای    یدهناده کا  نشایس  گ ارش شد  F.solaniاز  یر   VCGگرطه  5 در این مطیلع   ، نر ک  اشیره شده یس     

هیی احف یلی ط تنلزدمث  عنام ی چنس برطز جهش. عنام  تیثزرگذار در آس منرد برر ی  رار گزرد دبیی ط بیشدبیالی این گنن  می

 در تاری د زام  هایی  یر ، برر ی هییج عزت از درطس برای بیال تنن  مشیهده دلز ب  ،ی نقش مه ی در ای ید تنن  داردجنس

ه چنزن احف یال چنادین  . گزرد بییست منرد تنج   رارمث  ا ففیده از نشینگرهیی منلکنلی می  یر  این ژنفزکی بی تنن  ارتبین

 .د داشف  بیشدطجن F.solani  گنن  در گنن   ترکزبی
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