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  Macrophomina phaseolinaهای مختلف واکنش به کلرات در جدایه

  هازایی جدایهی آن با بیماریو رابطه
 

  ، ،   

 

 چکیده

ن، طالبي، خربزه و از ميزبانان مختلف شامل سويا، آفتابگردا Macrophomina phaseolinaيازده جدايه بيمارگر قارچ      

ش قررار  ر روي محيط غذايي مورد آزمايهاي مختلف کشور جداسازي گرديده و از نظر واکنش به کلرات پتاسيم بگندم از استان

دسرت آمرده   نتايج به. کلرات پتاسيم کشت شدندميلي موالر  1  ها در محيط غذايي کمينه حاوي بدين منظور جدايه. گرفتند

ت ها مقاوم به کلرادرصد جدايه 5/55قرار گرفتند که  هاي مورد بررسي از نظر واکنش به کلرات در دو گروهنشان داد که جدايه

هرا برر روي گيراه سرويا در گلخانره نشران داد کره برين شردت          زايي جدايهنتايج آزمون بيماري. راکم داشتندبوده و فنوتيپ مت

  M30و  M21هراي  طوري که جدايره به. ي نزديکي وجود داردها به کلرات پتاسيم رابطهپوسيدگي ريشه سويا و واکنش جدايه

 .ها شناسايي شدندزاترين جدايهعنوان بيماريبه اکمبا واکنش مقاوم به کلرات و فنوتيپ متر

 

 .Macrophomina phaseolina و زايي، حساس، مقاوم، فنوتيپ کلراتبيماري :های کلیدیواژه

                                                 
 - . 

 - . 

 - . 

 : نويسنده مسئول مقاله*
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  . . . و Macrophomina phaseolina های مختلفواکنش به کلرات در جدایه

 مقدمه

خرانواده را آلروده    11 گونره گيراهي در    511وسيع ميزباني که بريش از  ي زايي قارچي با دامنهيکي از عوامل مهم بيماري     

بروده کره عامرل بيمراري پوسريدگي زغرالي در        Goid  Macrophomina phaseolina (Tassi)بيمرارگر خراکزي   ،نمايد مي

ادام زمينري، گلرنرو و   محصوالتي چون سويا، آفتابگردان، سورگوم، سيب زميني، پنبه، جاليز، ذرت، کتان، گندم، کنجد، لوبيا، ب

هراي سرياه و   ايجراد لکره   عالئم پوسيدگي ذغالي در گياهان جوان شرامل (. Jana et al., 2003; Su et al., 1998)باشد مي... 

. شرود نهايت موجرب مررگ گيراه مري    يابد و درها گسترش ميها شروع شده و به سمت ساقههاي لپهباشد که از پايهنامنظم مي

عالئم مشرخ   . شودخاکستري ميدليل توليد ميکرواسکلروت، تيره يا شوند و سيستم آوندي بهگياهان بالغ دچار پژمردگي مي

روي سراقه، کراهش تروان گيراه و     هرا برر  هاي بالغ، تشکيل اسکلروتهاي تيره يا خاکستري کشيده روي برگبيماري شامل لکه

      1 عمر   هرا هسرتند، ترا    اينوکلروم برراي آلرودگي ريشره     يهرا منبرع اوليره   ميکرواسکلروت. باشدکاهش عملکرد مي نهايتدر

 ابنرد ييگيراهي بقرام مر    يخراک و بقايرا   رد يطيمح طيسال بسته به شرا 5 شوند و به مدت دو تا يم افتيک خا يمتريسانت

(Cook et al., 1973; Papavizas, 1977; Campbell and van der Gaay, 1993 .)تواند يم يزغال يدگيپوس يماريب    

سره   يگراد بره مردت دو الر   يسانت يدرجه 2  يباال ياگرم و خشک و دم يآب و هوا. ببرد نيدرصد محصول را از ب 11  يال

 يبنرردي مولکررولي مت لرر  برره رده  جررنم ماکروفومينررا از نظررر رده  .دهررديرا توسرر ه مرر يمرراريهفترره ب ررد از کاشررت، ب 

Dothideomycetesي، راسررته Botryosphaeriales يو خررانواده Botryosphaeriaceae   برروده و فقررط داراي يررک گونرره

Macrophomina phaseolina  م جنسي آن هنوز مشخ  نشده اسرت فر. باشد مي(Crous et al., 2006 .) هراي   نرام از هرم

 و Macrophoma canchoci ،Macrophoma conjaniترروان مرري،  M. phaseolinaمختلررف نسرربت داده شررده برره  
Rhizoctonia bataticola  را نام برد(Mihail, 1992 .) 

هاي آن در مطال ات انجرام شرده   ژنتيکي باالئي در جم يت تنوع ،مثل جنسي ندارد وليدت M. phaseolinaنکه يرغم اعلي     

و  م از تفکيک و نوترکيبي ميتوزي وجود داردها امکان تشکيل هتروکاريون پدر هنگام جوش خوردن ريسه. ده استگزارش ش

ميزبراني وسريع بيمرارگر، جرنم      يدامنره رغرم  بره  .شودمي ايجاد M. phaseolinaهاي قارچي    بدين ترتيب تنوع در جم يت

Macrophomina تنها شامل يک گونه  M. phaseolinaزايري    شناسري و بيمراري  ه و برا وجرود ايرن، اخرتال  در ريخرت     بود

تلفي کره  هاي مخ پژوهش(. Dhingra and Sinclair, 1973)هاي مختلف گزارش شده استدست آمده از ميزبانهاي بهجدايه

ها، قدرت ها، اختال  در توليد رنگدانهميکرواسکلرت يهاي احتمالي اين قارچ بر مبناي اندازه گونهفکيک زيرجهت شناسايي و ت

دليرل تنروع   زايي انجام شرده، بره  دهي، اندازه پيکنيديوم، تغييرات در جم يت خاک در پاسخ به تناوب و تفاوت در بيمارياسپور

 ,.Dhingra and Sinclair, 1972, Cloud and Rupe, 1991 and Peasson et al)اي نراموف  بروده اسرت    زياد درون گونه

1986, 1987a .) 

رات پيشرنهاد  شناسي پرگنه بر روي محريط کلر  بر اساس ريخت M. phaseolinaهاي بندي جدايه، طبقههاي اخيردر سال     

 ,.Pearson et al)پيرسون و همکراران . ه شداز ساز و کار توانايي استفاده از منابع مختلف ازت استفاد ،هادر اين بررسي. گرديد

1987b )هراي  منابع ازته مبين آن است که جدايره مصر   يبيان کردند که نحوهM. phaseolina    ور طر برگرفتره از سرويا بره

آوند  يرهتواند با نوع منبع ازته در شيکنند و اين اختال  مياي ذرت از منابع ازته استفاده ميهموثرتر و بيشتر نسبت به جدايه

ي برراي تشرخي  ميزبران تخصصري     عنروان نشرانگر  هاي کلرات بره از اين رو از آزمون فنوتيپ. باشدچوبي سويا و ذرت مرتبط 

ي                      بررراي ايررن منظررور از محرريط کمينرره(. Pearson et al., 1986)اسررتفاده شررده اسررت M. phaseolina هررايجدايرره

 (Minimal medium)  هراي مقراوم  ر کلررات پتاسريم برراي ت يرين فنوتيرپ     ميلي مروال  1  حاوي(Resistant)  و حسراس             

 (Sensitive)احياي کلررات بره کلريرت از طرير  نيتررات      . رودشمار ميکلرات، آنالوگي از نيترات به. ودشبه کلرات استفاده مي

در اين محيط سه  M. phaseolinaها نشان داده است که بررسي. شودها و گياهان ميتاز، منجر به سميت کلرات در قارچردوک

و  (Feathery growth) هراي رشردي پرر ماننرد    فنوتيرپ . شروند بنردي مري  کند کره در دو گرروه طبقره   ليد مينوع فنوتيپ تو

بره کلررات قررار مري      در گرروه مقراوم   (Dense)در گروه حساس بره کلررات و فنوتيرپ رشردي مترراکم      (Restricted)محدود
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   0931 پاییز/ دوم یشماره/ سال اول/ های گياهی تحقيقات بيماری

توانند نيتررات را بره نيتريرت احيرا کننرد و      هاي حساس به کلرات ميعموما استرين(. Dhingra and Sinclair, 1972)گيرند

داري برر روي  ازي اعم از خاک يا ريشه اثرر م نري  نوع ميزبان و منبع جداس. توانند چنين کنندهاي مقاوم به کلرات نمياسترين

بنردي  روهگر . شرود هاي فنروتيپي ديرده مري   ي شده تفاوتميزبان و منبع جداسازهاي هر ساسيت به کلرات دارد و بين جدايهح

 Taliey)طلي ي و همکاران .نيز انجام پذيرفت RAPDهاي فنوتيپي، به آساني توسط نشانگر مولکولي ها بر اساس تفاوتجدايه

et al., 2007) هاي قارچ هيجداM. phaseolina اه، يا، کاج سيسو تون، سورگوم،يجدا شده از آفتابگردان، پنبه، خربزه، ذرت، ز

  ير ن تحقير در ا. م بررسري کردنرد  يونجه را از نظر واکنش بره کلررات پتاسر   يا چشم بلبلي، هندوانه و يا، لوبيکنجد، گلرنو، لوب

فنوتيرپ کلررات   ( Das et al., 2006)و همکراران  داس. قررار گرفتنرد  پي متراکم، محدود و پرمانند يها در سه گروه فنوتهيجدا

هاي حساس به کلررات نسربت بره    از سورگوم را مورد مطال ه قرار داده و نتيجه گرفتند که جدايه M. phaseolinaهاي جدايه

هاي حساس جدايه RAPDچرا که در دندروگرامي بر مبناي پلي مورفيسم . ترندانواع مقاوم به لحاظ ژنتيکي به يکديگر نزديک

 Cook)ت پراکنده قرار گرفتندصورهاي مختلف بهمقاوم در گروه هايکه جدايهحالير دو گروه مجاور قرار گرفتند، دربه کلرات د

et al., 1973 .)نحروي کره   بره . باشرد ها بر روي ميزبانان مختلف تاثيرگذار مري زايي جدايهنوع فنوتيپ کلراتي در شدت بيماري

  در حرالي کره    ،اليي برخروردار بروده  زايري برا  هاي مقاوم به کلررات از بيمراري   باشد که جدايه، مبين آن ميتحقيقات انجام شده

 (.Lohda et al., 2003)هاي حساس به کلرات حالت تهاجمي کمتري دارندهايزول

هاي مت ددي از وجود بيماري بر يايي وسي ي برخوردار است و گزارشبيماري پوسيدگي زغالي در ايران از پراکندگي جغراف     

عنروان شاخصري   به کلرات بهاين تحقي  به بررسي ميزان حساسيت (. Ershad, 1995)تعمل آمده اسهروي گياهان مختلف  ب

 .ها پرداخته استزايي جدايهو ارتباط آن با شدت بيماري M. phaseolinaهاي مختلف براي شناسايي جدايه

 هامواد و روش

 جداسازی بیمارگر

رنو هاي سياه به بيماري با عاليم پژمردگي و وجود خالهاي مشکوک و مبتالجداسازي قارچ عامل بيماري، نمونهمنظور به

ن، لرستان، اصرفهان و  هاي گلستان، اردبيل، مازندران، خربزه، طالبي و گندم از استانگياهان سويا، آفتابگردا يدر طوقه و ساقه

لروده برا کلرراکم پرنج     هاي آستشوي سطحي، قط ات کوچکي از بافتپم از ش. آوري گرديدجمع 28تا  25هاي اراک در سال

يوتيرک کلرامفنيکرل کشرت    بحراوي آنتري   (PDA)آگرار   –دکستروز  –درصد ضدعفوني شده و در محيط غذايي سيب زميني 

ه مدت سه گراد براي رشد قارچ بي سانتيدرجه 1  ±  کشت شده، در دماي  يهاي آلودههاي پتري حاوي بافتتشتک. شدند

هاي قارچي روي خالل دنردان در دمراي چهرار    روش نوک ريسه انجام گرفت و جدايهچ به سازي قارخال . روز نگهداري شدند

 .گراد نگهداري شدندي سانتيدرجه

 شناسایی بیمارگر

سرعت رشرد پرگنره، رنرو پرگنره      از جمله( اکروسکوپي و ميکروسکوپيم)هاي مرفولوژيکيشناسايي قارچ بر اساس ويژگي

 .انجام گرفت( آغازگر اختصاصي)ليوم و مولکولييکرواسکلروت و ميسقارچي، مشخصات م

از يرک جفرت   . انجام پرذيرفت ( Safaie et al., 2005)و همکاران صفاييبه روش  CTABبافر  يوسيلههب DNAاستخراج 

-MpKR1 (5′و MpKF1 (5′-CTCAAACAGGCATGCTC-3′ )آغرررررررررررازگر اختصاصررررررررررري گونررررررررررره 

CAGCAATAGTTGGTGGA-3′ )  جهررت تکثيررر اختصاصرريDNA هررا اسررتفاده شررد ناسررايي مولکررولي جدايرره و ش        

(Babu et al., 2007 .) تکثيرDNA  ميکروليتر از مخلروط واکرنش    1 در حجمي م ادلPCR   ميکروليترر آب   5 /5حراوي

 dNTPs mixميکروليترر   MgCl2 (50 Mm) ،5/1ميکروليترر   PCR (PCR buffer 10X) ،8/1ديونيزه، دو ميکروليتر برافر  

(10Mm)يکروليتر آغرازگر  ، يک م(10µM) ،5/1    ميکروليترر آنرزيم(Taq DNA polymerase, 5u/ml)    و يرک ميکروليترر

DNA برنامه حرارتي براي واکنش . انجام گرفتPCR  و تکثير قط هDNA  55سرازي  ي واسرشرت مرحله چرخه شامل 5 در 

 يدرجره   2بسرط   يبه مدت يک دقيقره، مرحلره  گراد ي سانتيدرجه 58ثانيه، مرحله اتصال  1 گراد به مدت ي سانتيدرجه
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  . . . و Macrophomina phaseolina های مختلفواکنش به کلرات در جدایه

(. Babu et al., 2007 )گراد تنظريم شرد  ي سانتيدرجه  2دقيقه در  1 بسط نهايي  يگراد به مدت دو دقيقه و مرحلهسانتي

 .، الکتروفورز بر روي ژل آگارز يک درصد انجام گرديدPCRمحصول  يبراي مشاهده

 تلقیح بیمارگر یمایه یتهیه

اي هراي شيشره  مقداري برنج خيم خورده در فالسک زايي،ارچ جهت استفاده در آزمون بيماريتلقيح ق يمايه يبراي تهيه

سرپم دو ترا سره قط ره از     . ساعت اتوکالو شد 5 ي گراد، دو مرتبه به فاصلهي سانتيدرجه    دقيقه در دماي  5 به مدت 

هرا در  فالسرک . ها اضافه گرديدط سترون به هر يک از فالسکايت شرايمتر با رعال پرگنه قارچي به قطر نيم سانتيف  يحاشيه

 .روز در تاريکي نگهداري شدند 1 گراد به مدت ي سانتيدرجه 1  ±  دماي 

 زاییآزمون بیماری

م دست آمده از سويا، دو جدايه از آفتابگردان و يک جدايره از خربرزه، طرالبي و گنرد    ي بهزايي با شش جدايهآزمون بيماري

هرايي برا قطرر    شده با کلراکم پنج درصد در گلردان روي گياه سويا به اين ترتيب انجام گرفت که ابتدا بذور سوياي ضدعفوني 

هراي  زماني که برگ. کشت شدند  :  :   متر و محتواي ترکيبي خاک استريل، پرليت و پيت ماس به نسبتسانتي 2 ي دهانه

هرر بوتره پخرش     يمارگر به ميزان يک گرم در اطررا  طوقره و ريشره   يبرنج آلوده به ب هاي، دانهي اوليه ظاهر شدندسه برگچه

آزمون در قالب طرح بلوک کامل تصادفي . هاي برنج غير آلوده تلقيح شدندشاهد، گياهان مورد آزمون با دانهدر تيمار . گرديدند

ه و تحليل آماري مورد تجزي يشهيگيري ميزان پوسيدگي ردست آمده از اندازههاي بهداده. مار و سه تکرار انجام گرفتتي   با 

 .بندي تيمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطوح يک و پنج درصد انجام شدگروه. قرار گرفت

 M. phaseolinaهای قارچ های کلرات در جدایهبررسی فنوتیپ

ف ال کلني قارچي پنج روزه رشد کرده در محيط  يهمتري جدا شده از حاشيهاي نيم سانتي، ابتدا ديسکبراي انجام آزمون

PDA 8گررم آگرار،   1 تر محيط کمينره شرامل   هر لي .ميلي موالر کلرات پتاسيم منتقل شدند 1  ، به محيط کمينه حاوي/  

و دو    MgSO4، نريم گررم   KH2PO4، يرک گررم   NaNo3گررم سراکارز، دو گررم     1 گرم کلرات پتاسريم،   5 گرم آسپاراژين، 

      گرررم  ،  ZnSO4•7H2Oگرررم  1 سرريتريک، گرررم اسيد 1 ليتررر آب مقطررر،  ميلرري 55)ليتررر عناصررر غررذايي  ميلرري

Fe(NH4)2(SO4 )2•6H2O   نرريم گرررم ،CuSO4•5H2O  ، 11 گرررم ميلرريMnSO4•H2O  ، 11 گرررم ميلرريH3BO3  ،       

فاقرد   ياز محيط کمينه. تنظيم گرديد 8/ محيط روي  pH. بود( گرم کلروفرمميلييک و  Na2MoO4•2H2Oگرم ميلي 11 

گرراد بره   ي سرانتي درجره  1 ± ها در دماي کشت. ه جهت مقايسه استفاده گرديدعنوان شاهد براي هر جدايت پتاسيم بهکلرا

هرا روي محريط   مله ريخت شناسري و ميرزان رشرد ريسره    ها از جبررسي صفات پرگنه. نگهداري شدند روز در تاريکي 5 مدت 

جدايره و سره تکررار، دو       آزمون در قالب طرح کامال تصادفي با . اي پنجم و پانزدهم ب د از کشت انجام گرفتکشت در روزه

 .مرتبه انجام گرفت

 نتایج

از . کنرد شدن گياه در طول فصل رشد فرق مري  در سطح مزرعه بسته به زمان آلوده M. phaseolinaعاليم ناشي از قارچ      

 يپرگنه .سازي گرديدندداسازي و خال ج M. phaseolina يجدايه    ،منتقل شده به آزمايشگاه يهاي آلودهمجموع نمونه

نهايرت برا   اي تا خاکستري شرده و در ند بوده و سپم به مرور زمان قهوهابتدا به رنو سفيد و کرک مان PDAقارچي در محيط 

دار بوده و م موال برا هيرف اصرلي انشر ابات     ها ديوارهوم، ميسليهاي ميکروسکوپياز لحاظ ويژگي. شود، سياه ميپير شدن قارچ

هرم  ي مالنين بره آيند که توسط مادهوجود ميهيفي يا تقسيم يک سلول منفرد به هايها از تجمع سلولاسکلروت. است دارندر

و  MpKF1صري  اسرتفاده از آغازگرهراي اختصا   .( شرکل  )باشرند سياه کروي تا کشيده و نامنظم مري  هااسکلروت. چسبندمي

MpKR1ي، تکثير يک قط ه به اندازه  bp 51 تيرپ   يها سبب گرديد کره مويرد گونره   تمامي جدايه را درM. phaseolina 

 (. شکل )باشد  مي

گيرري  برراي انردازه   ،M. phaseolinaقارچ  يجدايه   روز ب د از تلقيح  81زايي، گياهان مورد آزمايش در آزمون بيماري     

هاي قارچ سطوح بيرونري و داخلري طوقره و سراقه را     ميکرواسکلروت(.  شکل )مورد بررسي قرار گرفتند ي ريشهميزان پوسيدگ
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. داري دارنرد ، نشان داد که تيمارها در سطوح يک درصرد اخرتال  م نري   هاايج حاصله از تجزيه و تحليل دادهنت. پوشانده بودند

برا بيشرترين درصرد     M30و  M21هراي  بندي کررد کره جدايره   گروه طبقهها را در پنج ي جدايهميانگين انجام شده يمقايسه

 (. جدول )ها شناخته شدندزاترين جدايهعنوان بيماريگي ريشه، بهپوسيد

بندی در آزمون واکنش به کلرات و گروه Macrophomina phaseolinaهای مشخصات فنوتیپی جدایه -0جدول 

 .زاییآزمون بیماریها بر اساس درصد پوسیدگی ریشه در جدایه

 يزايمارييبآزمون  فنوتيپ واکنش به کلرات ميزبان محل جمع آوري نام جدايه

MA3 20 مانندپر حساس سويا الشتر-لرستانe 

MB1 20 محدود حساس سويا مغان-اردبيلe 

MB2 42 محدود حساس سويا مغان-اردبيلb 

M13 35 محدود حساس سويا کردکوي-گلستانc 

M21 48 متراکم مقاوم سويا فاضل آباد-گلستانa 

M30 48 متراکم مقاوم سويا بابلسر-مازندرانa 

MAF1 42 متراکم مقاوم آفتابگردان لمسک-گلستانb 

MAF2 42 متراکم مقاوم آفتابگردان لمسک-گلستانb 

MT 27 متراکم مقاوم طالبي کازرون-اصفهانd 

MKH 20 متراکم مقاوم خربزه داراب-اصفهانe 

MG 20 پرمانند حساس گندم اراک-مرکزيe 

 

 

 
هیف با  -Bسویا  یایجاد شده در روی طوقه Macrophomina phaseolinaهای میکرواسکلروت - A - 0شکل 

 ات راست و میکرواسکلروت های قارچانشعاب

 

B 

A 
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  . . . و Macrophomina phaseolina های مختلفواکنش به کلرات در جدایه

 
 

های در جدایه  MpKF1و MpKR1با استفاده از آغازگرهای اختصاصی  DNAالگوی باندی حاصل از تکثیر  - 2شکل 

 .Macrophomina phaseolina ،L:kbp  DNA lader 1مختلف 

 

 

 
  Macrophomina phaseolinaسویا ناشی از  یعالیم پوسیدگی ریشه -9شکل 

 a: ریشه گیاه شاهد   b: حساس به کلرات یریشه گیاه آلوده به جدایه 

 c :مقاوم به کلرات یگیاه آلوده به جدایه یریشه. 

 

ها از ون مقاومت به کلرات، جدايهانتخاب شده براي آزم M. phaseolinaهاي قارچي جدايه در بررسي فنوتيپ کلرات در

بندي وه متراکم، پرمانند و محدود طبقهلحاظ مقاومت در دو گروه مقاوم و حساس و از لحاظ مرفولوژيکي در سه گر

هاي مختلف با صفت مقاومت دست آمده از استانهسويا ب يلبي و دو جدايههاي آفتابگردان، خربزه، طاجدايه(.  جدول )شدند

ي هاگندم با حساسيت به کلرات، فنوتيپهاي سويا و ها از جمله جدايهي جدايهبه کلرات داراي فنوتيپ متراکم بوده و بقيه

ميکرواسکلروت روي محيط کلرات پتاسيم ها نشان داد که توليد همچنين بررسي(. 5و  5شکل )محدود و پرمانند را نشان دادند

 .هاي حساس خيلي بيشتر بوده استهاي مقاوم در مقايسه با جدايهي جدايهوسيلههب

 

 

 

   a          b          c 
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 پنج روز بعد از کشت روی محیط کمینه Macrophomina  phaseolinaهای حاصل از رشد فنوتیپ -4شکل 

a-     محیط فاقد کلراتb- محیط حاویmM  021 لرات پتاسیمک 

 .MG جدایه-M30   3 جدایه-M13   2جدایه -1

 

 

 

 
 

 

 روز بعد از کشت 05وی محیط کمینه ر  Macrophomina  phaseolinaهای حاصل از رشد فنوتیپ -5شکل 

a-     محیط فاقد کلراتb- محیط حاویmM  021 کلرات پتاسیم 

 .MG جدایه-M30  3 جدایه-M13  2جدایه  -1

 

1a                         1b 2a                         2b 

3a                         3b                         

1a                            1b 2a                              2b 

3a                           3b 
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  . . . و Macrophomina phaseolina های مختلفواکنش به کلرات در جدایه

 بحث

هايي که که جدايهس هستند؛ درحاليبه کلرات حسا ،ها که داراي نيترات ردوکتاز ف ال باشندهايي از قارچورکلي جدايهطبه     

   هراي قرارچي  هراي برخري از نمونره   جدايره (. Marzluf, 1981)باشرند ، بره کلررات مقراوم مري    قادر به کاتابوليز نيترات نيستند

Verticillium dahliae  وV. albo-atrum ابتردا رشدشران   گيرنرد آگار حاوي کلرات پتاسيم قرار مري  ماني که روي محيطز ،

يافتگان مقاوم به کلرات کره داراي نقر    اين جهش. کنندي تصادفي و سريع الرشدي توليد ميسپم سکتورها ؛شودمتوقف مي

عنروان تنهرا منبرع    ي نيتررات بره  يط حداقل که فقرط دارا روي مح ؛نيترات هستند يکنندهي سنتز آنزيم احياژنتيکي در زمينه

کتراز  نيتررات ردو  يوسريله وان آنالوگ نيترات عمل کرده و بره عنهدر اين حالت کلرات ب. باشند، قابل شناسايي مين استنيتروژ

شرردي ضرر يف و برردون اسررپورزايي دارنررد                 ر ،يافتگرران در ايررن محرريط جهررش. شررودتبررديل برره مرراده سررمي کلريررت مرري  

(Correll, and Leslie, 1987 .) ،بر خال  قارچ مذکورM. phaseolina  بر روي محيط حاوي کلرات، سکتور مقاوم به کلرات

بررسري  (. Pearson et al., 1987a)شرود هايي ديده مري هاي مختلف تفاوتاما در واکنش به کلرات بين جدايه ،کندتوليد نمي

 ،هرا درصرد جدايره   5/55 از ميزبانان و مناط  مختلرف نشران داد کره    جدا شده M. phaseolinaهاي فنوتيپ کلرات در جدايه

هراي مقراوم روي   ترر ميکرواسرکلروت در جدايره   عالوه بر توليد بيشتر و مترراکم . مقاوم به کلرات بوده و فنوتيپ متراکم داشتند

هاي ديگرر  سبت به جدايهها روي محيط مذکور ني اين جدايهسرعت رشد ش اعي پرگنه حاوي کلرات پتاسيم، يمحيط کمينه

 .باالتر بود

فنوتيرپ پرر ماننرد بيشرتر از     ال مل مقاوم و حساس بودند که ت داد ورد استفاده داراي هر دو نوع عکمهاي سوياي مجدايه     

سروياي مرورد    يجدايره    در ميان ( Su et al., 2001)و همکاران سو در تحقي  انجام شده توسط. بود( چهار به يک)متراکم

هاي مورد بررسي ت رداد  در اين آزمون نيز در ميان جدايه هر دو نوع گروه مقاوم و حساس به کلرات شناسايي شدند که ،مونآز

ا توجره بره تفراوت حساسريت در      رو بر از ايرن . برود ( يک جدايه)، بيشتر از فنوتيپ متراکم(جدايه شش)نوتيپ رشدي پر مانندف

کره ضرمن    هراي مختلرف آن  بندي جدايره توان از اين خصوصيت براي گروه، ميبه کلرات M. phaseolinaهاي مختلف جدايه

حاصله از ميزبانران مختلرف   ( سه فنوتيپ)دليل تنوع کم فنوتيپياما به. ده نمودباشد، استفااشتن تنوع باال فاقد فرم جنسي ميد

 Cloud and Rupe, 1991, Su et al., 2001, Das et)توان اکتفرا کررد  ، تنها به اين خصوصيت نميدر تحقيقات انجام شده

al., 2006, Purkayastha et al., 2006.) 

هراي حسراس   زايي باالتري نسربت بره جدايره   ي مقاوم به کلرات، از قدرت بيماريهاها نشان داد که جدايههمچنين بررسي     

، هماهنگي داشته( Purkayastha et al., 2006)و همکاران پورکاياستااين نتايج با تحقيقات انجام شده توسط . برخوردار بودند

برا   M. phaseolinaهراي  ن جدايره مشخ  شده است که حساسيت به کلرات در ميرا  ،هاي انجام گرفتهکه در تحقي طوريبه

براال  . ري هسرتند زايي باالتهاي مقاوم به کلرات داراي قدرت بيماريغالي ارتباط نزديکي دارد و جدايهز شدت بيماري پوسيدگي

تر ميکرواسکلروت و رشد توان به توليد بيشتر و متراکماي را ميهاي گلخانههاي مقاوم در بررسيزايي جدايهودن قدرت بيماريب

،  M. phaseolinaهاي حساس به کلررات  ي که جدايهاز آنجاي. ، مرتبط دانستها روي محيط کمينهتر اين جدايهش اعي سريع
عت رشد روي محريط کلررات پتاسريم    تفاوت سر ؛کنندهاي مقاوم به کلرات را مصر  نميمورد مصر  جدايه ترکيب نيتروژني

وکه کردن اثر سمي کلررات  ها در بلاز منابع نيتروژني نسبت به توانايي آنها در استفاده هاي جدايهدليل تفاوت تواناييتواند بهمي

هاي مقاوم بره کلررات،   ي حساس به کلرات نسبت به جدايههانشان داد که جدايه ( 11 )سو و همکارانچند مطال ات هر. باشد

                     نيتررروژن در ممکررن اسررت کرره سررويا روي متابوليسررم. ي سررويا برخرروردار بودنرردي برراالتري در کلنيررزه کررردن ريشررهاز توانرراي
 M. phaseolina هاي همچنين گزارش شد که جدايه. تاثير داشته باشدM. phaseolina گوم با فنوتيپ متراکم، وقتي از سور

ايرن امرر بره     ،مرده از تحقيقرات  دسرت آ بر اساس نتايج بره . د محدود کردندزني شدند، شروع به تغيير به الگوي رشبه سويا مايه

 .(Su et al., 2001)ي گياهان مختلف نسبت داده شده استمتفاوت بودن منابع ازته
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 گیری کلینتیجه

تحت شرايط نامطلوب يک بيماري وابسته به استرس است و بيشتر به گياهان مسن  ،وسيدگي زغالياز آنجايي که بيماري پ     

گيراه تحرت اسرترس     يهاي متفاوت به کلرات را به تغييرر ترکيبرات ازتره   توان وقوع واکنش؛ بنابراين ميکندمحيطي حمله مي

ت باعث تبديل يک گياه به سوبسرتراي مناسرب برراي    زيرا تغييرات در متابوليسم ازت ميزبان تحت تنش، ممکن اس. نسبت داد

وليرد  آزاد در گيراه ت  يتحت شرايط تنش، ترکيبات مختلف ازته از جمله اسيدهاي آمينه(Taliey et al., 2007). بيمارگر شود

البتره   . نرد گيرمنبع انرژي مورد استفاده قرار مري عنوان به M. phaseolinaطلبي مانند شوند که توسط بيمارگرهاي فرصتمي

ها بررسي(. Strausbaugh et al., 1992)اع اين منابع با هم متفاوت هستندهاي مختلف از نظر مصر  انو جدايه ،رسدنظر ميبه

بنرابراين  . هاي گياهي مختلف از نظر وجود ترکيبات مختلف ازت درون آوندهاي چوبي متفراوت هسرتند   دهد که گونه نشان مي

. شودهاي مختلف يک بيمارگر را موجب مي ب بر روي بيمارگر بوده و اختصاصيت ميزباني براي استرينقادر به ايجاد فشار انتخا

چند کره  ، داراي اختصاصيت ميزبان هستند؛ هرهاي مختلف قارچ که از نظر حساسيت به کلرات متفاوت هستنداز طرفي جدايه

 .(Su et al., 2001)ه استاين ارتباط دقيقا مشخ  نشد هنوز ساز و کارهاي اختصاصي دخيل در
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