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ن در مناطق مختلف های عامل بیماری پژمردگی قارچی فوزاریومی و ورتیسلیومی بادنجاشناسایی و ارزیابی جدایه

 کشور

 
 3زاده، حمیدرضا زمانی2، رامین حاجیان فر1، نسرین نوروزی راد1، ژاله منصوری1ناهید قاسمی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران-1
 استادیار و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر-2 
 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران-3 

 

باشند. گياه هاي شايع در بسياري از گياهان با دامنه ميزباني وسيع ميترين بيماريپژمردگي آوندي فوزاريومي و ورتيسيليومي از مهم
ن تحقيق به منظور شناسايي و ارزيابي مقاومت الين هاي بادنجان از جمله ميزبان هاي حساس به اين دو بيماري مهم مي باشد. در اي

اصالحي مختلف بادنجان نسبت به بيماري پژمردگي آوندي فوزاريومي و ورتيسيليومي، ابتدا عوامل مهم و شايع بيمارگر قارچي عامل 
سي قرار گرفت. در طول فصل پژمردگي در مناطق مختلف کشت محصول در کشور و ميزان خساتزايي آنها در توده هاي حساس مورد برر

زراعي نمونه ها از  مناطق بادنجان کاري مهم در کشور شامل دزفول، ميناب، اراک، ساوه، اصفهان، شاهرود، قائم شهر، سنندج و کرج جمع 
راي ب  PDA, WAآوري گرديد. نمونه هاي تهيه شده به آزمايشگاه منتقل گرديد. در آزمايشگاه، عامل بيماري از محيط هاي کشت

به ترتيب براي شناسايي گونه هاي قارچي فوزاريوم و ورتيسيليوم استفاده  ZDBو CLA ، SNAجداسازي و خالص سازي و محيط هاي 
جدايه قارچي ورتيسيليوم جداسازي و مورد بررسي مورفولوژيکي و تاکسونوميکي  10جدايه قارچي فوزاريوم و  30گرديد. در مجموع  تعداد

 ,F.oxysporum F.solaniاصله نشان داد که عوامل بيماري فوزاريومي پژمردگي بادنجان به يکي از گونه هاي قرار گرفت. نتايج ح

F.chlamydosporum, F. sambucinum  و عامل ورتيسليومي به گونهVerticillium dahliae   .در بين جدايه  تعلق داشتند
(  جدايه باالتر از ساير گونه ها بود. 15با تعداد )  F. oxysporumلق به گونه هاي قارچي فوزاريوم، فراواني نسبي جدايه هاي قارچي متع

و با استفاده از سوسپانسيون اسپور قارچ  Root dip آزمون بيماريزايي جدايه هاي قارچي نماينده از مناطق و گونه هاي مختلف به روش
ر در ميلي ليتر انجام گرفت. يک هفته پس از انجام مايه زني نتايج پيشرفت اسپو 107و  106فوزاريوم و ورتيسيليوم به ترتيب به  ميزان 

روز با استفاده از سيستم  5بيماري روي گياهچه ها بررسي و يادداشت برداري شد. يادداشت برداري ها به مدت يک ماه در فواصل زماني 
 (VDI)و تغيير رنگ آوندي  (LSI)ي عاليم برگيبراي قارچ فوزاريوم و سيستم نمره دهي براساس شاخص ها  AUDPCدهي نمره

براي قارچ ورتيسيليوم انجام شد. نتايج حاصل از ارزيابي ويروالنس جدايه هاي عامل بيماري نشان داد که جدايه هاي قارچي فوزاريومي 
ر دو توده محلي ورامين ( در هKR1-BS( جدا شده از مناطق کرج و ميناب ) F. oxysporum, F. solaniمتعلق به گونه هاي قارچي)

 .V( نسبت به سايرين از بيماريزايي باالتري برخوردار بودند. همچنين جدايه قارچي 17.5و  15به ميزان ) AUDPCو دزفول با ميانگين 

dahliae ( از منطقه5و  6با شاخص عاليم برگي و تغيير رنگ آوندي به ترتيب به ميزان ) ود هاي دزفول و شاهردر توده آبادصفي
 ترين خسازتزايي را داشتند. بيش
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