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  چکیده

، پوسیدگی ریشه و شانکر پوسیدگی  مرگ گیاهچه،، از پوسیدگی بذر1384 تا 1380هاي  درفاصله سال

، شناسی ات ریختمطالع. وصیات جنس ریزوکتونیا جداسازي شد جدایه با خص79خشک ریشه چغندرقند 

اي و  ، چهار جدایه را درگروه دو هستهگیري قطر هیف ول هیف و اندازهسل شمارش تعداد هسته در هر

جدایه متعلق به 27، اي جدایه چند هسته74از تعداد . بندي کرد  دستهها اي گروه چند هسته رجدایه را د 75

AG4، 28 جدایهAG2به  ، دو جدایه متعلقAG3، یک جدایه AG5 با هیچ گروهی آناستوموز ) جدایه17 ( بقیهو 

هچه و  از مرگ گیاAG4هاي  جدایه.  از پوسیدگی ریشه جداسازي شدندAG2هاي  اغلب جدایه. ندادند

اي با دوایر متحدالمرکز روي  پوسیدگی خشک و چوب پنبهشانکر از عالئم . پوسیدگی ریشه جداسازي شدند

دماي بهینه رشد اکثر . ستوموز ندادندها با هیچ گروهی آنا ایهه این جدآوري شد ک ، پنج جدایه جمعریشه

 گراد  سانتی درجه30هاي شانکر پوسیدگی خشک در دماي   جدایه.دست آمد هگراد ب درجه سانتی25ها  جدایه

نتایج این آزمون تنوع در . آزمون بیماریزایی در شرایط درون شیشه انجام شد. بیشترین رشد را داشتند

ها  شترین میزان بیماري را روي گیاهچهی بAG4 هاي متعلق به جدایه. ها را نمایان ساخت جدایهاریزایی بیم

 AG 5 وAG3 هاي جدایه .ی کمتري برخوردار بودندی از بیماریزاAG4  نسبت بهAG2هاي نشان دادند و جدایه

جدایه غیربیماریزا ولی دو اي، دو  ها دو هسته هیاز بین جدا. ها نشان دادند تغییر رنگ مختصري روي گیاهچه

هاي شانکر پوسیدگی خشک  جدایه. ه را نشان دادندچ اي شدن ریشه ها عالئم قهوه جدایه دیگر روي گیاهچه

هاي آناستوموزي در شرایط  هاي منتخب گروه تنوع بیماریزایی جدایه. ها بیماریزا بودند  روي گیاهچهزنی

 دو ستوموزيآنادو گروه  هاي هر نتایج نشان داد جدایه. شدی گیاهان بالغ چغندرقند نیز بررسگلخانه و روي 

 روي گیاهان )Rh114) AG-2  اما قدرت بیماریزایی جدایه،باشند و چهار قادر به ایجاد پوسیدگی ریشه می

  . بالغ بیشتر بود
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  مقدمه

ریزوکتونیا از نظر تاکسونومیکی، تنوع ژنتیکـی،       

 لوژیکی یـک مجموعـه بـسیار متنـوع        بیماریزایی و اکو  

)Mordue et al. ــروف آن   )1989 ــه معـ و گونـ

Rhizoctonia  solani این گونه عامل مرگ . باشد می

ت برگــی یــه و بالچــه، پوســیدگی ریــشه و طوقــ گیــاه

یی از جمعیـت     تنوع ژنتیکی بسیار بـاال     چغندرقند بوده و  

، لذا به آن گونه مرکب اطـالق        آن گزارش گردیده است   

 شـبه  .)Vi1ga1ys and Cubeta 1994 (شـده اسـت  

هـاي موجـود در      د هـسته  جنس ریزوکتونیا براساس تعدا   

دسـته ریزوکتونیاهـاي تـک      ، بـه سـه      هر سلول هیـف   

 بندي شـده   اي گروه  اي و چند هسته    ، دو هسته  اي هسته

Moore)(است  دو گروه اخیـر بـه نوبـه خـود و     .1996

 به چندین گـروه  بندي آناستوموزي  هوم گروه براساس مف 

ند شـو  می بندي یکی مجزا هستند تقسیم   که از لحاظ ژنت   

)Car1ing et al.  درحقیقــت اســتفاده از  .)2002

ــوع هــاي بیوشــیمیایی و مولکــولی  روش در مطالعــه تن

ییدکننده نتایج حاصـل    أتهاي ریزوکتونیا،    ژنتیکی جدایه 

  .بر مبناي واکنش آناستوموز است

هــاي  بررســی خــصوصیات و بیمــاریزایی گــروه

 در یـک  قنـد  جدا شـده از چغندر    R.solani آناستوموزي

 AG-4تحقیق جامع در آمریکـا نـشان داده اسـت کـه             

چه می باشد در حالی      گروه آناستوموزي غالب مرگ گیاه    

 و  AG-5 بـه    چـه مربـوط     مـرگ گیـاه    درصد12/27 که

 مربوط بـه  درصدAG-2-1  ،3/0 مربوط به    درصد78/19

AG-3   ندادنـد  با هیچ گروهـی آناسـتوموز   درصد5/6 و .

زایی در گلخانه نشان داد که       هاي اثبات بیماري   آزمایش

مـرگ   AG-4 وAG-1،AG-2-2هاي متعلق به  جدایه

 ، AG-2-1هاي متعلق به   د نمودند اما جدایه   چه ایجا  گیاه

AG-3 و  AG-5  زایی کمتـري داشـتند و       قدرت بیماري

چـه    جدا شده از مرگ گیـاه  R.solaniهاي   بیشتر جدایه 

 قــرار (AG-4)  4چغندرقنــد در گــروه آناســتوموزي  

Windels and Nabben)گرفتند ژاپـن از   در .(1989

ــشت گیاهچــه ــاي ک ــدان ه ــذي  شــده در گل ــاي کاغ ه

اي متعلــق بــه  هــایی از ریزوکتونیــاي دو هــسته جدایــه

AG-Kهـاي آناســتوموزي   گـروه  ,AG-C ,AG-E  و

AG-I   هـاي متعلـق     در بین جدایه  . جداسازي شده است

 و AG-4هـاي   اي جدایـه   تونیاهاي چند هـسته   به ریزوک 

AG-2-2  از جدایــه هــاي AG-1,AG-2-1 وAG-5 

هـاي   گـروه  .(Uchino et al.1983) بیماریزاتر بودنـد 

ــه    ــشه و طوق ــیدگی ری ــی از پوس ــتوموزي مختلف آناس

تــاکنون . )Sneh et al.1991 (رقنــد جــدا شــدندچغند

 AG-2-2، AG-4، AG-2-1 هــاي آناســتوموزي گــروه

،AG-5 و AG-3        به ترتیب اهمیـت بـه عنـوان عوامـل 

ــزارش     ــد گـ ــه چغندرقنـ ــشه و طوقـ ــیدگی ریـ پوسـ

Windels and Nabben(انـد  شـده  1989; Rush et 

al,1994(.  

) Dry rot canker (شـانکر پوسـیدگی خـشک   

پوسیدگی ریشه است که توسـط ریچـارد در         اي از    نمونه

 بـه نقـل از     (مریکا گزارش شـده اسـت     آ در   1921سال  

(Herr هـاي   در این بیماري تعداد زیـادي زخـم  . 1996

ــر   ــه صــورت دوای ــدور ب ــره، موضــعی و م قهوهــاي تی

 25 تـا    2بـه قطـر     (هاي متفـاوت     متحدالمرکز به اندازه  

 در زیر   .شوند در قسمت باالي ریشه ایجاد می      )متر میلی
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گردد که حاوي    ها شانکرهاي عمیقی ایجاد می     این زخم 

در این حالـت بافـت میزبـان        . باشند هاي قارچ می   ریسه

هاي سالم مجاور  شده و به طور مشخصی از بافت    خشک

دربـاره ایـن نـوع پوسـیدگی ریـشه          . گـردد  متمایز مـی  

 ;Cooke and Scott 1993(اطالعات کمی وجود دارد

Herr 1996.(   

هاي آناستوموزي یک تـا پـنج از         ران گروه در ای 

در . مناطق مختلف کـشور جـدا و گـزارش شـده اسـت            

) 1375(مطالعات انجام شده توسط صفایی و میناسـیان         

مشخص گردید که بالغ بـر ده درصـد از مـرگ و میـر               

هاي چغندرقند در اسـتان خوزسـتان مربـوط بـه            چه گیاه

R.solani AG-4ان عباسی مقـدم و همکـار  . باشد  می

 را از AG-2-2 وAG-4 هاي آناسـتوموزي   گروه) 1377(

ــد  ــد خراســان گــزارش کردن ــوع در . مــزارع چغندرقن تن

 چغندرقند مربوط بـه     R.solani هاي جدایهزایی   بیماري

هاي آناستوموزي چهار و دو مطالعـه شـده اسـت    گروه

هــــاي  بیمــــاري). 1383محمــــودي و همکــــاران (

ــل مخ  ــد، در مراح ــایی چغندرقن ــد، ریزوکتونی ــف رش تل

پوسـیدگی  . کننـد  ناپـذیري وارد مـی     هاي جبران  خسارت

 (Damping-off)چـه   و مرگ گیاه(Seed decay)بذر

 هـاي مراحـل اولیـه رشـد محـصول          اريـه بیم ــازجمل

)Herr 1996( و بالیــت برگــی ) Naito 1984 ( در

هاي ریـشه ناشـی از       پوسیدگی. رشد است مراحل بعدي   

وسیدگی ریـشه و طوقـه،      بیمارگر ریزوکتونیا نیز شامل پ    

و  (Dry rot canker) پوســیدگی خــشک شــانکر 

ـــپوسی ــشه مــیشــــدگی بنفـ باشــند کــه توســط   ری

ــ ــ ونهـگ ــاي مختل ــی ـه ــاد م ــا ایج ــود ف ریزوکتونی  ش

)Whitney and Duffus 1986( .   پوسـیدگی ریـشه

تــرین  ناشــی از ایــن بیمــارگر، در دهــه هفتــاد از مهــم

 حساب آورده شده و     قند در آمریکا به     هاي چغندر  بیماري

اند    درصد برآورد کرده    هفت میزان خسارت آن را بالغ بر     

)Hecker and Ruppel 1977(.     باتوجـه بـه اهمیـت

زایــی  اقتــصادي چغندرقنــد و پتانــسیل بــاالي بیمــاري

هاي ریزوکتونیا در مراحل مختلف رشد ایـن گیـاه،           گونه

زا  ثر در مدیریت این عامـل بیمـاري       ؤاتخاذ تصمیمات م  

لزم شناخت هرچه بیشتر خصوصیات کلیدي و مهم        مست

این تحقیق بر آن شد تا بـا        . هاي مختلف آن است    گونه

هـاي ریزوکتونیـا از منـاطق        آوري و بررسی جدایـه     جمع

مختلف چغندرکاري کشور و تعیـین گـروه آناسـتوموزي      

هـا را در     هاي آناستوموزي و اهمیت آن     ها، تنوع گروه   آن

د و منطقه جغرافیـایی مـورد       ارتباط با محصول چغندرقن   

  .بررسی قرار دهد

  

  ها  مواد و روش

  هاي بیمارگر برداري و جداسازي جدایه نمونه

هاي آلوده و مشکوك پس از ضدعفونی         ازنمونه

 و با هیپوکلریـت سـدیم نـیم درصـد           درصد75با اتانول   

زمینـی    و یا سیب   )WA( ار آگ –روي محیط کشت آب     

هـاي متعلـق     جدایه اسیدي)PDA ( آگار – دکستروز   –

 .به شبه جـنس ریزوکتونیـا جداسـازي و کـشت گردیـد       

 22-25کـشت داده شـده در دمـاي    پتـري  هاي   کتتش

گراد قرارداده شدند و پس از یک تـا دو روز            درجه سانتی 

 با مشخصات ریزوکتونیا با روش کـشت        یافته رشد   چقار

نیا روي  هاي ریزوکتو  جدایه. سازي شد  نوك ریسه خالص  
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کـارتنی بـه     هاي  مک    شده جو درون شیشه    بذر سترون 

ها  کردن آن   روز رشد داده پس از خشک      21 تا   14مدت  

در دماي اتاق به مدت دو تا سه روز در دماي چهـار تـا               

  .داري شدند گراد نگه ت درجه سانتیهش

  

  ها بررسی خصوصیات جدایه

تولید یا عدم     فولوژي ، هاي قارچ از نظر مر     جدایه

 ایـن  جهـت  .نـد بررسی قـرار گرفت وت مورد   رتولید اسکل 

هـاي   هاي منتخب دیسک  از کشت خالص جدایه    بررسی

ــی  ــشت میل ــشت   ه ــیط ک ــه مح ــري ب   در PDA مت

هـا در    کتمتري منتقل و تش    هاي پتري نه سانتی    کتتش

داري  گـراد در تـاریکی نگـه        درجه سانتی  25 -27دماي  

  .)Kim et al.1994(  شدند

  

  تعیین وضعیت هسته و قطر ریسه 

اي از  هــاي دو هــسته تــشخیص جدایــهجهــت 

ــسته  ــد هـ ــلول    چنـ ــر سـ ــسته در هـ ــداد هـ اي، تعـ

 جهـت شـمارش     .هاي مورد نظـر بررسـی شـد        درجدایه

هــاي اســتریل  هــا روي الم تعــداد هــسته، ابتــدا جدایــه

 دو درصـد رشـد داده شـدند و پـس از             WAآغشته بـا    

هـاي رشـد یافتـه بـا سـافرانین            ساعت ریسه  48 تا   24

  .شدندآمیزي  قلیایی رنگ

هـاي   گیـري قطـر ریـسه از کـشت       براي انـدازه  

ــ  ــا س ــوان دو ت ــه روي المـج ــتریل  ه روزه ک ــاي اس ه

ــا  ــشته ب ــWAآغ ـــ دو درص ـــد رش ـــد ک د، ـرده بودن

ـ    . استفاده شـد   ـ     گـپـس از رن ـ  ـآمیـزي الم ب ول ـا محل

ــ ــی اسی ـــرنگ ـــوشین در بـد ف ــ400ایی ـزرگنم رابر ـ ب

طر ـدار، قــ شـکــ طـ خــیبــا اســتفاده از عدســی چــشم

ــدازه 50 ــسه ان ــانگین آن   ری ــد و می ــري ش ــه   گی ــا ب ه

Sneh et( عنــوان قطــر ریــسه در نظــر گرفتــه شــد

al.1991 .(  

  

  هاي آناستوموزي تعیین گروه

ــت   ــروه آناســتوموزي، از روش جف ــین گ در تعی

WDAپتـري حـاوي  تـشتک  هـا درون   کـردن هیـف  

(Water Dextrose Agar) هــاي  و تالقــی هیــف

 )tester (وموزي شـاخص هـاي آناسـت   ها بـا گـروه    جدایه

ــشه .Sneh et al (اي روي الم شیـ ــا )1991  بـ

. از میکروســکوپ نــوري اینــورت اســتفاده شــد اســتفاده

 و  X 40هـاي متقابـل بـا بزرگنمـایی           پیوند بین ریـسه   

X100  چهـار   بـراي یـک واکـنش مثبـت،       .  بررسی شد

  .تا پنج پیوند در نظر گرفته شد

  

  تعیین دماي بهینه رشد

هــاي ســه  از حاشـیه کلنــی بـراي ایــن منظــور  

ــوك ــنج روزه بل ــا پ ــی  ت ــنج میل ــه قطــر پ ــر  هــایی ب مت

ــه محــیط کــشت   ــدPDAانتخــاب و ب ــل گردی .  منتق

داري شـد     ساعت قـارچ در دمـاي اتـاق نگـه          24سپس  

 سـاعت بـه دمـاي    24 بعـداز  .تا شروع بـه رشـد نمایـد      

موردنظر انتقال یافـت تـا در ایـن فاصـله زمـانی قـارچ            

ــت ســازگ ــه حال ــن . اري برســددر آن دمــا ب ــس از ای پ

هـا خـط کـشیده شـد و مجـدداً            مدت در حاشیه کلنـی    

 ساعت فاصـله ایـن خـط تـا حاشـیه جدیـد              24پس از   

گیــري تــا زمــان  ایــن انــدازه. گیــري شــد کلنــی انــدازه
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پتـري ادامـه    تـشتک   رسیدن حاشیه کلنـی بـه دیـواره         

دماهـاي اصـلی مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه             . یافت

 درجـــــــه 40 و 37، 30 ،20،25، 15: عبـــــــارت از

گیـري بـراي هـر جدایـه         انـدازه . باشـند   مـی  گراد سانتی

 در ایـن    .در نظـر گرفتـه شـد      در هر دمـا چهـار تکـرار         

ــصادف      بــه عنــوان  آزمــایش هــشت جدایــه بــه ت

اي آناســتوموزي هــ از بــین گــروههــاي نماینــده  جدایــه

  .مختلف انتخاب شدند

  

هاي بیمارگر در  مطالعه تنوع بیماریزایی جدایه

  ایط درون شیشهشر

R.solani  جدایه از27زایی  قدرت بیماري

AG-4 ،28از جدایه  R.solani AG  جدایه با 17 ، 2-

، )هاي استاندارد تعامل نکردند با گروه(گروه نامشخص 

R.solaniو یک جدایه R.solani AG-3 دو جدایه

AG-5 زایی  بیماري.  پتري مطالعه شدهاي تشتک در

روه آناستوموزي دو، چهار و هاي متعلق به گ جدایه

هاي با گروه آناستوموزي نامشخص هر  همچنین جدایه

کدام در یک آزمایش جداگانه در قالب طرح کامالً 

براي این . تصادفی با پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفت

 در دماي PDA ها روي میحط کشت بتدا جدایهاکار، 

فعال یافته و از حاشیه گراد رشد   درجه سانتی27-25

متري به محیط  هاي هشت میلی  قرصپرگنه قارچ

WAها  دوازده ساعت پس از انتقال جدایه.  منتقل شدند

زده رقم رسول  ، ده عدد بذر جوانهWAبه محیط کشت 

متر اطراف پرگنه  شعاع سه سانتیبه اي  پیرامون دایره

متري چیده و  هاي پتري ده سانتی  در تشتکچفعال قار

تعامل . داري شد گراد نگه ه سانتی درج25-27در دماي 

هاي در حال رشد سه، پنج و هفت روز  جدایه با گیاهچه

شدت بیماري . زنی، مورد ارزیابی قرار گرفت بعد از مایه

ها براساس مقیاس کارلینگ و  روي هریک از گیاهچه

با اصالحات جزئی  )Carling et al. 2002( همکاران

  . برداري شد یادداشت

  

از  هاي نماینده حاصل زایی جدایه يتنوع بیمار

  آزمایش درون شیشه

در این آزمایش، بیماریزایی سه جدایه 

R.solani AG-4دو جدایه  R.solani AG -2 و پنج 

دو جدایه عامل (جدایه با گروه آناستوموزي نامشخص 

به ) اي شانکر پوسیدگی خشک و سه جدایه دو هسته

هاي درون  عنوان نماینده کالسترهاي حاصل آزمایش

شیشه، در قالب یک طرح کامالً تصادقی با پنج تکرار تا 

  .زنی با یکدیگر مقایسه شد  روز پس از مایه10

  

هاي بیمارگر در  زایی جدایه مطالعه تنوع بیماري

  شرایط گلخانه 

 روي R.solaniهاي منتخب  زایی جدایه تنوع بیماري

  هاي چغندرقند  گیاهچه

 شامل R.solani جدایه 11در این آزمایش 

زایی بسیار باال و پایین از  هایی با قدرت بیماري جدایه

هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت، که چهار  گروه

، 120هاي  جدایه(ها  اي جدایه متعلق به گروه دو هسته

، دو جدایه مربوط به گروه )199، 244، 141

، سه جدایه )218 و 204هاي  جدایه(آناستوموزي چهار 
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هاي  جدایه(یجاد شانکر پوسیدگی خشک از عوامل ا

، یک جدایه از گروه آناستوموزي دو )127، 132، 135

ک جدایه هم از گروه آناستوموزي سه ـو ی) 114(

 تیمار آزمایش 12عنوان ه به همراه یک شاهد ب) 182(

ها براساس نتایج  انتخاب جدایه. در نظر گرفته شدند

در . فتهاي درون شیشه صورت گر از آزمایش حاصل

زنی  این آزمایش از روش الیه مایه قارچ جهت مایه

 .هاي چغندرقند استفاده شد چه ها روي گیاه جدایه

)Windels et al.1997(هاي شاهد الیه آگار   به گلدان

تکرار و در قالب طرح آزمایش با پنج . سترون اضافه شد

ها تا  درصد مرگ و میر گیاهچه. ی اجرا شدکامالً تصادف

  .برداري شد ارم بعد از کاشت یادداشتهفته چه

  

 R.solaniهاي منتخب  زایی جدایه مطالعه تنوع بیماري

  روي گیاهان بالغ

بیش (جهت انجام این آزمایش از گیاهان بالغ 

هاي بزرگ  نشاءها به گلدان. استفاده شد) ته هف14از 

پنج کیلویی منتقل و چند هفته پس از انتقال با چهار 

زنی  هاي موردنظر، مایه  به جدایههعدد بذر ذرت آلود

جهت تهیه مایه قارچ، ابتدا بذر ذرت دو مرتبه . شدند

د و ـرون شــاعت ستــ س24اصله ــوالی به فـمت

 روز در دماي 21وردنظر روي آن به مدت ــجدایه م

بذرهاي آلوده . گراد رشد داده شد  درجه سانتی27-25

 ریشه متري خاك کنار انتیــه سـق ســذرت در عم

ی با  آزمایش در قالب طرح کامالً تصادف.قرار گرفتند

میزان پوسیدگی ریشه هر بوته سه . سه تکرار اجرا شد

  باتنرمقیاسزنی با استفاده از  ه بعداز مایهـهفت

)Buttner et al. 2004(در این . برداري شد  یادداشت

هاي کامالً  هاي سالم نمره یک و بوته مقیاس به بوته

. داده شد9ره پوسیده نم

  

  نتایج 

هاي پتري  ها درون تشتک نحوه رشد جدایه

با . ها بود نوع مورفولوژیکی آنتگر   بیانPDAحاوي 

از چند  ها در دماي محیط پس که اکثر جدایه وجود این

 اما برخی هم در. روز تا چند ماه اسکلروت تولید کردند

در بین تمام . این شرایط اسکلروتی تولید نکردند

، 199، 120، 141ر جدایه اهاي مورد مطالعه، چه هجدای

ها  اي اي و بقیه متعلق به گروه چند هسته  دو هسته244

هاي چند  ها در مقایسه با جدایه رنگ این جدایه. بودند

. اي شکل داشتند اي روشنتر و ظاهر پنبه هسته

هایی که به عنوان نماینده از گروه چند  جدایه

رد مطالعه قرار ر ریسه موها براي تعیین قط اي هسته

هاي  اي هیف هاي دو هسته  با جدایهگرفتند در مقایسه

 جدایه مورد 79از تعداد . تر داشتند تر و تیره ضخیم

 جدایه متعلق به گروه ریزوکتونیاهاي چند 75مطالعه، 

هاي آناستوموزي  اي بودند که جهت تعیین گروه هسته

 1– 13ارد هاي آناستوموزي استاند در تعامل با گروه

پزشکی  هاي کلکسیون بخش تحقیقات گیاه جدایه(

نتایج . قرار گرفتند) مؤسسه تحقیقات چغندر قندر کرج

 جدایه را در گروه 27دست آمده در این بخش تعداد ه ب

 جدایه در گروه AG 4( ،28(آناستوموزي چهار 

ایه را در گروه ، دو جد)AG2(آناستوموزي دو 

ک جدایه را در گروه  و ی)AG 3 (آناستوموزي سه

ها  سایر جدایه. بندي کرد  طبقه)AG5 (آناستوموزي پنج

 تعامل )Tester (هاي شاخص یک از جدایه هم با هیچ
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هاي آناستوموزي  بیشترین فراوانی در بین گروه. نداشتند

ها در  اکثر جدایه.  بوددومربوط به گروه آناستوموزي 

ن رشد را گراد بیشترین میزا  درجه سانتی25-27دماي 

که پنج جدایه عامل شانکر پوسیدگی  داشتند، در حالی

 بیشترین میزان رشد را در )Dry Rot Canker (خشک

 با .)1شکل(  نشان دادندگراد  سانتیدرجه30دماي 

ها در شرایط درون شیشه  زایی جدایه مطالعه بیماري

زایی با یکدیگر  ها از نظر بیماري مشخص شد که جدایه

ها توسط آزمون  تجزیه آماري داده.  دارنداختالف فراوان

زده  زایی روي بذور جوانه دانکن بر مبناي میزان بیماري

زنی  چغندرقند در سه، پنج و هفت روز پس از مایه

نتایج حاصل از تجزیه مراحل مختلف . صورت پذیرفت

هاي متعلق به  برداري نشان داد که جدایه یادداشت

AG-4سه روز بعداز (اول برداري   بر مبناي یادداشت

برداري دوم   گروه اما براساس یادداشت10به ) زنی مایه

بندي   گروه دستههفتدر ) زنی پنج روز بعداز مایه(

هفت روز بعد (برداري سوم  در یادداشت. )2شکل ( شدند

نظر شدت بیماري  ها از نقطه اکثر جدایه) زنی از مایه

تجزیه  .مشابه هم بوده و در چهار سطح قرار گرفتند

میزان شدت (ها بر مبناي سه متغیر   جدایهيا خوشه

با ) زنی بیماري در روز سوم، پنجم و هفتم بعداز مایه

 Average(ها از متوسط پیوستگی بین گروه استفاده

Linkage between groups (ها را به سه گروه  جدایه

زا، بیماریزایی نسبتاً ضعیف  زا، نسبتاً بیماري بیماري

تجزیه میانگین شدت ) 3شکل (کردبندي  دسته

 در مراحل مختلف دانکناز آزمون  زایی با استفاده بیماري

 AG-5  وAG-3  وAG-2 هاي بردراي، جدایه یادداشت

برداري اول و دوم به چهار گروه و در  را در یادداشت

شکل ( گروه تقسیم کرد ششبرداري سوم به  یادداشت

ها را بر مبناي سه متغیر  اي این جدایه تجربه خوشه). 4

میزان شدت بیماري در روز سوم، پنجم و هفتم بعداز (

 .)5شکل ( گروه تقسیم کرد چهاربه ) زنی مایه

به عنوان ) AG-5) 234،182،180  وAG-3 هاي جدایه

زایی خیلی ضعیف نیز در یک رده قرار  گروه با بیماري

  ).5شکل (گرفتند 

ناستوموزي  گروه آهایی که آزمون دانکن جدایه

اي  هاي دو هسته  را، به همراه جدایهها مشخص نبود آن

. بندي کرد  گروه دستههفت در بر مبناي سه متغیر

 به Rh 199ها و جدایه  زاترین آن  بیماري256 جدایه

ها مشخص  زاي این جدایه عنوان جدایه غیربیماري

 چهارها را به  اي این گروه از جدایه تجزیه خوشه. گردید

زایی  زا، با بیماري  بیماريهاي شدیداً جدایهدسته، 

بندي  زا تقسیم زایی ضعیف و غیربیماري متوسط، بیماري

هاي این گروه قدرت  اکثر جدایه). 6شکل (کرد 

  .زایی پایینی داشتند بیماري

هاي نماینده از  زایی جدایه مقایسه قدرت بیماري

هاي  با گروه  گروه آناستوموزي دو، چهار و جدایه

هاي دو  ستوموزي نامشخص و همچنین جدایهآنا

اي در شرایط درون شیشه مبین تشابه نتایج با  هسته

صورت جداگانه  هاي آناستوموزي که به آزمون گروه

اي نتایج  تجزیه خوشه. باشد انجام شده بود، می

بندي  ها را در پنج گروه دسته زایی، این جدایه بیماري

ایشات قبل هم  که در آزم204 جدایه) 7شکل . (کرد

زایی باالیی داشت، در این آزمایش نیز در روز  بیماري

زنی به باالترین میزان خود، یعنی  چهارم پس از مایه

 که از گروه 176که جدایه  چهار رسید درحالی

زایی خیلی کم انتخاب شده بود، در  هاي با بیماري جدایه

  .بود) سه دهم (3/0همین روز به میزان 
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ن مرگ و میر گیاهچه روي رقم       باتوجه به  میزا   

 جدایـه مـورد     11زنـی بـا      از مایـه   حساس رسول ناشـی   

بررسی  که به روش دانکن تجربه گردیده بود، مشخص 

بـا بیـشترین درصـد      ) AG-4 گروه (204شد که جدایه    

ازگـروه   (120چـه  در یـک گـروه و جدایـه         مرگ گیـاه  

بــه عنــوان ) اي دوهــسته (199و جدایــه ) هــا ناشــناخته

ها در گـروه بـه شـاهد قـرار گرفتنـد             ترین جدایه  ضعیف

 .)8شکل (

 جدایـه منتخـب روي      11زایـی    تنوع در بیماري  

گیاهان بالغ چغندرقند در شرایط گلخانه، کـه بـه روش           

 اهـا را در شـش سـطح مجـز           شده، جدایه  تجزیهدانکن  

 بـه   AG-2  گـروه  )(Rh114 جدایـه . بنـدي کـرد    دسته

  شـدت بیمـاري      تـرین جدایـه بـا میـانگین        عنوان قوي 

 Rh141 در یک سطح و جدایه       1-9 در مقیاس    375/7

اي  هــاي دو هــسته جدایــه. گرفــت در ســطح دوم قــرار

Rh244, 120,  در گـروه  زا  به عنوان غیربیمـاري 199

اي  هـاي چنـد هـسته      در بـین جدایـه    . دیگر قرار گرفتند  

 3/1زایی   با شدت بیماري  ) AG-3 گروه (Rh182 جدایه

شـکل  (زایی را از خود نـشان داد       اريترین قدرت بیم   کم

9(.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  هاي ریزوکتونیا در دماهاي مختلف  میزان رشد خطی جدایه1شکل
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C A S E      0         5        10        15        20        25

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  R207        9   

  R204       10   

  R206        6   

  R112        2              

  R197        3              

  R136        4            

  R214       15             

  R105        8                                             

  R273        1                                            

  R191       12                                             

  R143       14                                        

  R217       13                                               

  R203       11                                            

  R176        5                          

  R157        7                          

  R218       16   

  

 زنی  روز بعد از مایه7 و 5، 3 بر مبناي شدت بیماري Rhizoctonia solani AG-4هاي اي جدایه  تجزیه خوشه 3شکل

   روي چغندرقند رقم رسول در شرایط درون شیشه) 4-0مقیاس (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-AG-2 هاي زایی جدایه شدت بیماري 4شکل     روي رقم رسول در شرایط درون شیشه3-5

جدایه هاي انتخاب شده ریزوکتونیا
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    C A S E      0         5        10        15        20        25
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  R256        1   

  R124       16                                                  

  R120        6                                                  

  R236        9                                                  

  R235       13                        

  R199       15                                                 

  R141        5                                                 

  R269       12              

  R208        8                           

  R132       10                           

  R162       14              

  R238        7             

  R161        3              

  R185       11             

  R184        2      

  R244       17      

  R179        4      

  R175       18   

Rescaled Distance Cluster Combine

   C A S E    0         5        10        15        20        25
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

          R196   
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          R121   

          R147              

          R222              

          R133              

          R84-22            

          R271                                                 

          R237                                                 
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          R122                                                 

          R127                                              

          R182                                                  

          R180   

          R234   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,AG-2)هاي اي جدایه  خوشهتجزیه  5شکل 3, 5) R. solani  زنی   روز بعد از مایه7 و 5 و 3 برمنباي شدت بیماري

  هروي چعندرقند رقم رسول در شرایط درون شیش) 4-0مقیاس (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

اي بر مبناي شدت  هاي دوهسته با گروه آناستوموزي نامشخص و جدایه  R. solaniهاي  اي جدایه  تجزیه خوشه6شکل

  روي چغندرقند رقم رسول در شرایط درون شیشه) 4-0مقیاس (زنی روز بعداز مایه 7 و 5، 3بیماري 
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 هاي آناستوموزي مختلف روي رقم رسول در شرایط درون شیشه هاي نماینده گروه زایی جدایه شدت بیماري 7شکل
  )دار آماري دارند هاي داراي حروف متفاوت اختالف معنی میانگین(

  

  

  

  

  

هاي  کتونیاهاي گروهو منتخب ربزهاي زنی با جدایه از مایه هاي چغندرقند رقم رسول ناشی مانی گیاهچه  درصد زنده8شکل 
  )دار آماري دارند هاي داراي حروف متفاوت اختالف معنی میانگین (آنا ستوموزي مختلف

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   در شرایط درون شیشهروي رقم رسول R.solani AG-2 هاي  شدت بیماریزایی جدایه9شکل 
  )دار آماري دارند هاي داراي حروف متفاوت اختالف معنی میانگین (
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  بحث 

هاي  دست آمده تنوع گروهه براساس نتایج ب

هاي  هآناستوموزي جدا شده از چغندرقند به گرو

آناستوموزي دو، سه، چهار و پنج و چند جدایه دو 

متعلق هاي  ها، جدایه در بین آن. اي محدود شد هسته

اي آناستوموزي دو و چهار از فراوانی و قدرت ه به گروه

هاي  زایی بیشتري در قیاس با سایر گروه بیماري

 در سایر مناطق .آناستوموزي جدا شده، برخوردار بودند

چغندرکاري دنیا با شرایط آب و هوایی نسبتاً مشابه 

هاي آناستوموزي دو و چهار اهمیت  ایران نیز، گروه

Winedls and Nabben)تند بیشتري داش 1989; 

Rush et al. 1994). در این بررسی پنج جدایه از 

هاي خراسان و  عالئم شانکر پوسیدگی خشک از استان

کدام از  ها با هیچ این جدایه. لرستان جداسازي شد

 رشد دماي بهینه. هاي آناستوموزي واکنش ندادند گروه

از ) رادگ  درجه سانتی30باالي  (ها قدري بیشتر آن

هاي آناستوموزي دو و چهار  هاي متعلق به گروه جدایه

 )Dry rot canker( شانکر پوسیدگی خشک. بود

اي از پوسیدگی ریشه است که توسط ریچارد در  نمونه

. زارش شده استـریکا گـ در آم1921ال ــس

دگی خشک با ــهاي عامل شانکر پوسی جدایه

 فاوت دارندوسیدگی ریشه و طوقه تهاي عامل پ جدایه

)Whitney and Duffus شانکر پوسیدگی . )1986

 درجه 30 -35(هاي باالتر  حرارتخشک در درجه 

و رطوبت کمتر خاك آلودگی بیشتري ایجاد ) گراد سانتی

Whitney and Duffus) نماید می طبق . (1986

ها عامل  گزارشات مختلف چندین گونه از قارچ

د نباش در کشور میزاي ریشه و طوقه چغندرقند  بیماري

 از .)1377همکاران،  مقدم و  عباسی؛1374ارشاد (

هاي مورد مطالعه در این پژوهش از   که نمونهیجای آن

مناطق عمده چغندرکاري کشور مزارع چغندرقند 

که اکثر مناطق  آوري شده است احتمال این جمع

ثیر این بیمارگر باشد أچغندرقند کاري کشور تحت ت

وجه به این احتمال تالش در زمینه  بات.یابد شدت می

یشتر این بیمارگر و دستیابی به شناخت هرچه ب

در این . اي دارد ت ویزهثر مدیریت آن اهمیؤهاي م روش

تحقیق نیز تالش بر این بود که اطالعات موردنیاز در 

تنوع  مورد ساختار کلی جمعیت این بیمارگر نظیر

یی در زا ن بیماريچنی هم شناسی و ژنتیکی و ریخت

 کشت این محصول در کشور مناطق مختلف زیر

ود تا به کمک متخصصین اصالح آوري و ارائه ش جمع

توان در زمینه تهیه ارقام مقاوم جهت مدیریت ه تات بنبا

. ثر برداشته شودؤگر خاکزاد گامی مو کنترل این بیمار

دست آمد تنوع باالیی در  که در این تحقیق بهنتایجی 

 جدا شده از چغندرقند R .solani ها هزایی جدای بیماري

هاي آناستوموزي مختلف بودند  را که متعلق به گروه

ط شد این چه ازنتایج این قسمت استنبا  آن.نشان داد

هاي گروه  زایی جدایه است که تنوع در بیماري

خیلی بیشتر از گروه  )AG-4 (ستوموزي چهارآنا

 سه  در204 جدایه .باشد  می)(AG-2 وآناستوموزي د

داکثر  پنج روز بعد به ح206زنی و  روز پس از مایه

 و 218هاي   اما جدایه،ندزایی خود رسید میزان بیماري

زنی هم نتوانستند عالئم    تا هفت روز پس از مایه176

هاي با   جدایه.ها  نشان دهند چه  را روي گیاهبیماري
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 زایی خود تقریباً گروه آناستوموزي نامشخص در بیماري

روز هفتم   ها تا  اکثر این جدایه. داشتند مشابهیوضعیت

 اکثر .ها ایجاد کردند عالئم ضعیفی روي گیاهچه

 با )AG-2( هاي مربوط به گروه آناستوموزي دو جدایه

هاي   با گیاهچههفت روز پس از تعاملتا  که وجود این

زایی دست  چغندرقند نتوانستند به حداکثر شدت بیماري

عملکرد  (AG-4) هاي دایهیابند، اما برخالف ج

هایی که با این روش در  جدایه .تري نشان دادند متعادل

بندي شده  زایی دسته هاي مختلف از لحاظ بیماري رده

 .ر مقایسه شدندند، در آزمایشی دیگر نیز با یکدیگبود

هاي  هاي نماینده گروه زایی جدایه بدین ترتیب بیماري

وه آناستوموزي هاي با گر مختلف آناستوموزي و جدایه

 در این .نامشخص تا ده روز پس از تعامل بررسی شدند

 از گروه آناستوموزي 204بررسی مشخص گردید جدایه 

ایی و جدایه ز  بیشترین شدت بیماري)AG-4(چهار 

ترین میزان  ستوموزي چهار کم نیز از گروه آنا179

 يها دایهـکه سایر ج زایی را داشت در حالی ريبیما

AG-2هاي گروه آناستوموزي نامشخص با  یه و جدا

 در .هاي بعدي قرار گرفتند مقداري اختالف در رده

چه   مرحله گیاهمنتخب در هاي ایی جدایه بررسی بیماري

چه  ، نیز بیشترین میزان تلفات گیاهو در شرایط گلخانه

  )AG-4 ( از گروه آناستوموزي204در تعامل با جدایه 

 نسبت به AG-2 لق بههاي متعاتفاق افتاد و جدایه

زایی کمتري داشتند و   بیماريAG-4 هايجدایه

اي در این بررسی جدایه  ترین جدایه چند هسته ضعیف

هاي با گروه آناستوموزي نامشخص بود   از جدایه127

نتایج این قسمت . ي شبیه شاهد داشتکه عملکرد

اي با آزمایشات درون شیشه  مالحظه همخوانی قابل

 که AG-4 هاي تی دیگر جدایهداشت و به عبار

زده چغندرقند  زایی را روي بذور جوانهبیشترین بیماری

غندر در شرایط گلخانه نیز هاي چ روي گیاهچه، داشتند

نتایج . داشتندها  زایی بیشتري از سایر جدایه بیماري

دست آمده در این بخش با نتایج مطالعات محمودي  هب

در ادامه این .  نیز مطابقت داشت)1383( همکاران و

زایی جدایه روي  ها و مطالعه تنوع بیماري بررسی

 Rh114گیاهان بالغ چغندرقند در شرایط گلخانه جدایه 

، بیشترین شدت )AG-(2  از گروه آناستوموزي دو

 از گروه Rh204 ی و پس از آن جدایهزای بیماري

به عنوان  Rh127 آناستوموزي چهار و در نهایت جدایه

نتایج این قسمت .  مشخص گردید ترین جدایهضعیف

گر این  ید نتایج آزمایش درون شیشه بیانأیضمن ت

 توموزي دوـهاي گروه آناس باشد که جدایه مسئله می

)2-AG ( زایی بیشتري روي گیاهان بالغ  ي بیمار

تنوع . کنند ته و خسارات بیشتري وارد میچغندرقند داش

مقاومت ثیري که بر پایداري أدر بیمارزایی به لحاظ ت

از موارد شکسته  کند و در بسیاري دارد نیز مهم جلوه می

شدن مقاومت برخی از ارقام را به دلیل ایجاد تنوع در 

Peever et( دانند زایی بیمارگر می بیماري al. 2000  (  .

بیمارگري نظیر ریزوکتونیا و همچنین برخی 

هاي مدیریتی  بیمارگرهاي دیگر که خاکزاد بوده روش

طلبند که به دلیل  ها را می از سایر بیمارگرمتفاوتی

از ارقام  هاي کنترل شیمیایی استفاده آمدي روشناکار

ثر ؤ، شیوه مهاي زراعی دیگر م در تلفیق با روشمقاو

به . باشد گونه بیمارگرها می شی از اینکاهش خسارت نا
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همین دلیل براي دسترسی به مقاومتی پایدار باید 

ان بمارگر و تعامل آن با میزآگاهی کافی از ژنتیک بی

دست آمده در این تحقیق به ه با توجه به نتایج ب. داشت

 )AG-2 ( وستوموزي درسد خسارت گروه آنا نظر می

این الزم است  روي محصول چغندرقند بیشتر و بنابر

جهت مدیریت این بیمارگر مطالعات بر روي گروه 

  . معطوف شود AG-2 R .solani آناستوموزي دو
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