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   ايراندانش گياهپزشكيمجله 

  )٦٥‐٧٢( ١٣٨٨، ١، شماره ٤٠ره ود
  

   Verticillium dahliae يوميليسي ورتي تعامل قارچ بيمارگر پژمردگيبررس
   ي  روMeloidogyne javanica  يشه گرهير و نماتد

  شيتون در دو نوع بستر روي زيهارشد نهال
  

  ۶ و فهيمه نياستي۵، عليرضا بنداني۴، حسن رضا اعتباريان۳، جواد زاد۲، احمد خيري*۱اله سعيدي زاده آيت
  ، استاديار و كارشناس، دانشكده علوم كشاورزي، دانشگاه شاهد ۶ ،۱

  ، استادان و دانشيار، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران۵، ۳، ۲

 ، استاد گروه گياهپزشكي، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران۴
  )۸/۳/۸۷:  تاريخ تصويب‐۲۱/۸/۸۵: تاريخ دريافت( 

  
  چکيده

  

تون يي زها باغ از مشکالت متداول در Verticillium dahliae با عامل يوميليسي ورتيامروزه پژمردگ

ن يتر گسترده از يکي  از نظر پراکنش Meloidogyne javanica يشه گرهينماتد ر. باشد ميران يشمال ا

ر دو نوع بستر ي تاثيبررس قين تحقيهدف از انجام ا. آيد مي ران به شماريتون در اي باغات زينماتدها

 Verticillium dahliaeيها کرواسکلروتيش ميآزما نيدر ا. باشد ميمارگر مورد نظر يش بر تعامل دو بيرو

تون يکساله زي يها نهال. ح انتخاب شدنديه تلقي به عنوان ما Meliodogyne javanica سن دوم ي و الروها

: ي، ماده آل%٤/١٣: ، رس% ٨/١٣: لتي، س% ٨/٧٢: شن (ي شنيانواع بسترها از خاک لومرقم زرد در 

٧٦/٢، %٢/٢=ECE ،٧٦/٧ pH ( و شن درشت) ش يآزما. ل کشت شدندياستر) متريلي م٧‐ ٥به قطر ذرات

، )حيه تلقيبدون ما(شاهد : دي گرديمار و هشت تکرار طراحي در شش تيبر اساس طرح کامال تصادف

، قارچ و نماتد همزمان، قارچ دو هفته قبل از نماتد و نماتد دو هفته قبل يي، قارچ به تنهايي تنهانماتد به

کرواسکلروت ي عدد م٧٢٠٠ عدد الرو سن دوم و ١٥٠٠ب يح نماتد و قارچ به ترتيه تلقيزان مايم. از قارچ

زان يش نشان داد که مياج آزمينتا.  ماه در نظر گرفته شد٩ش يد و زمان آزماين گرديي هرگلدان تعيبرا

 شن درشت ي دارايها گلدان نسبت به ي شني خاک لومي حاويهاشه در گلداني قارچ در رزايي کلني

سه با ي شن درشت  در مقاي حاويها گلدان بالغ در يها مادهشه و ي ريها گرهشتر بود، در مقابل تعداد يب

 خاک ي حاويها گلدانفت مرده و پژمرده در  سبزرد، بايهاتعداد برگ. شتر بودي خاک بي حاويهاگلدان

در سطح ) خاک و شن(انس جوامع يکسان بودن واري  فرض Fبر اساس آزمون . شتر بودي بي شنيلوم

شه و ساقه شد، در ي قارچ در رزايي کلنيحضور نماتد قبل از قارچ سبب کاهش . رفته شديپذ% ٥احتمال 

). p ≥٠٥/٠(د يت نماتد گردي از فعالي ناشيها رهگ که حضور قارچ قبل از نماتد موجب کاهش يحال

افت ي که قارچ و نماتد را همزمان دريماري در تها نهال يي در بخش هوايماري بيها نشانهن يدتريشد

  ).p ≥٠٥/٠(د يمشاهده گرد)  درصد٩٧در بستر خاك به ميزان (کرده بود 

  
  .شيتون و بستر رويز ، Meloidogyne javanica ،Verticillium dahliae :يدي کليواژه ها

  
  مقدمه 

 عامل پژمردگي Verticillium dahliae Klebahnقارچ 
پژمردگي . باشد ميتون يبسياري از گياهان از جمله ز

 اول بار از ايتاليا V. dahliaeورتيسليومي زيتون با عامل 
اين گونه از درختان . (Ruggieri, 1946)گزارش شده است 

ده است ينبد نيز گزارش گردزيتون منطقه گرگان و گ
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(Rahnama et al., 1998) .يدر ميان نماتدهاي انگل گياه ،
 از اهميت و (.Meloidogyne spp) ريشه گرهي ينماتدها
 Meloidogyne javanicaگونه.  برخوردارنداي ويژهجايگاه 

(Treub) Chitwood از نظر ميزان خسارت اقتصادي در 
 دوم و اول اهميت قرار جهان و ايران به ترتيب در مرتبه

    .(Akhiani et al., 1984; Jepson, 1987)دارد 
در اغلب مطالعات انجام گرفته در مورد اثرات متقابل 
نماتدهاي انگل گياهي به خصوص نماتد مولد گره ريشه و 

، نقش نماتد به عنوان ها قارچساير بيمارگرها به خصوص 
 شده است  ذكرها قارچعامل تشديد كننده بيماريزايي 

(Devay et al., 1997; Ogallo & McClure, 1996).   
 در V. dahliaeنماتدها در افزايش نفوذ و آلودگي 

هاي سيب زميني از طريق تسهيل محل ورود قارچ  ريشه
همچنين سبب افزايش ترشحات ريشه . دخالت دارند

شوند و اين امر موجب افزايش وسعت ريزوسفر  مي
زايي گياه و افزايش  عث افزايش ريشه باگردد كه نهايتاً مي

  هاي ها با ميكرواسكلروت احتمال تماس نوك ريشه
V. dahliaeگردد   مي(Bower et al., 1996) . تقليل و

زا  شكسته شدن مقاومت گياهان زراعي به عوامل بيماري
هاي  در حضور نماتدهاي انگل گياهي به خصوص گونه

ان به اثبات  توسط بسياري از محققMeloidogyneجنس 
 مطالعات  .(Hassan, 1993; Prot, 1993)رسيده است 

 Filipjev (Cobb) و نماتد  V. dahliaeنشان داده است كه 
& Schuuman stekhoven Pratylenchus penetrans 

با يكديگر ) سينرژيسم( توانند به صورت هم افزايي مي
اثرات متقابل داشته باشند و سبب افزايش شدت توسعه 

دار شدن كاهش محصوالت  ئم پژمردگي آوندي و معنيعال
كشاورزي در سطوح مختلف جمعيتي شوند و اين اثر 

 به تنهايي وجود  زماني كه هر يك از اين دو ميكروارگانيسم
 ;Bower et al., 1996)دارند بسيار كم است يا وجود ندارد 

Riedel et al., 1985; MacGuidwin & Rouse, 1990). 
Rahman et al. (2000)با مطالعه اثرات متقابل نماتد   

M. javanica هايو قارچFusarium solani (Mart.) 

Appel & Wr. و Fusarium oxysporum Schlechtend 
 و M. javanicaروي نخود ايراني دريافتند كه اثر نماتد 
هاي حساس به بيمارگرهاي قارچي مذكور روي ژنوتيپ

  .پژمردگي، افزايشي بوده است
هاي اخير با توجه به گسترش کشت زيتون طي سال

توليد نهال  كاري ودر ايران و آلوده بودن مناطق زيتون

 و نماتد V. dahliaeکشور، از جمله استان گلستان به قارچ 
M. javanicaبودن قارچ و نماتد زي خاکن ي و همچن 
    M. javanica  و  V. dahliaeن مطالعه تعامل يمذکور، در ا

تون رقم زرد، به ي زيها نهال يش رويرو و نوع  بستردر د
 قرار يعنوان يكي از مهمترين ارقام در ايران، مورد بررس

  .است گرفته
  

  هامواد و روش
  V. dahliaeح قارچ يه تلقيه مايته

  V. dahliaeنمونه برداري و جداسازي قارچ 
نژاد غير برگ ريز  (V. dahliaeنمونه آلوده به قارچ 

SS-4 ( منطقه توشن، واقع در جنوب شهر گرگان، از از
.  به عمل آمد١٣٨٤زيتون رقم زرد در مهر  هايباغ

يي كه بخشي از بافت ها شاخهجداسازي قارچ مورد نظر از 
 در اثر فعاليت قارچ تغيير رنگ داده ها  آنپوست و چوب

. است، از حد فاصل بافت سالم و بيمار انجام گرفت
پس از سترون شدن با محلول ي داراي آلودگي ها نمونه

يك درصد هيپوكلريت سديم به مدت يك دقيقه و 
 جهت رشد بيمارگر PDAشستشو با آب مقطر به محيط 

  .منتقل شد
  سازي و تشخيص قارچ بيمارگر  خالص

 از آن ييپس از كشت قارچ مورد نظر، جهت شناسا
شناسايي اين قارچ بر  .اساليد ميكروسكوپي تهيه شد

رفولوژيك و مرفومتريك فياليد، اسپور و اساس مشخصات م
ميكرواسكلروت و با استفاده از كليد ارائه شده توسط 

Hilloks (1992)مايه تلقيح قارچ براي انجام .  انجام شد
آزمون بيماريزايي، كنيدي و براي انجام آزمايش اصلي، 

 در PDAدر محيط . ميكرواسكلروت در نظر گرفته شد
دي و در محيط زاپك مايع در شرايط نور زرد توليد كني

  ميكرواسكلروت به ميزان فراوان  شرايط بدون نور،
  در هر دو حالت دماي محيط کشت . كند توليد مي

  درجه سانتيگراد در نظر گرفته شد ٢٣ قارچ مورد نظر
(Bhat & Subbarao, 1999; Khan et al., 2000) .  

  آزمون بيماريزايي قارچ بيمارگر

ون كنيدي جهت آزمون تهيه سوسپانسي براي
بيماريزايي، به هر پتري حاوي پرگنه قارچ در حدود         

توسط يك ميله .  آب مقطر سترون اضافه شدليتر ميلي ١٥
اي سر كج سترون و حركت آرام آن روي سطح  شيشه

ها از پرگنه جدا  پرگنه، بدون کندن محيط كشت، كنيدي
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اين . دندشده و در آب مقطر به صورت سوسپانسيون درآم
سوسپانسيون از پارچه ململ دو اليه سترون عبور داده 

تعداد ) هموسيتومتر(با كمك اساليد گلبول شمار . شد
 از سوسپانسيون تعيين ليتر ميليهاي موجود در هر كنيدي
  با اضافه كردن آب مقطر سترون و يا اضافه . گرديد

كردن مجدد سوسپانسيون، غلظت نهايي سوسپانسيون 
   تنظيم شدليتر ميلي كنيدي در هر ١×١٠٦روي 

(Khan et al., 2000) .ق ي به روش تزرييزايماريآزمون ب
 هر ي براليتر ميليک يزان ي به ميديون کنيسوسپانس

کساله، در پنج ي ساقه نهال ي فوقانيها بخشنهال، در 
زان آب ين مي شاهد هميها نهالبه . تكرار انجام گرفت
  . (Devay et al., 1973)د يق گرديمقطر سترون تزر

، پس از V. dahliae قارچ ييزايماريدر مورد آزمون ب
ک به محل ي نزدينواح( از ساقه ييها بخشگذشت دو ماه، 

 و ها برگ در يپژمردگ (يماري بيها نشانه يکه دارا) قيتزر

 PDAط ي و در محيبودند، جداساز)  در بافت ساقهيرگيت
 يکروسکوپي مقارچ بدست آمده با مشخصات. ديکشت گرد

  .قارچ بکار رفته در آزمون مطابقت داشت
  تهيه مايه تلقيح قارچ بيمارگر براي آزمايش اصلي

ها ابتدا پرگنه قارچ به ترتيب براي تهيه ميكرواسكلروت
سپس .  مش عبور داده شد٤٠٠ و ١٠٠، ٦٠هاي از  الك

 مش با آب مقطر سترون به ٤٠٠محتويات داخل الك 
اين سوسپانسيون . ي گرديدآور عجمصورت سوسپانسيون 

ماسه بادي را . با حجم مساوي از ماسه بادي مخلوط گرديد
 ٤٥ابتدا پس از شستشو با آب مقطر به ترتيب از الك هاي 

 مش در اتوكالو ٦٠ مش عبور داده و محتويات الك ٦٠و 
 دقيقه سترون ٢٠ درجه سانتيگراد به مدت ١٢١با دماي 
 و ماسه پس از خشك شدن مخلوط ميكرواسكلروت. گرديد

 جهت تعيين تعداد زادمايه. با مخلوط كن يكنواخت شد

(propagule) زنده در مايه تلقيح، پنج نمونه يك گرمي از 
  يها رقتمخلوط را برداشته و با آب مقطر سترون، 

هر .  از آن تهيه شد١×١٠‐٨  و١×١٠‐٦ ،١×١٠‐ ١،٤×١٠‐٢
پنج  در PDAرقت به طور جداگانه روي محيط كشت 

 روز نگهداري در انكوباتور ٦‐ ٥بعد از . تكرار كشت گرديد
هاي تندش  درجه سانتيگراد، تعداد زادمايه٢٣با دماي 

 يا بينوكولر ١٠٠×يافته در زير ميكروسكوپ با بزرگنمايي 
 در هر گرم ها  آن شمارش گرديد و تعداد٦٤×با بزرگنمايي 
ميكرواسكلروت و ماسه بادي مشخص شد  از مخلوط

(Khan et al., 2000) .  
براي جدايه ) ميكرواسكلروت زنده(تعداد زادمايه فعال 

  عدد در گرم مخلوط ميكرواسكلروت و ٦×١٠٤توشن 
براي انجام آزمايش اصلي به . ماسه بادي برآورد گرديد

گرم از مخلوط ميكرواسكلروت ١٢/٠روش اختالط با بستر، 
در ) زنده عدد ميكرواسكلروت ٧٢٠٠معادل (و ماسه بادي 

 آب مقطر سترون به حالت سوسپانسيون ليتر ميليپنج 
درآورده و به طور يكنواخت در عمق يك سانتيمتري بستر 

  .هرگلدان ريخته شد
  M.  javanicaح نماتد ريشه گرهي گونه يه تلقيه مايته

  نمونه برداري و تشخيص نماتد ريشه گرهي

 از يبردار  نمونهM. javanicaدر مورد نماتد 
ا يکساله و ي يها نهال حومه شهر گرگان از يها لستاننها

استخراج نماتد نر و . تون به عمل آمديدو ساله رقم زرد ز
ها و   الکيق کاربرد سريالرو سن دوم از خاک به طر

پس از آن . (De Grisse, 1969)وژ انجام شد يفيسانتر
شه آلوده و ي ري موجود رويها گرهاستخراج ماده بالغ از 

کول ي از کوتيکروسکوپيد مي الزم، اساليها رشانجام ب
 يين کار جهت شناسايا. ديه گردي بدن ماده تهيانتها
  .  استي ضرورM. javanica  گونهيقطع

 با مشخصات ارائه شده M. javanicaمشخصات گونه 
  . مطابقت داشتNickle  (1991) و Jepson (1987)توسط 

   گرهيخالص سازي و تهيه مايه تلقيحي نماتد ريشه

ر نماتد از روش توده تخم ي و تکثيساز  خالصيبرا
 رقم روت گرز يفرنگ  گوجهي نشاهايمنفرد بر رو

(Rutgers)ر آن ي نماتد پس از تکثييشناسا.  استفاده شد
استخراج تخم و تهيه الرو سن دوم با . ز انجام گرفتين

.  انجام گرفتHussey & Barker  (1973)استفاده از روش 
خ در انکوباتور و يتخم نماتد در آب جهت تفر ي حاويپتر

 ٤٨‐ ٢٤گراد به مدت ي درجه سانت٢٢‐٢٠ يتاريكي با دما
 سن يپس از سترون کردن الروها. ساعت قرار داده شد

م به مدت دو يت سديپوکلريک درصد هيدوم با محلول 
 هر يح نماتد برايه تلقيزان ماي، مها  آنقه و شمارشيدق

 آب مقطر ليتر ميليوم در شش   الرو سن د١٥٠٠گلدان 
 به طور يحيه تلقين مايسپس ا. ديسترون منظور گرد

خته ي بستر هر گلدان ريمتريک سانتيکنواخت در عمق ي
متر مکعب يم سانتي سن دوم ني شمارش الروهايبرا. شد

ک ي ياز الرو شناور در آب به صورت قطرات کوچک رو
ر ن قرايريسيش با سطح چرب شده توسط گلي ديپتر
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 ي الروها١٠٠×ييکروسکوپ با بزرگنماير ميدر ز. گرفت
براي افزايش دقت در . ديدرون قطرات شمارش گرد

تخمين تعداد الروها، شمارش الروها سه مرتبه انجام 
 ,Lamberti & Baines, 1969; Hussey & Barker)گرفت

1973; Sasanelli et al., 1997) .  
  نماتدتون در حضور يکساله زي يها نهالآزمون 

M. javanica و قارچ  V. dahliae  

 ساقه رقم زرد، يها ش از قلمهيتون مورد آزمايز
 وزارت يها  سترون در گلخانهيدار شده در خاک لوم شهير

اچه سد ي واقع در طارم در مجاورت دريجهاد کشاورز
 مورد يها نهال. ، انتخاب شد)ليسد منج(درود يسف

 سالم، فاقد شاخه يي هوايها بخش يساله، دارا کيانتخاب 
ها به دو  نهال. متر طول داشتندي سانت٢٥ و در حدود يفرع

يك دسته در همان خاك .  تايي تقسيم شدند٤٨دسته 
هاي مورد آزمايش به حجم تقريبي  اوليه خود در گلدان

متر ي سانت٧٢٠با ميزان  خاك (متر مكعب ي سانت٧٥٠
حاوي هاي  يك دسته ديگر در گلدان. كاشته شدند) مكعب

. كاشته شدند) متري ميل٧‐ ٥به قطر ذرات (شن درشت 
هاي داراي شن درشت هر چهار هفته يك بار در آب  گلدان

آبياري به ميزان پنج گرم بر ليتر كود شيميايي مركب از 
 درصد پتاس و عناصر ٢٠ درصد فسفر، ١٠ درصد ازت، ٢٠

ميكرو مانند روي، آهن، منگنز و بر ساخت شركت پاپيتال 
 به طور ياريآب. كردند نام كود ميكرون، دريافت ميتحت 

 آب در هر ليتر ميلي ٢٠زان يک بار به ميمنظم هر سه روز 
ش يمدت آزما. گرفتي انجام ميشينوبت به هر واحد آزما

. دين گرديي ماه تع٩ش ي تا اتمام آزمايزن مايهن ياز اول
مار و هشت ي با شش تي تصادفش در قالب طرح کامالًيآزما
، )حيه تلقيبدون ما(شاهد : ديم گردين شرح تنظيرار به اتک

، قارچ و نماتد به طور يي، قارچ به تنهايينماتد به تنها
همزمان، قارچ دو هفته قبل از نماتد و نماتد دو هفته قبل 

  .از قارچ
 در يماري بيها نشانهن ي، اوليزن مايهشش ماه پس از 

)  شدهيزنهيا ميهاک سوم نهالي(ها  نهالي برخيهابرگ
 و (chlorotic)  سبزرديهاشمارش تعداد برگ. ظاهر شد

ن يروز بعد از ظهور اول (necrotic)پژمرده و بافت مرده 
ش وزن يپس از اتمام آزما.  انجام گرفتيماري بيها نشانه
 يريگت نماتد اندازهي حاصل از فعاليهاشه، تعداد گرهيتر ر
 يها بافت)  شدنياقهوه(ر رنگ يين درصد تغيهمچن. شد
 وزن يريگق اندازهيشه و ساقه بدون برگ از طرير

شه و ساقه و تعيين درصد يره جدا شده از ري تيها بافت
ي تيره در مقايسه با بافت هاي بدون تغيير رنگ، ها بافت
ط گلخانه يشرا. دي قارچ محاسبه گردي دارايمارهايدر ت
 نه  به مدتيعيگراد و نور طبي درجه سانت٢٧‐ ٢٥ يدما

  .ماه از اوايل فروردين تا اواخر آبان بود
  

  جينتا
ي محتوي خاك و شن در ها گلدانوزن تر ريشه در 

به ) قارچ و نماتد به طور همزمان (٤و ) شاهد (١تيمارهاي 
از  بعد. ترتيب بيشترين و كمترين مقدار خود را داشت

، )نماتد به تنهائي (٢به ترتيب تيمارهاي ) شاهد (١تيمار 
 ٥و ) نماتد دو هفته قبل از قارچ (٦، )رچ به تنهائيقا (٣
بيشترين وزن تر ريشه را دارا ) قارچ دو هفته قبل از نماتد(

هاي خاك نسبت  وزن تر ريشه در گلدان). ١شکل(بودند 
  ).١شکل(به شن كمتر بود 

هاي هوايي   بيماري در انداميهاميزان درصد نشانه
ن بدون در نظر هاي محتوي خاك و ش ميزبان در گلدان

قارچ و نماتد بطور  (٤در تيمارهاي ) شاهد (١گرفتن تيمار 
به ترتيب بيشترين و ) نماتد به تنهائي (٢و ) همزمان

قارچ و نماتد به  (٤از تيمار  بعد. كمترين ميزان را داشت
هفته قبل از  قارچ دو (٥به ترتيب تيمارهاي ) طور همزمان

بيشترين ميزان )  قارچنماتد دو هفته قبل از (٦و ) نماتد
 يهاميزان درصد نشانه). ٢شکل(درصد را دارا بودند 

هاي هاي هوايي ميزبان برحسب تعداد برگ بيماري در اندام
هاي خاك نسبت به  سبزرد و بافت مرده در گلدان

  ).٢شکل(هاي شن بيشتر بود  گلدان
هاي  ميزان درصد تغيير رنگ بافت ساقه در گلدان

 ١محتوي خاك و شن بدون در نظر گرفتن تيمارهاي 
به علت اضافه نشدن قارچ ) (نماتد به تنهائي (٢و ) شاهد(
نماتد دو  (٦و ) قارچ به تنهائي (٣در تيمارهاي ) ها  آنبه

به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان را ) هفته قبل از قارچ
به ترتيب ) قارچ به تنهائي (٣بعداز تيمار . ددارا بو

قارچ و  (٤و ) قارچ دو هفته قبل از نماتد (٥تيمارهاي 
بيشترين ميزان درصد تغيير رنگ ) نماتد به طور همزمان
ميزان درصد تغيير رنگ ). ٣شکل(اند  بافت ساقه را داشته

هاي خاك  هاي شن نسبت به گلدان بافت  ساقه  در  گلدان
شه در يميزان درصد تغيير رنگ بافت ر). ٣شکل(كمتر بود 

ر رنگ ساقه ييج مربوط به تغي از نتاV. dahliaeاثر فعاليت 
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  ).٤شکل(کرد  يت ميتبع
هاي محتوي خاك و  هاي ريشه در گلدان تعداد گره

قارچ به  (٣و ) شاهد (١شن بدون در نظر گرفتن تيمارهاي 
 در تيمارهاي )ها  آنبه علت اضافه نشدن نماتد به) (تنهائي

به ) قارچ دو هفته قبل از نماتد (٥و ) نماتد به تنهائي (٢
بعد از . ترتيب بيشترين و كمترين مقدار خود را داشت

نماتد دو  (٦، به ترتيب تيمارهاي )نماتد به تنهائي (٢تيمار 
) قارچ و نماتد به طور همزمان (٤و ) هفته قبل از قارچ

تعداد ). ٥شکل(د بيشترين تعداد گره ريشه را داشتن
هاي  هاي شن نسبت به گلدان هاي ريشه در گلدان گره

گيري  هاي اندازه ميانگين داده). ٥شکل(خاك بيشتر بود 
دار  اختالف معني % ٥شده در تمام موارد در سطح احتمال 

طبق . از سطح اطمينان برخوردار بودند%  ٩٩داشته و تا 
) اك و شنخ( فرض يكسان بودن واريانس جوامع Fآزمون 

فرض يكسان بودن . پذيرفته شد % ٥در سطح احتمال 
پذيرفته  % ٥ميانگين دو جامعه نيز در سطح احتمال 

  .گرديد
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   در M. javanicaي از فعاليت  تعداد گره ريشه ناش‐۵شکل
  ي محتوي شن و خاكها گلدانهاي زيتون در نهال

 
  :شماره تيمارها

  شاهد. ۱
  نماتد به تنهايي. ۲
 قارچ به تنهايي. ۳
 قارچ و نماتد همزمان. ۴
 قارچ دو هفته قبل از نماتد. ۵
 نماتد دو هفته قبل از قارچ. ۶



  ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰مجله دانش گياهپزشكي ايران، دوره   ۷۰

  بحث
 تشديد بيماري نتايج آزمايش انجام شده عالوه بر تاييد

پژمردگي ورتيسيليومي زيتون در حضور نماتد                     
M. javanica كه با نتايج ديگران ، (Riedel et al., 1985; 

Mai &  Abawi, 1987; MacGuidwin &  Rouse, 1990; 
 Kroon &  Elgersma, 1993; Bower et al., 1996; 

Devay et al., 1997; Rahamn et al., 2000;).  مشابهت
دارد، روشن كننده نكات زير در اين ارتباط متقابل بين 

  .باشد مينماتد و قارچ 
زايي نماتد   سبب كاهش گرهV. dahliaeحضور قارچ 

M. javanicaگردد و اين حضور هرچه به حضور نماتد   مي
نماتد كمتر ) زايي گره(تر باشد فعاليت  در ريزوسفر نزديك

زايي نماتد   در گرهV. dahliaeمنفي بيشترين اثر . است
زماني رخ داده است كه قارچ دو هفته قبل از نماتد در 

اين اثر منفي در ). ٥تيمار(ريزوسفر تلقيح شده بود 
هاي داراي شن  هاي داراي خاك مشهودتر از گلدان گلدان
  .باشد مي

هاي حاوي شن بيشتر از  ميزان وزن تر ريشه در گلدان
باتوجه به تهويه بيشتر و نيز . هاي خاك است گلدان

هاي حاوي شن اين نتيجه دور  كوددهي مناسب در گلدان
بعداز تيمار شماره يك، بيشترين وزن تر . از انتظار نيست

  مشاهده ٥ و ٦ ، ٣ ، ٢ريشه به ترتيب در تيمارهاي 
 داراي خاك ديده ٤كمترين وزن تر ريشه در تيمار  .گرديد

دهد كه حضور توأم قارچ و  ياين نتايج نشان م. شده است
. زبان داشته استيشه مي رين خسارت را رويشترينماتد ب

رسد كاهش مشهودتر وزن تر ريشه در به نظر مي
به . تيمارهاي خاك به علت فعاليت بهتر قارچ بوده است

سبب تهويه باال و رطوبت به اندازه و نيز رشد مطلوب 
ت نماتد در يال حاصل از فعيها گره، تعداد )ريشه(ميزبان 
حضور و . هاي خاك است هاي شن بيشتر از گلدان گلدان
 زايي کلنيشه سبب کاهش ي ريت نماتد در بافت هايفعال

 حضور ير منفين تاثيشتري که بي گردد به طوريقارچ م
 که نماتد را دو هفته يماري قارچ را در تييزاينماتد بر کلن

علت ). ٦ماريت(د يتوان ديافت کرده است ميقبل از قارچ در
 به مسئله فضا و اثراتي كه نماتد بر اين امر احتماالً

گردد، به طوري  ي موجود در گره مي گذارد، بر ميها سلول
ي غيرمتاثر از نماتد، به ها سلول به خوبي ها سلولكه اين 
از آن . دهند العمل نشان نمي  عكسV. dahliaeحضور 

گردد  نتقل ميجايي كه آلودگي قارچي از ريشه به ساقه م
توان مشاهده كرد  چنين وضعيتي را در ساقه نيز مي

(Schnathorst, 1981).   
 با انجام Fattah & Webster (1983)  در اين مورد

 و قارچ  M. javanicaآزمايشي در مورد اثرات متقابل نماتد 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Sacc.) Wr.   

.  نتايج متفاوتي دست يافته اندروي ارقام گوجه فرنگي به
به اين صورت كه در اثر آلودگي نماتد مولد گره تغييرات 
مرفولوژيكي، آناتوميكي و بيوشيميايي در منطقه تغذيه 

قارچ مولد پژمردگي نيز در همين ناحيه . دهدنماتد رخ مي
فعاليت و بيماريزايي داشته و سرانجام خود را به آوندهاي 

رسد كه در اين محل  ابراين به نظر ميبن. رساندچوبي مي
ارتباط مستقيم، اعم از نفوذ قارچ به داخل گال و تجمع در 

از طرف ديگر رشد و . آن بين اين دو پاتوژن برقرار شود
 در اثر حمله نماتد ها سلولتكثير بيش از حد طبيعي اين 

، اعم از استحكام ها سلولمولد گره به نحوي روند طبيعي 
 نظر جانشيني مواد ليگنيني و سلولزي و ها ازديواره

لذا  .اندازدضخامت طبيعي ديواره سلولي را به تاخير مي
 گيردآلودگي قارچي در اين ناحيه به سهولت انجام مي

(Fattah & Webster, 1983).  
Mai &  Abawi  (1987) نشان دادند كه وفور 

تركيبات مختلف اعم از اسيدهاي آمينه، پروتئين، 
ي غول ها سلول در DNA و RNA چرب، ليپيد، اسيدهاي

ي سالم همانند يك ها سلول در مقايسه با (giant cell) آسا
بستر غذايي تمايل قارچ را به آلودگي، حتي درون 

  . دهدي غول آسا افزايش ميها سلول
هاي محتوي  به طور كل ميزان فعاليت قارچ در گلدان

ين مسئله ا. هاي محتوي شن است خاك بيشتر از گلدان
هاي سنگين و  باتوجه به حضور موفق قارچ در خاك

به هر . مرطوب با مواد آلي نسبتا باال، قابل توجيه است
.  قارچي است فرصت طلبV. dahliaeدانيم كه  حال مي

و تضعيف گياه ) ريزوسفر(با حضور اين قارچ در فراريشه 
 سبب M. javanicaنماتد . شود حمله قارچ قريب الوقوع مي

زدن به ريشه و كاهش قدرت  ضعيف گياه از راه آسيب ت
حال هرچه حضور نماتد و قارچ مذكور . شود جذب آن مي

رغم تر است، علي توأم با يكديگر باشد تضعيف گياه محتمل
اينكه بين اين دو ميكروارگانيزم رقابت شديدتري پديد 

نتايج مشابه اين آزمايش در مطالعات ديگران . خواهد آمد
  .شود اهده مينيز مش

Ribeiro & Hagedorn  (1983) مشاهده كردند كه 
 .F. oxysporum f.spحساسيت ارقام لوبيا به قارچ

phaseoli Kendric & Synderشود كه    زماني بيشتر مي
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 همزمان در گياه حضور داشته M. javanicaقارچ و نماتد 
هاي باشند و رشد رويشي و توليد اسپور قارچ در محيط

صاره گياهان آلوده شده با نماتد، نسبت به زماني حاوي ع
باشد، بيشتر كه قارچ در محيط داراي عصاره گياه سالم مي

  .مي شود
Khan & Hosseini-Nejad  (1991) با مطالعه اثر 
   و قارچM. javanicaمتقابل نماتد ريشه گرهي 

F. oxysporum f.sp. ciceri (Padwick) Synder & 
Hansen قام نخود دريافتند كه پژمردگي روي برخي ار

البته اثرات هم افزايي . دهدشديد در حضور نماتد رخ مي
زني ي هاي همزمان بيشتر از حالتي بود كه مايهزن مايهدر 

  .پشت سر هم و با فاصله انجام گرفت
 يهاتوان در مورد ميزان نشانه پديده هم افزايي را مي

  بيشترين .  كرد  مشاهده  گياه هوايي    بخش در بيماري 
  

 در تيمارهايي كه قارچ يي روي بخش هوايماري بيهانشانه
شديدترين . توان ديد اند مي و نماتد را با هم دريافت كرده

عالئم در تيماري كه همزمان دو ميكروارگانيسم را دريافت 
و تيماري كه قارچ را ) ٤تيمار(شود كرده مشاهده مي

قام دوم قرار دارد زودتر از نماتد دريافت كرده در م
 نهال يي در بخش هوايماري بيهانشانه). ٥تيمار(

هاي شن بيشتر  هاي داراي خاك نسبت به گلدان گلدان
آيد كه هرچه  از نتايج بدست آمده چنين بر مي. بوده است

 در بخش يماري بيها نشانهزان يوزن تر ريشه كمتر باشد م
ار شماره چنانكه به جز تيم.  نهال نيز بيشتر استييهوا

يك، بيشترين و كمترين عالئم هوايي بيماري را به ترتيب 
 داريم و از طرفي بيشترين و كمترين ٢ و ٤در تيمارهاي 

 مشاهده شده ٤ و ٢وزن تر ريشه به ترتيب در تيمارهاي 
  .است
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