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Abstract 

Introduction: Verticillium wilt, caused by Verticillium dahliae, is one of the most 

important soil-borne diseases of stone-fruit trees. Materials and Methods: Samples 

showing evidence of Verticillium wilt were collected from stone fruit orchards in the 

suburbs of Shahroud and Damavand and four isolates of V. dahliae were obtained. The 

fungal inoculum was prepared on sterile wheat grains and the response of 13 peach and 

nectarine cultivars propagated by grafting on GF305 (almond-peach hybrid) rootstock 

was inoculated with it in the canopy area in the garden in early spring. Sixteen weeks 

after inoculation, disease severity was recorded on a three-point scale. Results: All 

peach and nectarine cultivars were classified as very susceptible, susceptible, or semi-

susceptible and none of them showed resistance. The Nectarine Independence cultivar 

was highly susceptible to disease, while the peach cultivar had the lowest disease 

severity index and was therefore classified as semi-susceptible. Conclusion: Among 

these cultivars, the Romestar peach cultivar is less susceptible to the disease. 
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 مقاله پژوهشی 

 شلیل به پژمردگی ورتیسیلیومی و  هلو واکنش سیزده رقم

 3، اشرف نانکلی2، سید یعقوب سید معصومی 1حمید صادقی گرمارودی

ترویج کشاورزی،    .1 و  آموزش  تحقیقات،  بذر، سازمان  و  نهال  تهیه  و  اصالح  تحقیقات    کرج، موسسه 

اردبیل،    .2  ،ایران استان  ترویج مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی  و  سازمان تحقیقات، آموزش 

 ، یباغبان   قاتیموسسه علوم تحق  ،یریمعتدله و سردس  یهاوهیپژوهشکده م  .3،  ، ایراناردبیلکشاورزی،  

 .رانیکرج، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق

 1401/ 24/02پذیرش:        18/12/1400 :دریافت

واکانش سایزده رقام هلاو و شالیل باه (  1400ا )  س ی، ناانکلی  ح، سید معصومی  صادقی گرمارودی

   .60-73:  (1)11شناسی گیاهی دانش بیماری.  پژمردگی ورتیسیلیومی
         Doi: 10.2982/PPS.11.1.60. 

 کیدهچ

  داراست. زاد درختان میوه هستههای مهم خاکبیماری پژمردگی ورتیسیلیومی یکی از بیماری  مقدمه:

Verticillium dahliae  بیماری محسوب می این  نشانه نمونه  مواد و روشها:گردد.  عامل  دارای  های 

 .Vآوری و چهار جدایه  های زردآلو و هلو در شاهرود و دماوند جمعاز باغی  ومیلیسیورتهای پژمردگی  

dahliae   آمد.  به دانه  هیزادمادست  روی  و  قارچ  شد  تهیه  سترون  گندم  و   13واکنش  های  هلو  رقم 

هلو( تکثیر شده بودند، در شرایط باغی -)هیبرید بادام  GF305  هایشلیل که با روش پیوند روی پایه 

زنی شدت بیماری با یک  زنی شدند. شانزده هفته پس از مایهر با آن در ناحیه طوقه مایهدر اوایل بها

داری با رقم به بیماری تفاوت معنی  13واکنش این    یافته ها:برداری شد.  ای یادداشترتبهمقیاس سه

و    حساس بودند حساس، حساس و یا نیمهشلیل ارزیابی شده خیلی-یکدیگر داشتند. همه رقمهای هلو

هیچ کدام مقاومت نشان ندادند. واکنش رقم شلیل ایندیپندنس به بیماری خیلی حساس بود، ولی رقم 

استار  هلوی  رقم رم  گیری:نتیجهحساس جای گرفت.  استار با کمترین شدت بیماری در گروه نیمهرم

 در بین این رقمهای تحت کشت حساسیت کمتری به بیماری دارد. 

 Verticilliumشلیل، -رقم هلوپژمردگی، : کلیدیگان واژ 

 Introduction                                                                                                             مقدمه

 .P. persica var) و واریتاه بادون کارک آن یعنای شالیل (Prunus persica (L.) Batsch)هلاو 

nucipersica (Suckow) C.K. Schneid)  ه گلسرخیان تیراز(Rosaceae)  تولیاد جهاانی آن بوده که

میلیون تن بوده است که به ترتیب کشورهای چین، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه،   5/24بالغ بر    2020در سال  

. کشور چین به اند بودهو ایران هفت کشور عمده تولید کننده این محصول  یونان، ایاالت متحده آمریکا  
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میلیون تن از این میوه را در این سال تولید کرده است. سهم ایران از تولید جهاانی   14تنهایی بیش از  

هازار هکتاار برداشات شاده   39هزار تن بوده است که این مقدار از سطحی نزدیک به    612نزدیک به  

به تدریج افزایش یافتاه   2020تا سال    2016از سال    در کشور  ت این محصول باغبانیاست. سطح کش

 .(FAOSTAT 2022) است

درختاان در ایاران و جهاان این از عوامل مهم خشکی  (.Verticillium spp)پژمردگی آوندی ناشی از 

 Zare 2003, Barbara) ند امنابع شارح داده شادهزای آن در پنج گونه مهم بیماریگردد. محسوب می

and Clews 2003). عبارتناد از آن زای معاروف بیمااری دو گوناهV. dahliae Klebahn  وV. albo-

atrum Reink & Berthold  که از نظر دامنه میزبانی و نوع زمستانگذرانی با یکدیگر تفاوت دارند. گونه

V. dahlia  میزبان حساس دارد  400بیش از(Carroll et al. 2018). 

بیماری  نیترمهم در  سازوکار  خاکزیقارچاین  زایی  آنزیمهای  تولید  هضم،  سلولی های  دیواره    کننده 

پلی)پکتین پکتات استراز،  سلوالز(گاالکتوروناز،  و  فیتوتوکسین  لیاز  بروز  و  باعث  که  هستند   نشانهها 

گاالکتوروناز که آنزیم پلیشوند.  زردی، پژمردگی و نکروز دستجات آوندی و در نهایت مرگ گیاه می

می سلولی  دیواره  در  پکتین  هضم  مهمترین  باعث  از  محسوب   آنهازایی  بیماریسازوکارهای  شود 

پروتمی نوعی  مقابل،  در  یافتهینیگردد.  تکامل  گیاهان  در  دفاعی  آنزیمهای  این  فعالیت  از  که  ها اند 

می ترکیبکنند.  ممانعت  از  دسته  پروت  یاه این  پلیینیگیاهی،  کننده  ممانعت  گاالکتوروناز  های 

(Polygalacturonidase inhibiting proteins, PGIPs)  از از درخت سیب  یینی. پروتاند ه شد ده  نامی ،

ه بود، ممانعت کرددار رشد  که بر روی محیط کشت پکتین  V. dahliaeگاالکتورناز  پلیآنزیم  فعالیت  

آوردبه با هضم  آنزیم.  (Gazendam et al. 2004)عمل  کیتیناز  همانند  گیاهان  در  سلولی  خارج  های 

ها  ها است، نقش مهمی در ایجاد ایمنی نسبت به نفوذ قارچماده اصلی در دیواره سلولی قارچکیتین که 

از کیتین،   (Deacetylation)های استیل  رسد جدا کردن گروه. به نظر می(Song et al. 2020)دارند  

خصوص انواع  هاز هجوم بیمارگرها باست که با این روش    های گیاهیبین سلولدر  ی مشترک  کاراهر

 .(Zhang et al. 2022مانند )در امان میخاکزی 

قارچی  توکسین از  های  بروزنیز  عامل  بافت  پژمردگی،  مهمترین  خشکیدگی  و  گیاهی نکروز  های 

پروتند سته اسیدی  ترکیب  ترشحی شامل یک  توکسین  به لیپوپلی-ینی.  که  بر  ساکاریدی است  شدت 

و ساز گیاهروی   تثبیت  آ، فرسوخت  نهایت مرگ گیاه  یند  در  و  اسید فسفریک    مؤثرنیتروژن، تجزیه 

مقابل در  اثر  ،است.  با  مقابله  برای  مختلفی  سازوکارهای  به  نیز  بیمارگر  هایگیاهان  دست    مخرب 

  محض شناسایی قارچهای خود هستند که بهطح سلولهایی در ساند. از جمله اینکه دارای گیرندهیافته 
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  (Zig-zag)زیگزاگ  که به مدل    گردد نوعی سامانه ایمنی در گیاه فعال می  .Verticillium sp  بیمارگر

 .(Song et al. 2020) کنند یت میتعداد زیادی ژن فعالکه در آن ست شده ا معروف 

اثر شوند که برای بیگوسیپول و مشتقات آن در پنبه نوعی فیتوآلکسین محسوب میماده شیمیایی  

های تولیدکننده این مواد شیمیایی شوند. انتقال ژنتولید می  V. dahliaeزایی   کردن سازوکار بیماری

هورمون گیاهی براسینولید    .(Pegg 1989)ها، مورد توجه برخی از محققان بوده است  به سایر میزبان

گیاهچه مقاومت  افزایش  در  گوجهنیز  پژمردگی  های  به  است    مؤثری  سیلیومورتیفرنگی  بوده 

(Tahmasebi and Parizipour 2020) . 

الزم را ندارناد، بناابراین   تااثیرچاوبی،    هایبه دلیال رشاد قاارچ درون آوناد یی  شیمیا  هایکاربرد سم

. (Lopez-Escudero et al. 2007)بیمااری اسات  روش مادیریتتارین مقااوم مهمشناسایی رقمهای 

 .Hayes et al. 2007, Rygulla et al)اند هاای مختلفای گازارش شادهمقاومت به بیمااری در میزبان

2008) . 

مانی  ، عدم اختصاص میزبانی و زندهدامنه وسیع میزبانیدلیل  در خاک به  V. dahliaeکاهش جمعیت  

ریزسختینه مدت  بهطوالنی  آن،  میهای  انجام  در بهرحال  .  (Subbarao et al. 1995)  گیردسختی 

بیماری از  بسیاری  همانند  بیماری  این  تکمدیریت  بیمارگر چرخههای  اولیه  جمعیت  است  الزم  ای، 

سابقاً از تدخین خاک با فتد و حجم و شدت آن نیز کاهش یابد.  اتأخیر  کاهش یابد تا شروع اپیدمی به

بروما متیل  از  میاستفاده  استفاده  برای ضدعفونی خاک  کلروپیکرین  و  این سمید  کاربرد  ولی    هاشد 

ها در خاک های کاهش جمعیت ریزسختینهیکی از راه  هادیگر مجاز نیستند. کشت کلم بروکلی در باغ

ها در خاک شده ولی روند آلودگی پس از زنی ریزسختینه ریشه این گیاه باعث جوانه  هایشاو است. تر

در باغهای درختان   شود. کشت پنبه، سیب زمینی، کلم، توت فرنگی، اسفناج و کاهومتوقف میمدتی  

 .Carroll et al)  زیرا به شدت به این قارچ حساس هستند   ،شود  پرهیزباید    میوه حساس به بیماری

آلی   افزودن  (.2018 خاک  بمواد  روش ه  دیگر  مواد  .  استبیماری،    مدیریتهای  از  ارزان بهاین  دلیل 

های اخیر در سالخطر بودن برای محیط زیست  بی  و   ، امکان استفاده در مزرعه، تقویت رشد گیاهبودن

دارای اسیدهای چرب فرار   یاهو ترکیب  ینییپروتترکیبات  کلی  دو دسته  در  اند و  مورد توجه قرار گرفته 

می دسته  قرار  دو  این  تأثیر  نحوه  که  هستند گیرند  متفاوت  یکدیگر  با  . (Conn et al. 2005)  مواد 

مثل  های  روش حرارتآفتابدیگری  و  خاک  اندامدهی  غدهدرمانی  مثل  گیاهی  قلمههای  و  و ها  ها 

های مختلفی درجه حرارت.  اند تشخیص داده شده  مؤثر هم در مدیریت بیماری  سوزاندن بقایای گیاهی  

حرارتبه مرگ  نقطه  شده  Verticillium  یهاگونه  یبرا  ی عنوان  بهکاند  گزارش  ته  زمان  و ی مدت  مار 

 . (Okhovvat et al. 2010) دارد ین قارچ بستگیاستر
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 Materials and Methods                                                                                 هامواد و روش

 هانمونهجمع آوری 

دار در اطراف کرج، شاهرود و دماوند  درختان میوه هسته  هایاز باغطی چندین سال    بیمارهای  نمونه

آزمایشگاه منتقل شدند جمع به  آلوده شامل زردی و رنگ  نشانه.  آوری و  پریدگی  بیماری در درختان 

باال،ریزش برگ  درخت، به سمت  پایین درخت  از قسمت  ای رنگ در مقطع های قهوهوجود حلقه  ها 

 باشد. ای روشن به سیاه میوست درخت از قهوههای بریده و تغییررنگ پعرضی شاخه

 عامل بیماریقارچ  و نگهداری    سازیخالص،  جداسازی

درصاد و   5/0حی باا محلاول هیپوکلریات سادیم  پاس از ضادعفونی ساط  های آلودهشاخه  قطعاتی از

های پتاری حااوی ه و باه تشاتککاغذ صافی سترون خشک شد بر روی  با آب مقطر سترون،  شستشو  

در اتاقک رشد پتری های . تشتکمنتقل شدند  (Corn meal agar, CMA) کشت آرد ذرت آگارمحیط 

رشدیافته به محیط   سیلیومورتیهای  به مدت پنج روز قرار گرفتند. قارچ  سلسیوسدرجه    25در دمای  

ساازی بارای خالصمنتقل شادند.  (Potato dextrose agar, PDA)زمینی دکستروز آگار  کشت سیب

های تک جدایه. (Sadeghi Garmaroodi and Mansuri 2016) استفاده شد  هاگاز روش تک ها قارچ

در یخچاال   سلسایوسدرجاه    4در دماای    PDAحااوی محایط کشات  مورب  های  شده در لوله  هاگ

خشک شادن محایط کشات و ها با نوار پالستیکی پارافیلم بسته شدند تا از  درب لوله  نگهداری شدند.

   ها جلوگیری شود.های قارچی و کنهنفوذ آلودگی

 عامل بیماری  ییشناسا

هاای ها، ویژگی، ریزساختینههااگشناسی و فیزیولوژیک قارچ مثل قطر ریساه، فیالیاد،  صفات ریخت

 .  ند شد   آن مطالعه شناساییبرای قارچ  بهینهپرگنه و تعیین دمای 

  بیمارگر  تهیه زادمایه قارچ 

پس از سرد شدن  شده استفاده گردید. دانه های گندم    سترونبذرهای گندم  از  ،  برای تولید انبوه قارچ

  25ها در اتاقک رشد در دمای  زنی شدند. فالسکمایه  (ST136)هلو    با قطعاتی از پرگنه جوان جدایه

 در تاریکی نگهداری شدند تا سطح بذرها با توده تیره رنگ قارچ پوشیده شوند.  سلسیوسدرجه 

 و شلیل  های هلونهال زنیو مایه تولید

نهال تکثیر  بذوربرای  هلو،  بادام  GF305  رقم  های  هیبرید  نوعی  بههلو  -که  پایه  عاست  مورد نوان 

گرفت.   قرار  یکپایهاستفاده  رق  GF305ساله  های  هلو    یامهبا  شلیل  مختلف  شدند.  زده  پیوند  و 

فایت  رقمهای شامل  ارزیابی  می مورد  بیگ)هلو(،  )هلو(،  )هلو(،  کرست  بل  اسپرینگ  )شلیل(،  تاپ 
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رمسان )هلو(،  دکسیرد  )شلیل(،  فانتازیا  )هلو(،  ردهون  )هلو(،  ردتاپ  )هلو(،  )هلو(، کرست  استار 

هاسپرینگ هیبرید  و  )شلیل(  ایندیپندس  )هلو(،  پیوندکودب  GF305بادام  -لو کرست  که  از ند  ها 

هلو  نهالستان  -کلکسیون  در  و  تهیه  کرج  کمالشهر  باغبانی  تحقیقات  ایستگاه  در  واقع    400شلیل 

های تعداد نهالهای بذری یکنواخت پیوند زده شدند.  هکتاری موسسه تحقیقات علوم باغبانی روی پایه

 10،  18،  10،  13،  13،  12،  17،  10،  10،  9،  12،  7مل  ترتیب شایادشده به  رقمهایشده برای  زنیمایه

بودند.    11و   افزار  دادهنهال  نرم  در  ناپارامتری  از روش  استفاده  با  تحلیل   SASهای حاصل  و  تجزیه 

شناسی به باغ بیماریسربرداری شده و در زمستان همان سال  های پیوندی در بهار  نهالآماری شدند.  

به های  پژوهشکده میوه و  آبیاری معتدله و سردسیری منتقل  طور تصادفی در سه خط کاشته شدند. 

بهنهال هفتهها  معمول  یکطور  مایهای  گرفت.  صورت  نهالبار  هلوزنی  بعد در    شلیل -های  سال  بهار 

یک   صورت گرفت. برای این منظور خاک اطراف طوقه را کنار زده و پس از ایجاد یک برش سطحی

در   ST136جدایه    سیلیوم ورتیهای قارچ  الپل تیز، تعداد ده دانه گندم حاوی اندامبا اسک  متریسانتی

های برداری از نهالیادداشتاطراف طوقه قرار داده شدند. روی محل زخم دوباره با خاک پوشانده شد.  

مایهپس  هفته    16  شلیل-هلو درجهاز  سه  مقیاس  از  منظور  این  برای  گرفت.  صورت  برای زنی  ای 

 (.1  )جدول )et al. 2006 Guzmán(ها استفاده شد برداری نهالشتیاددا

 

ا  .1  جدول برای  با مایه شلیل  -های هلونهال گیری شدت بیماری  ندازهمقیاس مورد استفاده  زنی شده 

V. dahliae در شرایط طبیعی . 

Table 1. The scale used to measure disease severity of peach and nectarine cultivars 

inoculated with V. dahliae in natural condition. 

Description Scale No. 

No symptoms 1 

Partial wilting, die-back of twigs, faint growth 2 

Whole wilting or death of the plant 3 

 

 تبدیل شد.  (Disease Severity Index)طبق فرمول زیر به شاخص شدت بیماری  دادهها

 

  50تا    1/25نیمه مقاوم، بین    25تا    1/5باشد، واکنش مقاوم، بین    0-5بین  در صورتیکه این شاخص  

حساس بین  نیمه  از    75تا    1/50،  و  عنوان    100تا    1/75حساس  گرفته خیلی  به  نظر  در  حساس 

 .(Madden et al. 2007) شودیم



    و همکاران ی مارودرصادقی گ                                                   یومیلیسیورت  یبه پژمردگ لیرقم هلو و شل  زدهیواکنش س

Plant Pathology Science                                                                                                         Vol.11(1), 2022 

 

66 

 

 Results                                                                                                                      هایافته

 بیماری  هاینشانه

رنگ  نشانه زردی،  آلوده شامل  درختان  در  بیماری  و  پریدگی،  بارز  قهوهوجود حلقهپژمردگی  ای های 

باشد  ای روشن به سیاه میهای بریده و تغییر رنگ پوست درخت از قهوهرنگ در مقطع عرضی شاخه

از درخت در حالی  (.1  لشک)  نشانهکه بقیه درخت سبز و سالم هستند، از  خشک شدن تنها بخشی 

به مشخ  درخت  بازوی  یک  تنها  شدن  خشک  است.  بیماری  این  باغص  در  مشاهده    هایکرات  آلوده 

 . د یگردیم

 قارچ عامل بیماریو شناسایی  سازی  خالص،  جداسازی

شلیل، باادام، زردآلاو و گایالس( منااطق مختلاف   داران )هلو،نمونه گیاهی آلوده از هسته  50بیش از  

شامل سه جدایه از زردآلو و یک جدایاه از هلاو   سیلیومورتیآوری گردید. تنها چهار جدایه  کشور جمع

زیارا از بایش از ؛  گیاردسختی انجام میبههای آلوده  جداسازی این قارچ از بافت. متأسفانه  دست آمد به

دست آمد. ظاهراً یکی از مشکالت جداسازی این قاارچ، غیرفعاال شادن تنها چهار جدایه به  ،نمونه  50

کناد. در برخای ماوارد حتای های گیاهی است که امر جداسازی را باا مشاکل مواجاه میآن در بافت

 قارچ عامل در اکثر . (Gubler 1988)است    هم گزارش شده  سیلیومورتیبهبودی درختان آلوده به 

 
نهال  هاینشانه  .1شکل   آوندی ورتیسیلیومی  بیماری پژمردگی  شده در زنیشلیل مایه -های هلومهم 

نهال سالم.    -Aشرایط طبیعی.   آلوده در کنار یک  اولیه پژمردگی   -Bشاخه سبزخشک نهال  مراحل 

 های آلوده. نکروز مقطع عرضی شاخه -C, Dنهالها. 

Figure 1. The major symptoms of Verticillium wilt of peach and nectarine inoculated 

under natural conditions. A- The dead twigs of inoculated plant adjacent to a healthy 

plant. B- Primitive stage of wilting on the peach tree. C, D- Necrosis on the cross-

section of the twigs. 
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های پرگنه قارچ. کردهای سیاه رنگ تولید میریزسختینه PDA شده در محیط کشت های کشتنمونه

شدند. میتدریج تیره  هرنگ هستند ولی بسفید کندرشد بوده و  در اوایل دوره رشدی خود    سیلیومورتی

سااپروفیت های یکی دیگر از دالیل دشواری جداسازی شاید کندی رشد این قارچ باشد که توسط قارچ

 شود.  الرشد پوشانده میسریع

 هااگتک  ها تا سطح سرده )جنس(،  ی جدایهیها و شناساهای میکروسکوپی پرگنهپس از انجام بررسی

   Verticillium  هایبارای تعیاین گوناه از شارح گوناه. آگار جدا شد  -ها روی محیط کشت آبجدایه

(Inderbitzin et al. 2011, Zare 2003)  ریختشناساایاسااتفاده گردیااد. بااا توجااه بااه مشخصااات 

وفور تشاکیل ی معموالً باهیهای هوامیسلیوم شدند. شناسایی V. dahliaeشده  هاگهرچهارجدایه تک

هاای هاگطاول  رناگ بودناد.  ای شاکل و هار دو بیها اساتوانه، کنیادیها صافشدند. دیواره هیفمی

ها در گاهی اوقات کنیدیهای دوسلولی نیز وجود داشتند.  گیری شدند، اگرچه کنیدیسلولی اندازهتک

ای ی کاوزه. فیالیادهاگرفتناد قارار می  هافیالید بر روی  در یک لعاب موسیالژی  دستجات کروی شکل  

(. قطار قاعاده 2C)شاکل    شادند   دیادهی روی محاور کنیادیوفور  یتا  2-3های  ، معموالً در دستهشکل

رناگ تشاکیل شاده های کروی تیرهکه از سلولها  ریزسختینهساختار  فیالیدها بیشتر از نوک آنها بود.  

گیری قطار بارای انادازه.  (2B)شکل    مشاهده گردیدند   WAیا    PDAفراوانی در محیط کشت  بهبودند  

گیری شاده و میاانگین گرفتاه شاد. نتاایج کلیاه اندازهها در دو جهت عمود بر هم  آنها، قطر این اندام

های انجاام گیریانادازه اند.خالصه شده  2  های قارچی در جدولگیریهای انجام شده بر روی انداماندازه

 .Inderbitzin et al)مشخصاات ذکار شاده در مناابع باا  هاریزسختینه، فیالید و قطر هاگشده برای 

2011, Zare 2003) .مطابقت داشت 

در   پرگناهگیری رشد قارچ جدایه هلو سه تکرار از جدایه منتخب درنظر گرفتاه شاد. رناگ  برای اندازه

کاه در مرکاز  هشت روز اول سفید شیری بوده و از روز هشتم تا شانزدهم به رنگ سفید کرمی درآماد 

های سفید کرمی رنگ روی پرگنه، نقاط سیاهام  20تا روز    ام  16شدند. از روز  رنگی تولید مینقاط تیره

ی مشااهده شادند. فراوانها باهمشاهده گردیدند. پرگنه تمام ساطح تشاتک را پوشاانده و ریزساختینه

 متارها هر دو روز یکبار انجاام گردیاد. در هرباار طاول و عارد کنیادی بار حساب میلیگیریاندازه

 38/40 ±  2/19در نه مشاهده انجام شده برای سه تکرار   پرگنهگیری شد. میانگین طول و عرد اندازه

 .Vعنوان گوناه قارچ کندرشد بهمیلی متر بود. با توجه به مشاهدات میکروسکوپی و ماکروسکوپی این 

dahliae .تشخیص داده شدند 
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انبااوه تولیااد  -Aو مشخصااات میکروسااکوپی آن.  V. dahliaeزادمایااه قااارچ تولیااد  .2شکککل 

 یهاریزسختینه  -B.  زنیهای گندم، یک ماه پس از مایهبر روی دانه  سیلیومورتیهای قارچ  ریزسختینه

V. dahliae .C-  های  هاگفیالیدهای فراهم وV. dahliae . میکرومتر است. 20خط مقیاس 
Figure 2. inoculum production of V. dahliae and its microscopic features. A- Mass 

production of the Verticillium fungus on wheat grains, one month after inoculation. B- 

V. dahliae microsclerotes. C- Verticillate phialids and spores of V. dahliae. The scale 

bar is 20 µm. 
 

 

 .برای تعیین گونه V. dahliaeچ های قارگیری انداماندازه .2جدول 

Table 2. Measurement of the bodies of V. dahliae to determine the species. 

 انحراف معیار  ±میانگین به میکرومتر 
Means in micrometerβ 

 های قارچی مورد اندازه گیریاندام
Measured bodies of the fungus 

 

3.57  Spores α 1 
22.5  Phyalids 2 
35.73  Length and width mean of microsclerotes 3 

α-  ًگیری شدند.  سلولی اندازههای تکهاگصرفاα -only one cellular spores were measured. 

β -50  گیریمشاهده برای هر اندازه. β - 50 observations per each measurement. 

 

 واکنش رقمهاارزیابی  برای  استقرار بیماری  تهیه زادمایه و 

های گندم سترون رشد نمود. رشد هیفی سفید رنگ در هفته خوبی بر روی دانهبه  ST136جدایه هلو،  

ها روی تادریج رناگ آن تیاره شاد کاه ناشای از تولیاد ریزساختینهاول به خوبی مشاهده شد، ولی به

دوم در برخای ها بود، در پایاان هفتاه  پژمردگی برگ  آلودگی که شامل  نشانهاولین  گندم بود.    هایبذر

و نکاروز آونادی قابال   خشکیدگی تمام گیاه را فرا گرفات  نشانهبا گذشت زمان    .مشاهده گردید   رقمها

باه خاوبی اساتقرار یافات   شرایط طبیعیخزانه نهالستان در  بیماری در    نشانهدر مجموع  .  مشاهده بود

   (.1A,B)شکل 
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 . V. dahliaeزنی شده با شلیل مایه-مختلف هلو  رقمهایمقایسه شاخص شدت بیماری  .3شکل  

Figure 3. Comparison of disease severity index of different peach and nectarine 

cultivars inoculated with V. dahliae.  

 

ها نشان تحلیل ناپارامتری دادهمشاهده شد. نتایج تجزیه و    رقمها بیماری در درجات مختلف در تمام  

. این تفاوت در سطح  ی وجود داردسیلیومورتیبه آلودگی    رقمها داری در واکنش  داد که تفاوت معنی

 . (p=0.014, df= 12)مشاهده گردید   %5دار معنی

رقم( واکنش خیلی حساس، سه رقم واکنش حساس و یک رقم )رقم هلوی   13رقم از    9)   رقمهابیشتر  

  رقم ایندیپندنس شلیل  در  شدت بیماری  شاخص  بیشترین  رم استار( واکنش نیمه حساس نشان دادند.  

(DSI = 93.3)  استار  و کمترین مقدار آن در رقم هلوی رم(DSI= 40.0)   رقم (.  3)شکل    ثبت گردید

های درصد آلودگی نشان داده درصد داشت )داده  50با وجود اینکه درصد آلودگی زیر    هلوی دکسیرد

بهنشده ولی  باالی  اند(  بیماری  شدت  شاخص  گروه    50دلیل  گرفت.    رقمهادر  قرار  برای حساس 

بیماریزا از  از ساقه و ریشه نکروزه نهالسیلیومورتیی  یاطمینان  به محیط کشت آلوده  های  ، قطعاتی 

PDA های آلوده بازیابی گردید. منتقل و قارچ عامل از بافت 

 Discussion                                                                                                                    بحث

های کرماان و دار در اساتانزای درختاان هساتهعنوان گونه غالب بیمااریبه V. dahliaeاگرچه گونه 

شلیل باه بیمااری -هلو رقمهادر ایران تاکنون ارزیابی  ولی (Irani et al. 2003)ی شده یسمنان شناسا

درختاان میاوه هماواره باا   یرقمهااستقرار بیماری روی  ی صورت نگرفته است.  سیلیومورتیپژمردگی  

دلیل درصاد بااالی درختان میوه به  رقمهارویشی    های زیادی همراه بوده است. از یکطرف تکثیرچالش
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قلمه هام بارای اکثار درختاان استفاده از  پذیر نیست.  دگرگرده افشانی در آنها با استفاده از بذر امکان

حتی در یک گونه درصد موفقیت از یک رقم به رقام دیگار متفااوت اسات. موفقیت آمیز نبوده و میوه  

بذری است که این روش اخیر نیاز به رویشی یا    یهاهیپابر روی    رقمها  پیوند و رایج،    تنها روش مرسوم

های جوان نیاز به فراهم کردن شرایط سال زمان دارد. از طرف دیگر، استقرار بیماری بر روی نهال  3-2

 16اساتقرار بیمااری در مادت  دارد. در این تحقیاق،  برای مدت طوالنی  آب و هوایی خنک و مرطوب  

 .خوبی صورت گرفتهفته به

یکی از معضالت تولید این محصول در کشور اسات. عوامال مختلفای مثال   شلیل-زوال زودهنگام هلو

هاا، پاایین باودن موقع و انجام نادرست آن، قلیایی بودن خاکناسازگاری پایه و پیوندک، عدم هرس به

های گیاهی از جمله مهمترین ماوارد سطح مواد آلی در خاک، سرمای شدید زمستانه و آفات و بیماری

دماا در اواخار   یکاهش ناگهااندلیل  ها بهنکروز شاخه  نشانهچالش ذکر شده است.    ذکر شده برای این

بناابراین ایان  (Tatari et al. 2019اسات )ی سیلیومورتیبیماری  نشانهبسیار شبیه به و زمستان  ییزپا

 ها را نباید برای جداسازی قارچ استفاده کرد.نوع شاخه

زنی اساتفاده گردیاد ولای باا توجاه باه اختصااص هلو برای مایه  سیلیومورتیز جدایه  در این تحقیق ا

گزارش نشده است در بسیاری از موارد از جدایه پنبه برای ارزیاابی  V. dahliaeهای میزبانی در جدایه

. استفاده (Lopez-Escudero et al. 2004)درختان میوه مثل زیتون استفاده شده است  رقمهامقاومت 

های هاای بیشاتر در ساالزایی باالتری داشته باشند بارای ارزیابیهای پنبه که شدت بیماریاز جدایه

ریاز و غیار کلای برگ به دو دساته V. dahliaeهای که جدایهییعالوه از آنجاگردد. بهآینده توصیه می

هفته مشاهده نشد، بنابراین جدایاه   16ها پس از  شوند و در این تحقیق ریزش برگریز تقسیم میبرگ

ها اساتفاده ریز هم در ارزیابیریز بوده و الزم است یک جدایه برگاز نوع غیربرگ احتماالًمورد استفاده 

 گردد.

عنوان مثاال درختان میوه بسیار کم هساتند. باه  رقمهادر بین    سیلیومورتیمتأسفانه منابع مقاومت به  

 .Lopez-Escudero et al) اناد های زیتون در ارزیابی به این بیماری حساس بودهو ژنوتیپ رقمهااکثر 

خصوص در پنباه گازارش زراعی به  رقمهاماری در بین  در حالیکه موارد زیادی از مقاومت به بی  (2004

های وحشی ماورد ارزیاابی خصوص گونهداران بههای بیشتری از هستهبنابراین الزم است پایه؛  اند شده

اساتفاده شاد تاا  GF305های بذری قرار گیرند تا منابع مقاومت مشخص گردند. در این تحقیق از پایه

حداقل برسد. برهم کنش پایه و پیوند در گسترش بیماری پوسایدگی واکنش متقابل پایه و پیوندک به

. عالوه بر پایه یادشده، همچنین (Sewell and Wilson 2007است )فیتوفترایی در سیب گزارش شده 

اند، سازگاری خیلی که در فرانسه تولیدشده  GF677و    GF556مثل  بادام  -ای هلوهیبریدهای بین گونه
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هلاو بسایار   هاایی و نیز شرایط خشک و مرطوب دارند و برای واکاری در باغیهای قلیاخوبی به خاک

های سنگین و ای آلو و هیبریدهای آن در خاکهمناسب هستند، برای این منظور مناسب هستند. پایه

های هلو عملکرد خوبی ندارند، نمایش بهتری دارند ولی عدم سازگاری پایه و پیوندک، مرطوب که پایه

 Felliciano) اند شادهکوتاهی عمر درختان، تولید پاجوش و باروری کام از جملاه مشاکالت آن ذکار 

1988). 

در درختان میوه مورد استفاده قارار   ورتیسیلیومها با  سازی نهالزنی متعددی برای آلودههای مایهشرو

-Lopez)  سااعت  مادت نیمبه  هااگها در سوسپانسایون  ور کردن ریشهغوطهعنوان مثال  اند. بهگرفته

Escudero et al. 2004)ای از پرگنه قارچ روی زخمقرار دادن قطعهها و کردن شاخه، زخمی (Lopez-

Escudero et al. 2007)  
 

 Conclusion                                                                                                        گیرینتیجه

پژمردگی     هستهعامل  میوه  باغدرختان  در  دماوند   هایدار  و  شاهرود  کرج،  خاکزی   اطراف   قارچ 

Verticillium dahliae    داده شد. هرچند که سیزده و شلیل  رقم  تشخیص  این هلو  در  ارزیابی شده 

آوندی    پژوهش پژمردگی  بیماری  بیماری  ی  ورتیسیلیومبه  شدت  عددی  شاخص  اساس  خیلی بر 

و  حساس نیمه ، حساس  ویا  بودند  رم  لی  حساس  رقم  رقمهای تحت کشت  هلوی   این  بین  در  استار 

دار در  شیوع پژمردگی ورتیسیلیومی روی درختان میوه هسته  داد.نشان  حساسیت کمتری به بیماری  

بار گزارش  برای نخستین  بیماری  این  به  واکنش سیزده رقم تحت کشت هلو و شلیل  این مناطق و 

   د.ن شومی 
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