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 هاترین یافتهمهم

از نظر واکنش به کلرات در دو  Macrophomina phaseolinaهای دست آمده نشان داد که جدايهنتايج به ◄

 .رمانند و شعاعی دارندصورت پَهای حساس دو نوع الگوی رشد بهگیرند و جدايهگروه قرار می

 گراد است.سانتی درجه 33جدايه  01گراد و برای یتدرجه سان 52جدايه،  33دمای بهینه برای رشد  ◄

 (.≥12/1P)ارتباط مشخصی بین تنوع واکنش به کلرات و نرخ رشد در دماهای مختلف بررسی مشاهده نشد  ◄

 

 اکنش به کلراتدما، و ،Macrophomina phaseolina کلیدي: هايواژه

 

 10-313-005  شناسنامه طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

  

 نژاد، زهرا مهری، الهه لطفعلیسیداسماعیل رضوی ،سیدجواد صانعی نویسنده)گان(:

نسبت به مناطق معتدل و گرم و ارتباط آن با  Macrophomina phaseolinaهای بررسی سازگاری جدايه عنوان:

 ها به کلراتواکنش جدايه

 11-603-111 شماره:

 12/1/1616  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهمیت موضوع

گیاهی را مورد حمله قرار  تیره 011گونه میزبان در بیش از  211حدود  Macrophomina phaseolina قارچ

در شرايط آزمايشگاهی وجود دارد، اما با  M. phaseolinaهای متعددی از تاثیر دما بر رشد اگرچه گزارش. دهدمی

 توجه به فعالیت بیمارگر در مناطق جغرافیايی مختلف، پاسخ مشخصی در اين رابطه وجود ندارد.

 )شرح مساله(مقدمه 

در شرايط  Macrophomina phaseolinaترين شرايط دمايی برای رشد شناخت مناسباين مطالعه با هدف 

 مورد بررسی قرار گرفت.ايران  ها با شرايط دمايی مناطق مختلفاه و سازگاری جدايهآزمايشگ
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 و سایر مستندات( هاها، جدولاطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

گراد است. نرخ رشدد سانتی هدرج 33جدايه  01گراد و برای سانتی درجه 52جدايه،  33ینه برای رشد دمای به

ها تغییرات بدین جدايده ، اما بیشینه(≥10/1P)توجهی در دماهای مختلف، متفاوت مشاهده شد طور قابلها بهجدايه

دست آمده از شمال )مناطق سردتر( رشد بهتری های بهگراد محاسبه گرديد. جدايهسانتی درجه 33و  51در دمای 

ندرخ رشدد غربدی های به دست آمده از جندو که جدايهمای پايین داشتند. در حالیهای ديگر در دنسبت به جدايه

ها در دماهدای پدايین بسدیار کدد بدوده دادند. نرخ رشد اين جدايهگراد نشان میسانتی درجه 33بیشتری در دمای 

های ديگر متفاوت از جدايهدمايی رشد باال  بهینه هايی بااست. در اين رابطه، ارتباط بین نرخ رشد و دما برای جدايه

گراد برای سانتی درجه 31ها در دمای بیشتر از چنین نشان داد که مالنیزه شدن کامل میکرواسکلروتبود. نتايج هد

 . دریگدمايی رشد باال صورت می هايی با بهینهجدايه

 

 

 

 

 

  Macrophomina phaseoloinaگرمادوست  نیزه شدن میکرواسکلروت در جدایهمال

 .گرادسانتی )راست( درجه 66)چپ( و  13دمای  در

  


