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 مربی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور گرگان3
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 2/10/94 تاریخ پذیرش:        11/3/94 تاریخ دریافت:

  چکیده
و ن اتاا  مو اا  گااره ریشااه  Verticillium dahliaقااارع عاماام بی اااری پ مردگاای آوناا ی  

Meloidogyne incognita باشان   باهپنباه مای زراعت عوامم بی اریزا در ترینمخربترین و از شایع 
ام نجام پنباه امنظور تعیین اثر متقابم بین این دو عامم، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی بر روی چهار رق

 اتا  باه ن ،شااه ، قاارع باه تنهاایی)شاامم:  تی ار 6 این آزمون در قا ب طرح کامالً تصادفی باگرفت  
و قاارع  2300 ، قارع و ن ات  ه زمان با غلظت7000، ن ات  به تنهایی با غلظت 2300تنهایی با غلظت 

 Meloidogyne incognitaابت ا ن ات   ( در چهار تکرار به اجرا در آم 7000 و ن ات  ه زمان با غلظت

 ی تکثیارفرنگا ش  و پس از تعیین گونه و ن اد، با تلقای  باه نشاای گوجاه سازیاز گیاهان میزبان ج ا
گردیا   آ وده، کشت و شناسایی های پنبهپس از ج اسازی از بوته Verticillium dahliaگردی   قارع 

 12×410 تعا اد شا ه( انتقاای یافات و سپس برای تکثیر، به بذر گنا م رقام تجان )ساه باار اتاوکالو 
ی مرباو  تخم و الرو سن دو، برای تی ارهاا 2300و  7000 تع ادمیکرواسکلروت برای هر تی ار قارع و

اثارات متقابام  هکتحقیق نشان داد زنی گردی   نتایج این ی پنبه، مایهروزه 40های به گیاهچه ،به ن ات 
در پنبااه از نااود تشاا ی  کنناا ه  Meloidogyne incognita و ن اتاا  Verticillium dahliaقااارع 

پنبه دگی ( در ش ت پ مرP=%1داری )زمان قارع و ن ات  افزایش معنیکه ترکیب همطوری؛ بهباش می
فتاه و   با افزایش غلظت ن ات ، پوسی گی ریشه، تعا اد گاره و کیساه تخام نیاز افازایش یاه استداشت

 های هوایی و ریشه کاهش یافت  ک ان امبرعکس طوی ساقه و ریشه، وزن تر و خش
 

 بم، اثر متقاMeloidogyne incognita، ن ات  Verticillium dahliaپنبه، قارع  های کلیدی:واژه

                                                 
 Snasrollanejad@yahoo.comنویسن ه مسئوی: *
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 مقدمه

بها و پرارزشی است که از نظر اقتصادی موقعیت ( از محصوالت گرانGossypium hirsutum) پنبه

)آتکسان ساون، ان  ایی که به آن طالی سفی  نام نهادهخاصی در جهان امروزی ب ست آورده است تا ج

این گیاه گزارش شا ه روی قارع بی اریزا از  139گزارشات موجود از ایاالت متح ه ح ود ر بناب  (2007

بی اری پ مردگای آونا ی یاا ورتیسایلیومی  ،های مختلفبی اری   از بین(2015تارت و واتکین، ) است

هاای در پنباه 1927گسترش جهاانی دارد  ایان بی ااری ابتا ا در ساای  ترین بی اری پنبه بوده ومهم

)تاارت و  توسا  شااپووا وو و رد اف گازارش شا  1930تجارتی آمریکا در تنسی و کا یفرنیا به سای 

در آونا ی عنوان عامم پ مردگی به که   V. dahliaو V.albo-atrum از بین دو گونه ( 2015واتکین، 

معرفی در ایران  پ مردگی آون ی پنبه عنوان عامم بی اریبه  V. dahliaگونه، شناسائی گردی  گیاهان 

 (  2009سعی زاده و ه کاران، است )ش ه 

باه  و های ن ات  انگم گیااهی در سراسار دنیاا ترین گونهاز مهم Meloidogyneن اتودهای جنس 

 Meloidogyne چهاار گوناه مهاماز میان  و باشن می ترین ن ات های بی اریزای پنبه مطرحعنوان مهم
(M.arenaria ،M.hapla ،M.javanica، M.incognita)  فقا  انا گزارش ش ه متح هایاالت ازکه ،

M. incognita زایی در این گیااه های مختلف این گونه از نظر بی اریکن  و ج عیتبه پنبه ح له می

ناشی از این خسارات میزان آورد ررسی و برب برات مبنی طبق گزارش (  2015)تارت و واتکین، متفاوتن  

 2 شاود، تقریبااًمنتشار مای (CDC) پنبه که هر سا ه از سوی انج ن بی اریهای پنباه ن ات  در زراعت

  ( 2007)آتکسن سون،  بین درص  از کم پنبه در ایاالت متح ه بر اثر ن ات ها آسیب می

 ج لاه از گیااهی بی اریزای عوامم از و بسیاری گره مو   ن ات  مختلف هایگونه بین متقابم ارتبا 

 اتکینساون 1٨92ساای  در باار او این. اسات باوده محققاین از بسیاری توجه ها موردباکتری و هاقارع

پااوی، ) شاودمای ظااهر شا ی تر گاره مو   ن ات  در حضور پنبه فوزاریومی پ مردگی که ن ود مشاه ه

 ،فلفام ،میخاک ، وبیا ،یونجه ج له از محصوالت از بسیاری روی متقابم ونه رواب اینگ تاکنون  (1971

 این کلیه در ( 2015)تارت و واتکین،  تاس ش ه مطا عه زمینی سیب و فرنگی گوجه توتون، ،نخود ،پنبه

است  ابت ا تصاور  ش ه ذکر ثانویه بی ارگر زاییبی اری کنن ه تش ی  به عنوان ن ات  نقش متقابم، رواب 

در  پااوی اینکاه تاا باشا  ثانویاه بی اارگر نفاوذ کنن ه ن ات  تنها ایجاد زخم و تسهیم ه نقشبر این بود

 باه قارع آ ودگی از بیشتر مراتب به حضور ن ات  در قارع آ ودگی که کرد ثابت 1970 و 1971 هایسای

 ایان در کاه ن ود او پیشنهاد. می باش  بی اری دو میزان مج ود از بیشتر ش ت بی اری و است تنهایی

موجاب  ن اتا  احت ااالً و نباوده نفاوذ زمیناه ساازیآماده و ایجاد زخم صرفاً ن ات  نقش متقابم ارتبا 

 افازایش پ مردگای عامام قاارع توسا  آ ودگی آن استع اد کهطوریبه ش ه گیاه فیزیو وژی در اختالی

 Meloidogyne  ن ات  متقابم ارتبا  در دادن  که نشان( 1994) فرنس و ابوی  (1971پاوی، ) یاب می
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javanica  و usarium oxysporum f. sp. lycopersici در قاارع نفوذ میزان هفته بررسی سه طی 

 آونا ها و انسا اد به منجر که بود ح ی به قارع به حساس ارقام در آساغوی هایسلوی و چوبی آون های

 از عالئ ای گوناه های  دوم هفتاه تا ارقام مقاوم در که حا ی در  است گردی ه آساغوی هایسلوی تجزیه

 معا ودی نیاز تعا اد ساوم هفتاه در و نش  اه همش چوبی آون های در قارع از وجود اینشانه و بی اری

 کاه دادنا  نشاان( 1994) ه چناین فارنس و اباویظاهر ش ن    چوبی آون های در فق  میکروکنی ی

 میزان باoxysporum f. sp. vasinfectum  Fusarium قارع از ناشی پنبه فوزاریومی پ مردگی ش ت

 توانا مای قاارع و باین ن اتا  تعامم وجود صورت در بی اری ش ت دارد  مستقیم ن ات  رابطه ج عیت

بسایار  بی اریش ت  قارعح له  ، تنها بازادمایه او یه میزان که ه ان حا ی در  شود گیاه مرگ به منجر

 .کن تری ایجاد میپائین

را در گیاهااان آ ااوده بااه  .Pratylenchus spp افاازایش ج عیاات ن اتاا هایتعاا ادی از محققااان 

ها این بررسی .ان تنهایی( گزارش ن ودهنسبت به گیاهان آ وده به ن ات  )به ورتیسیلیوم )آ ودگی توأم( را

فاو کلر و تاری دارنا  )ورتیسایلیوم تکثیار ساریع ده  که ن ات ها بر روی گیاهاان آ اوده باهنشان می

 .(2001ن ، اسکاتل

 باا نتاایج اکثر و دارد وجود ک ی اطالعات ورتسیلیوم قارع و گره مو   ن ات  متقابم ارتبا  مورد در

شا    مشااه ه پنباه در گاره مو ا  ن اتا  وV. dahliae باین  ارتبا  از او یه شواه  دارن   هم مغایرت

 در آن اثار کاه است محققانبحث  مورد موضوعات از یکی آون ی پ مردگی عوامم با ن ات ها بره کنش

 شا ه ارائاه محصاوی کاهش و مون دوره کاهش بی اری، ش ت افزایش صورتبه ورتسیلیومی پ مردگی

 را V. dahliaقاارع  و (M. javanica) گاره مو ا  ن ات های از متقابم اثرات موجود هایبررسی است 

 بار آ اودگی تریش ی  اثرات  ارگرهابی توام وجود که داد نشان گلخانه در زیتون هاینهای خیار و روی

 و M. incognita گاره مو ا  ن اتا های ه کانشبا بررسی   (2002مجذوب و ه کاران، ) دارد هانهای

P. vulnus قارع  وV. dahlia باه ورتسایلیوم قاارع که کردن  مشاه ه پن ا ینو و سین رقم دو روی بر 

مای  ایجاادتر ش ی تر و سریع گیاه در را آون ی رنگ تغییر و پ مردگی عالئم ن ات ها از یک هر با ه راه

 M. incognitaن اتا   باا .atrum-albu V قاارع متقابام اثر مطا عه (  در1994و ر و ه کاران، )کن  

 شا ت ایان و شاودپ مردگی می بی اری ش ت در دارمعنی افزایش باعث ن ات  حضور که گرفتن  نتیجه

 دارد  مستقیم ا ارتب ن ات ج عیت  میزان با بی اری

 ریشه گره ن ات  به فرنگی گوجه گیاهان آ ودگی که بردن  پی( 1970) ه کاران و برجسون

M. javanica قارع  ج عیت در ایپیوسته افزایش باعثF. oxysporum f. sp. Lycopersici در 

 Fussriumیستآنتاگون هایاکتینومایست که بردن  پی آنها چنین شود  هممی فرنگی گوجه رایزوسفر

spp. ن ات  آ ودگی بنابراین بود  یافته کاهش گره مو   ن ات  به آ وده فرنگیگوجه گیاهان رایزوسفر در 
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 فعا یت پتانسیم از و باش  داشته تاثیر رایزوسفر در بی ارگر قارع ج عیت افزایش در م کن است

 بکاه   هاآنتاگونیست

  M. incognita ،R. reniformisوسیله به Verticillium dahilie Klebش ت پ مردگی ناشی از 

 تحقیقات ج ی  نشان یاب  افزایش می  Pratylenchus spp. Cobbو  Belonolaimus gracilisو 

 کنن  ورا کوتاه می Verticilliumطوی دوره انکوباسیون  Pratylenchusداده است که ن ات های 

 ( 2015اتکین،  )تارت و دهن  میزان وقود و ش ت بی اری را نیز افزایش می

و  Verticillium dahliaبررسی اثر متقابم قارع عامم پ مردگی آون ی  تحقیق، این انجام از ه و
  بوده است در شرای  گلخانهروی گیاه پنبه  Meloidogyne incognita ن ات  مو   گره ریشه

 

 هامواد و روش

هاای آ اوده باه ، بوتاهکردکویستگاه تحقیقات پنبه مرحله بازدی  از ای چن طی  :قارع زادمایهتهیه 

جهات  هاای پالساتیکی باه آزمایشاگاه منتقام گردیا  آوری و در کیساهج ع پ مردگی ورتیسیلیومی

منظور ج اسازی قارع ورتیسیلیوم ستفاده گردی   بها (2002و ه کاران ) بکض عفونی سطحی از روش 

 96دقیقاه در محلاوی اتاانوی  4-5 م تی بری ه ش ه و بهمترسانتی 3-4از ساقه پنبه، ساقه به قطعات 

گشته و بقیه  انتها حذودو متر از سانتی 5/0 ش ه وها از محلوی خارج ن ونهسپس برده ش    درجه فرو

 ام سو فاتپیپی 100آگار حاوی -داکس-متری تقسیم و در محی  زاپکمیلی 3-4ها به قطعات قس ت

گاراد و شارای  درجاه ساانتی 24ها بعا  از کشات، در انکوبااتور ن ونه  ن استرپتومایسین کشت گردی 

 پس از شناسایی و اثبات بی ااریزایی های رش  یافته قارعپرگنه نگه اری ش ن   هفته 2م ت تاریکی به

  مق ار اینوکلوم برای طریق کشت روی بذر گن م تکثیر ش  و از سازی گردی به روش نوک ریسه خا ص

 در نظر گرفته ش  میکرواسکلروت  41012هر گل ان 

آوری و پاس از های مختلف ن اتا  ج اعبا میزبانهای آ وده به ن ات  از مزارد ن ونه: ن ات  زادمایهتهیه 

منفرد روی گوجه فرنگی رقم روت گرس تکثیار گردی نا  و پاس از چنا  دوره متاوا ی  تهیه توده تخم

 سان الرو تهیاه و تخم استخراج  آم  دست به ن ات  ادمایهز از مناسبی میزان فرنگی، گوجهانتقای روی 

خصوصایات  از اساتفاده باا   ضا ناً(196٨ وایت ها ،) انجام گرفت بارکر و هوسی روش از استفاده با دو

  .ش  تشخیص داده  M. incognitaن ات  گونه مرفومتریک، و مرفو وژیکی

 گرفات  صاورت گلخاناه در تکارار چهاار و تی اار شاش با تصادفی کامم بلوک طرح قا ب در آزمایش

تنهاایی،  باه قاارع  ،7000 تنهایی با غلظت به ، ن ات 2300 تنهایی با غلظت به ن ات  شاه ، تی ارها شامم

  در نظر گرفته ش  7000 زمان با غلظتهم قارع و ن ات  و 2300 زمان با غلظتهم قارع و ن ات 
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قبم، ساعت  24ض ن اینکه ع د بذر از هر رقم ) 5نظر،  از تهیه خاک مورد پس :های پنبهتهیه گیاهچه

تر خایس داده شا ن (، در هار گلا ان بهتر و سریع رش ض عفونی و جهت درص   5 هیپوکلری س یم با

 دقیقااً باه زادمایهتعبیه گردی  تا  زادمایهذر یک ع د نی به منظور اضافه کردن   کاشته ش   در کنار هر

در  و نگه اری گلخانه، در گرادسانتی  درجه 25-30حرارت درجه در ها  نهایپای ریشه گیاه اضافه گردد

های اضافی هار گلا ان، خاارج بوته ماه بع  از کاشت 2، زادمایهش ن   جهت افزودن  آبیاری نیاز، صورت

 گشتن     

 3 آزماایش ماورد هاایخااک گلا ان حجام -بی ااری ارزیاابی منظوربه سوسپانسیون کردن اضافه

گردی  کاه  میکرواسکلروت منظور 40 سوسپانسیون قارع به ازای هر کیلوگرم خاک میزان .بود گرمکیلو

 باا دوم سان الروهاای و تخام اخاتال  ش ه ریخته ش   نحوه ها در چاهک ایجادبع  از خارج کردن نی

 مشخص و کامالً یکسان هویت نظر از که آزمون مورد ن ات  ش ه گرفته نظر در ج عیت -هاگل ان خاک

 اضاافه هااگیاهچاه ریشاه های اطراوچاهک داخم به دوم سن الرو  7000و  2300 میزان به باش ،می

  .گردی 

باه  ی گیاهان آ اودهکشت ریشه با آزمایش پایان در :ش ه تلقی  گیاهان از سیلیومیورت مج د ج اسازی

 عالئام ثبات و آمااربرداری شا   ج اسازی مج داً V. dahliaeقارع  انتخابی، نی ه محی  روی قارع بر

 و شا  انجاام اواخار تیرمااهدر  های پنباهگیاهچه زنیمایه :بی اری ارزیابی جهت ورتسیلیومی پ مردگی

 گرفتنا  قرار ارزیابی مورد هاگیاهچه زنی،از مایه ماه 2گذشت ح ود  از پس اواخر شهریور ه ان سایدر

باار یادداشات  2گرفات  هار هفتاه  انجاام بارگ و شاخه در عالئم ظاهری بررسی با بی اری ارزیابی که

های متأثر ش ه توس  کلاروز، نکاروز و عالئام اساس درص  برگ بر 0-4برداری صورت گرفت  شاخص 

هاای متاأثر شا ه بارگ 1-33= % 1 درجاه = ب ون عالئم:0 درجهپ مردگی و یا برگریزی استفاده ش  )

= گیاهان  4 درجه های متأثر ش ه:برگ 67-100=% 3 درجه های متأثر ش ه:برگ 34-66= %  2 درجه:

 مرده(  نواحی زیر منحنی پیشرفت بی اری برای هر تی ار، جهت ارزیاابی میازان باروز بی ااری توسا 

            :(1994)و ر و ه کاران،  گردی فرموی زیر محاسبه 
                  n-1 Yi+yi+1     

AUDPC = ∑(─────)(ti+1 – ti) 

2      1=i    
:Yi  درص  بروز بی اری در ارزیابیi ام 

Tiنخستین تاریخ ارزیابی : 

nکم روزهای ارزیابی بی اری :    

هفته پس از تلقی   2گیری چن ین پارامتر رش ، ارتبا  بین ش ت بی اری و رش  توس  ان ازه

 دست آم  به
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های حاصم از آزمایش با داده .یافت ادامه دو ماه تا و آغاز تلقی  از بع  هفته عالئم از یک ثبت

 آماری قرار گرفتن  و تحلیم مورد تجزیه  SASدر نرم افزار  LSDاستفاده از آزمون 

 و برگردان ه را هاگل ان آزمایش م ت ات ام از پس :آزمون مورد گیاهان رش ی فاکتورهای روش ارزیابی

 تا داده ش ن  قرار صافی کاغذ ویر بر سپس و آب شسته جریان زیر در مالی ت با را یک هر هایریشه

 ش   گیریان ازه مرحله این در هوایی ان ام و وخشک( ریشه وزن )تر و طوی شود  خارج آنها اضافی آب

 عنوانبه ساقه نوک انتهای تا یقه محم از ساقه طوی یقه، تا محم نوک انتهای از ریشه طوی گیریان ازه

 وزن ش   یاداشت آزمون مورد گیاهان ن و و رش  ضعیتو منظور ارزیابی به گیاه رش ی هایمشخصه

 درجه 70 دمای در ساعت 4٨ م تبه آون در آنها دادن قرار از گیاه پس در هوایی ان ام و ریشه خشک

 .ش  گیریان ازه گرادسانتی

 تی ار دارای هاینهای از هر یک ریشه آزمایش انتهای در :تخم کیسه شاخص و گای شاخص روش محاسبه

 آمیزیرنگ فوشین اسی  با و گرفته تی ار هر از گرمی یک ن ونه و دو خرد متریسانتی چن  قطعات به ات ن 

 دقیقه 20 م تبه درص  4/0 فوشین اسی  محلوی در هاریشه بردن فرو وسیله به تخم هایتوده ش  

 ریشه گای ش ت دی  گر ش ارش تخم هایتوده تع اد ریشه، هاین ونه آمیزیرنگ از پس ش   آمیزیرنگ

(RGS) 30: 3درجه گای،  3-10: 2 درجه گای، 1-2  1 درجه ب ون گای، 0-5 : 0 درجه براساس شاخص-

  (1 ش  )ج وی گای ارزیابیع د  100: بیش از 5 درجه گای و 31-100:  4درجه گای،  11
          

 (1994ولر و همکاران، ) گال شاخص  - 1جدول 

 5 4 3 2 1 صفر شاخص گای

 100بیش از  31-100 11-30 3-10 1-2 صفر تع اد گای

 

 نتایج و بحث

هفتاه  دوزنی ش ه به قاارع و ن اتا  روی گیاه پنبه مایهظهور عالئم نتایج این تحقیق نشان داد که 

سوختگی زردی و سپس  ،بین رگبرگ پائینی صورت سوختگیکه ابت ا به شودزنی ن ایان میمایهاز  بع 

   شودن ایان می هابرگ پیچی گی پهنک ی ریزش وردارخی موکم برگ و در ب

ها نشان داد بین تی ارها از  حاظ طوی ان ام هوایی در سط  نتایج بررسی: طول اندام هوایی و ریشه

 (  2دارد )ج وی  داری وجوددرص  اختالو معنی 5احت ای 

 
 

 

 



 7                                                                                                             و همکاران                           نژادسعيد نصراله

 

 یمارها و ارقام مختلف پنبهگیری شده برای تنتایج تجزیه واریانس صفات اندازه -2جدول 

میزان 
 پوسی گی

تع اد 
 کیسه تخم

 تع اد گره
خشک وزن

 ریشه

وزن تر 
 ریشه

وزن خشک 
 ساقه

وزن تر 
 ساقه

طوی 
 ریشه

 طوی 
 ساقه

درجه 
 آزادی

 منابع تغییرات

2٨/241** 9/691** 15/100** 0/021ns 0/376ns 2/667ns 66/45٨ns 7/550ns 199/766* 5 تی ار A 

0/597ns 2/305** 0/0٨3ns 0/047ns 0/743ns 2/671ns 42/310ns 5/173ns 35/625ns 3 تی ار B 

0/263ns 0/530** 0/0٨3ns 0/021ns 0/225ns 0/774ns 19/930ns ٨/365ns 57/2٨3ns 15 AB 

402/0  201/0  097/0  027/0  0/3٨1 1/2٨3 300/47  375/5٨3  972/٨٨  خطا 72 

 تغییراتضریب - 52/22 63/26 ٨9/7٨ 73/62 60/60 20/62 94/24 ٨3/46 ٨7/46

:A       تی ارهای قارع و ن ات:B    تی ارهای قارع و ن ات 

 دارع م معنیns:  درص  و 1و  5دار در سط  ترتیب معنی*و** به
 

  بیشترین میانگین طوی ان ام هوایی مربو  به تی ار شاه  بود که اختالو آن با تی ارهای ن ات  به

(  ک ترین میانگین طوی 3دار بود ) ج وی معنی 7000و قارع و ن ات  با غلظت  7000لظت تنهایی با غ

تعلق داشت  تی ارهای قارع به تنهایی و ن ات  به  7000تنهایی با غلظت ن ات  به  ان ام هوایی به تی ار

در صفت   ن داری با شاه  ن اشتاختالو معنی 2300غلظت  و قارع و ن ات  با 2300تنهایی با غلظت 

داری را نشان ن ادن   بیشترین میانگین طوی ریشه مربو  به تی ار شاه  و طوی ریشه اختالو معنی

تنهایی بع  از شاه  مربو  بود  تی ار قارع به  7000ک ترین میانگین به تی ار قارع و ن ات  با غلظت 

 ( 3دارای بیشترین میانگین طوی ریشه بود )ج وی 
 

 گیری شده برای تیمارها و ارقام مختلف پنبهقایسه میانگین صفات اندازهنتایج م -2جدول 

 فاکتور تی ار طوی ساقه طوی ریشه

35/11  a 95/45  a  شاه 

A 

31/11  a ٨7/45  ab قارع به  تنهایی 
٨7/9  a 06/37  c 7000ن ات  به تنهایی با غلظت  

25/11  a 19/43  abc 2300ن ات  به تنهایی با غلظت  

56/4  a 25/3٨  bc 7000قارع و ن ات  با غلظت  

٨7/9  a 25/42  abc 2300قارع و ن ات  با غلظت  

01/2  65/6  L.S.D  

52/10  a 37/43  a ساحم 

B 
19/11  a 25/42  a N200 

12/10  a 46/41  a مهر 
52/10  a 50/40  a ورامین 
64/1  43/5  L.S.D  

 :A      تی ارهای قارع و ن ات:B ع و ن ات  تی ارهای قار 

 دار ن ارن   درص  اختالو معنی 5اع اد با حروو مشابه در هرستون در سط  
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های هوایی بین تی ارها و ارقام، اختالو نتایج نشان داد وزن تر ان ام: های هواییتر و خشک  انداموزن 

های تار انا امدارای بیشاترین وزن  27/11میاانگین  داری وجود ن ارد  در بین تی ارها، شااه  باامعنی

هاوایی بودنا   اخاتالو باین  هایدارای بیشترین وزن تر ان ام 7000تنهایی با غلظت هوایی و ن ات  به 

غلظات  تنهاایی باابع  از تی ار ن ات  باه  7000دار بود  تی ار قارع و ن ات  با غلظت این دو تی ار معنی

 ( 4 های هوایی را به خود اختصاص داد )ج ویک ترین میانگین وزن تر ان ام 7000

داری های هوایی اختالو معنیبراساس نتایج بین تی ارها از  حاظ آماری در صفت وزن خشک ان ام

لظات های هوایی با دو تی ار ن ات  به تنهایی با غتی ار شاه  با بیشترین وزن خشک ان ام وجود ن اشت 

داری داشات  بقیاه تی ارهاا باا شااه  اخاتالو اخاتالو معنای 7000 و قارع و ن ات  با غلظات 7000

 داری ن اشتن  معنی

نشان داد از  حاظ آماری بین تی ارهاا در صافت وزن تار ریشاه اخاتالو نتایج وزن تر و خشک ریشه 

  تعلاق داشات کاه ایان مقا ار باا به تی ار شااه 21/1ن ارد  بیشترین میانگین با مق ار  وجود داریمعنی

داری داشات  ساایر تی ارهاا باا اختالو معنی 7000تنهایی با غلظت  به میانگین وزن تر ریشه تی ار ن ات 

داری ن اشتن   تی اار قاارع و ن اتا  باا ختالو معنی  7000تنهایی با غلظت تی ار شاه  و تی ار ن ات  به 

 دارای ک ترین میانگین وزن تر ریشه بود   7000 یی با غلظتتنهاپس از تی ار ن ات  به   7000غلظت 

  در (4رد )ج ویداری ن ااختالو معنی ،های هوایی بین تی ارها و ارقاموزن تر ان امنتایج نشان داد 

تنهاایی باا هاای هاوایی و ن اتا  باهدارای بیشترین وزن تر ان ام 27/11با میانگین  اه شبین تی ارها، 

دار باود  های هوایی بودن   اختالو بین ایان دو تی اار معنایان ام ای بیشترین وزن تردار 7000غلظت 

ک ترین میاانگین وزن  7000تنهایی با غلظت  بع  از تی ار ن ات  به 7000تی ار قارع و ن ات  با غلظت 

ک ترین وزن بیشترین و رقم مهر  ارقام، رقم ورامین بین در های هوایی را به خود اختصاص داد تر ان ام

بیشترین وزن تر ان ام  ترتیب بع  از ورامین دارایو ساحم به N200  دو رقم ن تر ان ام هوایی را دارا بود

  (4)ج وی  هوایی بودن 

های هوایی اختالو بین تی ارها از  حاظ آماری در صفت وزن خشک ان ام، 4بر اساس نتایج ج وی 

هاای هاوایی باا دو تی اار ن اتا  شاترین وزن خشاک انا امداری وجود ن اشت  تی ار شاه  باا بیمعنی

داری داشات  بقیاه تی ارهاا باا اختالو معنای 7000و قارع و ن ات  با غلظت  7000تنهایی با غلظت به

 داری ن اشتن  شاه  اختالو معنی

هاای هاوایی اخاتالو بین ارقام نیز از نظار وزن خشاک انا امکه نتایج بیانگر این بود که ض ن این

دار بود  رقم مهر باا میاانگین معنی N200  ا بته این اختالو در بین ارقام مهر و وجود ن اردداری معنی

 داری ن اشاتن هوایی بود  ارقام ساحم و ورامین اخاتالو معنای ترین وزن خشک ان امک دارای  17/2

  (4)ج وی 
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 پنبهه نسهبب بههتیمارها و ارقام مختلف  های هوایی درتر و خشک انداممقایسه میانگین وزننتایج   -4جدول 

 .اثرات قارچ و نماتد

های هواییوزن خشک ان ام های هواییوزن تر ان ام   فاکتور سط  

40/2  a 27/11  a  شاه 

A 

٨5/1  a 35/9  ab قارع به  تنهایی 

43/1  b 49/5  b 7000ن ات  به تنهایی با غلظت  

13/2  a 19/10  ab 0023ن ات  به تنهایی با غلظت  

35/1  b 66/7  ab 7000قارع و ن ات  با غلظت  

67/1  a 35/٨  ab 2300قارع و ن ات  با غلظت  

٨4/0  ٨5/4  L.S.D  

76/1  ab 31/٨  a ساحم 

B 
17/2  a 22/9  a N200 

37/1  b 10/7  a مهر 

92/1  ab 23/10  a ورامین 

65/0  96/3  L.S.D  

:A      تی ارهای قارع و ن ات:B رع و ن ات  تی ارهای قا 

 دار ن ارن   درص  اختالو معنی 5اع اد با حروو مشابه در هرستون در سط  

 

دارای  صافرنتاایج نشاان داد تی اار شااه  باا میاانگین : تعداد گره، کیسه تخم و میزان پوسیدگی ریشه

باشا   ا دارا میدارای بیشترین تع اد گره ر  7000تنهایی با غلظت ک ترین تع اد گره بود و تی ار ن ات  به 

مشاه ه ش   اخاتالو باین  داریو شاه  اختالو معنی  7000بین تی ار قارع و ن ات  به تنهایی با غلظت 

 دار بوده است  نیز معنی 7000و ن ات  به تنهایی با غلظت  7000تی ار قارع و ن ات  با غلظت 

دار باوده درصا  معنای 1م در سط  تع اد کیسه تخم در بین تی ارها، ارقام و اثر متقابم تی ار و رق

دارای ک ترین میانگین کیسه تخم و تی اار  صفر(  در بین تی ارها، تی ار شاه  با مق ار 2است )ج وی 

تنهایی با دارای بیشترین میانگین کیسه تخم بودن   تی ارهای ن ات  به  7000تنهایی با غلظت ن ات  به 

داری باا هام اخاتالو معنای 2300با غلظت  قارع و ن ات  و 7000، قارع و ن ات  با غلظت 2300غلظت

 ن اشتن  

و ک تارین میاانگین  7000بیشترین میانگین پوسی گی ریشه به تی اار قاارع و ن اتا  باا غلظات 

و قاارع و ن اتا  باا  2300پوسی گی ریشه به تی ار شاه  تعلق داشت  بین تی ار قارع و ن ات  با غلظت 

و  2300ری دی ه نش   اختالو بین تی ارهای ن ات  به تنهایی باا غلظات دااختالو معنی 7000غلظت 

 ( 5دار بوده است )ج وی معنی 2300و تی ار قارع و ن ات  با غلظت  7000ن ات  به تنهایی با غلظت 
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 پتبهمقایسه میانگین تعداد گره، کیسه تخم و میزان پوسیدگی ریشه در تیمارها و ارقام مختلف نتایج  - 5 جدول

 میزان پوسی گی

 ریشه
 فاکتور سط  تع اد گره تع اد کیسه تخم

 C0  C0  C0  شاه 

A 

 b25/1  a٨7/1  a00/2 7000ن ات  به تنهایی با غلظت 

 b1/00  b19/1  ab٨7/1 2300ن ات  به تنهایی با غلظت 

 a3/00  b31/1  b75/1 7000قارع و ن ات  با غلظت 

 a٨7/2  b37/1  ab٨7/1  2300ن ات  با غلظتقارع و 

45/0 312/0 22/0 L.S.D  

 a5٨/1  a12/1  a25/1 ساحم 

B 
 a25/1  b50/0  a67/1 N200 
 a33/1  a17/1  a29/1 مهر 

 a25/1  a04/1  a29/1 ورامین 

36/0 29/0 1٨/0 L.S.D  

:A      تی ارهای قارع و ن ات:B   تی ارهای قارع و ن ات 

 دار ن ارن   درص  اختالو معنی 5ر هرستون در سط  اع اد با حروو مشابه د

 

( در او این تااریخ 6نتایج نشاان داد )جا وی (: AUDPC) نتایج نواحی زیر منحنی پیشرفب بیماری 

درصا   1داری در ساط  اخاتالو معنای AUDPC(، بین تی ارها در صفت مرداد ماهبرداری )یادداشت

بارداری دار نباوده اسات  در اواخار یادداشاتالو معنایوجود دارد و ی در دو تااریخ بعا ی ایان اخات

هاا در که میاانگین طوری دار ش   به( مج داً اختالو معنیاوایم، اواس  و اواخر شهریور ماه های)تاریخ

هاا درص  اختالو داشتن   در ه ة تاریخ 1درص  و در دو تاریخ آخر در سط   5در سط   اوایم شهریور

تنهاایی باا غلظات بود  در او ین تاریخ تی اار قاارع باه  صفرانگین یعنی مق ار شاه  دارای ک ترین می

بودنا   در ایان تااریخ تی اار  AUDPCدارای بیشترین میانگین  2300و قارع و ن ات  با غلظت  7000

داری ن اشت  اماا در ساه تااریخ آخار تی اار نیز با شاه  اختالو معنی 2300تنهایی با غلظت  ن ات  به

ها به غیر از شاه  بود  در این تاریخ AUDPCدارای بیشترین میانگین  7000تنهایی با غلظت به ن ات  

 (  6داری ن اشتن  )ج وی سایر تی ارها با هم اختالو معنی
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در تیمارها و ارقام مختلهف پتبهه نسهبب بهه  های مختلف در تاریخAUDPC  : نتایج مقایسه میانگین5جدول 

  اثرات قارچ و نماتد

25/6/٨٨  15/6/٨٨  ٨/6/٨٨  29/5/٨٨  21/5/٨٨  10/5/٨٨  فاکتور سط  

00/0  b 00/0  b 00/0  b 00/0  b 00/0 b 00/0 b  شاه 

 

 

 

 
A 

195/00a 25/1٨1  a 135/00 a 06/49  ab 44/13  ab 50/2  a قارع به  تنهایی 

31/230 a 44/21٨  a 94/170  a 13/٨٨  a 63/10  ab 44/3 a 
ن ات  به تنهایی با 

0070غلظت  

06/1٨9 a ٨1/142  a 06/119  a 31/٨0 ab 06/34  a 94/0 b 
ن ات  به تنهایی با 

2300غلظت  

٨٨/201  a 06/169  a 69/144  a ٨1/57 ab 19/12  ab ٨1/2 a 
قارع و ن ات  با 

7000غلظت  

56/206  a 44/19٨  a ٨٨/141  a 75/9٨  a 19/22  ab 44/3 a  
قارع و ن ات  با 

2300غلظت  

21/110  1/1070  00/001  71/٨0  94/31  55/1  L.S.D  

0٨/192 a 42/1٨0 a 33/12٨ a 00/65  a 25/6 a 67/1 a ساحم 

 

 

B 

3٨/1٨9 a 13/153 a 13/12٨ a 79/59  a 5٨/9 a 50/2 a N200 

21/172 a 21/150 a 33/123 a 50/62 a 25/16 a 67/1 a مهر 

21/125 a 92/122 a 5٨/94 a 0٨/62 a 5٨/29 a 95/2 a ورامین 

99/٨9  45/٨7  65/٨1  90/65  0٨/26  27/1  L.S.D  

:A       تی ارهای قارع و ن ات:B   تی ارهای قارع و ن ات 

 دار ن ارن   درص  اختالو معنی 5اع اد با حروو مشابه در هرستون در سط  

 

های آ وده به ن ات  مو   گره های مختلف و خاکاز میزبانهائی که بردارین ونه در تحقیق حاضر و

  دست آم ن اد غا ب منطقه به Meloidogyne incognita 2، ن اد صورت گرفت ادن  تعیینبرای ریشه 

از میکرواسکلروت  Verticillium dahliaپ مردگی آون ی ریشه  زنی قارعدر این آزمون، برای مایه

گذرانی قارع زمستان( 2015)تارت و واتکین،  های محققیناستفاده ش   زیرا طبق یافتهجای کنی ی به

 ها باکه آ وده ش ن ریشه چنین بیان ن ودن هم  ورت میکرواسکلروت بوده که در خاک وجود دارد صبه

V. dahlia پنبه از   سازی گیاهچهها با میکرواسکلروت قارع دارد  برای آ ودهنیاز به ت اس نزدیک ریشه

 زمان قارع و ن ات  استفاده گردی   تلقی  هم

دار طوی باعث کاهش معنی 7000ق نشان داد که ن ات  با غلظت دست آم ه در این تحقینتایج به

توس  محقیقن دار نش   مشابه این نتایج ن ات  معنی 2300این کاهش در غلظت  ساقه پنبه ش   اما

 1540با تراکم  Pratylenchus neglectusن ات   ن نشان داد ( که1970 ،ه کارانفو کنر و دیگری )
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 662که این کاهش در تراکم  ن وده در حا ی ر طوی بوته کاهش ایجادکیلوگرم خاک دهر به ازای 

 برای هوایی هایان ام و ریشه بین ایدوطرفه تبادالتدار نبود  کیلوگرم خاک معنیهر ن ات  به ازای 

 شان،تغذیه و نفوذ طی در ن ات ها که ش ه پیشنهاد .دارد وجود هورمونی ترکیبات و غذایی مواد

 یهاریشه به رسان ن ص مه با ن ات  کنن  فراهم می هاقارع هیف هایفعا یت برای بیمناس هایمکان

 گیاه رش  کاهش باعث و گذاشته اثر گیاه رش  غذایی بر عناصر و آب جذب بر أثیر طریق از کنن ه تغذیه

 به غذایی مواد و آب انتقای و جذب و از مختم را آون ی سیستم ریشه، آ ودگیکه  ییاز آنجا گردد می

 کم باعث غذایی مواد و آب انتقای کارایی کاهش کن  می جلوگیری گیاه ریشه سیستم طریق از باال،

  وبیای گیاهان کهه چنین ثابت ش   شود می هابرگ زردی یا کلروز و گیاه هوایی هایان ام رش ی

 و ترکیبات هاکربوهی رات کلروفیم، از پایینی مقادیر حاوی داریمعنی طور به M. incognita به آ وده

 M. incognitaن ات    (2012فاسو  نیوز، ) یاب می کاهش آنها در ازت و آب جذب و بوده نیتروژنی

 حضور چه هر حای شود می آن جذب ق رت کاهش و ریشه به زدن آسیب راه از گیاه سبب تضعیف

   (2014)ماوی بم،  است ربیشت گیاه تضعیف احت ای باش  یک یگر با توأم مذکور و قارع ن ات 

خشک ان ام هوایی داشت  داری در کاهش وزن تر و تأثیر معنی 7000تنهایی با غلظت  ن ات  به

زمینی بر روی سیب Pratylenchus neglectusن ات   (2003کریکون و اوریون، ) طبق گزارشات

تخم در ن ات  به تع اد کیسه دست آم ه بر اساس نتایج به گردی   منجر به کاهش وزن تر ان ام هوایی

بود  در آزمایشی  7000با غلظت  تنهایی داری ک تر از ن ات  بهطور معنیبه 2300تنهایی با غلظت 

انجام   M. incognitaن ات زمینی به ( برای ارزیابی مقاومت ارقام مختلف سیب1994ویلر و ه کاران، )

نتایج نشان داد رقم در این تحقیق  تخم مشاه ه ش   هایدادن ، با افزایش ج عیت او یه، افزایش کیسه

N200 که این رقم دار نبود  در حا یگره بیشتری در ریشه تشکیم داد و این اختالو با سایر ارقام معنی

ای شود که ا زاما رابطهدارای ک ترین کیسه تخم در ریشه بود  با مراجعه به نتایج ذکر ش ه، مشاه ه می

 در (2012)فاسو نیوز، دیگر محقیقن های یسه تخم وجود ن ارد و این مطلب با یافتهبین ایجاد گای و ک

 بررسی مقاومت ارقام بومی و تجاری مختلف خیار نسبت به ن ات های مو   گره ریشه، مطابقت دارد  

 

 گیری کلینتیجه

ان  از ش ت توتوان گفت م یریت و کنتری ن ات  مو   گای میبا توجه به نتایج تحقیق حاضر می

   ده بی اری پ مردگی ورتیسیلیومی در مزارد پنبه را کنتری و یا کاهش 
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Abstract 
Vascular wilt fungus, Verticillium dahliae, and root knot nematode, 

Meloidogyne incognita, are the most common and destructive pathogen factors in 
cotton. In order to study interactions between these two factors, their interaction 
effect on 4 cotton cultivars (Sahel, N200, Mehr and Varamin) was done in a 
completely randomized block design in 4 iterctions and 6 treatments in a 
greenhouse. Treatments including, control, just fungus, just nematode with 
concentration of 2300, just nematode with concentration of 7000, both fungus and 
nematode with concentration of 2300 and both fungus and nematode with 
concentration of 7000. 12×104 Microsclerote for each fungus treatment and 7000 
and 2300 nematode eggs and second stage juvenile for the nematode treatments 
respectively (depending on the desired treatment) were inoculated to 60 days old 
cotton seedling. Meloidogyne incognita nematode was isolated from the host plant 
and then its species and race were determined and at last it was reproduced by 
inoculation to tomato transplants. After that the Verticillium dahliae fungus was 
isolated from infected cotton plants and after cultivation and identification steps, it 
was transfered to the Tajan wheat seed cultivar (three times been autoclaved) for 
reproducing.The results of this review after 2 months showed that the interactions 
between Verticillium dahliae fungus and Meloidogyne incognita nematode in 
cotton was resonator. As a combination of fungus and nematode simultaneously 
leads to a significant increase (P =%1) in the wiltdejection. With increment in 
nematode concentration, root rot, the number of nodes and egg mass increased and 
shoot and root length, fresh and dry weight decreased vice versa.  
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