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گیاهان  در de Bary Sclerotinia sclerotiorum (.Lib)در جمعیت هاي قارچ  تنوع بیماریزایی
  *روغنی در شمال و شمال غرب کشور

Diversity of aggressiveness of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 
populations in oil plants fields of north and northeast of Iran 
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  چکیده
زنـی   هاي مهم در شمال غرب کشور اسـت کـه بـا جوانـه     از بیماريیکی  Sclerotinia sclerotiorumگردان با عامل  پوسیدگی طوقه آفتاب
زنی کارپوژنیک از طریـق   در مقابل، در شمال کشور آلودگی ساقه کلزا به طریقه جوانه .شود  ها سبب آلودگی میزبان می میسلیوژنیک سختینه

گردان و  هاي قارچ در مزارع آفتاب از جمعیت هایی این پژوهش به منظور مقایسه بیماریزایی جدایه. گیرد آسکوسپورهاي هوازي صورت می
زخـم انجـام    گیري محل  زنی با قرص میسلیومی و اندازه ها با استفاده از روش مایه تنوع در بیماریزایی جدایه .کلزا در مناطق فوق انجام شد

هاي این قـارچ در شـمال و شـمال غـرب      تهاي سازگار رویشی در جمعی بین گروه (P<0.001)داري  نتایج  نشان داد که تفاوت معنی. شد
هاي مختلف جداسـازي شـده بودنـد     هایی که از مکانMCGهاي متعلق به  جدایه. هاي مورد مطالعه وجود دارد کشور در بیماریزایی جدایه

ز یک محل جداسازي هایی که ا ولی در بیشتر موارد جدایه. داري داشتند از نظر بیماریزایی در سطح یک درصد تفاوت معنی ،MCG56مانند 
  .داري نداشتند از نظر بیماریزایی تفاوت معنی  MCGs 17, 28, 42, 51and 64شده بودند، مانند

  ، کلزا ، آفتاب گردان MCG، پوسیدگی اسکلروتنیایی: کلیدواژه
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