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فصلنامه علمي – پژوهشي گياه و زيست بوم
سال  ،9شماره  ،53تابستان 9592

بررسی هیستوپاتولوژی در نهال زيتون مايه زنی شده با Verticillium dahliae
میرمعصوم عراقی ،*1جالل شاخص ،2فرهاد باغبانیمهماندار

9

چکیده
بيمار پژمردگی ورتيسيليومی يکی از مهمترين بيمار ها وند درختا زيتاو محساوب مایشاود .باههماين دليال
بررسی جنبهها مختلف اين بيمار نظير پراکنش ،بيولوژ  ،بيمار زايی و مديريت بيمار همواره مدنظر قرار گرفته است.
در راستا گاهی از رابطه پاتوژ  -ميزبا  ،اين تحقيق با عنوا بررسی هيستوپاتولوژ در نهال زيتو (رقام زرد ماياهزنای
شده با  Verticillium dahliaeانيام شد .برا مايهزنی نهالها از رو فروبرد ريشه نهالهاا يکسااله در سوسرانسايو
اسرور به غلظت  110اسرور در ميلیليتر از عامل بيمار به مدت  71دقيقه است اده شد 7 .الی  11ه ته پ از مايهزنای (باا
ظهور ع یم پژمردگی  ،اقدام به تهيه بر هايی از قسمتها مختلف ساقه و ريشه گرديد .سر بار هاا عرضای بسايار
نازک توسط دستگاه ميکروتوم تهيه و پ از انيام مرا ل مختلف رنگ ميز  ،اس يدها ميکروساکوپی از نهاا تهياه شاد.
نتايج بررسیها ميکروسکوپی نشا داد که عامل بيمار با گستر و اييااد انساداد در ونادها چاوبی (باهوياژه عناصار
وند ريشه و تخريش عناصر وند در فيزيولوژ گياه ميزبا اخت ل ايياد میکناد .همچناين عامال بيماار در انتقاال
جريا شيره وند اخت ل ايياد کرده و منيربه پژمردگی اندامها هوايی میشود .نتايج نشا داد که نهالها نياز باا تولياد
تايلوز و مواد ژالتينی باعث انسداد وندها شده و از گستردگی پاتوژ جلوگير بهعمل می ورند .مکانيسمها بيمار زايای و
دفاعی در تعامل بين پاتوژ  -ميزبا و نقش نها در ميزا ساسيت نهالها زيتو به اين بيماار در ايان تحقياق بحاث
شده است.
واژههای کلیدی :زيتو  ،ورتيسيليوم ،هيستوپاتولوژ

 -1دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گروه گیاهپزشكی ،ایران
 -2دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گروه صنایع چوب و کاغذ ،ایران
 -9دانشگاه پیام نور ،واحد مرکز ،گروه کشاورزی ،تهران ،ایران
* مكاتبهکننده(iraqi602@yahoo.com) :
تاریخ دریافت :تابستان 1933



تاریخ پذیرش :پاییز 1933
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مهمتر ورتيسايليوم قارار مایگيرناد (ناظرکااخکی و
ارشاد1737 ،؛ صانعی و همکارا 1737 ،ب؛ افشاار
زاد و خااااوزينی . 1740 ،بيمااااار پژمردگاااای
ورتيسيليومی زيتو نخستينبار از ايتاليا گزار شاد
( .)Ruggieri, 1946در ايرا اولين گزار رسامی
از شااايو عامااال بيماااار از اساااتا گلساااتا
(شهرسااتا هااا گرگااا و گنبااد بااوده (رهنمااا و
همکارا  1744 ،و در سالها بعاد ،از اساتا هاا
اردبيل ،فاارس ،زنياا  ،مازنادرا  ،گاي  ،سامنا ،
کرما  ،کهگيلويه و بويرا مد و سيستا و بلوچستا
گزار گرديد (ناظرکاخکی و ارشاد1737 ،؛ افشاار
زاد و خاااوزينی1740 ،؛ افشاااار زاد و عليااازاده،
1737؛ کامرا و شيروانی . 1740 ،بهدليال اهميات
بسيار زياد بيمار مزبور ،تاکنو جنبههاا مختلاف
اين بيمار نظير پاراکنش ،بيولاوژ  ،بيماار زايای،
تنو ژنتيکی ،تعامل با ساير عوامل بيماار زا ،دامناه
ميزبانی ،بافتشناسای درختاا لاوده و راهکارهاا
مديريت تل يقی عليه بيمار همواره مدنظر محققاا
قاارار گرفتااه اساات (صااانعی و همکااارا 1737 ،ب؛
قياااقاااای و همااااکارا 1734 ،؛ سااعيد زاده،
1731؛ طاهاااااااار و هماااکااااااااارا 1734 ،؛

مقدمه
زيتو با نام علمی  Olea europaea L.ع وه بار
میاار خااوراکی دارا میااار داروياای و صاانعتی
ديگر نيز میباشد .روغن زيتو در درما دردهاا
در درما
روماتيسمی و جوشانده عیاره برگها
فشار خو و کاهش قند خو مورر است .همچنين از
چااوب زيتااو در ساااخت انااوا وسااايل زينتاای و
روکشها چوبی است اده میشاود (صاادقی1731 ،؛
ميرمنیور  . 1747 ،اگرچه در برخای مناابع منشاأ
زيتو منطقه خاورميانه و ترجيحااي فا ت ايارا يااد
شااده اساات (ميرمنیااور  1741 ،ولاای امااروزه
قاادرتهااا اول توليدکننااده اياان محیااول در دنيااا
عبارتنااد از اساارانيا ،ترکيااه ،يونااا  ،سااوريه و ايتاليااا
(عطار . 1734 ،از استا ها مهام توليدکنناده ايان
محیول در کشور میتوا به زنيا (قطش توليد اين
محیول در کشور  ،قزوين ،گي  ،فاارس و گلساتا
اشاره کرد .توانايی سازگار زيتو با شرايط مختلاف
در مناطق مختلف جهاا باعاث اييااد ارقاام بسايار
متنوعی گرديده است که از مهمتارين ايان ارقاام در
ايرا میتوا به ربکين ،ميگداليا ،م يسين ،بلاد ،
کلوناري  ،کوروناکی ،کاالمو  ،کنسارواليا ،ماانزاني ،
سوي نو ،ميشن ،شنگه ،فيشامی ،ماار و زرد اشااره
کرد (ميرمنیور  1766 ،که البته رقام اخيار (زرد
بهعنوا يک رقم بومی بيشاترين ساطح زيرکشات را
در کشاور دارد و در مقايساه باا ارقاام تياار ديگاار
همچو کوروناکی و کااالمو ساسايت زيااد باه
عامل پژمردگای ورتيسايليومی دارد (عطاار. 1734 ،
بهطور کلی درختا زيتو نيز همچو ساير گياهاا
مااورد هيااوم برخاای از عواماال بيمااار زا گياااهی
همچو گونههايی از فوزاريوم ،رايزوکتونيا ،پی تياوم،
ماکروفومينا ،لترناريا ،رمي ريا ،روزلينيا ،باوتريتي ،
سيکلوکونيوم ،کلدوساروريوم ،کلتتوتريکاوم و از هماه



;Cherrab et al., 2002; Gallone et al., 2005
 . Tsror & Levin, 2003در اياان بااين بررساای

تعاماال پاااتوژ  -ميزبااا در نهااالهااا زيتااو
مايهزنیشده با عامل بيمار پژمردگی ورتيسايليومی
در راستا شناخت بهتر از نحاوه عملکارد پااتوژ و
ميزبا در برابر همديگر همواره از موضاوعات مهام و
جالش توجه بوده است ،باهطاور کاه نتاايج اصال
میتواند در گاهی بهتر از عملکارد ارقاام سااس و
مقاوم به بيمار پژمردگای ورتيسايليومی مثمررمار
واقع شود .در اين راستا اين تحقيق با عناوا بررسای
هيساااتوپاتولوژ در نهاااال زيتاااو (رقااام زرد
مايهزنیشده با  Verticillium dahliaeانيام شد.
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شستشو بر ها با ب مقطر بهنحو که

بو اين محلول به طورکامل از بين برود

مواد و روشها
در اين زمو  ،مايهزنی نهالها يکسااله رقام زرد
زيتو در شرايط گلخاناها باا جداياه  E4بيماارگر
 Verticillium dahliaeجداسااز شاده از درخات
زيتااو و بااا رو فروباارد ريشااه نهااالهااا در
سوسرانساايو اساارور بااه غلظاات  110اساارور در
ميلیليتر از عامل بيمار به مادت  71دقيقاه انياام
شد (صانعی و همکارا 1737 ،ب  7-11 .ه ته پا
از مايهزنی نهالها و ظهاور ع يام ظااهر از جملاه
پژمردگاای باارگهااا و خشااکيدگی سرشاااخههااا،
نمونههايی بهطاور تیاادفی از قسامتهاا مختلاف
سااااقه و ريشاااه تهياااه و بااارا انياااام مطالعاااات
ميکروسااکوپی بااه زمايشااگاه تشااريح و تشااخيص
ميکروسکوپی چوب و کاغاذ واقاع در دانشاگاه علاوم
کشاورز و منابع طبيعی گرگاا منتقال گرديدناد.
قطعات باهدسات ماده باهمنظاور نارمشاد جهات
بر بردار  ،به مدت  71دقيقه در ب پختاه شادند.
ساار نمونااههااا ب اهصااورت قطعااات کوچااک 1-4
سانتیمتر بر داده شادند .درنهايات بار هاا
ميکروسااکوپی بااا ضااخامت  11-14ميکرومتاار بااا
1
است اده از يک ميکروتوم تنه لیزنده از ناو ريچارت
با تيیاه از ناو ( AOاماريکن -اوپتيکاال باهدسات
مدند .پ از تهيه بر ها ،رنگ ميز نموناههاا باه
شرج زير انيام گرفت (پارساا پاژوه و شاواين گروبار،
. 1731

قرارداد بر ها در سافرانين  %1به مدت

 7-4دقيقه


شستشو بر ها رنگ ميز شده در

الکل %41


شستشو بر ها در الکل %44

شستشو بر ها در الکل  1-7 %06مرتبه

بهمنظور ذ ماده رنگی اضافی
قرارداد بر ها در داخل محلول زايلول

بهمنظور ش ا ساز و خشکشد بر ها
قرارداد بر ها بر رو الم او يک

قطره چسش کانادا بالزام بهمنظور تهيه اس يد دایم

نتايج
در اياان زمااو ع یاام پژمردگاای نهااالهااا ابتاادا
بهصورت لولها شد  ،قهاوها شاد و خشاکيدگی
برگها انتهايی شرو شد (شاکل  1کاه از ع یام
مهاام و عمااومی پژمردگاای ورتيساايليومی محسااوب
میشوند .البته پ از  11ه ته ،تیيير رناگ وناد
به رنگ قهوها مايل به قرماز در بار هاا عرضای
پايين ساقه اصلی مشاهده گرديد (شکل  . 1علیرغام
ظهور ع یم پژمردگی در ه تهها اولياه ،هاي گوناه
تیيير رنگ وند بهويژه در بر ها بهدست مده از
سرشاااخههااا مشاااهده نشااد .مطالعااه اساا يدها
ميکروسکوپی نشا از انسداد شاديد عناصار وناد
ريشه و انتشار عامل بيمار در عناصر وناد سااقه
بود (شکل  7الف  .ايياد تیييارات و تخرياش دياواره
عناصاار ونااد از ديگاار مااوارد قاباالمشاااهده در
اساا يدها ميکروسااکوپی بااود (شااکل  7ب  .در
بررسیها ميکروسکوپی عناصار وناد  ،عا وه بار

مراحل رنگ آمیزی برشها
قرارداد بر ها به مدت  14-71دقيقه در

محلول ب اکسيژنه %4

1- Reichert



شستشو با ب مقطر استريل
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ژالتينی نيز ديده شد (شکل . 7

یور عامل بيمار  ،ترکيباتی همچو تايلوز و ماواد

شكل  -1عالئم پژمردگی و خشكيدگی برگهای زيتون رقم زرد مايهزنیشده با جدايه  E4عامل بيماری ()V. dahliae

شكل  -2خطوط ناپيوسته ايجاد شده در برش عرضی و طولی ساقه زيتون مايهزنیشده با ()V. dahlia
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b

a

شكل  -3انسداد شديد عناصر آوندی ريشه ( ،)aحضور عامل بيماری در داخل آوندهای اندامهای هوايی ،تخريب و
ايجاد تغييرات در ديواره عناصر آوندی (( )bمقياس  50ميكرون)

شكل  -4تشكيل تايلوز در آوندهای نهال آلوده توسط ميزبان در راستای جلوگيری از انتشار عامل بيماری
(مقياس  50ميكرون)

کوتاهی دچاار زوال مایشاوند (صاانعی و همکاارا ،
1737الاااف؛  . Mac Cain, 2002همچناااين در
تحقيااق اضاار علاایرغاام ظهااور ع یاام ظاااهر در
ه تهها اوليه پ از مايهزنی عامال بيماار  ،تنهاا
پ از  11ه ته ،تیيير رنگ وند به رنگ قهاوها
مايل به قرمز در بر ها عرضی پايين سااقه اصالی
مشاهده گرديد که باا نتاايج باهدسات ماده از سااير
تحقيقااات مطابقاات دارد )عطااار1734 ،؛ صااانعی و
همکارا 1744،؛ صانعی و همکاارا  . 1737 ،نتاايج
بررسیها نشا میدهد که اگرچه تیيير رنگ وناد
از ع یم مهم بيمار ها وناد در اغلاش درختاا

بحث و نتیجهگیری
در زمو اضار ع یام پژمردگای نهاالهاا ابتادا
بهصورت لولها شد  ،قهاوها شاد و خشاکيدگی
برگها انتهاايی شارو شاد .باهطاور کلای نتاايج
تحقيقات نشا داده است که ظهور ع یام پژمردگای
ورتيسيليومی زيتو بسيار متنو است .ع یم معموالي
بهصورت پژمردگی سريع يا تادرييی ،زرد و نکاروز
اشيه برگها و ريز بارگ ياا مياوه (در درختاا
بارور همراه است .همچنين درصاورت افازايش ماياه
تلقيح در گيااه و سيساتميکشاد بيماار رشاد و
عملکرد درختا بهشادت کااهش يافتاه و در مادت
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محسوب میشود ولی اهميت ظهاور تیييار رناگ در
زيتو کم بوده و در اغلش موارد مشاهده نمیشاود و
در صورت مشاهده عمدتاي باه رناگ قرماز مایباشاد.
همچنين بررسیها نشا داده اسات کاه شااخههاا
لااوده بااا بااو مخیوصاای از شاااخههااا سااالم
قابلشناسايی هستند (صاانعی و همکاارا 1737 ،ب؛
 . Sanei et al., 2004مطالعاااه اسااا يدها
ميکروسکوپی در تحقيق اضر نشا داد کاه انساداد
عناصر وند ريشاه و انتشاار عامال بيماار در
بسيار بيشتر از نا يه ساقه بود که با نتايج يافتههاا
صااانعی و همکااارا ( 1744مطابقاات دارد .اگرچااه
برخی محققا معتقدند که لودگی در داخل ونادها
بهوسيله رشد ريسها صورت میگيرد ولی مطالعاات
بافتشناسی ،وجود اسرورها ورتيسيليوم در عناصار
وند را به اربات رسانده است )صاانعی و همکاارا ،
1737الف و ب  .البته انتشار عامل بيمار باهوسايله
اسرور ،مختص قاار ورتيسايليوم نباوده و در ديگار
بيمارگرها قاارچی مسابش پژمردگایهاا وناد
همچو ( Ophiostoma novo-ulmiعامل قاارچی
زوال درختا نارو و زاد نيز ديده میشود (عراقای
و همکاااارا 1734 ،؛ عراقااای و همکاااارا . 1733 ،
بهعبارت بهتر قاار عامال بيماار در محايط ماايع
وناااد باااا تشاااکيل فااارم مخمااار و تولياااد
ب ستوسرورها فراوا در داخل گياه انتشار میياباد
(صانعی و همکارا 1737 ،الف؛  . Pegg, 2002ايياد
تیييرات و تخريش ديواره عناصر وند از ديگر موارد
قابلمشاهده در اسا يدها ميکروساکوپی باود و باا
نتايااااج سايااااار تحقيااااقات در اياان زميناااااااه
مطابقت دارد (صاااانعااای و همکاارا 1737 ،الاف؛
;1998

al.,

et

همچااو تااايلوز و مااواد ژالتيناای نيااز ديااده شااد.
مشاهدات اضار در کاار سااير محققاا نياز دياده
ماایشااود (عراقاای و همکااارا 1734 ،؛ صااانعی و
همکارا 1744 ،؛ صانعی و همکارا 1737 ،الف و ب؛
 . Ten et al., 1981بهطاور کلای واکانش گيااه در
مقابل ملاه عامال بيماار  ،باا اييااد تیييراتای در
فر يندها فيزيولوژيکی صورت میگيارد .تاايلوز
يک سلول پارانشايمی باادکنکی شاکل اسات کاه از
طريق منافذ سطح غشاء به درو وناد راه مایياباد.
ممکن است از يک سلول پارانشايمی چنادين تاايلوز
رشد کرده و کام ي يک سلول وند را پر کند .بهطور
کلی هنگامی که سيستم وند گياها مورد تهااجم
يک عامل بيمار قرار مایگيارد ،ميزباا باا ترشاح
ترکيباتی نظير تايلوزها و ژالتاينهاا ونادها لاوده
خود را مسادود مایکناد و بادينوسايله باه تهااجم
پاتوژ پاسخ میدهد .بادينترتياش کاه سالولهاا
پارانشاايم اطاارا عناصاار ونااد  ،از طريااق اارات
موجود ،وارد عناصر وند چاوبی مایشاوند ،نگااه باا
جذب ب متورم شاده و اييااد تاايلوز را مایکنناد.
تشکيل تايلوزها مهمتارين عامال در انساداد عناصار
ونااد بااوده و از انتشااار عاماال بيمااار جلااوگير
ماایکننااد ،بااهعبااارت ديگاار انسااداد وناادها توسااط
تايلوزها ،انتقال و جريا شيره خام را متوقف کارده و
بدين ترتيش ع یم پژمردگی در گياه ظاهر مایشاود.
چنانچه تشکيل تايلوز در ونادها باهسارعت صاورت
گيرد (در ارقاام مقااوم گساتر عامال بيماار ياا
انتشااار توکسااينهااا اصاال متوقااف ماایشااود.
بدينترتيش تشکيل اين سااختارها را مایتاوا ياک
راهکار دفااعی باه سااب ورد (عراقای و همکاارا ،
1734؛ عراقی و همکارا . 1733 ،
باتوجه به مطالش باال چنين باهنظار مایرساد کاه
عمده فعل و ان عاالت بيمار همچاو انتشاار عامال

El-Aissami

. Mussel & Strouse, 1972
در بررسیها ميکروسکوپی عناصر وند تحقياق
اضر ،عا وه بار یاور عامال بيماار  ،ترکيبااتی
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بررسیهاا بيشاتر و تکميلایتار ميکروساکوپی در
زمينه الگاو پاراکنش ،خیوصايات مورفولاوژيکی و
ساااختار عناصاار ونااد ارقااام ساااس و مقاااوم
نهالها زيتو برا گاهی بيشتر از داليل ا تمالی
ميزبانی مقاومت به عوامال پژمردگای ورتيسايليومی
الزامی بهنظر میرسد.

بيمار  ،تشکيل ترکيباات دفااعی ميزباا و باهطاور
کلی تعامل پاتوژ  -ميزبا در عناصر وند صاورت
میگيرد و باتوجه به اينکه نقش ابعاد وندها و برخای
ص ا ات ناااتوميکی ماارتبط بااا در ساساايت يااا
مقاومت به برخی عوامل بيماار زا وناد نياز باه
اربااات رساايده اساات (عراقاای و رهنمااا، 1734 ،
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