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چکیده
بیماری ورتیسیلیومی از مهمترين بیماریهای پنبه کشور است که منجر به محدوديت کشت و کاهش
عملکرد میشود .در تحقیق حاضر ،از توکسین قارچ ورتسیلیوم ( )Verticillium dahliaeبه عنوان
عامل گزينش سلولهای بافت کالوس ارقام پنبه جهت تحمل به اين بیماری استفاده شد .ريزنمونهها از
گیاهچههای سترون  7روزه تهیه شدند و در محیطکشت  MSبه همراه دو میلیگرم بر لیتر از
هورمونهای  NAAو  BAPکشت شدند .پس از توزين اولیه ،کالوسهای حاصله به محیطکشت جديد
با غلظت  0/3و  0/5میلیگرم بر لیتر از هورمونهای  NAAو  BAPبه همراه غلظتهای صفر (شاهد)،
 20 ،10 ،5و  30درصد توکسین قارچ ورتیسیلیوم منتقل شدند و پس از سه هفته ،رشد نسبی
کالوسها محاسبه شد .بیشترين میزان رشد نسبی کالوسها در محیطکشت بدون توکسین و کمترين
میزان رشد در غلظتهای  20و  30درصد توکسین بود .رشد نسبی کالوس در رقم پنبه گلستان در
محیط کشت بدون توکسین و در غلظت توکسین  5درصد به ترتیب با  115/2و  100درصد باالترين
میزان بود و در مورد رقم ساحل ،در غلظتهای توکسین  20و  30درصد به ترتیب با  22/5و  1درصد
کمترين میزان رشد نسبی مشاهده شد .تغییر رنگ کالوسهای ارقام گلستان ،کوکر 100-ويلت و
ساحل که به رنگ سبز متمايل به سفید بودند در غلظتهای  5و  10درصد خیلی محسوس نبود اما با
افزايش غلظت توکسین تا  30درصد به رنگ شیری متمايل به قهوهای درآمدند .در رقم بومیهاشمآباد،
کالوسها کرم رنگ بودند و با افزايش درصد توکسین از  5تا  30درصد به دامنهای از قهوهای تغییر
رنگ دادند که نشان دهنده تاثیر توکسین بر روی خصوصیات ظاهری کالوسها بود .لذا در شرايط درون
شیشهای با انتخاب کالوسهای مناسبتر ،میتوان غربال گیاهان متحمل را تسريع نمود.
واژگان کلیدی  :بیماری ،پنبه ،تحمل ،درون شیشهای ،ريزنمونه ،محیط کشت
*نويسنده مسئولkghasemibezdi@yahoo.com :
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مجله پژوهشهای پنبه ايران جلد ( )1شماره (1931 ،)1

مقدمه
پنبه يکی از گیاهان مهم زراعی ايران محسوب میشود که به لحاظ مصارف لیفی و روغنی در عرصه
تجارت جهانی از جايگاهی ويژه برخوردار است .بیماری پژمردگی آوندی ،مهمترين بیماری پنبه
محسوب شده که توسط قارچ  Verticillium dahliae klebايجاد میشود و ساالنه خسارت فراوانی به
تولید اين محصول وارد میکند (محمدی و همکاران .)2012 ،توکسین پروتئینی حاصل از اين قارچ
( ،)VDعامل اصلی بیماریزايی پنبه میباشد (ژانگ و همکاران .)2003 ،يکی از مهمترين راهکارها در
کنترل و کاهش خسارت ،استفاده از فناوریهای نوينی از نظیر بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در تولید
ارقام پنبه متحمل به تنشهای زيستی و غیرزيستی است (قاسمی بزدی .)2012c ،در سالهای اخیر
تکنیک کشتبافت به ابزاری مناسب در اصالح و تکثیر بسیاری از گونههای گیاهی تبديل شده است.
دستیابی به روشهای کمهزينه و کوتاهمدت جهت دسترسی به الينهای متحمل به تنشهای محیطی
در برنامههای بهنژادی گیاهی از کاربردهای مهم کشتبافت میباشد (قاسمی بزدی .)2012b ،در
نتیجه ،بهترين گزينه برای مبارزه با اين بیماری ،استفاده از ارقام مقاوم يا متحمل میباشد (کلپ و
همکاران .)1992 ،برای گزينش 1سلولهای متحمل پنبه به اين بیماری ،افزودن ماده گزينشگر VD
توکسین به محیطهای رشد و تکثیر سلولها ،استقرار يک سیستم مناسب تولید کالوسهای رويانزا و
يا اندامزا با رشد مناسب و قابلیت واکشتهای مکرر مورد نیاز است (چمندوستی .)2013 ،غربالگری و
انتخاب درون شیشهای بافتهای گیاهی برای مقاومت به توکسینهای قارچی يا عصارههای کشت برای
چندين گونه موفق بوده است (ماسانوری و همکاران .)1993 ،روش انتخاب درون شیشهای امکان
باززايی گیاهچه کامل از سلولهای منفرد که در محیط کشت تحت تاثیر عامل غربالگر قرار گرفتهاند را
فراهم میکند .عامل غربالگر سبب ايجاد جهش و به دنبال آن انتخاب جهشيافتههای مطلوب و يا
سوماکلونالهای متحمل در برابر بیماری میشود (چاندرا و همکاران .)2002 ،با توجه به اهمیت بیماری
پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در مناطق پنبه خیز دنیا و خسارات وارده اين بیماری به زراعت پنبه ،از
آنجا که شدت بیماری در سالهای مختلف متفاوت بوده و ممکن است نژاد جديدی از بیماری در هر
منطقه پیدا شود (اشناتهورس ،)1911 ،الزم است هر ساله ارقام تجاری و امیدبخش در مقابل
جدايههای برگريز و غیربرگ ريز بیماری و میزان تحمل و عملکرد ارقام در ارتباط با شدت بیماری در
هر منطقه مورد مقايسه و ارزيابی قرار گیرند (نصرالهنژاد و همکاران .)2007 ،لذا تحقیق حاضر با هدف
غربالگری درون شیشهای کالوسهای تعدادی از ارقام پنبه ايران نسبت به غلظتهای مختلف توکسین
قارچ ورتیسیلیوم صورت گرفت.

1- In vitro selection
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مواد و روشها
مواد گیاهی ،مکان و زمان تحقیق :در اين تحقیق که در آزمايشگاههای بیوتکنولوژی و کشت بافت
موس سه تحقیقات پنبه کشور واقع در شهرستان گرگان ،از تیرماه  1391تا تیرماه  1392انجام شد ،از 2
ژنوتیپ مختلف پنبه از گونههای  G.hirsutumو  G.herbaceumشامل ارقام گلستان ،کوکر100 -
ويلت ،ساحل و بومی هاشمآباد استفاده شد.
تهیه کالوس از ریزنمونههای پنبه :جهت حذف لینترها (الیاف سلولزی موجود در روی بذر پنبه)،
ابتدا بذور به مدت  15تا  20ثانیه داخل اسید سولفوريک غلیظ تا حل شدن کامل الیاف قرار گرفتند و
پس از شست و شوی کامل اسید با آب ،به مدت  22ساعت در هوای آزاد قرار داده شدند تا کامال
خشک شوند .جهت سترونسازی بذور مورد استفاده ،پس از استريل سطحی آنها با غوطهور شدن در
اتانول  99درصد به مدت يک الی دو دقیقه و شستشو با آب مقطر ،به مدت  20دقیقه درون محلول
هیپوکلريت سديم تجاری  20درصد قرار گرفتند .بذور سترون شده سه بار با آب مقطر استريل شستشو
شدند و بر روی پلهای کاغذی تعبیه شده در محیطکشتهای  MSمايع کشت شدند و شیشهها به
اتاقک رشد با دمای  25±2درجه سانتیگراد و دوره نوری  19ساعت روشنايی و  1ساعت تاريکی با
منتقل شدند .نور مورد استفاده از نوع فلورسنت سفید سرد بود.
گیاهچههای  7روزه پنبه در شرايط کامال استريل از درون شیشههای کشت مايع خارج شدند و
ريزنمونههای مورد بررسی شامل برگهای لپهای ،محور زيرلپه و جوانه انتهايی به وسیله پنس و
اسکالپل استريل از گیاه مادری جدا شدند و به محیطکشتهای حاوی تیمار هورمونی انتقال يافتند.
جهت کالوسزايی ،از محیط کشت ( MSموراشیک و اسکوگ )1992 ،بههمراه ويتامینهای B5
(گامبورگ و همکاران )1991 ،حاوی ترکیبی از  2میلیگرم بر لیتر از هر يک از هورمونهای نفتالین
استیک اسید ( )NAAو  -9بنزيل آمینوپورين ( )BAPاستفاده شد.
جداسازی قارچ  Verticillium dahliaeاز بوتههای آلوده پنبه :جهت جداسازی عامل پژمردگی
ورتیسیلیومی از نمونههای بیمار ،قسمتهايی از ساقه يا شاخههای گیاه انتخاب شدند و پس از
ضدعفونی توسط هیپوکلريت سديم و اتانول و جداسازی پوست ،از مقطع عرضی و طولی برش يافتند و
بر روی محیطکشتهای جامد کشت شدند و در اتاقک رشد با دمای  25±2درجه سانتیگراد قرار
گرفتند .پس از گذشت دو الی سه روز ،از نوک هیف قارچ مربوطه به میزان دو میلیمتر برداشت شد و
در محیطکشت مالت آگار برای بار دوم کشت گرديد و در تاريکی قرار داده شد تا ايزوله خالص قارچ
جدا شود (ماسانوری و همکاران.)1993 ،
تهیه و استخراج توکسین قارچ ورتیسیلیوم :پس از گذشت  5تا  7روز از رشد قارچ ،سه قطعهی
يک سانتیمتر مربعی از محیطکشت همراه با ريسهی آن در شرايط کامال استريل در شیشههای محیط
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کشت زاپک قرار داده شدند و به مدت  2هفته بر روی شیکر با سرعت  90 gدر دمای  20درجه
سانتیگراد قرار گرفتند (ماسانوری و همکاران .)1993 ،سپس محیطکشت مايع زاپک حاوی توکسین
قارچ در شرايط کامال استريل از کاغذ صافی عبور داده شد و مايع حاصله به مدت  20دقیقه در 10
هزار دور در دقیقه سانتريفیوژ گرديد .محلول رويی برداشته شد و با کاغذ صافی  0/22میکرومتر فیلتر
شد و در شیشههايی کوچک بهمدت  21ساعت در دمای  25±2درجه سانتیگراد در اتاقک کشت ،به
منظور اطمینان از عدم رشد ريسههای قارچ ،نگهداری شد (ماسانوری( )1993 ،شکل .)1

الف

ب

ج

د

شکل  -1تهیه و استخراج توکسین قارچ ورتیسیلیوم؛ الف) تکثیر قارچ ورتیسیلیوم؛ ب) صاف کردن توکسین با
استفاده از کاغذ واتمن؛ ج) استخراج توکسین قارچ از فیلتر کاغذی؛ د) انتقال کالوسهای بدستآمده به
محیطکشتهای حاوی غلظتهای مختلف توکسین ورتیسیلیوم.

تهیه محیطکشتهای حاوی توکسین قارچ ورتیسیلیوم :برای تهیه محیطکشتهای حاوی
غلظتهای مختلف توکسین ،از ترکیب جديد هورمونی حاوی  0/3میلیگرم بر لیتر  NAAو 0/5

5

خجسته مهدويان و همكاران

میلیگرم بر لیتر  BAPدر محیطکشت استفاده شد .سپس از توکسین قارچ به مقادير صفر20 ،10 ،5 ،
و  30درصد به محیط کشتهای تهیه شده اضافه شد و در شیشههای کوچک توزيع شد .کالوسهای
تولید شده ابتدا وزن شدند ،رنگ آنها يادداشت شد و سپس به محیطکشتهای جديد انتقال يافتند.
بعد از گذشت سه هفته ،مجددا کالوسها وزن شدند ،تغییر رنگ ناشی از اثر توکسین نیز مورد بررسی
قرار گرفت و رشد نسبی آنها از رابطه زير محاسبه شد:

آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد .تجزيه واريانس
دادهها با استفاده نرمافزار آماری  MSTATCصورت گرفت و برای مقايسه میانگینها نیز از آزمون
حداقل اختالف معنیدار ( )LSDاستفاده شد.
نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس حاصل از بررسی تاثیر رقم ،غلظتهای مختلف توکسین قارچ ورتیسیلیوم و اثر
متقابل اين عوامل بر میزان رشد نسبی کالوسهای ارقام پنبه گلستان ،کوکر100-ويلت ،بومی هاشمآباد
و ساحل در محیطکشت  MSحاوی هورمونهای ) NAA(0.3)+BAP(0.5در جدول شماره يک
نشان داده شده است .بر اساس نتايج حاصله ،اختالف معنیداری میان ارقام و غلظتهای مختلف
توکسین قارچی در سطح  5درصد مشاهده شد.
جدول  -1نتایج تجزیه واریانس حاصل از بررسی تاثیر رقم ،غلظتهای مختلف توکسین قارچ ورتیسیلیوم و
اثرات متقابل این عوامل بر درصد رشد نسبی کالوسهای ارقام پنبه
منبع تغییرات ()SOV

درجه آزادی ()df

رقم
توکسین ورتیسیلیوم
رقم × توکسین
اشتباه

3
2
12
20

ضريب تغییرات (( )CVدرصد)
*  :معنیدار در سطح احتمال پنج درصد

میانگین مربعات ()MS
*

0/327
* 0/553
0/012 n.s
15/3

 : nsغیر معنیدار

بر اساس نتايج مقايسه میانگین اثر نوع رقم پنبه در تمام غلظتهای توکسین قارچ ورتیسیلیوم ،از
نظر درصد رشد نسبی کالوس ،ارقام در دو گروه قرار گرفتند (جدول  .)2رقم گلستان با  75/2درصد،
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باالترين میزان رشد نسبی کالوس را در غلظتهای مختلف توکسین داشت و به همراه رقم کوکر100-
ويلت با  93/2درصد در گروه اول قرار گرفت .کمترين میزان رشد نسبی کالوس در رقم بومی هاشمآباد
با  31/2درصد مشاهده شد .رقم ساحل نیز با  51/9درصد ،بعد از رقم کوکر 100-ويلت و در رده
متوسط از نظر میزان رشد نسبی کالوس قرار گرفت.
جدول  -2نتایج مقایسه میانگین رشد نسبی کالوس ارقام پنبه در غلظتهای توکسین قارچ ورتیسیلیوم به
روش آزمون LSD

درصد رشد نسبی کالوس
رقم پنبه
رديف
75/2 a
گلستان
1
93/2 a
کوکر 100-ويلت
2
31/2 b
بومی هاشمآباد
3
51/9 ab
ساحل
2
 -میانگینهايی که دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری (در سطح  5درصد) در يک گروه قرار دارند.

بر اساس نتايج جدول  2مشاهده میشود که با وجود اين که رقم ساحل بهعنوان يکی از ارقام پنبه
متحمل به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی طی دهههای گذشته معرفی و سالها با اين هدف مورد
سلکسیون قرار گرفته است و همچنین رقم کوکر 100-ويلت که بهعنوان والد دهنده ژن تحمل به
ورتیسیلیوم در تالقی با الين  329جهت معرفی رقم ساحل مورد استفاده قرار گرفته است (قاسمی
بزدی )2012a ،و در اين تحقیق از آنها به عنوان ارقام شاهد از نظر تحمل به ورتیسیلیوم استفاده شد،
نتوانستند آن طور که انتظار میرفت میزان رشد نسبی کالوس بیشتر يا برابر با رقم گلستان داشته
باشند .رقم گلستان که يکی از ارقام معرفی شده جديد پنبه در ايران میباشد ،به طور معنیداری
توانست رشد نسبی کالوس باالتری داشته باشد .به نظر میرسد که با توجه به مولتیژن بودن اين
بیماری (کلوسترمن و همکاران ،)2009 ،رشد نسبی بیشتر در اين رقم در اثر فعالیت ژنهای تحمل به
بیماری باشد .در رقم بومی هاشمآباد نیز ،پايین بودن نرخ رشد نسبی کالوس میتواند بهداليل متفاوت
بودن گونه اين رقم ( )G. herbaceumنسبت به سه گونه ديگر و ديپلويید بودن اين رقم بستگی
داشته باشد (قاسمی بزدی و خندان.)2013 ،
نتايج مقايسه میانگین اثر غلظتهای مختلف توکسین قارچ ورتیسیلیوم در محیط کشت بر میزان
رشد نسبی کالوسها نیز آنها را در گروههای مختلفی قرار داد (جدول  .)3کالوسها در غلظت بدون
توکسین (شاهد) با  13/9درصد بیشترين میزان رشد را نشان دادند .با افزايش غلظت توکسین ،از میزان
رشد نسبی کالوسها کاسته شد (شکل  ،)2بهطوریکه در غلظتهای  20و  30درصد بهترتیب با 30/7
و  20/1درصد ،کمترين رشد نسبی کالوسها مشاهده شد .همچنین در غلظتهای توکسین  5و 10
درصد نیز به ترتیب میزان رشد نسبی کالوس  73/7و  29/2درصد مشاهده شد (جدول .)3
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جدول  -3نتایج مقایسه میانگین اثر غلظتهای توکسین قارچ ورتیسیلیوم برمیزان رشد نسبی کالوسهای
ارقام پنبه به روش آزمون LSD
درصد رشد نسبی کالوس
غلظت توکسین (درصد)
رديف
13/9 a
صفر (شاهد)
1
73/7 ab
5
2
29/2 bc
10
3
30/7 c
20
2
20/1 c
30
5
 -میانگینهايی که دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری (در سطح  5درصد) در يک گروه قرار دارند.

شکل  -2بررسی روند میزان رشد نسبی کالوسهای ارقام پنبه در غلظتهای مختلف توکسین
قارچ ورتیسیلیوم در محیط کشت.

نتايج شکل  2نشان داد که يک همبستگی منفی بین غلظت توکسین در محیط کشت و میزان
رشد نسبی کالوسها وجود دارد .با توجه به مولتیژن بودن تحمل به بیماری ورتیسیلیوم در پنبه
(کلوسترمن و همکاران ،)2009 ،اين کاهش نرخ رشد در غلظتهای باالتر توکسین بهطور خطی
مشاهده شد .نتايج حاصل از اين بررسی با نتايج ممقانی و همکاران ( )2012مطابقت داشت که افزايش
غلظت عصاره قارچی اثر بازدارندگی بر روی میزان رشد کالوس دارد.
نتايج مقايسه میانگین اثر متقابل رقم در غلظتهای مختلف توکسین قارچ ورتیسیلیوم بر میزان
رشد نسبی کالوسها (جدول  ،)2نشان داد که تغییرات رشد نسبی کالوسهای اين ارقام در غلظتهای
متفاوت يکسان میباشد.
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جدول  -4نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل رقم در غلظتهای توکسین قارچ ورتیسیلیوم برمیزان رشد نسبی
کالوسهای ارقام پنبه به روش آزمون LSD

غلظتهای مختلف توکسین (درصد)
رقم

( 0شاهد)

5

10

20

30

گلستان
کوکر100-ويلت
بومی هاشمآباد
ساحل

115/2 a
13/9 a-d
21/1 a-e
19/1 a-c

100/0 ab
92/2 a-e
31/9 c-e
99/1 ab

19/2 a-c
20/1 b-e
29/0 c-e
20/1 b-e

31/0 c-e
31/1 b-e
21/2 c-e
22/5 c-e

22/0 b-e
19/7 a-c
19/5 de
1/0 e

 -میانگینهايی که دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری (در سطح  5درصد) در يک گروه قرار دارند.

با توجه به نتايج اين آزمايش و مقايسه آن با نتايج ژانگ و همکاران ( )2003میتوان گفت که
سلولهای متحمل در حضور يک ترکیب بازدارنده در جمعیت سلولی بزرگ به منظور گزينش ،قادر به
رشد میباشند در حالی که سلولهای حساس از چنین توانايی برخوردار نیستند.
همچنین بر اساس مشاهدات و يادداشت برداریهای مورفولوژيکی ،پس از استقرار کالوسهای
حاصل از ارقام مختلف در محیط کشتهای حاوی غلظتهای مختلف توکسین قارچ مشاهده شد که
رنگ کالوس ،میزان کالوس زايی و حجم کالوس به وجود آمده با توجه به نوع رقم و غلظت توکسین
متفاوت است .بر اين اساس در رقم بومی هاشمآباد ،کالوسها که به رنگ کرم تا زرد مشاهده شدند در
توکسین  5درصد به رنگ کرم متمايل به قهوهای درآمدند و اين روند تغییر رنگ در توکسینهای  10و
 20درصد نیز مشاهده شد و در توکسین  30درصد به رنگ قهوهای کامل درآمد (شکل .)3

الف

ب

شکل  -3تغییر رنگ کالوسهای رقم پنبه بومی هاشم آباد بر روی الف) محیطکشت بدون توکسین و ب)
محیطکشت حاوی  5درصد توکسین قارچ ورتیسیلیوم.
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بر طبق مشاهدات ،افزودن عصاره قارچ بیماریزای  Verticillium dahliaeيا  VDتوکسین به
کالوسها سبب تیرگی آنها شد که با نتايج چمندوستی ( )2013همخوانی داشت مبنی بر اينکه افزودن
عصاره قارچ ،باعث تیرگی و مرگ کالوسها شد .همچنین ژانگ و همکاران ( )2003خاطر نشان کردند
که بعد از افزودن  VDتوکسین به محیطکشت کالوسهای پنبه ،عالئم آشکاری از قهوهای شدن و
پژمردگی در سلولها آشکار میشود که مقدار آن برای ايجاد اين عاليم بستگی به رقم پنبهی استفاده
شده دارد.
در رقم گلستان نیز مشاهده شد که کالوسها در محیطکشت بدون توکسین به رنگ سفید و سبز
متمايل به صورتی بودند که اين رنگ در توکسین  5و  10درصد نیز همچنان باقی ماند .با افزايش
غلظت توکسین ،کالوسها بهترتیب به رنگ های سبز متمايل به سفید و شیری متمايل به قهوهای تغییر
يافتند (شکل .)2

شکل  -4تغییر رنگ کالوسهای رقم پنبه گلستان بر روی محیطکشتهای حاوی غلظتهای
توکسین  33درصد (سمت راست) و  5درصد (سمت چپ)

در رقم ساحل ،کالوسها در محیطکشت بدو ن توکسین به رنگ سبز بودند که پس از قرار گرفتن
در توکسین  5و  10درصد به رنگ سبز متمايل به کرم درآمدند اما در توکسین  20درصد به سمت
رنگ شیری و در محیطکشت حاوی توکسین  30درصد به رنگ قهوهای متمايل شدند (شکل .)5
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شکل  - 5تغییر رنگ کالوسهای حاصل از رقم پنبه ساحل در محیطکشتهای با غلظت  33درصد توکسین
ورتیسیلیوم (سمت راست) ،غلظت  23درصد توکسین (وسط) و بدون توکسین (سمت چپ).

در رقم کوکر100-ويلت ،رنگ کالوسها که در محیطکشت بدون توکسین و حاوی توکسین 5
درصد به رنگ سبز متمايل به صورتی بودند ،به تدريج در محیطکشت با غلظتهای توکسین باالتر 10
و  20درصد به ترتیب به رنگهای سبز متمايل به شیری و شیری رنگ درآمدند و در نهايت در
توکسین  30درصد به شیری متمايل به قهوهای تبديل شدند (شکل .)9

شکل  -6تغییر رنگ کالوسهای حاصل از پنبه رقم کوکر 133-ویلت در محیطکشتهای با توکسین
ورتیسیلیوم  33درصد (سمت راست) و توکسین  13درصد (سمت چپ).
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نتیجهگیری کلی
 رشد نسبی کالوسها در، پس از تولید کالوس از ريزنمونههای مختلف ارقام پنبه،در اين پژوهش
 بر اساس نتايج مشاهده شد که. بررسی شدVerticillium dahliae غلظتهای مختلف توکسین قارچ
بیشترين رشد نسبی کالوس در غلظتهای مختلف توکسین قارچ ورتیسیلیوم مربوط به ارقام گلستان و
 رقم ساحل نیز با اختالف کمی در اين گروه قرار گرفت که نشاندهنده تحمل. ويلت بود100-کوکر
 در غلظتهای مختلف توکسین نیز بیشترين رشد نسبی کالوس.اين ارقام در عصاره توکسین قارچ بود
. درصد توکسین بود30  و20 در محیطکشت بدون توکسین و کمترين میزان رشد نیز در غلظتهای
 رنگ کالوسها تیرهتر شد که نشاندهنده تاثیر غلظت باالتر،همچنین با افزايش غلظت توکسین
 میزان تحمل و زندهمانی، نتايج نشان داد که در حضور توکسین عامل بیماری ورتیسیلیوم.توکسین بود
.کالوس رقم گلستان بیشتر از ساير ارقام بود
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Abstract
Verticillium disease is one of the most important cotton diseases which led to
limitations in cultivation and yeild reduction. The study was used fungal toxin
Verticillium as selection agent of cotton callus cells resistant. The explants were
prepared from sterilized 7-days old cotton seedling and were cultured on MS
medium with 2 mg/l of each growth regulators NAA and BAP in order to produce
callus. Following the initial weighing , the resulting callus were transferred to the
new media mid 0.5 mg/l of NAA and BAP concentrations with zero (control ), 5,
10, 20, and 30 percent pathogen toxins, and after 3 weeks their relative growth was
calculated. The highest relative callus growth was in non-toxin medium and the
lowest one was in pathogen toxin concentrations of 20 and 30 percent. Golestan
made more relative callus growth rate in non-toxin medium and the 5 percent toxin
concentration, respectively, with 115.2, and 100 percent. Toxin concentrations of
20 and 30 percent showed the lowest relative growth rate of callus with 24.5 and 8
percent, respectively in Sahel cultivar. Golestan, Coker-100 wilt and Sahel calli
that were green-white colored, didn’t change in 5 and 10 percent of toxin
concentrations but discolored to brown with concentration increasing. Callus of
Hashemabad Native cultivar that was cream, discolored to brown in the range of
toxins from 5 to 30 percent. In general, this color change indicates the effect of the
toxin on the quality of calli. So this method can be accelerate the screening of
tolerance plant with selection of suitable calli.
Keywords: Cotton, Disease, Explant, In vitro, Nutrient medium, Tolerant.
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