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  از انار با عالیم پوسیدگی طوقه در استان فارس Pilidiella granatiاولین گزارش 

First report of Pilidiella granati on pomegranate with symptoms of crown 
rot in Fars province 

  *هاشمی، فاطمه صباحی،ضیاالدین بنی میرطالبی مریم

  )23/3/1394 :پذیرش؛ تاریخ 12/9/1393: تاریخ دریافت(

  
، درختان انار با عالئم پوسیدگی طوقه در مناطق فیروزآباد و سیاخ دارنگون استان فارس مشاهده شـدند  1393در تابستان 

مـرده پـس از ضـدعفونی سـطحی روي     از منـاطق بافـت  قطعاتی . که این عالئم شبیه عالئم پوسیدگی طوقه فیتوفتورایی بود
همچنین براي اطمینان از وجود یـا عـدم وجـود    . کشت داده شدند CMA-PARPو   آگار اسیدي-محیط کشت سیب زمینی

-ساعت دیسک 48گذاري استفاده شد که پس از گذشت ي انارهاي آلوده نیز، از روش طعمهفیتوفتورا در خاك اطراف طوقه

گـراد نگهـداري   ي سـانتی درجـه  25هـاي پتـري در دمـاي    کشت داده و تشتک CMA-PARPکشت انتخابی ها روي محیط 
هاي قارچ به رنگ سفید تا زرد مایل به کرمی با تعداد زیـادي پیکنیـدیوم گـرد    پس از گذشت پنج تا هفت روز پرگنه. شدند

 CMA-PARPرچی روي محـیط کشـت   آگار اسیدي مشاهده شدند ولی هـیچ قـا  -تیره رنگ روي محیط کشت سیب زمینی
) 8/13×05/3متوسـط  ( 9/9-7/16× 03/2-2/4.ي ها روشن، یک سـلولی بیضـوي تـا کشـیده بـا انـدازه      کنیدیوم. رشد نکرد

 Pilidiella granatiبا توجه به خصوصیات مرفولوژیکی ذکر شده و منابع موجـود، قـارچ عامـل بیمـاري     . میکرومتر بودند

Saccardo (Synonym Coniella granati (Saccardo) Petrak and Sydow ( زایـی بـا   آزمـون بیمـاري  . تشخیص داده شـد
ي قارچ در زیر پوست شـاخه هـا قـرار    روزه 10هاي قطعات میسلیومی از پرگنه. ي انار انجام شدهاي بریدهاستفاده از شاخه

. گراد نگهـداري گردیدنـد  ي سانتیدرجه 25دماي روز در  10داده شدند و با استفاده از پارافیلم روي آن پوشانده و به مدت 
پـس از گذشـت   . آگار بدون قارچ در زیر پوست شاخه ها، گذاشته شـد -زمینیبه عنوان شاهد، قطعاتی از محیط کشت سیب

 .هاي شاهد مشاهده نگردیدزنی شده مشاهده شد ولی هیچ عالئمی در شاخهروز عالئم بافت مردگی در شاخه هاي مایه 10

عنـوان عامـل   قبالً بهP. granati . زنی شده جداسازي شدندهاي مایههاي قارچ مجدداً از شاخهاثبات آزمون کخ، جدایهبراي 
هاي پس از برداشت و پوسیدگی میوه و بافت مردگی شاخه از دنیا و ایران گزارش شده است ولی اخیراً به عنـوان  پوسیدگی

گـزارش  ) زایـی استان لرسـتان بـدون اثبـات بیمـاري    (و ترکیه و همچنین ایران هاي طوقه در یونان قارچ مرتبط با پوسیدگی
براي مـدیریت  . باشداین اولین گزارش از وجود این قارچ در انار با عالئم پوسیدگی طوقه در استان فارس می. گردیده است

 .رد بررسی قرار گیردشود بیشتر موآمودگی انار به این قارچ میاین بیماري باید فاکتورهایی که باعث پیش 
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 کوتاه گزارش
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