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شگاه و در بافت يط آزماي تحت شراPhytopthora parsianaدوسپور يل کالمي تشکيبررس
  * يداريزبان به عنوان عامل پايآلوده م

  

FORMATION OF CHLAMYDOSPORES IN Phytophthora parsiana in 
Vivo AND in Vitro AS SURVIVAL PROPAGULES  

 

   **۱يشم هاي بنني الداءي و ضيعي السادات رفدهيوح
  

  )۱۲/۴/۱۳۹۲ :رشيخ پذي؛  تار۳۰/۳/۱۳۹۱: افتيخ دريتار(
 
هـاي   هايي از کشت پـنج روزه بيمـارگر روي محـيط    بلوک، Phytophthora parsiana بررسي امکان تشکيل کالميدوسپور يبرا

 از رشـد  پـس .  کشت شده و به مدت چهار روز در دماي اتاق قرار گرفتندCA و CV-8A  و PDA ،WA ،HSA ،CMAکشت 
گراد منتقل شده و به مدت يک سال به طور ماهيانـه در زيـر ميکروسـکوپ مـورد                  ي سانت هاي پتري به پنج درجه      کامل، تشتک 

 آلوده به بيمارگر   بادام و پستهيزبان، ريشه و طوقه نهال هايدوسپور در بافت م ي کالم ين جهت بررس  يچنهم. بررسي قرار گرفتند  
هاي پالستيک حاوي ماسه سترون قرار داده شد و به مـدت   اک خارج و پس از شست و شو در کيسه سالم از خيز نهال ها  يو ن 
براي اين منظور . گراد نگهداري شده و هر ماه در زير ميکروسکوپ مورد بررسي قرار گرفتندي سانتي ماه در چهار  درجه۶ -۱۲

. قرار گرفتند% KOH ۳ شو با آب به مدت يک ساعت در در زير هود قسمتي از ريشه يا طوقه از ماسه خارج و پس از شست و       
الکتوفنول روي آن ريخته و با فشار المـل،   -سپس مقداري از ريشه روي الم تميز قرار داده شده و يک قطره رنگ اسيدفوشين              

د و ضـخيم  هاي حاوي اندام گر   ريشه. بافت ريشه به طور کامل له شد و در زير ميکروسکوپ به دقت مورد بررسي قرار گرفت                
 ساعت در فريـزر در دمـاي   ۷۲ليتر آب مقطر سترون قرار داده شد و به مدت   ميلي۱۰۰مشکوک به کالميدوسپور در يک بشر با    

°C ۲۰-             نگهداري و پس از بيرون آمدن از اين دما قسمتي از ريشه  روي محيط کشت PARPهـاي   با بررسـي .  کشت داده شد
قـادر بـه توليـد    ) CA(آگـار  - کشت جامد عـصاره هـويج      آزمايشگاه تنها در محيط    دقيق ميکروسکوپي، بيمارگر تحت شرايط    

متوسـط قطـر   . هاي کشت، بيمارگر هيچ اندام مـشکوک بـه کالميدوسـپوري توليـد نکـرد       کالميدوسپور بود اما در ساير محيط     
 ميکرومتـر و  ۳/۱۴ و حـداقل قطـر   ۱/۳۳ ميکرومتر با حـداکثر قطـر    CA  ،۷/۲۹هاي تشکيل شده در محيط کشت         کالميدوسپور

ز پس از چهار ماه نگهداري در يهاي بادام و پسته رقم سرخس ن هاي آلوده نهال   در ريشه .  ميکرومتر بود  ۴/۱ها    متوسط ديواره آن  
   در. گـراد داشـتند  ي سـانت جـه   در-۲۰، پـس از خـروج از دمـاي   PARPها توانايي رشد مجدد را روي محيط کشت         اين اندام 
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Fig. 1. Clamydospore formation of Phytophthora parsiana on carrot agar medium after 15 days at 4°C  

  

  
Fig. 2. Clamydospore formation of Phytophthora parsiana in almond roots after 4 months at 4°C.  

  
 هيچ اندام گرد با ديواره ضخيم مشکوک بـه کالميدوسـپور        )  بادام و پسته سالم    يهاه نهال ريشه و طوق  (هاي گياهان شاهد      ريشه
هـا بـه تعـداد کـم در           ايـن انـدام   . دشـ  ديدههاي گرد با ديواره ضخيم مشکوک به کالميدوسپور           گراد اندام ي سانت  درجه چهار
هـاي حـاوي   ريشه و طوقـه . شدندمارگر مشاهده  مختلف بييهاهاي مختلف ريشه و طوقه تمامي گياهان آلوده به جدايه      قسمت

هـا نـسبت بـه     هاي آلوده ميزبان مشخص شد ايـن انـدام   هاي موجود در ريشه گيري قطر کالميدوسپور   با اندازه . مشاهده نگرديد 
طر  ميکرومتر با حداکثر ق۴۷/۳۲تر بوده به طوري که متوسط قطر آنها          بزرگ CAهاي تشکيل شده در محيط کشت         کالميدوسپور

  .است . ميکرومتر بود۰۷/۲ها نيز   ميکرومتر و متوسط قطر ديواره اين اندام۰۹/۲۰ و حداقل قطر ۳۹/۴۴
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