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   * منطقه گرگان و باغي ياهان زراعي از گيشه و طوقه تعدادي رييتوفتوراي فيدگيپوس
  
  

PHYTOPHTHORA ROOT AND CROWN ROT OF SEVERAL FIELD 
AND ORCHARD CROPS IN GORGAN AREA 

  
  

 
   ۱ و كامران رهنما**۲يرابوالفتحي، منصوره م۱يه طاهريمهد

  
  )۱۷/۱۲/۱۳۹۰:رشيذخ پي؛  تار۲۰/۶/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

  

  دهيچك
ـ مار با عالياهان بيد و از گي گرگان در استان گلستان بازدة مختلف منطقهاي  و باغها ، نهالستاني از مزارع کشت آب۱۳۸۸-۸۹ يها در سال م ي
، در ي سـطح ي پـس از شستـشو و ضـدعفون   ها نمونه.  شديبردار وه نمونهي م يدگي و پوس  يريشه و طوقه، بوته م    ي ر يدگياهچه، پوس يمرگ گ 

ک، يولوژيزي و فيشناس ختي رهاي يژگي با وها ص گونهيتشخ. شدکشت ) (CMA+PARPHتوفتورا ي في جداسازيمه انتخابيط کشت ن  يمح
.  انجام گرفـت   يبوزومي ا ر  -ان-ي د ITSه  ي ناح يدينوکلئوت يتوالن  يچن ن جنس و هم   يص ا ي معتبر براي تشخ   يي شناسا يدهايو براساس کل  

ـ  جدا۵۰تعـداد   ،   II، P. citrophthora گـروه   Phytophthora palmivora  ،P. cryptogeaهـاي  توفتـورا شـامل گونـه   ي جـنس ف ه ازي
nicotianae  .Pو P. inundata ـ : هاي يماريگزارش ب. دي مربوطه به اثبات رسهاي زباني مي روها  گونهييزا يماري و بي جداساز  يدگيپوس

گروه   P. cryptogea و ژربرا با عاملينيزم بيهاي كيوي، س ،پوسيدگي ريشه نهال P. palmivora تون با عامل،يشه و طوقه زي رييتوفتورايف
IIو پوسيدگي ريشه و طوقه باقال با عامل P. inundata  استد يران جدي ايبرا.  

  
  
  
  
  

ــا واژه ــ كل يه ــشه و  : يدي ــيدگي ري ــه، پوس   ، P. citrophthora ، P. cryptogea group II،  P. palmivora،  nicotianae . P طوق
P. inundata, ،  ـ  Lycopersicum esculentum Diospyros kaki، Vicia faba، Gerbera jamesonii،Olea europae  گرگـان ، ةمنطق

Solanum tuberosum و  chinensis Actinidia .  
  

  
  
  

  

   گرگانيعي و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزيزه شده به دانشکده کشاوريارشد نگارنده اول ارا ينامه کارشناس اني از پايبخش :*
  mmirab2000@yahoo.com :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:**
   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،پزشكي دانشيار گياهو ارشد  دانشجوي سابق كارشناسيترتيب  به .١
   کشوريپزشک اهيقات گي تحقةمؤسس ،يار پژوهشيدانش. ۲
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  دمهمق
ـ  يجنس ف  ـ ۹۰ش از يتوفتورا ب ـ  مورفولوژة گون ک دارد و از ي

 و ي گونـه آبـز  ي آن به اسـتثنا  هاي  ن لحاظ که تمام گونه    يا
 Phytophthora gonapodyides (Petersen) يپوده ز

Buisman ــهــستند، در م ياهــان عــالي گيمارگرهــايب ان ي
 منحـصر بفـرد    يتياهان از وضـع   ي گ ياجبارري غ يهامارگريب

هـا بـسته بـه     توفتـورا ي ف.)Brasier 2009(است برخوردار 
 يماريجاد بياهان اي قادرند در تمام مراحل رشد گآنهاگونه  

 بذر جوانه زده تـا درختـان      ياهچه، حت يکنند و از مرحله گ    
ن يعالوه بر ا. مار کننديسال را مورد حمله قرارداده و ب      کهن

ـ حمله آنها به عضو      زبـان  ياهـان م ي از گي خاصـ  يا اعـضا  ي
ل برگ، يگيرد، بلکه قادرند اعضاء مختلف از قب ت نميصور

شه و غده را آلـوده سـازند،       يوه، ساقه، شاخه، تنه، ر    يگل، م 
کنند  يمار نمي نامبرده را بي همه اعضاها چنين تمام گونه   هم

ـ  يط جو يبلکه بسته به گونه و شرا      ـ ک ي ا چنـد عـضو را   ي
 يشمارياهان ب ي به گ  ها  که اغلب گونه   يدرحال. کنند يمار م يب

را  P. cactorumتوان  يشوند، به عنوان مثال م يور م حمله
اهـان  يره گيـ  ت۵۴ جـنس از  ۱۵۰نام برد که قادر اسـت بـه      

 يدارا P. infestansيي ماننـد  ها گونهخسارت وارد آورد، 
ه بهم را ياه شبي گي بوده و فقط تعدادي اختصاصهاي  زبانيم
   ).Ershad 1992(کنند  يمار ميب

 ماننـد   يمـ ياه عال يثر حمله به گ   توفتورا در ا  ي ف هاي  گونه
وه، يـ  ميدگي، پوسيي هوا هاي   اندام ياهچه، سوختگ يمرگ گ 

جاد کرده و در اکثر مـوارد منجـر بـه    يشه ايساقه، طوقه و ر  
 خـاکزاد بـوده و    ها  يمارين ب يعامل ا . شوند يزبان م يمرگ م 

 در  ي طـوالن  يع و بقـا   ي وس يزبانيف م يل ط يکنترل آن به دل   
 استان .)(Erwin & Ribeiro 1996باشد يل مخاک مشک

 هکتــار و ۷۰۴۹۳۴ر کــشت يــ ســطح زيگلــستان دارا
تـن  ۱۷۷۸۶۴ و ياهان زراعـ  ي تن محصول گ   ۲۷۱۳۳۱۰ديتول

منطقـة گرگـان بـا سـطح        . باشد محصول گياهان باغي مي   

 هکتـار سـهم مهمـي در اقتـصاد ايـن            ۶۱۸۲۸زير کشت   
 ).Agriculture Jehad Ministry 2009 (اســتان دارد

از  P. nicotianaeهـاي   تاکنون از منطقـة گرگـان گونـه   
 ،P. cryotogea ،P. nicotianae اي و انواع کـاج،  سرو نقره

P. drechsleri  و sojae.P و ا ياز سوP. nicotianae و 
P. melonis  از هندوانــــه گــــزارش شــــده اســــت

(Mirabolfathy et al. 1998, Mirabolfathy & 
Ershad 1996, Nasrollahnejad 2004( .ا قبل از اين ت

 هــاي  گونــهيينــه شناســاي در زميتحقيــق مطالعــه مــستقل
 در ايـن منطقـه      آنهـا  و مناطق پـراکنش      ها  زبانيتوفتورا، م يف

ـ  ا صورت نگرفته بـود و از اهـداف         گونـه  .ق بـود  يـ ن تحق ي
Leonian (Smith and Smith) citrophthora Phytophthora   

  

 )Smith & Smith 1906( تاسـميت و اسـمي   توسط اولين بار
ــرشياز ل ــو تـ ــامـ ــيهـ ــام ي پوسـ ــدا و تحـــت نـ   ده جـ

Pythiacystis citrophthoraشــد، ســپس يگــذار  نــام 
 مرکبـات   يزا يماري ب يگونه نه فقط به عنوان عامل اصل       نيا

وه، انگومـک و  يـ  ميا  قهـوه يدگيبلکه به عنوان عامل پوسـ   
  . شدييز شناسايه محصوالت نيشه و طوقه بقي ريدگيپوس
  

وه خربـزه از  ي ميدگيگونه به عنوان عامل پوس نيبعدها ا 
 اي ، پوسـيدگي قهـوه  Tompkins & Tucker 1937)(آمريکا 

ــم ــالووه يـ ــرگ انج  وخرمـ ــروز بـ ــنکـ ــيـ   نير از آرژانتـ
)Frezzi 1950(يلي از شــ يويــشه کيــ  ريدگي، پوســ  

Latorre et al. 1991)(  و بسياري از درختان ميوه شامل
دام، آلــو، زردآلــو و هلــو از ســيب، گالبــي، گــيالس، بــا

  بـــسياري نقـــاط جهـــان گـــزارش شـــده اســـت     
(Erwin & Ribeiro 1996) .اي  قهوه لکه يدگي پوسيماريب

ــت      ــده اس ــزارش ش ــاد گ ــط ارش ــابن توس ــالو از تنک   خرم
)(Ershad 1971 .ــه ايــن ــسته،  گون  تــاکنون در ايــران از پ

زمينـي و    کيوي، مرکبات، انار، فلفـل، گـردو، سـرو، سـيب          
  .)Ershad 2009 (ديگر از محصوالت گزارش شده استبسياري 
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 Pethybridge and Lafferty Phytophthoraگونــه 

cryptogea طوقـه   يدگين بار بـه عنـوان عامـل پوسـ         ياول 
) ۱۹۱۹ (پتـي بـريچ و الفرتـي    فرنگي در ايرلنـد توسـط        گوجه

 امروزه به عنوان بيمـارگر مهـم گياهـان     گونه اين. توصيف شد 
نهايي که در گلخانه يـا در زيـر پالسـتيک    زينتي به خصوص آ   

کنند و بـسياري درختـان مثمـر و غيرمثمـر در سـرتا                رشد مي 
. (Erwin & Ribeiro 1996) سـر جهـان شـناخته شـده اسـت     

 تيـره  ۲۳گونه بسيار وسـيع و بـالغ بـر            دامنه ميزباني اين  
شــود و تـاکنون از چنــدين کــشور   مـي  گيـاهي را شــامل 

 در ايـران  P. cryptogea . جهان جداسازي شده اسـت 
ــادام، خربــزه، گوجــه  فرنگــي،  از ژربــرا، ســويا، پــسته، ب

گلرنگ، چغندر، چنار،گالبي، سوزني برگان، گيالس، گـل        
 .)Ershad 2009(مينـا و گـشنيز جداسـازي شـده اسـت      

 به عنوان عامل پوسيدگي طوقه و ريـشه کيـوي            گونه  اين
  و از شـيلي Baurdy et al. 1991)(از فرانـسه توسـط   

  ، از نيوزلنـد توسـط   Latorre et al. 1996)(توسـط  
)Stewart & Carrison 2008(ا توسط يتالي، از ژربرا در ا
)Minerdi et al. 2008(توسـط  يلي در شي، از گل اطلس 
)Ampuero et al. 2008( ونان توسط ي، از شاه بلوط در
)Perlerou et al. 2010 (گزارش شده است.  

 Phytophthora nicotianae Breda de Haanگونه
  (Berda de Haan 1882)نهـا  بـردا دو  ابتدا از توتون توسط

طــور کــافي  از جــاوه و ســوماترا جداســازي گرديــد ولــي بــه
جدايـه ديگـري    ) Dastur 1913 (داسترسپس . توصيف نشد

ــام   ــا ن ــازي و ب ــد، جداس  parasitica.P  از کرچــک در هن
ـ ا. (Erwin & Ribeiro 1996)ف نمـود  يتوص نـه  ن گوي
 المور و همکارانکا توسط ي در آمريفرنگ ن از گوجهيچن هم

) (Lamour et al. 2003 هيوک و همکاران، از کره توسط 
)Hyeuk-Jin et al. 2007 (  ا توسـط  ياز فلفـل در اسـپان

تون در ي، از زAndres et al. 2003)  (آندرس و همکاران

 Vettraino et al. 2009)( وتراينو و همکارانتوسط آرژانتين 
ــارانو از سوســـن در شـــيلي توســـط    يانـــگ و همکـ

 (Yang et al. 2010)گزارش شده است.P.nicotianae  
هـايي نظيـر مـرگ گياهچـه، سـوختگي          با ايجاد بيمـاري   

هاي هوايي، شانکر ساقه و پوسيدگي ريشه و طوقـه،        اندام
 گونه گياهي در اغلب نقاط دنيا منجر بـه          ۳۰۰در بيش از    

از ونه تاکنون در ايران از بسياري       اين گ . شودخسارت مي 
ــره  ــان تيـ ــيبSolanaceaeگياهـ ــد سـ ــي و   ماننـ زمينـ

چنين از مرکبات، زردآلو، سـويا، گنـدم،         فرنگي و هم   گوجه
پسته، چغندر، گياهان زينتي، خيار و فلفل جداسازي شـده          

  ).Ershad 2009( است
 يمارگري بButler  Phytophthora palmivoraگونه
ن قـارچ   يا. باشد ميع در سراسر جهان     ي وس يزبانيبا دامنه م  

 يمـار ي به عامل ب Massee توسط ۱۸۹۹ن بار در سال ياول
black pod کاکائو با نام P. omnivora  نسبت داده شد و

 P. palmivora بـه  Butler  توسـط ۱۹۱۹بعدها در سال 
ن گونه يا.  (Erwin & Ribeiro 1996)دا کردير نام پييتغ

ارغـوان و   هاي تـرون،     درختچه ، اطلسي، در ايران از شمعداني   
و روي ) Ershad 2009 (جداســـازي شـــده اســـتلوبيـــا 
ــال ــط    نه ــپانيا توس ــون از اس ــاي زيت ــاران ه ــانچز و همک  س

)Sanchez- Hernandez et al. 1997(   از ايتاليـا توسـط ،
ــي ، از )Cacciola et al. 2000(  اوال و همکــارانکاس

، Lucero et al. 2006) ( لوسرو و همکـاران آرژانتين توسط 
 داوينـــو و همکـــارانا توســـط يـــتالياســـطوخودوس از ا

)(Davino et al. 2002 ،کـا  ياز آمر ينتـ ياه زيک نوع گي
و درخت خرما از ) Strandberg 2003(توسط استرانبرگ 

 Pane et al. 2007)( پانــه و همکــارانا توســط يــتاليا
ـ . و گزارش شـده اسـت  يجداساز  Phytophthoraة گون

inundata Brasier  ي به تازگ است کهيک گونه تکاملي 
ل ين گونه به دل   ي ا يها هيص جدا يتشخ. ف شده است  يتوص
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ل و گرمـا    يـ  بـدون پاپ   يهـا  ر گونـه  يصفات مشابه آن با سا    
ــا براســاس و ــيدوســت، تنه ــا يژگ ــ خــتي ريه  و يشناس

. (Brasier et al. 2003)رممکن اسـت  يـ  غيکيولـوژ يزيف
 درقند و بادنجان از فـارس هايي از اين گونه از چغن      جدايه

ــط  ــستوفي توســـ ــاران مـــ ــا و همكـــ ــور قلمفرســـ  پـــ
(Mostoweizadeh-Ghalamfarsa et al. 2010) گـزارش 

  .شده است
  

  يروش بررس
  ي و جداسازيبردار نمونه

 فـصول   ي گرگان ، ط   ة مختلف منطق  هاي   زراعت يمزارع آب 
د قرار گرفت و از  يمورد بازد  ۱۳۸۹ و   ۱۳۸۸ هاي  رشد سال 

 طوقـه و    يدگياهچـه، پوسـ   يم مـرگ گ   ير با عال  ماياهان ب يگ
 ياهينسوج گ.  شد يبردار نمونه ي ناگهان يريشه و بوته م   ير

ـ  قـرار داده شـدند و بـه آزما   يکي پالستهاي سهيدر ک  شگاه ي
ن منظور ابتدا، نسوج يبد. شدمنتقل و در اسرع وقت کشت 

ـ  ۲۰شه به مدت    يآلوده طوقه و ر    ـ در جر قـه ي دق ۳۰ ي ال ان ي
سـپس قطعـات حـدود پـنج       . و داده شـد   م آب شستش  يمال
ـ  از حد فاصل بافت آلـوده و سـالم بر        يمتر يليم ده شـده،  ي

ـ  و   يبدون ضدعفون   ي سـطح  يا پـس از انجـام ضـدعفون       ي
 درصد، چندبار در آب مقطر ۵/۰ت يپوکلريتوسط محلول ه

 سترون خشک و ي کاغذ صافيسترون شستشو و سپس رو 
ـ و  (CMA)ط کـشت آرد ذرت آگـار       يدر مح  +  CMAا ي

PARPH)   گـرم   يلـ ي م۱۲ن، يسيـ فامپيگرم ر يلي م ۲۰شامل
گـرم پنتـا    يلي م۱۲۰کسازول، يگرم هم يلي م۴۰ن،  ييسيماريپ

تـر  ين در هـر ل    يلي سـ  يگرم آمپـ   يليم۲۰۰ترو بنزن و    يکلرو ن 
 پتـري در   هـاي   تـشتک . کـشت شـد   ) CMAط کشت   يمح
ده قـارچ،  يـ  و پـس از مـشاهده روئ    ي نگهـدار  C˚ ۲۵يدما

 دو درصد منتقل و WA)(ط آب آگار يمح از آن به     يقطعات
پس از تعيين   .  شد يساز سه خالص يبه روش کشت نوک ر    

 تعدادي از هر گـروه بـه عنـوان          ها  گونه هر گروه از جدايه    
نماينده بـراي مطالعـات مورفولـوژي و مولكـولي انتخـاب        

  .)۱جدول(شد
  

  ييشناسا
بررسي خصوصيات ريسه بعد از کشت عامل بيمـاري در        

 C˚ ۲۴د ذرت آگار و نگهداري در دمـاي  محيط کشت آر 
ــه مــدت   ــوري ب ــاوب ن    ســاعت انجــام شــد۲۴و در تن

Erwin & Ribeiro 1996)( .وم يد اسپورانژيبه منظور تول
قه در آب جوشـانده  ي دق۵ بذر شاهدانه را به مدت   يمقدار

 ياز آنها رو )  عدد ۲۰ تا   ۱۵ (يو پس از خنک شدن تعداد     
زه شـدن بـذور   ي کلـون پس از. کشت جوان قارچ منتقل شد    

ليتـر    ميلي ۱۵ تا   ۱۰توسط قارچ آنها به تشتک پتري حاوي        
ها که درون هي از جدايدر برخ. آب مقطر سترون منتقل شد 

د نکردند محلول استفاده شده با     يوم تول يآب مقطر اسپورانژ  
 O H2 ۴+  ۲)Ca (NO3 ،Mgآب مقطر، (محلول پتري 

SO4 + 7H2O ،KH2 PO4 ،KCl( ه خـاک  ا عـصار ي و
ها بعـد از يـک الـي سـه روز در            اسپرانژيوم. تعويض شد 

ابعـاد  . شرايط آزمايشگاه به تعـداد فـراوان تـشکيل شـد          
ــدازه  ــه منتخــب ان ــري يکــصد اســپرانژيوم هــر جداي گي

 وخصوصيات مورفولوژيک آن مورد بررسي قرار گرفـت        
Cooke et al. 2007)(.ل يــهــا بــه دل گونــهي در تمــام

 ييهاسکي، د ي جنس يهاد اندام يول ت يک بودن برا  يهتروتال
 و مقابل  ييک گونه به صورت دوتا    ي مختلف   يهاهياز جدا 

ا آگـار باضـافه   يط کشت لوبي محيهم در تشتک پتري حاو 
تر يگرم در ل   يليک م ين  ياميتر، ت يگرم در ل   يلي م ۲۰پتوفان  يتر

تـر کـشت شـده، و بـه       يگرم در ل   يلي م ۳۰توسترول  يو بتا س  
 يکي و تار  C˚ ۲۲ي ال ۱۸ يه در دما   چهار هفت  يمدت سه ال  

ات ي خـصوص ).Chee & Klure 1976( شـد  ينگهـدار 
   ينـ يزم بيط کـشت سـ    يمـارگر در محـ    يپرگنه، با کـشت ب    
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  هاي منتخب مورد بررسي از هر گروه  مشخصات جدايه.۱جدول
Table 1. Characteristics of selected isolates from each group 

  گونه
species 

 يردارب تارخ نمونه
date of sampling 

  ي جداسازمحل
tissue 

  يمنطقه جداساز
location  

  زبانياه ميگ
host 

  هيشماره جدا
Number of 

isolate 

P.  citrophthora 88/9/20 fruit 
Fazelabad 
vicinity of 

Gorgan 
persimmon Pe.2.10 

Pe.2.11 

P. inundata 88/12/18 root and 
crown 

Toskestan  
Jelinsofla 

broadbean Fb.2.10  
Fb.2.11 

88/6/4 root and 
crown 

Sorkhankalate  
Kordkoy  kiwi Ki.2.10  

Ki.2.11 

89/2/20 root and 
stem 

Toskestan  
Jelinsofla 

Masoumabad 
potato 

Po.2.10  
Po.2.11  
Po.2.12 

P. cryptogea 
 

88/6/4 root and leaf Sorkhankalate  
Karimabad gerbera Ge.2.10 

P. nicotianae 
2/4/88 

88/6/12 
root and 
crown 

Hashemabad  
Hasanabad  
Miyanabad  
Nodemalek 

Kordkoy 

tomato 

To.2.10  
To.2.11  
To.2.12  
To.2.13  
To.2.14 

P. palmivora 88/3/10 root,stem 
and crown Nodijeh olive 

Ol.2.10  
Ol.2.11  
Ol.2.12 

  
و C ˚ ۲۵  و نگهـداري آن در دمـاي   PDA)(دکستروز آگار 

تاريکي به مدت يـک هفتـه مـورد بررسـي قـرار گرفـت        
)Kuan & Erwin 1980.( ن اثر دما در رشـد  يي تعيبرا

ـ  جدا يشيرو متـر از    يلـ ي بـه قطـر پـنج م       يا هـا، قطعـه    هي
 يمارگر در مرکز هر تشتک پتري محتـو     يوم جوان ب  يسليم

 ۲۴ا ر داده شده و پـس از      ط کشت آرد ذرت آگار قر     يمح
 مـورد نظـر     يه به دمـا   يساعت و مشخص شدن رشد اول     

 ي پتـري در هـر دمـا   يهـا  تعـداد تـشتک  . انتقال داده شد 
 يرشـد قطـر   . ه بود ي هر جدا  يش سه عدد برا   يمورد آزما 
ــه ــا  پرگن ــا از دم ــ۵ يه ــل  ۳۵ ي ال ــه فواص ــه ۵ ب  درج
ــانت ــدازه   يس ــه روز ان ــس از س ــراد، پ ــگ گ ــ گرديري   دي

) (Conn et al. 1991 . تـوفترا  ي فيهـا  ص گونـه يتـشخ
ـ  و مقا  يبراساس بررس  ـ ات مورفولوژيسه خـصوص ي ک و ي

ـ ولوژيزي ف يها يژگي و يا پاره ف يک بـا اسـتفاده از توصـ       ي
 ي و بررسـ )(Erwin & Ribeiro 1996 بروين و ريارو

 ا ريبـوزومي آنهـا   - ان-دITS توالي نوكلئوتيدي ناحيـه  
  .صورت گرفت

  
  ها  ا ريبوزومي جدايه- ان- دبررسي توالي نوكلئوتيدي
 آغازگرهـا   ،  ا - ان -، اسـتخراج د    هـا  تهيه توده ميسليومي از جدايه    
 و (Mirabolfathy et al. 2001) و تعيين توالي مطـابق روش 

  . جيمز همتون اسكاتلند انجام شدةسسؤدر م
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  ۲۴۹-۲۶۳ :۱۳۹۱ سال / ۲شماره  / ۴۸جلد   /هاي گياهي  بيماري

۲۵۴  

  ييزا يمارياثبات ب
هـاي  زايي از سـه روش آزمـون       جهت انجام آزمون بيماري   

بدين منظور ابتدا بذر .  و آزمايشگاهي استفاده شداي گلخانه
گياهان ميزبان به مدت سه الي پنج دقيقه بـسته بـه انـدازه               
بذر، توسط هيپوکلريت سديم دو درصد ضدعفوني شـده،         

هـاي حـاوي خـاک سـترون کـشت و در         سپس در گلـدان   
  .شرايط گلخانه نگهداري شد

  
  استفاده از نهال

 خـاک اطـراف طوقـه کنـار         زني مقدار کمي از    هنگام مايه 
زده شد و پس از ضدعفوني نسوج طوقه بـا پنبـه آغـشته          
به الکل، با يک اسکالپل تميز و ضدعفوني شـده، برشـي            
نازک در پوست اين ناحيه ايجاد و پس از گذاشـتن يـک             

 قارچ در ايـن ناحيـه،   ةديسک آگار حاوي ماية آلوده کنند    
ــ    ــده و روي آن ب ــه برگردان ــت اولي ــه حال ــت را ب ا پوس

هاي شاهد بـه جـاي مايـه،        در نهال . پارافيلم پوشانده شد  
ــتفاده شــد  ــار اس ــا از ديــسک آگ ــراي . تنه ــن روش ب اي

ــال ــد  نهــ ــتفاده شــ ــوي اســ ــون و کيــ ــاي زيتــ   هــ
Erwin & Ribeiro 1996)(.  

  
  شهي رة توسعة خاک اطراف طوقه و منطقيزن هيما

براي تهية مايه قارچ، از محـيط عـصاره شـاهدانه و ورمـي         
 انجــام ايــن آزمــون ابتــدا در بــراي. فاده شــدکوليــت اســت

ليتري ورمي کوليـت ريختـه شـد و بـه             ميلي ۲۰۰هاي   ارلن
ليتر عصاره شاهدانه اضـافه شـد و بـه مـدت              ميلي ۱۲۰آن  

دو تا سـه روز بعـد       . يک ساعت در اتوکالو سترون گرديد     
هـاي جـدا شـده هـشت بلـوک          هاي گونه از آن، از پرگنه   

. شدها اضافه   متر به فالسک   ميسيليومي به قطر شش ميلي    
 ۷ها در شرايط محـيط آزمايـشگاه بـه مـدت       اين فالسک 

 بـار   روز نگهداري شد و در اين مدت هر روز يك   ۱۰الي  

پس از ايـن    . شد طور دستي بهم زده مي     محتويات ارلن به  
مدت با کنار زدن مقداري از خاک اطراف طوقه در محـل      

ــشه  ــه و ري ــه  طوق ــاي گياهچ ــال ه ــا و نه ــا ه ــدار ه   مق
كننده كنـار هـر گيـاه ريختـه           گرم از زادمايه آلوده    ۵ -۱۰

ايــن . هــا از آب اشــباع گرديدنــد شــد، و ســپس گلــدان
هـا   طور مرتب آبياري شده و زير گلدان      ها هر روز به    گلدان

ــد   ــر گرديدن ــساعد از آب پ ــز جهــت ايجــاد شــرايط م    ني
)Banihashemi 2008 Esmailishirazifard &.(  
  

  دهي بريهاخهاستفاده از شا
 دو يک الي حداکثر دو ساله، به قطر يهان منظور شاخهيبد

ده شدند  ي بر يمتر ي سانت ۲۰متر انتخاب و به قطعات      يسانت
قه با الکل ي دق۵شگاه ابتدا به مدت يکه پس از انتقال به آزما

 و پس از سه بار شستشو با آب مقطر    ي درصد ضدعفون  ۷۵
 سترون انتقال   ي کاغذ صاف  يسترون جهت خشک شدن رو    

ن يــ اي رويـي زا يمـار ي انجـام آزمــون ب يبـرا . داده شـدند 
 فعـال   ة سـه روز   يهاسهي ر يط کشت حاو  يها از مح   شاخه

له يوسـ  که ابتدا به   يطور د به يها استفاده گرد  ک از گونه  يهر  
corkborer از پوست وسط شاخه برداشـته       ي مناسب ة، قطع 

ه، ي زادماي از آگار محتويشده و پس از گذاشتن مقدار کاف     
 خود برگردانده شـده و سـپس   ي قبليپوست مجدداً به جا   
هـا قبـل از     ن شاخه يا. لم پوشانده شد  يمحل مذکور با پاراف   

 هر گونـه داخـل   ي تکرار برا۴انتقال به انکوباتور به تعداد   
 سترون شده از جنس سلوفان قرار داده       يها کيسه پالست يک

 مرطـوب   ن رطوبت از پنبه سـترون شـده       يشد و جهت تأم   
 ۱۰ها، به مـدت     سهيد و پس از بستن درب ک      ياستفاده گرد 

گراد قـرار داده      درجه سانتي  ۲۵روز در انکوباتور با دماي      
بـرداري،   شدند و در نهايت پس از اين مـدت بـا پوسـت          

. گيـري گرديـد    سطوح پيشروي مربوط به هرگونه انـدازه      
زني با محـيط کـشت بـدون        تعدادي سر شاخه نيز با مايه     
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ــارچ ــايش مايــه    ق ــوان شــاهد آزم ــي شــد   بــه عن   زن
Afek et al. 1990).(  

  
  جه و بحثينت

 يمـار يدر اجراي اين تحقيق با توجه به مـشاهده عالئـم ب           
، يفرنگــ توفتــورا، از مــزارع گوجــهي فيهــا  از گونــهيناشــ
 و  يويـ تـون، ک  ي ز يهـا  ها و باغ   ، باقال ونهالستان  ينيزم سيب

خرمــــالو بازديــــد شــــد و براســــاس روش تحقيــــق 
 جداسـازي  ۱به شرح جدول   Phytophthoraهاي جدايه
  .شد

  
  ي عاليم و جداسازيشناساي
   ريشه و طوقه باقاليپوسيدگ
هاي بيماري به صورت پژمردگـي و خـشک شـدن            نشانه
اي تيـره تـا سـياه رنـگ       هاي باقال و پوسيدگي قهـوه      بوته

طوقــه و ريــشه در مــزارع بــاقالي منطقــه توسکــستان و 
ــش   ــان م ــفلي گرگ ــين س ــدجل ــوده  .اهده ش ــان آل  گياه

خصوص بعد از يک آبياري غرقـابي اغلـب پژمـرده و              به
از گياهـان آلـوده    P. inundataگونـه . شـدند  خشک مي

  .جداسازي شد

  
  يزمين  ريشه و طوقه سيبيپوسيدگ
 ينيزم بي سيها  بوتهيهاي بيماري به صورت پژمردگ نشانه

 رنـگ روي ريـشه و      يا  آبسوخنه و قهـوه    يها و وجود لکه  
آباد  معصوم ،ين سفل يزميني مناطق جل   طوقه در مزارع سيب   
هـا، بعـد از    ي شد، عمـده آلـودگ     ديدهو توسکستان گرگان    

از کشت  . ها ديده شد   ل غده ياهچه و قبل از تشک    يمرحله گ 
 مربوط به P. cryptogeaهايي از گونه  نسوج آلوده جدايه

  .دست آمد  بهIIگروه 

  يفرنگ  ريشه و طوقه گوجهيپوسيدگ
 يهـا   بـرگ ي و پژمردگ يزردهاي بيماري به صورت      شانهن
در شرايط هواي   فرنگي ظاهر شده و      هاي گوجه   بوته ينييپا

اه سريع و در مدت يدن گيخشکگرم و رطوبت باالي خاك 
ي بيمـاري در ريـشه   هـا   نـشانه . افتـاد  مـي  ساعت اتفاق    ۴۸
 جاًي آبسوخته همراه بود که تـدر     هاي  ي آلوده با زخم   ها  بوته

در بازديد  . يافت ميره تغيير   ي ت يا ده به رنگ قهوه   خشک ش 
از  Phytophthora هي جدا ۳۰ تعداد فرنگي از مزارع گوجه  

م يآباد، سعدآباد و جاده قـد   شمها  آباد، انيآباد، م  مناطق حسن 
ـ جدا.  جداشد يکردکو  يفرنگـ  ي مـذکور بـه گوجـه      هـا   هي

ـ  يزن هيم، ده تا پانزده روز بعد از ما       ي شد و عال   يزن هيما ه ، ب
ـ  ريدگيه و پوسـ ي اوليصورت پژمردگ  شه و طوقـه ظـاهر   ي

 در ناحيه طوقه گياه مـشهود  ي بيماري غالباً  ها   نشانه .ديگرد
ـ  رنگ ما يا  پراكنده قهوه  يهابروز لکه . بود اه در يل بـه سـ  ي

بـه  . اهان قابل توجه بـود    ي ساقه نيز در گ    ي باال يهاقسمت
ـ رسد علت ا   مينظر    گـرم و  ييط آب و هـوا   ين امـر شـرا    ي

 هـا   هيجدا. است يمين عال ي بروز چن  يمرطوب مطلوب برا  
  . بودندP. nicotianaeمربوط به گونه 

  
  و طوقه زيتون پوسيدگي ريشه

هاي هوايي بـه صـورت سـبز        ي بيماري در قسمت   ها  نشانه
 ساله و در ناحيه طوقه و       ۵ -۳هاي   خشك شدن كامل نهال   

م پوسيدگي همراه با تغييـر رنـگ نـسوج        يريشه داراي عال  
ي هـا   هم از ريـشه ها جدايه. پوست و كرتكس مشاهده شد 

 آلـوده دچـار   هـاي  نهـال . دسـت آمـد   فرعي و هم طوقه بـه  
ــ ــوههــاي  شــده و لکــهيپژمردگ ــگ در يا  نکــروزه قه  رن

 در يتوسعه آلودگ. دادند ي نشان مي و جانبي اصلهاي ريشه
در .  بــودي محــل آلــودگيريــشه عمومــاً بــه ســمت بــاال

 ي و جـانب   ي اصـل  هاي  ته، نوک ريشه   توسعه ياف  هاي  آلودگي
پوسيده شده و اغلب به هنگام در آوردن گياه از خاک کنده   
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هاي  از نهال palmivora .P   گونهها يدر جداساز. شد يم
  .دست آمد جه بهي منطقه نودهاي نهالستان

  
  پوسيدگي ميوه خرمالو

 ي رو يا  قهـوه  يهـا   و لکـه   يدگي آلـوده بـا پوسـ      يهـا  وهيم
 از  يبردار بعداز نمونه  که. ان بودند يو نما  خرمال يها درخت

 آبــاد و حومــه گرگــان گونـــه    باغــات منــاطق فاضــل   
citrophthora .P شديجداساز .  

  
  يويشه کي طوقه و ريپوسيدگ
 روشـن تـا     يا  قهـوه  يها صورت زخم  ه ب يهاي بيمار  نشانه

 مشاهده شد، در بـرش    ي و جانب  ي اصل يها  ريشه يتيره رو 
.  روشـن بودنـد    يا زرد تا قهوه  ها به رنگ      محل لکه  يعرض
 شده و پيشرفت آن يا  اکثراً پوسيده و قهوه   ي فرع يها ريشه
 رنـگ در    يا  قهوه ي و ايجاد پوسيدگ   ي محل آلودگ  يبه باال 

 ياز باغات منـاطق سـرخنکالته و کردکـو       . محل طوقه بود  
  . شدي جداسازII مربوط به گروه .cryptogea Pگونه 

  
  اه ژربرايشه گي ريدگيپوس
ي ژربرا همراه ها  بوتهيصورت پژمردگ  ي بيماري به  ها  هنشان

آباد مشاهده شد و     ميشه در منطقه کر   ي ر يدگيم پوس يبا عال 
از . يي از ناحيه يقه و طوقه گياهان بيمار جدا شـد          ها  جدايه

 II گـروه   P. cryptogeaيي از هـا  نـسوج آلـوده جدايـه   
  .دست آمد به
  
  ها هي جدايها يژگيو

  palmivora.P  يها هيجدا
ـ  و فاقـد ر يکنواخت تا شعاعي ها  جدايهيشي رو ةمنظر سه ي
کنواخت تا موجدار يباً يف و تقر  يها ظر سهير.  بودند ييهوا

ـ جدا. کرومتر محاسبه شد  ي م ۷/۳بوده و عرض آنها       يهـا هي

ـ  فاقد تورم ر   يمورد بررس  هـا بـه   دسـپور يکالم. سه بودنـد ي
ل شـدند، آنهـا     يع و جامـد تـشک     يط مـا  ياد در مح  يتعداد ز 

قطـر  .  بودندي، کروياني و در مواردي م    يي انتها منفرد، غالباً 
  ميکرومتـر  mµ ۳۱/۷ ±۴۵/۳۱  با ميـانگين   ۹/۲۸)۱۴-۴۳(آنها  
ط جامـد و مـايع   يوم به تعداد فراوان در محـ     ياسپورانژ. بود
زان با  يال، ر يمپودي به صورت س   ها  يوماسپورانژ. ل شد يتشک

و بـه اشـکال   ل مـشخص   يـ  پاپ ي، دارا mµ ۴-۲ يبيدم تقر 
ـ   ي، تخم مرغ  يضويب ـ  وارونـه د  ي و گالب ابعـاد  . ده شـدند ي

ــپورانژ ــاومياسـ ــو م) mµ )۳۵-۲۲ (×) ۵۵-۳۸هـ   نيانگيـ
mµ ۹/۲۴× ۸/۴۴ بودنــد۶/۱ و نــسبت طــول بــه عــرض  .

ــه ي، به۱۲نــه ي رشــد کميدماهــا ــ و ب۳۰ن  درجــه ۳۳نه يشي
ـ ي مرفولوژهـا   يژگيبراساس و . ن شد ييگراد تع  يسانت ک و ي
ـ ولوژيزي ف ياهـ   يژگي و يبرخ ـ اقک و م  ي ف ايـن   يسه توصـ  ي

 يبررسـ چنـين   هـم ) Erwin & Ribeiro 1996(جـنس  
، هـا    د ان ا ريبوزومي جدايـه      ITS توالي نوكلئوتيدي ناحيه  

  Phytophthora palmivoraي مـذکور هـا   جدايـه ةگون
  .شدتعيين 

  
  P. cryptogea  يها هيجدا

ـ   ي كيوي و سيبها پرگنه قارچ در جدايه  ش يزميني کـم و ب
ـ  و بـدون ر ي شـعاع ي کمـ ي با منظره گل سـرخ   يکرک سه ي
کنواخت، كمي موجـدار كـه      يري غ يها کم سهير.  بود ييهوا

ـ سه زاو ي ر يها از تورم  يد گروه يع تول يط ما يدر مح  ه دار،  ي
ـ  يا شـبکه يا نامنظم با انشعابات کوتاه و ظـاهر      ي يکرو ا ي
ــ ــودياانهيآش ــر ر.  نم ــقط ــهسهي ــا  در جداي ــويه   ي كي

mµ )۲/۷-۷۵/۳ (با ۷۵/۳-۷/۶زميني  ي سيبها  در جدايه و 
ي كيوي  ها  در جدايه سه  ي بود قطر تورم ر    mµ ۱/۵ نيانگيم
بـا ميـانگين    ) ۱۰-۲۹(زميني   هاي سيب   و در جدايه  ) ۱۰ -۳۲(

mµ ۳/۲۰ مرغـي، گالبـي     ها به اشـکال تخـم      رانژيومواسپ.  بود
ــل و   ــدون پاپي ــرد، ب ــن گ ــضوي، داراي ب ــدرتاً بي ــه و ن   وارون
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ـ  يزان و اغلب در مرکـز دارا يرريف، غبا نوک پهن صا    ک ي
ــود ــل ب ــپرانژ. واکوئ ــاد اس ــهوميابع ــا  در جداي ــويه   ي كي

mµ ۳۸-۲۴  ×۶۳-۳۲ ــا م ــبـ  و mµ ۷/۲۹ × ۱/۵۰نيانگيـ
  زمينـي  ي سـيب  هـا   ، در جدايـه   ۶۸/۱نسبت طول به عرض     

mµ ۱۹× ۲۷    ــرض آن ــه ع ــول ب ــسبت ط  و در ۴۵/۱و ن
عـرض  و نسبت طول بر  mµ ۴/۲۲× ۸/۳۱ ژربراهاي  هيجدا
صـورت سـاده،    هـا بـه  وفوريد، اسپرانژ ين گرد يي تع ۴۱/۱آن  
ــيفراســيپرل ــي و خــارجيون داخل ــم ه و ب ــدرت ه ــپان ه، ي

 مـورد  يهـا هيجدا. د نمودند يد را تول  ي جد يهاومياسپورانژ
ـ  جداي هتروتال بوده و در اثـر تالقـ      يبررس  كيـوي و  هـا  هي
 يدمـا . گر اُاُسـپور توليـد نـشد      يکديزميني گرگان با     سيب
ي هـا  در جدايـه نه  يشيـ  و ب  C˚ ۲۷نـه   ي ، به  C˚۵نه رشد   يکم

ــهC˚۳۳ -۳۰كيــوي   C˚۳۰زمينــي  ي ســيبهــا  و در جداي
ن يانگيـ ع الرشـد بـوده، م     يها سر هيجدا. دي گرد يريگ اندازه

 .ن شـد  يـي متـر تع   يلـ ينه هـشت م   ي به يرشد روزانه در دما   
 د ان ا ITS  تـوالي نوكلئوتيـدي ناحيــه  يبررسـ چنـين   هـم 

ي مـــذکور هـــا  جدايـــهة، گونـــهـــا ريبـــوزومي جدايـــه
Phytophthora cryptogea از گروه  II شدتعيين.  

  
  P. inundataيها هيجدا
ـ اه رنـگ ر يره تـا سـ  يـ  ت يا  قهوه يدگيپوس شه و طوقـه در  ي
.  منطقه توسکـستان گرگـان مـشاهده شـد         ي باقال هاي  بوته
 هـاي   هيجدا. شدندياهان آلوده اغلب پژمرده و خشک م      يگ
 و يمرغـ   به اشـکال تخـم  ييها وميپرانژاس يزبان دارا ين م يا

ل و بـا نـوک پهـن    ي بن گرد، بدون پاپ ي، دارا يضويندرتاً ب 
 .ک واکوئل بودندي يزان و اغلب در مرکز دارايرريصاف، غ

 و نسبت طـول بـر       mµ۱۶ × ۲۴وم  ين ابعاد اسپورانژ  يانگيم
د نمـود و  يـ  گـرد تول هـاي  سهي آماس ر محاسبه،۵/۱عرض  
ـ جدا. سـپور نداشـت   دويد کالم يـ  تول ييتوانا  مـورد  هـاي   هي
ي كيـوي بـا   هـا  هي جداي هتروتال بوده و در اثر تالق يبررس

 و  ۳۰نـه   ي، به ۲نـه   ي کم يدمـا . ل نشد يگر اُاُسپور تشک  يکدي
ي هـا  گـي  ويژه.  شديريگ گراد اندازه ي درجه سانت۳۳نه  يشيب

ـ مرفولـوژي جدا  ـ  ايهـا هي   ات گونــهياه بـا خـصوص  يـ ن گي
P. cryptogea  هـا بـا    مـا شناسـايي جدايـه   ا. مطابقت داشـت

ــه    ــصاصي ناحي ــاي اخت ــتفاده از آغازگره  دي ان اي ITSاس
 )Mostoweizadeh-Ghalamfarsa et al. 2010(ريبوزومي آنها 

P. inundataنشان داد كه گونه مذکور    .است  
  

  citrophthora.P  يها هيجدا
اي پرگنه از پشت تـشتک پتـري ابتـدا کـم و بـيش منظـره           

طـور   اي، گلـسرخي و يـا بـه        شـعله  شعاعي و سپس اغلب   
اي و کمـي زمخـت،     ها رشـته  ريسه. کلي بدون ساختار بود   

دار، انـشعابات آنهـا     هاي جانبي گـره   ندرت داراي شاخه  به
اغلب با زاويه حـاده و بنـدرت بـا زاويـه قائمـه و عـرض            

کالميدسپور و آمـاس    . گيري شد  ميکرومتر اندازه  ۵ها  ريسه
ـ   ريسه در جدايه   اسـپورانژيوم بـه   . ده نـشدند هاي اخيـر دي

مرغي و کـروي، داراي      اشکال گالبي وارونه، بيضوي، تخم    
) خصوص در محيط کـشت مـايع   به(يک و گاهي دو پاپيل    
 )۲۰-۸۰×۱۸-۴۰(ابعـاد اسـپورانژيوم     . بزرگ و نيم کروي بود    

 ميکرومتـر و نـسبت طـول بـه          ۴۳×۲۹ با ميـانگين     ۴۰×۲۸
ريـف و اغلـب    اسپورانژيوفرها ظ .  محاسبه شد  ۳۵/۱عرض  
صـورت غيـرمنظم     هاي معمولي بوده و بـه     تر از ريسه   نازک

هــاي مــورد بررســي جدايــه. انــشعاب پيــدا کــرده بودنــد
مرحلـه  . هتروتال بـوده و اعـضاي جنـسي توليـد نکردنـد           

ــا شناســايي   ــه در طبيعــت مــشاهده و ي جنــسي ايــن گون
ارويـن و  هـاي معتبـر و رايـج ماننـد     نگرديده و در نوشـته    

نيـز بــه آن اشـاره نــشده   ) ۱۳۷۱ (ارشــادو ) ۱۹۹۶ (ريبـرو 
 و بيـشينه  ۲۷، بهينـه  ۵دماهاي اصـلي رشـد، کمينـه      . است
 درجـه قــارچ  ۳۵گـراد بــود و در دمـاي     درجـه سـانتي  ۳۳

  .کشته شد
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  P. nicotianae يها هيجدا
ـ ه صـاف    ي، حاشـ  يشکل، بـا انـشعابات درختـ       يپرگنه ب  ا ي

ها سهيد، ر کوتاه تا بلنيي هوايهاسهي ريکنواخت دارايريغ
 حاده تا قائمه يايها با زواسهيکنواخت، انشعابات ريباً يتقر

کرومتـر  ي م ۷/۳ن  يانگيـ بـا م  ) ۷۵/۱-۵(ها  سهيبوده و قطر ر   
 و  يمرغـ  سه به اشکال گرد، تخـم     يتورم ر .  شد يريگ اندازه
ـ ع به تعداد نـسبتاً ز   ي ما يهاطيدار، در مح   هيزاو ل ياد تـشک ي
کرومتـر  ي م۹/۱۸ن يانگيـ مبا ) ۱۰-۲۵(سه  يقطر تورم ر  . شد

، يضويها به اشکال گرد تا بدسپوريکالم. دي گرديريگ اندازه
ع ي جامـد و مـا     يهـا طي در محـ   يانيا م ي ييبه صورت انتها  

ن يانگيبا م ) ۱۵-۵/۴۵(دسپورها  يو قطر کالم  . ل شدند يتشک
ــودي م۵/۳۴ ــر ب ــپورانژ. کرومت ــا پا ومياس ــه ــه اشــکال ي ا، ب
ل برجسته و   يک پاپ ي با   يوضي وارونه و ب   ي، گالب يمرغ تخم

ــاد  ــا ابعـ ــر و ميم) ۴۰-۵۵ (×) ۳۰-۵۰(بـ ــکرومتـ   نيانگيـ
.  بودند۲/۱کرومتر و نسبت طول بر عرض ي م۷/۴۷ × ۵/۳۹

ه، يـــپاا هـــميـــوفورها بـــه صـــورت ســـاده ياســـپورانژ
 مـورد  يهـا هيجدا. د نمودند يد را تول  ي جد يها ومياسپورانژ

.  نکردنـد  ي جنـس  يها هتروتال بودند و توليد اندام     يبررس
ــهي رشــد کميدماهــا ــه ي، به۹ ن ــ و ب۲۷ن  درجــه ۳۵نه يشي
  .ن شدييگراد تع يسانت

  
  ييزا يمارياثبات ب
  palmivora.P  يها هيجدا

ها بـا سـه روش قيـد شـده در بخـش             جدايه زايي بيماري
هـاي   عالئم بيماري در نهال   . به اثبات رسيد  روش بررسي   

ـ     به پس از دو ماه    ساله زيتون    ۵ گ طوقـه   صورت تغيير رن
زني و پوسيدگي ريشه مشاهده شد و نهايتـاً          در محل مايه  

عامـل  .  خـشك شـدند    مـاه كـامالً    هـا پـس از شـش       نهال
 جداسـازي   زا نيز از نسوج طوقه و ريـشه مجـدداً          بيماري

  .شد

  P. cryptogea  هاي هيجدا
ـ  جدا ييزا يماريب ي بـا سـه روش اسـتفاده از         ويـ ي ک هـا   هي

رچ در اطـراف طوقـه      ه قـا  ي ما يت حاو ي کول يورمريختن،  
ـ  هي در سطح خاک، ما    ها  نهال قطعـاتي از  قـرار دادن     بـا  يزن

 هاي  جدايه زير نسوج طوقه نهال  سهيرمحيط كشت حاوي    
ـ ماهه و شاخه بر    شش عالئـم  . دي بـه اثبـات رسـ   يويـ کده ي

ــال  ــاري در نه ــاي  بيم ــون  ۱ه ــاله زيت ــس از  س  روز ۳۵پ
ي زنـي و پوسـيدگ     صورت تغيير رنگ ساقه در محل مايه       به

  مـاه كـامالً  ۲هـا پـس از        نهـال  ريشه مشاهده شد و نهايتـاً     
زا نيز از نسوج طوقـه و ريـشه          يماريب عامل   .خشك شدند 

 زميني با ي سيبها هيجدا ييزا يماري ب. شدي جداسازمجدداً
شه ي رة توسعة خاک اطراف طوقه و منطقيزن هياستفاده از ما

 روز بعــد از ۱۵ تــا ۱۰م حــدود يــصــورت گرفــت و عال
ـ  ريدگي و پوسـ ي، زرد يصـورت پژمردگـ     بـه  يزن هيما شه ي
  .ديان گردينما
  

  P. inundata هاي هيجدا
ه قارچ در   ي ما يت حاو يکوليريختن ورم  باقال با    يها جدايه

قطعـاتي از  قـرار دادن  اه در سطح خـاک و       ياطراف طوقه گ  
 نـشاها  جدايه زير نـسوج طوقـه    سهيرمحيط كشت حاوي    

 بـه   يوز بعد، عاليم پژمردگ    شدند و سه الي پنج ر      يزن مايه
 سـاقه  ي سياه رنـگ ناحيـه طوقـه و ابتـدا         يهمراه پوسيدگ 

رويت شد و و بعد از پنج تا ده روز منجر به مرگ گياهـان        
  .گرديد

  
  citrophthora.P  هاي هيجدا

 سالم خرمالو انتخاب شده و بعد از شستن يهاوهيدر ابتدا م
ـ  وهي کردن سطح م   يو ضدعفون  ه الکـل در  ها با پنبه آغشته ب

وه يـ  شکل از م   يل قطعات هرم  يکنار شعله با اسکالپل استر    
  ط ي از محـ   ي کـوچک  ةبرداشته شد، پـس از قـراردادن قطعـ        
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۲۵۹  

  يويه کي جدا(B) و ينيزم بيه سي جداP.cryptogea (A) يهاومياسپورانژ .۱شکل           
Fig. 1. Sporangiums of P. cryptogea (A) isolate of potato and (B) isolate of kiwi 

  

  ه باقالي جداP.inundata (C) وتونيه زي جداP.palmivora (B)ه خرمالو، يجدا P.citrophthora (A) ومياسپورانژ اشکال .۲شکل                   
Fig. 2. Sporangiums of (A) P. citrophthora of persimmon,(B) P. palmivora of olive and (C) P. inundata of 

broad bean   

زنـي   زميني مايـه   کاهش حجم ريشه و پوسيدگي طوقه نشاهاي سيبP. cryptogea، (B)زني شده با  زميني مايه  نشاهاي سيب(A). ۳شکل                   
  P. inundataزني شده با  نشاهاي باقال مايه) C( و P. cryptogeaشده با 

Fig. 3. Seedling of potato inoculated with P. cryptogea (A), Reduce the size of the root and crown rot of potato 
inoculated with P. cryptogea (B) and seedling of broad bean inoculated with P. inundata (c) 

  

 شـده  يزن هي مايفرنگ  گوجهي نشاها(B) وه ي در ميا  قهوهيها و ظهور لکهP. citrophthora شده با يزن هيالو ما خرميهاوهيم(A) . ۴شکل                   
  P. cryptogea  شده با يزن هي مايوي کيها  نهال P. nicotianae .(C)  با

Fig. 4. (A) Inoculated Persimmon with P. citrophthora and appearance brown spot in fruit. (B) Seedling of 
tomato inoculated with P. nicotianae. (C) Seedling of kiwi inoculated with P. cryptogea.  

  

  )راست(سه با نهال سالم يدر مقا) چپ (P. palmivoraزني شده با  تون مايهيشه نهال زير. ۵شکل   
Fig. 5. (A) Root of olive seedling inoculated with P. palmivora (left) compared with healthy seedling(right) 

A B 

A B C 

A B C 

A B C 
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  ۲۴۹-۲۶۳ :۱۳۹۱ سال / ۲شماره  / ۴۸جلد   /هاي گياهي  بيماري

۲۶۰  

 خرمـالو  ة و گذاشتن قطعP. citrophthoraکشت حاوي 
لم بـسته شـده و داخـل    ي آن بـا پـاراف  ي خـود، رو   يدر جا 

 روز در ۷ تا ۵پس از گذشت . دندي گرديانکوباتور نگهدار
ـ  نمايا  قهوه يهاسطح پوست لکه    از مـرز  سـپس . ان شـد ي

ط کـشت   ي جـدا و بـه محـ       ي و سـالم قطعـات     يا بافت قهوه 
CMA ـ  گردي و گونه مـذکور جداسـاز       منتقل وه يـ از م. دي

ه به عنـوان شـاهد      يط کشت فاقد جدا   ي شده با مح   يزن هيما
  .استفاده شد

  
  P. nicotianae هاي هيجدا

 خاک اطراف طوقه    يزن هي با استفاده از ما    ييزا يمارياثبات ب 
شه صورت گرفت و هفـت الـي ده روز          ير ة توسع ةو منطق 

 يصورت پژمردگ هاي بيماري اکثراً به ، نشانه يزن بعد از مايه  
  . ريشه و طوقه ظاهر گرديديو پوسيدگ

  
  بحث

براساس منابع موجود تا قبل از انجام اين تحقيـق گزارشـي از     
 Phytophthora بيماري پوسيدگي فيتوفتـورايي و جداسـازي     

وجـود ايـن گونـه روي    . ن وجـود نـدارد  از درختان زيتون از ايـرا   
 ،)Sanchez- Hernandez et al. 1997( هاي زيتون از اسـپانيا نهال

 Lucero et al. 2006)(، آرژانتين )Cacciola et al. 2000(ايتاليا 
 ونـان ي نيـز از   P. citricolaگـزارش شـده اسـت، گونـه    

)Kouyeas & Chitzanidis 1978  (   جداسـازي و گـزارش
اي از   جداسـازي گونـه    يـن اولـين گـزارش     ا. شده اسـت  

ــت Phytophthoraجــنس  ــران اس ــون در اي  از . از زيت
ـ درختان کيوي تاکنون در ايران  P. citrophthora ة گون

 گـزارش شـده   (Taheri et al. 2008) از گـيالن توسـط  
 طوقه يدگيبه عنوان عامل پوس P. cryptogeaگونه. است
   وزلندي و نLatorre et al. 1996) (يلي از شيويشه کيو ر

)Stewart & Carrison 2008 (گــزارش شــده اســت .

) megasperma P. )Conn et al. 1991  ةن گونيچن هم
ـ  بـا عال يويـ کـا از درختـان ک  ياز آمر ـ  ريدگيم پوسـ ي شه ي

 در کـره  يويـ  از کP. drechsleri.  شده اسـت يجداساز
)Yang et al. 2010( و citrophthora. P ــد  در هن
)Chowdapa & Mohanan 1995 (ز گـزارش شـده   يـ ن

 ي بـرا يويـ  از درختان ک P. cryptogeaيجداساز. است
 P. cryptogeaگونـه  . شـود بـار از ايـران گـزارش مـي     اولين

گزارش شـده   ) 1992(زميني از ايران توسط ارشاد       روي سيب 
 و  )۱۹۵۷ نـام  بي(چنين در جهان از استراليا توسط        است و هم  

ــط   ــا توس  Rowe & Schmitthenner 1977)(از آمريک
  .گزارش شده است

ـ از ر) ۱۹۹۲ (ارشـاد ن گونه قبالً توسط     ين ا يچن هم شه ي
ن يچنـ  ژربرا از تهران، کرج و رامسر گزارش شده بود و هم     

 Toppe & Thinggaard 1998)( ژربرا از دانمارک يرو
 )Minerdi et al. 2008( و  Garbalid et al. 2003)(و از ايتاليـا  

ــا  يو د ــاط جه ــر نق ــزارشگ ــت ن گ ــده اس ــاوت.  ش  تف
P.cryptogea   و P.drechsleri   انگيـز در    يک موضوع بحـث

بـا   (Tucker 1931) تـوکر . هاي فيتوفتوراست بندي گونه طبقه
 P. Erythroseptica و P.cryptogea  , P. drechsleriمقايـسه  
ه هستند امـا از  يگر شبيکديق کرد که هر سه گونه به  يتصد
 درجه ۳۵ ي قادر به رشد در دماP. drechsleriکه  يآنجائ
تواننـد براسـاس     يگراد بود او اظهار نمود که آنها مـ         يسانت

. گر جدا شـوند   يکديگراد از    ي درجه سانت  ۳۵يرشد در دما  
ــه ــوان مع اگــر چــه دمــا ب ــعن ــرايار اصــلي  جــداکردن ي ب

P.cryptogea گر مورد استفاده يکدي از P.drechsleri و  
حداکثر  (Waterhouse 1963) واترهاوسقرار گرفت اما 
 و حداکثر رشـد  ي اصليژگيعنوان و وم را به  يطول اسپورانژ 

ـ عنوان فاکتور ثانو    مختلف را به   يدر دماها  ص يه در تـشخ  ي
 .ابتدايي اين دو گونه از يکديگر در کليد خود نام بـرده اسـت         

 )(Mills et al. 1991 ميلـز و همکـاران  هـاي  براساس يافتـه 
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۲۶۱  

تنــوع  P. derechsleri وP. cryptogea  يهــاهيــجدا
جـه  ي نـشان دادنـد در نت  mtDNA م ويزوزاي را در اياديز

ـ هر .  مختلف اختصاص داده شدند  يهاآنها به گروه   ک از ي
هر دو .  همسان بودندباًيز تقريها با هر دو نوع آنال    ن گروه يا

ـ  مشابه داشتند و نشان دادند کـه ا        يليج خ يروش نتا  ن دو ي
ـ ج ا يب نتـا  يـ ب شوند ترک  يد ترک يگونه نبا   زيم و آنـال  يزوزاي

mtDNA      مجـزا بـه     ي گروه مولکول  ۷ نشان داد که حداقل 
 شـدند،   يابين مطالعه ارز  يه که در ا   ي جدا ۱۲۳ از   يندگينما

 زيبـا آنـال  ) Jee et al. 1999 (جي و همکاران. وجود دارد
PCR-RFLP of rDNA    دو يهـا  نـشان دادنـد کـه بانـد 

طـور واضـح از     بـه P. derechsleri  وP. cryptogea هجداي
آنهـا  . هايي با روابط خويشاوندي نزديک متفـاوت اسـت        گونه

بر پايه مطالعات خود و مطالعات قبلي نتيجه گرفتنـد کـه ايـن          
دو گونه آشکارا از لحاظ مرفولوژي و ژنتيکـي تفکيـک پـذير             

  .نيستند، اما چندين گروه در اين مجموعه وجود دارد
نـه گـروه   ) Forster et al. 2000 (فورسـتر و همکـاران  

 شناسـايي  مولکولي مجزا با شباهت کم ژنتيکي در بـين دو گونـه           
کردند و نشان دادند که اين دو گونه مونوفيلتيک نيستند يعنـي         

عالوه ايـن نـه گـروه مولکـولي روابـط       هب. جد مشترکي ندارند  
مـستوفي زاده و  براسـاس گـزارش     . نزديکي با يکديگر نداشتند   

 (Mostoweizadeh-Ghalamfarsa et al. 2010) همکــاران
ـ  جدايطور کلـ  به  P. derechsleriعنـوان    کـه بـه  هـايي  هي

گراد  ي درجه سانت۳۰ رشدشان   ينه دما ياند به   شده ييشناسا
گـراد رشـد     ي درجه سانت  ۳۵ ي هم در دما   ياست و به خوب   

 P. cryptogea ينه رشد بـرا ي بهيکه دما يکنند درحال يم
  هــاي هيــشتر جدايــب. گــراد بــوده اســت ي درجــه ســانت۲۵

P. cryptogeaو  P. derechsleri هـاي   تقريباً در تمام محـيط 
ط ياگـر چـه در محـ      . د کردند يکنواخت تول ي يکشت الگو 

PDA ي از الگوهـا   يطـور کلـ    اما بـه  .  تفاوت داشتند  ي کم 
شود اسـتفاده    ي نم ي به درست  ها  ص گونه ي تشخ ي برا يرشد

ات يتوان فقط براسـاس خـصوص      ين دو گونه را نم    يا. کرد
زاده و همکـاران   يمستوف .ک کردي از هم تفک   يشناس ختير
 از نظـر  P. derechsleri  وP. cryptogeaد نمودند يکأت

شناسـي از يکـديگر      ريختات  ي و نه از نظر خصوص     يکيژنت
 شامل حـداقل سـه گـروه     خودP. cryptogea. جدا هستند

ـ  ا يشناسـ  خـت يباشد، اما از لحـاظ ر      مي مجزا   يمولکول ن ي
 , P.cryptogeaه از ي جدا۱۱۷آنها . کسان هستنديها  گروه

P. derechsleri   و گـروه خواهريـشان P. erythroseptica 
ــورد ارز ــرا م ــديابي ــرار دادن ــا.  ق ــن ارزي ــاس يابي  براس

ــ خــتيات ريخــصوص ــوژيزي، فيشناس ــوليول  و ي و مولک
ــوال  ــاس ت ــواحDNA يبراس ــدهي ن  ,ß-tubulin كدكنن

translation elongation factor 1α, elicitin  تـوالي ،  
ITS  آنهـا براسـاس    .  انجـام شـد    ييايتوکنـدر ي م يها و ژن

ن دو يجه گرفتند که اي نتيکيلوژنتي فهاي ن دادهيمشاهدات ب
 بـه   P. derechsleri.  هـستند ي متفـاوت يهـا  گونه گـروه 

تـر    متنوعP. cryptogeaکه  صورت منوفيليتيک است درحالي
 مـورد  P. cryptogeaسه گروه فيلوژنيک مجـزا درون  . است

 بايـد  P. cryptogeaتوجه قرار گرفت و پيشنهاد شد کـه  
ــ صــورت بــه ــاقي ــه مجــزا ب   و در گــروه . بمانــديک گون

P. cryptogeaيها ر گروهي ز GII و GIIIـ  نزد ن يتـر  کي
 ة رابطGIر گروه يگر را داشتند و با زيکدي با ي اجدادةرابط

 گروه P. cryptogea هاي هيجدا.  داشتندي دورترياجداد
II GII) (  با گروهD ميلز و همکاران) کـسان بـود   ي) ۱۹۹۱

(Mostoweizadeh-Ghalamfarsa et al. 2010). در 
 مـستوفي زاده و همکـاران  مـر  يق با استفاده از پرا    ين تحق يا
 جـدا شـده از   P. cryptogea هـاي  گونـه  ميتمـا ) ۲۰۱۰(
  .ص داده شدندي تشخIIها گروه  زبانيم

ـ   آذربايجـان   از اسـتان P. megasperma ةاز باقال تاکنون گون
 )Shekari et al. 2006(ري و همکـاران اشـک غربـي توسـط   

   آلــوده بــاقال گونــههــاي شهيــاز ر.  شــده بــوديجداســاز
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۲۶۲  

P. megasperma var. sojae   از آمريکـا )Keen 1972( ، 
P. capsiciکا ي از آمر)Gevens et al. 1994 (از کـره  و 

  )nicotianae . P )Hyeuk -Jin et al. 2007 گونـه 
براساس اطالعات ما از منابع موجـود       .  شده بود  يجداساز

بار  ني اوليران و جهان براياز باقالي ا P. inundataگونه 
 et al. 2003) (Brasier برازيـر و همکـاران  . شـود گزارش مـي 

. ک کردنـد يـ توفتـورا تفک ي فهـاي  ر گونه ين گونه را از سا    يا
 کـه   هـا   ارگر درختان و درختچه   ميتوفتورا ب ي از ف  هايي  هيجدا
بودند  قرار گرفته Oن گونه نشده بودند و در گروه يي تعقبالً

 .inundata  P بــا نــام) ۲۰۰۳ (برازيــر و همکــارانتوســط 
 ITS ين گونه از نظـر تـوال      ي ا هاي  هين نام شدند، جدا   ييتع

 P. Megaspermaو  P. gonapodyidesهـايي از  همـراه جدايـه  
 قـرار گرفتـه   ITS )(Cooke et al. 2000 ۶در خوشـه  

 .humicola Pترين رابطه خويـشاوندي را بـا        بودند و نزديک  
ـ او ا .et al. 2003) (Brasier داشت گونـه را از نظـر    ني

ــت ــت     ريخ ــوده اس ــيف نم ــر توص ــرح زي ــه ش ــي ب : شناس
با ميـانگين   (ها بدون پاپيل، هتروتال، اُاُگون بزرگ         اسپورانژيوم

آنتريـدي  _ اُاُسـپور، اُاُگـون  و ديـواره ضـخيم   ) μm 40اندازه 
  آمفــي ژينــوس، الگــوي رويــشي ويــژه، بهينــه بــاالي دمــايي 

، رشـد سـريع در بهينـه دمـايي و بيـشينه             )گراد سانتي۳۰-۲۸(
  .et al. 2003) (Brasier گراد   درجه سانتي۳۷-۳۵دمايي 

، et al. 2003) (Brasier پس از معرفي اين گونـه توسـط   
 گـزارش شـد كـه بـا توجـه بـه          جداسازي آن از گياهان مختلفـي     

اي  تـوان توصـيف ويـژه    شناسي آنها نمـي   هاي ريخت   تنوع ويژگي 
 ۵هـاي     گـروه  هـاي   شناسي آن از ساير گونه     براي تفكيك ريخت  

در نظــر  )Waterhouse 1963(واترهــاوس  جــدول ۶و 
 گونـه  ۱۰هـاي ايـن گونـه از         زايـي جدايـه    بررسي بيماري . داشت

 گيـاه علفـي و يـک سـاله، سـه        گونـه  ۱۶گياه چوبي و چندساله،     
 گونـه درخـت و هـشت گونـه       ۲۱ بريـده    ةگونه علف هرز، شاخ   

زميني و ريـشه هـويج و چغندرقنـد، بيـد، پـسته،              سيب ةميوه، غد 

هـاي گياهـان      چغندرقند و گل عقربي، نشان داده است که جدايـه         
هاي بـادام حملـه نمـوده و توانـايي حملـه بـه            چوبي تنها به نهال   
. هـاي هـرز مـورد آزمـايش را نداشـتند      و علـف گياهان يک ساله  

 مــورد ةهــاي بريــد آنهــا در فــصل گــرم در هــيچ يــک از شــاخه
اند، اما در فصل سـرد توانـايي پيـشروي           آزمايش پيشروي ننموده  

هـاي ايـن    چنـين جدايـه   انـد، هـم   روي تعدادي از شاخه را داشـته   
ــوه    ــدادي از مي ــشروي در تع ــه پي ــادر ب ــارگر ق ــشه   بيم ــا و ري ه

زايـي   در نهايـت هـيچ تفـاوتي در بيمـاري         . اند د نيز بوده  چغندرقن
ــه  ــن جداي ــت     اي ــشده اس ــشاهده ن ــف م ــان مختل ــا در گياه   ه

)(Safaie Farahani & Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2010.  
  از )۱۹۷۱ (ارشـاد  قبالً توسـط     P.citrophthora گونه

. شـده اسـت   جـدا  درمنطقه تنکـابن   خرمالو آلوده يها  وهيم
ر مـرگ  يـ  نظييهـا يمـار يجاد بيبا ا P. nicotianae گونه

، شــانکر ســاقه و يي هــوايهــا انــدامياهچــه، ســوختگيگ
 در ياهيـ  گونـه گ ۳۰۰ش از يشه و طوقه، در ب   ي ر يدگيپوس

ـ ا. شـود يا منجر به خسارت مـ     ياغلب نقاط دن   ن گونـه از    ي
 يفرنگ  و گوجهينيزم بي مانند سSolanaceaeره يگياهان ت

 ).Ershad 2009( ش شده است و گزاريران جداسازياز ا
آمريکـا   و (Ho & Jong 1990) چنين از گوجه از تـايوان  هم

 و از کـره  Lamour et al. 2003)( المـور و همکـاران  توسط 
 )Hyeuk -Jin et al. 2007 (هيــوک و همکــارانتوســط 

شه و طوقه   ي ر ي گرگان آلودگ  ةدر منطق . گزارش شده است  
اهچه تا قبل از يله گ طور معمول بعد از مرح     ه ب يفرنگ گوجه

ط مـساعد  يرغم وجود شرا يد که علينماي بروز م  يوه ده يم
بيماري شيوع ندارد، عدم بروز بيماري در مراحل بعدي رشـد           

توان به ايجاد مقاومت در مراحل بعدي رشـد گيـاه    گياه، را مي  
بـا  . )Hartman & Huang 1993(گوجه فرنگي نـسبت داد  

ـ         نطقـه کـه قـسمت       در م  يتوجه به سطح وسـيع کـشت آب
اهـان  يصورت پراکنده، تحت کشت گ      از آن ولو به    يا عمده
ل گـران بـودن    يـ توفتورا بوده و اغلب به دل     يزبان ف ي م يزراع
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 تحـت   يطور متـوال    وسعت آنها به   ي و کم  ي زراع يهانيزم
ـ و ن مناطق به ي در ا  يماريرند، ب يگي قرار م  يکشت آب  ژه در ي
کـشت متـراکم   کـش و   ن و فاقد زهي با بافت سنگ  يهاخاک

ت يريرسد با مـد    ميزند، به نظر    يبروز نموده و خسارت م    
 ييايمي شـ  يهـا ، بدون لزوم استفاده از روش     يح زراع يصح

ن راستا کشت يدر ا.  قابل کنترل باشد  ياديبيماري تا حد ز   
 يهـا  االمکـان در خـاک   يد حت ي شد ياز آب يمحصوالت با ن  

ز توقف  ايريتر، نرم کردن بستر خاک به منظور جلوگ سبک
 از  يري جلـوگ  يکنواخت نمـودن سـطح مزرعـه بـرا        يآب  

 کـم عمـق مزرعـه، احتـراز از       يهـا انباشتن آب در قسمت   
ه يـ ن و بـا فواصـل کوتـاه و تعب         ي سـنگ  ي غرقـاب  يهاياريآب

 اجتنـاب از    ي آب جداگانـه در مزرعـه بـرا        ين جـو  يچند
 يکــي از مزرعــه کــه در نزدييهــان بخــشي ســنگياريــآب

  .ه استي، قابل توص آب قرار دارنديها يجو
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