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Abstract 
In order to investigate the Pythium flora in cereal fields of Fars Province of Iran, During 2012-2013 soil from 
cereal (rice, maize, barley and millet) fields in various parts of Fars Province (Arsanjan, Bajgah, Eqlid, 
Jahrom, Kamfiruz, Kavar, Kazerun, Khorambid, Larestan, Mamsani Meymand, Naghsh-e-Rostam, Sepidan, 
Surmaq, Seydan, Sivand and Zarghan) were sampled. Thirteen Pythium species were identified based on 
morphological, physiological and phylogenetic studies, including: Pythium adhaerens, P. amasculinum, P. 
aphanidermatum, P. carolinianum, P. coloratum, P. dissotocum, P. diclinum, P. kashmirense, P. marsipium, 
P. nunn, P. oligandrum, P. periplocum and Pythium sp. “hordeum” . P. adhaerens, P. carolinianum, P. 
dissotocum, P. kashmirense, P. marsipium, P. nunn and Pythium sp. “hordeum”  were new to Iran flora. 
Pythium sp. “hordeum”  was considered as a new species. 
 
Keywords: Oomycota, cereal, Internal transcribed spacer regions of rDNA (ITS), Fars 
 
 
 

* Corresponding author’s E-mail: rmostofi@shirazu.ac.ir 
1. Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran, 7144165186. 
 

  

  
   



 ۴۹۲-۴۷۱: ۱۳۹۴ سال / ۴شماره /  ۵۱جلد  / هاي گياهيبيماري

473 

  مقدمه

متنـوع اسـت    يهیک آرای Pythium Pringshemجنس 
انگل را رست و پوده يشده فیتوص يگونه 200باً یکه تقر
انگـل هـم    يهـا گونـه ). Paul et al. 2008(شود یشامل م
 Harison 1989, Chang et al. 1994, Hou(اهان یگ يرو

et al. 1997 ( جـانوران   يو هـم رو)Dick 1990, Barr 

ـ ا يهااز گونه یبعض. اندگزارش شده) 1992 ن جـنس، از  ی
هسـتند کـه    یاهیـ گ يمارگرهـا ین بیتـر ن و مخربیترمهم

اهچه قبل و بعـد از سـبز  یگ یاز پا افتادگ يهايماریباعث ب
، فاسد شـدن  یاصل يهاشه و ساقهینهال، ر یدگیشدن، پوس

و نقـل و انتقـال    يدارکشت، انبار یجات در طیوه و سبزیم
خسـارت   يشـوند و بـه محصـوالت کشـاورز    یدر بازار م

 .Yu & Ma 1989, Abdelzaher et al(کنند یوارد م يجد

1997.(  
ن جنس یانگل ا يهاد و مخرب گونهیل اثرات شدیبه دل
 ییدر سراسر جهان، شناسـا  يمحصوالت مهم اقتصاد يرو
ن جــنس در مفهــوم یــا يهــاات گونــهین خصوصــیــیو تع
ت یـ ار اهمیها بسـ ان گونهیم یو روابط تکامل یشناسستیز

ــال حاضــر کل). Bala et al. 2010(دارد  ــدر ح ــادی  يه
خـت یات ریاسـاس خصوصـ  ن جنس عمدتاً بر یا ییشناسا
اسـتوار اسـت    یسـنج خـت یو ر یشـناخت سـت یز ،یشناخت

)Waterhouse 1967, van der Plaäts-Niterink 1981, 

Dicke 1990 .( ـ ک طرف تعـداد ا یاز ات کـم  ین خصوصـ ی
ـ ار زیگر تعداد بسـ یاست و از طرف د هـا بـر   از گونـه  يادی

-هـم . انـد ف شـده یف و توصـ یات تعرین خصوصیاساس ا

هـا،  گونـه  يبنـد رده يمورد استفاده برا يهایژگیو یپوشان
 Wang et(ار دشوار ساخته است یق را بسیدق ییامر شناسا

al. 2003 .(يهـا یژگـ یبـر اسـاس و   يبنـد رده يهاستمیس 
ـ  یـ شناسـان مف يماریب يبرا یشناختختیر در  ید اسـت، ول

از  يارینشـان داده کـه بسـ    یحال حاضر مطالعات مولکـول 
هسـتند   ییایچنـدن  ی، اجتماعـات یختشـنا خـت یر يهاگونه

)Uzuhashi et al. 2010 .(ـ ص بایتشـخ  ين برایبنابرا د از ی
، به عنوان مکمل یمولکول يارهایمانند مع يگرید يهااریمع
ـ ا. ، استفاده کـرد یشناختختیر يهایژگیو ن امـر امکـان   ی
ن جنس فراهم خواهـد کـرد   یا يرا برا يتریعیطب يبندرده
 .Villa et al(د خواهـد بـود   یـ شناسـان مف يماریب يکه برا

ن جـنس بـا اسـتفاده از    یا يهاق گونهیدق ییشناسا). 2006
 یاختصاصـ  يآغازگرهـا  یامکـان طراحـ   یملکول يابزارها

ـ کند کـه ا یگونه را فراهم م  یین امـر خـود باعـث شناسـا    ی
مـارگر مخـرب در   ین بیمختلف ا يهاگونه یابیع و ردیسر
 Kageyama et(مختلف خواهد شد  یشناختبوم يهاطیمح

al. 1997, Godfery et al. 2003, Wang et al. 2003.(  
 يهـا يمـار یگسـترش ب  يبـرا  یطـ یط محیکه شرا یوقت
-کوتا فراهم باشد، گونـه یاُاُم يشاخه يهاقارچاز شبه یناش

 یافتادگازپا يماریب یعوامل اصل وم،یتیمختلف جنس پ يها
ن یبنـابرا . هـا هسـتند  اهچـه یو گ یزندرحال جوانه يهادانه

و  یزراع يهانیوم موجود در زمیتیپ يهاگونه يمطالعه رو
 يوهیشـ  یمـزارع غـالت، بـه منظـور بررسـ     خصـوص،   به

-یبه نظر مـ  ين جنس ضروریمختلف ا يهاپراکنش گونه
ل کمبـود اطالعـات در   یـ بـه دل  .)Al-Sheikh 2010( رسـد 
ـ غالب مـزارع غـالت ا   يهاگونه ينهیزم ران و مخصوصـاً  ی

-ها و هـم آن یکیلوژنتیاستان فارس، عدم اطالع از روابط ف

حالـت   یشناختختیکه از لحاظ ر ییهاهین وجود جدایچن
بـه   یمزارع غالت الزام يهاهیجدا یحد واسط دارند بررس

  .رسدینظر م

   یروش بررس
 يبردارنمونه

برنج، جـو، ذرت و (از خاك مزارع غالت  يبردارنمونه
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 .آمده از مزارع غالت استان فارس به دست يهاهیمشخصات جدا -1جدول 

Table 1. Characteristics of the isolates collected from the cereal fields in Fars Province. 
 

Species Isolate Location Date Matrix Coordinates Accession 
number1 

P. adhaerense      
 ArR1 Arsanjan 2013 Nursery bed of rice 30°16'.282"N 

053°13'.004"E KP063120 

P. amasculinum      
 SB1-a Sepidan 2013 Barley field 30°03'.536"N 

052°07'.511"E KP063121 
 SB2-2 Sepidan 2013 Barley field 30°03'.502"N 

052°07'.144"E KP063122 
P. aphanidermatum      

 BC2 Bajgah 2013 Corn field 29°44'.114"N 
052°35'.359"E  

 EC1 Eghlid 2012 Corn field 30°16'0.28"N 
052°48'.171"E  

 GC1 Jailan 2012 Corn field 29°57'.312"N 
052°52'.711"E  

 GB1 Jahrom 2012 Barley field 27°56'.712"N 
054°12'.187"E  

 KC3-3 Kazerun 2013 Corn field 29°37'.710"N 
051°35'.375"E KP063123 

 NrR1 Naghsh-e-Rostam 2012 Paddy field 30°00'.879"N 
052°57'.829"E KP063124 

 SeR1 Seydan 2012 Paddy field 30°00'.499"N 
052°59'.041"E  

 SR1 Sivand 2012  
Paddy field 

29°43'.619"N 
052°35'.437"E  

P. carolinianum      
 MaC1 Mamsani 2013 Corn field 30°11'.405"N 

051°55'.125"E KP063125 

P. coloratum      

 KhC1 Khorrambid 2012 Corn field 30°16'.282"N 
053°13'.004"E KP063126 

P. dissotocum      
 BC3 Bajgah 2013 Corn field 29°44'.149"N 

052°35'.253"E KP063128 
 KC3 Kazerun 2012 Corn field 29°37'.710"N 

051°35'.375"E KP063129 
  
  

 یدر مناطق مختلف اسـتان فـارس بـه روش تصـادف    ) ارزن
بـر   يمکـان نمونـه بـردار    ییایـ مختصات جغراف. انجام شد

جـدول  (ثبت شـد  ) GPS( ییابی جهانسیستم مکاناساس 
1.(
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  .ادامه -1جدول 
Table 1. Continued. 

Species  Isolate  Location  Date  Matrix  Coordinates  Accession 
number1  

P. dissotocum            
  ZC2 Zarqan  2012  Corn field  29°81'.817"N 

052°75'.611"E  KP063130 

  ZC1 Zarqan  2012  Corn field  29°82'.075"N 
052°75'.438"E   

P. diclinum            
  GC2 Jailan 2012  Corn field  29°57'.425"N 

052°52'.879"E  KP063127 

P. kashmirense        
  LB3  Larestan  2013 Barley field  28°03'.566"N 

054°07'.317"E  KP063131  
P. marsipium           

  ArR3 Arsanjan  2013  Nursery bed of 
rice  

29°92'.804"N 
053°28.120"E  KP063132 

  KmR8  Kamfiruz 2013  Paddy field  30°12'.131"N 
052°27.453"E  KP063133 

P. nunn           
  SuC1 Surmaq  2013  Corn field  29°43'.619"N 

052°35'.437"E  KP063134 

P. oligandrum            
  GB1 Jahrom  2013  Barley field  28°55'.152"N 

053°17'.501"E KP063135 

P. periplocum           
  KMR8-3 Kamfiruz  2013  Paddy field  30°12'.131"N 

052°27.453"E  KP063136 

P. sp . “hordeum”        

  Mb1-2  Meymand  2012  Barley field  28°54'.975"N 
052°43'.907"E  KP063137  

1. Internal transcribed spacer (ITS) 

  
 هاهیجدا يدارو نگه يساز، خالصيجداساز

بـا بـرگ    يگـذار سـت بـه روش طعمـه   یاُاُم يهـا هیجدا
طیو با استفاده از مح) Banihashemi et al.1992(مرکبات 

گـرم در   02/0 بـا آماده شده  PARP-CMA )CMAکشت 
گـرم در   01/0ن، یلیسـ یتر آمپـ یگرم در ل 5/0د، یتر دلواسیل
 & PCNB( )Jeffersتـر  یگـرم در ل  1/0ن و یفـامپ یتـر ر یل

Martin 1968 (بـه روش   يسـاز خـالص . شدند يجداساز
 CMAکشـت طیها بـه محـ  سهیرسه انجام شد و نوكیرنوك

گـرم آگـار و آب    16شـده،  گرم ذرت خـرد  40 يعصاره(
-جدایـه ). Tuit 1969(منتقل شـد  ) تریک لیمقطر تا حجم 

 CMAکشـت  هـاي حـاوي محـیط   شده به لولههاي خالص
ــل و در  ــه 15منتق ــه  يدرج ــیوس نگ ــدندسلس . داري ش

 يهـا دیـ ها بـا اسـتفاده از کل  هیجدا یشناختختیر ییشناسا
 )van der Plaäts-Niterink 1981, Dick 1990(موجـود  
  .انجام شد
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-ختیات ریخصوص یها با بررستشخیص ابتدایی جدایه

 کیولوژیزیو ف یشناخت

خـت یبـر اسـاس ر   Pythiumجنس  يهاص گونهیتشخ
نــات ســطح ی، تزئ)يا، رشــتهيکــرو(وم یاســپورانژ یشناســ
که اُاُسپور  یی، مقدار فضا)ناتیتزئ يا دارایصاف (وم یاُاُگون

، خاسـتگاه  )پرسازا نایپرساز (وم اشغال کرده است یدر اُاُگون
ـ و حالـت اتصـال آنتر   )بنا دویبن تک( وم یـ وم بـه اُُاُگون یدی
قطـر   يسـه، انـدازه  یل آمـاس ر ی، تشـک )رمادهیا زیپراماده (
ـ ولوژیزیات فیو خصوصـ سه یر  یشناسـ خـت یر ک شـامل ی

 40روزانه در دماهاي مختلف از پنج تا زان رشد یو مپرگنه 
کشـت  روي محـیط  )درجـه  5با فواصـل  (وس یسلسدرجه 
CMA استفاده از کلیدهاي موجـود   و با)Van der Plaäts-

Niterink 1981, Dick 1990 (صورت گرفت. 

 کشتطیانواع مح يالگو و سرعت رشد رو

ـ الگو و سرعت رشد هـر   ـ جداک از ی انـواع   يروهـا  هی
گـرم   250 يعصـاره ( CMA ،CAهـا شـامل   کشـت طیمح
 HSA، )تـر یک لیگرم آگار و آب مقطر تا حجم  16، جیهو

گـرم آگـار و    16خرد شـده،   يگرم شاهدانه 60 يعصاره(
ـ آب مقطر تا حجم   van der Plaäts-Niterink) (تـر یک لی

1981( ،PDA )گـرم   20، ینـ یزمبیگرم سـ  250 يعصاره
ـ گرم آگار و آب مقطـر تـا حجـم     16دکستروز،  ) تـر یک لی

)van der Plaäts-Niterink 1981 ( وMEA )20  ــرم گ
ـ گـرم آگـار و آب مقطـر تـا حجـم       16مالت و  ) تـر یک لی

)Dutton & Penn 1998 (شد یبررس.  

 ياانياستخراج د

نياســتخراج د اــا اســتفاده از روش  يا و  یمانیرســلیمب
 & Mirsoleimani(زاده قلمفرســــــا یمســـــتوف 

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2013(  ــتفاده از و ــا اس ب

ه یو بـه روش توصـ  ) رانیناژن، ایس( DNGTM-PLUSت یک
نرسـوب دي  .گرفـت  انجام د کنندهیشده توسط تول ادر  يا

میکرولیتر آب مقطر سترون حل و به مدت یک سـاعت   50
ندي. وس قرار داده شدیسلس يدرجه 37در  احاصل در يا 
 پـس از اسـتخراج  . داري شـد وس نگـه یسلس ي درجه -20
نيد انيت دیو کم تیفیها کهیجدا يا ااسـتخراج شـده    يا

نانودراپ ( 1000يد-با استفاده از دستگاه نانودراپ مدل ام
نـانومتر   260در طول موج ) کایمراالت متحد ایا، يتکنولوژ
 .شد یبررس

 ياانيد يسازفزون

نيد ایداخلـ  يشـده  یسـ یترانو يمربوط به فاصـله  يا 
نيد) اسیتيآ( ايبـا اسـتفاده از آغازگرهـا    یبوزومیر يا 

 ITS4و )ITS6 )Cooke & Duncan 1997 یعمـــوم
)(White et al.1990  مـراز  یپلـ  يارهیـ توسط واکـنش زنج

نينـانوگرم از د  50يحـاو  یمخلـوط . شـد  يسازفزون ايا 
ــب،  ــقال ــازگر،  یک می ــر آغ ــول از ه ــول یم100کروم کروم
dNTPs ،4/0 ــول یم  Taq DNA polymeraseکرومــ

ـ ناژن، ایس( تـر  یکرولیم MgCl2 ،5/2کرومـول  یم 5/1، )رانی
بـا   Tris-HClمول یلیم 200(مراز یپل يارهیبافر واکنش زنج

8pH=  ــیم 500و ــولیل ــول یم 100و ) KCl م  BSAکروم
)bovine serum albomine (25 يهـــاواکـــنش يبـــرا 
نـان از عـدم   یاطم ين آزمون برایدر ا. ه شدیته يتریکرولیم

ش یهـا، در هـر دور آزمـا   و واکـنش  یمواد مصـرف  یآلودگ
نيشاهد فاقد د ينمونه اط یتحت شـرا  .به کار برده شد يا
 يدرجـه  95 يدر دمـا  ییابتـدا  یواسرشـتگ  يک چرخـه ی

 یچرخـه شـامل واسرشـتگ    30قه، یدق 2وس به مدت یسلس
در  یجوشـ ه، هـم یثان 20وس به مدت یسلس يدرجه 95در 
ه، گسـترش در  یثان 25وس به مدت یسلس يدرجه 55 يدما
ـ ه، و یـ ثان 50وس به مدت یسلس يدرجه 72  يک چرخـه ی
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قه یدق 10وس به مدت یسلس يدرجه 72در  ییگسترش نها
سرچ، یکوربت ر( CG1-96کلر یبا استفاده از دستگاه ترموس

  .انجام شد) ایاسترال

مراز بـا الکتروفـورز در   یپل يارهیواکنش زنج محصوالت
ـ وم برومایدیـ ات% 005/0 يدرصد آگارز حـاو ک یژل  د در ی
ـ گـرم   37/0س، یگرم تر 8/10( یئیبیتبافر  ـ يدیئ ، يایت

ـ ک، آب مقطر تـا حجـم   ید بوریگرم اس 5/5 بـه  ) تـر یک لی
نيقطعات د .د شدییولت تأ 90ک ساعت و در یمدت  ايا 
-نیسـ (داکیومنتر با استفاده از دستگاه ژلر پرتو فرابنفش یز

 يانـدازه عکـس بـرداري شـد،    ) کـا یاالت متحـد امر یژن، ا
نينشـانگر د باندهاي به دست آمده در مقایسه با یـک   ايا 

بـرآورد   )ایـ تانیفرمنتـاز، بر ؛ Gene Ruler(بـازي  جفت 100
 .شد

  شدهيسازفزون ياانيتوالی سنجیِ د

سـنجیِ  سازي شده براي استفاده در تـوالی قطعات فزون
نيد اسـازيِ  با یک سـتون خـالص   يا)GeneJetTM PCR 

Purification Kitينامهوهیبا استفاده از ش )ایتانی؛ فرمنتاز، بر 
مـراز و  یپل يارهیـ شرکت سازنده از بقایاي مواد واکنش زنج

نوکلئوتیدهاي اضـافی جداسـازي و خلـوص محصـول بـه      
-هـاي فـزون  ژن. د شـد ییـ دست آمده توسط الکتروفورز تأ

 يسنجی بـه شـرکت مـاکروژن کـره    اي توالیسازي شده بر
ارسال شـد و از دو جهـت مسـتقیم و معکـوس بـا       یجنوب

هـاي  تـوالی . شـد  یسنجیمرتبط توال يهااستفاده از آغازگر
به دست آمده به روش دسـتی و بـا اسـتفاده از نـرم افـزارِ      

Bioedit )Hall, 1999 (ي مســتقیم و ي نســخهبــا مقایســه
-رشـته . ي برآیند به دست آمدهمعکوس ویرایش شده، رشت

 ,GenBank, NCBI(هاي برایند پس از ارائه بـه بانـک ژن   

USA; Online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ ( از
ــزارِ      ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــانی ب ــق وب جه  BankItطری

)GenBank, NCBI, USA; [Online] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BankIt (ــذ رس -و اخــ

 .مطالعات بعدي استفاده شدشمار براي 

 یکیلوژنتیف يهايواکاو

هـاي هـدف بـا سـایر     به منظور یافتن روابط بـین گونـه  
و همچنــین آگــاهی از ســطح تنــوع  Pythiumهــاي گونــه

صـورت   یکـ یسطح تنـوع ژنت  یابیاي ارزگونهژنتیکی درونْ
هـاي ویـرایش شـده بـه     سازي ابتدایی تـوالی ردیف. گرفت

-ت آمده از بانک ژن مربوط به گونهبه دس يهایهمراه توال

ــر  يهــا ــزارِ ) Robideau et al.  2011(معتب ــرم اف ــا ن ب
ClustalX )Thompson et al. 1997 (   ًانجام شـده، متعاقبـا

از . به صـورت دسـتی تنظیمـاتی روي آن صـورت گرفـت     
بـه   AF266767شمار رس Phytophthora melonis یتوال

مدل شـاملِ   يهاجهفراسن. استفاده شد یعنوان گروه خارج
نسـبت  : هاي میزان ناهمگونی و جـایگزینی ماننـد  فراسنجه

 يت، پـراکنشِ گامـاي فراسـنجه   تراگش به گذار مورد انتظارِ
آلفــا و لگــاریتم طبیعــیِ احتمــال بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

PUZZLE )Strimmer & von Haeseler 1996 (  تخمـین
 هـا بـه روش  هیهمسـا وسـت یپ یکیلوژنتیف يواکاو. زده شد

 & Mirsoleimani(زاده قلمفرسـا  یو مسـتوف  یمانیرسـل یم

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2013 ( ثبـات  . انجام شـد
اسـتراپ  دور آزمـون بـوت   500به دست آمـده بـا    يتبارها
  .ده شدیسنج

  جینتا
 40از  1392تا  1391 يهاسال یط يبردارحاصل نمونه

نمونه خـاك مـزارع غـالت نقـاط مختلـف اسـتان فـارس        
 با توجـه بـه   .ست بودیاُاُم يهیجدا 600، حدود )1جدول (

  اتیو خصوصـ  جنسـی غیـر  وهاي جنسی ممشخصات اندا
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  .وسیسلس يدرجه 25مختلف در  يهاکشتطیمح يرو Pythium يهاگونه) متر در روزیلیم(زان رشد یپرگنه و م یشناسختیر -2جدول 
Table 2.  Morphology of colony and growth rate (mm day-1 ) of Pythium isolates on various media at 25 °C.               

 MEA PDA CA HSA CMA هیجدا گونه
G M G M G M G M G M 

P. adherence ARr1 6 Cry 12.66 Cry <1 Cry 8 Cry 13.5 Cry 
P. amasculinum SB2-2 17 Uni 16 Uni 29.5 Uni 27 Uni 22 Uni 

P. aphanidermatum KC3-3 30 Uni 30 Uni 28 Uni 31 Uni 33 Uni 
P. carolinianum MaC1 21.33 Cry 9.5 Ros 24.66 Cry 25 Cry 21.5 Rad 

P. coloratum KhC1 27.7 Uni 18 Uni 25.5 Uni 23.7 Uni 27.25 Uni 
P. diclinum GC2 30.7 Uni 19.5 Uni 24.5 Uni 27 Uni 32 Rad 

P. dissotocum Zc2 29.5 Rad 19.75 Rad 24.25 Uni 23.25 Rad 29.7 Rad 
P. kashmirense LB3 8.5 Ros 13.5 Ros 13.75 Ros 8.16 Ros 9 Uni 

P. marsipium 3R-1 29 Rad 19.25 Rad 32.25 Rad 27.5 Rad 37 Rad 
P. nunn Suc1 18 Str 17.5 Rad 27.75 Rad 18 Cry 22 Rad 

P. oligandrum KmR8-3 21 Uni 19 Uni 16 Uni 17 Uni 18 Uni 
P. periplocum GB1 15 Ros 14 Ros 26 Uni 23 Rad 19 Uni 

Pythium sp. “hordeum”  MB1-2 17 Cry 16.5 Str  25.75  Cry  25.75  Str  14.25  Rad  
  Rose shaped )=يداودگـل ( Cry =Chrysanthemum؛ )دستکی(Uni  Uniform=؛ )یشعاع(Rad = Radial: پرگنه یشناسختیر
  .یشناسختیر: Mرشد؛ : G؛ )شکل ياستاره( Str =Star shaped؛ )یسرخگل(
  
ــولوژیزیف ــاوی ــلوژنتیف يک و واک ــه 13ک ی ــتیپ يگون وم ی

 .adhaerens Pythium ،P کــه شــامل  شــد ییشناســا

amasculinum ، P. aphanidermatum،P. 

carolinianum ،P. coloratum، P. dissotocum ،P. 

diclinum، P. kashmirense، P. marsipium ،P. nunn ،
P. oligandrum، P. periplocum  وPythium sp. 

“hordeum” يهـا هفـت گونـه بـرا    ن گونهیان ایاز م .بود 
 یکـ یکه ) ادامه مطلب. ك.ر(د بود یران جدیا یومیتیفلور پ
د یجد ياگونه )”Pythium sp. “hordeum(ها ن گونهیاز ا
د یجد يهاگونه. رفتیجهان به شمار م یومیتیفلور پ يبرا

ــالوه  ــه عـ ــه يبـ  .Pو  P. amasculinum يدو گونـ

periplocum آن در  یرانیا يهاهیاز جدا یقیف دقیکه توص
 يهـا يحاصل واکاو. اندف شدهیل توصیدر ذ ستیدست ن

نژن آر یداخلـ  يشـده  یسـ یترانو يفاصله یکیلوژنتیف ايا 
ــوزمیر ــيآ( یب ــا) اسیت ــهی ــار  ن گون ــش تب ــا را در ش ه
)Robideau et al. 2011 ( مختلف قرار داد) 4شکل .( 

Pythium adhaerens Sparrow 1931 :ــاز ا ــه ی ن گون

برنج ارسنجان بـه دسـت آمـد     يهااز خاك خزانه ياهیجدا
، MEA ،PDA ،CAکشـت طیمحـ  يپرگنـه رو ). 1جدول (

CMA  وHSA ــو يدارا ــل يالگ ــاع  يداودگ ــا قط ــاب  يه
این گونـه بـا وجـود     ي تنها جدایه). 2جدول (کوچک بود 

ن گونه یا. د نکردیمعمول اُاُسپور تول يهاکاربرد تمام روش
سـه بـا   یبدون آماس و مشـابه ر  ياوم رشتهیاسپورانژ يدارا

 معـادل  يقطـر  يهـا دارا  ، ریسـه )G، 2شـکل  (ابعاد متغیـر  
 يدمـا . کرومتر بـود یم 1/4±8/0ن قطر یانگیو م) 2/6-1/3(

سلسـیوس   يدرجه 40نه یشیو ب 35نه ی، به10نه یکم يرشد
 یکیلـوژنت یدرخـت ف  Aن گونه در تبـار  یا. شد يریگاندازه
 ).4شکل (اس قرار گرفت یتيآ

Pythium amasculinum Yu 1973 : ــااز ــه دو ی ن گون
دان بـه دسـت آمـد    یه از مزارع جو در شهرسـتان سـپ  یجدا

ـ مربوط بـه ا  يهاهیجدا). 1جدول ( ط یمحـ  ين گونـه رو ی
 يالگــو يدارا CMAو  MEA،PDA ،CA ،HSAکشــت 
ـ دست و کی يرشد  قطـر ). 2جـدول  (نواخـت اسـت   کی
  51/7±1ن یانگیـــکرومتـــر بـــا میم 4-9 یاصـــل يســـهیر
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A1 : یوم انگشـت یاسـپورانژ ،A2 : ياوم رشـته یاسـپورانژ 

 Pythium amasculinum  یشناسختیر): B(؛ )کرومتر
-خـت یر): C( ).کرومتـر یم 20= اس یخط مق(اُاُسپور ناپرساز، 

ـ  : C3ه، یتخل يوم با لولهیاسپورانژ : C4، ياسـه یرنیآمـاس ب
 Pythium يهیجدا.KhC1  D1 :20= اس یخط مق(وم یدیآنتر 
زئوسـپور و  : D4ده، یآماس یکم ياوم رشتهیاسپورانژ: 

Fig1. (A): Pythium aphanidermatum isolate KC3
sporangium, A3: Aplerotic oospores, A4: Oogonium and antheridium, (Bar = 20
isolate SB2-2. B1 & B2: Hyphal swelling, B3: Ornamented oogonium, B4: Aplerotic oospo
Pythium carolinianum isolate MaC1. C1: Sporangium, C2: Sporangium with discharge tube, C3: Intercalary 
hyphal swelling. C4: Sporangium, (Bar = 20 
20 µm). D2: Aplerotic, thick wall oospore, (Bar = 20 
Zoospores & vesicle, (Bar = 20 µm).  

 ۴۹۲-۴۷۱: ۱۳۹۴ سال / ۴شماره /  ۵۱جلد 

ـ جدا. Pythium aphanidermatum یشناسخت KC3-3 .A1 يهی

کرومتریم 20= اس یخط مق(وم، یدیوم و آنتریاَاُگون: A4ناپرساز،  يها
اُاُسپور ناپرساز،  B4:وم خاردار، یاُاُگون: B3، ياسهیر يهاآماس: B2و  

 Pythium carolinianum يهیجدا.MaC1  C1 :وم، یاسپورانژC2: اسپورانژ
Pythium coloratum یشناسختیر ):D(؛ )کرومتریم 20= اسیخط مق

: D3، )کرومتریم 20= اس یخط مق(م یضخ يوارهیاُاُسپور ناپرساز با د
 ).کرومتریم 20= اس 

isolate KC3-3. A1: Toruloid sporangium, A2: Filamentous inflated 
sporangium, A3: Aplerotic oospores, A4: Oogonium and antheridium, (Bar = 20 µm). (B): Pythium amasculinum 

2. B1 & B2: Hyphal swelling, B3: Ornamented oogonium, B4: Aplerotic oospore, (Bar = 20
isolate MaC1. C1: Sporangium, C2: Sporangium with discharge tube, C3: Intercalary 

hyphal swelling. C4: Sporangium, (Bar = 20 µm). (D): Pythium coloratum isolate KhC1. D1: Antheridium (Bar = 
, thick wall oospore, (Bar = 20 µm). D3: Filamentous slightly inflated sporangium, D4: 

جلد  / هاي گياهيبيماري

ختیر): A( -1شکل
اُاُسپور: A3ده، یآماس
 SB2-2 B1.يهیجدا
Pythium carolinianum یشناس

خط مق(وم، یاسپورانژ
اُاُسپور ناپرساز با د :D2، )کرومتریم

اس یخط مق(کول، یوز
3. A1: Toruloid sporangium, A2: Filamentous inflated 

Pythium amasculinum 
re, (Bar = 20 µm). (C): 

isolate MaC1. C1: Sporangium, C2: Sporangium with discharge tube, C3: Intercalary 
isolate KhC1. D1: Antheridium (Bar = 

. D3: Filamentous slightly inflated sporangium, D4: 
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 يهـا وم و وجـود آمـاس  یکرومتر، عدم مشاهده اسـپورانژ یم
ـ  يبه اشکال و ابعاد مختلف بـا انـدازه   ياسهیر  20-42ن یب
ــر و میم ــکرومت ــیم 93/23±8/6ن یانگی ــر در مح -طیکرومت

ار یبسـ  یشـناخت خـت یع که از نظـر ر یجامد و ما يهاکشت
د یـ چ گونـه تول ین تفاوت که هـ یوم است با ایه اسپوارنژیشب

ـ ی ییوم انتهایاُاُگون. ده نشدین گونه دیدر ا يزئوسپور -نیا ب
 کرومتـر یم 5/19-24 يخاردار با اندازه يوارهیبا د ياسهیر
تـا   5/2 يکرومتر، خارهـا دارا یم 6/21±4/1ن قطر یانگیو م

ــول و در پا یم 5 ــر ط ــکرومت ــر يه دارای ــادل  يقط  5/2مع
میکرومتـر   5/17-8/21 يبا انـدازه  يکرومتر، اُاُسپور کرویم

ـ کرومتر، قطر دیم 3/19±2/1ن قطر یانگیمو  اُاُسـپور   يوارهی
ـ ل آنتریکرومتر، عدم تشـک یتا دو م -طیوم در انـواع محـ  یدی
 يرشـد  يدمـا  يهـا دارا هیجدا). B، 1شکل (ها بود کشت
گـراد  یسـانت  يدرجـه  40 ينهیشیو ب 30 ينهی، به10نه یکم

از درخت D تبار  درن گونه یک ایلوژنتیف يدر واکاو .بودند
 ).4شکل (گرفت قرار  اسیتيبر آ یمبتن یکیلوژنتیف

Pythium carolinianum Matthews 1930 :يهـا هیجدا 
ن گونه از خـاك ذرت مـزارع ذرت شهرسـتان    یمربوط به ا

-طیمحـ  يرو هـا پرگنـه ). 1جـدول  ( به دست آمد یممسن
-رشـد گـل   يالگـو  يدارا HSAو   MEA،CA يهاتکش

کشـت  طیمحـ  يو رو یسرخگل PDAط یمح ي، رويداود
CMA قطـر  ). 2جـدول  (بودند  یرشد شعاع يالگو يدارا
 5/6±4/1ن قطر یانگیکرومتر با میم 1/4-8/9 یاصل يسهیر
-یضـ ی، بيوم به اشکال مختلف، کـرو یکرومتر، اسپورانژیم

ن قطـر  یانگیو م 6/12-9/16 يبا اندازه ییعمدتاً انتهاشکل 
-آمـاس  يبلنـد، دارا  يهیـ تخل ي، لولهکرومتریم 2/1±2/15

ن قطـر  یانگیبا م 4/17-2/23ن یب يقطر يدارا ياسهیر يها
ست شـده نـه تـا ده    یس يکرومتر زئوسپورهایم 4/1±6/21
ل اُاُسـپور در  یرفتـار دگرتـال، عـدم تشـک     يکرومتر، دارایم

ل اُاُسـپور بودنـد   یمخصـوص تشـک   يهاکشتطیمح یتمام
، 10 ينـه یکم يرشـد  يدمـا  يهـا دارا هیجدا). C، 1شکل(
در . وس بودنـد یسلسـ  يدرجـه  40 ينهیشـ یو ب 30 ينهیبه

ــاو ــلوژنتیف يواک ــک ای ــه ی ــار  درن گون ــت E تب از درخ
  ).4شکل (گرفت قرار  اسیتيبر آ یمبتن یکیلوژنتیف

Pythium dissotocum Drechsler 1930 :ـ از ا ن گونـه  ی
ــجدا ــاهی ــان، و   ییه ــزارع ذرت شهرســتان زرق از خــاك م

-طیمحـ  يرو هـا پرگنـه ). 1جدول ( شد يکازرون جداساز
ــاتکشــ رشــد  يالگــو يدارا CMAو MEA،  PDA يه

ـ و يبـدون الگــو CA و  HSA يو رو یشـعاع  بــود  ياژهی
بـا   کرومتـر یم 4/3-7/7ن یب یاصل يسهیقطر ر). 2جدول (
 ياوم رشــتهیکرومتــر، اســپورانژیم 6/5±6/0ن قطــر یانگیــم

ـ بدون آمـاس   سـاختارِ   يده، منشـعب، دارا یآماسـ  یا کمـ ی
ست یس يبلند، قطر زئوسپورها يهیتخل يمانند، لولهدرخت

 ياسـه یرنیا بی ییوم انتهایکرومتر، اُاُگونیتا نه م شده هشت
کرومتـر،  یم 2/21±7/1ن یانگیو م 7/18-5/24ن یب يبا قطر
 يهـا وم با حالتیهر اُاُگون يک تا سه عدد به ازایوم یدیآنتر

-آن از سـاقه  يدار که خاستگاه ساقهبن و ساقهتک: مختلف

 وم بـه وجـود  یگوناُاُ يساقه که از ساقهیوم بود و بیاُاُگون ي
وم متصـل  یـ ا دوبن که از فواصل مختلـف بـه اُاُگون  یآمد یم
ـ  يقطـر  يشد، دارایم ن یانگیـ کرومتـر و م یم 2/6-3/3ن یب
صــاف  يوارهیــکرومتــر اســت، اُاُســپورها بــا دیم 7/0±7/4

و بـا قطـر    1/16-5/22 يباً پرساز بـه انـدازه  یا تقریناپرساز 
ک تـا سـه   یاُاُسپورها  يوارهیکرومتر، دیم 18±6/1ن یانگیم
، 5نه یکم يرشد يدما). E، 2شکل (کرومتر مشاهده شد یم
. شـد  يریـ گوس اندازهیسلس يدرجه 37نه یشیو ب 30نه یبه

رتبـار  یو در ز Bتبـار   درن گونـه  ی، ایکیلوژنتیف يدر واکاو
B2 س یتيآ یکیلوژنتیدر درخت ف4شکل (گرفت قرار ا(.
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: E3بن، وم تکیدیوم و آنتریاَاُگون: E2وم دوبن، یدیاُاُسپور و آنتر

 E6:؛ )کرومتریم 10= اس یخط مق(سه یرهیبدون آماس و شب
ـ جدا diclinum  Pythiumیشناسـ خـت  : GC2  F1.يهی

ـ اُاُگون: F2؛ )کرومتریم 10 ـ ی و اُاُسـپور   ياسـه یرنیوم ب
بدون  ياوم رشتهیاسپورانژ :G2و   G1 .ArR1يهیجدا

 Pythium ـ جدا اُاُسـپور ناپرسـاز و   : SuC1  H1.يه ی
  

Fig 2. (E): Pythium dissotocum isolate ZC2. E1: Oospore & diclinous antheridium, E2: oogonium & monoclinous 
antheridium, E3: Aplerotic oospore, (Bar = 20
µm). E6: Zoospores & vesicle, (F): Pythium diclinum
= 10 µm). F2: Aplerotic oospore & intercalary oogonium, (Bar = 20 
G1 & G2: Filamentous not inflated sporangium with vesic
Aplerotic oospore & diclinus, paragynus antheridium, H2: Oogonium & antheridium, (Bar = 20).

ـ  یاصـل  يسـه یمنشعب شده بودند، قطر ر -8ن یب
وم بـه  یکرومتر، اسپورانژیم 2/6±9/0ن یانگیو به طور م

ـ وسـته  یزان فراوان به شکل پ بـه شـکل    یعنـ یا مرکـب،  ی
وسـته بـود و بـه    یفـراوان کـه پ   يهـا آمـاس  يدارا
ل یشـدند، تشـک  یک به هم متصل میبار يهارشته

 ۴۹۲-۴۷۱: ۱۳۹۴ سال / ۴شماره /  ۵۱جلد 

اُاُسپور و آنتر: ZC2 .E1 يهیجدا Pythium dissotocum یشناسخت
بدون آماس و شب يارشته ومیاسپورانژ:  E5وE4 ؛ )کرومتریم 20=  اسیخط مق

خـت یر ):F(؛ )کرومتـر یم 10=  اسیخط مق(کول یمحصور در وز 
10= اس یخط مق(زئوسپور  يتوده يکول حاویده و وزیآماس یکم 

جدا Pythium adhaerens  یشناسختیر): G(؛ )کرومتریم 20=اس 
nunn Pythium یشناسختیر): H(  ).کرومتریم 10= اس یخط مق(کول، 

   .)کرومتریم 20 = اس یمقخط (وم، یدیوم و آنتریاُاُگون :H2وم دوبن و پراماده، 
isolate ZC2. E1: Oospore & diclinous antheridium, E2: oogonium & monoclinous 

antheridium, E3: Aplerotic oospore, (Bar = 20 µm) E4 & E5: Filamentous not inflated sporangium, (Bar = 10 
Pythium diclinum isolate GC2. F1: Filamentous not inflated sporangium, (Bar 

F2: Aplerotic oospore & intercalary oogonium, (Bar = 20 µm). (G): Pythium adhaerens
G1 & G2: Filamentous not inflated sporangium with vesicle. (Bar = 10 µm). (H) Pythium nunn isolate SuC1. H1: 
Aplerotic oospore & diclinus, paragynus antheridium, H2: Oogonium & antheridium, (Bar = 20).

Pythium kashmirense :ن گونه یه ایجدا
جـدول  ( شـد  يجداسازاز مزارع جو در شهرستان الرستان 

ــ ــتطیمح ــاکش و  MEA، PDA ،CAيه
بـزرگ و   يهابا قطاع ،یرشد گل سرخ ي

هـا  سهیر). 2جدول (بود  ياژهیو يبدون الگو

منشعب شده بودند، قطر ر یبه خوب
و به طور م 7/4
زان فراوان به شکل پیم

دارا يارشته
رشته يلهیوس

جلد  / هاي گياهيبيماري

ختیر): E( -2شکل
خط مق(ناپرساز،  اُاُسپور
 يزئوسپورها يتوده

 ياوم رشتهیاسپورانژ
اس یخط مق(ناپرساز، 

کول، یآماس به همراه وز
وم دوبن و پراماده، یدیآنتر

isolate ZC2. E1: Oospore & diclinous antheridium, E2: oogonium & monoclinous 
Filamentous not inflated sporangium, (Bar = 10 

Filamentous not inflated sporangium, (Bar 
Pythium adhaerens isolate ArR1. 

isolate SuC1. H1: 
Aplerotic oospore & diclinus, paragynus antheridium, H2: Oogonium & antheridium, (Bar = 20). 

  

Pythium kashmirense B. Paul 2008

از مزارع جو در شهرستان الرستان 
ــه رو). 1 ــ يپرگن مح

HSA يالگو يدارا
بدون الگوCMA  يرو
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اتـاق   يساعت و در دمـا  24 یکول و زئوسپورها در طیوز
 ياسهیرنی، بيوم کروی، اُاُگون)وسیسلس يدرجه 25تا  20(
ــ ــی ــدازه ییاا انته ــا ان ــا م 5/14-4/19 يب ــو ب ن قطــر یانگی
ــ يقطــر يکرومتــر، اُاُســپور پرســاز، دارایم 2/1±6/16 ن یب
ــم 4/18-5/13 ــخامت یم 4/15±3/1ن یانگیـ ــر، ضـ کرومتـ
وم دوبن، بـه  یدیکرومتر، آنتریک میتر از اُاُسپور کم يوارهید
آن  يداد و اندازهیل لُپ میده شده و تشکیچیوم پیاُاُگوندور
، 3شـکل  (کرومتـر بـود   یم 4±1ن قطر یانگیو م 2-5/5ن یب
J .(يدرجـه  37نه یشـ یو ب 30نـه  ی، به5نه یکم يرشد يدما 

ـ بود که در ا يان تنها گونهیا. شد يریگوس اندازهیسلس ن ی
 یکیلـوژنت یاز درخـت ف  B1ر تبـار  یو ز Bپژوهش در تبار 

  .)4شکل (قرار گرفت  ومیتیپ يهااس گونهیتيآ

Pythium marsipium Dreschler 1941 :ن یا يهاهیجدا
بـرنج   يزارهایبـرنج ارسـنجان و شـال    يهـا گونه از خزانـه 

-طیمحـ  يرو پرگنـه ). 1جـدول  ( شـد  يروز جداسازیکامف
ــاکشــــت  يدارا CMAو  MEA، HSA ،CA ،PDAيهــ
 يسـه یقطـر ر ). 2جـدول  (بـود   یباً شعاعیرشد تقر يالگو
کرومتـر،  یم 6±1ن یانگیـ م کرومتـر و یم 5/4-5/7ن یب یاصل

، به ندرت ییشکل، اغلب انتها یا گالبی يوم کرویاسپورانژ
 8/33±6/2ن قطـر  یانگیـ و م27-3/39بـا قطـر    ياسهیرنیب
ـ  ییانتها یوم گاهیکرومتر، اُاُگونیم بـا   ياسـه یرنیاما اغلب ب

 31±4/1ن یانگیـــ کرومتـــر و میم 3/27-7/32 يانـــدازه
هـر   يک تا چهار عـدد بـه ازا  یوم دوبن، یدیکرومتر، آنتریم

 5/9±3/1ن قطر یانگیکرومتر، با میم 4/7-12وم با قطریاُاُگون
وم از نـوك پهـن شـده،    یـ کرومتر، در محل تماس با اُاُگونیم

ن قطـر  یانگیـ کرومتر و میم 27-9/31اُاُسپور ناپرساز، با قطر 
کرومتـر بـود   یواره اُاُسپور دو میکرومتر و قطر دیم 5/1±29
ـ داج). I، 3شکل( ، 10 ينـه یکم يرشـد  يدمـا  يهـا دارا هی
ـ ا. وس بودنـد یسلسـ  يدرجه 37 ينهیشیو ب 35 ينهیبه ن ی

اس قرار گرفت یتيآ یکیلوژنتیاز درخت ف Eگونه در تبار 
  ).4شکل (

Pythium nunn Lifsh. Stangh. & R.E.D. Baker 
ـ ن گونه جدایاز ا: 1984 از مـزارع ذرت در شهرسـتان    ياهی

-طیمحـ  يهـا رو پرگنـه ). 1جـدول  (سورمق به دست آمد 
ـ نزد يرشد يالگو يدارا HSA و  MEAيهاکشت ک بـه  ی
 CAو  CMAو PDA  يهـا کشتطیمح يو رو يگل داود
جـدول  (پشـت بـود   و کم یباً شعاعیرشد تقر يالگو يدارا

ـ  یاصـل  يسـه یقطر ر). 2  6/5±1ن یانگیـ و م 2/3-9/7ن یب
، ییوم انتهـا یـ اُاُگونوم و زئوسـپور،  یکرومتر فاقد اسپورانژیم
 20±5/1قطــر   نیانگیــمو بــا   6/18-23 يانــدازه يدارا
ک تا چهـار  یبن، به تعداد ا دویبن وم تکیدی، آنترکرومتریم

ـ  يقطـر  يوم دارایـ هـر اُاُگون  يعدد بـه ازا  و  1/4-5/6ن یب
و بـا   18-20 ي، اُاُسپور ناپرساز با انـدازه 3/5±4/1ن یانگیم
ــم ــریم 2/19±2/1قطــر  نیانگی ــد يدارا کرومت ــه  ياوارهی ب

 ).H، 2شـکل  (کرومتر، ناپرساز بود یش از دو میضخامت ب
درجـه   40 ينهیشـ یو ب 30نـه  ینه پـنج، به یکم يرشد يدما
 یکیلـوژنت یاز درخـت ف  Jن گونـه در تبـار  یا. وس بودیسلس
  ).4شکل (اس قرار گرفت یتيآ

Pythium periplocum Drechsler 1939 :ـ از ا  ن گونـه ی
شــد  يروز جداســازیبــرنج کــامف يزارهایاز شــال ياهیــجدا

، MEA يهـا کشـت طیمحـ  يهمـه  يپرگنه رو). 1جدول (
HAS ،CA، PDA  وCMA يرزگـل  يرشد يالگو يدارا 
ـ  یاصـل  يسهیقطر ر). 2جدول (بود  و  ن سـه تـا هفـت   یب
 ياوم از نوع رشـته یکرومتر اسپورانژیم 32/5±68/0ن یانگیم

ـ  ییوم انتهـا یده، اُاُگونیآماس ـ ی  يانـدازه  يدارا ياسـه یرنیا ب
ــا م یم 4/25-1/16 ــر بـ ــکرومتـ ــر یانگیـ  5/21±3/2ن قطـ
شــکل بــا  یمخروطـ  يخارهــا يکرومتـر، ســطح آن دارا یم
  ن یانگیـ قطر م يه دارایکرومتر که در پاین قطر چهار میانگیم
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ـ تخل يوم همراه بـا لولـه  یاسپورانژ: I2، يکرو وم ه و ی
ـ خط مق(ناپرساز،  اُاُسپور:   )J(؛ )کرومتـر یم 20= اس ی

اُاُسپور ناپرسـاز،  : J3، )کرومتریم 20=اس یخط مق(وم مرکب 
ـ جدا Pythium periplocum یشناسـ  . KmR8-3 يهی
خـط  (اُاُسپور ناپرسـاز،  : K4، )ومیدیآنتر= An (وم دوبن پراماده 

.GB1   L1وL3 : وم مرکب ، یاسپورانژL2  وL4: وم یاُاُگون
  .)کرومتریم 

Fig 3. (I): Pythium marsipium isolate KmR8. I
tube and cytoplasm in vesicle, I3: Oogonium & diclinus branching antheridia. I4: 
µm). (J): Pythium kashmirense isolate LB3
Oogonium & antheridium, (Bar = 20 µm). (K
inflated sporangium, K3: Ornamented oogonium with diclinous, paragynus antheridium, (An = antheridium) 
K4: Aplerotic oospore, (Bar = 20 µm). (L): 
L2 & L4: Ornamented oogonium & aplerotic oospore without anthreidium, (

 ۴۹۲-۴۷۱: ۱۳۹۴ سال / ۴شماره /  ۵۱جلد 

ومیاسپورانژ: . KmR8I1 يهیجدا Pythium marsipium یشناس
اُاُسپور:  I4منشعب و دوبن، يهاومیدیوم و آنتریاَاُگون: I3توپالسم، یس ي

Pythium kashmirense يهیجدا .LB3 J1  وJ2 :وم مرکب یاسپورانژ
شناسـ ختیر :)K( ؛)کرومتریم 20=اس یخط مق(وم دوبن و پراماده ید
وم دوبن پراماده یدیوم خاردار و آنتریاُاُگون :K3ده، یآماس يارشتهوم ی
 GB1.يهیجدا Pythium oligandrum  یشناسختیر :)L(؛ )کرومتر

 20= اس یخط مق(وم، یدیاُسپور ناپرساز بدون وجود آنترو اُ خاردار
KmR8. I1: Spherical sporangium, I2: Spherical sporangium with discharge 

tube and cytoplasm in vesicle, I3: Oogonium & diclinus branching antheridia. I4: Aplerotic oospore, (Bar = 20
LB3. J1 & J2: Continuous sporangium, J3: Aplerotic oospore, J4: 

. (K): Pythium periplocum isolate KmR8-3. K1 & K2: Filamentous 
Ornamented oogonium with diclinous, paragynus antheridium, (An = antheridium) 

: Pythium oligandrum isolate GB1. L1 & L3: Continuous sporangium, 
L2 & L4: Ornamented oogonium & aplerotic oospore without anthreidium, (Bar = 20 µm). 

جلد  / هاي گياهيبيماري

شناسختیر :)I( -3شکل
يتوده يکول حاویوز

Pythium kashmirense یشناسختیر:

J4 :دیوم و آنتریاَاُگون
K1  وK2 :یاسپورانژ
کرومتریم 20= اس یمق

خاردار يوارهیبا د يکرو
1: Spherical sporangium, I2: Spherical sporangium with discharge 

Aplerotic oospore, (Bar = 20 
. J1 & J2: Continuous sporangium, J3: Aplerotic oospore, J4: 

K1 & K2: Filamentous 
Ornamented oogonium with diclinous, paragynus antheridium, (An = antheridium) 

. L1 & L3: Continuous sporangium, 
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ـ وم به تعـداد  یدیکرومتر، آنتریدو م ک تـا چهـار عـدد بـا     ی
ــا یم 7/3-3/7 يانــدازه ــن، اُاُســپور ناپرســاز ب کرومتــر، دوب
ن قطــر یانگیــبــا م يکرومتــر، کــرویم 3/17-7/21 يانـدازه 

 بــاً سـه یم تقریضـخ  يوارهیــکرومتـر و بـا د  یم 1/1±4/19

نـه پـنج،   یکم يرشـد  يدمـا ). K، 3 شکل(بود  يکرومتریم
. شـد  يریـ گگراد اندازهیسانت يدرجه 37نه یشیو ب 30نه یبه
ـ يآ یکیلـوژنت یاز درخت ف  Dن گونه در تباریا اس قـرار  یت

  ).4شکل (گرفت 

Pythium sp. “hordeum” :ــا ــزارع جــو ی ــه از م ن گون
 يروهـا  پرگنـه ). 1جدول (شد  يمند جداسازیشهرستان م

رشـد   يالگـو  يدارا CAو  MEA، PDAيهـا تکشطیمح
 يبـدون الگـو   CMAو  ياستاره HSA ي، رويگل داوود

و بـا   5-9/7 یاصـل  يسـه یقطـر ر ). 2جدول (بود  ياژهیو
وم و زئوسـپور،  یکرومتر، فاقـد اسـپورانژ  یم 6±9/0ن یانگیم
ـ  يفراوان، به شـکل کـرو   يسهیآماس ر يدارا ، ییمـو یا لی
ن قطـر  یانگیـ بـا م  16-21 يبا انـدازه  ياسهیرنیا بی ییانتها

دگرتـال، عـدم    یزشـ یرفتار آم يکرومتر، دارایم 5/1±8/18
بـا   HSA يهـا کشـت طیدر محـ  یجنسـ  يهـا ل اندامیتشک
تسـترول و بـدون آن،   یبا بتاس CAتسترول و بدون آن، یبتاس

PCA و  25نـه  ی، به5نـه  یکم يرشـد  يتسترول، دمایبا بتاس
در . شــد يریــگگــراد انــدازهیســانت يدرجــه 37 ينهیشــیب

 یکیلـوژنت یدرخـت ف  Iتبار  درن گونه یک ایلوژنتیف يواکاو
 ). 4شکل (گرفت قرار اس یتيبر آ یمبتن

 بحث
  ومیتیاس پیتيآ یکیلوژنتیاز درخت ف Aتبار 

کــامالً  ينــاهمگون، شــامل دو خوشــه ي، تبــارAتبــار 
ــت  ــاوت اس ــ. متف ــه  ی ــامل گون ــه ش ــاک خوش  .P يه

adhaerens،Takah. & M. Sasaki  P. porphyrae و P. 

chondricola De Cock  وم یاســپورانژ ياســت کــه دارا
 متـر یلیپنج م(ار کم یبدون آماس، سرعت رشد بس يارشته

در  .وم به حالت دوبن هسـتند یدیک تا چهار آنتری، )در روز
 .Pو  Meurs P. delienseگـــــر ید يخوشـــــه

aphanidermatum (Edson) Fitzp. ن یــا. ود دارنــدوجــ
 ياوم رشتهیاسپورانژ يدارا یقبل يها بر خالف خوشهگونه
 يو دارا) متـر در روز یلـ یم 30(سرعت رشد بـاال   ده،یآماس
ـ وم به حالت تکیدیک تا دو آنتری  ياسـه یرنیبن و اغلب ب

ـ ا يدو موجود در هـر  يهاگونه یول. هستند هـا  ن خوشـه ی
کننـد  یمار مـ یرا ب يریاهان دولپه در مناطق گرمسیمعموالً گ

)Lévesque & de Cock 2004( .  
ـ ن بـار از ا ینخست يبرا P. adhaerens يگونه ـ ران در ای ن ی

ه بـه  یار شـب یبسـ  یشناختختیاز نظر ر. شد یپژوهش معرف
 يبود چون هـر دو دارا  Sparrow P. angustatum يگونه

ــپورانژ ــتهیاس ــتند   ياوم رش ــاس هس ــدون آم ــا . ب  .Pام

angustatum  ــا ــا د  ب ــپور ب ــتن اُاُس ــداش ــازك و  يوارهی ن
 van(شـود  یز مـ یمتما P. adherenceبن از وم تکیدیآنتر

der Plaäts-Niterink 1981 .(ن بار از جلبکیاولن گونه یا 
 مختلـف،  يهـا مارگر جلبـک یاند و بشده يجداساز ییایدر

 شـه در یر یدگیچغندر و پوس ياهچهیمرگ گ يماریعامل ب
  .)Sparrow 1932(نخود است 

  ومیتیاس پیتيآ یکیلوژنتیاز درخت ف Bتبار 

ـ تعـداد ز  ـ از جدا يادی ن یــبـه دسـت آمـده در ا    يهــاهی
ـ يآ یکیلـوژنت یاز درخـت ف  B2تبـار  ریپژوهش در ز اس یت
ـ ز نیا. قرار گرفتند  P. aquatile يهـا گونـه  تبـار شـامل  ری

Höhnk، P. dissotocum،Tokun  P. diclinum ،P. 

coloratum Vaartaja، P. flavoens Plaäts-Nit، P. 

lutarium Ali-Shtayeh و Sparrow P. marinum است.  
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 ینـواح  يدینوکلئوت یسه توالیوم براساس مقایتیپ يگونه 89ن یدر ب فارساستان .Pythium spp  يها هیجدا یکیلوژنتیت فیموقع -4شکل 

  .است% 50≥استراپ ر بوتیدرصد مقاد يدهندهها نشانمحل انشعاب شاخه ياعداد رو. هاهیهمساوست یاس در درخت پیتيآ
Fig 4. Phylogeny of the Pythium spp. isolates in Fars province, together with 89 Pythium species based on the ITS 
regions of the rDNA in neighbor-joining tree. The numbers at the branch points indicate the percentages of 
bootstrap values ≥50. 
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هـا  که به طـور معمـول در گلخانـه    P. dissotocumبه جز 
 یفرنگمانند کاهو و گوجه يان محصول گلخانهیچند يرو
مـول  رمعیغ ییهـا گر اغلب گونـه ید يهاشود، گونهیدا میپ

  .هستند
 يذکـر شـده دارا   يهـا ما نشان داد که گونه يهایبررس
 يکـه همـه   يار مشابه هستند به طوریاس بسیتيآ يهیناح
ن مشاهده یا). 4شکل (ک تبار قرار گرفتند یها با هم در آن
را  )Lévesque & de Cock 2004( الوسکو و دکـاك ج ینتا
 ين تبارهـا یزتـر یبرانگ از بحـث  یکـ ین گروه یا. د کردییتأ

 Lévesque & de( الوسـکو و دکـاك  . وم اسـت یتیجنس پ

Cock 2004 (ن گروه را در تبار یاB2 یکیلـوژنت یدرخت ف 
ـ هـا ا طبـق نظـر آن  . خود قرار دادنـد اس یتيآ  ین گروهـ ی
خـود   اسیتيآ يهیناح یتوالاد در یار زیشباهت بس يدارا

ـ ا يشنهاد کردند که واکـاو ین پیهستند، بنابرا ه بـه  یـ ناح نی
ـ ن گروه یموجود در ا يهاک گونهیتفک يبرا ییتنها ا تبـار  ی
-از جملـه ژن  يگـر ید يهاژن يد واکاویست و شاین یکاف

در ) COX( یداز سیتوکروم اکسیمانند س ییایتوکندریم يها
  .داشته باشد يترشیب یین مورد کارایا

هـر دو   ،)Robideau et al. 2011( و و همکـاران یدیروب
ک یـ تفک يداز را بـرا یاکسـ  یتوکروم سـ یو س اسیتيآژن 
-ج پژوهش آنینتا یرتبار استفاده کردند ولین زیا يهاگونه

ـ ا يهر دو يواکاو یها نشان داد که حت ز در یـ ن ین نـواح ی
ـ هـا ا آن. ق مؤثر نخواهد بودیدق ییامر شناسا ه را ین فرضـ ی

 يشـاوند یخو يل قابـل قبـول بـرا   یمطرح کردند که تنها دل
. هاسـت ن آنیب یان ژنیها وجود جرن گونهیک ایار نزدیبس
ـ ز نشان داد که ایما ن يهایبررس  یار منطقـ یه بسـ ین فرضـ ی

بــه  یجنســ يهــارا اختالفــات موجــود در انــدامیــاســت ز
-یذکر شده نشان م يهاوم در گونهیدیخصوص شکل آنتر

هسـتند و   یواقعـ  یشـناخت خـت یر يهاها گونهنیدهد که ا
توان به حساب تنوع یک را نمینزد اریبس یکیلوژنتیروابط ف

 یختشناختی، از نظر رنیا عالوه بر. گذاشت ياگونهدرون
ـ ا .هستند یمشترک يهایژگیو يز داراین  يداراهـا  گونـه  نی

وم یـ ، اُاُگوندهیآماس یا کمی بدون آماس ياوم رشتهیاسپورانژ
زان سـرعت رشـد   یکرومتر، میم 30صاف اغلب کوچکتر از 

 Lévesque & de(هسـتند   متـر یلـ یم 20تـا   10 يروزانـه 

Cock 2004 .( خـت یر يهـا یژگـ یب ویـ ترکن حـال  یابا-

 يهــايواکــاوحاصــل از  جینتــاو  یکیولــوژیزی، فیختشــنا
ها مـؤثر خواهـد   هین جدایدرست ا ییشناسادر  یکیلوژنتیف
 يمخصوصـاً در مرحلـه   ،یختشـنا خـت یر يهایژگیو .بود
ن یتـر مهـم . ار مهم استیذکر شده بس يهار گونهد ،یجنس
اتصـال آن   يوم و نحـوه یدیکننده، شکل آنترکیتفک یژگیو

-ون و دبتکوم یدیوجود هر دو نوع آنتر. وم استیبه اُاُگون
کـه   ،P. diclinumرا از  P. dissotocum ی، به طور قطعبن
 يسـاقه . کنـد یز مـ یاسـت، متمـا  بـن  دو وم آن فقطیدیآنتر
 یدر حـال  .منشعب اسـت ریغ P. dissotocum وم دریدیآنتر

ــه  ــیوک ــرد   یژگ ــه ف ــر ب ــتن  ،P. coloratumمنحص داش
 . منشعب است يبا ساقه یومیدیآنتر

ن تعـداد  یترشی، بP. aphanidermatum يپس از گونه
ــجدا ــاهی ــده در ا يه ــه دســت آم ــب ــه ی ــژوهش ب  .Pن پ

dissotocum ن بار ینخست ين گونه برایا. اختصاص داشت
 یاصـل  يهایژگیو. شودیم ین پژوهش معرفیران در ایاز ا
 یا کمیو  بدون آماس ياوم رشتهیداشتن اسپورانژگونه ن یا

دوبن ا یبن ، تکمانندسهید کم، کابه تعد ومیدی، آنتردهیآماس
ـ د ياُاُسـپور دارا . است ـ م، ناپرسـاز  یضـخ  يوارهی  بـاً یتقرا ی

ــاز  ــآنترو پرس ــاقه يداراوم یدی ــغ يس ــعبری . اســت منش
ي ایـن  هاي شناسایی شـده جدایه شناسیمشخصات ریخت

-ي توصـیف اختالف اساسی با گونه ،گونه در استان فارس

 van der( نــکیترین وانــدرپالتس يرهنگــاشــده در تــک

Plaäts-Niterink 1981, (يرشـد  يدر دماها یول. اشتدن 
 يرشد بـرا  ينهیشیو ب نهیبه يدما. مشاهده شد ییهاتفاوت
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 يدرجــه 37و  30ب یــاســتان فــارس بــه ترت يهــاهیــجدا
س بـه  وانـدرپالت  يهنگاردر تککه  یوس بود در حالیسلس
وس گـزارش شـده   یسلسـ  يدرجـه  35و  25تـا   20بیترت

 Al-Sheikh & Abdelzaher( خ و عبـدالظاهر یالشـ . اسـت 

ـ ا يبـرا  يرشـد  يدمـا  ينهیز بهین )2012  30ن گونـه را  ی

ن شباهت یرسد اینظر م به .اندذکر کردهوس یسلس يدرجه
ـ جنوب ا يط جویبه علت شباهت در شرا ران و عربسـتان  ی

 يهیوم و اُاُسپورها در جداین اُاُگونیانگین قطر میانگیم. باشد
 یکرومتر بـود در حـال  یم 18و  2/21ب یاستان فارس به ترت

و  5/22) 1981( نـک یترین وانـدرپالتس  ينگـاره که در تک
  . کرومتر ذکر شده استیم 5/19

ــه ــرید يگون ــار   يگ ــه در تب ــت   Bک ــرار گرف  .Pق

kashmirense ن گونه ین گزارش از وجود این نخستیا. بود
ن گونه از خاك مـزارع جـو در شهرسـتان    یا. ران استیاز ا

ـ جد ين گونـه یا. شد يالرستان از استان فارس جداساز د ی
 Paul & Bala(پائول و باال ن بار توسط یوم اولیتیاز جنس پ

 يهـا در کـوه  يمتـر  1615خاك ارتفـاع   ياز نمونه) 2008
شـد و بـه    ير از کشور هند جداسازیالت کشمیا در ایمالیه

ـ منحصر به فـرد و جد  يک گونهیعنوان  . د گـزارش شـد  ی
ـ ما با جدا يهاهیجدا یشناختختیر يهایژگیو پ یـ ت يهی
-گونهف یتوص يدر مقاله) 2008( پائول و باالن گونه که یا

ــود آورده ي ــت   خ ــت داش ــامالً مطابق ــد، ک ــورد . ان در م
ز مشابه بود ین يرشد ينوع الگو یکیولوژیزیات فیخصوص

 & Paul( پائول و باال يهیسرعت رشد روزانه در جدا یول

Bala 2008 (15 هیکه جدا یمتر در روز است در حالیلیم-
متـر در  یلـ یم 3/13خـود   ينـه یبه ياستان فارس در دما ي

ـ بـارز ا  يهـا یژگـ یو. کـرد یرشد مـ روز  ن گونـه وجـود   ی
 يان گونه به مقدار فراوان، به شکل رشتهیوم در ایاسپورانژ
وسـته بـوده و بـه    یفراوان که بـه حالـت پ   يهاآماس يدارا
ـ بار يهـا رشـته  يلهیوسـ  شــوند و یک بـه هـم متصـل مـ    ی

. ده شـده اسـت  یچیوم پیاُاُگون يکه به دور ساقه یومیدیآنتر
ــا ــهی ــجد ين گون ــی ــبید بس ــه یار ش ــه گون ــاه ب  .P يه

plurisporium Abad, Shew, Grand & L.T. Lucas 
1996، P. periilum Drechsler، P. inflatum V.D. 

Matthews و P. folliculosum B. Paul  ن یا يهمه. است
امـا بـا   . ده هسـتند یآماس ياوم رشتهیاسپورانژ يها داراگونه
منحصر بـه  اس یتيآ یبا توال .kashmirense Pن یوجود ا

 يبـارز در مرحلـه   یشـناخت ختیر يهایژگیفرد خود و و
اتصـال آن بــه   يوم و نحـوه یدیــشـکل آنتر  یعنـ ی، یجنسـ 
ز یقابل تما یمشابه به راحت ياز گونه) J، 3شکل (وم یاُاُگون
اکثر افراد در هنگام ). Paul & Bala 2008(ک است یو تفک
وم مذکور و حالت دوبـن  یاسپورانژدن شکل یبا د ییشناسا
 P. inflatum ين گونـه را بـه اشـتباه گونـه    یوم ایدیدر آنتر
ـ که شـکل آنتر  یدر حال. کنندیم ییشناسا -وم در گونـه یدی

 یدگیچین پیبه صورت دوبن ساده است و ا P. inflatumي
ـ عـالوه بـر ا  . آن وجود ندارد يا ساقهیوم یبه دور اُاُگون ن ی

ـ ا اسیتيآ یتوال  P. inflatum ين گونـه کـامالً از گونـه   ی
ک یتنها  ين گزارش از جداسازیپس از نخست .ز استیمتما

ا در سال ین گونه از مزارع سویا يگر از جداسازیگزارش د
ـ ا. )Anderson & Korthauer 2013(وجود دارد  2013 ن ی
ل یـ دل. ن گونه در جهـان اسـت  ین گزارش از وجود ایسوم
معمـول   يهان گونه به گونهیاد ایز د به شباهتین امر شایا

ـ ق ایـ دق ییو عـدم شناسـا    P. inflatumاز جمله  ن گونـه  ی
ن دو گونه را یاس ایتيآ يهیناح یتوال ياما واکاو. برگردد
  .ک خواهد کردیاز هم تفک یبه خوب

  وم یتیاس پیتيآ یکیلوژنتیازدرخت ف Eتبار 

ــ ــاکنون هـ ــیتـ ــه یچ گزارشـ ــود گونـ  .P ياز وجـ

carolinianum ـ ران در دسـت نبـوده و ا  یدر ا ن ین نخسـت ی
. ران اسـت یوم دگرتال از ایتیپ ين گونهیگزارش از وجود ا
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) .Abdelzaher. & Elnaghy 1998( یو النقــ عبــدالظاهر
منحصر به فرد اسـت   يک گونهین گونه، یاشاره کردند که ا

دوسـپور  یافـژولش، کالم  يوم دارایبا اسپوارانژ یکه به راحت
ل یو عـدم تشـک   یرنگـ  يسـه یم، آمـاس ر یواره ضـخ یبا د

ن گونه از لحـاظ شـکل و قطـر    یا. شودیم ییاُاُسپور شناسا
ماننـد   یر جنسـ یـ غ يهان از نظر شکل اندامیسه و همچنیر

ــپورانژ ــ یوم، وزیاس ــپور بس ــول و زئوس ــبیک  .P ه یار ش

guiyangenes ـ است با ا  P. guiyangenesکـه   ن تفـاوت ی
 .Pکـه   یاسـت در حـال   ید مثل جنسـ یتول يمرحله يدارا

carolinianum يبه عالوه دمـا . کندینم ید اندام جنسیتول 
  ).Xiao-Qing 2006(ز متفاوت است یها نآن يرشد

وم بـا  یاسـپورانژ  يوم کـه دارا یـ تیاز جـنس پ  يهـا گونه
 .Pدهنـد شـامل   یل نمـ یافـژولش هسـتند و اُاُسـپور تشـک    

undulatum H.E Petersen،P. carolinianum   و 

Pythium group P يگونــه. هســتند P. undulatum  بــا
کرومتـر از  یم 150 يبزرگ بـه انـدازه   یومیداشتن اسپورانژ
carolinianum  P.  کرومتـر  یم 52وم یاسـپورانژ  يبا انـدازه

 يرشـد بـرا   ينهیشینه و بینه، بهیکم يدما. ز استیقابل تما
P. undulatum ــه ترت ــب ــا  20، 5ب ی ــه 35و  25ت  يدرج

 ين دماهـــا بـــرایـــکـــه ا یوس اســـت، در حـــالیسلســـ
carolinianum  P.ــه ترت ــ، ب ــه 40و  30، 10ب ی  يدرج

ن دماها کامالً در یابا ج پژوهش حاضر ینتا. وس استیسلس
وم یاسـپورانژ  يدارا Pythium group P يگونـه . تطابق بود

-ینم یگونه اسپور استراحتچید هیتول یبا افژولش است ول
ــا ا ــکنـــد و بـ کـــه  .carolinianum  Pاز  یژگـــین ویـ

 Xiao-Qing(شود یز میدهد، متمایل میدوسپور تشکیکالم

2006.(  
تـاکنون از   P. marsipiumمنـابع نشـان داد کـه     یبررس

ن بـار  ینخسـت  ين پـژوهش بـرا  یران گزارش نشده و در ایا
فقط چند گـزارش  . شودیم یران معرفیا یومیتیفلور پ يبرا

. ن گونـه، موجـود اسـت   یا ين جداسازیاز اولمحدود پس 
 Nymphaea tuberose اهیگ يهان بار از برگین گونه اولیا

کـا  یاالت متحد امریدر ا) Drechsler 1941( درکسلرتوسط 
 Ito & Tokunaga( تو و توکونگایان یهمچن. شد يجداساز

اچه یک دریبرنج و از  يهان گونه را از آب خزانهیا) 1933
ز یـ ن نیآب و در چکننده پساه خالصیژاپن، از گ يتویدر ک

ز یـ ن پژوهش نیموجود در ا يهیجدا. شده است يجداساز
ـ جد. انـد برنج جـدا شـده   يزارهایها و شالاز خزانه ن یدتری
 Ho( هو و همکارانن گونه متعلق به یها در مورد اگزارش

et al. 2012 (   مشخصـات  . از آب و بـرگ در ژاپـن اسـت
بـاً مشـابه بـا    یاسـتان فـارس تقر   يهاهیجدا یشناختختیر

 van der Plaäts-Niterink( نکیتریواندرپالتس نفات یتوص

ـ ن قطر اُاُسـپور در مـورد جدا  یانگیاما م. بود) 1981  يهـا هی
وانـدرپالتس  فات یدر توص یکرومتر، ولیم 29استان فارس 

کرومتـر  یم van der Plaäts-Niterink 1981 (26( نـک یترین
ــدرپالتس نفات یصــدر تو. اســت ــکیتریوان  van der( ن

Plaäts-Niterink 1981 (ین گونه مطلبـ یا ينهیبه ياز دما 
ن پـژوهش  یج به دست آمده از ایاما طبق نتا. وجود نداشت

ــهیبه يدمــا ــرشــد ا ين ــه ی وس یسلســ يدرجــه 35ن گون
 .محاسبه شد

 ومیتیاس پیتيآ یکیلوژنتیازدرخت ف Jتبار 

ـ در ا P. nunn از وجـود  یچ گزارشـ یتاکنون هـ  ران در ی
ـ ن گـزارش از ا ین نخسـت یرس نبوده و ادست ن گونـه در  ی
 يهـا نین بـار از خـاك زمـ   یاول ين گونه برایا. ران استیا

کا گـزارش شـده اسـت    یاالت متحد امریچمن در کلرادو، ا
.(Lifshitz et al. 1984) ـ در جد ن پـژوهش توسـط   یدتری

ــی ــیو کوبا یوزوهاشــ  &  Kobayashi 2010( یاشــ
Uzuhashi (به  يادیار زیه که شباهت بسیدو جداP. nunn 

ـ ه با جداین دو جدایا. داشتند مورد مطالعه قرار گرفت  يهی
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تز و یفشـ یلشـده توسـط   فین گونه از کلورادو، توصیپ ایت
ـ جدا. سـه شـد  یمقا)  Lifshitz et al. 1984(همکاران   يهی

ـ جدا. استوم و زئوسپور ین گونه فاقد اسپورانژیپ ایت  يهی
وم یل اسـپورانژ یل عـدم تشـک  ین پژوهش به دلیموجود در ا

 .Lifshitz et al( تز و همکـاران یفشـ یل يهیه جدایار شبیبس

ــود) 1984 ــا جدا. ب ــام ــاهی ــی يه ــیو کوبا یوزوهاش  یاش
)Kobayashi 2010  & Uzuhashi (ــپورانژ يدارا وم یاس

و  یشــناختخــتیر يهـا یژگــیر ویدر سـا . هســتند يکـرو 
 ين پژوهش و دو دستهیموجود در ا يهیجدا یسنجختیر

و  یسـنج یج تـوال ینتا. ه بودندیها کامالً شبهیمذکور از جدا
ــوال يســهیمقا ــناح یت ــا  SuC1 يهیــجدااس یتــيآ يهی ب
. د کـرد ییرا تأ یشناختختیز مشاهدات ریمذکور ن يهیجدا
ــ SuC1 يهیــجدا ــه ) درصــد 99(ن شــباهت یتــرشیب را ب
ـ جدا  )Lifshitz et al. 1984( تز و همکـاران یفشـ یل يهی

)AY598709( ـ ه به جداین جدایزان شباهت ایم. داشت -هی
 & Kobayashi 2010( یاشــیکوبا و یوزوهاشــی يهــا

Uzuhashi( ) AB537557 وAB468771 (ــم  95تــر و ک
 .درصد بود

مهـار   تیـ انگـل اسـت و قابل  ک قارچی P. nunn يگونه
اه یـ چ گیو تاکنون از هـ  داردگر ید يمارگرهایه بیعل یستیز
ن گونه قادرنـد  یا يهاهیجدا. نشده است يجداساز يماریب

 .P ار که توسـط یخ ياهچهیاز مرگ گ يبه طور کامالً مؤثر

ultimum var. ultimum Trow  جـاد  یط گلخانـه ا یدر شرا
 یدگین قادرند است از پوسـ یهمچن کنند يریشود جلوگیم
 Phytophthora cinnamomiا و پرتقال توسط یآزال يشهیر

Rands,،P. citrophthora R. E. & E. H. Smith  و P. 

parasitica Dresher کننـد  يریجلوگ )Paulitz & Baker 

1987, Paulitz et al. 1985 ( 

 ومیتیاس پیتيآ یکیلوژنتیازدرخت ف Iتبار 

 و P. heterothallicum يهان تبار شامل گونهیا ياعضا
glomeratum P. ج به دسـت آمـده و   ینتا یبا بررس. هستند

ــترک ــاب دادهی ــات ر يه ــخــتیحاصــل از مطالع ، یشناس
 يهیــمشــخص شــد کــه جدا یکیلــوژنتیو ف یکیولــوژیزیف

MB1-2 نشــده از تبــار ف ید و توصــیــجد يک گونــهیــI 
ـ يآ یکیلوژنتیدرخت ف وم اسـت و نـام موقـت    یـ تیاس پیت

Pythium sp. “hordeum” ن یــا. آن انتخــاب شــد يبــرا
و هم از نظـر   یشناختختیات ریه هم از نظر خصوصیجدا
 P. heterothallicum يهابه گونه اسیتيآ يهیناح یتوال

W.A. Campb. & F.F. Hendrix  و P. glomeratum B. 

Paulهـا عبارتنـد از   ات مشترك آنیخصوص. شباهت داشت
-و وجود آمـاس وم و زئوسپور ید اسپورانژیتول ییعدم توانا

کشـت  طیشکل فراوان در محییمویا لی يکرو يسهیر يها
هـا وجـود دارد کـه بـا     ن گونـه ین ایب يهااما تفاوت. است

ک یها را از هم تفکن گونهیتوان ایها من تفاوتیتوجه به ا
  . کرد

طـور کـه از نـام آن    همـان  P. heterothallicum يگونه
از ید اُاُسپور نیتول يرارفتار دگرتال است و ب يداست دارایپ

چ عنـوان در  یبـه هـ   یعنـ یسـازگار دارد   یزشـ یپ آمیـ به ت
 يسـازگار خـود وارد مرحلـه    یزشـ یپ آمیـ صورت نبود ت

ــ ــ یجنسـ ــودینمـ ــه. شـ  يدارا .glomeratum P يگونـ
ده شـده  یـ چیوم پیمنشعب است که به دور اُاُگون یومیدیآنتر
 heterothallicumابتدا بـه عنـوان    MB1-2 يهیجدا. است
P.  س و یتيآ يهیناح یتوال يبا واکاو یشد ول ییشناساا
 .P يهـا گونـه  یه بـا تـوال  یـ ن ناحیا یتوال يسازفیردهم

heterothallicum     یمستخرج از مقـاالت معتبـر، بـه خـوب 
 يهـا شیآزما. فاقد اعتبار است یین شناسایروشن شد که ا

. ه در دست انجام استین جدایا ين گونهییتع يتر براشیب
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ـ ن جدایا ـ و بـه عنـوان    Iه در تبـار  ی ـ جد يک گونـه ی د و ی
ـ ا. مشـابه خـود آمـده اسـت     يمتفاوت در کنار دو گونه ن ی

 يمنـد جداسـاز  یاز خاك مزارع جو در شهرسـتان م  هیجدا
 .شد

ـ ج اینتا  ين روش بـرا ین پـژوهش نشـان داد کـه بهتـر    ی
ـ وم، از طریتیمختلف جنس پ يهاگونه ییشناسا ب یـ ترکق ی

ــا  ــام نت ــات ریتم ــتیج مطالع ــناختخ ــوژیزی، فیش ، یکیول
ن مطالعـه مشـخص   یدر ا. به دست خواهد آمد یکیلوژنتیف

 يدارا Dو  A ،B يموجـود در تبارهـا   يهـا شد کـه گونـه  
ج به دست یبا توجه به نتا. بودند یاس مشابهیتيآ يهیناح

 ين تبارهـا یتـر مهـم  B و A ين پژوهش، تبارهـا یآمده از ا
ـ ا یکیلوژنتیموجود در درخت ف ـ ن پـژوهش بودنـد، ز  ی را ی

ن پـژوهش  یغالب مزارع غالت مورد مطالعه در ا يهاگونه
ــی  .P. aphanidermatum ،P. dissotocum ،P یعنـ

diclinum  وP. kashmirense ن تبارهــا قــرار  یــدرون ا
  . گرفتند

مـارگر محصـوالت   یعوامـل ب  ییسرعت در امـر شناسـا  
-زاد ماننـد گونـه  خاك يمارگرهای، به خصوص بيکشاورز

 يهـا کـاربرد ژن  ین بررسـ یبنابرا. ت داردیوم، اهمیتیپ يها
-تفاوت يدهندهکه نشان يترشیب یتوپالسمیو س ياهسته

ها بـه  مشابه باشند و بتوان از آن يهان گونهیب یتکامل يها
-قیدق ییمناسب استفاده کرد، موجب شناسا يعنوان بارکد
  .خواهد شد یاهیگ يمارگرهایدسته از بن یتر اعیتر و سر
ن پـژوهش  یج به دست آمده از ایها و نتامشاهده یبررس

 يبـرنج در بردارنـده   يهـا زارها و خزانـه ینشان داد که شال
ـ احتماالً عامل ا. هستند يدیبکر و جد یستیفلور اُاُم ن امـر  ی
ها، از قارچن شبهیا يمناسب برا یطیط محید وجود شرایشا

ـ  يهـا یبررسـ . ها باشدن بسترهیدر ا جمله رطوبت تـر  شیب
 يرسـد بـرا  یبه نظر م. ن فلور در دست انجام استیا يرو
مشابه در  يهان گونهیب یملکول يهاش وضوح تفاوتیافزا
-ق در کوتـاه یـ دق ییدن به شناسایو رس Dو  A ،B يتبارها

ـ يآ يهیـ ن زمان ممکن، بهتر است عالوه بر ناحیتر اس، یت
ــااز ژن ــته يه ــمیو س ياهس ــ یتوپالس ــرشیب ــد  يت مانن
-گونه يبارکدگذار يبرا IIداز یتوکروم اکسین و سیبتابوبول

بـه دسـت    يهـا گونه ییزايمارین بیهمچن. ها استفاده شود
 يبــرا. ردیــن پــژوهش مــورد آزمــون قــرار بگیــآمــده در ا
 1987ف شده از سـال  ید توصیجد يهابهتر گونه ییشناسا

ـ جد يبنـد هید آرایارش کلو نگ یبه بعد به طراح از یـ ن يدی
  .است
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