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  در شالیزارهاي برنج استان فارس Pythiumهاي زایی گونهتاکسونومی، فیلوژنی و بیماري

  **1 زاده قلمفرسا و رضا مستوفی 1نژاد فاطمه سلمانی

  )10/12/1395 :؛ تاریخ پذیرش19/7/1395: تاریخ دریافت(

  دهیچک
ي گیاهـان  از خاك، آب آبیاري، ریشه و طوقه 1394تا  1392هاي هاي پیتیومی شالیزارهاي برنج استان فارس طی سالمنظور بررسی گونهبه 

-ها به همـراه بررسـی  سنجی و فیزیولوژیکی جدایهشناختی، ریختبر اساس نتایج حاصل ازمطالعات ریخت. برداري انجام گرفتبیمار نمونه

 .Pyشامل  Pythiumي گونه 14ها، اي ریبوزومی با روش پیوست همسایهاندي) استیآي(ي داخلی شدهي ترانویسیفاصله هاي فیلوژنتیکی

aphanidermatum ،Py. catenulatum ،Py. coloratum ،Py. debaryanum ،Py. dissotocum ،Py. hydnosporum ،Py. inflatum ،Py. 

kashmirense ،Py. nunn ،Py. oopapillum ،Py. plurisporium ،Py. porphyrae ،Py. pyrilobum  وPy. rhizo-oryzae تمـامی  . شناسایی شد
ي برنج در دنیا گـزارش  بار از فراریشهبراي نخستین، Py. rhizo-oryzaeو  Py. dissotocum ،Py. inflatumهاي هاي یاد شده، به جز گونهگونه
هـاي  تـرین گونـه  فـراوان . براي ایران جدیدنـد  Py. oopapillum ،Py. plurisporium ،Py. porphyrae ،Py. rhizo-oryzaeهاي گونه. شوندمی

، Py. debaryanum ،Py. oopapillumهـاي  زایی گونـه بیماري. بودند Py. catenulatumو  Py. aphanidermatum ،Py. rhizo-oryzaeجداشده 
Py. plurisporium ،Py. porphyrae  وPy. rhizo-oryzae شودبار در دنیا گزارش میروي برنج براي نخستین.  
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Abstract 
In order to investigate the Pythium species of the rice paddy fields of Fars Province, Iran during 2013 to 
2015, infected roots and crowns together with soil around seedlings and irrigation water were sampled. 
According to the morphological, morphometrical and physiological studies along with phylogenetic analyses 
based on internal transcribed spacer (ITS) of ribosomal DNA, fourteen Pythium species including Py. 
aphanidermatum, Py. catenulatum, Py. coloratum, Py. debaryanum, Py. dissotocum, Py. hydnosporum, Py. 
inflatum, Py. kashmirense, Py. nunn, Py. oopapillum, Py. plurisporium, Py. porphyrae, Py. pyrilobum, and 
Py. rhizo-oryzae were identified. All species are reported for the first time in the world from rice rhizosphere 
except Py. dissotocum, Py. inflatum and Py. rhizo-oryzae. Pythium oopapillum, Py. plurisporium, Py. 
porphyrae and Py. rhizo-oryzae were new to Iran. Pythium aphanidermatum, Py. rhizo-oryzae and Py. 
catenulatum were the most abundant species. Pathogenicity of Py. debaryanum, Py. oopapillum, Py. 
porphyrae, Py. plurisporium and Py. rhizo-oryzae on rice plants were reported in this study for the first time, 
worldwide. 
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  مقدمه

هــا، بــه بــه انــواع بیمــاري ).Oryza sativa L(بــرنج 
-از مهم .خصوص بیمارگرهاي ریشه و طوقه حساس است

توان به بیماري گیاهچه بـرنج بـا   هاي برنج میترین بیماري
، .Phytophthora erythroseptica Pethybrعامــــل 

، سـوختگی  ).Sclerotium oryzae Catt(پوسـیدگی سـاقه   
 Helminthosporium oryzae Breda de(غـالف بـرگ   

Han.(   ــه ــذر و گیاهچــ ــیدگی بــ  Pythium(، پوســ

aphanidermatum Fitzp. ،Achlya prolifera Nees ،A. 

flagellate Coker ،A. americana Humphrey ،A. 

megasperma Humphrey ،A. klebsiana Pieters   وA. 

oryzae Ito & Nagai(   سـوختگی غـالف ،)Rhizoctonia 

solani Kuhn ( و بالســت)Magnaporthe grisea TT 

Hebert & ME Barr) (Webster et al. 1970, Bridge & 

Page 1982, Mew 1991, Silue et al. 1991, Ahn et al. 
1992, Webster & Gunnell 1992, Fisher 1996, 
Zhang et al. 1996, Zhang & Watson 2000,  
Padashtdehkahi et al. 2009, Mousanejad et al. 
2009, Safari Motlagh et al. 2011, Tavakoli et al. 

  .  اشاره کرد )2011
هـاي  ي زیستی در محیطها به علت شرایط ویژهاُاُمیست

زاي بــرنج در ســطح ي بیمــاريمرطــوب از عوامــل عمــده
هــاي گونــه). Erwin & Ribeiro 1996(جهــانی هســتند 

 Phytophthora deو  Pythium Pringsheim هـاي جـنس 

Bary  به همراهAchlya Nees ،Phytopythium Abad, de 

Cock, Bala, Robideau, A.M. Lodhi & Lévesque   و
Pythiogeton Minden   ها به کـرات از مـزارع   از اُاُمیست

نـد  اهاي مختلـف جداسـازي شـده   ها و مکانبرنج در زمان
)Fukutomi et al. 1971, van der Plaats-Niternick 

1981, Thompson et al. 1991, Ahn et al. 1992, 
Furuya et al. 2003, Furuya et al. 2005, Furuya et al. 

2007, Kato et al. 2013 .(که شرایط محیطـی بـراي   وقتی

هاي اُاُمیستی فـراهم  قارچهاي ناشی از شبهگسترش بیماري
، عوامـل اصـلی   Pyhtiumهاي مختلـف جـنس   باشد، گونه

هـا  زنی و گیاهچههاي درحال جوانهبیماري ازپاافتادگی دانه
هاي بنابراین مطالعه روي گونه). Al-Sheikh 2010(هستند 

Pyhtium خصوص مزارع هاي زراعی و بهموجود در زمین
هاي مختلـف  ي پراکنش گونهغالت به منظور بررسی شیوه

  . رسدنظر مینس ضروري به این ج
هاي اخیر در مزارع برنج استان فارس، عالئمـی  در سال

ي بــرنج و نیــز کوتــولگی نظیـر پوســیدگی ریشــه و طوقــه 
تر نشـان داد کـه    هاي بیش بررسی. گیاهچه دیده شده است

هـاي اُاُمیسـتی بسـیار     بوم کشاورزي از نظر گونه این زیست
 Bolboli & Mostowfizadeh-Ghalamfarsa(غنی اسـت  

هـاي بسـیار انـدکی در    با این حال تاکنون گزارش).  2015
مزارع برنج وجود دارد کـه از آن   Pythiumهاي مورد گونه
 .Pythium adhaerens Sparrow ،Pyتـوان بـه    جمله مـی 

aphanidermatum Edson Fitzp ،Py. dissotocum 

Drechsler  وPy. marsipium Drechsler   ــرد ــاره ک اش
)Bolboli & Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2015 .( در

همـراه بـا بـرنج     Pythiumهـاي  این پـژوهش سـایر گونـه   
شـناختی و  هـاي ریخـت  شالیزارهاي استان فارس با بررسی

انـد و  هاي فیلـوژنتیکی شناسـایی و توصـیف شـده    واکاوي
ها روي بـرنج بررسـی شـده    زایی آنهمچنین امکان بیماري

  .است

  روش بررسی
بـرداري از خـاك، آب آبیـاري و    نمونـه : بـرداري نمونه

ارسـنجان،  (هـا و شـالیزارهاي اسـتان فـارس     گیاهان خزانه
آبـاد،  آبـاد، حـاجی  جمشید، جهانآباد، بکیان، تختاسماعیل
دشـت،  کهنه، رامجرد، زرقان، زرینبرم، دهآباد، دشتحسین
بـاد،  آبـاد، فیروزآ آباد، سرمیدان، سیدان، سـیوند، فتـوح  زین
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رجـب و  نـو، کـامفیروز، کوشـکک، مرودشـت، نقـش     قلعه
هـاي  نمونه. به طور کامالً تصادفی انجام گرفت) جانهشتی

ي کشـاورزي  پزشکی دانشکدهبه دست آمده، به بخش گیاه
  .هاي بعدي منتقل شددانشگاه شیراز براي بررسی

-جدایه :هاداري جدایهسازي و نگهجداسازي، خالص

 Banihashemi(گذاري با برگ مرکبـات  ها به روش طعمه

et al. 1992 ( و برگ چمن)Tan et al. 1996 (  از خـاك و
 & Gunnell(گانـل و وبسـتر   به روش توصیه شده توسط 

Webster 1988 (کشـت  از گیاه با استفاده از محیطCMA-

PARP )Jeffers & Martin 1968 ( ــدند ــازي ش . جداس
 Tuit(انجام شد ریسه ها به روش نوكسازي جدایهخالص

-هاي حـاوي محـیط  شده به لولههاي خالصجدایه). 1969

ــاره  ــت عص ــل و در  -ي ذرتکش ــار منتق ــه 15آگ ي درج
-شناختی جدایهشناسایی ریخت. داري شدندسلسیوس نگه

 van der(هـا بـا اسـتفاده از کلیـدهاي شناسـایی موجـود       

Pläats-Niternick 1981, Dick 1990 ( هـاي  و سایر مقالـه
هـا بـر   شـناختی گونـه  شناسایی ریخـت . معتبر انجام گرفت

هـاي جنسـی و   شناسـیِ انـدام  هـاي ریخـت  اساس ویژگـی 
ــوع اســپورانژیوم، شــکل و تزئینــات ســطح  (غیرجنســی  ن

، )اُاُگونیوم، نوع اتصال آنتریدیوم به اُاُگونیوم و نـوع اُاُسـپور  
ي درجـه  40از پـنج تـا   (سرعت رشد در دماهاي مختلـف  

و ) ي سلسـیوس فواصـل دمـایی پـنج درجـه    سلسیوس به 
هــاي مختلــف کشــتشناســی پرگنــه روي محــیطریخــت

آگــار -ي هــویج، عصــاره)CMA(آگــار -ي ذرتعصــاره(
)CA(آگار -ي مخمر، عصاره)MEA(ي شاهدانه، عصاره-

آگــار -زمینــی دکســتروزي ســیبو عصــاره) HSA(آگــار 
)PDA) (Mostowfizadeh-Ghalamfarsa & 

Banihashemi 2005 ((انجام شد .  
ي بیمارگر با استفاده از ي مایهتهیه: زاییآزمون بیماري

 Banihashemi & Fatehi(هاشـمی و فـاتحی   بنـی روش 

زایـی از  هـاي بیمـاري  براي آزمـون . صورت گرفت) 1989
) ي بکیـان منطقـه (بـرنج رقـم محلـی کـامفیروز      يگیاهچه
بـا خـاك    10زا به نسبت یک به ي بیماريمایه. شداستفاده 

جهـت بررسـی آزمـون    . مخلوط شد) 1:1(سترون و ماسه 
-بنـی زایـی ازپاافتـادگی بعـد از سبزشـدن از روش     بیماري

 Ann et(آن و همکاران و ) Banihashemi 1989(هاشمی 

al. 2006 (زنی بعد از گذشت سـه هفتـه   استفاده شد و مایه
  . ها صورت گرفتاز رشد گیاهچه
هــاي ســنجی و واکــاوياي، تــوالیانج دياســتخرا

ندياســـتخراج : فیلـــوژنتیکی اي بـــا اســـتفاده از روش ا
 & Mirsoleimani(زاده قلمفرسـا  میرسـلیمانی و مسـتوفی  

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2013 ( ــتفاده از ــا اس و ب
و بـه روش توصـیه   ) سیناژن، ایران( DNGTM-PLUSکیت 

-کیفیت و کمیـت دي . گرفت شده توسط تولیدکننده انجام

ن اي استخراج شده با استفاده از دستگاه نانودراپ مدل اما-
در طـول  ) نانودراپ تکنولوژي، ایاالت متحـد آمریکـا  (دي 

  . نانومتر بررسی شد 260موج 
ندي ي مربوط به فاصلهاي داخلـی  ي ترانویسـی شـده  ا

ندي) استیآي( ي ریبوزومی بـا اسـتفاده از آغازگرهـاي    اا
ــومی   ITS4و ) ITS6 )Cooke & Duncan 1997عمـ

)White et al. 1990 (نو نیز دي ي مربـوط بـه زیرواحـد    اا
دو ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز سی بـا اسـتفاده از   

توسـط  ) FM66 )Villa et al. 2006و  FM58آغازگرهاي 
-میرسلیمانی و مستوفیبه روش مراز اي پلیواکنش زنجیره

-Mirsoleimani & Mostowfizadeh(زاده قلمفرســـا 

Ghalamfarsa 2013 ( ویـال و همکـاران   و)Villa et al. 

مراز بـا  اي پلیمحصوالت واکنش زنجیره. انجام شد) 2006
ــاوي    ــاروز ح ــد آگ ــک درص ــورز در ژل ی  005/0الکتروف

 37/0تـریس،   گـرم  8/10(ئی بیاتیدیوم بروماید در بافر تی
مقطر تا حجـم  گرم اسیدبوریک، آب 5/5اي، تیديگرم ئی
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. ولـت تأییـد شـد    90به مدت یک سـاعت و در  ) یک لیتر
نقطعات دي ي زیر پرتوي فرابنفش با استفاده از دسـتگاه  اا

بـرداري  عکـس ) ژن، ایاالت متحد آمریکاسین(داکیومنتر ژل
مقایسه با یک نشانگر ي نوارهاي به دست آمده در و اندازه

بـرآورد  ) ، فرمنتـاز، بریتانیـا  Gene Ruler(بـازي  جفت 100
سازي شـده بـا اسـتفاده از    سازي قطعات فزونخالص. شد

 GeneJetTM PCR Purification(سـازي  یک ستون خالص

Kit ي شـرکت  نامـه بـا اسـتفاده از شـیوه   ) ، فرمنتاز، بریتانیـا
ده توسـط  سازنده انجام و خلوص محصول بـه دسـت آمـ   

  . الکتروفورز تأیید شد
سـازي شـده توسـط شـرکت     هاي فزونسنجی ژنتوالی

ي جنوبی از دو جهت مستقیم و معکـوس بـا   ماکروژن کره
هاي به دست توالی. استفاده از آغازگرهاي مرتبط انجام شد
 Bioedit )Hallافزار آمده به روش دستی و با استفاده از نرم

مسـتقیم و معکـوس ویـرایش    ي ي نسخهبا مقایسه) 1999
هاي براینـد پـس از   رشته. ي برایند به دست آمدشده، رشته

 :GenBank, NCBI, USA; Online(ارائـه بـه بانـک ژن    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ (  از طریق وب جهانی بـا
 ;BankIt )GenBank, NCBI, USAافـزار  اسـتفاده از نـرم  

[Online] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BankIt ( و
  . شمار براي مطالعات بعدي استفاده شداخذ رس

هـاي هـدف بـا سـایر     به منظور یافتن روابط بـین گونـه  
-گونهها و همچنین آگاهی از سطح تنوع ژنتیکی درونگونه

سـازي  ردیـف . اي ارزیابی سطح تنوع ژنتیکـی انجـام شـد   
هـاي بـه   هاي ویرایش شده بـه همـراه تـوالی   ابتدایی توالی

ــه دســت  ــه گون ــوط ب ــده از بانــک ژن مرب ــر آم هــاي معتب
)Robideau et al. 2011 ( ِبـــا نـــرم افـــزارClustalX 
)Thompson et al. 1997 (   انجام شده، متعاقباً بـه صـورت

ي از تـوالی گونـه  . دستی تنظیماتی روي آن صورت گرفت
Phytophthora infestans شمار رسAF266779  به عنوان

هــاي فیلــوژنتیکی گونــه گــروه خــارجی در رســم درخــت
Pythium پارامترهاي مدل شـاملِ پارامترهـاي   . استفاده شد

ــاهمگونی   ــزان ن ــایگزینی  )rate heterogeneity(می و ج
)substitution( مورد انتظارِ: مانند تتراگشـ  به گذار نسبت 
)transition/transversion ratios(  ِپراکنشِ گاماي پـارامتر ،

حتمــال بــا اســتفاده از نــرم افــزار آلفــا و لگــاریتم طبیعــیِ ا
PUZZLE )Strimmer & von Haeseler 1996 (  تخمـین
هـا بـه روش   واکاوي فیلوژنتیکی پیوست همسـایه . زده شد

 & Mirsoleimani(زاده قلمفرسـا  میرسـلیمانی و مسـتوفی  

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2013 (  ــات ــام و ثب انج
اپ سـنجیده  اسـتر دور آزمون بـوت  500تبارهاي حاصل با 

هـاي فیلـوژنتیکی در پایگـاه اطالعـاتی     ي درختکلیه. شد
TreeBASE )https://treebase.org( ــماره وارد ي و شــــ

هاي شناسایی شـده بـر   گونه. ها  اخذ شدرسی به  آندست
ندي) استیآي(ي داخلی ي ترانویسی شدهاساس فاصله ا-

پیوسـت  سـنجی و بـا روش   ها، تـوالی اي ریبوزومی جدایه
  . ها واکاوي فیلوژنتیکی شدندهمسایه

  نتایج
از  1394تـا   1392هـاي  رداري طی سـال ب حاصل نمونه

 1169خاك خزانه و مزارع برنج نقاط مختلف استان فارس 
بـا  ). 1و جدول تکمیلـی   1جدول (بود  Pythiumي جدایه

شــناختی، فیزیولــوژیکی و توجــه بــه خصوصــیات ریخــت
شناسایی شـد کـه شـامل     Pythiumي گونه 14فیلوژنتیکی 

Pythium aphanidermatum ،Py. catenulatum 

Matthews ،Py. coloratum Vaartaja ،Py. 

debaryanum Hesse ،Py. dissotocum ،Py. 

hydnosporum Schröt ،Py. inflatum ،Py. kashmirense 

Paul ،Py. nunn Lifsh., Stangh. & R.E.D. Baker ،Py. 

oopapillum Bala & Lévesque ،Py. plurisporium
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  .هاي پیتیوم به دست آمده از شالیزارهاي برنج استان فارسمشخصات جدایه -1جدول 
Table1. Characteristics of the Pythium isolates collected from rice paddy fields of Fars Province. 

Species Isolate Substrate Date  Location Coordinates Accession 
Number1 

Pythium aphanidermatum Kr10 Pond water 2014 Ramjard 30°05'.857"N 052°35'.469"E KX228070 
Pythium catenulatum F-219-3 Pond water 2014 Firuzabad 28°52'.563"N 052°32'.963"E KX228078 
Pythium debaryanum PG1 Rice crown 2015 Kamfiruz 30°18.193"N 052°17'.629"E KX228092 
Pythium dissotocum Fr16 Soil 2014 Firuzabad 28°52'.880"N  052°31'.773"E KX228075 
Pythium hydnosporum Kr8 Soil 2014 Ramjard 30°06'.897''N 052°34'.308''E KX228069 
Pythium inflatum N25B1 Rice root 2015 Kamfiruz 30°20.350"N 052°16'.370"E KX228090 
Pythium kashmirense TD1 Rice crown 2015 Persepolis 30°00'.599"N 052°58'.285"E KX228087 
Pythium nunn K-330-5 Soil 2014 Kamfiruz 30°17'.132"N 052°19'.042"E KX228091 
Pythium oopapillum K-444-3 Rice root 2014 Kamfiruz 30°20.351"N 052°16'.372"E KX228076 

Kr13 Rice crown 2014 Ramjard 30°07'.270''N 052°34'.154''E KX228077 
Pythium plurisporium KC12 Rice root 2014 Ramjard 30°05'.671"N 052°35'.522"E KX228082 
Pythium porphyrae Kz2 Rice crown 2014 Kamfiruz 30°17'.238"N 052°19'.039"E KX228074 
Pythium pyrilobum KL4 Rice root 2014 Firuzabad 28°53'.353"N 052°32'.021"E KX228088 
Pythium rhizo-oryzae Ar15 Pond water 2014 Persepolis 29°58'.884"N 052°57'.912"E KX228080 

Kr19 Rice root 2014 Ramjard 30°07'.905"N 052°32'.363"E KX228089 
Kr5 Soil 2014 Ramjard 30°07'.428"N 052°32'.794"E KX228079 

1.GenBank accession number for internal transcribed spacer (ITS) of rDNA 
  

Py. porphyrae Abad, Shew, Grand & Lucas ،Py. 

pyrilobum Vaartaja, Takah & Sasaki ،Py. rhizo-

oryzae Bala, Gautam & Paul هـا  از میان این گونـه . بود
هـاي  حاصـل واکـاوي  . چهار گونه براي ایران جدید بودند

نداخلــی ديي ي ترانویســی شــدهفیلــوژنتیکی فاصــله ي اا
ها را در پنج تبـار مختلـف   این گونه) استیآي(ریبوزومی 

هاي جدیـد بـراي ایـران در ذیـل     گونه). 1شکل (قرار داد 
  .اندتوصیف شده

Pythium oopapillum Bala & Lévesque 2010  
هاي این گونه از خزانه و شـالیزارهاي بـرنج نـواحی    جدایه

شــمال غربــی اســتان فــارس جداســازي شــدند مرکــزي و 
-کشـت پرگنه روي محـیط  .)1و جدول تکمیلی  1جدول (

-داراي الگوي رشـد گـل   HSAو  PDA ،MEA ،CAهاي 

-داراي الگوي رشد شعاعی تـا یـک   CMA سرخی و روي

میکرومتـر   5ي اصـلی  قطـر ریسـه  ). 2جدول (نواخت بود 
ي سلسـیوس در  درجه 25ها و زئوسپورها در ریزکیسه. بود
ي سترون و نیترات کلسیم محتوي شاهدانهمقطر سترون آب

)Lenney & Klemmer 1966 (تشــــکیل شــــدند .
میکرومتـر   10تـا   8معادل  شده قطريزئوسپورهاي سیست

اي آماسیده و حاوي عناصر اسپورانژیوم از نوع رشته. دارند
اي و ریسـه ها اغلب بیناُاُگونیوم). A، 2شکل (نند بود مالپ

 2/25تـا   1/18با قطري معـادل   گاهی انتهایی، صاف و گرد
). A، 2شـکل  (بودنـد  ) میکرومتـر  3/20میانگین (میکرومتر 

بن که اغلب به صـورت انتهـایی بـر    بن یا دوآنتریدیوم تک
ي هر به ازا. گرفتندي منشعب آنتریدیوم قرار میروي ساقه

اُاُگونیوم یک تا چهار عدد آنتریدیوم چماقی شکل با اتصال 
از نوع انتهایی یـا جـانبی و بـه صـورت پرامـاده یـا نـدرتاً        

اُاُسپور ناپرساز یا تقریباً پرسـاز بـه قطـر    . زیرماده دیده شد
 ،)میکرومتــر 3/17میــانگین (میکرومتــر  19تــا  15تقریبــی 

بـود  ) میکرومتـر یک تا سـه  (اي ضخیم اغلب داراي دیواره
-که این دیواره داراي یک پسـتانک گـرد، نیمـه   ) 3جدول (

شکل (میکرومتر داشت  8/1در  8/5کروي یا بیضی به ابعاد 
2 ،A.(  این گونه در تبارB  از درخت فیلوژنتیکیPythium 

زایی دو بار تکرار هاي بیماريآزمون ).1شکل (قرار گرفت 



 ۵۰-۳۱: ۱۳۹۶ سال / ۱شماره /  ۵۳جلد  / هاي گياهيبيماري

37 

 
ي توالی نوکلئوتیـدي  بر اساس مقایسه Pythiumي گونه 132استان فارس در بین  .Pythium sppهاي موقعیت فیلوژنتیکی جدایه. 1کل ش

ي درصـد  دهنـده هـا نشـان  اعداد روي محل انشعاب شاخه). TreeBase 19236شمار رس(ها اس در درخت پیوست همسایهتینواحی آي
  .درصد است  50و یا مساوي  تراستراپ بزرگمقادیر بوت

Fig1. Phylogenetic relationships of Pythium spp. from Fars province among 132 Pythium species based on the 
comparison of ITS sequences in neighbor joining tree (TreeBase accession number: 19236). Numbers above the 
branches represent the bootstrap values greater and equal to 50 %. 
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  .ي سلسیوسدرجه 25هاي مختلف در کشتروي محیط Pythiumهاي گونه) متر در روزمیلی(شناسی پرگنه و میزان رشد ریخت -2جدول 
Table 2. Colony morphology and growth rate (mm/d) of Pythium species on various media at 25 °C. 

Species Isolate HSA MEA CA PDA CMA 
Growth Colony Growth Colony Growth Colony Growth Colony Growth Colony 

Pythium aphanidermatum 
 Kr10 31 Uni 30 Uni 28 Uni 30 Uni 33 Uni 
Pythium catenulatum 
 F-219-3 7.7 Med 8 Uni 9 Ros 10 Uni 5 Rad 
Pythium coloratum 
 Kz7 23 Ros 30 Uni 24 Ros 20 Med 31 Uni 
Pythium debaryanum 
 PG1 9 Rad 8 Rad 10 Rad 11 Rad 6 Rad 
Pythium dissotocum 
 Fr16 23 Ros 30 Med 24 Ros 20 Med 31 Uni 
Pythium hydnosporum 
 Kr8 11 Uni 11 Uni 11 Uni 11 Ros 6 Uni 
Pythium inflatum 
 N25B1 12 Med 8 Med 10 Ros 11 Ros 5 Rad 
Pythium kashmirense 
 TD1 8 Med 9 Uni 10 Rad 10 Med 3 Rad 
Pythium nunn 
 K-330-5 8 Ros 9 Rad 7 Med 12 Ros 3 Rad 
Pythium oopapillum 
 K-444-3 6 Ros 7 Ros 9 Ros 7 Ros 4 Uni 
Pythium plurisporium 
 KC12 8 Med 7 Cry 9 Rad 10 Cry 8 Rad 
Pythium porphyrae 
 Kz2 3 Uni 4 Uni 5 Rad 5 Uni 2 Uni 
Pythium pyrilobum 
 KL4 8 Ros 10 Ros 7 Ros 10 Uni 6 Ros 
Pythium rhizo-oryzae 
 Ar15 7.5 Ros 8 Ros 9 Ros 10 Med 5 Ros 
Rad = Radial ،Ros = Rosette ،Cry = Chrysanthemum ،Uni = Uniform ،Med = Mediated form. 

  
نتایج . سانی به دست آمدشدند و در هر دو مرتبه نتایج یک

هاي این گونـه منجـر   این آزمون نشان داد که تمامی جدایه
ي بعـد از  هـاي بـرنج در مرحلـه   به کـاهش رشـد گیاهچـه   

شـوند  هـاي بـرنج مـی   حجم گیاهچهسبزشدن و نیز کاهش 
  ).4جدول (

Pythium plurisporium Abad, Shew, Grand & 
Lucas 1996 

هاي این گونه از خزانه و شالیزارهاي برنج شمال جدایه
و جـدول   1جـدول  (غربی استان فارس جداسازي شـدند  

ي عصارهو  CMAهاي کشتپرگنه روي محیط. )1تکمیلی 

CA  رشد شعاعی، روي داراي الگويMEA  وPDA  داراي
داراي الگـوي رشـد    HSAسـرخی و روي  الگوي رشد گل
شـبیه درخـت بـا     اصلی يریسه). 2جدول (حدواسط بود 
). 3جـدول  (پـنج تـا هفـت میکرومتـر بـود       قطري معـادل 

ماننـد و  اي و بـه صـورت لـوب   اسپورانژیوم از نـوع رشـته  
 16تــا  12بــه قطــر ي مــرتبط بــا حــاوي عناصــر آماســیده

و  هـاي متفـاوت  با طـول ) میکرومتر 13میانگین (میکرومتر 
ي بسیار بلند به طـول تقریبـی   ي تخلیههمچنین داراي لوله

ــود   80 ــر ب ــکل (میکرومت ــر). A، 3ش ــپورهاي قط  زئوس
.بـود ) میکرومتر 5/5میانگین (میکرومتر  8تا  4شده  سیست
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. اُاُسپور ناپرسـاز : A2. میکرومتر 20= خط مقیاس . اي آماسیدهاسپورانژیوم رشته: Pythium oopapillum .A1شناسی ریخت) A( -2شکل 

دار به همراه اُاُسپورهاي ناپرساز پستانک: A4. میکرومتر 10= خط مقیاس . داراُاُسپورهاي ناپرساز و پستانک: A3. میکرومتر 10= خط مقیاس 
اي اسـپورانژیوم رشـته  : Pythium rhizo-oryzae .B1شناسـی  ریخـت ) B. (میکرومتر 10= خط مقیاس . پرامادهآنتریدیوم انتهایی با اتصال 

= خط مقیاس . اُاُسپور ناپرساز: B3. میکرومتر 20= خط مقیاس . ي زنجیريهاي ریسهتورم: B2. میکرومتر 20= خط مقیاس . اندکی آماسیده
 Pythiumشناسـی  ریخـت ) C. (میکرومتر 10= خط مقیاس . ه همراه تعداد زیادي آنتریدیوم پرامادهاُاُسپورهاي ناپرساز ب: B4. میکرومتر 10

aphanidermatum .C1 :میکرومتـر  20= خـط مقیـاس   . شـده از آن ي خارجي تخلیه و ریزکیسهاسپورانژیوم آماسیده به همراه لوله .C2 :
: C4. میکرومتـر  10= خط مقیاس . اي با اتصال پرامادهریسهه همراه آنتریدیوم بیناُاُسپور ناپرساز ب: C3. میکرومتر 20= خط مقیاس . چنگک

. Pythium kashmirenseشناسـی  ریخت) D. (میکرومتر 10= خط مقیاس . اُاُسپورهاي ناپرساز به همراه آنتریدیوم انتهایی با اتصال پراماده
D1 :میکرومتر 20= خط مقیاس . اي اندکی آماسیدهاسپورانژیوم رشته .D2 :میکرومتـر  20= خـط مقیـاس   . ي مرکـب هاي ریسـه تورم .D3 :

  . میکرومتر 10= خط مقیاس . اُاُسپور تقریباً پرساز: D4. میکرومتر 20= خط مقیاس . چنگک
Fig2. Morphology of Pythium species isolated from rice paddy fields of Fars province. (A): Morphology of 
Pythium oopapillum. A1: Filamentous, inflated sporangium (bar = 20 µ), A2: Aplerotic oospore (bar = 20 µ), A3: 
Aplerotic oospore with papillae (bar = 10 µ), A4: Aplerotic oospores with papillae and terminal paragynous 
antheridia (bar = 10 µ); (B) Morphology of Pythium rhizo-oryzae. B1: Filamentous, slightly inflated sporangium 
(bar = 20 µ); B2: catanulated hyphal swellings (bar = 20 µ), B3: Aplerotic oospore (bar = 10 µ), B4: Aplerotic 
oospore with numerous paragynous antheridia (bar = 10 µ); (C) Morphology of Pythium aphanidermatum. C1: 
Inflated sporangium with discharged tube and vesicle (bar = 20 µ), C2: Appressorium (bar = 20 µ), C3: Aplerotic 
oospore with intercalary paragynous antheridium (bar = 10 µ), C4: Aplerotic oospore with terminal paragynous 
antheridium (bar = 10 µ); (D) Morphology of Pythium kashmirense. D1: Slightly inflated sporangium (bar = 20 
µ), D2: Continuous hyphal swellings (bar = 20 µ), D3: Appressorium (bar = 20 µ), D4: Nearly plerotic oospore 
(bar = 10 µ).  

  
بـه  شکل آنتریدیوم عصایی 10به ازاي هر اُاُگونیوم چهار تا 

ها بر وجود داشت که این آنتریدیوم میکرومتر 5/7تا  5قطر 
 شدند کـه ي منشعب مجزا تشکیل میروي دو تا چهار پایه

).A،3شکل(پیچید اُاُگونیوم میها نیز معموالً به دور این پایه
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  .جداشده از شالیزارهاي برنج استان فارس Pythiumهاي زایی گونهنتایج آزمون بیماري. 4جدول 
Table4. Pathogenicity test results of Pythium species isolated from rice paddy fields of Fars province. 

Species isolates Pathogenicity 
on rice 

Symptoms 
Tissue 

colonization 
No 

growth 
(%) 

Stunting 
(%) 

Post-emergence 
damping-off (%) 

Pre-emergence 
damping-off (%) 

Seed 
rot (%) 

Pythium aphanidermatum 
 Kr10 - 0 0 0 0 0 + 
Pythium catenulatum 
 F-219-

3 
- 0 0 0 0 0 - 

Pythium coloratum 
 Kz7 - 0 0 0 0 0 - 
Pythium debaryanum 
 PG1 + 0 60 90 0 0 + 
Pythium dissotocum 
 Fr16 - 0 0 0 0 0 + 
Pythium hydnosporum 
 Kr8 - 0 0 0 0 0 - 
Pythium inflatum 
 N25B1 - 0 0 0 0 0 - 
Pythium kashmirense 
 TD1 - 0 0 0 0 0 + 
Pythium oopapillum 
 K-444-

3 + 0 0 80 0 0 + 
 Kr13 + 0 0 90 0 0 + 
Pythium plurisporium 
 KC12 + 0 0 60 0 0 + 
Pythium porphyrae 
 Kz2 + 0 0 80 0 0 + 
Pythium pyrilobum 
 KL4 - 0 0 0 0 0 - 
Pythium rhizo-oryzae 
 Ar15 + 0 0 50 60 0 + 
 Kr19 + 0 0 70 80 0 + 
 Kr5 + 0 0 70 70 0 + 

  
. اتصال آنتریدیوم به اُاُگونیوم از نوع انتهایی و پرامـاده بـود  

-کروي و اکثراً به شکل تخـم اُاُگونیوم صاف، کروي تا نیمه

ي ها همراه بـا ریسـه  برخی از اُاُگونیوم. مرغی وارونه بودند
با یک تـا چهـار عناصـر    ) pedicelled(پایکی اُاُگونیومی دم

 15میانگین (میکرومتر  1/20تا  5/10 متورم با پهنایی معادل
تا  87پایک اُاُگونیوم طولی معادل دم. دیده شدند) میکرومتر

از یـک  . داشـت ) میکرومتـر  110میـانگین  (میکرومتر  128

ي اُاُگونیومی دو تا سه عدد اُاُگونیوم تشـکیل  انشعاب ریسه
اد اُاُسپورها در یک اُاُگونیوم از یک تـا شـش عـدد    تعد. شد

اُاُگونیوم حاوي دو اُاُسـپور ابعـادي   ). A، 3شکل (متغیر بود 
 7/24در  5/25 میــانگین(میکرومتــر  2/25در  9/15معــادل 
اي بـه  دیـواره  اُاُسپور از نوع ناپرسـاز بـا  . داشت) میکرومتر
اُاُسـپور در  یک  در زمان وجود. میکرومتر بود 7/2ضخامت 

  میـانگین (میکرومتـر   2/26تـا   1/14اُاُگونیوم قطـر اُاُسـپور   
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اُاُسـپور در  : A2. میکرومتـر  20= خط مقیاس . ماننداي لوباسپورانژیوم رشته: Pythium plurisporium .A1شناسی ریخت) A.  (3شکل 

 10= خط مقیاس . اُاُگونیوم حاوي دو اُاُسپور: A3. میکرومتر 10=  خط مقیاس. بن و دوبن با اتصال پرامادههاي تکحال تشکیل با آنتریدیوم
 Pythiumشناسـی  ریخـت ) B. (میکرومتـر  10= خـط مقیـاس   . عدد آنتریـدیوم پرامـاده   12تا  10اُاُسپور ناپرساز به همراه : A4. میکرومتر

debaryanum .B1 :شکلاسپورانژیوم گرد و بیضی .B2 :یاسپورانژیوم با افژولش داخل .B3 :   اُاُسپور ناپرساز به همراه آنتریدیوم بـا اتصـال
 Pythiumشناسـی  ریخـت ) C. (میکرومتـر  10= خط مقیاس . اُاُسپورهاي ناپرساز به همراه آنتریدیوم انتهایی با اتصال زیرماده: B4. پراماده

dissotocum .C1 :میکرومتر 20= خط مقیاس . اي بدون آماساسپورانژیوم رشته .C2 :میکرومتـر  20= خط مقیـاس  . چنگک .C3 :  اُاُسـپور
-ریخت) D. (میکرومتر 10= خط مقیاس . اُاُسپور ناپرساز به همراه آنتریدیوم پراماده: C4. میکرومتر 10= خط مقیاس . ايریسهناپرساز و بین

اُاُسپورهاي پرساز با یک آنتریدیوم : D2. میکرومتر 20= خط مقیاس . اي بدون آماساسپورانژیوم رشته: Pythium porphyrae .D1شناسی 
 20= خـط مقیـاس   . اي بدون آماساسپورانژیوم رشته: Pythium coloratum .E1شناسی ریخت) E. (میکرومتر 10= خط مقیاس . پراماده

  . میکرومتر 10= خط مقیاس . اُاُسپور ناپرساز به همراه آنتریدیوم با اتصال پراماده: E2. میکرومتر
Fig 3. Morphology of Pythium species isolated from rice paddy fields of Fars province. (A) Morphology of 
Pythium plurisporium. A1: Filamentous, inflated sporangium (bar = 20 µ), A2: Oospore with monoclinous and 
diclinous paragynous antheridia (bar = 10 µ), A3: Oogonium with two oospores (bar = 10 µ), A4: Aplerotic 
oospore with 10 to 12 paragynous antheridia (bar = 10 µ); (B) Morphology of Pythium debaryanum. B1: Globose 
and ellipsoidal sporangia, B2: Sporangium with internal proliferation, B3: Aplerotic oospore with paragynous 
antheridium, B4: Aplerotic oospore with terminal hypogynous antheridium (bar = 10 µ); (C): Morphology of 
Pythium dissotocum. C1: Filamentous, not inflated sporangium (bar = 20 µ), C2: Appressorium (bar = 20 µ), C3: 
Aplerotic intercalary oospore (bar = 10 µ), C4: Aplerotic oospore with paragynous antheridium (bar = 10 µ); (D) 
Morphology of Pythium porphyrae. D1: Filamentous, not inflated sporangium (bar = 20 µ), D2: Plerotic oospores 
with one paragynous antheridium (bar = 10 µ); (E) Morphology of Pythium coloratum. E1: Filamentous, not 
inflated sporangium (bar = 20 µ), E2: Aplerotic oospore with paragynous antheridium (bar = 10 µ).  
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اُاُگونیـوم  و در زمان وجود دو اُاُسـپور در  ) میکرومتر 9/18
ــپور   ــر اُاُس ــا  1/11قط ــر  3/20ت ــانگین (میکرومت  1/16می

-اُاُسپور از نوع ناپرساز با دیواره. گیري شداندازه) میکرومتر

. بـود ) میکرومتـر  7/2به ضخامت تقریبی (اي نسبتاً ضخیم 
 40و بیشـینه در   35و  30، بهینه در 5دماي رشد کمینه در 

درخـت   از Bتبـار  ایـن گونـه در   . ي سلسیوس بـود درجه
در هر دو بـار  ). 1ل شک(قرار گرفت  Pythiumفیلوژنتیکی 
. سانی به دست آمدزایی نتایج یکهاي بیماريتکرار آزمون

هاي ایـن گونـه   نتایج این آزمون نشان داد که تمامی جدایه
ي بعـد از  هاي برنج در مرحلهمنجر به کاهش رشد گیاهچه

  ).4جدول (شوند سبزشدن و نیز کاهش حجم ریشه می

Pythium porphyrae Takah & Sasaki 1977 
هـا و شـالیزارهاي بـرنج    هاي این گونه از خزانـه جدایه

نواحی شمالی، شمال غربی و جنوب غربـی اسـتان فـارس    
پرگنـه  . )1و جـدول تکمیلـی    1جـدول  (شدند جداسازي 
داراي الگوي رشـد حدواسـط تـا     PDA کشتروي محیط

بدون الگوي رشد  CMAو  MEA ،HSAبدون الگو، روي 
). 2جـدول  (داراي الگوي رشـد شـعاعی بـود     CAو روي 

تمـامی  ). 3جـدول  (میکرومتر بـود   3ي اصلی پهناي ریسه
اي هاي ایـن گونـه تولیـد اسـپورانژیوم کـامالً رشـته      جدایه

اي یـا  ریسـه اُاُگونیوم صاف، گرد، بین). D، 3شکل (کردند 
 5/19میـانگین  (میکرومتـر   2/21تـا   8/13بـه قطـر   انتهایی 
به ازاي هـر اُاُگونیـوم یـک    ). D، 3شکل (ند بود) میکرومتر

صورت پراماده مشـاهده   تا چهار عدد آنتریدیوم دوبن و به
 1/18تا  9/12به قطر اُاُسپور از نوع پرساز، کامالً گرد، . شد

اي بــه و بــا دیــواره) میکرومتــر 4/17میــانگین (میکرومتــر 
دماي رشد ). D، 3شکل (مشاهده شد  5/1تا  4/1ضخامت 
ي سلسـیوس  درجـه  35و بیشـینه   20ي ، بهینـه 15ي کمینه
فیلـوژنتیکی   از درخت Aاین گونه در تبار . گیري شداندازه

Pythium  زایـی  نتایج آزمون بیماري). 1شکل (قرار گرفت
هـاي ایـن   در هر دو بار تکرار نشان داد کـه تمـامی جدایـه   

هـاي  گونه منجر به پوسیدگی ریشه و کاهش رشد گیاهچـه 
  ). 4جدول (شوند ي بعد از سبزشدن میرحلهبرنج در م

Pythium rhizo-oryzae Bala, Gautam & Paul 
2006 

هاي مربوط به این گونه از نواحی شمالی، شـمال  جدایه
غربـی خزانـه و شـالیزارهاي بـرنج اسـتان      غربی و جنوب 

). 1و جـدول تکمیلـی    1جـدول  (فارس جداسازي شدند 
داراي  HSAو  MEA ،CAهـاي  کشـت پرگنه روي محـیط 

داراي به ترتیـب   CMAو  PDAسرخی و روي الگوي گل
جـدول  (سرخی بود الگوي رشد حدواسط و شعاعی تا گل

). 3جـدول  (میکرومتر بود  7تا  6ي اصلی پهناي ریسه). 2
گونـه بـه صـورت    هـاي ایـن  اسپورانژیوم در تمامی جدایـه 

اي غیر آماسیده تا اندکی آماسیده و به شـکل درخـت   رشته
ها تولید دو نـوع تـورم ریسـه    این جدایه). B، 2شکل (ود ب
شـد از نـوع   ها دیده مـی نوع اول که ندرتاً در آن: کردندمی

-هاي کوتاه و جانبی تشکیل میانتهایی بود که بر روي پایه

 8هاي نوع دوم که غالباً مشاهده شد به صورت زنجیره. شد
گرد، انتهـایی  اُاُگونیوم صاف، ). B، 2شکل (تایی بود  10تا 

میکرومتــر  2/23تـا   19قطـري معـادل   اي، بـا  ریسـه و بـین 
ازاي هـر اُاُگونیـوم دو تـا     بود و به )میکرومتر 20میانگین (

هـا  آنتریـدیوم . بن یا دوبن مشاهده شدهشت آنتریدیوم تک
پیچند که دیدن آن میطوري اُاُگونیوم را احاطه کرده و دور 

اُاُسـپور از  ). B، 2شـکل  (تعداد دقیق آن بسیار مشکل بـود  
 21تـا   1/15بـه قطـر   نوع ناپرساز تا نـدرتاً پرسـاز، گـرد،    

ــر  ــانگین (میکرومت ــر 17می ــا و) میکرومت ــواره ب ــه دی اي ب
). B، 2شـکل  (مشـاهده شـد   ضخامت یک تا دو میکرومتر 

ي درجـه  40ي و بیشینه 30ي ، بهینه10ي دماي رشد کمینه
درخـت   از Bاین گونه در تبـار  . گیري شدسلسیوس اندازه
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بررسی نتـایج  ). 1شکل (قرار گرفت  Pythiumفیلوژنتیکی 
هاي این گونه زایی نشان داد که تمامی جدایهآزمون بیماري

ي هـا و کـاهش حجـم ریشـه    منجر به کاهش رشد گیاهچه
بـه دسـت   شوند و با تکرار آزمایش نتایج مشابهی برنج می

  .)4جدول (داد 

  بحث
هـاي پیتیـوم، دو   از درخت فیلـوژنتیکی گونـه   Aاز تبار 

به  Py. porphyraeو  Pythium aphanidermatumي گونه
ــد ــن . دســت آمدن ــق نظــر  ای ــار طب ــاك تب الوســکو و دک

)Lévesque & de Cock 2004 ( یــک تبــار نــاهمگون و
در یـک خوشـه   . مجزا اسـت  ي کامالًمتشکل از دو خوشه

Py. aphanidermatum  وPy. deliense Meurs  با سرعت
اي آماسیده و یک یـا  هاي رشتهرشد بسیار باال، اسپورانژیوم

. گیرنـد اي قرار مـی ریسهدو آنتریدیوم به صورت اغلب بین
 .Py. adhaerens  ،Pyي دیگـر در حـالی کـه در خوشـه   

chondricola de Cock  وPy. porphyrae  با سرعت رشد
اي و سـه تـا چهـار    هاي کامالً رشتهکم، اسپورانژیومبسیار 

 .Pyوجـود  . آنتریدیوم اغلب به صورت انتهایی قرار دارند

porphyrae بار از این پژوهش در ایران گزارش براي اولین
زایی این گونـه روي بـرنج بـراي    همچنین بیماري. شودمی

  .شودبار از دنیا گزارش مینخستین
تیوم به دست آمده از این پژوهش هاي پیترین گونهبیش
شناسـی  تبـار از نظـر ریخـت   اعضاي این . هستند Bاز تبار 

 & Lèvesque(دیگر بسیار شبیه هستند اسپورانژیوم به یک

de Cock 2004, Robideau et al. 2011 .(  یکـی از مهـم-

دیگـر،  ن اعضـا از یـک  ي ایـ کنندههاي تفکیکترین ویژگی
اتصال آن بـه اُاُگونیـوم اسـت و    ي شکل آنتریدیوم و نحوه
هـاي  هاي میتوکندریایی بتوان گونـه شاید تنها با بررسی ژن
دیگـر کـامالً تفکیـک کـرد     را از یـک موجود در ایـن تبـار   

)Robideau et al. 2011 .(به دست آمـده   هاياز میان گونه
-Py. rhizoو  Py. catenulatumهـاي  از ایـن تبـار، گونـه   

oryzae ي گونـه . دیـک هسـتند  بسیار به هم نزPy. rhizo-

oryzae ت کشتر روي محیطبا میزان رشد کمPDAتن ، داش
تـر،  اي و انتهـایی بـا قطـر کـم    ریسـه ي بینهاي ریسهتورم
تر بودن اُاُگونیوم و نیـز تولیـد گـره هنگـام اتصـال      کوچک

طبـق   Py. catenulatumي آنتریدیوم به اُاُگونیـوم از گونـه  
 تفکیـک ) Bala et al. 2010(همکـاران  بـاال و  هاي بررسی
حالت عدم تولید اُاُسـپور تنهـا در یـک جدایـه از     . شودمی
هـاي  قطر اُاُگونیـوم . دیده شد Py. rhizo-oryzaeهاي گونه
در ایـن پـژوهش نیـز بـه قطـر       Py. rhizo-oryzaeي گونه
. گیري شده توسط این پژوهشـگران شـباهت داشـت   اندازه
هـاي ایـن پـژوهش در مـورد     ا یافتههاي این محققان بیافته

Py. rhizo-oryzae   ي گونـه . مطابقـت داشـتPy. rhizo-

oryzae   ي بر خـالف گونـهPy. catenulatum   روي بـرنج
همچنین ایـن گونـه بـراي فلـور     ). 4جدول (زا بود بیماري

  .پیتیومی ایران جدید است
هـاي فـراوان   نیز یکی از گونه Py. dissotocumي گونه

. بـود  Bده از مزارع برنج استان فارس از تبـار  جداسازي ش
ماننـد  اي و درخـت ها تولید اسپورانژیوم رشتهي جدایههمه

به همراه اُاُسپورهاي ناپرسـاز بـا آنتریـدیوم سرعصـایی بـه      
). C، 3شـکل  (کردنـد  شـکل  هـاي چمـاقی  همراه چنگـک 
زا بودن این گونه روي بـرنج  هایی از بیمارياگرچه گزارش
زایی بیماري هايولی در آزمون) Hsieh 1978( وجود دارد،

ایـن گونـه   . این پژوهش روي برنج عالئمـی ایجـاد نکـرد   
 زاده قلمفرسـا بلبلـی و مسـتوفی  بار در ایران توسط نخستین

)Bolboli & Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2015(  از
این . مزارع ذرت و برنج استان فارس جداسازي شده است

د ایـن گونـه در شـالیزارهاي بـرنج     دومین گزارش از وجو
هایی که از نظر فیلوژنتیکی یکی از گونه. استان فارس است
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ي شناختی به این گونه بسیار شـباهت دارد، گونـه  و ریخت
Py. coloratum  3شکل (است ،E .(    تنهـا تفـاوت ایـن دو

شـناختی یکـی در شـکل پرگنـه روي     گونه از نظر ریخـت 
-جود چنگک چمـاقی هاي مختلف و دیگري وکشتمحیط

این گونه نیز . است Py. dissotocumاي در شکل یا استوانه
زاده قلمفرسـا  بلبلـی و مسـتوفی  بار در ایران توسط نخستین

)Bolboli & Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2015 ( از
ایـن  . جداسازي شده اسـت  خاك مزارع ذرت استان فارس

ي بـرنج  نخستین گزارش از وجود این گونـه در شـالیزارها  
  . استان فارس است

ــه ــار از  Py. inflatumي گون ــرنج  Bتب ــالیزارهاي ب ش
هـاي  اسـپورانژیوم  و تولیـد ) 1شـکل  (کامفیروز جـدا شـد   

اي همراه با عناصر آماسیده، اُاُسپورهاي پرسـاز  مرکب رشته
، 4شـکل  (آنتریدیوم کـرد  تا ناپرساز با دو تا حداکثر چهار 

C .(هـاي جنسـی مشـاهده    اندام دست آمده ازهاي بهاندازه
شناسـی پرگنـه و دماهـاي    شده در ایـن پـژوهش، ریخـت   

تفـاوت  ) 1981( نیترنیـک -واندرپالتسرشدي با مطالعات 
 & van Buyten( بـویتن و هافتـه  ون. بسیار کمـی داشـت  

Höfte 2013 (   بـرنج   با بررسی فلـور پیتیـومی شـالیزارهاي
ـ  هـاي بیمـاري  ترین گونهفیلیپین، فراوان  .Pyرنج را زایـی ب

arrhenomanes Drechsler ،Py. graminicola 

Subraman  وPy. inflatum Matthews ــد . معرفــی کردن
 .Pyزا بـودن  هاي موجود مبنی بر بیماريبرخالف گزارش

inflatum ي به دست آمده قادر به ایجاد روي برنج،  جدایه
ایــن گونــه بــراي ). 4جــدول (عالئمــی روي بــرنج نشــد 

از شــالیزارهاي بــرنج اســتان فــارس از ایــران بــار نخســتین
  .شودگزارش می

هـاي  دست آمده از خزانـه هاي بهتعداد زیادي از جدایه
ــه     ــه گون ــق ب ــارس متعل ــتان ف ــمال اس ــرنج ش  .Pyي ب

kashmirense  تبار ازB   ایـن گونـه بـا    ). 1شـکل  (بودنـد
اي نـامنظم،  هـاي ریسـه  داشتن اسـپورانژیوم مرکـب، تـورم   

ــرو  ــوم ک ــاقی اُاُگونی ــدیوم چم ــاف، آنتری ــکل و ي و ص ش
، 2شکل (شود ها تفکیک میاُاُسپورهاي پرساز از سایر گونه

D .( در ایـران  . بسـیار کـم اسـت    فراوانی این گونه در دنیـا
 & Bolboli(قلمفرسـا  زاده بلبلـی و مسـتوفی  بـار  نخستین

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2015 ( ــه را از ــن گون ای
-هـاي ریخـت  ویژگـی . دا کردندمزارع جو استان فارس ج

شـناختی  هـاي ریخـت  هـاي مـا بـا ویژگـی    شناختی جدایه
-هـیچ . شده توسط این پژوهشگران مطابقت داشتتوصیف

هاي این گونه قـادر بـه ایجـاد بیمـاري روي     یک از جدایه
این دومین گـزارش   ).4جدول (یا بذر برنج نبودند  گیاهچه

از ایران و نخستین گزارش از وجـود   Py. kashmirenseاز 
  .این گونه در شالیزارهاي برنج است

از  Py. oopapillumي هاي مربوط به گونهتمامی جدایه
. تولید اسپورانژیوم درختـی و بـدون آمـاس کردنـد     Bتبار 

آن را از سـایر  ) داراي یک پسـتانک (شکل خاص اُاُگونیوم 
بار در نخستیناین گونه ). A، 1شکل (ها تفکیک کرد گونه
) Bala et al. 2010a(بـاال و همکـاران   توسـط   2010سال 

-شناسی پرگنـه گیري شده، ریختابعاد اندازه. توصیف شد

هاي فیلوژنتیکی انجام شده دست آمده و نیز واکاويهاي به
و ) 2010( بـاال و همکـاران  هـاي  در این پژوهش بـا یافتـه  

ــدئو و ــاران روبی ــادي دا ) 2011( همک ــباهت زی ــتش . ش
بار در دنیا از زایی این گونه روي برنج براي نخستینبیماري

ایــن گونــه ). 4 جــدول(شــود ایــن پــژوهش گــزارش مــی
  .همچنین براي فلور اُاُمیستی ایران جدید است

 Py. plurisporiumي هاي مربوط به گونـه تمامی جدایه
 این گونـه . قرار گرفتندشناختی مورد شناسایی کامل ریخت
در یک اُاُگونیـوم ) تا شش عدد(به دلیل وجود چند اُاُسپور 
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خط . ي زنجیريهاي ریسهتورم: A2. اي حاوي عناصر متورماسپورانژیوم رشته: Pythium catenulatum .A1شناسی ریخت) A( -4شکل 

اُاُسپور خـاردار ناپرسـاز بـه    : B2. اُاُسپور خاردار تقریباً ناپرساز: Pythium hydnosporum .B1شناسی ریخت) B. (میکرومتر 20= مقیاس 
اي و اسـپورانژیوم مرکـب، رشـته   : Pythium inflatum .C1شناسـی  ریخـت ) C. (میکرومتـر  10= خط مقیـاس  . همراه آنتریدیوم زیرماده

 Pythiumشناسـی  ریخـت ) D. (میکرومتـر  10= مقیاس خط . اُاُسپور پرساز با آنتریدیوم پراماده: C2. میکرومتر 20= خط مقیاس . آماسیده

pyrilobum .D1 :میکرومتر 20= خط مقیاس . مرکب اسپورانژیوم .D2 :میکرومتـر  10= خط مقیـاس  . اُاُسپور ناپرساز) .E ( شناسـی  ریخـت
Pythium nunn .E1 :اُاُسپور ناپرساز با یک آنتریدیوم پراماده .E2 :وم پرامـاده اُاُسپور ناپرساز با دو آنتریدی .E3 :     اُاُسـپور ناپرسـاز بـا سـه
  .میکرومتر 10= مقیاس . آنتریدیوم پراماده

Fig4. Morphology of Pythium species isolated from rice paddy fields of Fars province. (A) Morphology of 
Pythium catenulatum. A1: Filamentous sporangium with inflated elements, A2: Catanulated hyphal swellings 
(bar = 20 µ); (B) Morphology of Pythium hydnosporum. B1: Nearly aplerotic oospore, B2: Aplerotic oospore with 
hypogynous antheridium (bar = 10 µ); (C) Morphology of Pythium inflatum. C1: Continuous, filamentous, 
inflated sporangium (bar = 20 µ), C2: Plerotic oospore with paragynous antheridium (bar = 10 µ); (D) 
Morphology of Pythium pyrilobum. D1: Continuous sporangium (bar = 20 µ), D2: Aplerotic oospore (bar = 10 µ); 
(E) Morphology of Pythium nunn. E1: Aplerotic oospore with one paragynous antheridium, E2: Aplerotic 
oospore with two paragynous antheridia, E3: Aplerotic oospore with three paragynous antheridia (bar = 10 µ).  

  
 .Pyبــه جــز   Pythiumهــاي جــنس  از ســایر گونــه 

multisporum Poitras  3شــکل (شــود مــیتفکیــک ،A .(
-با تولیـد الگـوي رشـد ا گـل     Py. plurisporiumي گونه

بـه   Py. multisporumسرخی تـا شـعاعی ولـی در مـورد     
، CMAکشـــت صـــورت کـــامالً شـــعاعی روي محـــیط 

 10اي تا انـدکی آماسـیده، چهـار تـا     هاي رشتهاسپورانژیوم

هـاي  بن یـا دوبـن، اُاُگونیـوم   عدد آنتریدیوم سرعصایی تک
از درخـت فیلـوژنتیکی از    Bی و قرارگیـري در تبـار   انتهای
 .Abad et al(شـود  تفکیک می Py. multisporumي ونهگ

زایـی آن  وجود این گونـه در ایـران و نیـز بیمـاري    ). 1995
دنیا از این مطالعـه گـزارش    بار درروي برنج براي نخستین

  . شودمی
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شالیزارهاي نـواحی شـمالی،   از  Py. pyrilobumي گونه
. رکزي، شمال غربی و جنوب غربی استان فارس جدا شدم

هـاي ایـن گونـه بـا داشـتن اسـپورانژیوم مرکـب و        جدایه
هاي با سطح صاف به همراه دو تا چهار آنتریـدیوم  اُاُگونیوم

). D، 4شـکل  (هاي این جنس تفکیک شـدند  از سایر گونه
ابعاد اُاُگونیوم و اُاُسپور و همچنـین دمـاي بهینـه، کمینـه و     

 هـاي گیري شده در ایـن پـژوهش بـا یافتـه    ي اندازهیشینهب
 & Ward(وارد و شیپتون و ) 1981( نیترنیک-واندرپالتس

Shipton 1984 (هاي این یک از جدایههیچ. مطابقت داشت
. زایی یا ایجاد عالئم روي برنج نبودنـد گونه قادر به بیماري

ــاك    ــه در خ ــن گون ــود ای ــزارش از وج ــتین گ ــن نخس  ای
  .شالیزارهاي برنج استان فارس است

ي پیتیـوم، گونـه   هايدرخت فیلوژنتیکی گونه Dاز تبار 
Py. hydnosporum  از شــالیزارهاي بــرنج نــواحی شــمال

ایـن  ). 1شـکل  (فارس به دست آمد غربی و شمالی استان 
هـاي  به همراه آنتریـدیوم  گونه با داشتن اُاُسپورهاي خاردار

ورانژیوم و ریزکیسه و زئوسپور از زیرماده و عدم تولید اسپ
). B، 4شـکل  (شـود  مـی تفکیک  Pythiumهاي سایر گونه
) Lèvesque & de Cock 2004(الوسکو و دکاك طبق نظر 

خـاردار و   هـاي تمامی اعضـاي ایـن تبـار تولیـد اُاُگونیـوم     
 .Pyي کننـــد و گونـــههـــاي پرامـــاده مـــیآنتریـــدیوم

hydnosporum زیرماده از این قاعده  هايبا تولید آنتریدیوم
هـاي ایـن   پـژوهش بـا یافتـه   مشاهدات ایـن  . مستثنی است

بر خالف توصـیف ایـن گونـه در    . محققان مطابقت داشت
 van der Pläats-Niternick(نیترنیـک  -وانـدرپالتس کلید 

هاي مورد بررسی در این پژوهش یک از جدایههیچ) 1981
هـاي  یـا تـورم  اسـپورانژیوم  قادر به تولید ساختارهاي شـبه 

این امر موجب شد تا عالوه بر ژنوم . ي مرکب نبودندریسه
هـاي  یکـی از ژن  اي، با استفاده از ژنوم سیتوپالسـمی هسته

نیـز  ) زیرواحد دو سـیتوکروم اکسـیداز سـی   (میتوکندریایی 

این گونه با میزان اطمینان باالیی از . مورد بررسی قرار گیرد
 .Pyو  Py. oligandrumهاي نزدیک به خـود یعنـی   گونه

amasculinum      هـا  داده(با ایـن روش کـامالً تفکیـک شـد
هـاي ایـن گونـه    یک از جدایـه هیچ). نشان داده نشده است

. قادر به ایجاد بیماري روي گیاهچه یـا بـذر بـرنج نبودنـد    
وجود این گونه در شالیزارهاي بـرنج اسـتان فـارس بـراي     

  .شودبار از این پژوهش گزارش میاولین
ي هاي پیتیوم، گونهاز درخت فیلوژنتیکی گونه Jتبار  از

Py. nunn  تولید اُاُسپورهاي ناپرساز با سـه  به دست آمد که
یک از هیچ). E، 4شکل (کرد تا چهار آنتریدیوم سرعصایی 

ایـن  . ها قادر به تولید اسپورانژیوم یا تورم ریسه نبودجدایه
بلبلی ورمق توسط ي سگونه در ایران ابتدا از ذرت از منطقه

-Bolboli & Mostowfizadeh(زاده قلمفرســا و مســتوفی

Ghalamfarsa 2015 (مشاهدات این پژوهش . گزارش شد
ــه  ــا یافت ــاي ب ــاران  ه ــیتز و همک ــی و و ) 2004(لیفش بلبل
ایـن گونـه یـک    . تطابق دارد) 2015(زاده قلمفرسا مستوفی
 & Elad et al. 1985, Paulitz(انگل اثبات شده است قارچ

Baker 1987, Paulitz & Baker 1988, Paulitz et al. 
1990, Kobayashi et al. 2010 .(    وجـود ایـن گونـه در

در ایـن پـژوهش    بـار شالیزارهاي برنج ایـران بـراي اولـین   
  .شودگزارش می

اس پیتیـوم،  تیدرخت فیلوژنتیکی آي Dو  A ،Bتبار از 
هـا بـه هـیچ    انتسـاب آن  هایی یافت شدند که امکـان جدایه
تر بـا اسـتفاده از   اي نبود و بررسی بیششدهي شناختهگونه

سیتوکروم اکسیداز سی نیز مشخص نبودن  ژن سیتوپالسمی
  . ها را تأیید کردگونه

آمده از شالیزارها و  به دست Pythiumي جدایه 1169از 
 .Pyي هاي نقاط مختلـف اسـتان فـارس سـه گونـه     خزانه

aphanidermatum ،Py. rhizo-oryzae  وPy. 

catenulatum  فـراوان %) 84(عدد جدایـه   923با مجموع-
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پـژوهش حاضـر   . آوري شـده بودنـد  هاي جمـع ترین گونه
به دسـت آمـده    Pythiumهاي درصد گونه 90نشان داد که 

 از درخت فیلـوژنتیکی  Bمتعلق به تبار از شالیزارهاي برنج 
-اي تا رشتههاي رشتهاسپورانژیوماس پیتیوم و داراي تیآي

 .Py. aphanidermatum ،Py هايگونه. اي آماسیده هستند

dissotocum و Py. kashmirense  ــود ــی از روي خ همگ
زایـی هـیچ   اند ولـی در آزمـون بیمـاري   گیاه برنج جدا شده

البته باید خاطرنشان کـرد  . عالئمی روي گیاه ایجاد نکردند
کـردن بافـت ریشـه و طوقـه     کلنیزه ها قادر بهکه همگی آن

ها ترین تنوع گونهي حاضر نشان داد که بیشمطالعه. بودند
هـاي  ترین تعـداد گونـه  ي کامفیروز بود ولی بیشدر منطقه

آوري شده مربوط به مناطق مرودشت و کامفیروز بوده جمع

رسـد کـه شـالیزارهاي بـرنج     طور کلی به نظر مـی به. است
تنـوع  . ها هسـتند ي فعالیت اُاُمیستبومی مناسب برازیست

هـاي  وجـود گونـه  . زیستی یافت شده مؤید این امر اسـت 
بیمارگر ممکن است خطري بالقوه بـراي کشـت بـرنج یـا     

بنابراین پیشـنهاد  . سایر محصوالت اقتصادي در منطقه باشد
شود که فلور پیتیـومی سـایر شـالیزارهاي بـرنج کشـور      می

. مورد بررسی قرار بگیـرد  ي شمال ایرانخصوصاً در منطقه
هـاي حاصـل از ایـن    زایـی گونـه  همچنین بررسی بیمـاري 

پژوهش روي سایر گیاهـان مهـم اقتصـادي بـه خصـوص      
هاي ناشناخته بر اسـاس  شناسایی گونه. غالت اهمیت دارد

هـاي  هاي چند ژنی و با استفاده از سایر ژنیافت دودمانره
  .اي و سیتوپالسمی در دست بررسی استهسته
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