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 1و  .2دانشیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشگاه کردستان
 .3استادیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
(تاریخ دریافت - 1333/1/22 :تاریخ تصویب)1334/4/11 :

چکیده
طی بازدیدهایی که از باغ های گردو در شهرستان کرمانشاه به عمل آمد ،از ریشه و طوقه و خاک
همراه ریشه و طوقۀ درختان گردو که عالئم زوال ،پوسیدگی طوقه و ریشۀ مشكوک به آلودگی
 Pythiumو  Phytophthoraداشتند نمونههایی جمعآوری شد .نمونهها در آزمایشگاه روی
محیطهای کشت عمومی و نیمهانتخابی کشت شد .بر اساس خصوصیات مرفولوژیک ،اندامهای
جنسی و غیرجنسی و میزان رشد کلنی قارچ در دماهای مختلف و تطابق با منابع معتبر ،سیزده
جدایه متعلق به سه گونۀ  Phytophthora cactorumو  P. citricolaو گونۀ  Pythium sp.شناسایی
و تشخیص داده شد .خصوصیات جدایه پیتیوم با هیچ یک از گونههای شناختهشدۀ  Pythiumدر
منابع معتبر مطابقت نداشت .دو جدایۀ ) Pythium sp. (1و ) Pythium sp. (2بهترتیب از بافت ریشۀ
آلوده درخت گردو و خاکآلوده جداسازی گردید .آزمون بیماریزایی جدایۀ پیتیوم به همراه دو
گونۀ  Phytophthoraبر روی شاخههای بریدۀ گردو در شرایط آزمایشگاه و همچنین دانهالهای
گردو در گلخانه انجام گرفت .بر اساس نتایج آزمایشگاهی گونۀ

Phytophthora cactorum

بیشترین میزان توسعۀ بیماری را روی شاخههای بریدۀ گردو به خود اختصاص داد و با گونۀ
) Pythium sp.(1در یک گروه آماری قرار گرفت.

گونۀ  Phytophthora citricolaو )Pythium sp.(2

در گروه بعدی آماری قرار گرفتند .در آزمایش گلخانهای گونۀ  P. citricolaو

P. cactorum

بهترتیب بعد از هشت و دوازده روز منجر به مرگ کامل دانهالهای گردو شدند.
جدایههای  Pythium sp.بعد از گذشت چهارده روز باعث خشكیدگی ساقه و برگها و مرگ
دانهالها شدند.

واژههاي کلیدي :بیماریزایی ،پوسیدگی طوقه و ریشه ،گردو.Pythium ،Phytophthora ،
مقدمه
گردو ) (Juglans regia L.از تيرة  Juglandaceaeدر پهنة
وسيعي از جهان گسترش دارد .گردو درختي يكپايه با
گلهاي تكجنسي است كه گردهافشاني آن با باد انجام
ميشود .رقم متداول گردو كه در بيشتر كشورها كاشته
* تلفن76614447744 :

ميشود گردوي ايراني است ( .)Jalili, 2002مرگ نهالها و
درختان بارور توسط قارچهاي بيماريزاي خاکزاد از
مهمترين مشکالت توليدكنندگان اين محصول است .از
بين قارچهاي بيماريزاي گياهي ،گونههاي Phytophthora
و  Pythiumكه موجب پوسيدگي ريشه و طوقة درختان
E-mail: jamini@uok.ac.ir
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گردو در دنيا و در ايران ميشوند اهميت ويژهاي دارند.
عالئم بيماري بهصورت كاهش رشد و پيدايش عالئم
پژمردگي و ترشح يك شيرة سياهرنگ در قسمت طوقه تا
حدود يك متر باالتر از سطح خاک است .عالئم بيماري در
درختان جوان بهصورت سبزخشکي ظاهر ميشود ،اما در
درختان مسنتر عالئمي نظير ضعف و زوال تدريجي،
خشکيدگي سرشاخهها و نهايتاً مرگ درخت مشاهده
ميشود ( .)Banihashemi, 1991بيماريهاي ناشي از اين
عوامل در خاکهايي با بافت سنگين و فاقد زهکش،
قسمتهاي گود مزرعه و در مزارعي كه بهصورت مکرر
تحت آبياري غرقابي قرار گرفتهاند ،يا ساليان متوالي زير
كشت آبي بودهاند عموميت بيشتري دارد (.)Erwin, 1996
گونههاي ،P. cinnamomi ،P. citricola ،P. Cactorum
 P. citrophthoraو يك گونة ناشناس Phytophthora sp.
در كاليفرنيا به عنوان عوامل پوسيدگي طوقه و ريشة گردو
در آمريکا معرفي شدهاند ( ;Green & Pratt, 1970
 .)Mircetich & Matheron, 1983در آزمايش ديگري در
آمريکا گونة  P. citricolaبه عنوان عامل پوسيدگي ريشه و
شانکر تنه روي گردو شناخته شد؛ بهطوري كه در آزمون
بيماريزايي روي نهال ،بعد از گذشت  94ساعت موجب
مرگ كامل گياه شد ( .)Beckerman & Ruhi, 2007در
ايران  Phytophthora cactorumبه عنوان يکي از عوامل
پوسيدگي طوقه و ريشة گردو در مناطق مختلف كشور
گزارش شده است ( ;Abusaedi et al., 1998
;.Baktayari & Ershad, 2010; Banihashemi, 1995
 .)al., 1998 .Kumarciy etگونة  P.citrophthoraدر
استانهاي فارس ،كرمان و سمنان ( Rafati et al.,
 )2010; Ghaderi & Banihashemi, 2007و
 P.citricolaدر فارس و كهگيلويه و بويراحمد
( )Ghaderi & Banihashemi, 2006به عنوان عوامل
پوسيدگي طوقه و ريشة گردو معرفي شدهاند .نتايج
بيماري زايي پنج گونه از فيتوفتورا روي گردو نشان داد
كه گونة  P.cinnamomiباعث پوسيدگي شديد ريشه و
مرگ گياهچه شد ،اما دربارة گونههاي ،P. cactorum
 P. cambivora ،P. citricolaو  P. cryptogeaدو ماه
پس از مايهزني نيز عالئم بيماري روي طوقة درخت
مشاهده نشد .اين نتايج نشان داد كه اين گونهها
همچون عوامل مستعدكنندة بيماري عمل ميكنند و با

تأثير بر سيستم ريشه و افزايش آسيبپذيري ميزبان به
استرسهاي محيطي ،سبب تضعيف درختان گردو
ميشوند ( .)Vettraino & Belisario, 2003تعدادي از
گونههاي  Pythiumاز جمله مخربترين بيمارگرهاي
گياهياند ( .)Agrios, 2005ظرفيت بيماريزايي گونههاي
 Pythiumبستگي به توليد آنزيمهاي پکتوليتيك و
سلوليتيك دارد و فيتوآلکسين و ايندوليك اسيد
فاكتورهاي رشدياند كه در تعدادي از گونههاي Pythium
جدا شدهاند ( .)Blok, 1973بيشتر گونههاي Pythium
قادر به پارازيته كردن بذر و نهالاند و در خانوادههاي
گياهي زيادي باعث بيماري بوتهميري ميشوند ( Hendrix
 .)& Powell, 1968نقش اين گونهها به عنوان
بيمارگرهاي گياهي به پتانسيل اينوكولوم ،دماي خاک،
محتواي آب خاک pH ،خاک ،رقابت با ديگر
ميکروارگانيسمها و محتواي كاتيوني بستگي دارد
( Hendrix & Powell, 1968; Vettraino & Belisario,
 .)2003بررسيها در استان فارس نشان داد كه نهالهاي
دو ماهة گردو نسبت به سه گونة ،P.aphanidermatum
 P. delienseو  P. vexansحساسيت داشتند ،اما ريسههاي
 P. aphanidermatumقدرت تهاجمي بيشتري داشتند
) .(Ghaderi & Banihashemi, 2010تحقيقات نشان
داد كه گونههاي ،P. ultimum ،P. sylvaticum
 P. intermediumبيمارگرهاي قوي روي ريشة اولية نهال
سيب محسوب ميشوند ( .)Mulder, 2001همچنين در
آزمايشي كه به بررسي سالمت آبهاي مراكش در
آفريقاي شمالي اختصاص داشت ،براي اولين بار گونههايي
از پيتيوم شامل  P. torulosum ،P. catenulatumو
 P. group-Fرا كه روي درختان ميوه بيماريزا بودند،
جداسازي و شناسايي كردند ( El Androusse et al.,
 .)2007اولين بار گونة  P. vexansاز درختان گردو در
آمريکا جداسازي شد (.)Hendrix & Powell, 1968
سپس گونههاي ،P. oedochilum ،P. irregulare
 P. torulosum ،P. vexansو  P. paroecandrumاز
گردوهايي كه داراي عالئم پوسيدگي ريشه و طوقه
بودند جدا و اثبات بيماريزايي شدند ( Green & pratt,
.)1970
هدف از اين تحقيق بررسي پوسيدگي ريشه و طوقة
گياهان گردو و تعيين عوامل ايجادكنندة اين بيماري و
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بيماريزايي عوامل جداشده روي گردو در شرايط
آزمايشگاه و گلخانه است.
مواد و روشها
نمونهبرداری

طي بازديدهايي كه براي بررسي پوسيدگي طوقه و
ريشة درختان گردو در سالهاي  1963-37از باغهاي
مناطق مختلف استان كرمانشاه به عمل آمد ،از درختان
در حال زوال و دچار پوسيدگي طوقه و ريشه در
روستاي ورمنجه در اطراف شهرستان كرمانشاه
نمونهبرداري شد .از قسمتهاي طوقه ،ريشه و خاک
همراه با ريشة اين درختان نمونهبرداري شد .نمونههاي
جمعآوريشده ضمن ثبت مشخصات در داخل يخدان
به آزمايشگاه انتقال داده شدند.
جداسازی و خالصسازی جدایههای قارچی

به منظور جداسازي بيمارگر از بافتهاي گياهي ،نسوج
آلوده در زير جريان آب شستوشو داده شده و به قطعات
 2-9ميليمتري تقسيم شدند .قطعات بافت پس از
ضدعفوني سطحي با استفاده از اتانول 67درصد ،روي
محيط كشت عمومي آرد ذرت -آگار ) (CMAو همچنين
 CMAبه همراه آمپيسيلين  ،)927mg/L) 977ريفامپين
 ،)97mg/L( 977نيستاتين  )97mg/L( 177و بنوميل
 97درصد ( )17mg/Lكشت داده شدند و بهمدت 6-9
روز در تاريکي در دماي  29oCقرار گرفتند.
براي جداسازي قارچ از خاک پس از مخلوط كردن
كامل نمونههاي خاک حدود 7/9كيلوگرم از آن به ظرفي
مناسب منتقل و سوسپانسوني از خاک و آب مقطر سترون
تهيه گرديد ،بهگونهاي كه آب حدود يك سانتيمتر سطح
خاک درون ظرف را پوشاند .در هر ظرف سوسپانسيون
خاک ،قطعات كوچك برگ تازة مركبات پس از ضدعفوني
سطحي با اتانل هفتاد درصد ،به عنوان طعمه قرار داده شد
و پس از حدود  26ساعت قطعات برگ از سوسپانسيون
خاک خارج و پس از شستوشوي سطحي ،روي محيط
كشت نيمهانتخابي قرار داده شدند ( .)Ershad, 1992به
منظور خالصسازي جدايهها از محيط كشت آب آگار %2
و روش نوک ريسه استفاده گرديد و براي نگهداري
جدايهها از روش ارشاد بهره گرفته شد (.)Ershad, 1992
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شناسایی جدایهها

شناسايي جدايههاي فيتوفتورا بر اساس ويژگيهاي
مرفولوژيك اندامهاي رويشي و زايشي و خصوصيات
فيزيولوژيك نظير رشد در دماهاي مختلف صورت
گرفت ( .)Ershad, 1992به منظور توليد اسپورانژيوم،
جدايههاي قارچي فيتوفتورا ،ابتدا روي محيط كشت
 CMAكشت داده شدند و سپس تعدادي بذر
سترونشدة شاهدانه در حاشية پرگنه در حال رشد قرار
داده شد .بذرهاي مذكور پس از  26ساعت به آب مقطر
سترون منتقل و زير نور المپ مهتابي در دماي اتاق
قرار داده شدند .براي بررسي ميکروسکوپي
اسپورانژيومها ،اساليدهايي تهيه شد و  97اسپورانژيوم
بررسي و اندازهگيري گرديد ( ;Stamps et al., 1990
 .)Waterhouse, 1963براي توليد اعضاي جنسي از
محيط كشت آرد لوبيا آگار ( )Bean Agarاستفاده
گرديد ( .)Ershad, 1992بدين منظور ،از حاشية پرگنة
فعال هر جدايه روي محيط كشت  ،CMAقرصهاي
ميسليومي برداشته شد و به ظرف پتري حاوي محيط
كشت آرد لوبيا آگار منتقل گرديد .سپس براي توليد
اسپور ،ظروف پتري بهمدت يك هفته به مکان تاريك
انتقال داده شدند .به منظور تعيين دماهاي ويژة
جدايهها ،ابتدا قرصهايي  4ميليمتري از حاشية
پرگنههاي فعال بهصورت وارونه در مركز ظروف پتري
حاوي محيط كشت  CMAقرار داده شدند و پس از
نگهداري به مدت  12تا  26ساعت در دماي آزمايشگاه
و مشخص كردن رشد ،بهمدت سه روز در طيف دمايي
 9 -67oCبه فاصلة  9oCو براي هر دما سه تکرار انجام
شد و پس از اين مدت متوسط رشد قطري قارچ براي
هر جدايه اندازهگيري شد ( Dick, 1990; Uzuhashi et
.)al., 2010; Van der Plaata-niterink, 1981
براي شناسايي جدايههاي قارچ پيتيوم جدايههاي
آن روي محيط غذايي  CMAكشت و مشخصات پرگنة
آن بر اساس منابع معتبر بررسي گرديد ( ;Dick, 1990
 .)Van der Plaata-niterink, 1981براي تعيين دماهاي
ويژه براي رشد بهتر جدايههاي پيتيوم به روش باال از
محيط كشت سيبزميني -هويج  -آگار ) (PCAاستفاده
شد .براي اين كار  27گرم سيبزميني و  27گرم هويج
به قطعات كوچك خرد شد و در يك ليتر آب بهمدت
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يك ساعت پخته شد .عصارهگيري با عبور دادن آن از
يك پارچه تميز انجام گرفت .بعد از اضافه كردن آگار به
آن ،بهمدت  27دقيقه در دماي  121oCاستريل گرديد.
سپس جدايههاي قارچ پيتيوم روي آن در دماي مختلف
كشت گرديد.
آزمون بیماریزایی

آزمون بيماريزايي به دو روش مايهزني شاخههاي بريده
) (Excised shootsو ريشة دانهالهاي دوماهة گردو
انجام گرفت ) .(Ren et al., 2011در اين آزمون از
جدايههايي از گونههاي  P. cactorumو  P. citricolaبه
همراه دو جدايه از قارچ  Pythiumكه از خاک باغ
درختان ميوة دچار بيماري و ريشة پوسيدة درختان
گردو جداسازي شده بودند ،استفاده گرديد.
الف) آزمون بیماریزایی روی شاخههای بریده

در اين روش از شاخههاي يکسالة درختان گردو به
طول  29تا  97سانتيمتر و قطر حدود دو سانتيمتر
استفاده گرديد .بعد از حذف شاخههاي فرعي و برگها،
سطح شاخهها با استفاده از اتانول  34درصد ضدعفوني
شد .سپس شکافهايي بهصورت اريب ،با طول تقريبي
 9سانتيمتر توسط چاقوي سترون در پوست شاخهها
ايجاد شد و قرصي از حاشية پرگنة در حال رشد قارچ
به قطر  6ميليمتر در زير پوست قرار داده شد .پس از
برگرداندن پوست ،روي آن توسط پارافيلم پوشانده شد.
براي جلوگيري از تبخير ،انتهاي شاخهها با استفاده از
پارافيلم پوشانده شد .براي شاهد از قطعات محيط
كشت بدون قارچ استفاده شد .اين آزمون در چهار تکرار
انجام گرفت و شاخههاي مايهزنيشده هر يك بهصورت
جداگانه در يك لولة آزمايش حاوي آب مقطر سترون و
در دماي  29 ±1oCدر داخل انکوباتور قرار داده شدند
) .(Ren et al., 2011; Boughalleb et al., 2006پس از
 21روز شاخهها از نظر پيدايش عالئم بيماري در
مقايسه با شاهد بررسي شدند و ميزان پيشروي قارچ
روي ساقه و ريشه (طول بافت آلوده يا لکههاي
ايجادشده روي هر ساقه) در هر نمونه اندازهگيري شد.
براي رعايت اصول كخ و جداسازي مجدد قارچ بيمارگر
از بافتهاي گياهي قطعاتي از بافت كه داراي عالئم

بيماري بودند جداسازي و بعد از ضدعفوني سطحي
روي محيط كشت نيمهانتخابي كشت داده شدند .اندازة
لکههاي ايجادشده روي شاخههاي آلوده براي هر تيمار
اندازهگيري گرديد و دادههاي بهدستآمده در قالب
طرح كامالً تصادفي با استفاده از نرمافزار SAS 9.1
تجزيه و تحليل شدند .مقايسة ميانگينها هم با آزمون
دانکن انجام گرفت.
ب) آزمون بیماریزایی روی دانهالهای گردو در
شرایط گلخانه

در آزمون گلخانهاي از دانهالهاي دوماهة گردو براي
مايهزني استفاده گرديد .بذور گردو پس از شستوشو با
آب معمولي ابتدا توسط محلول هيپوكلريت سديم يك
درصد به مدت  17دقيقه ضدعفوني شدند و پس از
شستوشو و خشك كردن به مدت دو هفته در داخل
آب قرار داده شد .بعد از اين مدت بذرها خشك شد و
داخل كيسة پالستيکي گذاشته شد و به مدت  97روز
داخل يخچال در دماي  6درجة سلسيوس قرار داده
شد .پس از خارج كردن از يخچال ،بذرها در دماي
حدود  29oCدر داخل انکوباتور قرار داده شد تا آمادة
كاشت شدند .اين بذور در داخل گلدانهايي به قطر 17
و ارتفاع  12سانتيمتر حاوي مخلوطي از خاک زراعي و
ماسه به نسبت مساوي ( )1:1كاشته شدند و دانهالهاي
دوماهه با استفاده از ماية قارچ توليدشده بر روي
قطعات برگ قياق مايهزني شدند .براي اين كار ،برگ
قياق به قطعات  1سانتيمتري بريده شد و در 177
ميليليتر آب مقطر در دماي  121 oCبهمدت  27دقيقه
دو بار سترون شد .از هر كدام از جدايههاي سهروزة
قارچ بيمارگر كه روي محيط غذايي  CMAكشت شده
بودند ،پنج قطعه با قطر نيم سانتيمتر برداشته و در
شرايط سترون زير هود به داخل ارلن حاوي برگ قياق
سترون منتقل گرديد و ارلن بهمدت يك هفته در دماي
 26oCنگهداري شد .سپس خاک اطراف طوقة نهالهاي
جوان كنار زده شد و دو گرم از ماية تلقيح قارچ بيمارگر
(براي هر جدايه) اضافه شد و خاک دوباره به جاي اول
برگردانده شد .گلدانها سپس بهمدت  66ساعت غرقاب
شدند (هر سه تکرار در يك سطل) و پس از اين مرحله
در شرايط معمولي نگهداري شدند .در تيمار شاهد از
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برگهاي قياق سترون بدون ماية قارچ استفاده شد.
گلدانها در دماي  ،16-99oCشرايط نوري  14ساعت
روشنايي و  6ساعت تاريکي و رطوبت نسبي 67درصد
در گلخانه نگهداري شدند .بعد از پيدايش عاليم
بيماري ،نهالها بهدقت از خاک خارج شدند و بعد از
شستوشو زير شير آب ،ميزان پيشروي قارچ روي طوقه
و ريشه اندازهگيري شد .سرانجام پس از ضدعفوني
ريشه و طوقة نهالهاي آلوده با اتانول  67درصد،
بافتهاي بيمار روي محيط كشت نيمهانتخابي براي
جداسازي مجدد قارچ بيمارگر كشت داده شدند.
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نشد .حرارتهاي ويژه روي محيط كشت  ،PCAكمينه
 ،9oCبيشينه  97oCو بهينه  29oCتعيين شد .مقايسة
ويژگيهاي جدايههاي  Pythiumدر اين تحقيق با
گونههاي توصيفشده در كليدهاي شناسايي ديگر
پژوهشگران و همچنين مشخصات گونههايي كه در
مقاالت بهصورت پراكنده توصيف شدهاند با مشخصات
هيچيك از گونههاي توصيفشده توسط ديك و
واندرپالت تطابق كامل نداشت ( Dick, 1990; Van der
.)Plaats-niterink, 1981
نتایج اثبات بیماریزایی

نتایج و بحث
مشخصات جدایههای تحت بررسی

با نمونهبرداريهايي كه از باغهاي درختان گردو در
شهرستان كرمانشاه صورت گرفت ،هشت جداية
 Phytophthoraبهدست آمد كه بر اساس ويژگيهاي
مرفولوژيك و دماي رشد ،هفت جدايه متعلق به
 P. cactorumو يك جدايه مربوط به  P. citricolaبود.
مشخصات هر دو گونة شناساييشده با خصوصيات و
مشخصاتي كه  (1963) Waterhouseو Stamps et al.
) (1990براي اين دو گونه ارائه داده بودند مطابقت
داشت.
همچنين در اين بررسي ،پنج جداية قارچ Pythium
 sp.از طوقه و ريشه و همچنين خاک اطراف درختان
بيمار از باغ گردو واقع در روستاي ورمنجه ،منطقة
مياندربند استان كرمانشاه بهدست آمد .پرگنة قارچ
روي محيط كشت  CMAكمي كرکدار و از پشت
تشتك پتري منظره گلكلمي دارد (شکل  .)1-aاما
روي محيط كشت  CMAتوليد ريسههاي تخت و
بيشکل ميكند .ميزان متوسط رشد روزانة قارچ روي
محيط كشت  PCAدر دماي  29±1oCدرجة
سانتيگراد  1/1-1/9سانتيمتر بود .عرض هيفهاي
اصلي  4-6ميکرومتر بود .اسپورانژيومها كروي ،ليمويي
و تخممرغيشکل اند و داراي لولة تخلية طويلاند كه
اندازة آنها حدود  29-92ميکرومتر است و
پروليفراسيون دارند (شکل  .)1–b,cاين گونه داراي
تورمهاي هيفي زيادي است كه اندازة آنها 22-94
ميکرومتر است .اعضاي جنسي در اين نمونهها مشاهده

در اين بررسي دو جدايه از  Pythium sp.از بافت و خاک
آلودة درختان گردو و دو جدايه از گونههاي
 P. cactorumو  P. citricolaجداشده از خاک باغ
درختان ميوه از نظر ميزان توسعة بيماري روي شاخههاي
بريده آزمايش شد و عالئم بيماري در مقايسه با شاهد
كامالً معنادار بود (شکل  .)9دربارة ميزان توسعة بيماري
بين تيمارهاي مختلف در سطح آماري يك درصد اختالف
معنادار بود .همچنين آزمون مقايسهاي دانکن قارچها را از
اين نظر در گروههاي مختلف قرار داد (شکل  .)2بر اين
اساس قارچ  P. cactorumبيشترين ميزان توسعة بيماري
را به خود اختصاص داد .تيمار ) Pythium sp. (1جداشده
از بافت بيمار در جايگاه دوم قرار گرفت ،اما اختالف آن با
تيمار  P. cactorumاز نظر آماري معنادار نبود .تيمارهاي
ديگر شامل ) Pythium sp. (2جداشده از خاک اطراف
طوقه و ريشة درختان بيمار و  P. citricolaدر گروه بعدي
آماري قرار گرفتند ،اما اختالف آنها از نظر ميزان توسعة
بيماري با شاهد در سطح آماري يك درصد معنادار بود
(شکل  .)2در اين تحقيق گونة  P. cactorumبيشترين
بيماريزايي را روي شاخههاي بريدة گردو ايجاد كرد .اين
نتايج با نتايج محققان ديگر در ايران و ديگر كشورها تا
حدودي متفاوت است ( Mircetich & Matheron,
 .)1983; Banihashemi, 2007بر اساس تحقيق قادري
و بنيهاشمي ريسههاي  P. citricolaبا سرعت بيشتري
نسبت به گونههاي  P. citrophthoraو  P. cactorumقادر
به پيشروي در شاخههاي بريده بودند ( & Ghaderi
 .)Banihashemi, 2007همچنين مرستيچ و ماترون
گونههاي  P. cinnamomiو  P. citricolaرا به عنوان
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بيمارگرهاي مخرب روي شاخههاي بريدة گردو معرفي
كردند .بر اساس تحقيق آنان گونههاي  P. cactorumو
 P. citrophthoraاز لحاظ ايجاد بيماريزايي در يك سطح
معرفي شدند ).(Mircetich & Matheron, 1983
نتايج ،بيماريزايي جدايههاي سه گونة قارچي روي
دانهالهاي دو ماهة گردو در شرايط گلخانه نشان داد كه
جدايههاي  P. citricolaبعد از گذشت هشت روز سبب
سبزخشکي و مرگ كامل دانهالها شدند .دربارة گونههاي
 P. cactorumبعد از گذشت دوازده روز و Pythium sp.
بعد از گذشت چهارده روز عاليم پژمردگي و مرگ روي
دانهالها ظاهر شد (شکلهاي  6و  .)9باغي كه در اين
تحقيق تحت بررسي قرار گرفت و از آن نمونهها جمعآوري
شد ،كامالً از آب ساكن اشباع بود و جدايههاي Pythium
 sp.از درختاني بهدست آمدند كه بهطور دائم اشباع از آب

بودند .همچنين سطح آب زيرزميني در منطقة تحت نظر
باال بود .لذا با توجه به طبيعت جنس  Pythiumوقوع
بيماري در چنين شرايطي دور از انتظار نيست .قارچهاي
جنس  Pythiumدر محصوالت مختلف معموالً عامل مرگ
گياهان جوان و بوتهميري در گياهان يكساله ميشوند
( Al-Sadi et al., 2007; Drechsler, 1939; El
 .)Androusse et al., 2007لذا ايجاد بيماري توسط اين
جنس روي درختان مسن گردو دستاورد جديدي به شمار
ميرود.
با توجه به نتايج آزمايشهاي گلخانهاي ،گونة
 P. citricolaبيشترين تأثير را در مرگ دانهالها داشت
كه اين نتايج با نتايج محققان ديگر در ايران و جهان
هماهنگي دارد ( ; Ghaderi & Banihashemi, 2007
.)Mircetich & Matheron, 1983

شکل  .1كلني  Pythium sp.روي محيط  .(a) CMAاسپورانژيومها با لولة تخليه طويل ) .(bپروليفراسيون).(c

شکل  .2نتيجة تأثير بيماريزايي قارچهاي مختلف روي شاخههاي بريدة گردو
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شکل  .9عالئم بيماري حاصل از مايهزني
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 Pythium sp.روي شاخههاي بريدة گردو ) (Aدر مقايسه با شاهد )(B

شکل  .6عالئم بيماري توسط قارچ  Phytophthora citricolaروي دانهالهاي گردو ) (Aدر مقايسه با شاهد ) (Bبعد از گذشت هشت روز

شکل  .9عالئم بيماري توسط  Pythium sp.روي دانهالهاي گردو ) (Aدر مقايسه با شاهد ) (Bبعد از گذشت دو هفته
نتیجهگیری کلی

نتايج كلي نشان داد كه دو گونة  P. cactorumو
 P. citricolaو گونة  Pythium sp.عامل پوسيدگي ريشه و
طوقة درختان گردو در شهرستان كرمانشاه محسوب

ميشوند .مشخصات جدايههاي پيتيوم با مشخصات منابع
معتبر مطابقت نداشت و احتماالً يك گونة جديد از اين
قارچ باشد و الزم است مطالعات بيشتر و دقيقتري روي
آن انجام گيرد .اگرچه برخي خصوصيات اين جدايهها نظير

1936  بهار و تابستان،1  شمارة،64  دورة،دانش گياهپزشکي ايران

و دشواريهايي كه براي تشخيص اين گونه و گونههاي
 لذا انجام آزمايشهاي، وجود داردPythium ديگر
مولکولي و تکميلي براي شناسايي دقيق اين گونه
.ضرورت دارد
سپاسگزاري
هزينه و امکانات مورد استفاده در اين طرح از اعتبارات
پژوهشي دانشکدة كشاورزي و معاونت پژوهشي دانشگاه
 بدين وسيله نگارندگان.كردستان تأمين شده است
.مراتب قدرداني خود را ابراز ميدارند
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لولة تخلية طويل در اسپورانژيوم و وجود پروليفراسيون با
 اما خصوصيات، مشابهت داردPythium oedochilum گونة
P. ديگر نظير توليد اووسپور در كشت خالص كه در گونة
 به سهولت تشکيل ميشود و نحوة اتصالoedochilum
 در.آنتريديوم و اووگونيوم با گونة ذكرشده متفاوت است
)Pythium senso lato( طبقهبندي جديد گونههايي از
كه داراي اسپورانژيوم از نوع تخممرغي و گالبيشکل اند
 قرار ميگيرند و به اينOvatisporangium در جنس
ترتيب جدايههاي فوق نيز در اين جنس جاي ميگيرند
 با توجه به ابهامات.)Uzuhashi & Kakishima, 2010(
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