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 چکیده

های گردو در شهرستان کرمانشاه به عمل آمد، از ریشه و طوقه و خاک  طی بازدیدهایی که از باغ

همراه ریشه و طوقۀ درختان گردو که عالئم زوال، پوسیدگی طوقه و ریشۀ مشكوک به آلودگی 

Pythium وPhytophthora  ها در آزمایشگاه روی  آوری شد. نمونه هایی جمع اشتند نمونهد

های  انتخابی کشت شد. بر اساس خصوصیات مرفولوژیک، اندام های کشت عمومی و نیمه محیط

جنسی و غیرجنسی و میزان رشد کلنی قارچ در دماهای مختلف و تطابق با منابع معتبر، سیزده 

شناسایی  .Pythium spو گونۀ  P. citricolaو  Phytophthora cactorumجدایه متعلق به سه گونۀ 

در  Pythiumشدۀ  های شناخته و تشخیص داده شد. خصوصیات جدایه پیتیوم با هیچ یک از گونه

ترتیب از بافت ریشۀ  به Pythium sp. (2)و  Pythium sp. (1)منابع معتبر مطابقت نداشت. دو جدایۀ 

زایی جدایۀ پیتیوم به همراه دو  ی گردید. آزمون بیماریآلوده جداساز آلوده درخت گردو و خاک

های  های بریدۀ گردو در شرایط آزمایشگاه و همچنین دانهال بر روی شاخه Phytophthoraگونۀ 

  Phytophthora cactorumگردو در گلخانه انجام گرفت. بر اساس نتایج آزمایشگاهی گونۀ 

ای بریدۀ گردو به خود اختصاص داد و با گونۀ ه بیشترین میزان توسعۀ بیماری را روی شاخه

Pythium sp.(1) در یک گروه آماری قرار گرفت. گونۀPhytophthora citricola  وPythium sp.(2)  

 P. cactorumو P. citricola ای گونۀ  در گروه بعدی آماری قرار گرفتند. در آزمایش گلخانه

های گردو شدند.  رگ کامل دانهالترتیب بعد از هشت و دوازده روز منجر به م به

ها و مرگ  بعد از گذشت چهارده روز باعث خشكیدگی ساقه و برگ  .Pythium spهای جدایه

 ها شدند. دانهال

 

 .Phytophthora ، Pythiumزایی، پوسیدگی طوقه و ریشه، گردو، بیماری :هاي کلیدي واژه

 

 مقدمه

در پهنة   Juglandaceaeاز تيرة (.Juglans regia L)گردو 

پايه با  وسيعي از جهان گسترش دارد. گردو درختي يك

افشاني آن با باد انجام  جنسي است كه گرده هاي تك گل

شود. رقم متداول گردو كه در بيشتر كشورها كاشته  مي

ها و  . مرگ نهال(Jalili, 2002) شود گردوي ايراني است مي

از زاد  زاي خاک هاي بيماري درختان بارور توسط قارچ

ترين مشکالت توليدكنندگان اين محصول است. از  مهم

 Phytophthoraهاي زاي گياهي، گونه هاي بيماري بين قارچ

كه موجب پوسيدگي ريشه و طوقة درختان  Pythiumو  
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اي دارند.  شوند اهميت ويژه گردو در دنيا و در ايران مي

صورت كاهش رشد و پيدايش عالئم  عالئم بيماري به

رنگ در قسمت طوقه تا  ترشح يك شيرة سياهپژمردگي و 

حدود يك متر باالتر از سطح خاک است. عالئم بيماري در 

شود، اما در  صورت سبزخشکي ظاهر مي درختان جوان به

تر عالئمي نظير ضعف و زوال تدريجي،  درختان مسن

ها و نهايتاً مرگ درخت مشاهده  خشکيدگي سرشاخه

هاي ناشي از اين  ماري. بي(Banihashemi, 1991)شود  مي

هايي با بافت سنگين و فاقد زهکش،  عوامل در خاک

صورت مکرر  هاي گود مزرعه و در مزارعي كه به قسمت

اند، يا ساليان متوالي زير  تحت آبياري غرقابي قرار گرفته

. (Erwin, 1996) اند عموميت بيشتري دارد كشت آبي بوده

 ،P. Cactorum، P. citricola، P. cinnamomi هاي گونه
P. citrophthora  و يك گونة ناشناسPhytophthora sp. 

در كاليفرنيا به عنوان عوامل پوسيدگي طوقه و ريشة گردو 

 ;Green & Pratt, 1970) اند در آمريکا معرفي شده

Mircetich & Matheron, 1983) در آزمايش ديگري در .

ريشه و  به عنوان عامل پوسيدگي P. citricolaآمريکا گونة 

طوري كه در آزمون  شانکر تنه روي گردو شناخته شد؛ به

ساعت موجب  94زايي روي نهال، بعد از گذشت  بيماري

در  .(Beckerman & Ruhi, 2007) مرگ كامل گياه شد

به عنوان يکي از عوامل  Phytophthora cactorumايران 

پوسيدگي طوقه و ريشة گردو در مناطق مختلف كشور 

 ;Abusaedi et al., 1998) استگزارش شده 

Baktayari & Ershad, 2010; Banihashemi, 1995;. 

Kumarciy et. al., 1998)گونة .P.citrophthora   در

 ,.Rafati et al) هاي فارس، كرمان و سمنان استان

2010; Ghaderi & Banihashemi, 2007)  و

P.citricola در فارس و كهگيلويه و بويراحمد 

(Ghaderi & Banihashemi, 2006)  به عنوان عوامل

اند. نتايج  پوسيدگي طوقه و ريشة گردو معرفي شده

زايي پنج گونه از فيتوفتورا روي گردو نشان داد  بيماري

باعث پوسيدگي شديد ريشه و  P.cinnamomi كه گونة

 ،P. cactorumهاي  مرگ گياهچه شد، اما دربارة گونه
P. citricola، P. cambivora و P. cryptogea  دو ماه

زني نيز عالئم بيماري روي طوقة درخت  پس از مايه

ها  مشاهده نشد. اين نتايج نشان داد كه اين گونه

كنند و با  همچون عوامل مستعدكنندة بيماري عمل مي

 پذيري ميزبان به تأثير بر سيستم ريشه و افزايش آسيب

هاي محيطي، سبب تضعيف درختان گردو  استرس

. تعدادي از (Vettraino & Belisario, 2003) شوند مي

ترين بيمارگرهاي  از جمله مخرب Pythiumهاي  گونه

هاي  زايي گونه . ظرفيت بيماري(Agrios, 2005) اند گياهي

Pythium هاي پکتوليتيك و  بستگي به توليد آنزيم

سلوليتيك دارد و فيتوآلکسين و ايندوليك اسيد 

 Pythiumهاي  دادي از گونهاند كه در تع  فاكتورهاي رشدي

 Pythiumهاي  . بيشتر گونه(Blok, 1973) اند جدا شده

هاي  اند و در خانواده قادر به پارازيته كردن بذر و نهال

 Hendrix) شوند ميري مي گياهي زيادي باعث بيماري بوته

& Powell, 1968)ها به عنوان  .  نقش اين گونه

ولوم، دماي خاک، بيمارگرهاي گياهي به پتانسيل اينوك

خاک، رقابت با ديگر  pHمحتواي آب خاک، 

 ها و محتواي كاتيوني بستگي دارد  ميکروارگانيسم

(Hendrix & Powell, 1968; Vettraino & Belisario, 

هاي  ها در استان فارس نشان داد كه نهال . بررسي(2003

، P.aphanidermatumدو ماهة گردو نسبت به سه گونة 

P. deliense  وP. vexans هاي  حساسيت داشتند، اما ريسه

P. aphanidermatum  قدرت تهاجمي بيشتري داشتند

(Ghaderi & Banihashemi, 2010) تحقيقات نشان . 

 ،P. sylvaticum، P. ultimumهاي  داد كه گونه
P. intermedium  بيمارگرهاي قوي روي ريشة اولية نهال

همچنين در  .(Mulder, 2001) شوند سيب محسوب مي

هاي مراكش در  آزمايشي كه به بررسي سالمت آب

هايي  آفريقاي شمالي اختصاص داشت، براي اولين بار گونه

 و P. catenulatum، P. torulosum شامل پيتيوماز 
P. group-F زا بودند،  را كه روي درختان ميوه بيماري

 ,.El Androusse et al) جداسازي و شناسايي كردند

از درختان گردو در  P. vexans لين بار گونة. او(2007

 .(Hendrix & Powell, 1968) آمريکا جداسازي شد

 ،P. irregulare ،P. oedochilumهاي  سپس گونه
P. vexans ،P. torulosum  وP. paroecandrum  از

گردوهايي كه داراي عالئم پوسيدگي ريشه و طوقه 

 ,Green & pratt)زايي شدند  بودند جدا و اثبات بيماري

1970). 

هدف از اين تحقيق بررسي پوسيدگي ريشه و طوقة 

گياهان گردو و تعيين عوامل ايجادكنندة اين بيماري و 
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شده روي گردو در شرايط  زايي عوامل جدا بيماري

 آزمايشگاه و گلخانه است.

 

 ها مواد و روش
 برداری نمونه

طي بازديدهايي كه براي بررسي پوسيدگي طوقه و 

 هاي از باغ 1963-37هاي  در سالگردو درختان  ةريش

از درختان  ،مناطق مختلف استان كرمانشاه به عمل آمد

دچار پوسيدگي طوقه و ريشه در  و در حال زوال

روستاي ورمنجه در اطراف شهرستان كرمانشاه 

هاي طوقه، ريشه و خاک  برداري شد. از قسمت نمونه

هاي  شد. نمونه برداري اين درختان نمونه ةهمراه با ريش

شده ضمن ثبت مشخصات در داخل يخدان  آوري جمع

 به آزمايشگاه انتقال داده شدند.

 

 های قارچی سازی جدایه جداسازی و خالص

هاي گياهي، نسوج  به منظور جداسازي بيمارگر از بافت

وشو داده شده و به قطعات  آلوده در زير جريان آب شست

بافت پس از متري تقسيم شدند. قطعات  ميلي 9-2

درصد، روي  67ضدعفوني سطحي با استفاده از اتانول

و همچنين  (CMA)آگار  -محيط كشت عمومي آرد ذرت

CMA 977سيلين  به همراه آمپي mg/L)927 ريفامپين ،)

977 (L/mg97 نيستاتين ،)177 (mg/L97 و بنوميل )

 6-9مدت  ( كشت داده شدند و بهmg/L17درصد ) 97

oماي روز در تاريکي در د
C29 .قرار گرفتند 

براي جداسازي قارچ از خاک پس از مخلوط كردن 

كيلوگرم از آن به ظرفي 9/7هاي خاک حدود  كامل نمونه

مناسب منتقل و سوسپانسوني از خاک و آب مقطر سترون 

متر سطح  اي كه آب حدود يك سانتي گونه تهيه گرديد، به

 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 

ساعت قطعات برگ از سوسپانسيون  26و پس از حدود 

وشوي سطحي، روي محيط  خاک خارج و پس از شست

. به (Ershad, 1992) انتخابي قرار داده شدند كشت نيمه

% 2ها از محيط كشت آب آگار  يهسازي جدا منظور خالص

و روش نوک ريسه استفاده گرديد و براي نگهداري 

 .(Ershad, 1992) بهره گرفته شد ها از روش ارشاد جدايه

 ها شناسایی جدایه

هاي  بر اساس ويژگي ي فيتوفتوراها شناسايي جدايه

و خصوصيات  هاي رويشي و زايشي مرفولوژيك اندام

صورت  ماهاي مختلففيزيولوژيك نظير رشد در د

. به منظور توليد اسپورانژيوم، (Ershad, 1992) گرفت

ابتدا روي محيط كشت  فيتوفتورا، هاي قارچي جدايه

CMA و سپس تعدادي بذر  ندكشت داده شد

در حال رشد قرار  پرگنه ةشاهدانه در حاشي ةشد سترون

ساعت به آب مقطر  26. بذرهاي مذكور پس از داده شد

زير نور المپ مهتابي در دماي اتاق  سترون منتقل و

قرار داده شدند. براي بررسي ميکروسکوپي 

 اسپورانژيوم 97و  شد ها، اساليدهايي تهيه اسپورانژيوم

 ;Stamps et al., 1990) گيري گرديد اندازه بررسي و

Waterhouse, 1963) براي توليد اعضاي جنسي از .

اده استف (Bean Agar) آرد لوبيا آگارمحيط كشت 

 ةپرگن ة. بدين منظور، از حاشي(Ershad, 1992) گرديد

هاي  ، قرصCMAروي محيط كشت  فعال هر جدايه

به ظرف پتري حاوي محيط ميسليومي برداشته شد و 

توليد  برايآگار منتقل گرديد. سپس كشت آرد لوبيا 

مدت يك هفته به مکان تاريك  ظروف پتري به ،اسپور

 ةتعيين دماهاي ويژ انتقال داده شدند. به منظور

 ةمتري از حاشي ميلي 4هايي  ها، ابتدا قرص جدايه

صورت وارونه در مركز ظروف پتري  هاي فعال به پرگنه

قرار داده شدند و پس از  CMAحاوي محيط كشت 

ساعت در دماي آزمايشگاه  26 تا 12نگهداري به مدت 

 مدت سه روز در طيف دمايي به ،دن رشدكرو مشخص 
o
C67- 9  ة فاصلبهo

C9  تکرار انجام  سهو براي هر دما

و پس از اين مدت متوسط رشد قطري قارچ براي شد 

 Dick, 1990; Uzuhashi et) شدگيري  هر جدايه اندازه

al., 2010; Van der Plaata-niterink, 1981). 

هاي  هاي قارچ پيتيوم جدايه  براي شناسايي جدايه

پرگنة كشت و مشخصات  CMAآن روي محيط غذايي 

 ;Dick, 1990) آن بر اساس منابع معتبر بررسي گرديد

Van der Plaata-niterink, 1981) تعيين دماهاي . براي

ي پيتيوم به روش باال از ها جدايهبراي رشد بهتر ويژه 

استفاده  (PCA)آگار  -هويج  -زميني محيط كشت سيب

گرم هويج  27زميني و  گرم سيب 27شد. براي اين كار 

مدت  ت كوچك خرد شد و در يك ليتر آب بهبه قطعا
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گيري با عبور دادن آن از  يك ساعت پخته شد. عصاره

يك پارچه تميز انجام گرفت. بعد از اضافه كردن آگار به 

oدقيقه در دماي  27مدت  آن، به
C121  .استريل گرديد

هاي قارچ پيتيوم روي آن در دماي مختلف   سپس جدايه

 كشت گرديد.

 

 زایی آزمون بیماری

هاي بريده  زني شاخه زايي به دو روش مايه آزمون بيماري

(Excised shoots) گردو  ةهاي دوماه دانهال ةو ريش

 . در اين آزمون از(Ren et al., 2011)گرفت انجام 

به P. citricola  و P. cactorumهاي  هايي از گونه جدايه

كه از خاک باغ  Pythium قارچدو جدايه از همراه 

و ريشة پوسيدة درختان  دچار بيماري ةميو درختان

 استفاده گرديد. ،شده بودند سازي جداگردو 

 

 های بریده زایی روی شاخه آزمون بیماری( الف

گردو به  درختان ةيکسال هاي شاخه در اين روش از

 متر متر و قطر حدود دو سانتي سانتي 97تا  29طول 

ها،  برگهاي فرعي و  استفاده گرديد. بعد از حذف شاخه

درصد ضدعفوني  34ها با استفاده از اتانول  سطح شاخه

صورت اريب، با طول تقريبي  هايي به شد. سپس شکاف

ها  متر توسط چاقوي سترون در پوست شاخه سانتي 9

در حال رشد قارچ  ةپرگن ةايجاد شد و قرصي از حاشي

پس از  .متر در زير پوست قرار داده شد ميلي 6به قطر 

روي آن توسط پارافيلم پوشانده شد.  ،وستبرگرداندن پ

ها با استفاده از  جلوگيري از تبخير، انتهاي شاخه براي

شاهد از قطعات محيط  برايپارافيلم پوشانده شد. 

كشت بدون قارچ استفاده شد. اين آزمون در چهار تکرار 

صورت  يك به شده هر زني هاي مايه و شاخهگرفت انجام 

ايش حاوي آب مقطر سترون و آزم ةجداگانه در يك لول

o در دماي
C1± 29 در داخل انکوباتور قرار داده شدند 

(Ren et al., 2011; Boughalleb et al., 2006) پس از .

م بيماري در ئها از نظر پيدايش عال روز شاخه 21

ميزان پيشروي قارچ  و شدندمقايسه با شاهد بررسي 

اي ه يا لکه آلوده طول بافتروي ساقه و ريشه )

 شد. گيري اندازه نمونه هر درايجادشده روي هر ساقه( 

كخ و جداسازي مجدد قارچ بيمارگر  اصول رعايت براي

گياهي قطعاتي از بافت كه داراي عالئم هاي  از بافت

بيماري بودند جداسازي و بعد از ضدعفوني سطحي 

اندازة انتخابي كشت داده شدند.  نيمه روي محيط كشت

هاي آلوده براي هر تيمار  روي شاخههاي ايجادشده  لکه

 قالب در آمده دست هاي به گيري گرديد و داده اندازه

 SAS 9.1 افزار نرم با استفاده از تصادفي كامالً طرح

ها هم با آزمون  مقايسة ميانگين. شدندو تحليل  تجزيه

 دانکن انجام گرفت.

 

های گردو در  زایی روی دانهال آزمون بیماری (ب

  هشرایط گلخان

گردو براي  ةهاي دوماه اي از دانهال در آزمون گلخانه

شو با و زني استفاده گرديد. بذور گردو پس از شست مايه

آب معمولي ابتدا توسط محلول هيپوكلريت سديم يك 

دقيقه ضدعفوني شدند و پس از  17درصد به مدت 

شو و خشك كردن به مدت دو هفته در داخل و شست

و شد اين مدت بذرها خشك  آب قرار داده شد. بعد از

روز  97و به مدت شد پالستيکي گذاشته  ةداخل كيس

قرار داده  سلسيوس ةدرج 6داخل يخچال در دماي 

دماي  در ، بذرهايخچال از كردن خارج از شد. پس

o حدود
C29 ةآماد تا داده شد قرار انکوباتور داخل در 

 17هايي به قطر  شدند. اين بذور در داخل گلدان كاشت

متر حاوي مخلوطي از خاک زراعي و  سانتي 12ارتفاع  و

هاي  و دانهال ند( كاشته شد1:1ماسه به نسبت مساوي )

قارچ توليدشده بر روي  ةدوماهه با استفاده از ماي

برگ ، براي اين كارزني شدند.  قطعات برگ قياق مايه

 177متري بريده شد و در  سانتي 1قياق به قطعات 

oر دماي ليتر آب مقطر د ميلي
C 121 دقيقه  27مدت  به

روزة  هاي سه دو بار سترون شد. از هر كدام از جدايه

كشت شده  CMAقارچ بيمارگر كه روي محيط غذايي 

متر برداشته و در  بودند، پنج قطعه با قطر نيم سانتي

شرايط سترون زير هود به داخل ارلن حاوي برگ قياق 

مدت يك هفته در دماي  سترون منتقل گرديد و ارلن به
o
C26 هاي  نگهداري شد. سپس خاک اطراف طوقة نهال

جوان كنار زده شد و دو گرم از ماية تلقيح قارچ بيمارگر 

)براي هر جدايه( اضافه شد و خاک دوباره به جاي اول 

غرقاب  ساعت 66 مدت به سپس ها شد. گلدانبرگردانده 

مرحله پس از اين  و( سطل يك در تکرار سههر ) شدند

 از شاهد تيمار در شدند. نگهداري معمولي شرايط در
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. شد استفاده قارچ ةماي بدون سترون قياق هاي برگ

o دماي در ها گلدان
C99-16، ساعت 14 نوري شرايط 

 درصد 67نسبي رطوبت و تاريکي ساعت 6 و روشنايي

بعد از پيدايش عاليم  .شدند نگهداري گلخانه در

و بعد از  ندز خاک خارج شددقت ا ها به بيماري، نهال

زير شير آب، ميزان پيشروي قارچ روي طوقه  شوو شست

 ضدعفوني گيري شد. سرانجام پس از و ريشه اندازه

درصد،  67با اتانول  هاي آلوده ريشه و طوقة نهال

براي  انتخابي هاي بيمار روي محيط كشت نيمه بافت

 كشت داده شدند. جداسازي مجدد قارچ بيمارگر

 

 و بحث نتایج
 بررسی تحتهای  مشخصات جدایه

درختان گردو در  هاي كه از باغهايي  برداري نمونه با

 ةهشت جداي ،شهرستان كرمانشاه صورت گرفت

Phytophthora هاي دست آمد كه بر اساس ويژگي به 

 هفت جدايه متعلق به ،مرفولوژيك و دماي رشد

P. cactorum  و يك جدايه مربوط بهP. citricola بود .

شده با خصوصيات و  مشخصات هر دو گونة شناسايي

 .Stamps et alو  Waterhouse (1963)مشخصاتي كه 

براي اين دو گونه ارائه داده بودند مطابقت  (1990)

 داشت.

 Pythiumقارچ  ةدر اين بررسي، پنج جدايهمچنين 

sp.  از طوقه و ريشه و همچنين خاک اطراف درختان

 ةدر روستاي ورمنجه، منطقبيمار از باغ گردو واقع 

 ة قارچدست آمد. پرگن هدربند استان كرمانشاه ب ميان

دار و از پشت  كمي كرک CMA روي محيط كشت

(. اما a1-كلمي دارد )شکل  تشتك پتري منظره گل

هاي تخت و  توليد ريسه CMAروي محيط كشت 

روي قارچ  ةكند. ميزان متوسط رشد روزان شکل مي بي

oدماي در  PCAمحيط كشت 
C1±29 ةدرج 

هاي  متر بود. عرض هيف سانتي 1/1-9/1 گراد سانتي

 ها كروي، ليمويي ميکرومتر بود. اسپورانژيوم 4-6اصلي 

كه  اندطويل ةتخلي ةداراي لول اند و شکل مرغي و تخم

و  استميکرومتر  29-92آنها حدود  ةانداز

(. اين گونه داراي b,c1–)شکل  دارندپروليفراسيون 

 22-94آنها  ةكه انداز استي هيفي زيادي ها تورم

مشاهده ها  جنسي در اين نمونه يميکرومتر است. اعضا

 ، كمينهPCAروي محيط كشت  هاي ويژه . حرارتنشد
o
C9بيشينه ، o

C97 و بهينه o
C29 ةتعيين شد. مقايس 

در اين تحقيق با  Pythiumهاي  هاي جدايه ويژگي

ديگر  ييشده در كليدهاي شناسا هاي توصيف گونه

هايي كه در  و همچنين مشخصات گونه پژوهشگران

اند با مشخصات  صورت پراكنده توصيف شده مقاالت به

توسط ديك و  شده هاي توصيف يك از گونه هيچ

 Dick, 1990; Van der) تطابق كامل نداشت واندرپالت

Plaats-niterink, 1981). 

 
 زایی نتایج اثبات بیماری

از بافت و خاک  .Pythium spاز در اين بررسي دو جدايه 

 هاي آلودة درختان گردو و دو جدايه از گونه

P. cactorum  وP. citricola  جداشده از خاک باغ

هاي  درختان ميوه از نظر ميزان توسعة بيماري روي شاخه

بريده آزمايش شد و عالئم بيماري در مقايسه با شاهد 

توسعة بيماري (. دربارة ميزان 9كامالً معنادار بود )شکل 

بين تيمارهاي مختلف در سطح آماري يك درصد اختالف 

ها را از  اي دانکن قارچ معنادار بود. همچنين آزمون مقايسه

(. بر اين 2هاي مختلف قرار داد )شکل  اين نظر در گروه

بيشترين ميزان توسعة بيماري  P. cactorum اساس قارچ

شده  جدا Pythium sp. (1) را به خود اختصاص داد. تيمار

از بافت بيمار در جايگاه دوم قرار گرفت، اما اختالف آن با 

از نظر آماري معنادار نبود. تيمارهاي P. cactorum  تيمار

شده از خاک اطراف  جدا Pythium sp. (2)ديگر شامل 

در گروه بعدي  P. citricolaطوقه و ريشة درختان بيمار و 

از نظر ميزان توسعة  آماري قرار گرفتند، اما اختالف آنها

بيماري با شاهد در سطح آماري يك درصد معنادار بود 

بيشترين  P. cactorum (. در اين تحقيق گونة2)شکل 

هاي بريدة گردو ايجاد كرد. اين  زايي را روي شاخه بيماري

نتايج با نتايج محققان ديگر در ايران و ديگر كشورها تا 

 ,Mircetich & Matheron)حدودي متفاوت است 

1983; Banihashemi, 2007) بر اساس تحقيق قادري .

با سرعت بيشتري  P. citricola هاي هاشمي ريسه بني و

قادر  P. cactorumو  P. citrophthora هاي نسبت به گونه

 & Ghaderi) هاي بريده بودند به پيشروي در شاخه

Banihashemi,  2007) همچنين مرستيچ و ماترون .

را به عنوان   P. citricolaو P. cinnamomiهاي  گونه
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هاي بريدة گردو معرفي  بيمارگرهاي مخرب روي شاخه

 و  P. cactorumهاي كردند. بر اساس تحقيق آنان گونه

P. citrophthora زايي در يك سطح  از لحاظ ايجاد بيماري

 .(Mircetich & Matheron, 1983)معرفي شدند 
ونة قارچي روي هاي سه گ زايي جدايه نتايج، بيماري

هاي دو ماهة گردو در شرايط گلخانه نشان داد كه  دانهال

بعد از گذشت هشت روز سبب  P. citricolaهاي  جدايه

 هاي ها شدند. دربارة گونه سبزخشکي و مرگ كامل دانهال

P. cactorum  بعد از گذشت دوازده روز وPythium sp. 

روي بعد از گذشت چهارده روز عاليم پژمردگي و مرگ 

(. باغي كه در اين 9و  6هاي  ها ظاهر شد )شکل دانهال

آوري  ها جمع تحقيق تحت بررسي قرار گرفت و از آن نمونه

 Pythiumهاي شد، كامالً از آب ساكن اشباع بود و جدايه

sp.  طور دائم اشباع از آب  دست آمدند كه به از درختاني به

نظر بودند. همچنين سطح آب زيرزميني در منطقة تحت 

وقوع   Pythiumباال بود. لذا با توجه به طبيعت جنس

هاي  بيماري در چنين شرايطي دور از انتظار نيست. قارچ

در محصوالت مختلف معموالً عامل مرگ   Pythiumجنس

 شوند مي ساله  ميري در گياهان يك گياهان جوان و بوته

(Al-Sadi et al., 2007; Drechsler, 1939; El 

Androusse et al., 2007) لذا ايجاد بيماري توسط اين .

جنس روي درختان مسن گردو دستاورد جديدي به شمار 

 رود. مي

 ةاي، گون هاي گلخانه با توجه به نتايج آزمايش

P. citricola ها داشت  ثير را در مرگ دانهالأبيشترين ت

ر در ايران و جهان ديگ ناكه اين نتايج با نتايج محقق

 ; Ghaderi & Banihashemi, 2007) هماهنگي دارد

Mircetich & Matheron, 1983). 
 

 
 .(c). پروليفراسيون(b)ها با لولة تخليه طويل  . اسپورانژيومCMA  (a)روي محيط .Pythium sp. كلني 1شکل 

 

 
 هاي بريدة گردو هاي مختلف روي شاخه زايي قارچ . نتيجة تأثير بيماري2شکل 
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 (B)در مقايسه با شاهد  (A)هاي بريدة گردو  روي شاخه.Pythium sp زني  از مايه عالئم بيماري حاصل. 9شکل 

 

 
 بعد از گذشت هشت روز (B)در مقايسه با شاهد  (A)هاي گردو  روي دانهال Phytophthora citricola. عالئم بيماري توسط قارچ 6شکل 

 

 
 بعد از گذشت دو هفته  (B)در مقايسه با شاهد  (A)هاي گردو روي دانهال Pythium spعالئم بيماري توسط . .9شکل 

 

 گیری کلی نتیجه

 و P. cactorumنتايج كلي نشان داد كه دو گونة 

P. citricola  و گونةPythium sp.  عامل پوسيدگي ريشه و

طوقة درختان گردو در شهرستان كرمانشاه محسوب 

هاي پيتيوم با مشخصات منابع  مشخصات جدايه شوند. مي

ر مطابقت نداشت و احتماالً يك گونة جديد از اين معتب

تري روي  قارچ باشد و الزم است مطالعات بيشتر و دقيق

ها نظير  آن انجام گيرد. اگرچه برخي خصوصيات اين جدايه
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لولة تخلية طويل در اسپورانژيوم و وجود پروليفراسيون با 

مشابهت دارد، اما خصوصيات   Pythium oedochilumگونة

 .Pنظير توليد اووسپور در كشت خالص كه در گونةديگر 

oedochilum شود و نحوة اتصال  به سهولت تشکيل مي

آنتريديوم و اووگونيوم با گونة ذكرشده متفاوت است. در 

 (Pythium senso lato)هايي از  بندي جديد گونه طبقه

شکل اند  مرغي و گالبي كه داراي اسپورانژيوم از نوع تخم

گيرند و به اين  قرار مي Ovatisporangiumدر جنس 

گيرند  هاي فوق نيز در اين جنس جاي مي ترتيب جدايه

(Uzuhashi & Kakishima, 2010) با توجه به ابهامات .

هاي  هايي كه براي تشخيص اين گونه و گونه و دشواري

هاي  وجود دارد، لذا انجام آزمايش Pythiumديگر 

يق اين گونه مولکولي و تکميلي براي شناسايي دق

 ضرورت دارد.
 

 سپاسگزاري

هزينه و امکانات مورد استفاده در اين طرح از اعتبارات 

كشاورزي و معاونت پژوهشي دانشگاه  ةپژوهشي دانشکد

مين شده است. بدين وسيله نگارندگان أكردستان ت

 دارند. مراتب قدرداني خود را ابراز مي
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