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دار در استان   همراه با پوسيدگي طوقه درختان ميوه هستهPhythophthoraهاي  شناسايي گونه
 Phytophthora cactorumها به  العمل برخي پايه فارس و عكس

 
 

 
 

 
 

 ١هاشمي و افشين سرتيپي ضياء الدين بني

 
 چكيده

 گونه غالب . ميوه هسته دار در استان فارس مورد بررسي قرار گرفت عامل پوسيدگي ريشه و طوقه درختانPhytophthoraهاي  شناسايي گونه
اين . تلف فارس جداسازي گرديدـق مخـو از مناطـو و هلـان بادام، زردآلـه درختـباً از طوقـالـ بود كه غP. cactorum) ها هـدايـج% ۶۴(

ادام و زردآلو ـوقه بـ نيز از طP. nicotianaeونه ـ گ ضـمندر. لو در ايران مي باشدـان هـونه از درختـ گزارش از جداسازي اين گنخستين
 ماهه بادام ارقام مامائي، محب علي و تلخه بي نام نجف آباد، تلخه  ۶العمل طوقه و ريشه نهال هاي        خانه عكس  در شرايط گل  . شدجداسازي  

 هفته ٤-٦مايه قارچ كه مدت. بررسـي شد P. cactorumلندر به ـهان و زردآلوي هـوي بذر تلخ اصفـخ ريز از نيريز و هلـساده و سنگي تل
 ارتفاع گياه، وزن تر گياه، ميزان .روي ورميكولـيت حـاوي عصـاره دانـه شـاهدانه رشـد داده شده بود در كنار طوقه نباتات قرار داده شد                  

 . گسترش بيماري روي طوقه ، مرگ گياه و درصد كلونيزه كردن ساقه و ريشه مورد ارزيابي قرار گرفت
 زرد آلو هلندر ، بذر تلخيترين و هلو  رقم مامائي حساس،العمل ظاهري گياهان و ميزان كلونيزاسيون ريشه و طوقه بادام   بر اساس عكس  

ه در ـان داد كه گرچـ نشP. cactorumه ارقام به ـايسه حساسيت طوقه و ريشـمق. ترين بودند اومـف آباد مقـي نام نجـخه بـو بادام رقم تل
زني روي برخي از صفات  برهمكنش ارقام و محل مايه.  مورد بررسي محل مايه زني اثر معني داري روي ميزان بيماري ندارد         اغلـب صـفات   

مانـند ارتفـاع گـياه، ميـزان گسـترش بيماري روي طوقه، وزن كل بوته و مرگ و مير گياهان معني دار بود كه نشان دهنده تفاوت در ميزان                   
 .ارقام بودحساسيت ريشه و طوقه در بين 

 
 زردآلو، هلو، بادام، فارس، پوسيدگي طوقه و ريشه :واژه هاي  كليدي 

 
 

 مقدمه
 اغلب درختان ميوه هسته دار ،در ايران به دليل تنوع آب و هوايي     

در سـطح نسـبتاً وسيعي كشت شده و برخي مانند بادام به دليل              

استان فارس نيز از    . صـادرات از اهمـيت خاصـي بـرخوردارند        
مرگ . باشد هاي مهم توليد كننده اين محصوالت مي       استانجمله  

 زاي خاكزاد از  هاي بيماري ان بارور توسط قارچـتـنهال ها و درخ
 
  دانشگاه شيراز، دانشكده كشاورزي،به ترتيب استاد و دانشجوي سابق كارشناسي ارشد بيماري شناسي گياهي .١
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۲۴۲ 

. هستندصوالت  ترين مشكالت توليد كنندگان اين گونه مح       مهم
ــارچ  ــين ق ــاي از ب ــونه   ه ــزاد گ ــي خاك ــزاي گياه ــاي  بيماري ه
Phytophthora  كه موجب پوسيدگي ريشه و طوقه درختان ميوه

اي برخوردار   د از اهميت ويژه    شو هسـته دار در دنـيا و ايـران مي         
تاكـنون بـيش از هشـت گـونه فيتوفتورا از درختان ميوه            . اسـت 

 ، آلو) گونه۶(، گيالس )گونه ۸(هسـته دار شـامل زردآلـو و بادام       

 كه از بين آنها   ) ۱۲(گـزارش شده    )  گـونه  ۴(و هلـو    )  گـونه  ۵(

P. cactorum ام درختان فوق ـته و از تمـري داشـيت زيادتـاهم
 گونه فيتوفتورا شامل    ۴در ايران تاكنون    . جداسـازي شـده است    

P.cactorum  ،P. citricala ،P. cryptogea و P. iranica  از
، ۲،  ۱(ميوه هسته دار فوق به جز هلو گزارش شده است         درخـتان   

 ).١٣ و ۹ ،۸، ۴

 كــه در آمــريكا در خصــوص واكــنش پــژوهش هــايطــبق 
ــه ــونه   پاي ــه گ ــته دار ب ــيوه هس ــتان م ــتلف درخ ــاي مخ ــاي  ه ه

Phytophthora            صـورت گـرفته است نشان داده شده است كه 
ه هاي هلو يا زردآلو پيوند زد      درخـتان زردآلويـي كـه روي پايـه        

 هستند Myrobalanكه روي پايه آلوي  ييانـد نسبت به آنها    شـده 
 P. cinnamomiي از ــه ناشـشـه و ريـوقـبيشتر به پوسيدگي ط

بر اساس تحقيقات ). ۱۶(اند  تهـشـتال گـمب P. megaspermaو 
پايـه گـيالس مهالـب حساسيت       ) ۲۲(ويلكـوكس و مريسـتيچ      

ه ـشـه و ري  ــوقـي ط ــدگـيـوسـبيشـتري از پايـه مـازارد بـه پ         
 P. cryptogea و P. cambivora،P. megaspermaي از ــاشـ ـن

 P. citricolaو  P. cinnamomiي از ـوقه ناشـدگي طـوسـي ـو پ
نام  پوسيدگي ريشه در اين دو گونه اخير در دو پايه            وليدارنـد   

 . تقريباً مشابه استبرده شده در باال

د كه نهال هاي بـا انجـام آزمايش هايي نشان دا     ) ۲۱(ويكـس   
ــم  ــادام رق ــرنيا  Chellaston و Missionب ــوالً در كاليف ــه معم  ك

ــه  هــاي بــادام مــورد اســتفاده قــرار مــي عــنوان پايــهه بــ گيــرد ب
P.cambivora       حســاس هســتند، در حالــي كــه پايــه هلــو
Nemaguard             بـه ايـن قارچ مقاوم و نهال هاي هيبريد حاصل از 

بر اساس  . تاسـ  بـه آن حسـاس       Nemaguardبـادام و هلـوي      
 انجـام شده باال و مطالعاتي كه در ساير نقاط دنيا       پـژوهش هـاي   

صـورت گـرفته اسـت بـه نظـر مـي رسد كه هلو، زردآلو، بادام،           
هاي مختلف فيتوفتورا    گـيالس و آلـبالو بـه طـور كلـي بـه گونه             

 ).۱۵(حساس بوده و تنها آلو تا حدودي مقاوم است 

ختان ميوه هسته دار   هاي مختلف در   در ارتـباط با واكنش پايه     
در ايران گزارشي موجود نيست و       Phytophthoraهاي   بـه گونه  

 . اند محققين تنها جداسازي و اثبات بيماري زايي نموده

اسـتفاده از پايـه هـاي مقاوم در مديريت بيماري هاي گياهي             
. باشد حائز اهميت فراوان مي    Phytophthoraخاكـزاد ناشـي از      

العمل برخي از ارقام     مقايسه عكس هـدف از انجام اين پژوهش       
 خانه به درخـتان مـيوه هسـته دار مـتداول در ايران در شرايط گل     

P. cactorum الً گزارش ـش نيز قبـاي از اين پژوه هـخالص. بود
 ).۷(گرديده است 

 
 ها  مواد و روش

 جداسازي و تشخيص عامل بيماري 

ق مختلف ريشه درختان مرده يا در حال زوال در مناط از طوقه و
اسـتان فـارس شـامل سپيدان، استهبان، خفر، سوريان، سورمق،           

ها  نمونه. برداري گرديد  سـيمكان بـوانات، مهارلـو و نيريز نمونه        
هاي  هاي سالم و بيمار طوقه و ريشه اصلي و قسمت    شامل بافت 

هاي فرعي بودند كه در صندوق يخي به آزمايشگاه  آلـوده ريشـه   
 ساعت زير شير آب شستشو      ١-٢ت  ها مد  نمونه. انـتقال يافتـند   

 و روي محيط    شدمتري تقسيم     ميلي ۳-۲داده شـد و به قطعات       
 ۵۰%حاوي ( ، دلواسيد   CMAشامل  ) PARP) ۱۶نـيمه انتخابي    

 ينمپريفا) ml/µg۲۵۰(، آمپـي سـيلين      )ml/µg۲۰) (پيماريسـين 

)ml/µg۱۰ (  وPCNB) ml/µg۱۰۰ (      كشت داده شده و به مدت
براي تهيه .  قرار داده شدندCo20 دماي روز در تاريكـي در   ٦-٧

CMA     با توجه به عدم دسترسي از نوع تجارتي آن از روش بني 
 گرم  ۳۰ نخست. استفاده گرديد ) اطالعات چاپ نشده  (هاشمي  

ساعت به  ذرت پـاپ كـرن با آسياب كامالً خرد و به مدت يك        
به دست آمده گيري، عصاره  پس از عصاره  . آرامـي جوشانيده شد   

.  دور در دقيقه سانتريفيوژ گرديد     ۵۰۰۰ دقـيقه در     ۳۰بـه مـدت     
 گرم آگار حجم    ۱۷ي جدا و بعد از افزودن       يسـپس فاز مايع رو    
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  ... همراه با پوسيدگي طوقه درختان ميوهPhythophthoraهاي  شناسايي گونه 

۲۴۳ 

به دست   مخلوط   سپس. آن با آب مقطر به يك ليتر رسانيده شد        
هاي پتري مواد مختلف      اتوكالو و قبل از ريختن به تشتك       آمـده 

 .باال به آن اضافه گرديد

ـ  هـا و مشـاهدات اولـيه ميكرسكوپي،         س از ظهـور پـرگنه     پ
ها قرار داده شد و      تعـدادي بـذر شاهدانه جوشيده اطراف پرگنه       

 ساعت به آب مقطر سترون زير نور المپ مهتابي در           ۲۴پس از   
هاي  جدايه.  تولـيد اسپورانجيوم قرار داده شد   بـراي  اتـاق دمـاي   

ساس قـارچ بـا روش نـوك ريسـه خـالص سازي گرديد و بر ا           
مشخصـات اندام جنسي و غيرجنسي و دماي رشد با استفاده از           

 ).۲۰، ۱۹، ۱۲(ها گرديد  كليدهاي معتبر اقدام به شناسايي گونه

 
  P. cactorumدار به  تعيين واكنش برخي از ارقام ميوه هسته

 كشت گياهان . ١

ــنج رقــم بادامــي محلــي مامائــي، محــب علــي   در ايــن بررســي پ

تلخه بي نام از نجف آباد اصفهان، تلخه ساده و  ،  )هاي شيرين  بـادام (
از شهرستان نيريز فارس و هم چنين ) هاي تلخ بادام( سنگي تلخ ريز  

بذرهاي . زرآلـو رقـم هلندر و هلو رقم تلخه اصفهان استفاده گرديد        
 ساعت در آب خيسانيده شد و سپس با پودر و تابل ۲۴بادام به مدت 

ماه براي ارقام  و مدت يكضـدعفوني سطحي گرديد    % ۵۰بنومـيل   
هاي حاوي ماسه سترون  بادام و زرد آلو و سه ماه براي هلو در سيني 

پس از شروع جوانه زني،     .  قـرار داده شد    Co۵مـرطوب در دمـاي    
ها در موقع    گياهچه. خانه كاشته شدند   بـذرهاي در خاك بكر در گل      

 .شدند هزار آبياري  در۳لزوم با مايع غذايي زربار به نسبت 

 گونه غالب عامل بيماري در  بررسيكه در اين     نظـر بـه ايـن     
اد ـف آبـران نجـدايه تيـود از جـب P. cactorumارس ـتان فـاس

هـاي مقدماتـي قـدرت تهاجم     اسـتان اصـفهان كـه در آزمـايش        
 .بيشتري داشت استفاده گرديد

ــه در     ــو ك ــو و هل ــادام، زردآل ــه ب ــاي چهارماه ــال ه از دانه
ـ  هاي حاوي خاك بكر پرورش يافته بودند براي مايه زني         دانگل

عنوان تكرار مورد استفاده   دانهال به۹در هر تيمار    . شـد اسـتفاده   
ذايي زربار  غدانهال ها نيز در مواقع لزوم با محلول         . قـرار گرفت  

 .شدند  در هزار آبياري مي۴
 

 زني گياهان  مايه.۲

ــاره دا   ــيط عص ــارچ از مح ــه ق ــيه ماي ــراي ته ــاهدانه ب ــه ش  -ن
 ميلي ليتر ۲۰۰بر اساس اين روش،   ) ٥(ورميكوليت استفاده شد    

 ۶۰عصاره  (  ميلي ليتر عصاره دانه شاهدانه       ۱۲۰ورميكولـيت با    
در فالسك  ) گـرم دانه خرد شده شاهدانه در يك ليتر آب مقطر          

 و فشار Co121 ميلـي ليتري به مدت يك ساعت در دماي   ۵۰۰
پـس از سرد شدن محيط به هر   . فر اتـوكالو گـرديد    يـك اتمسـ   

كه از  P. cactorum ميلي متري پرگنه جوان ۶ بلوك ۸فالسك 
طـوقه درخـتان بـادام مـنطقه تيـران نجـف آبـاد استان اصفهان                

 مقدماتي از قدرت تهاجم      هـاي  جداسـازي شـده و در آزمـايش       
ها در دماي    بيشـتري بـرخوردار بـود اضـافه گـرديد و فالسـك            

Co25تاريكي به مدت چهار هفته نگه داري شدند در و  . 

در روش اول، خاك . دانهـال هـا به دو روش مايه زني شدند      
 ۱۰اطـراف هـر دانهـال تا عمق سه سانتي متري كنار زده شد و      

ليتـر از مايـه تهيه شده در اطراف طوقه و ريشه اصلي هر               ميلـي 
دوم خاك موجود در يك    در روش   ). ۴(دانهـال قـرار داده شـد        

متري كنار زده شد      سانتي ۸ -۱۰طـرف دانهال به آرامي تا عمق        
 ليتر از مايه در مجاورت هر ريشه قرار داده و با            ميلي ۱۰سـپس   

  .خاك پوشانيده شد

 ساعت  ۲۴ها به مدت     بار گلدان  بالفاصله و نيز هر هفته يك     
ن دانهـال هـا در فواصل بي  . در حالـت غـرقاب نگـه داري شـدند        

 گياهان شاهد هم به . غرقابـي و در مواقـع لـزوم آبـياري شـدند          

 منتهـي با ورميكوليت حاوي عصاره دانه شاهدانه         ،همـان روش  
  دماي هواي گلخانه در طول مدت آزمايش بين .مايـه زني شدند   

Co3218−      و دمـاي خـاك بينCo2820−  پس از  . متغير بود
 هـا مـرده، به دقت از خاك خارج شده و پس از         دو مـاه دانهـال    

شستشـو در زير شيرآب ، درصد دانهال هاي مرده، وزن ريشه و             
قسـمت هوايي، مقدار پيشروي قارچ روي ساقه و ريشه اصلي،           

ها با   ارتفـاع دانهـال هـا و درصـد كلونيزاسيون هر كدام از بافت             
 هر  از. شدتعيين  ) PARP) ۱۷اسـتفاده از محـيط نـيمه انتخابي         

متـري پس از خشك كردن با حوله    ميلـي ٢-٣ قطعـه   ۲۰بافـت   
قرار Co20كاغـذي سترون روي محيط نيمه انتخابي و در دماي          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

51
7.

13
83

.8
.3

.2
0.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jc

pp
.iu

t.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://www.pdffactory.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1383.8.3.20.0
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-336-fa.html


 ۱۳۸٣ پاييز / سومشماره  / هشتمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 

۲۴۴ 

از روز دوم بــه بعــد ظهــور پــرگنه قــارچ و مشــاهده . داده شــد
نتايج با استفاده از    . اسـپورانجيوم آن مـورد بررسـي قرار گرفت        

ب طرح كامالً تصادفي مورد تجزيه و     آزمـايش فاكـتوريل در قال     
 .تحليل آماري قرار گرفتند

 
  نتايج

 جداسازي و تشخيص عامل بيماري 

هاي درختان ميوه هسته دار      ي كه از باغ   يها برداري بر اساس نمونه  
 جدايــه ۳۶از مــناطق مخــتلف اســتان فــارس صــورت گــرفت 

Phytophthora ــ ــر اســاس  ه ب ــه ب ــد ك ــايدســت آم ــي ه  ويژگ
  P. cactorumدايه مربوط به ـ ج۲۶د ـي و دماي رشكـمرفولوژي

و ده  )  جدايه از زردآلو   ۲ جدايـه از هلـو و        ۳ جدايـه از بـادام،       ۲۱(
 جدايه از طوقه ۷وقه بادام و ـدايه از طـ جP. nicotianae) ۳جدايه 
 فقط P. cactorumورد ـارده مـچه. خيص داده شدـتش) زردآلو

د از طـوقه و ريشـه بود         مـور  ۸از طـوقه، دو مـورد از ريشـه و           
 ).۱جدول (

 
 .cactorum Pدار به  العمل ارقام مختلف درختان ميوه هسته عكس

تجـزيه و تحلـيل آمـاري صفات مختلف مانند ارتفاع گياه، وزن     
ريشـه، وزن كـل گـياه، متوسـط تعـداد دانهـال هاي مرده، ميزان           

 هـاي مختلف   پيشـروي بـيماري و درصـد كلونيزاسـيون بافـت          

العمـل ارقام در مقابل عامل بيماري        داد كـه عكـس    گـياه نشـان     
ــه  ) ۲جــدول (مــتفاوت مــي باشــد  ــادام نســبت ب  اكثــر ارقــام ب

تر به عامل بيماري  دو رقم هلو و زرد آلو در اين بررسي حساس    
 .بودند

ترين و بادام تلخه     از بـين ارقـام بـادام، رقـم مامائي حساس          
رقم تلخه و هم چنين هلو . تـرين بود  نـام نجـف آبـاد مقـاوم      بـي 

 .ي برخوردار بودنديزردآلو هلندر نيز از مقاومت باال

اثــر رقــم روي تعــداد دانهــال هــاي مــرده و ميــزان درصــد  
هاي مختلف نشان داد كه بين ارقام اختالف     كلونيزاسـيون بافـت   

 هم آهنگي كامل دارد ۲ و با نتايج جدول      داشتهمعنـي دار وجود     
 ).۳جدول (

طوقه و ريشه روي خصوصيات     هم چنين اثر محل مايه زني       
رشـد ميـزبان، پيشـرفت بيماري، تعداد دانهال هاي مرده و ميزان        

 هــــاي مخــــتلف معنــــي دار نــــبود كلونيزاســــيون بافــــت

 ).۵ و ۴جدول (

مقايسـه آثـار مـتقابل رقـم و محل مايه زني بر خصوصيات           
رشـد ميـزبان و ميزان پيشرفت بيماري نشان داد كه بين صفات             

 ميـر، ارتفـاع و وزن كـل گياه اختالف           مـرگ و   مانـند مخـتلف   
 P. cactorum اهان باـزني گي داري وجود داشت در اثر مايه معني

ارقام محب علي و تلخه ساده براي هر دو تيمار طوقه وريشه و             
رقم مامائي براي تيمار ريشه داراي بيشترين كاهش در مقايسه با    

اي هر دو در حالـي كه ارقام زردآلو و هلو بر     . تـيمار شـاهد بـود     
تـيمار طـوقه و ريشـه و بادام رقم تلخه بي نام براي تيمار طوقه      

براي صفت ). ۶جدول (داراي كمتـرين تفـاوت بـا شـاهد بـود        
ميـزان پيشـرفت بـيماري در مـورد هـيچ يـك از ارقـام تفاوت                 

 براي  .داري بـين دو تـيمار طـوقه و ريشـه وجود نداشت             معنـي 
ر طوقه رقم تلخه   صـفت وزن ريشـه، بيشترين تفاوت براي تيما        

سـاده در مقايسه با گياهان شاهد و كمترين تفاوت براي هر دو              
نام در   تـيمار طوقه و ريشه هلو و تيمار طوقه بادام رقم تلخه بي            

 .ديده شدمقايسه با شاهد 

دهد  هم چنين مقايسه تيمار شاهد بين ارقام مختلف نشان مي       
  و ارقام بادامكـه هلو بيشترين وزن ريشه را دارا بوده و هم چنين    

رقـم تلخـه سـاده وزن ريشـه بيشـتري نسـبت بـه بقيه داشته و          
سـايرين تفاوتـي از اين لحاظ با يكديگر نشان ندادند، از لحاظ             
وزن كـل، تنها ارقام مامائي و سنگي تلخ ريز براي هر دو تيمار               
ــوقه و      ــيمار ط ــراي ت ــاده ب ــه س ــم تلخ ــه و رق ــوقه و ريش  ط

با تيمار شاهد مربوطه اختالف     نـام بـراي تيمار ريشه        تلخـه بـي   
 .دار داشتند معني

هاي مرده در بين ارقام گوناگون    بررسي و مقايسه تعداد نهال    
نشـان مي دهد كه ميزان مرگ و مير براي رقم مامائي بيشترين و          

گرچه ساير ارقام بادام    . بـراي ارقـام هلـو و زردآلو كمترين بود         
داشتند ولي رقم   اخـتالف معني داري از لحاظ اين صفت با هم ن          

 تلخه ساده و تلخه بي نام نسبت به بقيه به ترتيب دچار بيشترين 
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  ... همراه با پوسيدگي طوقه درختان ميوهPhythophthoraهاي  شناسايي گونه 

۲۴۵ 

 دار از نقاط مختلف استان فارس جدا شده از درختان ميوه هسته Phytophthora هاي گونه. ۱جدول 

 Phytophthoraگونه  تعداد جدايه ميزبان محل اندام آلوده
 P.cactorum ۴ بادام مهارلو طوقه

 P.cactorum ۲ بادام هارلوم ريشه

 P.cactorum ۴ بادام مهارلو طوقه و ريشه

 P.cactorum ۳ بادام سيمكان طوقه و ريشه

 P.cactorum ۱ بادام سوريان طوقه

 P.cactorum ۴ بادام خفر طوقه

 P.cactorum ۲ زرد آلو استهبان طوقه

 P.cactorum ۳ هلو علي آباد خفر طوقه و ريشه

 P. nicotianae ۳ بادام  خفرعلي آباد طوقه

 P. nicotianae ۱ زرد آلو سيمكان طوقه

 P. nicotianae ۱ زرد آلو سوريان طوقه

 P. nicotianae ۴ زرد آلو علي آباد خفر طوقه و تنه

 P. nicotianae ۴ زرد آلو خفر طوقه

 
 Phytophthora cactorumدار به  هاي ارقام مختلف درختان ميوه هسته عكس العمل دانهال. ۲جدول 

 ارتفاع گياه ارقام ميزبان
)cm( 

 پيشروي بيماري
)cm( 

 وزن ريشه
)g( 

 وزن كل
)g( 

 a ۰۷۴/۷۰ a۹۰/۹ d ۵۸۵/۷ d ۲۴۵ /۱۸ بادام مامايي
 a ۵۵۶/۷۸ b ۹۲۸/۵ d ۵۲۶/۷ cd ۹۶۵/۲۲ بادام محب علي

 a ۲۲۶/۷۹ b ۶۵۶/۵ Cd ۶۸۹/۸ cd ۵۴۴/۲۴ بادام سنگي تلخ ريز
 a ۱۳۳/۸۰ b ۹۳۳/۵ bc ۰۹۳/۱۲ bc ۲۱۹/۳۱ ادهبادام تلخه س

 a ۷۵۹/۷۷ c ۰۸۳/۲ Cd ۲۸۹/۹ bc ۸۲۲/۲۸ بادام تلخه بي نام
 b ۳۷۸/۵۶ c ۶۶۱/۳ a ۹۳۰/۲۳ a ۹۴۸/۵۳ هلوتلخه

 a ۲۴۱/۷۲ c ۳۲۲/۱ b ۸۲۶/۱۳ b ۷۹۴/۳۴ زردآلوهلندر
 .باشد  داده مي۶ميزان پيشروي بيماري ميانگين  تكرارو براي ۹هر عدد براي ارتفاع گياه، وزن ريشه و وزن كل ميانگين  -
 .دار ندارند تفاوت معني% ۵هايي كه در هر ستون داراي حداقل يك حرف مشترك مي باشند از نظر آزمون دانكن و در سطح احتمال  ميانگين -
 . بيماري در تيمار شاهد صفر بوده استپيشرويدر تمامي ارقام مورد آزمايش، ميزان  -

 
هم چنين مقايسه ميانگين درصد  .  آسـيب شـده بودند     و كمتـرين  

 كه  كردكلونيزاسيون بافت هاي مختلف ارقام گوناگون مشخص        
بادام تلخه  . پيشرفت قارچ در رقم مامائي بيش از ساير ارقام بود         

. نـام و هلو و زردآلو كمترين پيشرفت بيماري را نشان دادند         بـي 
 مايـه زني  هـر كـدام از ارقـام مخـتلف نسـبت بـه محـل اولـيه           

عنوان مثال رقم   ه  ب. هـاي مختلفـي از خـود نشـان دادند          واكـنش 
مامائـي نسـبت بـه آلودگـي طـوقه حساسيت بيشتري نسبت به              

آلودگـي ريشه داشت و گياهاني كه از محل طوقه مايه زني شده     
 . قارچ كلونيزه شدندبابودند 
 
 بحث

 از  گـونه فيتوفتورا از درختان ميوه هسته دار      ۱۱تاكـنون بـيش از      
ها از زردآلو  كه اكثر گونه) ۱۲(ساير كشورها گزارش شده است      

 زارش ـو گـ گونه از هل۴ها ـده است و تنـازي شـداسـو بادام ج
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 ۱۳۸٣ پاييز / سومشماره  / هشتمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 

۲۴۶ 

  و ميانگين درصد كلونيزاسيون Phytophthora cactorumهاي مرده در اثر  بررسي اثر رقم بر روي تعداد دانهال. ۳جدول
 )ساقهريشه، طوقه، (هاي مختلف  بافت

 هاي مختلف ميانگين درصد كلونيزاسيون بافت هاي مرده متوسط تعداد دانهال رقم ميزبان 
 a ۸۳۳/۲ a ۰۹۱/۴۷ بادام مامايي

 bc ۱ ab ۷۰۹/۲۹ بادام محب علي
 bc ۱۶۷/۱ ab ۵۸۵/۲۸ بادام سنگي تلخ ريز

 b ۳۳۳/۱ ab ۲۰۹/۲۸ بادام تلخه ساده
 bc ۵۰۰/۰ c ۰۴۶/۹ بادام تلخه بي نام

 c ۳۳۳/۰ c ۱۸۰/۶ هلوتلخه
 c ۱۶۷/۰ c ۲۶۱/۵ زردآلوهلندر

  . گياه است۹هر عدد ميانگين  -
 .دار ندارند تفاوت معني% ۵ح احتمال طهايي كه در هر ستون داراي يك حداقل حرف مشترك مي باشند از نظر آزمون دانكن در س ميانگين -

 
 روي ارتفاع دانهال، پيشروي بيماري، وزن ريشه و وزن كل دانهال Phytophthora cactorumزني با  بررسي اثر محل اوليه مايه. ۴جدول 

 ارتفاع گياه  محل اوليه مايه زني
)cm( 

 پيشروي بيماري 
)cm( 

 وزن ريشه
)g( 

  وزن كل 
)g( 

 b ۰۸۱/۷۱ a ۴۷۱/۴ b ۶۹۰/۱۰ b ۹۵۰/۲۶ طوقه
 b ۰۳۲/۶۶ a ۳۸۳/۵ b ۲۱۹/۱۰ b ۲۲۳/۲۵ ريشه

 a ۳۳۰/۸۳ - a ۶۳۵/۱۴ a ۷۷۳/۳۹ )هطوقه و ريش(شاهد 
 .است) گياه(  تكرار ۶۳هر عدد ميانگين  -  
 .دار ندارد تفاوت معني% ۵ از نظر آزمون دانكن در سطح احتمال هستندهايي كه در هر ستون داراي حداقل يك حرف مشترك  ميانگين -   

 
  و ميانگينPhytophthora cactorumي مرده در اثر ها زني شده روي تعداد دانهال بررسي اثر محل اوليه مايه. ۵جدول 

 هاي مختلف درصد كلونيزاسيون بافت
 هاي مختلف ميانگين درصد كلونيزاسيون بافت هاي مرده  تعداد دانهالميانگين محل اوليه مايه زني

 a ۹۵۲/۰ a ۰۴۶/۲۱ طوقه

 a ۱۴۳/۱ a  ۹۷۸/۲۲ ريشه
 . داده است۲۱هر عدد ميانگين  -

 .دار نمي باشند معني% ۵هايي كه در هر ستون داراي يك حرف مشترك مي باشند از نظر آزمون دانكن در سطح احتمال  ن ميانگي-   
 

هـاي فيتوفتورا از درختان ميوه شامل        اكثـر جدايـه   . شـده اسـت   
بوده است  P. cactorumربوط به ـزردآلو، بادام، سيب و گردو م

 عامـل پوسيدگي  )۱۲(و فاطمـي  ) ۶(بهـروزين و ارشـاد     ). ۱۲(
 طـوقه و ريشـه بـادام را در استان آذربايجان و فارس به ترتيب               

P. citricola  وP. cryptogea اند  گزارش كرده. 

 هـاي فيتوفـتورا مربوط به      حاضـر اكثـر جدايـه      پـژوهش در  

P. cactorum تان بادام، هلو و زردآلو جداسازي ـبود كه از درخ
ناطق از درختان بادام و در برخي م P. nicotionaeدو گونه . شد

اي  ونهـاصوالً گ P. cactorum .رديدـازي گـداسـز جـو نيـزردآل
 ۲۰۰د و بيش از  شواسـت كـه منحصـراً باعث زوال درختان مي      

  جنس دارد و كمتر در گياهان يك۱۵۰گـونه گياهـي مـتعلق به      
باعث اين گونه در استان فارس ). ۱۱(ساله جداسازي شده است 

 (nut crops)ان آجيلي ـه دار و درختـته دار، دانـسـ تان هــ زوال درخ
اين گونه در استان فارس در شرايط مختلف آب و     ). ۳(د   شو مي

تا سوريان وسيمكان   ) مـنطقه گرم معتدل   ( هوايـي مانـند خفـر       
از درختان بادام جداسازي گرديد و      ) مـنطقه سردسـير بـوانات     (

 .هاي گياه بود اكثراً آسيب آن به طوقه

 P. cactorum  گونهپژوهشو اين ) ۴( گذشته بررسي هايه با توجه ب
 .ري برخوردار استـيت زيادتـارس از اهمـتان فـدر اس

يكـي از راه هـاي مهـم و اقتصـادي مديـريت با بيماري هاي        
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  ... همراه با پوسيدگي طوقه درختان ميوهPhythophthoraهاي  شناسايي گونه 

۲۴۷ 

خاكـزاد درختان ميوه استفاده از پايه هاي مقاوم به عامل بيماري             
ف هاي مختل  عكـس العمـل پايـه هـاي مخـتلف به گونه           . اسـت 

به طور مثال پايه هاي ). ۲۲،  ۲۱،  ۱۰،۱۸(فيتوفـتورا متفاوت است     
مهالـب بـه طور معني داري حساس تر از پايه هاي مازارد به چند               

 Chellston وMission نهال هاي بادام ارقام  وگونه فيتوفتوراست

كـه معموالً در كاليفرنيا به عنوان پايه هاي بادام مورد استفاده واقع      
ه ـالي كه پايـد در حـاس هستنـحس P. cambiviraوند به ـش مي

بر اساس همين   .  بـه ايـن قـارچ مقاوم است        Nemaguardهلـو   
  بهNemaguardادام و هلـوي     ــ مطالعـات نهـال هـاي هيبـريد ب        

P. cambivora كه در بررسي هاييبر اساس ). ۲۱(اس بود ـحس 
نقـاط مخـتلف دنيا انجام پذيرفته است، به نظر مي رسد كه هلو،       

هاي مختلف  ردآلـو، بـادام، گيالس و آلبالو به طور كلي به گونه           ز
Phytophthora   ــاوم ــدودي مق ــا ح ــو ت ــنها آل ــوده و ت  حســاس ب

 ).۱۵(است 

 P. cactorumه ـادام بـهاي ب هـت پايـقاومـوص مـصـدر خ
 در  بررسـي ها  اطالعـات جامعـي در دسـترس نيسـت و بيشـتر             

گي طوقه و   هاي سيب كه عامل مهمي در پوسيد       خصـوص پايـه   
 ).۱۰(ريشه است صورت گرفته است 

العمل تعدادي از ارقام محلي بادام كه         عكس پژوهشدر اين   
 نيريز در استان فارس و نجف آباد در استان اصفهان         هاي از بـاغ  

 در شرايط گلخانه    P.cactorumجمـع آوري شده بود نسبت به        
رقم هاي موجود مانند     برخي از پايه  . مـورد ارزيابـي قرار گرفت     

در . عـنوان پايه مورد استفاده قرار گرفته است    مامائـي بيشـتر بـه     
استان فارس اكثر باغات بادام بذري بوده و كمتر پيوندي استفاده 

 مديريت سرمازدگي   برايكشت ارقام دير گل بادام      .  است شـده 
ها را بر اساس  اخيراً با روش پيوند تكثير يافته است و كمتر پايه       

سيدگي ريشه و طوقه مورد استفاده قرار      مقاومـت بـه عـوامل پو      
 از بين ارقام بادام مورد آزمايش پـژوهش در ايـن   . گـرفته اسـت   

كه به صورت   (ترين و رقم تلخ نجف آباد        رقـم مامائـي حساس    
. بود P. cactorumترين به  اومـمق) رفي گرديده استـام معـن بي

ستفاده  ا هابنابـراين اسـتفاده از پايـه مامائـي كـه در خيلي از باغ      
 . نيست در حضور اين گونه فيتوفتورا قابل توصيه  شودمي

كه در مورد هلو و زردآلو هر نوع فقط يك رقم        رغم اين  علي
مـورد استفاده قرار گرفته بود خوشبختانه هر دو مقاومت خوبي           

 .به عامل بيماري داشتند

نه أمتاسف. ي برخوردار بود  يزردآلو رقم هلندر از مقاومت باال     
مورد آزمون قرار نگرفت  P. nicotianae در مقابل گونه اين رقم

العمـل ايـن رقـم در مقابـل گونه فوق الذكر مشخص              و عكـس  
را از  P.cactorumكه بني هاشمي گونه  با توجه به اين. نمي باشد

و هــم چنــين نواحــي ) ۴(زردآلـوهاي مــنطقه ارســنجان فـارس   
ده از   استفا ،جداسازي نموده ) اطالعات چاپ نشده  ( مرودشـت   

 . قابل توصيه استنام بردهاين پايه در مناطق 

ت ـقاومـاز م P. cactorumل ـقابـه در مــم تلخـلـو رق ــه
اين اولين گزارش از وقوع جنس    . نسـبي خوبـي بـرخوردار بود      

Phytophthoraه ــونـ و گP. cactorum و ــلـران روي هـاز اي
) ۱۲(ي باشد هاي فيتوفتورا حساس م   هلو به غالب گونه   . مي باشد 

 بيشـتري در ايـن مورد در ايران صورت       پـژوهش   و الزم اسـت     
وامل اصلي زوال فيتوفتورائي درختان هلو را در     ـكه ع  گيرد چنان 

و  P. megaspermaا ــريكــيگان در آمـشــرقي ميـه شــاحيـن
P. cryptogea و در ايالت ميسي سي پي آمريكا ). ۲۳(د ـدانن مي

 ).۱۴(اند  ذكر كرده P. nicotionaeو  P. cinnamomiروي هلو 

كه در اغلب موارد عامل بيماري از طوقه درختان  نظـر به اين   
 در  بررسي هايي مـيوه هسـته دار جداسازي شده و در گذشته نيز            

باغـات بـادام و زردآلـو در استان فارس پوسيدگي طوقه مشهود      
مشاهدات ( رسيدند   هـا كامالً سالم به نظر مي       بـوده ولـي ريشـه     

محافظـت از طـوقه در مديريت بيماري همراه با        ) نويسـنده اول  
هاي مقاوم يا متحمل و عدم تماس خاك اضافي و  استفاده از پايه

 .تواند در مهار بيماري موثر باشد آب با طوقه مي
 

 سپاسگزاري

 AG-۷۵-۹۵۵-۵۶۰اعتـبار ايـن پـروژه از طرح مصوب شماره         
 وسيله ه كه بدين  مين گرديد أشـوراي پژوهشـي دانشگاه شيراز ت      

 .گردد قدرداني ميتشكر و 
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 ۱۳۸٣ پاييز / سومشماره  / هشتمسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 

۲۴۸ 

  مورد استفادهمنابع 
 .، تهران سازمان تحقيقات كشاورزي.)جداسازي، خالص سازي، شناسايي (هاي فيتوفتورا در ايران گونه. ۱۳۷۱. ارشاد، ج .١

 .  ٨١ -٨١: ۳۰بيماري هاي گياهي . كرمان از درختان بادام در استان Phytophthora cactorumجداسازي . ۱۳۷۳. ارشاد. و ج. م. امينائي، م  .٢

 .، مشهدپزشكي ايران خالصه مقاالت نهمين كنگره گياه. هاي جنوبي ايران مطالعه بيماري گموز پسته در استان. ۱۳۶۸. هاشمي، ض بني .٣

زدهمين خالصه مقاالت دوا. در زوال و مرگ درختان در استان فارس Phytophthora cactorumنقش . ۱۳۷۴. هاشـمي، ض   بنـي .٤
 .، كرجپزشكي ايران كنگره گياه

در  P. capsici و Phytophthora drechsleriدوئيان به ــمل ارقام مختلف كــعكس الع. ۱۳۶۸. فاتحي.  و ج.مي، ضــ بني هاش.٥
  .، مشهدپزشكي ايران خالصه مقاالت نهمين كنگره گياه. شرايط گلخانه

خالصه مقاالت . ان شرقيـان بادام در آذربايجـاز درخت Phytophthora citricolaداسازي ـج. ۱۳۶۸. ادـارش.  و ج.روزين، مــ  به.٦
 .، كرجپزشكي ايران نهمين كنگره گياه

 .٧٨ -۷۸ :۳۰بيماري هاي گياهي . از درختان گيالس در كرج Phytophthoraجداسازي . ۱۳۷۳.  ارشاد.و ج.  زكيئي، ز.٧

 Phytophthora cactorumته دار به ـيشه پايه هاي مختلف درختان ميوه هسواكنش طوقه و ر. ۱۳۷۷. بني هاشمي. و ض. سرتيپي، ا .٨
 .، كرجپزشكي ايران خالصه مقاالت سيزدهمين كنگره گياه
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