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Phytopythium  litorale م در ایرانعامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه بادا 

 
 بهرام شریف نبیناهید جوادی و  

 
 ، 8415683111گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 

 sharifna@cc.iut.ac.ir 
 

-باغ کاهش عملکرد و بوده کم بسيار جهان رهايسايرکشو با مقايسه کشور در در ( .Prunus amygdalus L) بادام  عملکرد متوسط

شود. از طرفي هايي است که منجر به بروز عالئمي چون ضعف، زوال و در نهايت خشکيدگي درخت ميبيماري از ناشي حدي تا بادام هاي
عوامل پوسيدگي طوقه و ريشه ترين عامل زوال و مرگ درختان بادام در استان اصفهان عوامل بيماريزاي خاکزاد است که در بين آنها مهم

هاي بادام استان اصفهان از خاک، جدايه از ااوميست هاي عامل پوسيدگي ريشه و طوقه از باغ 13در اين پژوهش  اي دارند.اهميت ويژه
رگنه پهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. هاي جداشده روي محيط کشتطوقه و ريشه جداسازي شدند. خصوصيات مرفولوژيک بيمارگر

گيري شد. آماس ريسه اندازه مترميلي 3/13داراي الگويي پراکنده و به شکل گل داوودي بود. رشد متوسط روزانه  PCAروي محيط کشت 
ها تخم مرغي در قاعده گرد و معموالً با يک پاپيل انتهايي ميکرومتر تشکيل شد. اسپورانژيوم 8/28به صورت گرد و انتهايي و به قطر 

ميکرومتر بود.  7/18ااگونيوم کروي با ميانگين اندازه  .گيري شدندميکرومتر اندازه 5/28×7/26ها شدند. اسپورانژيوم مشخص تشکيل
هاي تندش ها پس از بالغ شدن به طور مستقيم تندش کرده که در اين صورت لوله يا لولهاسپورانژيوم. اي شکل بودآنتريديوم بلند و استوانه

کردند. زئوسپورها به بيرون از شد. اما در اکثر اوقات بصورت غيرمستقيم و بعبارت ديگر با توليد زئوسپور تندش مي ها خارجاز جدار آن
-يابند و در داخل وزيکول قرار گرفته و با پاره شدن غشا زئوسپورها آزاد شدند. پس از آزادسازي زئوسپورها، اسپورانژيوماسپورانژيوم راه مي

درجه سلسيوس و بيشينه دماي  30درجه سلسيوس، دماي بهينه  2دماي کمينه براي اين قارچ . تشکيل مي شوندهاي جديد با افژولش 
با جفت آغازگرهاي  DNAها ، تکثير ژنومي اين جدايه DNAپس از استخراج  درجه سلسيوس اندازه گيري شد. 35رشد 

Ph2(F)/ITS4 روز سبب بروز عالئم پوسيدگي روي  21ها پس از شان داد تمامي جدايهزايي انجام شده نانجام گرديد. نتايج اثبات بيماري
-هاي مورفولوژيکي، مولکولي و بيماريزايي نشان داد که عامل پوسيدگي طوقه و ريشه بادام در باغهاي بريده بادام شدند. نتايج بررسيشاخه

هاي بادام از باغ Phytopythiumلين گزارش از جداسازي باشد.  اين اومي  Phytopythium litorale هاي استان اصفهان شبه قارچ
ساپروفيت هاي آب و خاک در محيط هاي مختلف مي باشند، هر چند که گونه هاي بيماريزاي  Phytopythiumاست. بيشتر گونه هاي 

 .Ppشه و ساقه بگونيا و عامل پوسيدگي ري Pp. helicoidesعامل گياهچه ميري و پوسيدگي ميوه کدو و  Pp. litoraleگياهي مانند 

vexans  عامل پوسيدگي ريشه نيز گزارش شده اند. بادام به عنوان  ميزبان جديد برايPp. litorale   معرفي مي گردد. اين شبه قارچ
 از ميانه گزارش شده است. .Juncus sppقبال از ايران فقط از ريزوسفر گياه 
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