
 ۶۵-۵۷: ۱۳۹۵ سال / ۱شماره /  ۵۲جلد  / هاي گياهيبيماري

 گرماپسند مشابه گونه سه یشناخت ختیر اتیخصوص از یبرخ و میزبانی دامنه سهیمقا
Phytophthora parsiana ،P. hydropathica و P. irrigata*  

  **1یهاشم یبن نیاالدیض و يانوار زهره

  )28/6/1394 :تاریخ پذیرش ؛11/9/1393: تاریخ دریافت(

  دهیچک
 در ریانج درخت طوقه از بار نیاول ران،یا در پسته انگومک يماریب کننده جادیا عوامل از یکی ،Phytophthora parsiana گرماپسند ستیاام
ـ  P. parsiana مشابه پسند گرما دیجد گونه دو Phytophthora irrigata و hydropathica Phytophthora. شد يجداساز رانیا  از بـار  نیاول

ـ  و يجداسـاز  کـا یامر در ینتیز اهانیگ یپژمردگ و تیبال حال در يهاشاخه و ياریآب يآبها  يرو یانـدک  مطالعـات  امـا  شـدند  فیتوص
 P. hydropathica يهاهیجدا ،یلوژنیف يدرختها اساس بر یقبل مطالعات در نکهیا به توجه با و گرفته صورت آنها یزبانیم دامنه و یزائیماریب

 يتفاوتهـا  مطالعه نیا در نیبنابرا ستین مشخص مشابه گونه دو نیا يهاهیجدا یبرخ گاهیجا و گرفته قرار P. parsiana يها هیجدا نیب در
 حاضر مطالعه در. گرفت قرار یبررس مورد گونه کی در هاهیجدا نیا گرفتن قرار ای کیتفک جهت هاهیجدا نیا ییزایماریب و یشناخت ختیر

ـ ااگون و اُاُسـپور  P. hydropathica دادند، لیتشک شکل يکرو يهادوسپوریکالم زبانیم آلوده بافت در مارگریب سه هر  و دوسـپور یکالم وم،ی
 ينهالهـا  شـده،  یزن هیما یچوب يهازبانیم انیم از داد، لیتشک P. irrigata و P. parsiana يهاهیجدا یتمام به نسبت يبزرگتر سهیر آماس
 و P. hydropathica توسط انبه و ریانج گردو، خنجوك، بنه،. داشتند گونه سه هر به را تیحساس نیشتریب زردآلو و بادام سرخس، رقم پسته

P. parsiana توسط ینیقزو رقم پسته و P. hydropathica ينهالهـا . دادنـد  نشـان  یزن هیما از پس ماه چند تا روز چند از را يماریب عالئم 
  .بودند مقاوم گونه سه هر يها هیجدا یتمام به کنار و لیازگ

  ااسپور، کالمیدسپور، زرد آلو،بارام،پسته: کلیدواژه

  رازیش دانشگاه در اول سندهینو ارشد یشناس کار نامه انیازپا یبخش* 
  zia1937@gmail.com :یکیمسئول مکاتبات، پست الکترون** 

  .رازیش دانشگاه یاهیگ یشناس يماریب استاد و یاهیگ یشناس يماریب ارشد یکارشناس سابق يدانشجو بیترت به. 1
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Abstract 
High temperature oomycete Phytophthora parsiana is one of the causal agent of pistachio gummosis in Iran 
which originally was isolated from fig in Iran. Phytophthora hydropathica and P. irrigata two newly 
described high temperature species similar to P. parsiana were recently isolated from irrigation streams and 
some ornamental plants from USA .In the present study all three species produced chlamydospores in 
infected crown and root tissues of apricot.. No morphological differences were observed among species. 
Among woody plants inoculated Pistacia vera cv Sarakhs, almond and apricot were highly susceptible to all 
species. Pistacia mutica, P. khinjuk, walnut, fig and mango were susceptible to P. parsiana and P. 
hydropatica but P.vera cv Qazvini was infected only by P. hydropathical. Loquat ( Eriobotryae japonica) 
and Christ,thorn jupube (Zizyphus spina-christi) were not infected by all species. All annual herbaceous plant 
species used none were infectd with all species. 
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  مقدمه

 از یکـ ی ،Phytophthora parsiana گرماپسـند  ستیاام
ـ  انگومک يماریب کننده جادیا عوامل  و طوقـه  یدگیپوسـ  ای
 1991 سال در بار نینخست که باشد یم رانیا در پسته شهیر
ــه از ــانج درخــت طوق ــا در ری ــزارش رانی  اســت شــده گ
)Banihashemi & Ghaisi 1993 .(هیجدا از یهائگزارش-
 ،یشـناخت  خـت یر اتیخصوص اساس بر که گونه نیا يها
ــولوژیزیف ــرادف و کیــ ــاژن ITS تــ ــته يهــ  و ياهســ
ـ ا يهاهیجدا از ییاندهینما ای ییایتوکندریم  و مارگرنـد یب نی
 ریسـا  در هسـتند  آن به کینزد یلیخ يخواهر يها هیآرا ای

 کانگ گزارش اساس بر. دارد وجود کایامر مثل جهان نقاط
همکــاران  و هانــگ و) (Kong et al. 2003 همکــاران و
).Hong et al. 2008, 2010 (یم يخواهر يها هیآرا نیا از 

ـ جد گونـه  دو به توان  P. irrigata و P. hydropathica دی
ــه ــا از ک ــآب يآبه ــا شــاخه و ياری ــ حــال در يه  یپژمردگ

Rhododendron catawbiense ــاخه و ــا ش ــال در يه  ح
) رلنـد یم و ایـ نیرجیو( کـا یامر در Kalmia latifolia تیبال

ـ ا. کـرد  اشاره اند، شده يجداساز  .P هماننـد  گونـه  دو نی

parsiana زان،ینـار  ال،یپاپ بدون ییانتها ومیاسپورانژ يدارا 
 بـا  کیـ هتروتال یزشیآم رفتار ،یخارج و یداخل افژولش با
 درجـه  40 يدمـا  تـا  رشـد  به قادر و بوده A1 یزشیآم پیت

 اساس بر یکیلوژنتیف ينمودارها در و باشندیم گراد یسانت
ـ نزد یـی اهسـته  يهـا ژن ITS ترادف  .P بـه  وابسـته  و کی

parsiana رندیگ یم قرار.  
 مـارگر یب P. parsiana موجـود  يهـا  گزارش اساس بر
 یگزارشـ  تـاکنون  و باشد یم تیاهم با مثمر یچوب درختان

 & Hajebrahimi( نبـوده  کسـاله ی اهـان یگ يرو بـر  آن از

Banihashemi 2011, Rafiee & Banihashemi 2013a (
 اتیخصوصـ  و یزبـان یم دامنه يرو يا مطالعه تاکنون زین و

 صـورت  P. irrigata و P. hydropathica یـی زا يمـار یب
 يهــا هیــجدا نیبــ زادهیمســتوف مطالعــه در. اســت نگرفتــه
ــف ــوع P. parsiana مختل ــیژنت تن ــود یک  در و دارد وج
ــزارش ــگ گ ــام  هان ــاران تم ــجدا یو همک ــا هی  .P يه

hydropathica ــر ــرادف اســاس ب ــا ITS ت ــجدا دو ب  از هی
P.parsiana ـ جدا دو زیـ ن و اند گرفته قرار گروه کی در  هی

 دادنــد شــنهادیپ دیــجد گونــه عنــوان بــه P. parsiana از
)Hong et al. 2010, Mostowfizadeh-Ghalamfarsa et 

al. 2008 .(  
ـ ا یزبانیم دامنه يسهیمقا پژوهش نیا انجام از هدف  نی

 چنـد  و کسـاله ی اهـان یگ از یبرخـ  يرو بر مشابه گونه سه
 اتیخصوصـ  از یبرخـ  نیهمچنـ  و گلخانه طیشرا در ساله
  .بود ها هیجدا یشناخت ختیر

  روشها و مواد
ـ جدا فهرست  .P و P. parsiana، irrigata .P يهـا هی

hydropathica ـ ا مختلـف  يآزمونهـا  در اسـتفاده  مورد  نی
 آورده 1 جدول در آنها به مربوط هیاول اطالعات و پژوهش
  . است شده

 40 تـا  5 از مختلـف  يدماهـا  در هـا هیجدا رشد سرعت
. شـد  یبررس CMA کشت طیمح يرو بر گرادیسانت درجه
 و جامـد  يکشتها طیمح انواع يرو بر دوسپوریکالم لیتشک
 ،PD(PDA، )CM(CMA، )HS(HSA، )FB(FBA( عیمـــا

)A(CA، V8 و WA ــاو ــیم 30 يحـ ــرمیلـ ــریل در گـ  تـ
 کی و تروژنین به کربن 1 به 94 یوزن نسبت و سترولیبتاس
 و 4 يدمـا  در یکیتـار  و ییروشـنا  در میکلس کربنات گرم
C˚25 در یعـ یطب طیشـرا  در نیهمچنـ  و ماه هفت مدت به 

 ســترون ماســه در) زردآلــو( حســاس زبــانیم آلــوده بافــت
 & Hajebrahimi( شـد  یبررسـ  کسـال ی مدت به مرطوب

Banihashemi 2011, Rafiee & Banihashemi 2013a .(
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  پژوهش این در استفاده مورد  P. hydropathica و Phytophthora parsiana، irrigata .P هايجدایه. 1 جدول
Table1. Isolates of Phytophthora parsiana, P. irrigata and P. hydropathica used in the present study  

  کدجدایه
Code 

  میزبان
Host 

  جداسازي محل
Locality 

  جداسازي سال
Year 

  کننده جداسازي شخص
Source 

Phytophthora parsiana   
PH21.2.05 بادام  

Almond 
  ونانی

Greece 
  نامشخص   1976

? 
PH21.3.92 پسته  

Pistachio 
  یفرنیاکال

California 
  هاشمی بنی   1992

Banihashemi 
PH21.4.92 پسته  

Pistachio 
  رفسنجان

Rafsenjan 
  هاشمی بنی   1992

Banihashemi 
PH21.5.90 انجیر  

Fig 
  بوشهر

Busher 
  هاشمی بنی   1990

Banihashemi 
PH21.6.92 پسته  

Pistachio 
  رفسنجان

Rafsenjan 
  هاشمی بنی   1992

Banihashemi 
PH21.7.92 پسته  

Pistachio 
  Rafsenjan رفسنجان

 
  هاشمی بنی   1992

Banihashemi 

Phytophthora hydropathica   
PH30.1.10 زینتی گیاهان و آبیاري آبهاي  

Irrigation stream and ornamental plants 
  امریکا
USA 

  هانگ   2000
Hong 

Phytophthora irrigata   
PH29.1.10 آبیاري آبهاي  

Irrigation stream 
  امریکا
USA 

  هانگ   2000
Hong 

  
 CA و HSA، V8A يکشتها طیمح يرو بر ااسپور لیتشک

 از A2 و A1 شده شناخته یجنس یزشیآم يهاپیت مقابل در
P. capsici و P. nicotianae یچیساندو م،یمستق روش به 

  . شد یبررس کربنات یپل غشاء و
ـ کوالیورم تـر یل یلیم 200 مخلوط از نوکلومیا هیما  و تی
 در شاهدانه گرم 60 عصاره( شاهدانه عصاره تریل یلیم 120
 Banihashemi and Fatehi( شـد  هیـ ته سـترون ) تریل کی

ــپس )1989 ــا هشــت س ــوك ده ت ــنج کشــت از بل  روزه پ
ـ جدا  .P و P. parsiana، irrigata .P نظـر  مـورد  يهـا  هی

hydropathica )کشت طیمح يرو بر افتهی رشد) 1 جدول 
CMA در شـده  هیـ ته مـارگر یب هیما و اضافه مخلوط نیا به 

  . شد ينگهدار ماه کی مدت به گراد یسانت درجه 25 يدما
ـ پوکلریه بـا  ابتـدا  کسالهی اهانیگ از گونه نه يبذرها  تی

 10 عمـق  در سـپس  ،یضـدعفون  قـه یدق 5 مـدت  به میسد
:  دو نسـبت ( ماسـه  و خـاك  يحـاو  يگلدانها يمتر یسانت
 داده کشـت  درجـه  16-40 يدما با گلخانه در سترون) کی

. گرفـت  صـورت  کبـار ی روز دو هـر  گلدانها ياریآب. شدند
ـ ما کردنـد  رشد یکاف اندازه به اهانیگ که ماه کی از پس  هی
  . شد انجام ها اهچهیگ یزن

 يریگرمسـ  دارهسته و داردانه درختان از یبرخ يبذرها
 در و یضـدعفون % 50 لیـ بنوم وتابـل  پـودر  با يریسردس و
 4 ماهـدر  چهار تا کی حدود مرطوب سترون تیکوالیورم
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 در بـذرها  تنـدش،  از پس. شدند ينگهدار گرادیسانت درجه
 ماسـه  و خـاك  يحـاو  يگلـدانها  در يمتر یسانت 20 عمق

 درجـه 16-40 يدما با گلخانه در سترون) کی:  دو نسبت(
 هیما با ماهه 6 تا2 ينهالها یزن هیما سپس شدند داده کشت
  . شد انجام مارگرهایب از شده هیته

 و ریـــانج يهـــا قلمـــه از نیهمچنـــ آزمـــون نیـــا در
  .شد استفاده ایآزال ینتیز يها درختچه
ـ ما از تریلیلیم 50 تا ده ابتدا یزن هیما جهت  مـارگر یب هی

 بـه  گلـدانها  و ختهیر هانهال و اهچهیگ طوقه يپا شده هیته
ـ رد و غرقاب ساعت 24 مدت  هـر  مـارگر یب زئوسـپور  یابی
 گلـدانها  آب زه در مرکبات برگ طعمه از استفاده با ماه کی

 رشد ساعت، 24 از پس). Banihashemi 2004( شد انجام
 طیمحـ  يرو بـر  مرکبـات  بـرگ  قطعـات  کشت با مارگریب

ــت ــ کش  CMA-PARPH )Massago et al یاختصاص

 گرفتـه  نظـر  در تکرار سه هیجدا هر يبرا و یبررس) 1977
 و کسـاله ی اهـان یگ يبرا ماه دو حدود تا يماریب عالئم. شد
ـ ما از بعد یچوب اهانیگ يبرا ماه هشت تا ـ  هی  مشـاهده  یزن
 لیـ تکم و يمـار یب عامـل  يتوفتـورا یف حضور يبرا. دیگرد

 صــورت شــهیر و طوقـه  از مجــدد يجداسـاز  کــخ اصـول 
  . گرفت

  جینتا
 ،P. parsiana يهـا هیجدا یتمام يبرا ییدما رشد نهیبه

P. hydropathica و P. irrigata، 30 درجـه  10 نـه یکم و 
ـ جدا سـه  يبـرا  دمـا  نهیشیب. شد يریگ اندازه گرادیسانت  هی

)PH-21.3.08،PH-21.4.08 و PH-21.33.12 (از P. 

parsiana، 40 هر يهاهیجدا ریسا يبرا و گرادیسانتدرجه 
 ،P. irrigata و P. parsiana، P. hydropathica گونه سه
  . شد يریگاندازه گرادیسانت درجه 37

 دو تنهـا  دوسـپور یکالم دیـ تول جینتا يانهیماه یبررس در

 تعـداد  P. parsiana از) ,PH21.3.08, PH21.6.08( هیجدا
 يانتها و نیب میضخ يوارهید با گرد دوسپوریکالم يمعدود
 .P و کرومتــریم 8/28 انــدازه نیانگیــم بــا يا ســهیر

hydropathica  يرو کرومتــریم 14/30 انــدازه نیانگیــم بـا 
م یسترول و کربنات کلسیبتاس يحاو CAجامد  کشتطیمح

 لیتشـک  گـراد، یسـانت درجـه  چهار يدما در شده ينگهدار
-طیمحـ  از کـدام چیهـ  در P. irrigata کـه  یحال در. دادند
. نبـود  دوسپوریکالم لیتشک به قادر عیما و جامد يهاکشت
ـ اوا در زردآلـو  آلـوده  يها شهیر و طوقه یبررس در  مـاه  لی

ـ جدا یتمام در دوسپوریکالم چهارم،  ،P. parsiana يهـا هی
P. hydropathica و P. irrigata ــه ــا کــم تعــداد ب  در ام

 نیانگیـ م. دیگرد مشاهده شهیر و طوقه مختلف يهاقسمت
ـ د ضخامت و اندازه ـ ا وارهی  بـه  نسـبت  دوسـپورها یکالم نی
  .بود بزرگتر کشت طیمح در شده لیتشک يدوسپورهایکالم
 یچیسـاندو  و میمسـتق  روش به ااسپور دیتول یبررس در

P. hydropathica يها هیجدا از يتعدا و P. parsiana در 
 يدارا و بـوده  کیـ هتروتال CA و HSA يهـا کشـت طیمح
 از A2 یزشیآم پیت مقابل در فقط و بودند A1 یزشیآم پیت

P. capsici دیـ تول کیـ اپلورت و کیـ پلورت گرد، ياُاُسپورها 
 P. hydropathicaتنهـا  کربنات یپل غشاء روش در. کردند
ـ جدا و  جفـت  از پـس  P. parsiana از PH- 21.6.08 يهی

 دیـ تول بـه  قـادر  P. capsici از A2 یزشـ یآم پیـ ت بـا  شدن
  . بودند اُاُسپور
ـ ما از پـس  هفته کی از هانهال یزنهیما جینتا ـ هی  بـا  یزن
 رقـم  پسـته  بـادام،  زردآلـو،  درختـان . شد آغاز عالئم ظهور
 عالئـم  انبـه  و کسـور  ر،یانج بنه، گردو، ،ینیقزو و سرخس

ـ ما از پـس  ماه چند تا روز چند از را يماریب ـ هی  نشـان  یزن
 حـدود  سـرخس  رقـم  پسته و زردآلو بادام، يهانهال. دادند
ـ ما از پس هفته دو ـ هی ـ جدا یتمـام  بـا  یزن  سـه  هـر  يهـا هی
-برگزشیر ،یپژمردگ صورت به را يماریب عالئم مارگریب
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 یشـدگ اهیس و یدگیپوس ،ییهوا يهااندام یسبزخشک و ها
 بـذر  پوسته یدگیله و یدگیپوس با همراه هاشهیر در دیشد
 يهـا نهـال  در. دادنـد  نشان یفرع يهاشهیر رشد کاهش و

ـ جدا با یزنهیما از پس روز 40 بنه و روز 45 گردو  يهـا هی
)PH21.5.08،PH21.3.08 و PH21.6.08( P. parsiana و 

ـ جدا  صــورتبــه يمــاریب عالئـم  P. Hydropathical يهی
ـ ر و هابرگ رنگ رییتغ همراه به یپژمردگ  یدگیـ له و زشی
 و طوقـه  هیـ ناح در یشـدگ  اهیسـ  و یدگیپوسـ  و بود هاآن
ـ گرد مشاهده یفرع يهاشهیر در رشد کاهش و هاشهیر . دی
 ينهالهـا  و یزنقلمه از حاصل ریانج ماهه شش يهانهال در

ــه، ــاه دو انبـ ــس مـ ــما از پـ ــهیـ ــا یزنـ ــجدا بـ ــاهیـ  يهـ
)PH21.3.08،PH21.6.08 و PH21.5.08 (P. parsiana و 

ــجدا ــ ، P. hydropathicaيهی ــرگ در یپژمردگ ــاب  و ه
 بـه  و شـد  ظـاهر  ییهـوا  يهـا اندام در یناگهان یسبزخشک

 و شدند زشیر دچار و خشک اهیگ يهابرگ یتمام جیتدر
 هیـ ناح در یشـدگ  اهیسـ  و یدگیپوسـ  اه،یگ برداشت از پس
 از بعـد  کسـور  ينهالهـا . بود مشخص هانهال شهیر و طوقه

ـ جدا دو و P. hydropathica با روز 34  PH21.3.08( از هی
ــار PH21.6.08 (P. parsiana و ــ دچ ــ و یدگیپوس  اهیس

 رقـم  پسـته  ماهه پنج يهانهال. شدند طوقه و شهیر یشدگ
 .P يهیــجدا بــا تنهــا یزنــهیــما از پــس روز 41 ینــیقزو

hydropathica هـا نهـال  نیا در يماریب عالئم. شدند آلوده 
 یدگیپوسـ  و ییهـوا  يهـا قسمت زوال و ضعف صورتبه

 جـدول ( بـود  یفرع يهاشهیر رشد کاهش و شهیر و طوقه
 یزن هیما از پس ماه دو حدود ایآزال ینتیز يهادرختچه). 2

ـ  و P. hydropathica بـا  ـ جدا کی  .PH21.3.08 (P( از هی

parsiana انـدام  زوال و ضـعف  ،يزرد بصـورت  را عالئم 
  .دادند نشان طوقه یدگیپوس و ییهوا يها
 .Phytophthora parsiana, P يهـا  هیجدا از چکدامیه

hydropathica,P. irrigata کســاله شــامل ی اهــانیگ يرو

، خربـزه،  Nebrask10، گلرنـگ یمحل گردان، گلرنگ آفتاب
 زایمـار یا بی، باقال و سویتیا چید، لوبی،نخود سفییحلوا کدو
  . نبودند

  بحث
 يدما در رشد به قادر P. parsiana يهاهیجدا از یبرخ

 P. hydropathicaکـه  یحال در بودند گرادیسانت درجه 40
 رشد حداکثر که شده گزارش. نبود دما نیا در رشد به قادر

P. hydropathica یخـوب  مـالك  گـراد یسـانت  درجه 40در 
 Hong( باشـد یم P. parsiana از گونه نیا صیتشخ يبرا

et al. 2010 (در شتریب ییدما نهیشیب اساس بر وجود نیا با 
P. hydropathica ـ ا يهاهیجدا توانینم  از را گونـه  دو نی

  . کرد کیتفک هم
 یشـناخت خـت یر یژگیو دو همکاران و هانگ يمطالعه در

 و بـزرگ  یمرغـ  تخـم  و گـرد  سـه یر آمـاس  لیتشک شامل
 لیتشـک  عدم و P. hydropathica در يکرو دوسپوریکالم
 نیا زیتما يبرا کشت طیمح در P. irrigata در اندامها نیا
 در). Hong et al. 2010( است شده گرفته نظر در گونه دو
ـ ا نیب دوسپوریکالم دیتول لحاظ از یتفاوت قیتحق نیا  دو نی

 و نبـود ) زردآلـو  طوقه و شهیر( زبانیم آلوده بافت در گونه
ـ ا با بودند اندام نیا لیتشک به قادر گونه دو هر  تفـاوت  نی
ــه ــپورهایکالم P. hydropathica ک ــر يدوس ــا( يبزرگت  ب
 نیانگیـ م بـا ( P. irrigata به نسبت )14/32 اندازه نیانگیم

 توفتـورا یف يهـا  گونه از یبعض در. داد لیتشک) 9/27 اندازه
 تعـداد  آوکـادو  آلـوده  يهـا شهیر در P. cinnamomi مانند
 يهـا کشـت طیمح با سهیمقا در دوسپوریکالم يشتریب اریبس

ــنوع ــک) V8A( یمص ــ لیتش ــودیم  & Zentmyer( ش

Mircethich 1967(، ـ  و خـاص  ياهیتغذ طیشرا ًاحتماال  ای
 P. hydropathica محـرك  عامـل  زبـان یم شـه یر ترشحات
  یهاشمیبن و یعیرف گزارش اساس بر P. parsiana همانند
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 .Phytophthora parsiana, P. hydropathica and P هـاي  جدایـه  بـا  شـده  زنـی مایه بیمار ساله چند چوبی گیاهان صد در. 2جدول

irrigata  
Table 2. Percent diseased perennial woody plants inoculated with isolates of Phytophthora parsiana, P. 
hydropathica and P. irrigata  

  
  

  گیاهان
plants  

Phytophthora species 
P. parsiana P. hydropathica P. irrigata 

  
PH21.2.08 

  
PH21.3.08 

  
PH21.4.08 

  
PH21.5.08 

  
PH21.6.08 

  
PH21.7.08 

  
PH30.1.10 

  
PH29.1.10 

 -MI(2 - 11 - 11 11 -  22 1( انبه

 PV( 44 88 44 55 100 33 100 55)(سرخس رقم(پسته

 PV( 0 0 0 0 0 0 46 0( )قزوینی رقم( پسته

 PM( 0 11 0 0 22 0 33 0(بنه
 PK( 0 10 0 0 30 0 40 0( کسور
 FC( 0 22 0 33 33 0 44 0(انجیر
 JR( 0 30 0 20 40 0 30 0(گردو
 EJ( 0 0 0 0 0 0 0 0(ازگیل
 PA( 55 100 66 88 77 44 100 44(زردآلو
 PD( 40 80 40 70 90 30 100 40(بادام
 ZS( 0 0 0 0 0 0 0 0(کنار

   not done1.مایه زنی نگردید
2. MI: Mangifera indica, PV: Pistacia vera, PM: Pistacia mutica, PK: Pistacia khinjuk, FC: Ficus carica, JR: Juglans 
regia, EJ: Eriobotryae japonica, PA: Prunus armeniaca, PD: Prunus dulcis, ZS: Zizyphus spina-christi. 
1. HA: Helianthus annus, CP: Carthamus persicus, CM: Cucumis melo, CM: Cucurbita moschata, CA: Cicer arietinum, 
P: Phaseolus sp., FV: Faba vulgaris, GM: Glycine max, 

  
)Rafiee & Banihashemi 2013b (مـورد  در. اسـت  بوده 

P. irrigata زبـان یم يشـه یر ترشحات تنها رودیم احتمال 
ــتول محــرك عامــل) زردآلــو(  .P.باشــد دوســپوریکالم دی

hydropathica يهــاهیــجدا از یبرخــ و P. parsiana 
گون ـ د با يکرو يها ومیاُاُ  ،يکـرو  ياُاُسـپورها  صـاف،  وارهی
 ژنـوس یآمفـ  و يکـرو  يهاومیدیآنتر کیاپلورت و کیپلورت
 بـا  آنهـا  انـدازه  نیانگیـ م و حاصـل  جینتـا  که دادند لیتشک

ــزارش ــتوف گ ــا زادهیمس ــاران و قلمفرس ــگ و همک  و هان
 ,Hong et al. 2010( دارد مطابقـــت همکـــاران

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa et al. 2008 .(ـ  اگرچه  رب
 .P ياُاُســپورها همکــاران و هانــگ گــزارش اســاس

hydropathicaدر امـا  شـد،  یمعرف کیپلورت صورتبه تنها 

ـ ا از هم کیاپلورت اُاُسپور حاضر، قیتحق  مشـاهده  گونـه  نی
ـ  یتفـاوت  تـوان ینم اطالعات نیا وجود با نیبنابرا. شد  نیب
ــایژگــیو ــپور يه ــه دو در اُاُس  .Pو P. parsiana يگون

hydropathica تنها و گرفت نظر در P. hydropathica  بـا 
گون و اُاُسـپور  داشتن ـ جدا بـا  تـر بـزرگ  يهـا ومیـ اُاُ  يهـا هی

P.parsiana ــاوت ــا). Hong et al. 2010( دارد تف  تنه
 P. hydropathica و P. parsiana از PH21.6.08 يهیجدا
 نظـر  از و کـرده  دیـ تول را اُاُسـپور  نیشـتر یب هیـ بق به نسبت
 توانسـتند  زیـ ن و بوده فعالتر هاهیجدا ریسا به نسبت یجنس
ـ ا. دهند لیتشک اُاُسپور ییغشا زشیآم در  اُاُسـپور  تعـداد  نی
. بـود  کمتر توفتورایف يهاگونه از یلیخ به نسبت شده دیتول
 یلـ یخ مطالعه نیا در یجنس نظر از گونه سه هر یکل بطور
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 تـوان یمـ  همکـاران  و ریبرز اظهار اساس بر. بودند فیضع
ـ جدا از یبرخ در یجنس يسازگار ستمیس که گفت  يهـا  هی

P. parsiana ستین فعال ًکامال )Brasier et.al. 2003.(   
 بـادام  سـرخس،  رقم پسته شده یزن هیما ينهالها انیم از
 نشان مشابه گونه سه هر به را تیحساس نیشتریب زردآلو و

 تمــام برابــر در کنـار  و لیــازگ ينهالهـا  کــهیحال در. دادنـد 
 نیا ییزايماریب جینتا. بودند مقاوم گونه سه هر يها هیجدا
-یبنـ  و یمـ یابراهحـاج  و یهاشـم یبن و یعیرف نظر قیتحق
 اهـان یگ مـارگر یب P. parsiana نکـه یا بـر  یمبنـ  را یهاشم

 بنه، انبه، بادام، پسته، کنار، ل،یازگ مانند(  یچوب و چندساله
 کنـد یمـ  دییـ تأ را اسـت ) زردآلـو  و گردو ر،یانج خنجوك،

)Rafiee & Banihashemi 2013a, Hajebrahimi & 

Banihashemi 2011  .(بـا  تنها ینیقزو رقم پسته يهانهال 
P. hydropathica يهـا  هیجدا از کدام چیه اما شدند آلوده 

P. parsiana و P. irrigata از مـاه  شـش  گذشـت  با یحت 
 پسـته . نبودنـد  پسـته  رقـم  نیا حمله به قادر یزنهیما خیتار
 نسـبت  گـر ید مطالعات در حالبه تا ینیقزو و سرخس رقم
 مقـاوم  و حسـاس  بیـ ترت بـه  توافتـورا یف يهاگونه ریسا به

 و ســرخس رقــم پســته انبــه، درختــان. انــد شــده گــزارش
 عنـوان  بـه  کسور و ریانج بادام، بنه، زردآلو، گردو، ،ینیقزو
 به توجه با. شوندیم یمعرف P. hydropathicalيها زبانیم
 اهانیگ يرو بر P. irrigata یبررس نیاول قیتحق نیا نکهیا
ـ ا کـه  گفـت  تـوان یمـ  است چندساله و سالهکی  گونـه  نی

 زردآلـو،  ماننـد  چندسـاله  و یچوب درختان مارگریب احتماال
ــادام ــته و ب ــم پس ــرخس رق ــد س ــهییآنجا از .باش  .P ک

hydropathica و ياریـــآب يآبهـــا از بـــار نیاولـــ يبـــرا 
 Rhododendron ینتـ یز اهانیگ تیبال حال در يها شاخه

catawbiense و Kalmia latifolia بـه  بود شده يجداساز 
 اهیـ گ يرو مشـابه  گونـه  سـه  نیا ییزايماریب منظور نیهم
) PH21.3.08( پیت هیجدا تنها و دیگرد یبررس ایآزال ینتیز

P. parsiana و P. hydropathica زوال و ضـعف  موجب 
ـ ا در شـه یر و طوقه یدگیپوس و ییهوا يها اندام  اهیـ گ نی
-آب از همکـاران  و کانگ توسط که P. irrigata اما. شدند

 Rhododendron catawbiense ینتـ یز اهانیگ ياریآب يها
ـ ا در بـود  شـده  يجداساز Kalmia latifolia و  قیـ تحق نی
 نکـرد  جـاد یا ایـ آزال ینتـ یز اهانیگ يرو یعالئم گونه چیه
)Kong et al. 2003(. تـوان یمـ  یبررس نیا جینتا اساس بر 
ــه ــدم ب ــاریب ع ــیزايم ــه ی ــه س  .P. parsiana، P گون

hydropathica و P. irrigata ــانیگ يرو ــابگردان، اه  آفت
 گلرنـگ  و ایسـو  خربـزه،  ،ییکـدوحلوا  ا،یـ لوب نخود، باقال،
 موجـود  يهـا گـزارش  اسـاس  بـر  کـه  یحال در کرد، اشاره
 .P عمـده  يهـا زبانیم ایلوب و گلرنگ گردان،آفتاب اهانیگ

drechsleri باشــندیمــ )Ershad 1971, Cother 1975, 

Erwin & Ribeiro 1996.(  يا سـه یمقا جینتـا  یکلـ  بطـور 
ـ جدا که است نیا انگریب یزبانیم دامنه  .P مختلـف  يهـا  هی

parsiana گریکــدی بــا یــیزا يمــاریب و يپــرآزار نظــر از 
ـ ا مشاهده ضمن و داشتتند اختالف  يمـار یب در تفـاوت  نی

ـ جدا یتمام با حساس یچوب يزبانهایم ،ییزا  مـورد  يهـا  هی
 PH21.5.08 و PH21.3.08 يهـا  هیجدا. شدند آلوده آزمون
 نیا یاصل هیجدا دو عنوان به همکارن و هانگ مقاله در که

ــب گونــه ــا یمشــابه یــیزايمــاریب رفتــار شــدند انی  .P ب

hydropathica که تفاوت نیا با داشتند P. hydropathica 
 محسـوب  پسته مقاوم ارقام از که ینیقزو رقم پسته يرو بر
ـ جدا مـورد  در توجـه  جالـب  نکته. بود زایماریب شودیم  يهی
)SURf6 (PH-21.6.08 هیجدا ریسا به نسبت که باشدیم-
 یجنسـ  يسازگار و رشد سرعت نظر از P. parsiana يها

ـ ا بـود،  پرآزارتـر  ییزايماریب نظر از و فعالتر ـ جدا نی  از هی
 مشابه اریبس یشناختختیر اتیخصوص و ییزایماریب لحاظ

P. hydropathica گونه جز رودیم حتمالا و کرد عمل P. 

hydropathica دو گونه  نیبنابرا. باشدP. parsiana  وP. 
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hydropathica    ص یقابـل تشـخ   ینه تنهـا از نظـر مولکـول
گر اخـتالف  یکـد یهـم بـا    ییزایمـار یهستند بلکه از نظـر ب 

و  یحنس يگر تنوع از نظر رشد، سازگاریاز طرف د. دارند
ـ داخل جدا ییزایماریب  اسـت  ممکـن  P. parsiana يهـا  هی
ـ ن گونه یت باشد که احتماال این واقعیا از یناش ک گونـه  ی
همکـاران   و د نظـر هانـگ  یجه موین نتیا. ستیک دست نی

)Hong et al. 2008, 2010 (يهـا  يواکاو یباشد که ط یم 
 یاس و انجام چندشـکل  یت يآ يها یبر اساس توال یمولکول
ـ عنوان کرده اند که احتماال ا یقطعات برش یطول ن قـارچ  ی
در  ییمجزا) يهاگونه( يهاک گونه مرکب بوده و دودمانی
  .وجود دارد آن يهاهیان جدایم
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