
  )1399( 57-47): 3( 9پزشکی هاي کاربردي در گیاهپژوهش

How to cite:  
Davari M, Alihosseinzadeh-Moghaddam F, Narmani A, 2020. Characterization of fungal agents associated with black locust dieback and 

decline in Ardabil city. Journal of Applied Research in Plant Protection 9(3): 47–57. 

 

در شهر اردبیل شناسایی عوامل قارچی همراه با سرخشکیدگی و زوال درختان اقاقیا  

  29/5/99پذیرش:         98 /15/6 بازنگري:      2/11/96 دریافت:

  3ابوالفضل نرمانی ،2زاده مقدمحسین، فاطمه علی1مهدي داوري

کشاورزي و منابع  دانشکده ،پزشکیگروه گیاه و پژوهشگر (کارشناس ارشد)، )mdavari@uma.ac.ir(شناسی گیاهی دانشیار بیماريبه ترتیب  2و  1

  تبریز.دانشگاه  ،دانشکده کشاورزي ،پزشکیگروه گیاهپژوهشگر پسادکتري، 3دانشگاه محقق اردبیلی.  ،طبیعی

  چکیده

-گنجشک، اقاقیا، افرا، نارون و نخـل مختلف بسیاري از درختان زینتی و جنگلی از جمله زبان بیماري مهمی است که در کشورهاي زوال درختان زینتی

از درختان اقاقیاي بیمـار  هاي همراه زوال درختان اقاقیا در شهر اردبیل، در تحقیق حاضر، به منظور شناسایی قارچکند. هاي زینتی را همواره تهدید می

بـر   قارچیهاي جدایهسازي شد. جدایه قارچی جداسازي و خالص 150، تعداد شناسی گیاهیهاي متداول در بیماريبا روشبرداري انجام گرفت و نمونه

مـورد شناسـایی    TEFژن  و یا ITS-rDNAهاي مولکولی بر اساس توالی ناحیه شناختی و دادههاي ریختشناختی و یا تلفیق دادهصفات ریخت اساس

ــه،     ــن مطالع ــد. در ای ــرار گرفتن ــارچی شــامل   10ق ــه ق  ،Fusarium oxysporum ،F. solani ،Acremonium sp. ،Cytospora chrysosperma گون

Camarosporidiella elongata ،Nigrospora sp.، Alternaria alternata  ،Epicoccum nigrum ،Chaetomium sp. وSordaria macrospora    شناسـایی

-مـی   F. solaniو F. oxysporumهاي قـارچی  گونه وCytospora chrysosperma  و Camarosporidiella elongataهاي رسد که قارچشدند. به نظر می

زوال  توانند در انسداد آوندي، سرخشکیدگی و در نهایت زوال درختان اقاقیاي فضاي سبز شهر اردبیل دخیل باشند. این تحقیق، اولـین مطالعـه علمـی   

 .Sو  .Acremonium sp هايگزارش قارچ و شودبراي اولین بار از ایران گزارش می Ca. elongata د. همچنین قارچشودرختان اقاقیا در ایران محسوب می

macrospora  اقاقیا نیز براي دنیا جدید است.  از  

  فضاي سبز، ITS-rDNAزا، سرخشکیدگی، زوال اقاقیا، قارچ بیماري کلمات کلیدي:
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Abstract  
Ornamental trees decline is an important disease that threatens many ornamental and forest trees in the world, including ash, 
acacia, black locust, maple, elm and ornamental palms. In the present research, in order to characterize the fungal agents 
associated with black locust decline in Ardabil, samples were collected from black locust trees with typical dieback and 
canker symptoms from green spaces. 150 fungal isolates were isolated and purified using routine plant pathology methods. 
Identification of species was carried out using morphological and molecular sequence data of the ITS regions or TEF gene. 
In this study, 10 fungal species including Fusarium oxysporum, F. solani, Acremonium sp., Cytospora chrysosperma, 
Camarosporidiella elongata, Nigrospora sp., Alternaria alternata, Epicoccum nigrum, Chaetomium sp. and Sordaria 
macrospora were identified. It seems that Camarosporidiella elongata, Cytospora chrysosperma, Fusarium oxysporum and 
F. solani are likely involved in the vascular obstruction, dieback and eventually black locust trees decline in green space of 
Ardabil. This is the first study on the occurrence of black locust decline in Iran. Among the identified isolates, Ca. elongata 
is reported for the first time in Iran. Acremonium sp. and S. macrospora are new reports on black locust host worldwide.  
Keywords: Dieback, Black locust decline, Pathogenic fungus, ITS-rDNA, Green space.  
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  مقدمه

گیاهان و درختان موجود در فضاي سـبز شـهرها نیـز هماننـد          

دنبال عوامل مستعدساز، مورد حملـه انـواع   ویژه بهسایر گیاهان به

عوامل گیرند و در صورت عدم شناسایی ها قرار میآفات و بیماري

ممکـن اسـت    هـا آنموقـع  و کنتـرل بـه  دخیل در ایجاد بیمـاري  

اقاقیـا   فضـاي سـبز شـهرها وارد شـود. درخـت      عمده به خسارت

)Robinia pseudoacacia L.    به دلیل سـازگاري بـاال در فضـاي (

 نیتـأم فراوانی اسـتفاده شـده و نقـش محـوري در     سبز شهرها به

 )decline(فضاي سـبز برخـی شـهرها دارنـد. خشـکیدگی و زوال      

شـورها  اقاقیا از مشکالت مهم این درخت مهم زینتی در برخـی ک 

هـاي  شود. تاکنون در منـاطق مختلـف جهـان، قـارچ    محسوب می

اقاقیـا  عوامـل بیمـاري سرخشـکیدگی و زوال    عنـوان  متعددي بـه 

 .Schltdl F هــايگونــهعنــوان مثــال، بــهگــزارش شــده اســت. 

oxysporum  وF. solani عامل ایجاد شانکر اقاقیاي سیاه  عنوانبه

همچنـین شـیوع   ). Hong & Ji 1996در چین معرفی شده است (

F. lateritium Nees.  وF. sulphureum     روي اقاقیـاي سـیاه در

هـاي  برخـی گونـه  ). Halász 2002مجارستان گزارش شده است (

 & F. oxysporum  F. acuminatum Ellisفوزاریـوم از جملـه   

Everth.,، F. proliferatum (Matsush.) Nirenberg و F. 

graminearum Schwabe ان عامــل شــانکر و پژمردگــی بــه عنــو

 در یـک خـانواده   Robinia کـه بـا    Acaciaجنسهاي برخی گونه

)Fabaceae ( انـد شـناخته شـده   گیرنـد، ) قرار مـیJames 2004, 

 .Ceratocystis albifundus M.Jقـارچ   1989در سـال  . )2005

Wingf., De Beer & M.J. Morris تـرین بیمـارگر   به عنوان مهم

در آفریقاي جنوبی گـزارش   .Acacia meransii De Wildدرخت 

 Roux(شد و این قـارچ در اوگانـدا و کنیـا نیـز مشـاهده گردیـد       

& Wingfield 2013.( ــه ــدونزي، گون ــاي در ان  Ceratocystisه

. M. van Wyk, Al Adawi & M.J. Wingf manginecans وC. 

acaciivora Tarigan & M. van Wyk  عنوان عامل پژمردگـی  به

هاي این کشور معرفی ) در نهالستان.A. mangium Willd(آکاسیا 

هـا و  در شمال یونان، از سرشـاخه ). Tarigan et al. 2011گردید (

) مبــتال بــه  R. pseudoacaciaهــاي اقاقیــاي ســیاه (  شــاخه

ــارچ    Phomopsis oncostomaسرخشــکیدگی و نکــروز، ســه ق

(Thüm.) Traverso ،Aglaospora profusa (Fr.) De Not. و 

(Fr.) Grev. Cucurbitaria elongate  ــات ــازي و اثبـ جداسـ

ــاري ــد ( بیمـ ــی شـ  & Michalopoulos-Skarmoutsosزایـ

Skarmoutsos 1999.(  

به عنوان عامل  Fr  Cytospora chrysosperma (.Pers). گونه

جمله درختان گردو در هاي چوبی مختلف از شانکر از روي میزبان

دار درختان میـوه هسـته   ،(Abbasi et al. 2012)استان کشور  12

)، درختـان  Dokhanchi et al. 2013در آذربایجان شرقی و غربی (

) و Baradaran Baghery et al. 2014بادام در آذربایجان شـرقی ( 

) گـزارش  Ahmadi & Arzanlou 2019درختان نارون در تبریـز ( 

هـاي  با بررسـی قـارچ   Ahmadi & Arzanlou (2019) شده است. 

 16مرتبط با شانکر و سرخشکیدگی درختان نـارون شـهر تبریـز،    

هــاي متعلــق بــه گونــه قــارچی را شناســایی نمودنــد کــه جدایــه

وانـی برخـوردار   یشترین فراباز   Chaetomiumو  Fusariumجنس

ده جـنس قـارچی را از     Jamali & Banihashemi (2012)بودنـد. 

درخت چنار داراي عالیم زوال و خشکیدگی شیراز جداسـازي   41

 & .Nattrassia mangiferae (Sydفقـط   هاآنکردند که در بین 

P. Syd.) B. Sutton & Dyko    و چند جدایـه ازCytospora  روي

  یی نشان دادند. زايماریبشاخه بریده 

در چند سال اخیـر، درختـان اقاقیـاي کاشـته شـده در شـهر       

ــل ــکیدگی (   اردبی ــاري سرخش ــار بیم ــا  diebackدچ ــده و ب ) ش

طرفـه  صـورت یـک  ها از باال به پـایین و بـه  سبزخشک شدن برگ

شـوند. بـا توجـه بـه     خشکیده و در نهایت، دچار زوال و مرگ مـی 

اهمیت درختان اقاقیا در فضاي سبز اردبیل و گسترش روزافـزون  

یگـر،  بیماري در شهر و احتمال وقوع این بیمـاري در شـهرهاي د  

هـاي همـراه بـا ریشـه و شـاخه      این تحقیق با هدف بررسی قـارچ 

درختان بیمار و برآورد اولیه عوامل قـارچی همـراه زوال درختـان    

  اقاقیاي شهر اردبیل انجام گرفت.

  هامواد و روش

  هاهیجدا یشناختختیر ییشناساو  ينمونه، جداساز يآورجمع

مختلف شهر از مناطق  1393و  1392در طول فصل تابستان 

مـار  یب درختان مختلفي هاقسمتاردبیل بازدید به عمل آمد و از 

 بـه  وبـرداري  نمونـه  دنیخشـک  حـال  دري هـا شاخه ژهیو به ایاقاق

 از پـس  شـه یر و سـاقه  آونـد  ازی قطعـات . ندشد منتقل شگاهیآزما

رقیق شده داراي نـیم   %1 میسد تیپوکلریه بای سطحی ضدعفون
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 حسـب  بر دقیقه یک تا ثانیه 30 مدت بهتا یک درصد ماده فعال 

 مقطـر  آب بـا  شستشـو  بار سه و درجه 70اتانول ای بافت ضخامت

 هـاي محـیط  روي سـترون ی صـاف  کاغذ با کردن خشک و سترون

)، PDA, Merck, Germanyر (دکسـتروزآگا ی نـ یزمبیسـ  کشـت 

محـیط کشـت    و) MEA, Merck, Germanyعصاره مالـت آگـار (  

) Nash-Snyder mediumنش و اسنایدر ( شده اصالحی انتخابمهین

 در شـده  کشت قطعاتي حاوي پترهاي تشتک. ندشد داده کشت

 و تـاریکی  سـاعت  12ي نور دوره و C25 دماي با انکوباتورل داخ

ي پتـر هـاي  ، تشتکساعت 48 از پس و شدند داده قرار روشنایی

 رشـد  مشاهده صورت در وگرفتند  قراری بررس مورد روزانه طورهب

، پرگنه قسمت نیتریخارج از، شده کشت قطعات فااطر در رچقا

 برداشتهسترون  اسکالپل با کشت طیمحه همرا به قارچ ازي مقدار

 .شدند منتقل دیجدسیب زمینی دکستروز آگار  کشت طیمح به و

بـه  . انجـام گرفـت   کـردن  اسپورتک روشبا  هاهیجداي سازخالص

 از Fusariumنس هـاي جـ  شـناختی جدایـه  منظور مطالعه ریخت

 Synthetic Nutrient-poorاي سـنتزي ( آگار تغذیه کشت محیط

Agar(       و محیط کشـت سـیب زمینـی دکسـتروز آگـار)Seifert 

ی شـناخت ختیر مشخصاتمقایسه  طریق ازو  شد ادهاستف) 1996

 Gerlach توسط شده هیارا معتبر صیتشخي دهایکل از استفاده با

& Nirenberg (1982)، Nelson et al. (1983)  وLeslie & 

Summerell (2006) سایر قارچ .گرفتند قرار هیاول شناسایی مورد-

شناختی و کلیـدهاي شناسـایی   ها با استفاده از خصوصیات ریخت

 .Barnett & Hunter (1998)  ،Boerema et alمعتبـر از جملـه   

-بررسی و شناسایی شدند و عکـس  Simmons (2007)و  (2004)

 Canonو دوربـین   Ziessتفاده از میکروسکوپ مـدل  برداري با اس

شناسـی دانشـکده   در کلکسـیون قـارچ   هـا هیـ جدا هیکلانجام شد. 

کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با کد اختصـاري  

FCUMA )Fungal Collection of University of Mohahegh 

Ardabili.ثبت و نگهداري شدند (  

  یابییتوال و هاجدایه یژنوم DNA ریتکث و استخراج

از شناسـایی مولکـولی    هاي قارچی، جهتدر مورد برخی گونه

 مـورد ي هـا هیجدا، منظور نیاي برا .استفاده شد DNAیابی توالی

ند شد داده کشتسیب زمینی دکستروز آگار  کشت طیمح در نظر

 DNA و شـدند ي نگهـدار  C°25ي دمـا  در روز 7-10 مـدت  به و

اسـتخراج   Moller et al. (1992)از روش فاده بـا اسـت   هـا هیـ جدا

ــ  ــت و کیفی ــد و کمی ــه روش    DNA تگردی ــده ب ــت آم ــه دس ب

  اسپکتروفتومتري مورد بررسی قرار گرفت.

 عامل ژن شاملی ژنوم هیناحدو  ازیی هابخش، یبررس نیا در

ــداوم ــه ت ــناح و )TEF-1α( ترجم ــله هی ــدازفاص ــ ان  DNAیداخل

ي منتخب متعلـق  هاهیجدا دربه ترتیب ) ITS -rDNAی (بوزومیر

یـابی ژن  . تکثیـر و تـوالی  شـد  ریتکثها و سایر قارچ Fusariumبه 

TEF1-α  و ناحیهITS-rDNA  با استفاده از آغازگرهـاي  به ترتیب

EF1-fus )5´-ATGGGTAAGGAGGACAAGAC-3´  و (

EF2-fus )5´-GGAAGTACCAGTGATCATGTT-3´ (

(Geiser et al. 2004)  وITS1 

)'5TCCGTAGTTGGACCTGCGG3' و (ITS4 

)'5TCCTCCGCTTATTGATATGC3') (White et al. 1990; 

Chung et al. 2008 ( مـراز در  اي پلـی . واکـنش زنجیـره  شدانجام

با شرایط واکـنش و دمـایی ذکـر شـده در     میکرولیتر  5/12حجم 

Davari et al. (2008)  .محصـوالت واکـنش   انجام شدPCR  از ژل

 TAE 1X )1mM بافر درتیدیوم بروماید آگارز یک درصد حاوي ا

EDTA (PH = 8) ، 20 mM acetic acid، 40 mM Tris base (

 Gel(عکسبرداري با استفاده از دسـتگاه ژل داك   عبور داده شد و

Documentation(  .یابی با استفاده از کیت واکنش توالیانجام شد

ied terminator cycle (Appl TMABI prism BigDyeیـابی توالی

Biosystems, Foster City, USA)  یاب اتوماتیـک  و در یک توالی

ABI 3730XL      و مطابق دستورالعمل ارایـه شـده توسـط شـرکت

-سازنده انجام شد. اطالعات توالی به دست آمده با استفاده از نـرم 

 ,DNASTAR, Madison, WIویـرایش شـدند (   SeqManافـزار  

USAــوالی ــتف  ). ت ــا اس ــده ب ــت آم ــه دس ــاي ب ــرم اده ازه ــزار ن اف

مقایسـه شـدند و    بانک ژنهاي موجود در با توالی  BLASTبرخط

براي تعیین دقیق هویـت و   با بیشترین مشابهت مرجع هايجدایه

   .هاي قارچی مد نظر قرار گرفتندتایید مولکولی گونه

  نتایج

در طی بازدید از مناطق مختلف شهر اردبیل مشخص گردیـد  

اقاقیا در اکثر مناطق شـهر اردبیـل وجـود    که عالیم بیماري زوال 

ها در درختـان  شاخه دارد. عالیم بیماري به صورت سرخشکیدگی

ها و وسط بلوارهاي نقاط مختلف شهر مشاهده اقاقیاي کنار خیابان
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اي در یک طرف هاي مربوط به شاخهترتیب که برگشد. بدینمی

شـدند   اي شده و کامالً خشک میدرخت کمرنگ و به سرعت قهوه

موقـع و حـذف سرشـاخه آلـوده، ایـن      و در صورت عدم هرس بـه 

ها نیز سرایت کـرده و باعـث زوال و   تدریج به بقیه شاخهعارضه به

شـد. ایـن عالیـم اغلـب در اقاقیـاي      کامل درخت مـی  خشکیدگی

شد و در اقاقیاي نرك (پیوندي) به نـدرت  چتري (توپی) دیده می

اي شـدن  ه درختـان، قهـوه  قابل مشاهده بود. در برش عرضـی تنـ  

آوندي به وضوح قابل رویت بود که نشـان دهنـده انسـداد آونـدي     

هاي مبتال به سرخشکیدگی ). در شاخه1 درختان بیمار بود (شکل

همزمـان بـا بـارش    نیز انسداد آوندي با تغییر رنگ مشخص بـود.  

اولین برف پاییزي به دلیل سنگین بودن برف و نیز خزان نکـردن  

-ها، شکستن شدید شاخ و برگ اقاقیا مشاهده میخههاي شابرگ

هـاي بیمـار بـه دلیـل ضـعف و      شد و در این بین، شکستن شاخه

-شـاخه در اي شدن آونـدي  خشکیدگی، بیشتر مشهود بود و قهوه

  هاي شکسته نیز به خوبی نمایان بود.

  

 
 يآونـد  یشدگياقهوه .d-e درخت، مرگ و زوال .c ،هاشاخه در یدگیسرخشک.  a-b.لیاردب شهر سطح در ایاقاق درختان زوال میعال .1 شکل

  .هاشاخه و تنه یعرض مقطع در

Figure 1. Symptoms of decline in Black locust trees in Ardabil city, a-b. Dieback on twigs, c. Decline and death of 
infected tree, e-d. Vascular browning in the cross section of the trunk and branches. 

 

  هاي قارچی شناسایی شدهگونه

مقایسه شناختی و هاي ریختبا مطالعه ویژگیطی این تحقیق،    

، F. oxysporumهاي قارچی گونهشناسی، قارچ با کلیدهاي معتبر

F. solani ،Acremonium sp. ،C. chrysosperma ،Ca. 

elongata ،Nigrospora sp.،Alternaria alternata  ،E. nigrum ،

Chaetomium sp. و Auersw  Sordaria macrospora  شناسایی

ــدند. ــا   ش ــین ب ــههمچن ــوالی مقایس ــايت ــورد  TEF-1α ه (در م

Fusarium (ناحیه و ITS سایر جنس) (هـاي تـوالی  باهاي قارچی 

هاي مولکولی نیـز  ها با داده، هویت گونهژن بانک در موجودمرجع 

و مشخصـات   ختیشـنا هاي ریخـت ر گرفت. ویژگیمورد تایید قرا

  باشد:ها به قرار زیر میبرخی از گونه
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1-Fusarium oxysporum Schltdl.   

سیب زمینی دکسـتروز  شناسی پرگنه روي محیط کشت ریخت   

هـاي بـه   هاي مختلف بسیار متنـوع بـود. در جدایـه   در جدایهآگار 

مایل به نارنجی به هاي سفید دست آمده در این تحقیق، میسلیوم

صورت خوابیده مشاهد شدند و میسلیوم هوایی مشاهده نشد. قطر 

 10روز بـه   10متـر و بعـد از   سـانتی  5/3پرگنه بعد از سه روز به 

رنـگ فـراوان روي   هاي نارنجی کممتر رسید. اسپورودوکیومسانتی

بنـدي  هـاي سـه  مشاهده شدند. ماکروکنیدیوم SNAمحیط کشت 

کوتاه تا متوسط، مستقیم تا حدي خمیـده، نسـبتاً   فراوان با طول 

ها مشاهده باریک و با دیواره نازك روي اسپورودوکیوم یا میسلیوم

-اي شکل و سلول انتهایی نـوك سلول پایه پاشنه هاآنشد که در 

کوچک مشـاهده شـد. در    (Hook)تیز و انحنادار و گاهی با قالب 

شکل و ايیضوي یا قلوهمرغی، بهاي تخماین گونه، میکروکنیدیوم

ــک  ــوالً ی ــرهاي  معم ــلولی روي س ــزجس ــا  (slimy heads) ل ب

هاي متمایز این گونه منوفیالیدهاي کوتاه تولید شدند که از ویژگی

هفتـه روي   2-4). کالمیدوسپورها بعد از 2رود (شکلبه شمار می

SNA اي در به صورت انفرادي یا دوتایی و گاهی زنجیري یا خوشه

اي هوایی یا سطح آگار تشکیل شدند. در تحقیق حاضر، همیسلیوم

ــه  ــتاز  F. oxysporumگون ــاي باف ــده ــار   يآون ــان دچ درخت

شـناختی بــا  سرخشـکیدگی جداسـازي شــد و مشخصـات ریخــت   

مطابقت داشـت و نتـایج    Gerlach & Nirenberg (1982)توصیف 

  نیز هویت گونه را تایید نمود. TEFیابی ژن توالی

هـاي فوزاریـوم از پـراکنش    در بین گونه F. oxysporumگونه 

وسیعی برخـوردار اسـت و بـه عنـوان یـک بیمـارگر مهـم باعـث         

میـري و پوسـیدگی طوقـه بسـیاري از     پژمردگی آوندي، گیاهچـه 

-هاي گیاهی در تمام دنیا شناخته شده است و همچنـین بـه  گونه

 شود. ایـن ها یافت میعنوان یک قارچ گندروي رایج در اکثر خاك

ه با دارا بودن طیف میزبانی بسیار وسیع و خسـارت چشـمگیر   گون

 هاي فوزاریوم در کشـاورزي محسـوب  ترین گونهدر گیاهان از مهم

  . )Leslie & Summerell 2006(شود می
 

 
 10= مقیاس. هادیوممیکروکنی c.ها، ماکروکنیدیوم . bروز، هفتپس از  PDAي پرگنه رو یو پشت ییسطح رو .Fusarium oxysporum. a  .2 شکل

  .میکرومتر

Figure 2. Fusarium oxysporum. a. The surface and reverse of colony on PDA after seven days, b. Macroconidia, c. 
Microconidia (Bar = 10 µm). 
 

2-Fusarium solani (Mart.) Sacc.   

گ بـا  رن، پرگنه این گونه سفید تا کرمPDAدر محیط کشت       

اي و در برخـی مـوارد بـا    هاي هوایی کم و بدون رنگدانـه میسلیوم

هـا نسـبتاً   اي مشـاهده شـد. ماکروکنیـدیوم   رنگدانه بنفش یا قهوه

-ايبندي با سلول پایـه پاشـنه   3-7کلفت راست تا کمی خمیده، 

هـاي  شکل و سلول انتهایی گـرد و بـه فراوانـی در اسـپورودوکیوم    

-ز رنگ مشاهده شدند. میکروکنیدیومرنگ و گاهی آبی یا سبکرم

شکل یـک یـا دو سـلولی بـه     ايیا قلوه مرغی، سوسیسیهاي تخم

). 3در منوفیالیدهاي بلند مشاهده شد (شکل  لزجصورت سرهاي 

مرغی با دیـواره صـاف یـا زبـر بـه      کالمیدوسپورهاي کروي تا تخم

فراوانی اغلب به صورت جفتی و گاهی انفرادي یا زنجیـري کوتـاه   

هـاي  ها و در داخل آگار تولید شدند. تعدادي از جدایهر میسلیومد

دست آمده از ریشه درختان بیمار با استفاده از توصیف فوزاریوم به

و  Gerlach & Nirenberg (1982)، Nelson et al. (1983) توسط

Leslie & Summerell (2006)   یـابی ژن  و نیـز تـوالیTEF ،F. 

solani  .تشخیص داده شدند  
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 انتشار جهانی دارد و به صـورت رایـج از انـواع    F. solaniگونه 

 بازیافت شده است. این گونه به عنـوان بیمـارگر بـر    مختلف خاك

 خود وروي دامنه وسیعی از گیاهان از جمله لوبیا، مرکبات، انواع ن

ــیب ــل، س ــانکر و   فلف ــت و در ش ــده اس ــت ش ــدو ثب ــی و ک زمین

  ). Nelson et al. 1981سرخشکیدگی درختان نیز دخیل است (

  

3- Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. (Fide Don1964)  

، سطح پرگنه، سفید مایل به زرد بود PDAروي محیط کشت 

- اي نارنجیها همراه با ترشحات فتیلهو بعد از دو هفته، پیکنیدیوم

رنگ بر روي آن تشکیل شد. قطر استروما در روي محیط کشت 

PDA ،6/0  متر اندازه گیري شد. در برش عرضی و میلی 6/1الی

ها قابل تشخیص بودند و تعداد و شکل قاعده استروما حجره

ها پیچ خورده و با آرایش شعاعی ها متغیر بود. حجرهحجره

رنگ برها بینامنظم و داراي دیواره کاذب مشترك بودند. کنیدیوم

ین شدند. ارتفاع او غیرمنشعب و یا گاهی منشعب دیده می

میکرومتر مشاهده شد.  15-35برها زیاد بوده و به اندازه کنیدیوم

رنگ، باریک، کشیده و از نوع فیالیدي زا بیي کنیدیومهاسلول

سلولی و خمیده (آالنتوئید) رنگ، کوچک، تکها بیبودند. کنیدیوم

) -2/1) × (4-( 11/5-75/5) -7ها (ومـیدیـبودند. اندازه کن

ها پس از میکرومتر مشاهده شد. کنیدیوم) 9/0-( 07/1-01/1

). 4خروج از استروما به رنگ نارنجی مشاهده شدند (شکل 

مشخصات ارایه شده با  هاشناختی این جدایهیختر مشخصات

  .براي این گونه مطابقت داشت Adams et al. (2005)توسط 

 دیـ الیمنوف .dبلنـد.   يدهایالیمنوف يرو نیدروغ يسرها .c. هاومیدیکروکنیم و هاومیدیماکروکن .PDA .bيپرگنه رو .Fusarium solani. a .3شکل

  .کرومتریم 10= اسیمقبلند. 

Figure 3. Fusarium solani. a. Colony on PDA after seven days, b. Macroconidia and Microconidia, c. Shimy heads on long 
monophialides, d. Long monophialides (Bar = 10 µm). 

     

هاي این جنس، بیمارگرهاي شـناخته شـده روي تعـداد    گونه

 Fotouhifar( روندیمشمارهاي چوبی بهزیادي از گیاهان و میزبان

et al. 2010هــاي هــاي ایجــاد شــده توســط گونــه). پوســیدگی

هاي سطحی شاخه باعث کاهش مقاومت گیاه سیتوسپورا در بافت

شود. شانکر سیتوسپورایی باعث ایجـاد  یدر برابر سایر بیمارگرها م

شـود  گونه مختلف میزبانـان چـوبی مـی    85بیماري روي بیش از 

)2001 et al.Eriksson .( NitschkeValsa sordida  ) anamorph:

C. chrysosperma توسـط ( Hayova 1998 &Minter    توصـیف

مختلفـی از قبیـل    هـاي شد. این گونه قارچی قبال از روي میزبـان 

Amygdalus communis L.،L.  Prunus domestica ،Malus 

pumila Mill.،Juglans regia L. ،Hoffmanns. & Link  Olea 

sativa     و از روي دیگر درختان غیر مثمر در ایـران گـزارش شـده

ــت ( ــه Fotouhifar et al. 2007اسـ ــین گونـ  .C). همچنـ

chrysosperma  توســطFotouhifar et al. (2010)  از رويR. 

pseudoacacia شـــانکر  نیـــز گـــزارش شـــده اســـت. بیمـــاري

دار دیگـر نیـز   سیتوسپورایی در درختان هلو و درختان میوه هسته

ي مهم در اروپا روي هلو و زردآلو بوده و هايماریبشایع است و از 

). Pokharel & Larsen 2008باشـد ( به بیماري سکته مشهور مـی 

-هاي آذربایجـان داران داراي عالیم شانکر استاناین گونه از هسته

). Dokhanchi et al. 2013شرقی و غربی نیز گزارش شده اسـت ( 

به عنوان یکـی از عوامـل    C. chrysosperma در این بررسی، گونه

قارچی همـراه بـا زوال درختـان اقاقیـاي مبـتال بـه زوال اردبیـل        

  جداسازي شد.
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 ياچندحجره ومیدیکنیپ یطول برش .c ،رنگینارنج يهاومیدیبا توده کن ومیدیکنیپ .PDA، b يپرگنه رو .Cytospora chrysosperma .a .4 شکل

  .کرومتریم e  =10و  d اسیمق ،کرومتریم c  =100 اسی. مقهاومیدیکن .e ،وفورهایدیکن .d ،نامنظم يهاحجره با

Figure 4. Cytospora chrysosperma. a. Colony on PDA, b. Pycnidium with orange conodia mass, c. Longitudinal section of 
multilocular pycnidium with irregular locules, d. Chlamydospores, e. Conidia (Bar: c= 100 µm, d-e= 10 µm). 

  

4- Camarosporidiella elongata (Fr.) Wanas., Wijayaw. & 

K.D. Hyde  

کروي، سیاه و صاف و گاها داراي  اي،رهحفهاي تکپیکنیدیوم

ها اي مومانند در روي پیکنیدیوم بودند. پیکنیدیومبرآمدگی ریسه

ماننـد و کوچـک بودنـد. قطـر     داراي استیول کامال مشخص، پاپیل

بـر  گیري شدند، کنیـدیوم میکرومتر اندازه 150-190ها پیکنیدیوم

ی قابـل مشـاهده   زا نیز به راحتي کنیدیومهاسلولمشاهده نشد و 

انـد،  نبودند و از سلولهاي داخلی دیـواره پیکنیـدیوم منشـا گرفتـه    

رنـگ تـا   اي و بیضوي، در دو انتها گرد، طالیـی ها استوانهکنیدیوم

سـلول کنیـدیوم بـا     دوبودند و دیواره عرضی  3-4اي تیره با قهوه

). انـدازه  5شـدند (شـکل   هاي طولی اغلب مورب دیـده مـی  دیواره

-( 45/7-94/7) -9( ×) 10-( 79/13-93/15) -19( هـا ومیدیکن

  Cu. elongata. فـرم جنسـی ایـن گونـه    ) میکرومتر مشاهد شد7

قـبال ایـن گونـه تحـت      ).Wijayawardene et al. 2014باشد (می

شـناخته  .Camarosporium robiniae (Westend.) Sacc عنـوان  

ناخته شـ   Ca. elongateاین گونه تحـت عنـوان  شد که امروزه می

). جـــــنس Wanasinghe et al. 2017شـــــود (مـــــی

Camarosporidiella  از خانوادهCamarosporidiellaceae راسته ،

Pleosporales  و ردهDothideomycetes ــی ــه باشــد. م  .Caگون

elongata شناختی مرحله جنسی خیلـی  از نظر مشخصات ریخت

ــه D. Hyde Wanas., Camporesi & K.   .Ca شــبیه گون

eufemiana گونـه   حـال،  ایـن  بـا  ولی باشد،میCa. elongata   بـا

هاي بلندتر با پایه بلند از گونـه مـذکور قابـل تمییـز     داشتن آسک

نیز هویت گونه را تاییـد   ITS-rDNA ناحیهیابی نتایج توالیاست. 

  نمود.
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بـا گونـه    Schulzerاولین بار توسط  Camarosporiumجنس 

تـاکنون  گزارش شده و   .C. quaternatum (Hazsl.) Schulzتیپ

ــه در ایــن جــنس 500بــیش از  اي اینــدکس در پایگــاه داده گون

معرفی شده است.  (/http://www.indexfungorum.org) ارومگفان

تاکنون چندین گونه از این جـنس بـه عنـوان بیمارگرهـاي مهـم      

 .C. robiniae )Ca. گونه اندارش شدهگیاهی با پراکنش جهانی گز

elongata ( جملـه یونـان، ایتالیـا، لهسـتان،     از  کشـورها برخی در

اکراین، کانادا و آمریکا از اقاقیـا جداسـازي و گـزارش شـده اسـت      

)Mułenko et al. 2008; Wanasinghe et al. 2017(.  

  

  بحث

ر شه تعداد قابل توجهی از درختان اقاقیاي واقع در فضاي سبز

دچـار بیمـاري سرخشـکیدگی و زوال     اردبیل در چند سال اخیـر، 

بـا توجـه بـه شـیوع بـاالي ایـن       روند. شده و در نهایت از بین می

شهرهاي دیگر، در تحقیق مشاهدات در عارضه در اردبیل و برخی 

 ،برداريحاضر، طی بازدید از مناطق مختلف شهري اردبیل و نمونه

هاي ویژه قارچهاي آلوده و بهشاخهها و ی همراه ریشهقارچ عوامل

-هـاي ریخـت  بـا روش  وي جداساز يآوندعالیم گرفتگی با مرتبط

  .شناختی و مولکولی شناسایی شدند

  
 .یطول و یعرض يهاوارهیبا د هاومیدیکن .d زا،ومیدیکن يهاو سلول ومیدیکنیپ وارهید .b-c وم،یدیکنیپ .Camarosporidiella elongata . a .5 شکل

  .کرومتریم 10: اسیمق

Figure 5. Camarosporidiella elongate. a. Pycnidium, b-c. Pycnidium wall and conidiogenous cells, d. Conidia with lateral 
and longitudinal walls (Bar= 10 µm). 
 

هـاي  گونه قارچی متعلق به گـروه  10طی این تحقیق، حدود 

شه اقاقیاي در حـال زوال و مبـتال بـه    مختلف قارچی از آوند و ری

سرخشــکیدگی جداســازي شــد. بــا در نظــر گــرفتن خصوصــیات 

که به دفعات از  هاآنیی زايماریبها و سابقه یی این قارچزايماریب

انـد و نیـز جداسـازي در دفعـات     هاي مختلف گزارش شـده میزبان

کـه از محـل آونـد     F. oxysporumبـرداري، گونـه   مختلف نمونـه 

هاي بیمـار  که از ریشه و شاخه F. solaniهاي بیمار و گونه شاخه

اقاقیا جداسازي شدند، به احتمال زیاد بـه عنـوان عوامـل قـارچی     
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معموال بـا   F. oxysporumدخیل در ایجاد این عارضه باشند. قارچ 

دهـد و  گرم شدن هوا در آوندها فعالیت خـود را بهتـر نشـان مـی    

اقاقیا در اردبیل نیز با گـرم   مشاهده عالیم و شروع سرخشکیدگی

شـود ولـی جهـت اثبـات     شدن هوا و حدود خردادماه شـروع مـی  

هاي بیماري زایی روي ها باید آزمونزایی هر یک از جدایهبیماري

-طی مطالعه ویژگـی  Anderson et al. (2002)پذیرد. نهال انجام 

درخت آکاسیا  هاي اکولوژیکی و پاتولوژیکی عارضه سرخشکیدگی

 .F. oxysporum f. spضمن جداسازي قـارچ   A. koa ام علمیبا ن

koae  مبتال بـه سرخشـکیدگی   ي آکاسیااز ریشه و شاخه درختان

در هاوائی و اثبات نقش مهم ایـن قـارچ در ایـن بیمـاري، اظهـار      

داشتند که فعالیت بیمارگر تحت تـاثیر نوسـانات دمـایی، میـزان     

زنده خاك است. بـه   رطوبت، نوع خاك و تعامل با سایر موجودات

عنوان مثال، آنها دریافتند که خاك درختان بیمار در مقایسـه بـا   

 Halászخاك درختان سالم، ظرفیت آبی و اسیدیته باالتري دارد. 

داراي  R. pseudoacaciaگونـه درختـی   در مجارستان از  (2002)

 Fusariumهاي مختلفـی از  عالیم پژمردگی و شانکر پوست، گونه

ــامل   .F. avenaceum (Fr.) Sacc. ،F. lateritium،Fشـ

semitectum Berk. & Rav. ،F. solani   وF. sulphureum 

(syn.: F. sambucinum)     را جداسازي کردند و نشـان دادنـد کـه

بـدون وجـود اثـرات     F. sulphureumو  F. avenaceumهاي گونه

هـاي کوچـک   یخبندان هم قادر به ایجاد شانکر روي ساقه و شاخه

باشند. شانکر فوزاریومی در اقاقیاي سـیاه در کشـورهاي دیگـر    یم

و  F. oxysporumنیز سابقه زیادي دارد. به عنوان مثال، دو گونـه  

F. solani    عامل ایجاد شانکر اقاقیاي سیاه در چین معرفـی شـده

 .F. solani f. sp). در ژاپـن، گونـه   Hong & Ji 1996اسـت ( 

robiniae    عامل بالیـت شـاخهR. pseudoacacia    شـناخته شـده

با بررسـی   Matuo & Sakurai 1965 .(James et al. 2007است (

 .Fهاي مختلف دو گونه یی جدایهزايماریبتنوع ژنتیکی و میزان 

oxysporum  وF. solani  جداسازي شده از ریشه، ساقه و شـاخه-

مبـتال بـه پژمردگـی و سرخشـکیدگی در      )A. koa( آکاسـیا  هاي

به احتمال قوي نقش مهمـی   F. oxysporumتند که هاوایی دریاف

در یک بررسی بـراي تعیـین عامـل     کند.را در این بیماري ایفا می

در منطقـه مائونـالوآي پـارك ملـی هـاوایی      آکاسیا سرخشکیدگی 

هاي درختان را از شاخه F. oxysporum f. sp. koaeآمریکا، قارچ 

). Anderson & Gardner 1998داراي عالیـم جداسـازي کردنـد (   

ــه  ــه  .robiniae Caگون ــورها ب ــی کش ــز در برخ ــل نی ــوان عام عن

 شناسایی شـده ) R. pseudoacacia(سرخشکیدگی درختان اقاقیا 

از درختـان دچـار زوال جداسـازي    نیـز  و در تحقیـق حاضـر    است

 Michalopoulos-Skarmoutsos& Skarmoutsos (1999)گردید. 

ها و از سرشاخه ) راC. robiniae(فرم جنسی  Cu. elongateقارچ 

جداسـازي و   بـه سرخشـکیدگی و نکـروز    مبتال اقاقیايهاي شاخه

ــاري ــه    بیم ــش گون ــت. نق ــوده اس ــات نم ــا را اثب ــی آنه  .Cزای

chrysosperma     نیز در ایجاد سرخشـکیدگی و تضـعیف درختـان

-). به نظـر مـی  Adams et al. 2005مختلف مشخص شده است (

ختن درختان اقاقیا براي انسـداد  رسد دو قارچ اخیر در مستعد سا

هاي فوزاریوم نقش دارند ولی جهت اظهار نظـر  آوندي توسط گونه

نهایی، باید نقش هر یک از این عوامل به صورت جداگانه و همـراه  

باهم در بیماریزایی روي درختان اقاقیا مورد ارزیـابی دقیـق قـرار    

لعـه  در ایران در خصـوص سرخشـکیدگی و زوال اقاقیـا مطا   گیرد. 

در منابع  چندانی صورت نگرفته و تاکنون گزارش علمی منسجمی

مطالعات مرتبط با زوال اقاقیا تنها بـه گـزارش   معتبر وجود ندارد. 

Nazerian et al. (2015) گونه قـارچی   شود که در آن،محدود می
Neofusicoccum mangiferae (Syd. and P. Syd.) Crous, 

Slippers & A.J.L. Phillips مبتال به پژمردگی و ز اقاقیاي سیاه ا

یـابی  شـناختی و تـوالی  با روش ریخت شهرستان محالتدر مرگ 

طـی   ینچنـ هم. شـده اسـت  شناسایی و گـزارش   ITSناحیه ژنی 

 Phomopsisقـارچ    Babaeizad & Fazli (2014)گزارشی کوتاه، 

sp.  هاي آلوده به پژمردگی و مـرگ ناگهـانی اقاقیـا در    را از شاخه

کشور جداسازي کردند. با شناسایی عوامل قارچی همراه بـا   شمال

ــا، اجــراي تحقیقــات تکمیلــی و اعمــال   خشــکیدگی و زوال اقاقی

پـذیر  راهکارهاي مناسب براي مـدیریت بیمـاري در آینـده امکـان    

  .خواهد شد

 Camarosporidiella elongataدر این تحقیق، گزارش قارچ 

هاي قارچی همچنین گونه از ایران جدید است.  S. macrosporaو

F. oxysporum ،F. solani ،Ca. elongata ،A. alternata و E. 

nigrum   شـوند.  براي اولین بار از روي اقاقیا در ایران گـزارش مـی

براي اولین بار از روي   S. macrosporaو .Acremonium spضمناً 

R. pseudoacacia شود. در دنیا گزارش می  

 سپاسگزاري

هـا و  ن مقاله مراتب قدردانی خود را از سازمان پاركنویسندگا

فضــاي ســبز شــهرداري اردبیــل بــه خــاطر تــامین بودجــه الزم و 

  نمایند.همکاري در انجام این پژوهش ابراز می
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