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  چکیده
باشند. دار در دنیا مطرح میدرختان میوه هسته پرورشوکشتید و تول برايعنوان یک تهدید بالقوه هاي تنه بهبیماري 

خود جهی را بهها عوامل قارچی، سهم قابل توها دخالت دارند که در بین آنمختلفی در ایجاد این بیماري زنده عوامل
شرقی و ربایجانهاي آذدار استانهاي درختان میوه هستههاي تنه در باغرغم شیوع بیماريدهند. علیاختصاص می

-هاي قارچی همراه با بیماريگروه بررسیاند. در این ها ناشناخته باقی ماندهغربی، عوامل قارچی همراه با این بیماري

هاي شناختی و دادههاي ریختاساس داده بر شرقی و غربیهاي آذربایجاناستاندار در هاي تنه درختان میوه هسته
قارچی جداسازي  جدایه 101نمونه تعداد  128گرفت. از مجموع  مورد شناسایی قرار rDNA-ITSتوالی نوکلئوتیدي ناحیه 

با فراوانی  Alternaria alternataدرصد،  76/23با فراوانی  chrysosperma  Cytosporaهايسازي گردید. گونهو خالص
عنوان درصد به 91/8با فراوانی  Fusarium proliferatumدرصد و  9/9با فراوانی  Paecilomyces variotiiدرصد،  86/13
هاي توالی داده هویت گونه با استفاده از آلترناریاهاي متعلق به جنس در مورد جدایه شدند.هاي غالب شناساییگونه
 Epicoccum nigrum ،Cladosporium cladosporioides ،Phomaهاي چنین گونههممورد تایید قرار گرفت.   rpb2ژن

glomerata، Paraconiothyrium africanum ،Sarocladium strictum ،Chaetomium globosum ،Fusarium acuminatum ،F. 

tricinctum ،Cytospora cincta ،C. pruinosa ،Botryosphaeria sarmentorum ،Phaeoacremonium aleophilum  با درصد
، Cytospora chrysosperma ،C. cincta ،C. pruinosaشده هاي جداسازيشدند. بین گونهفراوانی کمتر جداسازي

sarmentorum B. ،P. aleophilum وP. africanum  شمار میهاي چوبی بهشده روي میزبانهاي شناختهعنوان بیمارگربه-

راي کارهاي مناسب بدار، اعمال راههاي تنه درختان میوه هستههاي قارچی همراه با بیماريبا شناسایی گونه روند.
  شد.پذیر خواهدمدیریت بیماري در آینده امکان

  
  Botryosphaeria ،Cytospora، شانکر، هلو، زردآلو ،بادام :هاي کلیديواژه

mailto:arzanlou@hotmail.com
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  قدمهم

باغی درختان ترین دار از مهمهسته میوهدرختان 
را  کشورنفتی اي از صادرات غیرو سهم عمده بودهایران 
 هاي سازمانآمار مطابقدهند. خود اختصاص میبه

 میالدي، 2010سال در  جهانی خواروبار و کشاورزي
از جمله  محصول مهم کشاورزي 22ایران در تولید 

قرار کشور نخست هفت  در بین ،دارهسته میوهدرختان 
شرقی و غربی آذربایجان هاي). استان2010(فائو  دارد

شمار ایران بهباغی  هايلتولید محصومهم هاي از قطب
  د.نرومی

عنوان یک تهدید بالقوه در تولید هاي تنه بهبیماري
پرورش درختان میوه وهاي باغی مناطق کشتمحصول
باشند. عوامل مختلفی در دار در دنیا مطرح میهسته

ها عوامل ها دخالت دارند که در بین آنایجاد این بیماري
دهند. خود اختصاص می جهی را بهقارچی، سهم قابل تو

تمامی  دار را درهسته میوه، درختان تنه هايبیماري
(اسلیپر و همکاران دهد می مراحل رشد تحت تاثیر قرار

. )2012و همکاران  ، گراماخه2008، دام و همکاران 2007
صورت کاهش رشد و باروري، به بیشترعالیم بیماري 

درجات مختلفی از شانکر شاخه و تنه، سرخشکیدگی، 
رنگ چوب محل آوندها، هاي آوندي و تغییر گرفتگی

ضعف عمومی، ریزش برگ و پوسیدگی میوه ظاهر می
زوال شود که در نهایت منجر به مرگ تدریجی درخت یا 

(اسلیپر و همکاران  شودهاي متمادي میسال در طول
، ترویالس و همکاران 2012، گراماخه و همکاران، 2007
بیماري ممکن است منجر به مرگ سریع عامل  ).2012
در درختان جوان مشاهده  بیشترشود که  نیز انمیزب
هاي جنس هاي متعددي از قارچگونه .شودمی

Botryosphaeria هاي مربوطه، و آنامورفPhomopsis ،
Necteria ،Cytospora ،Verticillium ،Phaeoacremonium  و

 Phaeomoniellaدخالت دارند هادر ایجاد این بیماري 
، 1993آداسکاوج و همکاران  ،1986(برایتون و هندریکس 

، دیاگو و 2008، دام و همکاران 2007اسلیپر و همکاران 

، ترویالس و 2012، گراماخه و همکاران 2010همکاران 
 دخیل درهاي قارچی گونهعالوه بر  ).2012همکاران 
هاي قارچی متعددي به عنوان گروه ،تنه هايبیماري

ها و ز شاخههاي تنه اعوامل همراه با عالیم بیماري
- دار جداسازي شدههاي بیمار درختان میوه هستهچوب

زیادي نشان  هايتحقیق ).2003آرنولد و همکاران، (اند 
هاي کنشها نقش کلیدي در برهماند که این قارچداده

- زا ایفا میقبل از حمله عوامل بیماري بیمارگر - میزبان

 بیمارگر- کنش میزبانهاي مهم در برهمکنند. یکی از جنبه
ي بیمارگر در بخشی از هازندگی اندوفیتی برخی از قارچ

  ).2003(آرنولد و همکاران، است  چرخه زندگی بیمارگر

هاي قارچی متعددي از درختان میوه در ایران گروه
دار با عالیم بیماري سرخشکیدگی و زوال گزارش هسته
هاي جنس توان به گونهبین می اند که از اینشده

Cytospora،Botryosphaeria  ،Phytophthora ،Rosellinia  و
Verticillium  1382اشاره کرد (ایرانی و همکاران ،

، 1385، دیزجی و همکاران 1381رضوي و همکاران 
هاي آذربایجان ). با این وجود در استان1388ارشاد 

هاي تنه و شاخه شرقی و غربی، توجه کمتري به بیماري
و عوامل قارچی همراه با  شدهدار درختان میوه هسته

اند. در این ها عموما ناشناخته باقی ماندهاین بیماري
هاي تنه هاي همراه با بیماريگردید تا قارچتحقیق تالش

شرقی و هاي آذربایجاندار در استاندرختان میوه هسته
شناسی و مولکولی هاي ریختغربی با استفاده از داده

  شوند.شناسایی

  ش هامواد و رو
همراه با  اسازي عوامل قارچیدجنمونه برداري و  

  هاي تنهبیماري

در  داردرختان میوه هسته هايباغطی این تحقیق، 
شرقی و آذربایجان هاياستان مختلف هايشهرستان

مورد بازدید واقع شد و  90و  1389هاي در سال غربی
هاي تنه بیماريم یعالبرداري از درختان داراي نمونه
-م خارجی، موقعیتیها با ثبت عالنمونه. گرفت رتصو
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برداري و گرفتن جغرافیایی و اطالعات باغ مورد نمونه
 هايپاکت داخل در آوري وعکس از درختان آلوده جمع

- براي آماده. شدندمنتقل آزمایشگاه به جداگانه کاغذي

سه به طول حدود  هاییهسازي نمونه جهت کشت، قطع
شده و در  هاي آلوده بریدهاز بخش مترسانتی تا چهار

مدت سه به درصد الی یک نیمسدیم محلول هیپوکلریت
ور شدند و سپس با آب مقطر سترون دقیقه غوطه

 با کاغذهاي صافی استریل خشک شدند.شده و شسته
 5/0×5/0×5/0کوچکی به ابعاد تقریبی  هاییهسپس قطع

یافته و هاي میانی نواحی تغییر رنگمتر از بخشسانتی
زیر هود  هاهشدند. قطعسالم بافت، برش داده

- ثانیه در محلول هیپوکلریت 30مدت میکروبیولوژیکی به

عفونی ، ضدرصدد 70) و یا اتانول درصدنیمسدیم (
شو در آب مقطر وبار شستو پس از سه گردیدند

خشک شدند (ترویالس و  استریلصافی استریل با کاغذ
آگار دو محیط کشت عصاره مالت) و روي 2010گوبلر، 

درصد  20الکتیک لیتر اسیدشده (دو میلیدرصد اسیدي
هاي پتري در یک لیتر محیط کشت) کشت شدند. تشتک

داري و نگهگراد درجه سانتی 25در تاریکی و در دماي 
(موسترت و همکاران، گرفتند روزانه مورد بررسی قرار

 روشبه هاآن در کرده رشد قارچی هايپرگنه ).2006
خالص و یا نوك ریسه اسپور سوسپانسیون ترقیق
هاي هاي خالص در کلکسیون کشتکشت .ندگردید سازي
) CCTUپزشکی (دانشگاه تبریز واقع در گروه گیاه زنده
  داري گردید.نگه

  شناسیها بر اساس صفات ریختشناسایی جدایه

و هاي مورد نظر با استفاده از منابع شناسایی جدایه
 موجودهاي و توصیف شناسیاستاندارد قارچهاي کلید

ها هیجدا یماکروسکوپ هايگرفت. ویژگیدر منابع، انجام
عدم  ای دیو تول پرگنهشکل  ،پرگنهشامل رنگ و نرخ رشد 

شناسی هاي ریخت. ویژگیشدداشتدایدانه رنگ دیتول
تشکیل کنیدیوم،  و یا عدم تشکیلمیکروسکوپی، شامل 

-(رنگ، شکل، دیواره کنیدیوم و زاییومکنیدیمکانیسم 

منظور مطالعه بهگرفت. مورد بررسی قرار بندي)
 قطر و رنگها شامل هیجدا یکروسکوپیم هايویژگی
 و فورکنیدیو( قارچ ییزاي اسپورساختارها ،ریسه
 روشاز  گریدی کروسکوپیم اتیوخصوص) ومکنیدی

  .)2006ن، (موسترت و همکارا گردیدکشت الم استفاده

  هاشناسایی مولکولی جدایه
  ژنومی DNAاستخراج 

هاي حاوي محیط کشت هاي قارچی در تشتکجدایه
MEA  25دو درصد کشت شده و در تاریکی در دماي 
و  گردیدند داريمدت هفت روز نگهگراد بهسانتی درجه

مورد استفاده  DNAپس از رشد کافی جهت استخراج 
روش مولر و همکاران  مطابق DNAاستخراج  گرفتند.قرار

-آمده بهدستبه DNA. کمیت و کیفیت ) انجام شد1992(

  روش اسپکتروفتومتري مورد ارزیابی قرار گرفت. 

  تکثیر نواحی ژنومی

 DNAانداز داخلی دو ناحیه ژنومی شامل ناحیه فاصله
 IIمراز پلی RNAبتا ) و زیر واحد rDNA-ITSریبوزومی (

(rpb2)  توالی آغازگرهاي  شد.ها تکثیرجدایهدر تعدادي از
آورده  1مورد استفاده در این تحقیق در جدول شماره 

  شده است.

استفاده جهت شناسایی  لیست آغازگرهاي مورد - 1جدول 
 میوهدرختان  تنه هايبا بیماري همراههاي قارچی مولکولی جدایه

  شرقی و غربیهاي آذربایجاندار در استانهسته

-ITSمراز جهت تکثیر ناحیه اي پلیواکنش زنجیره

rDNA  شد. مخلوطمیکرولیتر انجام 5/12حجم نهایی در-

  ازگرآغ  توالی  هدف
تکثیر ناحیه 

ITS-rDNA 

3’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-5’  ITS1 

 ناحیه تکثیر
ITS-rDNA 

3’-5’TCCTCCGCTTATTGATATGC ITS4 

 rpb2  3’-GGGGWGAYCAGAAGAAGGC-5’  5F2تکثیر ژن 

 rpb2   3’-CCCATRGCTTGYTTRCCCAT-5’ 7cRتکثیر ژن
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  25/1، ژنومی الگوDNA نانوگرم  10-15واکنش حاوي 
 منیزیم،مول کلریدمیلی 10X، 5/1بافر واکنش میکرولیتر 

مول از هر پیکو پنج ها،dNTP مول از هر یک از میلی 2/0
و آب  1مرازپلی DNAواحد آنزیم  5/0 یک از آغازگرها،

با  ITS- rDNAاستریل بود. تکثیر ناحیه  قطیردوبار ت
شد: یک هاي حرارتی به قرار زیر انجاماعمال چرخه
دقیقه  پنجمدت گراد بهسانتی درجه 95 یچرخه دمای

شامل  چرخه تکثیر، 36 سازي اولیه،جهت واسرشت
مدت گراد بهسانتی درجه 94در دماي  سازيواسرشت

گراد سانتی درجه 52ر دماي اتصال آغازگرها د ثانیه، 30
مدت گراد بهسانتی درجه 72ثانیه و بسط در  30مدت به

 هفتمدت ثانیه؛ و در نهایت یک چرخه بسط نهایی به 60
  گراد. سانتی درجه 72دقیقه در دماي 

نانوگرم  10-15حاوي  rpb2واکنش تکثیر ژن مخلوط
DNA  ،5/0منیزیم، کلرید مولمیلی 1/5ژنومی الگو 

 25/1درصد،  63/0سولفوکسید متیلمیکرولیتر دي
یک  dNTPمیکرومول  10X ،60میکرولیتر بافر واکنش 

واحد  5/0پیکومول از هر آغازگر و  2/0موالر، میلی
DNA دوبار مراز بود و حجم نهایی واکنش با آب پلی
هاي شد. چرخهمیکرولیتر تنظیم 5/12استریل به  تقطیر

به قرار زیر  rpb2ي تکثیر ژن شده براحرارتی اعمال
مدت گراد بهسانتی درجه 95شد: یک چرخه دماي انجام
مدت گراد بهسانتی درجه 95چرخه دماي  پنجدقیقه؛  سه
ثانیه و  45مدت گراد بهسانتی درجه 58دقیقه، دماي  45

چرخه  پنجدقیقه؛  دومدت گراد بهسانتی درجه 72دماي 
 56ثانیه، دماي  45مدت گراد بهسانتی درجه 95دماي 
 درجه 72ثانیه و دماي  45مدت گراد بهسانتی درجه
 درجه 95چرخه دماي  30دقیقه؛  دومدت گراد بهسانتی
گراد سانتی درجه 52ثانیه، دماي  45مدت گراد بهسانتی

 دومدت گراد بهسانتی درجه 72ثانیه و دماي  45مدت به
مدت گراد بهسانتی درجه 72دقیقه و یک چرخه دماي 

  .دقیقه هشت
                                                             

١Bio Taq DNA Polymerase  
 

آگارز یک درصد  هاي واکنش روي ژلفرآورده
بروماید در گرم اتیدیوممیکروگرم بر میلی 1/0حاوي 
برداري از ژل تحت توسط دستگاه عکس TAE  1Xبافر

نانومتر) مشاهده و  312موج بنفش (طولنور ماوراء
  شدند. بررسی

  تبارزایییابی و توالی

نوکلئوتیدي بوسیله کیت تجارتی  یابیواکنش ترادف
 Terminator V301 Cycle Sequencing  ®BigDyeداي بیگ

kit  ساخت کارخانهApplied Biosystems  کالیفرنیا ایالت
-متحده آمریکا و مطابق دستورالعمل کارخانه صورت

 ABIتحلیل نتایج با استفاده از دستگاهگرفت. تجزیه
®persim. 3700 اي نوکلئوتیدي با هتوالی شد.انجام

 ,SeqMan (Lasergene packageافزار استفاده از نرم

DNAstar, Madison, USA) و  ندبررسی و ویرایش شد
 هاي موجود در بانک ژن مقایسه شدندسپس با توالی

)http://www.ncbi.nlm.nih.gov(ها با چینی جدایه. زیر هم
و همکاران، (تامورا  شدانجام Mega5افزار استفاده از نرم

 بهو  Mega5افزار نرمنیز با درخت فیلوژنتیک  .)2011
خویشاوندي ترسیم و روابط 2همسایهروش پیوست

. جهت حصول اطمینان گرفتقراربررسی مورد ها جدایه
 1000با  3استرپشده، شاخص بوتبندي ایجاداز گروه

صورت درصد در باالي عددي آن بهتکرار اعمال و ارزش
  ذکر گردید. هاگروه

  نتایج

- هاي آذربایجاناستان میوه هايطی بازدید از باغ

هاي تنه، گردید که عالیم بیماريمشخص ،شرقی و غربی
. شیوع این شیوع دارنداین دو استان  هايباغ بیشتردر 

مسن و فاقد مراقبت به مراتب  هايغدر با هابیماري
ان جوهاي باغمراقبت و مسن تحت هاينسبت به باغ

-وصورت کاهش رشدبه بیشترعالیم بیماري بیشتر بود. 
 باروري، شانکر شاخه و تنه، سرخشکیدگی، ضعف

                                                             
٢Neighbor Joining 
٣Boot Strap 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
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در برش  دها و ناحیه چوبونشدن آ اي، قهوهعمومی
برگ و  ریزش ،برگی لکه ،عرضی از محل آوندها

  مشاهده گردید. میوه  پوسیدگی

ار بیم نمونه 128قارچی از  جدایه 101در این تحقیق، 
) جداسازي گردید. با تنهساله و ساله، یکهاي چند(شاخه

 رويحسب گروه قارچی  بر پرگنه هايویژگیبررسی 
و MEA4 ،PDA5 ،SNA6 ،PNA 7قبیل از  کشت هايمحیط

OA8 با هاشناسی آنهاي ریختي ویژگیو نیز مقایسه 
ها با و در مورد برخی جدایهکلیدها و منابع معتبر 

هاي قارچی در سطح جدایهمولکولی، اطالعاتاستفاده از 
هاي در بین قارچ گرفتند. مورد شناسایی قرار گونه

با فراوانی  Cytpspora هاي جنسگونه جداسازي شده
با فراوانی  Fusariumهاي جنس درصد، گونه 71/28
 86/13با فراوانی  Alternaria alternataدرصد،  86/13

درصد  81/13با  Paecilomyces variotiiو درصد 
 داشتند هاگروهنسبی بیشتري نسبت به سایر فراوانی
). دیگر گروههاي قارچی که با فراوانی کمتري 1(شکل 
  نشان داده شده است. 1دند در شکل سازي شجدا

ترتیب حروف بهشده هاي شناساییتوصیف گونه
  باشد:الفبا به قرار زیر می

1-Botryosphaeria sarmentorum (Fr.) A.J.L. Phillips, 

Alves & Luque  
 PDAقطر پرگنه روي محیط کشت  مشخصات کشت:
 30روز به  14متر و بعد از میلی 26بعد از هفت روز به 

زیتونی د، رنگ پرگنه در این محیط سبزیرسمتر میمیلی
. رشد پرگنه روي محیط کشت بودپشمی با حالت سفید

MEA  روز  14بعد از متر و میلی 32بعد از هفت روز به
د، رنگ پرگنه در این محیط سبز یرسمتر میمیلی 36به 

بعد  OA. رشد پرگنه روي محیط کشت بودمایل به سیاه 

                                                             
۴Malt extract agar 
۵ Potato dextrose agar 
۶ Synthetic nutrient agar 
٧ Pine needle agar 
٨ Oatmeal agar 

 35روز به  14متر و بعد از میلی 31از هفت روز به 
 کشت د، رنگ پرگنه روي این محیطیرسمتر میمیلی

- یوم در هیچ. تشکیل پیکنیدبودسیاه مایل به خاکستري 

هاي مورد بررسی و حتی در روي از محیط کشت یک
شده ی روي میزبان جداسازيزنو مایه PNAمحیط کشت 

هاي داده نشد. شناسایی این گونه بر اساسمشاهده
- جدایه ITSتوالی نوکلئوتیدي ناحیه  .شدمیسر مولکولی

 Botryosphaeria براي موجودهاي با توالی هاي این گونه

sarmentorum درصد مشابهت نشان داد. 100 ژندر بانک  

2 - Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr.(fide Donk 

1964)   
سطح پرگنه روي محیط کشت  مشخصات کشت:

PDA  سفید مایل به زرد، خاکستري مایل به زرد تا
 از پرگنه زرد، رنگايرنگ مایل به قهوهکمخاکستري

- زرداما گاهی  بودپشت پتري معموال مشابه رنگ سطح 

تیره اي مایل به زردهایی به رنگ قهوهتیره با شعاع
 36هفت روز،  از . رشد قطري پرگنه بعدمشاهده گردید

بعد از  PNAها روي محیط کشت یومد. پیکنیدبومتر میلی
تا  هاي زردند که همراه با ترشح فتیلهدشروز تشکیل  14

  .نددبو نارنجی
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  .غربی و شرقیآذربایجان هاياستان در دارهسته میوه درختان تنه هايبیماري با همراه قارچی هايگروه فراوانی درصد - 1شکل 
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ها پیکنیدیوم هاي هوایی:مشخصات ساختار

(استروماها) به صورت پراکنده در محیط کشت تشکیل 
ها در حجره استروما، قاعده عرضی برش شدند، در

 با و پیچ در تعداد و اشکال متغیر و به صورت پیچ
ها حجرهقابل مشاهده بودند،   نامنظم آرایش شعاعی

رنگ، بی کنیدیوفورهاداراي دیواره کاذب مشترك بودند. 
ي داراي واجد و یا فاقد دیواره عرضی، کنیدیوفورها

ي بدون دیواره دیواره عرضی منشعب و کنیدیوفورها
 13- 70 عرضی غیر منشعب، ارتفاع کنیدیوفورها

زا انتروبالستیک، ومهاي کنیدیسلول ود.میکرومتر ب
- منتهی می با گردن کوتاه که به یک نوك باریکفیالیدي 

میکرومتر ) 5/6-( 7 )- 9( ×) 7/0- ( 1) -5/1( و نددش
سلولی، سوسیسی شکل ، تکها شفافوم. کنیدیبودند

) 5/3-( 4 )- 5/4( × 1)، بدون قطرات چربی و آالنتوئید(
هاي این گونه با هویت جدایه .)2بودند (شکل میکرومتر 

  تایید گردید.  ITSهاي توالی ناحیهاستفاده از داده

  
: پرگنه هفت روزه در Cytospora chrysosperma :a - 2شکل 

. PNAروزه در محیط کشت  14: پرگنه PDA .b-cمحیط کشت 
d-fمیکرومتر  100. مقیاس= یوم: پیکنیدg-kزا. وم: سلول کنیدیi :
  میکرومتر. 10اس= ها. مقیومکنیدی

  

3-Cytospora pruinosa (Fr.) Sacc.   

سفید مایل به  PDAپرگنه روي مشخصات کشت: 
 . حاشیهبودرنگ کمپشت صورتی از پرگنه کرمی، رنگ

 14پرگنه نامنظم بود که در نزدیکی مرکز پرگنه بعد از 
رنگ زرد هايتراوههایی درشت همراه با یومروز پیکنید

. قطر پرگنه بودنددر دهانه قابل مشاهدهمایل به نارنجی 
ها روي یوم. پیکنیدبودمتر میلی 25هفت روز از بعد 

ند که همراه با دروز تشکیل ش 14نیز بعد از  PNAمحیط 
  .بودرویت قابل یومدر دهانه پیکنید ییهااوهتر

اي، ها دستهیوم: پیکنیدمشخصات ساختارهاي هوایی 
اي، با حفره)، سیاه، تکCytophomaسیتوفوموئید (مشابه 

ها . دیسکبودندتیره ايالیه، قهوهضخیم با چندین دیواره
 100-150 و داراي قطر تیره، تخت، گردخاکستري

. داراي استیول متمایز و واضح، به رنگ بودمیکرومتر 
. بودندروشن تیره و در نهایت خاکستريخاکستري

فورها شفاف، . کنیدیوبودند ايخانهها ساده و تکحفره
 20- 25 × 5/1، یا کمی باالتر از پایهمنشعب در پایه 

. بودند گرفته ممتد ژالتینی جا تودهمیکرومتر، در یک 
- ، فیالیدي، نیمهانتروبالستیک زاومهاي کنیدیسلول

با گردن کوتاه که به یک نوك باریک منتهی اي استوانه
اف، ها سوسیسی شکل (آالنتوئید)، شفکنیدیوم. شدندمی

). هویت 3میکرومتر بودند (شکل  5-7 × 1تک سلولی 
هاي توالی هاي این گونه با استفاده از دادهجدایه
  تایید گردید.  ITSناحیه
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روزه در محیط  14: پرگنه Cytospora pruinosa :a-b - 3شکل 

: سلول eمیکرومتر.  20. مقیاس= یوم: پیکنیدPDA .c-dکشت 
  میکرومتر. 10س= . مقیاوم: کنیدیfزا. کنیدي

4-Cytospora cincta Sacc.   

: سطح پرگنه روي محیط کشت مشخصات کشت
PDA ايرنگ مایل به قهوهکمسفید مایل به زرد تا زرد-

. بودپشت زرد مایل به نارنجی  از پرگنه زرد، رنگ
 14ي پرگنه نامنظم بوده که در سطح پرگنه بعد از حاشیه

زرد مایل به  هاياوهتر هاي ریز همراه بایومروز پیکنید
از پرگنه بعد  قطر. ندبودنارنجی در دهانه قابل مشاهده

ها روي محیط یومد. پیکنیدیمتر رسمیلی 28هفت روز به 
PNA  ند که همراه با دشروز تشکیل می 14نیز بعد از
  .بودرنگ نارنجی هاياوهتر

  -450هایوم: پیکنیدمشخصات ساختارهاي هوایی
اي مایل به ، قهوهمیکرومتر، منفرد 330- 630 × 250

-ايالیه و به رنگ قهوهضخیم با چندین طالیی، با دیواره

. بودندروشن، تخت و گرد ايها قهوه. دیسکبودندتیره 
خارجی به رنگ  دیوارهداراي استیول متمایز و واضح، 

 هاحجره .بودند تیرهايروشن و در نهایت قهوهاي قهوه
 و داراي منظم شعاعی آرایش با ،كاند ، به تعدادبزرگ
-43)-60( یومپیکنید دیواره بودند. مشترك کاذب دیواره

 ند.. کنیدیوفورها شفاف بودبود) میکرومتر 5/22-( 35
 کهاي استوانهمیکرومتر نیمه 35- 70زا ومهاي کنیدیسلول

ها وم. کنیدیو فیالیدي بودندنوك باریک قسمت در 
) میکرومتر، 5- ( 6-5/5) -7( ×) 1-( 32/1- 4/1) -75/1(

، رنگکمزرد یا سبز هايخمیده در تودهدوکی تا بیضوي
هاي این گونه هویت جدایه .)4(شکل  بودندتکی و شفاف 
  تایید گردید. ITSناحیه  هاي توالیدادهبا استفاده از 

 

روزه در محیط  14: پرگنه Cytospora cincta :b-a - 4شکل 
: PNA .dروي محیط کشت  یومد: تشکیل پیکنیPDA .cکشت 
 50. مقیاس= یوم: پیکنیدeمیکرومتر.  20. مقیاس= یومپیکنید

 10. مقیاس= وم: کنیدیiزا. وم: سلول کنیدیf-hمیکرومتر. 
  میکرومتر.

5- Embellisia sp.  

به  MEA: پرگنه در محیط کشت مشخصات کشت
اي یا خاکستري مایل به رنگ خاکستري مایل به قهوه

. قطر پرگنه در این بودي صورتی ی با هالهسبز زیتون
روز  14متر و بعد از میلی 15هفت روز به  محیط بعد از

به  PDAحیط کشت م د. پرگنه در یرسمتر میمیلی 25
 رشد بود.رنگ سبز مایل به خاکستري یا سبز زیتونی 

-میلی 10پرگنه در روي این محیط بعد از هفت روز قطر 

   بود.متر میلی 17روز  14متر و بعد از 
ها منشعب، نیمه ریسه مشخصات ساختارهاي هوایی:

داراي سطح صاف تا  ،عرضی دیواره واجدشفاف، 
. بودمیکرومتر  3- 5) -7. قطر هیف (نددار بودزگیل

) 6-( 5/10-13) -17( ×) 4- ( 9/4-8/5) -8ها (کنیدیوفور
. ند، داراي سطح صاف بودمنشعبمیکرومتر، ساده یا 
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اي اي کشیده، به رنگ قهوهیضوي تا استوانهها بکنیدي
عرضی، فاقد  دیواره 1-5 و روشن، داراي سطح صاف

ها کنیديطولی بودند.  دیوارهطولی یا داراي یک  دیواره
- ویژگی .)5بودند (شکل ) میکرومتر 20-( 38-31) -55(

- ا خصوصیات ریختبشناختی این گونه هاي ریخت

ین جنس مطابقت هاي توصیف شده از اشناختی گونه
هاي این گونه در سطح گونه نداشت، لذا شناسایی جدایه

  امکان پذیر نشد.

  
: پرگنه هفت روزه در روي محیط Embellisia sp. :a - 5شکل 

.PDA b پرگنه هفت روزه در محیط کشت :MEA .c-m :
  میکرومتر. 10ها. مقیاس=کنیدیوفور و کنیدي

6-Paraconiothyrium africanum Damm, Verkly & 

Crous   
محیط  رشد قطري پرگنه روي: مشخصات کشت

 14متر و بعد از میلی ششهفت روز  از بعد OAکشت 
رنگ، کم د. پرگنه تخت، با حاشیهیرسمتر میلی 15روز به 

زیتونی، داراي هایی به رنگ سبزبه رنگ سفید با رگه
پرگنه در روي محیط کشت قطر  . بودهوایی میسلیوم

MEA  14متر و بعد از میلی سه تا چهاراز هفت روز، بعد 
. پرگنه در این محیط تخت بودمتر میلی هشت تا نهروز 

 ،هاي پشمی در نزدیکی مرکزبا حاشیه منظم، داراي کرك
هاي سیاه در یومهاي هوایی سفید و پیکنیدمیسلیوم

. رشد پرگنه در قابل مشاهده بودندنزدیکی مرکز پرگنه 
متر و میلی سههفت روز  از بعد PDAروي محیط کشت 

. پرگنه رسیدمی مترمیلیپنج تا شش روز به  14بعد از 
در این محیط تخت و به رنگ صورتی مایل به نارنجی با 

در این  یوماي بود که پیکنیدنارنجی مایل به قهوه هاله
در روي محیط  یوم. تشکیل پیکنیدندشدمحیط تشکیل نمی

PNA  گرفت.د بررسی قرارهفته مور دوبعد از  

- ها آمپولییومپیکنید :مشخصات ساختارهاي هوایی

 140- 312قطر اي، بهیا تخت، منفرد، قهوه شکل
یک تا دو فرورفته، فرورفته تا سطحی، میکرومتر، نیمه

الیه به چهار تا دهاي، با استیول مرکزي که حاوي حفره
ه ب یومکه به طرف بیرون پیکنید بودتیره ايرنگ قهوه
 یومپیکنید دیواره. طول بود رنگ تا شفافکمايرنگ قهوه

- ايزا شفاف تا قهوهومکنیدید. سلولبومیکرومتر  30-15

-با رشد ياي، فیالیدیا استوانه شکلرنگ، آمپولیکم

ها در ابتدا وم. کنیدیبود میکرومتر 3- 8 × 2-6پرکارنت، 
غ به بال هايومروشن، کنیدیايسلولی و به رنگ قهوهدو

شکل، معموال در تا دوکی متوسط، سیلندريايرنگ قهوه
ها وم. کنیدیبودتخت  یکی از دو انتها گاهی انتها گرد ودو

یک تا ) معموال 4-( 5/9-3/7 )-12( ×) 3-( 4-5/3) - 5(
تیره و سلولی با دیوارهسه تا چهارندرت سلولی و بهدو

ه با هاي این گونهویت جدایه .)6بودند (شکل ضخیم 
  تایید گردید. ITSاستفاده از داده هاي توالی ناحیه 

  
روزه  16: پرگنه Paraconiothyrium africanum  :a-6شکل 

. PDAروزه در محیط کشت 16: پرگنه b .MEAدر محیط کشت 
c روزه در محیط کشت 16: پرگنه.OA  :d-e مقیاس= یومپیکنید .

: سلول g-hمتر. میکرو 20. مقیاس= یوم: پیکنیدfمیکرومتر.  50
  میکرومتر.  10. مقیاس= وم: کنیدیi-kزا. ومکنیدی
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7- Phaeoacremonium aleophilum W. Gams, Crous, 

M.J. Wingf. & Mugnai  
 PDAمحیط کشـت  روي پرگنه  قطر مشخصات کشت:

روز بـه   16بعـد از  و  مترمیلی ششبه  هشت روز بعد از
-راي بافـت پرگنـه گـرد، صـاف، دا    .رسیدمیمتر میلی 14

خاکستري اي یا نارنجینمدي، به رنگ کرمی مایل به قهوه
پشت  از پرگنه رنگ .تر بودرنگ و روشنو در حاشیه کم

قطـر   OAروي محیط کشت  بود.لجنی رنگ تا سبزکمزرد
 16متـر و بعـد از   میلـی  شـش بعد از هشت روز به پرگنه 

-کـم ايبه رنـگ قهـوه   پرگنه رسید.می مترمیلی نهروز به 

 روي محیط کشـت  پرگنهدر حاشیه  هاله زرد بود و رنگ
بعـد از   MEA. قطر پرگنـه روي محـیط کشـت    تشکیل شد
 متـر میلی هشتروز  16متر و بعد از میلی پنجهشت روز 

 دانـه اي و بـا رنـگ  رنگ کرمی مایل به قهوه پرگنه به بود.
زیتــونی تــا پشــت بــه رنــگ ســبز رنــگ پرگنــه از زرد و

  .بودخاکستري 

میسلیوم منشعب و  خصات ساختارهاي هوایی:مش
تایی (تا هاي چنداغلب منفرد و یا در دسته ،داردیواره

. بودروشن ايتایی)، داراي بافت صاف، به رنگ قهوه15
) 3-( 4/5-7) -9× ( 2) - 5/2به اندازه ( هاکنیدیوفور

- ندرت بلند و غیرمیکرومتر، اغلب کوتاه و منشعب به

شده، به منشعب، اغلب به شکل راست و در قاعده باریک
. ندبوددر انتها شفاف  وروشن تا زرد ايرنگ قهوه

فیالیدها جانبی یا انتهایی، اغلب مونوفیالیدیک، صاف و به 
 IIو  III. فیالید نوع نددبورنگ تا شفاف کمايرنگ قهوه

) -12× ( 5/1- 70/1) - 5/2(  يبه اندازه Iغالب، فیالید نوع 
شکل و گاهی در پایه اي) میکرومتر، استوانه-4( 10-8

) - 18) × (- 5/1( 2ي به اندازه IIفیالید نوع  بود.تر عریض
طویل تا  شکل) میکرومتر، آمپولی7- ( 5/14-5/12

اي که در قاعده منقبض و حالت شعله در برخی استوانه
) -3ي (به اندازه IIIد. فیالید نوع دنشفیالیدها دیده می

) میکرومتر، 15- ( 23-5/19) -30) × (5/1- ( 3/2-2
- تیز که در قاعده مقداري باریک میطویل تا نوكآمپولی

رنگ تا شفاف و کمايرنگ قهوهگردن، بهند، دارايدش

اي تا ها اغلب بیضوي تا استوانهوم. کنیدیبودنددار زگیل
 1-5/1) - 2( اندازه مرغی وارونه، زرد تا شفاف و بهتخم
 ).7 بودند (شکل ) میکرومتر2- ( 15/2- 3× 

  
 16: پرگنه aleophilum Phaeoacremonium :a - 7شکل 

روزه در محیط  16: پرگنه  OA.bروزه در محیط کشت 
  d-h .MEA:روزه در محیط کشت 16: پرگنه PDA  .cکشت

 10. مقیاس= وم: کنیدیm: آناستوموز. l: پیچ میسلیومی. i-kفیالید. 
  میکرومتر. 

8-Fusarium tricinctum (Corda) Sacc. 1886   

هاي اسپورودوکیوم مشخصات ساختارهاي هوایی:
گرفته در سطح قرار استریلمایل به صورتی روي کاغذ 

ها کوتاه تا . ماکروکنیديدندش تشکیل SNAمحیط کشت 
شکل، بندي، خمیده تا هاللی یا داسی سه تا پنجمتوسط و 

اي ه و سلول پایه پاشنهباریک با سلول انتهایی خمید
تیز ها در دو انتها نوك. برخی ماکروکنیديبودشکل 
-4، (سلولیهاي فراوان یک یا دو . میکروکنیديبودند

) میکرومتر، به 5/1-(4/4-3/3)-5/7( × )5/1-(1/2- 6/2)
مرغی، شلجمی، گالبی و لیمویی مختلف تخم هايشکل

 9مرطوبي هاها معموال در سر. میکروکنیديدندتولید ش
. دندها تشکیل شانگور روي منوفیالید شبیه خوشه

                                                             
 Slimy heads٩  
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ها کالمیدوسپورهاي انفرادي یا زنجیري روي میسلیوم
  . دندندرت تشکیل شبه

9- Fusarium acuminatum Ellis & Everh. 1895  

اسپورودوکیوم در  مشخصات ساختارهاي هوایی:
-نارنجی ،اسپور مرکزي کوچک مرکز پرگنه در یک توده

هاي قرمز دانه. رنگتیره تشکیل شدندايمرنگ تا قهوهک
- پنجها . ماکروکنیديشدنداي در داخل آگار تولید تا قهوه

بندي داراي انحناي مالیم و سه تا چهار بندي و گاهی
اي و سلول پایه پاشنه بودندضخیم  دیوارهیکنواخت و با 

هویت  بودند.شکل و سلول انتهایی باریک و کشیده 
هاي این گونه با استفاده از داده هاي توالی ناحیه جدایه

ITS  8نیز تایید گردید (شکل(  

10-Fusarium proliferatum (Matsush.) Nirenberg   

ماکروکنیدي در  مشخصات ساختارهاي هوایی:
. نددش رنگ تشکیلکمهاي نارنجیاسپورودوکیوم
و بندي سه تا پنج ،ها باریک، خمیده تا راستماکروکنیدي

یافته و سلول انتهایی خمیده با سلول پایه کمتر توسعه
- ها چماقی شکل با پایه تخت یا گالبی. میکروکنیديبود

صورت زنجیري و در سرهاي کاذب بهکه  بودشکل 
ها فیالیدند. پلیدشها تشکیل فیالیدها و پلیروي منوفیالید

  . بود . این گونه فاقد کالمیدوسپوربودندمنشعب 

اساس حاصل از ترسیم درخت تبارزایی برنتایج 
آمده ي بدستهاجدایه ،ITSهاي نوکلئوتیدي ناحیه توالی

هاي جدایه  ITSهاي ناحیه در این بررسی را با توالی
موجود در بانک ژن، در یک خوشه  F. proliferatumگونه 
  ).8بندي کرد (شکل گروه

  
   .همسایهروش پیوستها بهجدایه ITSهاي نوکلئوتیدي ناحیه شده بر اساس توالیوژنتیک ترسیمدرخت فیل - 8شکل 

    

  FJ538242.1 Fusarium proliferatum 
 FJ895278.1 Fusarium proliferatum 
 FJ538244.1 Fusarium proliferatum 

 CCTU 558 
    JQ693101.1 Fusarium proliferatum 

 AM397474.1 Gibberella fujikuroi var. intermedia

 
 CCTU 586

    HM245296.1Fusarium proliferatum  
 AF336913.1  Fusarium proliferatum  

 CCTU 111  
    GQ495215.1 Fusarium proliferatum  

 
    GQ495220.1 Fusarium proliferatum  

 
 EU091072.1 Fusarium proliferatum

 CCTU 586 
GQ495221.1Fusarium proliferatum  

  
    GQ495216.1 Fusarium proliferatum  

 
    GQ495214.1 Fusarium proliferatum  

 
        GQ495213.1 Fusarium proliferatum  

 
            GQ495210.1Fusarium proliferatum  

 
                GQ495209.1Fusarium proliferatum  

 
                        GQ495208.1Fusarium proliferatum  

 
                            GQ495206.1 Fusarium proliferatum  

 
                            GQ495205.1 Fusarium proliferatum  

 
                                GQ495196.1Fusarium proliferatum  

 
 CCTU 309 

 CCTU 339 
 JX397842.1 Fusarium acuminatum

 JX397865.1 Fusarium acuminatum

JX397844.1 Fusarium acuminatum 
 CCTU 463 

EF531698.1 Gibberella acuminata

92 

82 

84 

84 

65 

100

0.02 

Fusarium proliferatum 
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  حثب

شناختی و هاي ریختبر اساس داده بررسیدر این 
هاي قارچی متعددي از درختان میوه مولکولی، گروه

دار با عالیم بیماري زوال و سرخشکیدگی هسته
 سطحهاي قارچی در جداسازي گردیدند. شناسایی جدایه

ها شناسی جدایهگونه، با استفاده از مشخصات ریخت
پوشانی خصوصیات علت همگرفت. ولی بهصورت
هاي هاي برخی از جنسشناسی در بین گونهریخت

شناسی از هاي ریختقارچی، شناسایی با اتکا بر داده
همین منظور در مورد نبود. به کارایی الزم برخوردار

جهت  DNAهاي توالی هاي قارچی دادهگونهتعدادي از 
  گرفت. استفاده قرار ردتایید هویت گونه مو

بیشترین  سیتوسپوراهاي جنس در این بررسی گونه
هاي این جنس دادند. گونهخود اختصاصفراوانی را به

زیادي از گیاهان شده روي تعداد بیمارگرهاي شناخته
، 2005همکاران،  روند (آدامز وشمار میچوبی بهمیزبان
شده هاي ایجاد). پوسیدگی2010فر و همکاران فتوحی

هاي سطحی شاخه در بافت سیتوسپوراهاي توسط گونه
باعث تضعیف مقاومت گیاه در برابر سایر بیمارگرها 

توانند با هاي داخل آوندي هم میشود؛ پوسیدگیمی
غذایی باعث تضعیف عمومی اختالل در انتقال آب و مواد

دهند. یکی از اه شده و عالیم مربوط به زوال را توسعهگی
با  سیتوسپوراهاي هایی که در مورد تعامل گونهفرضیه
هاي باشد این است که گونههاي گیاهی مطرح میمیزبان

طلب عمل بیمارگر فرصت-عنوان یک اندوفیتاین جنس به
- کرده و با تضعیف گیاه بنا به هر دلیلی قدرت بیماري

کند (آدامز و همکاران، روي میزبان پیدا می زایی را
شیوع بیماري شانکر سیتوسپورایی در درختان  ).2005

 باشد.دار بسیار شدید میهلو و دیگر درختان میوه هسته
هاي مهم در اروپا روي هلو و این بیماري از بیماري

باشد زردآلو بوده و به بیماري سکته مشهور می
هاي در این بررسی گونه). 2008(پوکارل و الرسن، 

Cytospora chrysosperma  جدایه و فراوانی  24با تعداد

با تعداد سه جدایه و فراوانی  C. cinctaدرصد،  76/23
با تعداد دو جدایه و فراوانی  C. pruinosa درصد و  97/2
دار با عالیم شانکر و درصد از درختان میوه هسته 98/1

که بیشترین اینبه زوال جداسازي گردیدند. با توجه
- باشد میفراوانی در این بررسی مربوط به این جنس می

هاي این جنس در مناطق مورد مطالعه توان گفت که گونه
شیوع بیشتري دارند و مطالعات تکمیلی جهت بررسی 

ها روي درختان میوه هسته دار زایی این جدایهبیماري
  ضروي می باشد.

ز روي درختان ا Cytospora chrysospermaگونه 
 Botryosphaeriaهمراه گونه به ،شانکربا عالیم  اکالیپتوس

dothidea در 2005است (آدامز و همکاران، گزارش شده .(
هاي اندوفیت کولتیوارهاي تحقیقی که براي تعیین گونه
عنوان یک است این گونه بهمختلف مو انجام گرفته

و تلو، است (گونزالز اندوفیت در روي مو گزارش شده
هاي متنوعی از ). این گونه در ایران از روي میزبان2011

سیب  و قبیل آلو، هلو، گردو، سپیدار، شالک، توت، انجیر
فر و همکاران ، فتوحی1388است (ارشاد، گزارش شده

از  Cytospora chrysosperma گونهدر این تحقیق  ). 2010
نطقه (مهاي زردآلو هاي با عالیم شانکر از باغنمونه
و  (مرند، مراغه، هلو )شبستر(منطقه ، بادام )خوي

(مرند و  آلبالو ،)روستاي آفیل از توابع شهرستان اهر
گزارش این شدند. شناسایی (منطقه بناب) گیالستسوج)، 

-گونه از روي آلبالو، بادام و گیالس براي ایران جدید می

- هاي ریختویژگیپوشانی و همتشابه توجه به با باشد. 

ي این گونه با دیگر گونه هاي این جنس، هااسی جدایهشن
 ITS هاي توالی ناحیههویت این گونه با استفاده از داده

  مورد تایید قرار گرفت.
هاي مهم و عامل از پاتوژن Cytospora cincta گونه

-زوال درختان گیالس و هلو در بسیاري از نقاط دنیا می

تلئومورف این ). مرحله 1997 نسون،ابرکت و جباشد (
) 2010( فر و همکارانفتوحیباشد. می L. cinctum گونه

زردآلو، بادام و دیگر این گونه را از روي آلو، گیالس، 
در تحقیق حاضر، سه . نداهاي چوبی گزارش کردهمیزبان
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هاي آلوده به از نمونه Cytospora cincta جدایه از گونه
شد. شانکر درختان بادام شهرستان ارومیه جداسازي

به  ITSي کمک ناحیهگونه به هاي اینجدایه هویت این
  اثبات رسید.
از درختان زیتون از  Cytospora pruinosa گونه
از این گونه  است. در ایرانجنوبی گزارش شدهآفریقاي
است (فتوحی فر زبان گنجشگ و توت گزارش شده روي

 گونهدو جدایه از  بررسی). در این 2010و همکاران 
Cytospora pruinosa هاي آلوده به شانکر از از نمونه
-انآذربایج دري سلماس هاي آلودهدرختان هلوي باغ

شد. هویت این گونه با استفاده از توالی غربی جداسازي
از  گرفت. گزارش این گونه مورد تایید قرار ITSي ناحیه

  باشد.روي هلو براي ایران جدید می
 Vهاي بیمارگرهاي گروه بوتریوسفریا اغلب با زخم

طویل در بافت چوب و توقف رشد ايهاي قهوهشکل، رگه
شوند. شناسایی می ،هادر اوایل فصل در شاخه

بیمارگرهاي بالقوه  Botrosphaeriaهاي جنس آنامورف
دار در سراسر دنیا هستند. در درختان میوه هسته

روي از  .sarmentorum  Bحاضر دو جدایه از  بررسی
شکل و نامنظم) جداسازي شدند. Vعالیم آوندي منظم (

 طقهمن ان آلبالو جمع آوري شده ازها از درختاین جدایه
آنامورف این گونه  شدند. مرحله هوراند جداسازي

Dothiorella sarmentorum باشد. این گونه از درختان می
- مورد شناسایی قرار گرفته .Ulmus spو  گالبیزردآلو و 

گزارش این گونه براي  .)2005است (فیلیپس و همکاران، 
  باشد. ایران جدید می

 -Coniothyrium هاياز قارچ  Paraconiothyriumجنس

like زیستی، دارا بودن عنوان عامل کنترلبوده که به
هاي متابولیت کنندهو تولید 10پاالییزیست توانایی
داراي  ترکیبات کننده از تکثیر ویروس آنفوالنزا وممانعت

ورکلی و همکاران باشد (سرطانی مشهور میفعالیت ضد
ورکلی و این جنس توسط  ).2008دام و همکاران، ، 2004

توصیف گردید. مرحله جنسی آن هنوز  )2004همکاران (
                                                             

٩ Bioremediators 

در هاي مولکولی دادهاما بر اساس  مشخص نشده است،
دام و (شده است واقع Paraphaeosphaeriaجنس 

 Paraconiothyriumهاي ). تعدادي از گونه2010همکاران، 
 گونه اند.دار جداسازي شدهروي درختان میوه هستهاز 

P. africanum  جنوبی توسط درختان هلو از آفریقاياز
. در این توصیف گردیده است )2010( دام و همکاران

آلو  از میزبان P. africanum  تعداد شش جدایه بررسی
جداسازي گردید. هویت این گونه با  (منطقه مراغه)
تایید گردید. گزارش این  ITSهاي توالی استفاده از داده

  باشد.دید میجنس و گونه براي ایران ج
هاي از میزبان Phaeoacremoniumهاي جنس گونه

هاي گونه اند.چوبی با عالیم بیماري زوال جداسازي شده
-این جنس، عامل بیماري پتري و اسکا در روي مو می

 از Phaeoacremoniumگونه از جنس  36 تاکنون باشند.
مو، هلو، شفتالو،  از قبیلها طیف وسیعی از میزبان

، انسان و زردآلو و بادامگیالس، سیب، گالبی، کیوي، 
موسترت و ( است شدهشناساییالروهاي حشرات 

 .Pmگونه . )2012، گراماخه و همکاران، 2006همکاران، 

aleophilum بار توسط کراوس و همکاران براي اولین
درختان مو با عالیم بیماري زوال توصیف از  )1996(

ل ایجاد بیماري اسکا در ترین عامعنوان مهمبه گردید و
است (موسترت و همکاران، دنیا شناخته شده در روي مو

) این گونه را از روي 2013( ). ارزنلو و همکاران2006
هاي آذربایجان غربی و آلو در استانمو، سیب و زرد

هاي این جنس از گونه اند.شرقی گزارش نموده
زارش کشورهاي همسایه ایران، پاکستان و ترکیه، نیز گ

، بررسیدر این  ).2011، دگیرمنسی و اوزبناست (شده
و گوجه  آلو اناز درخت Phaeoacremoniumدو جدایه 

هاي ریخت ویژگیسبز (منطقه مراغه) جداسازي گردید. 
 Pm. aleophilumشناختی این دو جدایه با توصیف گونه 

   مطابقت داشت.
ن از سایر گروه قارچی که با فراوانی باال از درختا

-هاي تنه از باغدار با عالیم همراه با بیماريمیوه هسته

 شرقی و غربی جداسازيهاي آذربایجانهاي استان
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 .A. دشرا شامل می  A. alternataهاي گونه شدند، جدایه

alternata  رست یا بیمارگر ضعیف قارچی پوده گونهیک
 14)، از این گونه 2002، هودك و روهاکیکشود (تلقی می

(منطقه  زردآلو و درصد از هلو 86/13یه با فراوانی جدا
روستاي آفیل از (، هلو)شبستر( منطقه  ، بادام)سلماس

. هویت این گونه با گردید جداسازي )توابع شهرستان اهر
 چنین گونهگردید. همتایید  rpb2کمک توالی ژن 

Paecilomyces variotii  درصد و گونه 9,9با فراوانی 
Fusarium proliferatum  عنوان درصد به 8,91با فراوانی

   شدند.هاي غالب شناساییگونه

هاي قارچی که با فراوانی کمتر در این سایر گونه
،  Aureobasidium pullulansشدند شاملبررسی جداسازي

Phoma glomerata ،Epicoccum nigrum،Chaetomium 

globosum،F acuminatum  ،F. tricinctum،Sarocladium 

strictum ،Cladosporium spp. ،C. cladosporioides ،
Embellisia sp.  وPyrenochaeta sp. باشند.می

هاي داد که گروهرسی نشانطور کلی نتایج این بربه
دار همراه با قارچی متنوعی روي درختان میوه هسته

عالیم زوال و سرخشیدگی حضور دارند که بررسی 
ها در ایجاد بیماري نیاز به اجراي نقش هر یک از گروه

هاي گونه با شناسایی زایی دارد.هاي بیماريآزمون
ب براي امکان اعمال راهکارهاي مناس ،زابیماريقارچی 

دار فراهم هاي تنه درختان میوه هستهمدیریت بیماري
  خواهد گردید.

  گزاريسپاس

خود را از  سپاس و قدردانی نویسندگان مقاله مراتب     
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تبریز به خاطر تامین 

  نمایند. بودجه الزم براي انجام این پژوهش ابراز می
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Trunk diseases are considered as a potential threat for the cultivation and production of stone fruit 
trees all over the world. Various biotic agents are involved in trunk diseases, of those fungal gropus 
are the most common ones playing prominent role in these diseases. Given the incidence of the 
trunk diseases on stone fruit trees in the orchards of East and West Azerbaijan provinces, the 
identity of fungal species associated with disease symptoms mainly remain unknown. In the present 
study the fungal species associated with the trunk diseases symptoms on stone fruit trees in this 
region were characterized using morphological and molecular data. A total number of 101 fungal 
isolates were isolated from 128 diseased samples. Our results revealed that Cytospora 
chrysosperma with the isolation freqeuncey on 23.76 % represented the most dominant species 
followed by Alternaria alternata (13.86 %), Paecilomyces variotti (9.9 %) and Fusarium 
proliferatum (8.91 %). The identity of Alternaria isolates was confirmed using seqeunce data of 
rpb2 gene. The other fungal species which were isolated with lower frequencies included 
Epicoccum nigrum, Cladosporium cladosporioides, Phoma glomerata, Paraconiothyrium 
africanum, Sarocladium strictum, Chaetomium globosum, F. acuminatum, F. tricinctum. C. cincta, 
C. pruinosa, Botryosphaeria sarmentorum and Phaeoacremonium aleophilum. Among the fungal 
species isolated in this study Cytospora chrysosperma, C. cincta, C. pruinosa B. sarmentorum, P. 
aleophilum and P. africanum have been reported as the causal agents of trunk diseases on stone 
fruit trees. With the identification of fungal species associated with trunk diseases on stone fruit 
trees, it will be possible to practice suitable management strategies for these diseases. 
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