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  يگزارش كوتاه علم

   Pestalotiopsis theaeوه موز توسط ي ميدگين گزارش از پوسياول
  

  

  

  

FIRST REPORT OF BANANA FRUIT ROT BY Pestalotiopsis theae 
 
 
 
 

  ۲فهيامک حنيس و ۱وبرت قوستاي، ۱يه کتابچيمهرو

  

  هي دانشگاه اروم،ي دانشکده کشاورز،يپزشکاهيگروه گ. ۱

  يجان غربي آذربايعي و منابع طبيشاورزقات کيمرکز تحق .۲

  

  

 چكيده

ـ        نشانه ،۱۳۹۲هاي شهرستان اروميه در طول تابستان و پاييز سال            فروشي  ها از ميوه    طي بازديد  طـور  ههـاي پوسـيدگي ب

اي شدن بـه داخـل        اي رنگ شده و به تدريج قهوه        ها قهوه   ابتدا سطح پوست ميوه   . دش ديدههاي موز     معمول روي ميوه  

اي شـده   هاي قهوه در سطح بافت. شود يابد و بعد از مدتي، کل بافت ميوه دچار پوسيدگي مي يوه گسترش ميگوشت م 

رنـگ کـه    هاي سفيد رنگ قارچ به فراواني رشد نموده و بعد از گذشت يک هفته، روي آنهـا، نقـاط سـياه                 ميوه، ريسه 

کـشت بافـت   (جداسازي قـارچ بـه دو روش   عمل ). Aشکل (شوند  ، به فراواني تشکيل مي   هستندهاي قارچ     آسروول

هاي خالص شـده، گونـه        بر اساس مطالعات ريخت شناختي جدايه     . انجام گرفت ) هاي قارچ   آلوده و برداشت کنيديوم   

Pestalotiopsis theaeبا مشخصات زير تشخيص داده شد .   

 ساعته بـه رنـگ      ۱۲/۱۲تاريکي   / درجه سلسيوس و شرايط نوري     ۲۵، در دماي    PDAپرگنه قارچ در محيط کشت      

کنـد     پر مي  متر را کامالً     ميلي ۸۰ روز سطح تشتک پتري به قطر        ۵الرشد بوده و در مدت        پرگنه قارچ سريع  . سفيد است 

هاي باردهي غيـر      شوند که اندام    رنگي در سطح پرگنه ظاهر مي       هاي سياه   بعد از روز پنجم، به تدريج جوش      ). Bشکل  (

ـ        هها سياه رنگ بوده، ابتدا ب       آسروول. باشند  قارچ مي ) هاي  آسروول(جنسي   طـور متـراکم در     هطور پراکنـده و سـپس ب

شـکل   (هستندهاي کنيديومي لزج در سطح خود         شوند که حاوي تجمعي از توده       هايي از پرگنه قارچ تشکيل مي       بخش

B .(محل آنها، به ابعاد گي در ـ همراه با فرورفت، با چهار بند عرضي، راست يا نسبتاً خميده،ها دوکي شکل کنيديوم  
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  هـاي سـياه رنـگ و      بـه همـراه آسـروول    پرگنـه قـارچ  ) B؛ Pestalotiopsis theaeهاي پوسيدگي ميوه موز توسط قـارچ   نشانه) A .۱ شکل

C        (ها  کنيديوم  

Fig. 1. A) Fruit rot symptoms on banana caused by Pestalotiopsis theae B) Fungal colony with black acervuli and  
        C) Conidia 

  

  

  

  

اي تيره  اي تا قهوه هاي مياني قهوه رنگ و ياخته اي و انتهايي کنيديوم بي  ميکرومتر، که ياخته قاعده۲۵-۲۰ × ۵/۵ ۷-

بـه  رنـگ و      داراي يک زائده مرکزي بي    اي کنيديوم     ياخته قاعده .  ميکرومتر است  ۱۱-۱۵هاي مياني     اندازه ياخته . هستند

طـور   انتهاي زوائد بـه .  ميکرومتر است۱۵-۴۰رنگ و به طول    زائده بي  ۲-۴ ميکرومتر و ياخته انتهايي داراي       ۳-۸طول  

 ). ۲۰۱۳؛ سواناراچ و همکاران ۱۹۹۷چانگ و همکاران ) (C شکل (مشخصي متورم هستند 

 در شرايط آزمايشگاهي به همراه تيمار هاي سالم موز ها روي ميوه زني جدايه  با مايه ،زايي قارچ آزمون اثبات بيماري  

 کنيديوم در هر    ۱۰۶با غلظت   (زني قارچ هم از طريق سوسپانسيون کنيديومي          براي اين منظور، مايه   . شاهد انجام گرفت  

و با ايجاد زخم در بخش پوست ميوه و هم توسط کشت فعال ميسيليوم و با ايجاد زخم يا بدون ايجاد زخـم        ) ليتر  ميلي

، اما (Ershad, 2009)اگر چه اين گونه قبال از روي چاي در ايران گزارش شده است .  ميوه انجام گرفتدر سطح بافت

  . مرتبط با پوسيدگي ميوه موز استPestalotiopsis theae  اين اولين گزارش از وجود،بر اساس اطالعات موجود

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


