
  ۱۸۹-۱۹۰: ۱۳۹۳ سال / ۲شماره  / ۵۰جلد   /هاي گياهيبيماري 
  

۱۸۹  

  
  گزارش كوتاه علمي

هاي درختان   عامل بيماري شانکر و خشکيدگي شاخهDiplodia seriataاولين گزارش از 
   سيب در ايران

  

FIRST REPORT OF Diplodia seriata, THE CAUSAL AGENT OF 
CANKER DISEASE OF APPLE TREES IN IRAN 

 

 ٣ و سعيد عباسي٢يوبرت قوستا، *۱ سيامک حنيفه

  

  پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کردستاناهگروه گي.۱
  پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه اروميهگروه گياه. ٢

  پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه رازي کرمانشاه گروه گياه.٣
  

  )۲۹/۲/۱۳۹۳ :رشيخ پذي؛  تار۱۴/۲/۱۳۹۳: افتيخ دريتار(
 

 زير کشت اين محصول در شهرستان اروميه، از درختان          هاي  يب در باغ  طي مطالعه روي عوامل بيماريزاي شاخه و تنه درختان س         
هـا، پوسـته پوسـته شـدن      ها، خشکيدگي شاخه هاي شانکر در بخش تنه و شاخه  نشانه سال و با۱۵سيب رقم گلدن با سن باالي   

سازي  خالص . به دست آمد   دار  ي پيکنيديوم يها  ، جدايه )A-۱شکل  (هاي آلوده     اي شدن پوست در بخش      ها و نيز قهوه     سطح شاخه 
هاي خالص شـده   هاي باردهي ابتدا جدايه  تشکيل اندامیبراي القا. هاي رشد کرده به روش كشت نوک ريسه انجام گرفت           جدايه

هاي سترون شده کـاج در چنـد محـل در             سپس سوزن .  درصد کشت شدند   ٢هاي پتري حاوي محيط کشت آب آگار          در تشتک 
 درجه سلسيوس و در زير نور نزديك مـاورا          ٢٥ هفته در دماي     ٤هاي پتري به مدت       تشتك د و سطح محيط کشت قرار داده شدن     

بعـد از گذشـت ايـن مـدت،         .  ساعت تـاريكي نگهـداري شـدند       ١٢ ساعت روشنايي و     ١٢و با دوره نوري     ) near-UV(بنفش  
  ).Pavlic et al. 2008(هاي کاج تشکيل شدند   به فراواني روي سوزنها پيکنيديوم
 شناسايي، معيارهاي مختلف ماکروسکوپي مانند رنگ و خصوصيات ظاهري رشدي پرگنه و مشخـصات ميکروسـکوپي       براي

 براي تکميـل شناسـايي مورفولوژيـک،      . زا و پيکنيديوم مورد مطالعه قرار گرفتند        هاي هاگ   مانند رنگ، شکل و ابعاد هاگ، ياخته      
بر اساس مطالعات   . يابي گرديد    تکثير و ترادف   NL-4 و   ITS1هاي    غازگرهاي منتخب، با استفاده از آ        در يکي از جدايه    ITSبخش  

جـستجوي  ). Phillips et al. 2007 (شناسايي گرديد .Diplodia seriata De Not، گونه ITSريخت شناختي و ترادف يابي بخش 
  گونـه هاي متعلق بـه       با توالي  درصدي آن را     ١٠٠ شباهت   )NCBI (هاي موجود در بانک ژن      دست آمده با توالي   هتوالي ب بالست  

D. seriataروز ۳ها بعد از گذشـت   قطر رشد پرگنه در جدايهميانگين : مشخصات توصيفي گونه به اين شرح است. ، تاييد نمود 
متمايل بـه  پرگنه در ابتدا سفيد رنگ، ولي بعد از گذشت سه روز از بخش مياني به رنگ زيتوني    بافت   .متر بود    ميلي ۷۵-۸۰برابر  
پرگنـه داراي حاشـيه مـنظم و بـا          . شد  تغيير يافته و در نهايت بعد از گذشت دو هفته کامالً سياه رنگ              ز تا زيتوني خاکستري     سب

 گرد تا بيضي شکل، بـه قطـر تقريبـي     به صورت پيكنيديوم،هاكنيديوما. فشرده روي محيط کشت بودهاي هوايي متراکم و     ريسه
  اي تيره تا سياه و فرورفته در بافت تشکيل شده و در   به رنگ قهوه،هاي چندتايي  در دسته، به طور منفرد يا ميكرومتر۲۶۰ × ۳۸۰
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) C(هـاي   و هاگ) B(، برش طولي پيکنيديوم  )A(هاي اروميه     هاي شانکر و خشکيدگي شاخه درختان سيب رقم گلدن در باغ            نشانه. ۱ شکل

  .سيب رقم گلدن) E(و ميوه ) D(ها  روي نهال Diplodia seriataزايي گونه آزمون اثبات بيماري و Diplodia seriataگونه 
Fig. 1. Canker symptoms on stems of apple Golden cultivar in Urmia orchards (A), Longitudinal section of pycnidium (B) 

and conidia (C) of Diplodia seriata and Pathogenicity tests of Diplodia seriata on seedlings (D) and fruits (E) of apple 
Golden cultivar. 

 
اي شکل، در قسمت پايه متورم و به ابعـاد   رنگ، صاف، استوانه زا بي هاي هاگ  ياخته). B-۱شکل   (هنگام بلوغ كمي شكوفا است    

ـ    ) Periclinal(اي   حاشـيه زايي در يك سطح با قطـور شـدگي            هاگ.  ميكرومتر بودند  ۵-۳ × ۱۲-۷  رسـت پـی صـورت   هو يـا ب
)Percurrent (   دار و کـامالً     ها با ديواره ضخيم، با سطح بيرونـي صـاف، سـطح درونـي زگيـل                 هاگ.  حلقه بود  ۳ يا   ۲و داراي

ـ . ندرت گرد بودندهطور مشخص تخت و بريده و بهانتهاي گرد و در قسمت پايه ب، با شکل  اي  مشخص، بيضي تا استوانه     هـا  اگه
و رنـگ   شـدند     اي مي   يك بند عرضي، دو ياخته    ياخته بوده و سپس قبل از خارج شدن از پيکنيديوم با تشکيل             ابتدا بي رنگ و تک      

 بنـد  ٣ يا ٢ها بعد از خروج از پيکنيديوم داراي  در برخي موارد، هاگ ). C- ۱شکل  (اي تيره تغيير يافت     اي روشن تا قهوه    آنها به قهوه  
عرض هاگ برابـر    /ميكرومتر و نسبت طول   ) ٥/٧ -  (٦/٩ - ٠٥/١٠) - ١٢ (×) ١٢-  (٦/٢٠ - ٠٢/٢٢) - ٣١ (ها  د هاگ ابعا. عرضي بودند 

 در قالـب طـرح کـامالً     سيب رقم گلـدن  و نيز ميوهساله هاي دو  روي نهالآنها زني  مايه با ها، زايي جدايهاثبات بيماري . بود ٢/٢
و خـشك شـدن   هاي شانکر  زني شده نشانه  هاي مايه  هفته، تمام نهال۸ت بعد از گذش. تصادفي به همراه تيمار شاهد انجام گرفت      

 که بعد از گذشت     شدها، مشخص     زايي روي ميوه  ، در آزمون بيماري   )D-١شکل  (زني را نشان دادند       پوست در اطراف محل مايه    
 مشخص و متمايز از بافت سالم ايجاد اي تيره با حاشيه کامالً      ها به صورت پوسيدگي قهوه      زني، نشانه   روز، در اطراف محل مايه     ٦

ـ              و در برش عمودي از بافت ميوه در محل مايه          )E-١شکل(شد   طـور  هزني، پيشرفت پوسيدگي به داخل بافـت گوشـت ميـوه ب
بـر اسـاس بررسـي منـابع و      .  انجـام گرفـت    زني شده مجـدداً     هاي مايه   ها و ميوه    جداسازي قارچ از نهال   . شدمشخصي مشاهده   
  .است مرتبط با شانکر درختان سيب در ايران D. seriataزايي گونه  اين اولين گزارش از وجود و تعيين بيمارياطالعات موجود،
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