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۳۰۹  

  
  يگزارش كوتاه علم

   رانيدر ا Alternaria alternataپده در اثر قارچ  يبرگ ن گزارش از لکهياول
  

FIRST REPORT OF Alternaria alternata CAUSING LEAF SPOT ON 
Populus euphratica IN IRAN 

 

   يو مهسا نجات يکاکاوند يمي، نادر رحيم اسداغيابراه
   ن خوزستانيرام يعيو منابع طب ي، دانشگاه کشاورزيز، دانشکده کشاوريپزشکاهيگروه گ

  

 
استان  يابانيمناطق ب ياز پوشش درخت يانه، بخش مهميخاورم ياز درختان بوم يکيبه عنوان  (.Populus euphratica Oliv)پده 

ودخانـه کـارون در   ه ريبرگ در درختان پده حاشـ  يو سوختگ يبرگعالئم لکه ۱۳۹۱ز سال ييدر پا. دهديل ميخوزستان را تشک
ـ اه، گرد و يره تا سيت ياها به رنگ قهوهلکه. ديده شد) يو مالثانس يو يهاشهر(باالدست شهر اهواز  شـکل و بـدون    يضـ يا بي

ـ که تعداد ز ييهادر برگ). ۱شکل ( ديده شدبرگ  يها در هر دو روت به رگبرگيمحدود ـ لکـه تول  يادي د شـده بـود عالئـم    ي
از  ي، قطعـات %۱م يت سـد يپوکلريله هيوس به يسطح يبعد از ضدعفون. شديها مزش برگيباعث ر مشاهده و در ادامه يسوختگ
وم يليمسـ  ،ساعت ۴۸بعد از . کشت داده شد (PDA)دکستروز آگار  ينيزمبيط کشت سيمح يده و رويها برلکه يحاو يهابرگ
از  .دشان يوم نمايليمس يره رويت ياقهوه ياسپورهارا فرا گرفت و با گذشت زمان، توده  ياهياطراف قطعات گ قارچ د رنگيسف
به منظور  (DRYES)آگار  -سوکروز -عصاره مخمر -رزبنگال  -کلران يو د (PDA)دکستروز آگار  ينيزمبيکشت س يهاطيمح

ز هفـت  ن سرعت رشد پرگنه قارچ در مدت سه روز و رنگ پرگنه بعـد ا يهمچن. دشمطالعه رنگ استاندارد پرگنه قارچ استفاده 
قـارچ جـدا شـده از    . (Andersen and Thrane 1996)شـد   يابيارز يتشتک پتر يو هم در سطح پشت ييروز، هم در سطح رو

 يتـون يکمرنـگ تـا ز   ياقهـوه  يوسـپورها يکتيط کشت و ديمح يدر رو يتونيتا ز يابه رنگ قهوه ياپرگنه يپده دارا يهابرگ
ر منشعب و به طول يا غيتا سبز، منشعب  يادار، قهوهوارهيکوتاه، د يوفورهايديکن کرومتر بايم ۱۰-۱۸و  ۱۸-۳۵کمرنگ با ابعاد 

ـ  ـمش ييدو تا سه تا يهارهيا در زنجيو  يقارچ انفراد يهاوميديکن. کرومتر بودنديم) ۵/۷تا  ۵/۲( ۵/۵ کل ـه شـ ـاهده شـده و ب
. و با سطح صـاف بودنـد   (Beak)، بدون نوک يره طولوايک تا دو ديو  يواره عرضيده  با دو تا چهار ديکش يضيتا ب يمرغتخم

ـ يم ۳۵ع بـوده و در سـه روز بـه    يوس سريدرجه سلس ۲۵ يدر دما PDAط يمح يرشد قارچ در رو بـر اسـاس   . ديمتـر رسـ  يل
 Lawrence et al)ص داده شد يتشخ Alternaria alternataشده  يات پرگنه، قارچ جداسازيو خصوص يشناسختير يها يژگيو

 ۱×۱۰۵بـا غلظـت    A. alternata يسوسپانسون اسپورها. جوان پده انجام گرفت يهابرگ يقارچ رو ييزايماريآزمون ب .(2013
در درون به همـراه دمبـرگ   پده بالفاصله بعد از جدا شدن از درخت  يهابرگ. دشه يل تهيتر در آب مقطر استريليلياسپور در م

ل که ياز پنبه استر ياها درون تودهدمبرگ يانتها آنها،ات يحفظ ح يل قرار داده شده و براياستر يمتريسانت ۱۲ يپتر يهاتشتک
در نقاط مختلف  µl ۱۵زان يبه م A. alternataون اسپور يقطرات سوسپانس. ل اشباع شده بود قرار داده شديتوسط آب مقطر استر

بعد  .)2Aشکل (شدند ينگهدار ۸/۱۶ يوس و دوره نوريسدرجه سل ۲۵±۲ يدر دما يپتر يهاتشتک. ها قرارداده شدسطح برگ
 ديـده هـا  ح شده برگيعت در نقاط تلقيجاد شده در طبيه به عالئم اي، شبيبرگها، عالئم لکهبرگ يزنهياز گذشت هفت روز از ما

   يـابـيظور ارزـمنبه . دش يازـسو خالص يازـشده دوباره  جداس يزنهـيما يهااز برگ A. alternataقارچ ). 2Bشکل (د ش
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  Alternaria alternataاز قارچ  يپده ناش يبرگلکه يماريعالئم ب .۱شكل 
Fig. 1. Symptoms of the leaf spot disease caused by Alternaria alternata on poplar leaves  
 
 
 

  
  

و عالئم ) A. alternata )Aون اسپور يرگ توسط سوسپانسح بيتلق. برگ پده يرو Alternaria alternataقارچ  ييزايماريآزمون ب .۲ شکل
 ) B( يزنهيهفت روز بعد از ما يماريب

Fig. 2. Pathogenicity test of Alternaria alternata on poplar leaf. Inoculation of the poplar leaf by the spore suspension of A. 
alternata (A). Leaf spot symptoms on the leaf, seven days after inoculation (B).  

  
 
 
 

ه شده و عصاره کشت يدکستروز ته -ط کشت عصاره مخمريدر مح A. alternataع ي، کشت مايقارچ يهانيد توکسيتول ييتوانا
(Culture filtrate) ۲۲/۰لتر يکروفيآن توسط م μm پده به سالم  يهابرگ يعصاره کشت قارچ رو ييزايماريآزمون ب. دشه يته

ـ و تول ديـده شـده  شده  يزنهيما يهابعد از گذشت پنج روز در برگ يبرگعالئم لکه. رفتيروش اشاره شده در باال انجام پذ د ي
ون اسپور و يسوسپانس ييزايماريو ب يشناسختيات ريبا توجه به خصوص .دشثابت  A. alternataه يتوسط جدا ين قارچيتوکس

بر اساس . شوديم يمعرف A. alternataه رودخانه کارون قارچ يدر درختان پده حاش يبرگلکه يماريعصاره کشت قارچ، عامل ب
  .استران يدر درخت پده در ا A. alternata ييزايمارين گزارش از بين اوليمنابع موجود، ا

  
  


