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۱۳۵  

  

  گزارش كوتاه علمي
  

  

    از درختان آزاد مبتال به شانكر در ايرانDiplodia seriata  اولين گزارش
  

  

  

FIRST REPORT of Diplodia seriata FROM Zelkova carpinifolia 

WITH CANKER SYMPTOMS IN IRAN 
  
  
  

   منصوره ميرابوالفتحي

  

  پزشکي کشورموسسه تحقيقات گياه

  

  

  

 در. دارد متـر  دو حدود ايتنه قطر و ارتفاع متر ۳۰ -۲۰ حدود در درخت اين. است ايران درز  البز کوه شتهر بومي آزاد درخت
 در. شـد  ديده گلستان استان دلند جنگل در وسيع طور به شانکر عالئم با آزاد درختان هايشاخه خشکيدگي بيماري ۱۳۹۰ سال

 توجه قابل تنه و ها شاخه روي شانکرهاي وجود شرايط اين در بودند، زوال به رو بزرگ شانکرهاي داراي درختان ماه فروردين
 در چنـين هـم  بـود،  تيـره  و فرورفته پوست سالم هايقسمت به نسبت تنه پوست شانکر محل در پوست شدن جدا از قبل. بود

 گيـاهي  شناسـي بيماري متعارف هايروش از استفاده با آلوده نسوج). 1Aشکل (بود، شده تشکيل کالوس شانکر حاشيه مواردي
 چـوب  نـسج  قطعـات  پيکنيـديوم  توليد براي. شد خالص قارچي هاي جدايه و کشت مناسب مصنوعي کشت های محيط روي

 GenBank( شـماره  و هلند CBS موسسه در 134016 شماره با قارچ از ايجدايه. شد افزوده نيز% ۲ آگار محيط به آزاد درخت

KC461297 (ناحيه مولکولي بررسي براي. شد نگهداري ژن بانك در  ITSنوکلئوتيـدي  هـاي توالي با و توالي تعيين اخير جدايه 
 انجام گلخانه در آزاد ساله دو هاينهال روي نيز قارچ از ايجدايه زاييبيماري. شد مقايسهNCBI  در موجود هایتاکسون ديگر

. رسـيد  اثبـات  بـه  آلـوده  نسوج از عامل مجدد جداسازي و نسوج تغييررنگ و زخم توسعه شده، زنيمايه ناحيه تغييررنگ با و
 هـاي پريتـسيوم . شد تعيين Diplodia seriata de Not بيماري عامل قارچITS  ناحيه توالي تعيين و مرفولوژي مطالعات براساس

 Botryosphaeria obtusa (Schwein.) Shoemaker و بررسـي  مرفولـوژي  نظر از بودند شده تشکيل شانکر هايلبه در که قارچ
 ايـران  آزاد درختـان  از شانکر به مبتال درختان از قارچ اين گزارش اولين اين موجود منابع براساس). 1Cشکل (گرديد تشخيص

  .است نشده گزارش نيز دنيا مناطق ساير در آزاد درختان روی از کنون تا و است


