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  دهيچك
ـ       و به منظور جداسازي و شناسـايي قـارچ         ۱۳۹۱ و   ۱۳۸۸هاي   در بهار و تابستان سال       هـاي كرمـان     ا زوال انگـور در اسـتان      هـاي همـراه ب

از درختـان انگـور بـا عالئـم     . از باغ هاي مختلف بازديد به عمل آمد) جنوب غرب ايران( و كهگيلويه و بوير احمد     ) جنوب شرق ايران  ( 
 تغيير رنگ بافت    هاي سياهرنگ و   بيماري شامل زردي، كم برگي، كاهش رشد، پژمردگي، زردي بين رگبرگي، عالئم داخلي مانند وجود لكه               

هـاي   جداسازي عوامل قـارچي از بافـت    . برداري شد  ها نمونه  چنين بقاياي هرس شده چوب انگور در كف باغ         چوب در برش عرضي و هم     
آگـار حـاوي     – هاي عصاره مالت   هاي تشكيل شده روي بقاياي هرس شده با به كارگيري محيط كشت            يكنيديومپتغيير رنگ يافته چوب و      

هـاي ريخـت     بر اساس ويژگي  . انجام گرديد ) PDA(آگار  – و عصاره سيب زميني    (MEAS)ليتر سولفات استرپتوميسن      در ميلي  گرم يك ميلي 
 Neofusicoccum parvum وPhaeoacremonium tuscanum ،Diplodia seriata ،Botryosphaeria dothideaشناختي و مولكولي چهار گونه 

ـ و شناسـايي  آوري شـده جداسـازي   هاي جمع از نمونه  از درختـان بيمـار و   B. dothidea و D. seriataدر ايـن خـصوص، دو گونـه    . دش
هـاي موجـود روي     تنها از پيكنيـديوم N. parvumكه گونه  هاي تشكيل شده روي بقاياي هرس شده جداسازي گرديدند در حالي پيكنيديوم

هـا و   هـا و وجـود لكـه     از درختان انگور با عالئم زردي، برگريزي، كوتولگي بـرگ Pm. tuscanumگونه . بقاياي هرس شده به دست آمد
هاي سـبز رقـم عـسكري و تحـت         زايي روي شاخه   آزمون بيماري . هاي آلوده جداسازي شدند    هاي سياه رنگ در برش عرضي از شاخه        رگه

زا بودنـد و بعـد از    هـاي مـورد اسـتفاده بيمـاري      همه گونه زايي،  از آزمون بيماري   دست آمده بهبراساس نتايج   . اي انجام شد   شرايط گلخانه 
 از زني شده مجـدداً  هاي مايه بات آزمون كخ قارچجهت اث. زني شده گرديدند هاي مايه  روز باعث تغيير رنگ بافت چوب در قلمه        ۲۵گذشت

 همراه با زوال انگور Pm. tuscanumرش از بر اساس اطالعات موجود اين اولين گزا. حاشيه بافت آلوده و سالم جداسازي و شناسايي شدند
 روي بقاياي هرس شده چـوب  B. dothidea و D. seriata ،N. parvumچنين اين مطالعه اولين گزارش از وجود سه گونه  هم. در ايران است
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