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در )  (Castanea sativaبلـوط  شـاه درختان هاي ترين بيماريبلوط، از مهم عامل سوختگي شاهCryphonectria parasiticaقارچ 

شامل ويسرود، طالقان  ( شفتچهار منطقه اصلياين مطالعه به منظور بررسي ساختار جمعيت اين قارچ در   . باشدمياستان گيالن   

هـاي  تعيـين گـروه   .  و رشت انجام گرفت    )شامل دوران  (، رضوانشهر )بلوط محله و غريب آباد    شامل شاه  (، الهيجان )و باباركاب 

براسـاس نتـايج    .  ارزيـابي شـد    PDA، روي محيط    انعت از رشد  ه مم يل ناح يو تشک سازگار رويشي براساس واكنش ناسازگاري      

 آمـد و در هـر       بـه دسـت    جدايه تحت بررسي،     ۲۷۲، از مجموع    IR-4 تا   IR-1 شامل يراني ا حاصل، چهار گروه سازگار رويشي    

ـ      چنين  هم.  شد ييشناسا  آن منطقه  يها از ميان جدايه   يشي رو منطقه تنها يك تا دو گروه سازگار       شان داد كـه     نتايج اين تحقيـق ن
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% ۳ با ميزان    IR-4هاي سازگار رويشي    ها، تشكيل داد و كمترين جمعيت در گروه       كل جدايه % ۲/۶۳ ميزان   هترين گروه را ب    فراوان

و % ۷/۵۰ در طالقان و باباركاب به ترتيـب بـا فراوانـي             IR-2گروه  . بلوط محله شناسايي شد    آمد كه تنها در منطقه شاه      به دست 

 بـا  و در دوران  % ۸۸  بـا فراوانـي    بلوط محلـه  در شاه نيز   IR-3گروه  .  بود ترين گروه فراوانهاي اين مناطق    در ميان جدايه  % ۳/۳۱

   .ر بوديمتغ) هاتي کل جمعي برا۲/۰ (۵۸/۰صفر تا ها از تين جمعي شاخص تنوع شانون در ب.وجود داشت% ۱۲ فراواني
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  همقدم

 Cryphonectriaبلـوط قـارچ   عامل بيمـاري سـوختگي شـاه   

parasitica (Murill) Barrايـران  در آن وقـوع باشـد كـه     مي 

 .)et al. 2006 Kazempour(  گزارش شـد ۲۰۰۶اولين بار در سال 

-هاي اخير روي بسياري از درختان شاه      اين بيماري در سال   

ش اسـتان گـيالن گـستر   ) Miller Castanea sativa( بلوط

 Ghezi et (يافته و خسارت زيادي را به وجود آورده است

al. 2010( . هـاي انجـام شـده در دنيـا كنتـرل      طي بررسـي

  هـاي    اسـاس انتقـال ويـروس توسـط جدايـه          بيولوژيك بر 

سبب بهبودي درختان    ممکن است    )روالنتيپوويه (آزارکم

 Bissegger et al. 1997, Robin (گردد مبتال به اين بيماري 

& Heiniger 2001,.( ايــن روش مبــارزه از آنجــا شــكل 

گرفت كه يك بهبود ناگهاني در وضعيت درختان آلـوده در           

اين پديـده يـك نـوع    .  شدديده ۱۹۵۰كشور ايتاليا در سال     

اثر طبيعي خودبخودي بود كه توانست سبب كنترل بيماري         

). Anagnostakis 1986 (شـود در بسياري از درختان آلوده 

هاي قارچي   ويروسوابسته به وجود     ن قارچ ي ا  در يآزار کم

 .)Hillman & Suzuki 2004,  Linder Basso et al. 2005 (اسـت 

ــه ــشتر جداي ــدرت   هــاي کــم آزاربي ــر كــاهش ق عــالوه ب

يــي خــصوصيات فنــوتيپي متفــاوتي نــسبت بــه  زا بيمــاري

كه سرعت رشد، ميزان      دارند به طوري   زا  بيماريهاي   جدايه

   آنـــان كمتـــر اســـت  درورزاييتوليـــد رنگدانـــه و اســـپ

)Locci 2003, Turina & Rostagno 2007  .(

 قادرنـد از طريـق   C. parasitica هـا در قـارچ  هيپوويروس

بـه   آزارهـاي کـم  از جدايه ) انتقال افقي (اي    آناستوموز ريسه 

 منتقـل شـوند و در طبيعـت گـسترش           زا  بيماريهاي  جدايه

  ).et al. 2001, Ding et al. 2007 Cortesi(يابند 

افتـد  هايي اتفاق مي  ميان جدايه  ياسهيرعمل آناستوموز   

هايي كه قادر بـه  كه داراي سازگاري رويشي باشند و جدايه  

باشند در يك گروه سازگار     تشكيل ريسه هتروكاريوتيك مي   

تشكيل . گيرنداز جمعيت قارچي خود قرار مي) VCG(رويشي  

  سـازگار تفـاوت مهـاي  هـايي از گـروه  آناستوموز ميـان جدايـه   

  ) Vic(العمـل ناسـازگاري    عكـس  ايجـاد رويشي منجـر بـه    

ايـن  ).  Read & Roca 2006, Glass et al. 2000(شود مي

 ميان سيستم   آزاريکم  خصوصيت گردد تا انتقال  امر سبب مي  

مطالعـات زيـادي در زمينـه     . سازگار رويـشي محـدود شـود      

 ايـن   هاي سازگار رويـشي در منـاطق انتـشار        شناسايي گروه 

  ;Cortesi et al. 1996, 1998مثـل (قارچ انجام شـده اسـت   

Robin & Heiniger 2001; Sotirovski et al. 2004; 
Montenegro et al. 2008; Liu & Milgroom 2007.(  

ــتاک ــ) Anagnostakis 1998 (سيآناگنوس  ۱۰۶ش از يب

 C. parasiticaت قـارچ  يـ  را از جمعيشيگروه سازگار رو

  . ش کردکا گزاريدر آمر

ــشورها ــسياري از ک ــايدر ب ــري از يي اروپ ــوع كمت  تن

نتايج يک مطالعه در مقدونيـه  .  مشاهده شده استVCهاي   گرو

 درصد بـه يـک گـروه        ۹۴ جدايه   ۷۸۶دهد که از ميان     نشان مي 

 ).Sotirovski et al. 2004(انــد ســازگار رويــشي تعلــق داشــته

 فقـط   ونـان يش شـده از     يه آزما ي جدا ۳۷۹ان  ي از م  چنين  هم

). Sotirovski et al. 2004( شده اسـت  يياسانک گروه شي

ده يـ  اسـپانيا گـزارش گرد     ي از شمال غرب   VCتنها نه گروه    

 فقـط  C. parasiticaاي قـارچ   است و هر جمعيـت منطقـه  

ــداد  ــود تع ــ وج ــروهيکم ــت   از گ ــشان داده اس ــا را ن ه

)Montenegro et al. 2008. (  

اخته شـده اسـت      شن يشي گروه سازگار رو   ۳۱ا  يتاليدر ا 

)Cortesi et al. 1998, Trestic et al. 2001 .(ن ي چنـد يط

 گروه سـازگار رويـشي گـزارش      ۳۰سال مطالعه در فرانسه     

 يهـا اما در مطالعات سال) Cortesi et al. 1996(شده بود 

بـا  . )Robin et al. 2000(افتـه اسـت   يش ين تعداد افزاير اياخ

   گــروه ۷۴توجــه بــه اطالعــات در دســترس حــداقل     



  ...های های سازگار رويشی در جمعيتوهگر: مهدی نژاد مقدم و همکاران 

۳  

 EU-1 در اروپا شناخته شده است که با نام          يشيسازگار رو 

 Trestic et al. 2001, Robin(شوند ي شناخته مEU-74تا 

et al. 2009 (ن يـ دهد که ا ير نشان ميج مطالعات اخياما نتا

  ).Robin et al. 2009(ش است يز در حال افزايتعداد ن

ي سـازگار   هادر کشور مجارستان نيز تعداد کمي از گروه       

ـ         . رويشي شناسـايي شـده اسـت       ه ايـن امـر سـبب گـشت ب

 به عنوان عامـل بيـوكنترل عليـه         آزارکمهاي    كارگيري جدايه 

بيماري سوختگي كامالً موفق ارزيابي شـود و درمـان تعـداد            

بلــوط تحــت بررســي قــرار گيــرد  زيــادي از درختــان شــاه

)Vidoczi et al. 2007 .(درختاناز % ۹۰که بيش از  به طوري 

زنـي بـا    بيمار تحت درمان، در طي هشت سال بعد از عمل مايه          

   . توانستند سالمت خود را بازيابندآزارهای کمجدايه

هـاي سـازگار رويـشي در آسـيا          گروه يبيشترين فراوان 

 بـومي ايـن   C. parasitica، جايي كه قـارچ  )ن و ژاپنيچ(

بر اساس مطالعات انجام شده در      . باشد، وجود دارد    قاره مي 

گ گـروه   يـ ه بـه    يـ ن دو کشور، در اغلب موارد هـر جدا        يا

 ).Liu & Milgroom 2007( تعلق داشـته اسـت   يشيسازگار رو

 گروه سـازگار    ۷۱ه،  ي جدا ۷۹ان  ي که در ژاپن از م     يبه طور 

ان دو يــن از ميا در چــيــ شــده اســت و يي شناســايشيــرو

ک يـ ها بـه    هيهر کدام از جدا   ) هي جدا ۲۸ و   ۱۱با  (ت  يجمع

  ).Liu & Milgroom 2007(اند تعلق داشتهگروه مجزا 

 سازگار رويشي در بـسياري از      يهازان کم تنوع گروه   يم

ت مبـارزه   يـ  سـبب موفق   ه اسـت   توانـست  يي اروپا يکشورها

در نتيجـه   . گـردد  آزارهاي کم   ک با استفاده ار جدايه    يولوژيب

ترين مـانع در      مهم يشي رو يمسئول سازگار سيستم ژنتيكي   

عليـه بيمـاري     آزارهـاي کـم     سط جدايه كنترل بيولوژيك تو  

 ,Anagnostakis 2001 (سوختگي شاه بلوط به شمار آورد

MacDonald & Fullbright 1991, Gobbin et al. 2003, 
Cortesi et al. 1996  .(  از مطالعـات نـشان   ياگرچـه برخـ 

باشد و عوامـل    يک نم يولوژيداده است که تنها مانع کنترل ب      

 & Milgroom( هـستند  مـؤثر ه ديـ ن پديـ ز در ايـ  نيگريد

Cortesi 2004.( 

هاي قارچ  در اين پژوهش سازگاري رويشي ميان جدايه      

C. parasiticaبلوط كاري اسـتان   كه از مناطق مختلف شاه

هـاي  گـروه تنـوع    به منظور تعيين     اندگيالن جداسازي شده  

  .ه است قرار گرفتيبررسسازگار رويشي، مورد 

   

  روش بررسي

   يردارمناطق نمونه ب

 شـفت،   يهـا  در اطراف شهرستان   يکارسه منطقه شاه بلوط   

منطقـه شـفت و تـالش بـه         . جـان وجـود دارد    يتالش و اله  

 و  ۵۰۰ب حـدود    ي بوده و به ترت    يعي طب يهاصورت جنگل 

رنـده  يجان در برگ  يمنطقه اله . شوندي هکتار را شامل م    ۱۰۰

درختان کاشته شده است که اغلب به صـورت پراکنـده در            

 ين منـاطق، تعـداد    يـ عـالوه بـر ا    . اندتا کاشته شده  دو روس 

قـات  يتحق سـازمان باغ بـذر     درخت شاه بلوط در      يمعدود

ز کاشـته   يالن در رشت ن   ي استان گ  منابع طبيعي  و   يکشاورز

شـامل  (ن مطالعه سـه مکـان در شـفت          ي ا يبرا. شده است 

شـامل  (جان  ي، دو مکان در اله    )سروديبابارکاب، طالقان و و   

) دوران(ک مکان در تـالش      ي،  )ب آباد يو غر بلوط محله   شاه

منـابع   و   يقات کشاورز يتحق سازمانباغ بذر   ز درختان   يو ن 

  . مطالعه انتخاب شدنديالن براي استان گطبيعي

  

  بردارينمونهروش 

ن يشتريـ ب.  شـد  يبردار درخت نمونه  ۱۴۱ن مطالعه از    يدر ا 

و )  درخـت  ۳۵( شـده از دوران      يبردارتعداد درخت نمونه  

 چنـين   هم. بود) هفت درخت (ن آن از باغ بذر رشت       يکمتر

 ۱۵ درخـت، بابارکـاب      ۲۵ درخت، طالقـان     ۲۹سرود  ياز و 

   درخــت۱۰آبــاد  بيــ و غر۲۰بلــوط محلــه درخــت، شــاه
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با توجه به تعداد شانكرهاي موجود روي       .  شد يبردارنمونه

 يبردار  هر درخت نمونه   يک تا پنج شانکر رو    يدرخت، از   

 ي قطعه نمونه پوسـت درخـت حـاو        از هر شانكر پنج   . شد

ز از يـ ک نمونـه ن يه و ي قارچ، چهار نمونه از حاش     ياستروما

شگاه، يـ ها به آزما  پس از انتقال نمونه   . ه شد يوسط شانکر ته  

  .  شدنديدار نگهخچال يتا زمان استفاده در 

  

  صيجداسازي و تشخ

هـا کـه در      قارچ، قطعات كوچكي از نمونه     ي جداساز يبرا

 ۵×۵ ماي قـارچي بـود، بـه انـدازه حـدوداً          رنده اسـترو  يبرگ

  .متري تهيه شديليم

ت يـ پوکلري دقيقه در محلول ه    ۲۰به مدت   قطعات فوق   

 سـپس بـا آب مقطـر سـترون           و يضدعفون ،   %۱۵/۰م  يسد

) متـري  سـانتي  نـه  (ي پتـر  يهـا  تـشتک  به  و شستشو شدند 

آگار + دکستروز   + ينيب زم يط کشت عصاره س   ي مح يحاو

(PDA)  زان ي به مml۲۵منتقل شـدند و   پتري در هر تشتک ،

 يکيط تار ي تحت شرا  C۱±۲۵° ي روز در دما   هفتبه مدت   

ز يـ  م ي فـوق در رو    ي پتر يهاسپس تشتک .  شدند يدارنگه

 يدارنگهگر  يک هفته د  ي به مدت    يعير نور طب  يشگاه ز يآزما

پس .  شد يبرداراداشتيات پرگنه آنها    يشدند و از خصوص   

ز هر شانکر يك جدايه به طور       اد گونه،   يياز رشد قارچ و تا    

ها بـه روش    ه نمونه يکل.  ادامه کار انتخاب شد    ي برا يتصادف

 به طريقي که قبالً   % ۲آگار  -آباسپور روي محيط كشت     تك

شـرح داده شـده اسـت،    ) Ho & Ko 1997 (کو و هوتوسط 

با توجه بـه   Cryphonectria parasiticaگونه . خالص شدند

 Ghezi(ات قبلي در استان گيالن نتايج به دست آمده در مطالع

et al. 2009, 2010(  هـاي بـه    و نيز مقايسه مشخـصات نمونـه

 .Hoegger et al(دست آمده با مشخصات اين گونه در منابع 

2002, Myburg et al. 2004 (تشخيص داده شد.  

  

  ارزيابي سازگاري رويشي

ن يـي  شده جهـت تع    يبردار هر منطقه نمونه   يهاابتدا جدايه 

.  شـدند  ي، به طور جداگانه ارزياب    ي سازگار رويش  يهاگروه

) Juhásová et al. 2005( همکـاران و  جوهاسواطبق روش 

 انتخـاب و    شگريـ آزما به عنوان    يبه طور تصادف   يک جدايه 

 يتخـاب نشگر ا يـ  منطقـه بـا آزما     يهـا  ساير جدايه  يسازگار

 بـا   ي رويـش  ي سـازگار  ي کـه دارا   ييهـا جدايه.  شد يبررس

قرار گرفتنـد   يشيسازگار رو  در يک گروهشگر بودنديآزما

 يک جدايه بـه عنـوان       هاي باقيمانده مجدداً  و از بين جدايه   

ــآزما    يانتخــاب شــد و ســازگار  )  جديــدVCG(شگر ي

ايـن کـار تـا      .  شـد  ي باقيمانده توسط آن ارزيـاب     يهاجدايه

ها تعيين گروه شـدند      جدايه ي ادامه پيدا کرد که تمام     يجاي

  .  قرار گرفتVCوه و هر جدايه در يک گر

ها بـه محـيط     ابتدا جدايه ،  يشي رو ين سازگار يي تع يبرا

 يتر بـرا  يلي ميل ۲۰ميزان  به  % MEA (۲(  آگار -کشت مالت 

سـپس  . منتقـل شـدند   ) متري سانت ۹به قطر  (يپترتشتک  هر  

و  )Powell 1995 (پـاول طبق روش شرح داده شده توسط 

بدين . رفتساير مراحل كار انجام گ    ) ۱۹۸۶ (سيآناگنوستاک

  از حاشــيه در حــال رشــد پرگنــه قــارچ    ترتيــب كــه  

C. parasitica  يهــا روز ديــسکهفـت  بــا سـن کمتــر از 

 بـا  از هر جدايـه مـورد نظـر برداشـته و             يمساو يوميسليم

 شـده انتقـال     ي غنـ  PDAبه محيط كشت    شگر  يجدايه آزما 

شـامل عـصاره    (تازه   PDA محيط   محيط فوق شامل  . يافتند

  گرم آگار  ۲۰+  گرم دکستروز    ۲۰+  ينيب زم يگرم س  ۲۰۰

 گـرم هفـت   ، گرم عصاره مخمر دوبه همراه   ) تريک ل ي يبرا

گرم بيوتين و   ي ميل دوگرم متيونين،   ي ميل ۱۰۰عصاره مالت،   

ليتـر محـيط     ميلـي  ۲۰بود كه به ميزان      ي اضاف  گرم آگار  پنج

 هـر   يبـرا . كشت براي هر تشتک پتري در نظر گرفته شـد         

ه يـ بـه همـراه جدا    هـر كـدام     ه  يـ  جدا ، شـش  يتشتک پتـر  

گر و  يکـد يمتـر از    يلـ ي م حـدود سـه   شگر بـه فاصـله      يآزما
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 يمتر از لبه تشتک پتـر     ي سانت حدود يك  به فاصله    چنين  هم

 از  ييها جفت چنين  هم. )۱ شکل(در مقابل هم قرار گرفتند      

. نددي کشت گرد   مثبت مقابل هم    به عنوان شاهد   هيجداک  ي

شش  ي ال پنجبه مدت    C ۱±۲۵° ي در دما  ي پتر يهاتشتک

ــاردرروز  ــه يکي تـ ــدنديدار نگـ ــت ارز.  شـ ــجهـ    يابيـ

 روز نيـز    پـنج ها به مـدت     تر واکنش ناسازگاري، تشتک   دقيق

ــته   ــشگاه گذاش ــرايط آزماي ــه در ش ــنايي روزان   تحــت روش

اين کار به جهت افزايش توليد رنگدانـه و پيکنيـديوم           . شدند

ـ بيشتر در سطح محيط انجام شد کـه بـه تـشخيص دقيـق              ر ت

  . کمک کرد

 ي آمـده از بررسـ     به دست ج  يشتر از نتا  ينان ب يجهت اطم 

به طور  ها  هيجدااز   ي برخ  به روش فوق،   يشي رو يسازگار

 حلقه  يون به جا  يتصادفي انتخاب و با استفاده از سوسپانس      

 .)Bissegger et al. 1997(ند  شـد يابيـ مجدداً ارز يوميسليم

ه بـه همـراه     ي هـر جدايـ    هـا وميدي کن زنيدر اين روش مايه   

همانند آزمايش قبل   .  صورت گرفت   در مقابل هم   شگريآزما

به فاصله حدود سـه      ها بر روي محيط كشت    انتقال كنيديوم 

متر از  ي سانت يك به فاصله    چنين  همو  متري از يكديگر    ميلي

 مورد استفاده نيـز     ط کشت ي مح انجام شد و   يلبه تشتک پتر  

 دي توليبرا. دتهيه گردي) Powell 1995(همانند روش قبل 

ط کـشت   ي محـ  يافته رو ي رشد   يهاهيوم فراوان، جدا  يديکن

  طي تحـــت شـــراC °۱±۲۵ يدر دمـــا% ۲ آگـــار -مالـــت

.  شـــدنديدارنگـــه  ســـاعت در روز۱۶ يي دوره روشـــنا

  هــا توســط خــالل دنــدان ســترون برداشــته     وميديــکن

هـا  سـپس ايـن تـشتك     . ط كشت انتقال يافتنـد    ي مح يو رو 

 شــدند يدار نگــه در قبــل ط شــرح داده شــدهيتحــت شــرا

)Bissegger et al. 1997( .  

 بر اساس عـدم     يشي رو يا ناسازگار ي ي سازگار يابيارز

ه ممانعـت از رشـد در محـل برخـورد         يا وجود ناح  يوجود  

ه يـ  دو جدا  ي که وقت  يبه طور .  شد يابيه ارز يپرگنه دو جدا  

 هـم رشـد   يوم آنهـا رو يسليسازگار با هم برخورد کردند م   

 يدر صورت عـدم سـازگار     . شونديکرده و در هم ادغام م     

ه به وجـود آمـده و   يمرز مشخص در محل برخورد دو جدا    

  .شونديه در هم ادغام نميوم دو جدايسليم

هـا،  هيـ  همـه جدا يشيـ  سـازگار رو ن گـروه ييپس از تع  

ه يـ  با دو جدايراني ايشينده هر گروه سازگار رو  ي نما هيجدا

 يشيـ  رو ي سـازگار   گـروه  ۷۴دسـترس از    شگر قابـل    يآزما

شـامل  ) Trestic et al. 2001, Robin et al. 2009 (يياروپا

و دو  ) M1297ه  يجدا( EU-1ک  ي يي اروپا يگروه سازگار 

EU-2) هيجداM1115  ( قارچC. parasitica)   ارسال شـده

ن روش  يبـه همـ   ) نـک يگليس توسط دکتر ر   ياز کشور سوئ  

  . ندديسه گرديمقا

  

  هاي سازگار رويشي گروهيوع و فراوانارزيابي تن

اساس نـسبت شـمار       بر VC يهاتنوع گروه  ين بررس يدر ا 

و ) S/N ( در هـر منطقـه     هـا هيـ ها بـه تعـداد کـل جدا       گروه

تعيــين شــد  ) ′H( شــاخص تنــوع شــانون   چنــين هــم

)Anagnostakis 1987 .( ــول ــق فرم ــانون طب   شــاخص ش

Hvc = –Σpi × ln pi محاسبه گرديد که در آن pi  ـ  يفراوان

 يهـا  گروه يفراوان. دهد را نشان مي   i يشيگروه سازگار رو  

  ز بـر اسـاس نـسبت       يـ  هـر گـروه ن     ي بـرا  يشيـ سازگار رو 

  .ها محاسبه شده استهي هر گروه به کل جدايهاهيجدا

  

  نتايج

   يجداساز

ه از دوران،   يـ  جدا ۸۷ه، شامل   ي جدا ۲۷۲ت مجموع   يدر نها 

ه از  يـ  جدا ۲۲ان،  ه از طالقـ   ي جدا ۴۴سرود،  يه از و  ي جدا ۶۰

ه از يــ جدا۱۲ه از شــاه بلــوط محلــه، يــ جدا۳۰بابارکــاب، 

  ).۱ جدول(ه از  رشت به دست آمد ي جدا۱۷ب آباد و يغر



  ۱-۱۰: ۱۳۸۹ سال / ۱شماره /  ٤٦ جلد/ بيماريهاي گياهي  

۶  

  

  
   از گذشت پنج روز در  پسCryphonectria parasiticaهاي قارچ  جدايه)B (يشي و ناسازگاري رو)A (يشي رویسازگار. ۱شکل 

   ممکنيها در همه حالتCryphonectria parasitica   قارچIR-4 تا VCG)(IR-1 يشيروه سازگار روچهار گ C °۱±۲۵ ،(C)دماي 

  .ن آنها مشخص استي بيشي روياند و عدم سازگاربا هم جفت شده

Fig. 1. Vegetative compatibility (A) and incompatibility (B) among isolates of Cryphonectria parasitica after five days 
incubation at 25±1°C. (C) Four Vegetative compatibility groups of C. parasitica (VCG) IR-1 to IR-4 were paired in all 
combinations and show incompatibility. 

  

  يشي سازگار رويهان گروهييتع

كـشت   روز از    سـه  بعد از گذشت     ي مورد بررس  يهاهيجدا

 کـه از لحـاظ     ييهـا هيـ جدا. افتندي يگر تالق يکدي، با   متقابل

 را در محـل     يفيضعه ممانعت   يناح ناسازگار بودند    يشيرو

ن منطقـه بـا     يـ  روز ا  ۶ ي ال ۵ل دادند که بعد از      يالحاق تشک 

شتر يـ ب ،ها به سـمت مرکـز تـشتک       هيشتر پرگنه جدا  يرشد ب 

 سـازگار پـس   يهاهيجدا. )a,b ۱ شکل(ص بود يقابل تشخ

 رشد کرده و پرگنه آنهـا در هـم ادغـام     همياز برخورد رو  

 جفـت   يهـا هيـ ان جدا يـ  م يشي رو ي سازگار يابي ارز .شدند

ج يز نتا يط کشت ن  ي مح يرو هاوميدي کن زنيمايهشده توسط   

  .د را با روش قبل نشان داي مشابهکامالً

ک از يـ هر ) VCG (يشيگروه سازگار روب  ين ترت يبه ا 

 يهـا تيـ  جمع آمـده از به دست C. parasitica يهاهيجدا

ه تنهـا بـه     يهر جدا . ن شد يي تع يمختلف مناطق تحت بررس   

ــ ــ VCGک ي ــت و ه ــق داش ــچ جداي تعل ــ ياهي ــا ب   شي ب

 يهـا هيـ ه جدا يت کل ي در نها  . سازگار نبود  VCک گروه   ياز  

ــ در ايمــورد بررســ   ن مطالعــه در چهــار گــروه ســازگار ي

 IR-4 تـا  IR-1  قرار گرفتند کـه بـه صـورت   يراني ايشيرو

  کـــدام از  چيگـــر هـــياز طـــرف د .دند شـــيگـــذار نـــام

ـ يندگان چهـار گـروه سـازگار ا    ينما  يشگرهايـ  بـا آزما يران

 ي سـازگار  EU-2و   EU-1 متعلق به گروه سـازگار       يياروپا

  . نداشتند

C 
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   در هر منطقه Cryphonectria parasiticaهای سازگار رويشی، فراوانی و تنوع شانون برای  ها، پراکنش گروهتعداد جدايه. ۱ جدول

Table 1. Number of isolates, distribution of vegetative compatibility groups, frequency and Shanon index in Cryphonectria 
parasitica in each region  

N=  ،تعدادکل جدايه ها= S تعداد گروه های سازگار رويشی)VC( ،H´= شاخص تنوع شانون 
N= number of total isolates, S= Number of VCG, H´= Shanon Index 

  

   يشي سازگار رويها گروهيفراوان

 را و نـسبت     يشيـ  سـازگار رو   يهـا  پراکنش گـروه   ۲ شکل

طـور کـه     همـان . دهدي آنها را در هر منطقه نشان م       يفراوان

 سـازگار   يهـا  تنـوع گـروه    ين بررس ير ا شود د يمشاهده م 

ک تـا دو  يـ  در هر منطقه تنها C. parasitica قارچ يشيرو

طالقـان، بابارکـاب،   در منـاطق   .بـود ها هيان جدايگروه در م  

 دو گـروه سـازگار      ي هر کـدام دارا    بلوط محله شاه و   ندورا

و سرود  ي و ،ب آباد ي غر در هر کدام از مناطق    .  بودند يشيرو

  . ص داده شدي تشخيشيک گروه سازگار رويز ينرشت 

 IR-1يشيـ گروه سـازگار رو   مطابق جدول شماره يك،     

، در پـنج  رديـ گي مـ هـا را در بـر  هي جداياز تمام% ۲/۶۳ که

سرود، طالقـان، بابارکـاب،     يـ  شـامل و   منطقه تحت مطالعـه   

سرود و  يـ  در و  VC ن گروه يا.  آمد به دست دوران و رشت    

ن يـ  ا يهاهين جدا ي را در ب   يشيرشت تنها گروه سازگار رو    

 شده  يابي ارز يهاهي جدا بيشتردر دوران   . ل داد يمناطق تشک 

ن يـ  ا يهـا هيـ جدا% ۸/۴۸ن تعـداد،    يا.  بودند IR-1از گروه   

-IR گروه   چنين  هم .شوديم شامل    را يشيگروه سازگار رو  

 آمـد و    بـه دسـت   ه در منطقه بابارکـاب      يک جدا ي تنها با    1

ـ    يـ ت ا يـ ان جمع يزان را در م   ين م يکمتر ـ  ان گـروه ب  ي فراوان

  تيــاز جمع% ۸/۵، ين بررســيــدر ا .در بــر گرفــت% ۵۸/۰

IR-1ز در طالقان حضور داشتي  ن.  

 شده، گـروه    ي معرف يشيان چهار گروه سازگار رو    يمدر  

IR-4ه ين تعداد جداي کمترC. parasiticaي را در خود جا 

 هفت منطقه بـود و تنهـا در         يهاهيکل جدا  %۳داد که شامل  

  . شدييبلوط محله شناسامنطقه شاه

ب در  يـ  بـه ترت   IR-3 و   IR-2 يشي سازگار رو  يهاگروه

 IR-2گـروه   .  حضور داشـتند   ي منطقه تحت بررس   دو و   سه

% ۳/۳۱و  % ۷/۵۰ ي با فراوان  بيدر طالقان و بابارکاب به ترت     

ب آبـاد   يـ ن مناطق غالب بود و در غر      ي ا يهاهيان جدا يدر م 

. وجـود داشـت    يشيـ ز به عنوان تنهـا گـروه سـازگار رو         ين

و در دوران   % ۸۸بلـوط محلـه      در شـاه   IR-3 گـروه    يفراوان

نـسبت تعـداد    . ن شـد  يـي ن گـروه تع   ي ا يهاهيکل جدا % ۱۲

VCG    هـا   هيـ  به شـمار جدا )(S/N   سرود و  يـ  در و  ۰۲/۰ از

  ن يــن ايانگيــم.  در بابارکــاب متفــاوت بــود۰۹/۰دوران تــا 

Total 
for all 

regions  

Rasht Total 
for 

region  

Lahijan Rezvanshahr Total for 
region  

Shaft vc 
type 

  Rasht  Shahbalutmahaleh  Ghribribabad  Doran   Babarekab Taleghan  Visrood   

172 17 0 0 0 84  71 1 10 60  IR1 

67 0 12 0 12 0 55 21 34 0 IR2  
25 0 22 22 0 3 0 0 0 0 IR3  
8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 IR4  

272 17 42 30 12 87 126 22 44 60 N  
4 1 3 2 1 2 2 2 2 1 S  

0.01 0.06 0.07 0.07 0.08 0.02  0.01 0.09 0.04 0.02 S/N  
0.20  0  0.58 0.58 0  0.15  0.71  0.18  0.53  0  H´  
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  در هر منطقه  Cryphonectria parasiticaهای قارچ هيجدا) VCG(شی يهای سازگار رونسبت گروه. ۲شکل 

Fig. 2. Portion of vegetative compatibility groups found among the isolates of Cryphonectria parasitica at each location  

  

  . شديابي ارز۰۱/۰نسبت در کل مناطق 

 تحـت   يهاتيان جمع يدر م ) ´H(شاخص تنوع شانون    

زان صـفر   يـ که از م   يبه طور ). ۱ جدول(ر بود   ي متغ يبررس

 در شـاه    ۵۸/۰ب آبـاد و رشـت تـا         يسرود، غر يدر مناطق و  

، ۵۳/۰ن شـاخص در طالقـان       يا. بلوط محله تفاوت داشت   

ن يانگيـ م. ن شـد  يـي  تع ۱۵/۰ و در دوران     ۱۸/۰بارکاب  در با 

H´    بـرخالف   .  آمـد  به دست  ۲/۰ منطقه   هفت در کلS/N ،

  . ندارديها ارتباطهي با نسبت کل جدا´Hزان تنوعيم

  

  بحث

 يسازگار يها تنوع گروهدهد کهينشان م ين بررسيج ا ينتا

 تنهـا بـا دارا بـودن چهـار          ي در مناطق تحت بررسـ     يشيرو

چ يکه در هـ    يبه طور  .استکم   نسبتا   يشيار رو گروه سازگ 

 مشاهده نشد و در سه      VCGش از دو    ين مناطق ب  يکدام از ا  

. ن شـد  يين قارچ تع  يت ا ي از جمع  VCGک  يز تنها   يمنطقه ن 

ک يـ  در پنج منطقه مـشاهده شـد امـا             IR-1اگر چه گروه    

 خـاص کـه در همـه منـاطق مـورد            يشيـ گروه سازگار رو  

هاي پراکنش گروه . شوديده نم ي وجود داشته باشد د    يبررس

کسان ي زي ن ن قارچ ي ا يهاتين جمع ي در ب  يشي رو يسازگار

 رديگيه را در بر م    ين تعداد جدا  يشتريکه ب  IR-1گروه  . نبود

 ن قـارچ را شـامل شـد   يـ ت ايـ  جمعيدر دو منطقـه تمـام  

)۰.(Hvc=  يهـا ران شمار گـروه   ي در ا VC    ار ي مشخـصاً بـس

در  C. parasitica اســت کــه يير کــشورهايکمتــر از ســا

ا يدر آسـ  . جاد کرده اسـت   يبلوط آنان خسارت ا   درختان شاه 

  ن و ژاپـن  ي چـ ي کـشورها يبـوم  C. parasitica  کهييجا

ن قارچ يا يشيسازگار رو يها از گروهيادي تنوع ز،باشديم
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۹  

ــ. وجــود دارد ــه توســط يدر بررس ــگ ک ــاران و وان    همک

)Wang et al. 1991(   ،گـروه  ۱۳۱ صـورت گرفـت VCز  ا

وقوع .  شدين معرفي چيه در دو استان شرقي جدا۲۱۹ان  يم

ن ي سال پس از گزارش ورود ا      ۷۰باً  يتقرران  ين قارچ در ا   يا

 يبـه کـشورها   ) ن و ژاپـن   يچـ  (ي شـرق  ياي از آسـ   يماريب

رود يآنچه کـه انتظـار مـ      . اتفاق افتاده است   ي جنوب ياروپا

ن يـ در ا C. parasitica بودن حـضور  ين است که طوالنيا

 يبيل نـوترک  يـ  بـه دل   VC يهـا ش گروه يورها سبب افزا  کش

هـا شـده    ونيا موتاس يد و   ي جد VC يها، ورود گروه  يجنس

ن دهـه   ي که چنـد   ي شمال يکاين قارچ به آمر   يورود ا . است

شتر يـ زودتر از ورود آن به اروپا اتفاق افتاده اسـت، تنـوع ب            

ن تنوع باال سبب گـشت  يا. کنديه ميرا توج VC يهاگروه

 در  يآزارکـم گسترش   ،يماريه ب يک عل يولوژيبارزه ب تا در م  

 .رديـ  انجام نگ  يکا به خوب  ي در آمر  زا  بيماريهاي    ميان جدايه 

ز يــدر اروپــا ن C. parasitica يهــاتيــ از جمعيدر برخــ

، تنـوع   شـود يمـ مشاهده  ) رانيا(الن  يهمانند آنچه که در گ    

 هـا وجـود دارد    تيـ ان جمع يـ  در م  VC يهـا گروه از   يکم

)1996 .et al .Cortesi Turina & Rostagno 2007,.( 

 انجام شده در    يهاي با گزارشات بررس   ين بررس يدستاورد ا 

 کشورها از جمله    ين قارچ در برخ   ي ا يکين ساختار ژنت  ييتع

 Adamcikova & Kobza ( مشابه استيپرتغال و اسلوواک

2006, Gouveia et al. 2001( .همکـــارانو  ايـــگوو 

)Gouveia et al.  2001( ،يهاتنوع گروه VC ي را با معرفـ 

ن قـارچ در هـشت      يـ ه ا ي جدا ۲۰۰ن  ي در ب  VCچهار گروه   

بـه  ج  يها هماننـد نتـا    شمار گروه . منطقه پرتغال نشان دادند   

 يت هر منطقه تحـت بررسـ      يران، در جمع  ي آمده در ا   دست

ن گـروه در شـش منطقـه        يترجيرا. ک تا دو گروه بود    يتنها  

. شـد يها را شـامل مـ     هيجدان شد و در مجموع غالب       ييتع

 فکويآدامـس .  مناطق حاضر نبود   يز در تمام  ي ن يچ گروه يه

ان کردنـد  يـ ز بي ن)Adamcikova & Kobza 2006( کوبزاو 

 ين قارچ در اسلوواک   يه ا ي جدا ۲۱۵ن  ي در ب  VCچهار گروه   

 منـاطق تحـت     ي در تمام  VCک گروه   ياگرچه  . وجود دارد 

ان تنـوع در    زيـ  به طور غالـب وجـود داشـت امـا م           يبررس

  .ک تا دو گروه بوديز يت هر منطقه نيجمع

 (S/N)هـا   هي به مجموع جدا   VC يهانسبت شمار گروه  

 ي، وابـستگ  يشيـ  سازگار رو  يهاف تنوع گروه  يجهت توص 

ن امـر سـبب     يـ دارد کـه ا   ) N(ها  هيزان کل جدا  ي به م  ياديز

 که يياما از آنجا. گردديزان تنوع مي از ميقي دقيابيارائه ارز 

زان کـل   يـ  به م  يار کمتر ي بس ي تنوع شانون وابستگ   شاخص

 شـاخص تنـوع     ي بـر مبنـا    يابيـ ن ارز ي بنابرا ،ها دارد هيجدا

زان يـ  م ين بررس يدر ا . دارد تي ارجح S/Nشانون نسبت به    

 ي که تنـوع کمـ     يالن با کشور اسلوواک   يشاخص تنوع در گ   

سه يـ در مقا  چنين  هم.  داشت، مشابه است   VC يهادر گروه 

 در  VC يهـا  گـروه  ي تنوع بـاال   يابيه از ارز   ک يبا مشاهدات 

ـ فرانـسه توسـط    ) Robin et al. 2000 (همکـاران  و نيروب

بلـوط  زان شـاخص تنـوع در شـاه    يـ ن م يشتريگزارش شد، ب  

ن مقـدار در    يسه با کمتـر   ي در مقا  ي، حت )Hvc =۵۸/۰(محله  

 را  يز رقـم کمتـر    يـ ن) Hvc = ۶۶/۰( از مناطق فرانـسه      يکي

ــشان داد ــم. ن ــيانگي ـــن شاخ ـــص تن ــون در مـوع شان ان ي

ن شد که يي تعHvc =۷۵/۱ن قارچ در فرانسه ي ايهاتيجمع

الن ين شـاخص در گـ     يـ ن ا يانگيشتر از م  يار ب ين مقدار بس  يا

ان اسـتفاده از نـژاد     ـج امکـ  ـيـ ن نتا ي با توجه به ا    .بود) ۲/۰(

بـه  . دوارکننـده اسـت   ي ام يمارين ب ي مبارزه با ا   يآزار برا کم

م که در حال    يز در نظر داشته باش    يا ن ن موضوع ر  يژه اگر ا  يو

ز اسـتفاده از نـژاد      يـ د بخـش ن   يـ حاضر تنها روش مبارزه ام    

ک مطالعـه   يـ در  ) ۲۰۰۹ (همکـاران  و   يقـز . آزار اسـت   کم

د يه بـا پرگنـه سـف      يه دو جدا  ي جدا ۱۲۰ن  ياند از ب  نشان داده 

ک يروس يپووي هيآزار حاورنگ که احتماالً معرف نژاد کم     

)CHV1 (ه اسـت، در منطقـه بـه دسـت آمـده             بود يياروپا

ن يـ ه ا يـ  عل مـؤثر ار  ي بـس  يهاروسيروس از و  ين و يا. است
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۱۰  

ن توجه را به خود جلـب       يشتريرود و ب  ي به شمار م   يماريب

ن وجـود  يبا ا). Milgroom & Cortesi  2004(کرده است 

ـ  )۲۰۰۹ (همکاران و   يقزبا توجه به مطالعه      ن يـ  ا ي، فراوان

د بـه  يشـا ). ۱۲۰/۲(ده اسـت  ن بوييار پايعت بسينژاد در طب 

شرفت يـ  به سرعت در منطقـه پ يماريل است که ب   ين دل يهم

آزار  نـژاد کـم    فراوانـي ق به   ي دق يابيتاگرچه دس . نموده است 

ن بودن  يي دارد، اما در صورت پا     يشتري ب يهاياز به بررس  ين

 و وارد   يآزار داخلـ   کـم  يهـا هيـ ر جدا ي جز تکث  ياآن چاره 

  .  خواهد بودعت ني آن به طبيکردن مصنوع

ـ ي ا VC يهـا  گـروه  يابيـ  ارز ين بررس يدر ا   بـا دو    يران

 C. parasitica قـارچ  ،EU-2 و EU-1 يالمللنيشگر بيآزما

ن دو يـ  را در اي تحت بررسـ يهاهيچ کدام از جدا  يوجود ه 

نه، در  ين زم يبنابر مطالعات انجام شده در ا      .گروه نشان نداد  

 يان تمـام  يز م  اروپا ا  ي و شرق  ي جنوب ي از کشورها  ياريبس

 رواج EU-12  شــده گــروهيي شناســايي اروپــايهــاگــروه

ـ ، )Radocz 2001 (رادوکس.  دارديشتريب  گـر يهن و نيروب

)Robin & Heiniger 2001(ــسيکو  و ــوبزاو  فآدام  ك

 يهـا ن گـروه  يتر از عمده  يکي EU-12 ان کردند يب) ۲۰۰۶(

VC   ل، يسيـ ونان، بالکان، س  يه،  ي مقدون يموجود در کشورها

 و مجارستان محسوب    ين، اسلوواک يهرزگوي، بوسن ينروما

ن ي و اکـرا   ي همچون رومـان   ي شرق يشود و در کشورها   يم

 در آنـان گـزارش   C. parasitica ورود قـارچ  يکه به تازگ

ـ  يهـا افتـه يطبـق   امـا بـر   . شده است، حضور دارد      و نيروب

 ي از کـشورها   ي تنها در برخـ    EU-1، گروه   )۲۰۰۱ (گرينيه

ارسـتان گـزارش شـده اسـت و گـروه           همچون مج  يياروپا

EU-2ــروه ــا از گ ــ رايه ــرق   ي ــمال و ش ــاطق ش ج در من

  .ستاروپا

 گزارش  يي اروپا يشي گروه سازگار رو   ۷۴تاکنون حدود   

ر يو اگر تعداد آنها از سـا ) Robin et al. 2009(شده است 

. ن خواهد بوديش از اي بيليا در نظر گرفته شود، خ  ينقاط دن 

ر ي بـا سـا    يراني ا يهاارتباط گروه  ييرو جهت شناسا   نياز ا 

 از ياديـ ا الزم است تعداد زي در دنيشي سازگار رو يگروها

ش قـرار   يشگرها در دسترس بـوده و مـورد آزمـا         ين آزما يا

  .رنديگ
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