
  ۱۰۵-۱۰۹: ۱۳۸۹ سال / ۲شماره /  ٤٦ جلد/ بيماريهاي گياهي  

۱۰۵  

 
  

   عامل Nattrassia mangiferae يکيولوژيزيبررسي پاتولوژيكي و ف

  * شهر شيراز دار درهيزوال درختان سا

  

  

THE PATHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL STUDY OF 
 Nattrassia mangiferae THE CAUSE OF SHADE  

TREES DECLINE IN SHIRAZ CITY  
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  چكيده

ات ي خـصوص  ي صورت گرفته رو   يهاي جدا شد که با توجه به بررس       ي قارچ ، در حال زوال   ينتي اکثر درختان ز   يياز قسمت هوا  

 ياهي خانواده گ۱۶  متعلق بهياهي گونه گ۱۶مارگر از ين بيا. ص داده شدي تشخNattrassia mangiferaeک ي، فرم يخت شناسير

 ي تاج خروس برا   ينتياه ز يا، گندم و گ   ي، ماگنول يل ژاپن ي، ازگ ي شبه چنار  يا، افرا ي شامل، اقاق  ياهيشش گونه گ  . دي گرد يجداساز

ـ  بريها شاخهيمارگر روين بيه از اي جدا۷۰ ييزايماريب.  شدند ييمارگر شناسا ين ب ي ا يهازبانيران به عنوان م   ين بار در ا   ياول ده ي

 يزنهيشگاه و مايب در آزماي س وا، نارنج، گردويراز، اقاقي، توت، نارون، سروناز ش  يل ژاپن يا، ازگ ي، چنار، ماگنول  ي شبه چنار  ياافر

جـاد  يده به سه صـورت؛ ا     ي بر يها شاخه ي رو يماري عالئم ب  .دي مذکور به اثبات رس    يهازباني م يعت رو يم در گلخانه و طب    يمستق

ـ  بر يهـا  شاخه يرو. ده شد ي متراکم و با تراکم کم د      يوميديروکناه آرت يل پودر س  يشانکر، تشک    جـاد شـانکر    يده آبـدار قـارچ ا     ي

 ي رشـد رو   ينه درجه حرارت بـرا    يشينه و ب  ينه، به يکم.  کم همراه است   ييزان اسپورزا يشرفت قارچ آهسته و با م     ي پ يد ول ينمايم

ـ ن م يـي  تع ي صورت گرفته بـرا    يدر بررس . ب بود يت به تر  C° ۳۷- ۳۵ و   ۳۰-۳۵،  ۱۵ -۲۰ دکستروز آگار،    ينيب زم يط س يمح زان ي

 روبـاز  يکي پالسـت ي پتريها چسبان و تشتکيکروسکوپي ميدهايراز، با استفاده از اسالي شيدر هوا N. mangiferae ياسپورها

ـ ، م PCNBتـر   يگـرم در ل   يلي م ۱۰۰ل و   يتر بنوم يگرم در ل  يلي م ۱۰۰ دکستروز آگار به اضافه      ينيب زم يط کشت س  ي مح يحاو زان ي

   .ه اسپورزا در اکثر درختان باشديل اليرود به علت عدم تشکيتصور مبود که ز يناچاسپور 

  

  .ينارچشبه  افرا ،.Hendersonula toruloidea Natt  ،ينتيدار، درختان زهيزوال درختان سا :  كليدي هاي واژه
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  مقدمه

ن عوامـل   يتر از مهم  يکي،  ينتيت درختان ز  يمبا توجه به اه   

 در شـهر   زوال و مـرگ درختـان زينتـي    وپژمردگي شـاخه  

ن قـارچ  يـ ا. اسـت   Nattrassia mangiferae قارچ ،رازيش

از درختــان  (Nattrass 1933) نــاتراسن بــار توســط ياولــ

ــزان ــه جد  دار  خــ ــوان گونــ ــه عنــ ــدا و بــ ــجــ   ديــ

Hendersonula toruloidea Natt. ن قـارچ  ي ا.ف شديتوص

 بـه  يري گرمـس ين نـواح ي آلـوده مهـاجر   يهـا از پا و ناخن   

، از درختـان  (Gentles & Evans 1970) کـشور انگلـستان  

 وعامـل سرخـشكيدگي   ، (Giha 1975)دار در سودان  هيسا

شـانكر  ، (Pandey et al 1981) در نيجريـه  انبـه لكه برگي 

ــه و پژمردگــي ــائوچو در ســريالنكا  طوق ــاه ك   ناگهــاني گي

(Jayasinghe and Silva 1994) ترين عامل مهم و به عنوان

ــا   ــاووا در آفريقــ ــاقه كاســ ــشه و ســ ــاننده ريــ   پوســ

(Misikita et al. 2005)  ران از يـ در ا.  گزارش شـده اسـت

  رازي در شــــيب و گالبــــيدرختــــان گــــردو، ســــ  

(Banihashemi 1983)ن و ســرو ي، از درختــان ســرو زربــ

گل در استان   ب حشرات جن  يف شده در اثر آس    ي ضع يانقره

تــوت،  ،درختــان مركبــات، از (Rahnama 1996)گلــستان 

ــشم   ــارون و ابريـ ــردو، نـ ــاليپتوس، گـ ــتان در اكـ خوزسـ

(Heydarian & Minasian 1995) ،ــشم ــوت، ابري  و از ت

ــل در   ــار، ليمــوترش و ازگي ــارنج، ان ــاليپتوس، ن گــردو، اك

ــرم ن ــتان جهــ ــشهرســ ــده اســــتيــ ــزارش شــ   ز گــ

(Ayazpour & Salehi 2004). ون و دايکــــوســــات  

(Sutton & Dyko 1989)  د نظـر  يـ  بـا تجد ۱۹۸۹ در سـال

 نمودنـد، بـه     Hendersonula ي تاکـسونوم  ي کـه رو   يجالب

 را از جـنس     يمـار ين ب يـ  عامـل ا   يعلت سه تفاوت اساسـ    

 آن ي بـرا  Nattrassiaديـ ز کـرده و نـام جد  يمـذکور متمـا  

  .شنهاد نمودنديپ

  روش بررسي

ز مناطق مختلـف     ضمن بازديد ا   ۱۳۸۱-۱۳۸۴هاي  طي سال 

هاي مختلف ريشه و    هايي از قسمت   نمونه ،شهرستان شيراز 

هـا و   ها، شانكرهاي موجود در تنـه، شـاخه       طوقه، سرشاخه 

ــكوفه ــع ش ــشكيدن جم ــال خ ــاي در ح ــت ه آوري و جه

هاي آلوده، قطعاتي   جداسازي بيمارگرهاي احتمالي از بافت    

ل متر پس از ضدعفوني سطحي با محلو       ميلي ۲-۴به اندازه   

هـاي غـذايي     به محيط  ينيم درصد هيپوكلريت سديم تجار    

  مالـت آگـار     و عصاره  (PDA) دكستروز آگار    -زمينيسيب

)MEA(   نـوك   سـازي بـه روش    خـالص .  انتقال داده شدند 

جهـت تـشكيل پيكنيـديوم    . ريسه و تك اسپور انجـام شـد       

 درختي، بيـد، افـراي شـبه         هاي سيب   ، سيخك يماريعامل ب 

هـاي پنبـه بعـد از شستـشو بـا مـايع               هچناري، عرعر و ساق   

متر تقسيم گرديدند و  ظرفشويي به قطعات نيم تا يك سانتي   

بعــد از . ليتــري قــرار داده شــدند  ميلــي۲۵۰هــاي  در ارلــن

 روز  ۳ و فـشار يـك اتمـسفر در          C۱۲۱° ياتوكالو در دمـا   

 دقيقه، در هر ارلـن پـنج قـرص عامـل            ۳۰متوالي به مدت    

 در حال رشد    پرگنهر از حاشيه    مت   به قطر يك سانتي    يماريب

هـاي    گر، قطعـاتي از تركـه     يدر روش د  . فعال قرار داده شد   

 بعد از سترون كـردن، در       cm ۳-۴ درختان مذکور به اندازه   

 قرار داده شدند و سـپس بـه         PDA حاوي    هاي پتري تشتك

هاي درختان    ن شاخه يچنزني انجام شد هم      مايه ، قارچ  وسيله

 ۲۰و طـول  ) متـر    سـانتي  ۱-۴ (مذکور به قطرهاي متفـاوت    

متر بعد از شستشو با مايع ظرفشويي و ضدعفوني بـا             سانتي

زني و     درصد و عبور سريع از روي شعله مايه        ۹۶اتيل الكل   

جهـت  .  قـرار گرفتنـد  C ۳۵° و  ۳۰،  ۲۵در دماهاي مختلف    

 از رازيدر اتمسفر شهر ش N. mangiferaeي اسپورهايابيرد

 ۱۰۰ و PDAي حــاوي متــر ســانتي۸هــاي پتــري تــشتك

 درصـد بنوميـل   ۵۰گرم پودر   ميلي۱۰۰ و PCNBگرم    ميلي

 به درختان در     هاي پتري تشتك. تجارتي در ليتر استفاده شد    
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 سـاعت   ۴۸نواحي مختلف شـهر شـيراز متـصل و بعـد از             

  .آوري گرديد جمع

 و  ۳ تـا    ۱هايي به قطـر       زايي، شاخه   جهت اثبات بيماري    

ــول  ــان ته cm ۳۰ط ــر ميزب ــ از ه ــشو و  ي ــد از شست ه، بع

 بـا كمـك     mm ۵ضدعفوني، ديـسكي از پوسـت بـه قطـر           

زنـي بـا اسـتفاده از         پنبه سوراخ كـن برداشـته و مايـه          چوب

هاي در حـال رشـد فعـال      از حاشيه پرگنهPDAهاي    قرص

هـاي    زنـي در كيـسه      هـا بعـد از مايـه        شـاخه . انجام گرديـد  

رار  قـ C°۳۰پالستيكي پيچيده و به مدت دو هفته در دمـاي        

ـ هيعت ما يدر طب . داده شدند   يه و در نـواح    يـ  جدا ۵ بـا    يزن

cm۳۰   گـر شـاخه    ي د يهـا  شاخه و قسمت   ي از انتها  ۴۰ تا

 درصـد   ۷۰ه محل مناسب با اتـانول       ين ناح يدر ا . انجام شد 

 از  يسکيـ  و با چوب پنبه سوراخ کـن د        ي سطح يضدعفون

ده شـده   يـ  بر يهـا  مانند شاخه  يزنهيما. پوست برداشته شد  

  . انجام شد

  

  ج و بحثينتا

 ي در حال زوال قـارچ     ينتي اکثر درختان ز   يياز قسمت هوا  

 دربـاره هاي صـورت گرفتـه      بررسيجدا شد که با توجه به       

هـا و     پرگنـه  رفولوژيك از جمله مرفولـوژي    وخصوصيات م 

، )mm۲( هـا  يومد پيكنيد رهاي انجام شده در مو      گيري  اندازه

زا   ومهاي كنيدي   اختهي،  ) µm۲۵/۵ × ۲۲/۱۳(يديوسپورهانپيك

چنـين  كه در شـرايط آزمايـشگاه تـشكيل گرديدنـد و هـم            

 بيمـارگر  ،   )µm ۷۵/۳ × ۳۴/۸(ها  گيري آرتروكينديوم   اندازه

 Nattrassiaدار وميقـارچ نـاقص پيكنيـد   ک يـ فرم مذكور 

mangiferae (Sutton and Dyko 1980) تعيــــين 

نيـديومي بـه   ، كه داراي مرحله آرتروك(Moor 1988)گرديد

ک يـ فـرم   ).۱ شکل(است  Scytalidium dimidiatumنام 

کنـد، ضـمن    يوم مـ  يديکنيد پ ي و تول   بوده عي رشد سر  يدارا

  يهـــا دارا رشـــد کـــم و پرگنـــهينکـــه فـــرم دو دارايا

 ستيـ  ن يوميديـ کني متحدالمرکز و فـرم سـه، فـرم پ         ينواح

(Moor 1988).  

 يسبز خشك، عالئم بيماري به صورت زوال و پژمردگي

هـا و در       به سمت سـاير شـاخه      و توسعه ) ۲ شكل(ها  برگ

در مقـاطع عرضـي و      ). ۲ شـكل  (شـود يده م يدنهايت تنه   

ها طبيعي    اي تيره و ساير بخش      هاي آلوده قهوه    طولي، بخش 

اي از    در نهايت يـك اليـة دوده      ). ۲ شكل(رسند    به نظر مي  

 شـكل (شود    ت تشكيل مي  سها بين اپيدرم و پو      آرتروكنيديوم

هـاي    در بررسـي  .  آن اسـت   عالئـم تـرين     كه از شـاخص   ) ۲

 كمتـر ديـده    در اغلب درختانصورت گرفته اين حالت اخير  

 چنـاري ديـده      شـبه  شود و فقط در چندين درخت افراي        مي

  خانواده ۱۶ گونه گياهي متعلق به    ۱۶عالئم بيماري روي    . دش

، ) *Acer pseudoplatanus(ي شبه چنـار يگياهي شامل افرا

ــار ــ، ماگنول)Platanus orientalis(چنـ  Magnolia(ايـ

grandiflora*( ،يل ژاپنـ يازگ)Eryobotria japonicae* ( ،

، سـرو نـاز   )Ulmus procera(نـارون ، )Morus alba(توت

، )Cupressus sempervirens. var. fastigiata(رازيشــ

 Eucalyptus(پتوسي، اکـال )*Robinia pseudacacia(اياقاق

camaldulensis(نـــــــارنج ،)Citrus autrantium( ،

، در )Malus communis(بيو سـ ) Juglans regia(گـردو 

 ياهيـ پنج گونـه گ   . شهرستان شيراز و حومه مشاهده گرديد     

ا و  يـ ، ماگنول يل ژاپنـ  يـ ، ازگ ي شبه چنار  يا، افرا يشامل، اقاق 

ران بـه عنـوان     يـ ن بار در ا   ي اول ي تاج خروس برا   ينتياه ز يگ

  .ند شدييمارگر شناساين بي ايهازبانيم

هـاي درختـان       واكنش شـاخه   ،ييزايماريدر مورد ب    

 سـه هـاي مـورد آزمـايش بـه           زينتي مورد استفاده به جدايه    

  .ند شدشكل ظاهر

ــه دوده در شــكل اول؛  ــك الي ــشكيل ي ــراكم از  ت اي مت

ها بين اپيـدرم و پوسـت همـراه بـا پيـشروي               آرتروكنيديوم

   در شـكل     ). الـف  ۳ شـكل  () چنـار  يهاشاخه(سريع قارچ 
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 يسپورهاويديکنيپ شدن و يوم در حال متالشيديکني پ-SDA B– و PDA يهاط کشتي محي رو Nattrassia mangiferaeرشد  -A .۱شکل 

 سـه  يها اسـپور – N. mangifera E نـا بـالغ   يااختـه ي تک ياسپورها -N. mangifera-D يوم زايدي کنيهااختهي -N. mangifera--Cبالغ

   بالغيااختهي

Fig. 1. The growth of Nattrassia mangiferae on PDA and SDA media (A); pycnidium and matured spores of N. mangiferae(B); 
conidiogenous cells of N. mangiferae(C); immature spores(D); 2-septate  matured spores    

  

  
 عالئـم  -C ها هاي انتهايي در افراي شبه چناري و توسعه به سمت ساير شاخهها و سرخشكيدگي شاخه سبز خشكي برگ- B و A .۲شکل 

  عالئـم بيمـاري در مقطـع عرضـي     -Fو  E هـاي درخـت ماگنوليـا    خشكيدگي شاخه D – روي تنه به صورت تشكيل پودر آرتروكنيديومي

  .ارونو ن های سرو نازشاخه

Fig 2. Decline and top mortality in sycamor and developed on the other twigs(A,B); symptoms on trunk(C); dead twig in Blue 
Bay Magnolia(D); symptoms of disease in cross-section of cypress and elm(E,F) 
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  ).ج(و تشكيل پودر ارتروكنيديومي با تراكم كمتر) ب(، ايجاد شانكر)الف( تشكيل پودر آرتروكنيديومي متراكم.۳شکل 

Fig. 3. Disease symptoms on the detached stems: canker, dense and thin sooty layer of arthrospores. 

  

 شـكل ت به   سب ايجاد شانكر عميق در پوست و قارچ ن        ؛دوم

 زبـان   هـاي عرعـر و      شـاخه ( پيشروي كنـدتري داشـت     اول

 تشكيل يـك اليـه       در شكل سوم؛   ). ب ۳ شكل ()گنجشك

 بـين پوسـت و اپيـدرم بـا تـراكم             اي از آرتروكنيديوم    دوده

 بـه همـراه ايجـاد شـانكر در          اول شـكل كمتري نسبت بـه     

 )، نارون، توت و اقاقيا    ي چنار  شبه هاي افراي    شاخه (پوست

  ). ج۳ شكل(

 بـين   زايـي   اختالف بسيار كمي از نظـر بيمـاري        نيبنابرا

ها نقش مهمي در پيـشرفت        ها وجود دارد ولي ميزبان      جدايه

نـه،  ي رشـد کم   يدمـا . كننـد   زايي اين قارچ ايفا مي      و بيماري 

ط کـشت   ي محـ  يمـارگر رو  ين ب ي ا يهاهيشنه جدا ينه و ب  يبه

 و ۳۰-۳۵، ۱۵-۲۰ب يـ  دکستروز آگار به ترت– ينيب زم يس

°C۳۷-۳۵بود  .  

 يهـوا در   N.mangiferaeدر تعيين وجـود اسـپورهاي         

هاي مـرداد     هاي به دست آمده در ماه       پرگنهشيراز، بيشترين   

و شهريور مربوط به قارچ آلترناريا بود، بـه طـوري كـه در              

 مربـوط بـه     پرگنـه  ۶۹ به دست آمـده      پرگنه ۷۷مردادماه از   

Alternaria sp.   از پرگنـه و فقط يـك N. mangiferae  بـه 

 به دست آمده،    هپرگن ۱۹۵ زدر ماه شهريور نيز ا    . دست آمد 

 ايپرگنـه گونه   و هيچ.Alternaria sp مربوط به پرگنه ۱۶۳

رود يتـصور مـ  ن يبنابرا.  به دست نيامدN. mangiferaeاز 

در  يبردارموقع نمونه ه اسپورزا   يل ال يکه به علت عدم تشک    

  . اکثر درختان باشد

با توجه به خصوصيات به دسـت آمـده فـرم يـك ايـن            

 تـاكنون مـشاهده     ۳ و   ۲ارد و فـرم     قارچ در شيراز وجود د    

 فرم قادر بـه ايجـاد       ۳الزم به ذكر است كه هر       . نشده است 

 مربوط به   هابيشترين گزارش  يولاند    بيماري در انسان بوده   

  .(Sigler et al. 1997) بوده است ۳فرم 
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