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  دهیچک
مهم درختان شناخته  يمارگرهایآن به عنوان ب يهااز گونه یهستند و برخ یانتشار جهان يدارا Botryosphaeriaceaeخانواده  يهاگونه

ن درختان یا يرو یک بررسیتون، یشاخه و تنه درختان ز يهايماریهمراه با ب Botryosphaeriaceae يهاگونه ییشوند. به منظور شناسایم
و شانکر انجام  یدگیسرخشک يهاو از شاخه و تنه درختان با نشانه 1395در سال  يبردارکرمان و مازندران انجام شد. نمونه در دو استان

) انجام PDAآگار (-دکستروز-ینیب زمیط کشت عصاره سیمح يافته بافت چوب و رویر رنگ ییتغ يهااز بافت يد. عمل جداسازیگرد
 يهایژگیها بر اساس وهیجدا یید. شناسایگرد يمار جداسازیاز درختان ب  Botryosphaeriaceaeه یجدا 56ن مطالعه یشد. در ا

صورت  EF1-986Rو  EF1-728Fبا دو آغازگر  (tef-1α)از ژن فاکتور بسط دهنده ترجمه  ین ترادف بخشییر و تعیو تکث یشناختختیر
(هشت  Diplodia seriataه)، یجدا Botryosphaeria dothidea )11 ، پنج گونهیو مولکول یشناختختیر يهایژگیگرفت. بر اساس و

 ه)یجدا 22( Neoscytalidium hyalinumه) و ی(هفت جدا  Lasiodiplodia theobromaeه)،ی(هشت جدا Dothiorella sarmentorumه)، یجدا
 يهاهید. جدایتون انجام گردیده شده زیبر يهاشاخه يو رو ياط گلخانهیتحت شرا یانتخاب يهاهیجدا ییزايماریشدند. آزمون ب ییشناسا

D. seriata ن گزارش از ین مطالعه اولیرا نشان دادند. ا ییزايمارین بیشتریجاد شده در بافت چوب، بیا يهابر اساس طول لکهD. seriata  و
L. theobromae ن گزارش از یولن مطالعه انجام شده ایباشد. عالوه بر ایران میتون در ایاز درختان زDo. sarmentorum  همراه با شانکر و
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Abstract 
Species of the Botryosphaeriaceae have a worldwide distribution and some species of have been recognized 
as important pathogens on various trees worldwide. In order to identify the Botryosphaeriaceae species 
associated with olive trunk diseases, a survey was conducted on trees in Kerman and Mazandaran provinces. 
In 2016, wood samples were collected from trunk and branches of trees showing dieback and canker 
symptoms. Fungal isolations were performed from discolored wood tissues on potato dextrose agar (PDA). 
In this study 56 fungal isolates resembling Botryosphaeriaceae species in colony and culture were obtained 
from affected trees. All isolates were identified using morphological characteristics and partial sequences of 
the translation elongation factor 1-α gene (tef-1α) with the primer pairs EF1-728F and EF1-986R. Based on 
morphological and molecular analysis five species of Botryosphaeriaceae namely, Botryosphaeria dothidea 
(11 isolates), Diplodia seriata (8 isolates), Dothirella sarmentorum (8 isolates), Lasiodiplodia theobromae (7 
isolates) and Neoscytalidium hyalinum (22 isolates) were identified. A pathogenicity trial was performed on 
detached shoots of olive under greenhouse conditions. Diplodia seriata isolates were the most virulent 
species based on the length of wood necrosis. This study is the first report of D. seriata and L. theobromae 
from olive trees in Iran. In addition, this study is the first report of Do. sarmentorum associated with 
yellowing, canker and dieback symptoms of olive trees.
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  مقدمه
از خـانواده   .Olea europaea L یتـون بـا نـام علمـ    یز

Oleaceae ن و یه، لبنـان، فلسـط  یر، سـور یصغ يایآس یبوم
شـه سـبز و   یهم یاست و به عنوان درخت ياترانهیمد ینواح
 ریـ انج با همراه درخت نیشود. ایشناخته م يریمه گرمسین
 و کشـت  که شودیم شناخته میقد يایدن اهانیگ از خرما و
ت یـ گـردد. اهم یمـ  بـر  الدیمـ  از قبل سال 3500 به آن کار

 Theriosد روغـن آن اسـت (  یتون به خاطر تولیز ياقتصاد

ب رتبه اول یا به ترتیتالیونان و ایا، یاسپان يها). کشور2009
زان یـ ). مFAO 2017ا دارنـد ( یتون را در دنید زیتا سوم تول

باشـد  یهزار تن م 108 یبیران به طور تقریتون در اید زیتول
زنجـان،   يهـا اسـتان ن کشور از جمله در یاستان ا 26و در 
  شودیزد و کرمان کشت مین، یالن، گلستان، قزویگ فارس،

 )Hosseini Mazinani & Torkzaban 2013; Torkzaban 

et al. 2015 .(  
ها از قارچ یگروه متنوع Botryosphaeriaceaeخانواده 
رسـت و  مـارگر، پـوده  یرد کـه بـه صـورت ب   یگیرا در بر م

ـ د ین چـوب اهـا یگ يرست، عمدتاً رودرون شـوند.  یده مـ ی
وجود  جهان ییاین خانواده در تمام مناطق جغرافیا ياعضا
هستند کـه بـه    ییهاآسکومیست هان گروه از قارچیا دارند.

عنــوان مولــد شــانکر، سرخشــکیدگی و زوال تــدریجی در 
اي و حتی درختـان بازدانـه   لپهاي، تکگیاهان مختلف دولپه

ایـن خـانواده    ).Phillips et al. 2013شـوند ( شـناخته مـی  
است کـه از مهمتـرین آنهـا     یجنسریداراي چندین شکل غ

 Diplodia Fr.،Dothiorellaهـایی ماننـد   توان به جنسمی

Sacc.,  ،Lasiodiplodia Ellis & Everh  و
Neofusicoccum Crous, Slippers & A.J.L. Phillips 

خـانواده   يشـد کـه اعضـا   یاشاره نمود. در ابتدا تصـور مـ  
Botryosphaeriaceae ـ یرست مپوده مطالعـات   یباشند ول
انتشـار و   يهـا دارا ن گـروه از قـارچ  ینشان داده است که ا

باشند و عالوه بر پوده رست بودن یم یعیوس یزبانیدامنه م
ز باشـند.  یـ ن یاهیـ گ يزايمـار یسـت و ب یتوانند درون زیم

ـ ا يرو قات انجـام شـده  یتحق نشـان   هـا قـارچ  از گـروه  نی
و  جــاد شــانکریهــا باعــث ااز گونــه یدهــد کــه برخــیمــ

ــانیم يرو یعیوســ يهــایدگیسرخشــک ــازب مختلــف  يه
ـ از ا یمختلف يهاشوند. گونهیم ن خـانواده در ارتبـاط بـا    ی

اند، که مختلف گزارش شده يهازبانیشاخه از م يهاشانکر
)، درختـان  Úrbez-Torres et al. 2007توان به انگـور ( یم
 Slippers et al. 2007; vanدار (و هسـته دار وه دانـه یـ م

Niekerk et al., 2011تـون ( ی)، زMoral et al. 2010, 

Urbez-Torres et al. 2013 ) آووکـادو ،(McDonald & 

Eskalen 2011, Zea-Bonilla et al. 2007  و مرکبـات (
)Adesemoye & Eskalen 2011, Adesemoye et al. 

، زوال یدگیسرخشـک  يهايماریراً بی) اشاره نمود. اخ2014
در جهان  ياالعادهت فوقیتون اهمیدرخت ز يو شانکر رو

خـــانواده  ياز اعضـــا یدا کـــرده اســـت کـــه برخـــیـــپ
Botryosphariaceae انـد  ن رابطـه گـزارش شـده   یز در این

)Moral et al. 2019وه یم يهایدگی) که البته عمدتاً با پوس
 ,Chattaoui et al. 2011 زبان مرتبط هسـتند ( ین میا يرو

Moral et al. 2008, Phillips et al. 2005 يهـا ). گونـه 
، B. dothideaاند شامل نه گزارش شدهین زمیکه در ا یمهم

D. mutila ،D. seriata ،Do. iberica ،Neof. 

maditeraneum ،Neof. luteum ،Neof. vitifusiforme  و
L. theobromae ا (یفرنیدر کالMoral et al. 2010, 2017, 

Urbez-Torres et al. 2013 ،(B. ribis ــپان ا یدر اسـ
)Romero et al. 2005 ،(D. seriata ــ  یدر کروواسـ
)Kaliterna et al. 2012 ،(D. mutila ،L. theobromae  و

Neof. parvum ا (یتالیدر اCarlucci et al. 2013 و (Neof. 

australe ) از تونسTriki et al. 2015ران ی. در اباشندی) م
مانند  یمختلف يهازبانیاز م Botryosphaeriaceaeخانواده 
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)، انگـور  Abdollahzadeh et al. 2009, 2010مرکبـات ( 
)Arabnezhad & Mohammadi 2012; Mohammadi et 

al. 2013 ) پسـته ،(Mohammadi et al. 2015  و گـردو (
)Abdollahzadeh et al. 2010ــ ــان  ی) و برخ از درخت

) گزارش Kazemzadeh Chakusary et al. 2019( یجنگل
ران یــشــده اســت. بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده در ا 

 L. hormozganensisو  Barriopsis iraniana يهـا گونـه 
)Abdollahzadeh et al. 2009, 2010 ،( Neoscytalidium 

hyalinum  وMacrophomina phaseolina )Sanei & 

Razavi 2012 ،(Botryosphaeria dothidea 
)Abdollahzadeh et al. 2013 و (Do. iranica 
)Abdollahzadeh et al. 2014انـد.  تون گزارش شدهی) از ز

ران معمــوالً از یــگــزارش شــده از ا يهــاشــتر گونــهیامــا ب
م یعال يدارا يهاچوب يل شده بر رویتشک يهاومیدیکنیپ

 يق با هـدف جداسـاز  ین تحقین ایاند. بنابراشده يجداساز
ــا  Botryosphaeriaceae يهــاگونــه ییو شناســا همــراه ب

 ینـواح از  یبرختون در یشاخه و تنه درختان ز يهايماریب
انجـام   ن محصول در دو استان کرمـان و مازنـدران  یکشت ا
  د.یگرد

   یبررس يهامواد و روش
  هاقارچ يو جداساز يبردارنمونه

تون یشاخه و تنه درختان ز يهايماریبه منظور مطالعه ب
کرمـان و   يهان محصول در استانیمناطق کشت ا یاز برخ

 1395 يهـا مازندران در طول فصول بهـار و تابسـتان سـال   
از شـاخه و تنـه درختـان     يبرداربازدید به عمل آمد. نمونه

، يشــامل زرد یخــارج يهــانشــانه يمــار کــه دارا یب
 يهــاشــاخه و تنــه و نشــانه يسرخشــکیدگی و شــانکرها

غییر رنگ بافت چوب و آوند به اشکال داخلی به صورت ت
شـده از   يآورجمـع  يهـا مختلف بودند، انجام شد. نمونـه 

برداري و درختان هر باغ و منطقه با ثبت زمان و محل نمونه
خارجی جهت جداسازي عوامل قـارچی بـه    يهانوع نشانه

 20-30شگاه ابتدا قطعـات  یشگاه منتقل شدند. در آزمایآزما
ه یـ شده شاخه و تنه ته يآورجمع يهاهمتري از نمونسانتی
که  يماریب یداخل يهاو مشاهده نشانه یبررس يد. برایگرد

 یهـای کنند برشیر رنگ بافت چوب بروز مییبه صورت تغ
ه و بـر اسـاس   یـ مورد نظـر ته  يهاعرضی و طولی از نمونه

) شـکل بافـت   Van Niekerk et al. 2011منـابع موجـود (  
ـ قـرار گرفـت و ثبـت گرد    یابینکروز شده مورد ارز د. در ی

مطلـوب   یداخلـ  يهانشانه يکه دارا ییهامرحله بعد نمونه
 يکد گـذار  یعوامل قارچ يجداساز يبودند انتخاب و برا

 6-8آوري شـده قطعـات   هـاي جمـع  شدند. سپس از نمونه
ه و به صورت طـولی و عرضـی بـرش داده    یته يمترسانتی

ـ    بـه   یوده قطعـات شدند. از حد واسط بین بافـت سـالم و آل
ــدازه  ــیم 5×5ان ــه در    یل ــدت دو دقیق ــه م ــدا و ب ــر ج مت

) نیم درصد گندزدایی شـدند.  NaOCLم (یت سدیپوکلریه
قطعات گنـدزدایی شـده دو مرحلـه بـا آب مقطـر سـترون       
شستشو و پس از خشک کردن روي دسـتمال کاغـذي (در   

-ینـ یب زمیزیر هود المینار) روي محیط کشت عصاره سـ 
 ي) حـاو Potato Dextrose Agar=PDAآگـار ( -دکستروز

تـر) قـرار داده   یگرم در لیلیم 100ن (یسیسولفات استرپتوما
درجـه   25هاي پتري در تـاریکی و در دمـاي   شدند. تشتک

نگهـداري شـدند.    یقـارچ  يهـا وس تا ظهـور پرگنـه  یسلس
 يسـه خـالص و بـرا   یق نوك ریافته از طریرشد  يهاپرگنه

ط یمحـ  يش حـاو یآزما يهاکار به لوله يانجام مراحل بعد
  شدند. يخچال نگهداریمنتقل و در  PDAکشت 

  یقارچ يهاهیجدا یخت شناسیر ییشناسا

پرگنـه   يهـا یژگـ یها بـر اسـاس و  ه جدایهیاول ییشناسا
ـ انجام گرفت و همه جدا PDAروي محیط کشت  هـا بـا   هی
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شـدند.   يها گروهبندتوجه به تفاوت ساختار و رنگ پرگنه
ــ ــایبررس ــر رو   يه ــده ب ــام ش ــا يانج ــانواده  ياعض خ

Botryosphaeriaceae     ،نشان داده است کـه شـکل، رنـگ
تعداد سلول و اندازه اسـپورها بـه عنـوان یکـی از صـفات      

شـوند. بـا توجـه    یه انها محسوب میاول ییکلیدي در شناسا
در ابتـدا   Botryosphaeriaceaeخـانواده   ينکه اعضـا یبه ا

کننـد  یط کشت رشـد مـ  یمح يرو ياسهیتنها به صورت ر
 يهـا یژگـ یه بر اسـاس و یاول ییشناسا يپس الزم است برا
اي تحریـک بـه اسـپورزایی شـوند. بنـابراین      اسپور به گونه

هـا  جهت تولید پیکنیدیوم و افزایش اسپورزایی، ابتدا جدایه
) دو درصد حاوي قطعـات  WAآگار (-به محیط کشت آب

ــرگ کــاج منتقــل و در   درجــه  25دمــاي اتــوکالو شــده ب
) قـرار  یوس و تحت شرایط نوري مداوم (نور مهتـاب یسلس

). Smith et al. 1996; Van Niekerk et al. 2004گرفتند (
ــا  20پـــس از گذشـــت  روز و تولیـــد پیکنیـــدیوم  25تـ

گفته شده با میکروسکوپ نوري مورد بررسـی   يهایژگیو
  قرار گرفت.

ـ جدا یتبارشناسـ  يو واکـاو  یملکـول  ییشناسا ـ هی  ياه
  یقارچ

ریخـت شـناختی همپوشـان در     يهـا یژگیبا توجه به و
ها الزم است کـه شناسـایی دقیـق    ها و گونهبرخی از جنس

ز مـورد بررسـی قـرار گیـرد تـا      یـ آنها بر اساس مولکـولی ن 
د ییـ مـورد تأ  یشناسـ ختیر يهایژگیبر اساس و ییشناسا

 مولکـولی  شناسـایی  بـراي  تحقیـق  ایـن  رد. دریـ قـرار گ 

 میسـلیومی  تـوده  کـل از  DNA گفته شده ابتـدا  هايجدایه

نظـر   مورد جدایه 38 ن منظوریبد د.یاستخراج گرد هاجدایه
ــرا PDAکشــت  محــیط روي ــتول يکشــت و ب ــوده ی د ت
وس یدرجـه سلسـ   25 يروز در دما 10به مدت  یومیسلیم

د شـده  یـ تول یومیسلیشدند. در مرحله بعد توده م ينگهدار

در هـاون بـا اسـتفاده از    ده و یط کشت خراشـ یمح ياز رو
ـ ع به طور کامـل پـودر گرد  یازت ما از  DNAاسـتخراج  د. ی

 انجــام شــد CTABتــوده میســلیومی بــا اســتفاده از روش 
)Doyle & Doyle 1990(. DNA   استخراج شده با اسـتفاده

 1ژل آگـاروز   يو رو يزیـ د رنگ آمیوم برومایدیاز رنگ ات
ـ درصد مشـاهده گرد  ام جهـت انجـ   DNA يهـا د. نمونـه ی

 يوس نگهـدار یدرجه سلس -20 يکار در دما يمراحل بعد
  شدند.  
ن تـرادف ژن  یـی ها با تکثیر و تعهیجدا یملکول ییشناسا

Translation elongation factor 1 alpha (tef-1α)   بـا
 EF1-986Rو  EF1-728F ياســــــتفاده از آغازگرهــــــا

)Carbone and Kohn, 1999  انجام شد. محصول واکـنش (
ن ترادف به کـره  ییو تع يمراز جهت خالص سازیره پلیزنج
ـ ) فرستاده شـد. و Daejeon, South Korea( یجنوب ش یرای
ها با اسـتفاده از نـرم افـزار    ن ترادفییمربوط به تع يهاداده

BioEdit بدسـت آمـده    يهـا سه تـرادف ید. مقایانجام گرد
ـ ز از طریـ ه نیاول ییجهت شناسا ـ ق آزمـون مشـابهت   ی  یابی

)BLASTــ) انجــام شــد و م ــزان شــباهت هــر جدای ــا ی ه ب
ـ موجود در بانک ژن مورد ارز يهاگونه قـرار گرفـت.    یابی
ه از خـــانواده یـــجدا 39مربـــوط بـــه   tef-1α یتـــوال

Botryosphaeriaceae جـدول ن مطالعه (یبدست آمده از ا 
ــوال1 ــا ت ــه ی) ب  Botryosphaeriaceaeمختلــف  يهــاگون

ـ قـرار گرفتنـد. دو جدا   یموجود در بانک ژن مورد بررس ه ی
Pseudofusicoccum stromaticum Mohali, Slippers. 

and M.J. Wingf. )CBS117448  وCBS117449 ــه ) ب
) انتخـاب شـدند   Outgroupه خـارج از گـروه (  یراعنوان آ

ها ترادف یتبارشناس يو واکاو يف سازی). همرد2 جدول(
) MEGA X )Kumar et al. 2018با استفاده از نـرم افـزار   

ــانجـــام گرد ــ د و درخـــتیـ  MPبـــه روش  یتبارشناسـ
)Maximum Parsimonyی) و درجـــــه اعتبارســـــنج
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و سایر جدایه هاي قارچی همراه با نشانه هاي مختلف بیرونی و  داخلی بیماري روي درختان  Botryosphaeriaceaeجدایه هاي  .1جدول 
  زیتون

Table 1. Botryosphaeriaceae and other fungal isolates associated with different external and internal disease 
symptoms of olive trees. 

Location Symptoms Number Fungal isolates 
Internal External Code Species 

Ramsar, 
Mazandaran province 

Irregular wood 
necrosis 

Dieback, 
Canker 

6 IRNKB212-1 Botryosphaeria 
dothidea IRNKB212-2 

IRNKB212-3 
IRNKB212-4 
IRNKB212-5 
IRNKB212-6 

Jebal Barez 
Kerman province 

V-shaped necrosis Canker 2 IRNKB212-7 
IRNKB212-8 

Qaem Shahr, 
Mazandaran province 

Central necrosis Dieback, 
Canker 

6 IRNKB214-1 Diplodia seriata 
IRNKB214-2 
IRNKB214-3 
IRNKB214-4 
IRNKB214-5 
IRNKB214-6 

Ramsar, 
Mazandaran province 

V-shaped necrosis Dieback, 
Canker 

3 IRNKB108-1 Dothiorella 
sarmentorum IRNKB108-2 

IRNKB108-3 
Khanook, 

Kerman province 
Brown to black 

streaking 
Dieback, 
Canker 

3 IRNKB108-4 
IRNKB108-5 
IRNKB108-6 

Jebal Barez 
Kerman province 

Irregular wood 
necrosis 

Dieback 5 IRNKB219-1 Lasiodiplodia 
theobromae IRNKB219-2 

IRNKB219-3 
IRNKB219-4 
IRNKB219-5 

Khanook 
Kerman province 

Central necrosis Yellowing 2 IRNBot-1 Neoscytalidium 
hyalinum IRNBot-2 

Akbar Abad 
Kerman province 

Central necrosis, 
Irregular wood 

necrosis 

Dieback, 
Yellowing 

6 IRNBot-3 
IRNBot-4 
IRNBot-5 
IRNBot-6 
IRNBot-7 
IRNBot-8 

Jebal Barez 
Kerman province 

Irregular wood 
necrosis, 

Brown to black 
streaking 

Dieback, 
Canker 

6 IRNBot-9 
IRNBot-10 
IRNBot-11 
IRNBot-12 
IRNBot-13 
IRNBot-14 

Khanook, Jebal Barez 
Kerman province 

Combination of 
symptoms 

Dieback, 
Canker 

8  Alternaria sp. 

Akbar Abad, Khanook 
Kerman province 

Combination of 
symptoms 

Dieback, 
Canker 

9  Phoma sp.  

Akbar Abad, Khanook, 
Jebal Barez Kerman province 

Combination of 
symptoms 

Dieback, 
Canker, Yellowing 

46  Paecilomyces sp. 

Akbar Abad, Khanook, 
Jebal Barez Kerman province 

Combination of 
symptoms 

Dieback, 
Yellowing 

40  Other fungi 
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)Bootstrap (1000 د.  یتکرار رسم گرد  

  ییزايماریآزمون ب

 يه از هر گونـه) بـرا  یه (دو جدایجدا 10ن مطالعه یدر ا
ـ انجـام ا  يد. بـرا یانتخاب گرد ییزايماریانجام آزمون ب ن ی

ط یمحـ  يخالص مورد نظـر بـر رو   يهاهیآزمون، ابتدا جدا
وس و یدرجــه سلســ 25 يکشــت و در دمــا PDAکشــت 

ـ شدند. عمل ما ينگهدار یکیتار ـ هی  يهـا شـاخه  يرو یزن
 5/1-3متـر و قطـر حـدود    یسـانت  30-50تون بـه طـول   یز

 ياطراف اسـتان کرمـان جمـع آور    يهامتر که از باغیسانت
رست، ابتـدا  شده بودند انجام شد. جهت حذف عوامل پوده

 يدرصد اسـپر  95ک یلیها با الکل اتسطح هر کدام از شاخه
ـ ها سطح شاخه يشد. سپس رو ک زخـم بـه قطـر چهـار     ی

 يکـن بـه گونـه ا   متر با استفاده از چوب پنبـه سـوراخ  یلیم
تا پوست به طور کامل برداشته شـود و بافـت    دیجاد گردیا

 یومیسـل یک قرص میچوب مشخص گردد. در مرحله بعد 
ه برداشته شد و یجدا روزه هر 10از پرگنه  يمتریلیچهار م

از خشـک   يریجلـوگ  يدر محل زخم قـرار داده شـد. بـرا   
ـ هیشدن محل ما پنبـه مرطـوب شـده بـا آب      ي، مقـدار یزن
قـرار گرفـت و پـس از آن     یومیسـل یقـرص م  يسترون رو
لم به طور کامل پوشانده شد. در یشده با پاراف یزنهیمحل ما

ـ شـاهد از   يمارهایت ط کشـت  یمحـ  یومیسـل یک قـرص م ی
PDA ـ هیما يهاد. شاخهیبدون قارچ استفاده گرد شـده   یزن

حـدود سـه    يمتـر و حـاو  یسانت 35به قطر  ییهادر گلدان
ر یـ از تبخ يریجلـوگ  يتر آب سترون قرار داده شدند. برایل

قـرار داده شـد.    یکیک پوشش پالستیهر گلدان  يآب، رو
 يو با پنج تکرار برا یک طرح کامالً تصادفین آزمون در یا

ـ روز، محل ما 40مار انجام شد. پس از یهر ت ـ هی بـاز و   یزن
ـ ر رنـگ بافـت چـوب در محـل ما    ییزان تغیم ـ هی شـده   یزن

ر رنگ ییتغ یانجام آزمون کخ از نواح يشد. برا يریگاندازه

قطعه به  15افته چوب، حد واسط بین بافت سالم و آلوده، ی
 متر جدا و مانند آنچه در قبـل گفتـه  یلیاندازه چهار تا پنج م

قـرار داده   PDAو سپس روي محیط کشت  یشد ضدعفون
وس یدرجـه سلسـ   25 يدر دمـا  يپتـر  يهـا شدند. تشـتک 

 یشناسـ ختیشده از نظر ر يجداساز يهاو قارچ ينگهدار
  قرار گرفتند. ییو شناسا یمورد بررس

  جینتا
  هانمونه يو جمع آور یابیارز

ــدر ا ــه از ی ــاغ و  12ن مطالع ــت ز 71ب ــون در یدرخ ت
درخـت) و مازنـدران (دو    64بـاغ و   10کرمان ( يهااستان

 يبـردار باغ و هفت درخت) در طول بهار و تابستان نمونـه 
 یخـارج  يهـا ن نشـانه ی). مهمتـر 1صورت گرفت (جدول 

، 1 شـکل شاخه و تنـه (  ي، سرخشکیدگی و شانکرهايزرد
a  تاdيهان نشانهیمهمتر یعرض يهاه برشی) و پس از ته 

نـامنظم، بافـت    یمشاهده شده که شامل بافت مردگ یداخل
 يهـا شـکل و رگـه   ياگـوه  یمـنظم، بافـت مردگـ    یمردگ
  ). jتا  e، 1اه رنگ بودند (شکل یتا س ياقهوه

  هاهیجدا یشناسختیر ییشناسا

ر رنگ ییتغ يهااز بافت یه قارچیجدا 159در کل تعداد 
ـ د که از ایگرد يافته چوب جداسازی ـ جدا 56ن تعـداد  ی ه ی
 Botryosphaeriaceaeدرصد) متعلق بـه خـانواده    22/35(

رشـد   يدارا PDAط کشـت  یمح يها روهین جدایبودند. ا
د رنـگ  یو سـف  ياسـه یع بودند و در ابتدا به صورت ریسر

 به يمرکز يهابخش با گذشت زمان از یکردند ولیرشد م
ر ییتغ يد به خاکستریاز سفرنگ آنها  هاپرگنه هیحاش سمت
بـود کـه بعـد از چنـد روز      يار رنگ به گونهیین تغیکرد. ا

 آمد. بر اساس منابع موجود تمامره دریتمام پرگنه به رنگ ت
ها بودنـد در ابتـدا بـه   یژگین نوع ویا يکه دارا ییهاهیجدا
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: سرخشکیدگی b: یک درخت کامالً سالم، a) بیماري بر روي درختان زیتون، jتا  e) و داخلی (dتا  aهاي خارجی (مهمترین نشانه .1شکل 

اي هاي بافت مردگی گـوه : وقوع نشانهgاي شکل، : بافت مردگی گوهfو  eهاي شدید زوال، : یک درخت با نشانهd: شانکر شاخه، cشاخه، 
هـاي سـیاه   : بافت مردگی به شکل نامنظم بـا رگـه  hشاخه،  اند) بر روي یکشکل و بافت مردگی به شکل نامنظم (با فلش نشان داده شده

  .: بافت مردگی منظم بافت چوب به صورت پیشرفتهj: بافت مردگی به شکل نامنظم، iپیرامونی، 
Fig. 1. Main external (a to d) and internal wood (e-j) disease symptoms on olive trees. a: a healthy tree, b: 
branch dieback, c: branch canker, d: a tree showing sever decline symptoms, e and f: wedge-shaped necrosis, 
g: co-occurrence of wedge-shaped necrosis and irregular wood necrosis (indicated by arrows), h: irregular 
wood necrosis surrounded by black wood streaking, i: irregular wood necrosis, j: extensive central necrosis.
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ــا ــوان اعض ــانواده  يعن ــر  Botryosphaeriaceaeخ در نظ
 .Slippers et al. 2007; Phillips et alگرفتـه شـدند (  

روز  15-25بدست آمده بعد از گذشت  يهاهی). جدا2013
د یه اسـال یـ وم کردند. با تهیدیکنید پیکاج تول يهابرگ يرو
ـ ل شـده، جدا یتشک يهاومیدیکنیاز پ یکروسکوپیم هـا از  هی

هـا بـه پـنج گـروه     ومیدیط کشت و کنیمح يهایژگینظر و
  م شدند.  یتقس

 يهـا ومیسلیم يدارا PDAط کشت یمح يگروه اول رو
اد و شـفاف بودنـد و در روز هفـتم پرگنـه قـارچ      یز ییهوا

ـ ن گـروه شـفاف، بار  یا يهاومیدید. کنیره گردیکامالً ت ک، ی
ـ ارز يهایژگیده بودند. بر اساس ویشکل و کش یدوک  یابی

در  .Botryosphaeria sppن گروه به عنوان یا يشده اعضا
  نظر گرفته شدند.

کـه   یسـلول  ییهـا ومیدیـ کن يگروه دوم دارا يهاهیجدا
شــفاف بودنــد و بــا گذشــت زمــان و بــا خــارج شــدن از  

ـ ره دیـ و ت یسـلول ا دو یک یوم یدیپکن ـ شـدند. ا یده مـ ی ن ی
  شدند. ییشناسا .Diplodia sppها به عنوان هیجدا

شـفاف و   يهاومیدیکن يگروه سوم در ابتدا دارا ياعضا
کـه هنـوز بـه     یبودند که بعداً در حـال  یواره عرضیبدون د

روشن  ياوم متصل بودند به صورت قهوهیدیسلول مولد کن
ها تخم ومیدیشدند. کنیه مدید یواره عرضیک دیره با یتا ت
گـرد بودنـد. بـر     يهـا نـوك  يشکل و دارا یضیتا ب یمرغ

 Dothiorellaن گروه بـه عنـوان   یات این خصوصیاساس ا

spp. .در نظر گرفته شدند  
ـ هـا در جدا ومیدیکن گـروه چهـارم در ابتـدا بـه      يهـا هی

و شفاف بودند و هنگام خارج شدن از  یصورت تک سلول
 يشـدند. رو یم یواره عرضیک دی يداراره و یوم تیدیکنیپ
ـ ز دیـ ن ین گروه خطـوط طـول  یا يهاومیدیکن شـد.  یده مـ ی

 ییشناسـا  .Lasiodiplodia sppن گروه به عنوان یا ياعضا
  شدند.

تــا  يخاکســتر يهــان گــروه پرگنــهیآخــر يهــاهیــجدا
ـ کردنـد. ا ید مـ یـ تول ییهوا يهاسهیره با ریت يخاکستر ن ی
 يو پـودر  ياقهـوه  يهاومیدیاز آرتروکن يارهیها زنجهیجدا

 يهـا یژگیکردند که از وید میط کشت تولیمح يشکل رو
باشـد.  یمـ  .Neoscytalidium sppجـنس   يهـا بارز گونـه 

و شـفاف   یک سلولیشکل،  ین جنس دوکیها در اومیدیکن
ـ د یز به صورت سه سـلول یاز موارد ن یبودند و در برخ ده ی

ـ گفته شده در بـاال، جدا  يهاهیشدند. عالوه بر جدا  يهـا هی
، Alternaria ،Phoma يهـــــااز جـــــنس يگـــــرید

Paecilomyces تون یز از شاخه درختان زین هار قارچیو سا
ـ د کـه در ا یگرد يمار جداسازیب ق مـد نظـر قـرار    یـ ن تحقی

  نگرفتند.

  هاهیجدا یتبارشناس يو واکاو یملکول ییشناسا
 يهـا یکه تواله بالست در بانک ژن نشان داد یاول يجستجو

tef-1α انتخاب شده  يهاهیجداBotryosphaeriaceae ن یاز ا
  يهـــــاهیـــــدرصـــــد بـــــا جدا  5/99-100مطالعـــــه 

Botryosphaeria dothidea (GenBank KY393188) ،
Diplodia seriata (GenBank KY312608) ،
Dothiorella sarmentorum (GenBank MF398948) ،

Lasiodiplodia theobromae (GenBank MK051100) 
 Neoscytalidium hyalinum (GenBank KF531795)و 

  شباهت داشتند.  
هـا در  gapدها بـا احتسـاب   یـ در کل تعـداد کـل نوکلوت  

ها شـامل  هیجدا tef-1αمربوط به ژن  یتوال يف سازیهمرد
 264حفاظــت شــده،  یژگــیو 131بــود، کــه  یژگــیو 399
ــیو ــمتغ یژگـ  197و  uninformative parsimonyر و یـ
 =TL= 630 ،CIبودند ( informative parsimony یژگیو

0.611 ،RI= 0.93 .(از درختان رسم شـده بـر اسـاس     یکی
MP  تکـرار در  1000 یبا شاخص اعتبار سـنج  2 شکلدر
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 Maximumو روش  tef-1αتـرادف ژن  بـر اسـاس    Botryosphaeriaceaeدرخت تبارشناسی بدست آمده بـراي گونـه هـاي     .2شکل 

parsimony  تکرار در قسمت گره ها نشـان داده شـده اسـت. دو جدایـه از      1000. درجه اعتبار سنجی بر اساسPseudofusicoccum 

stromaticum  (CBS 117448, CBS 117449) ) به عنوان آرایه هاي خارج از گروهOutgroup در نظر گرفته شده است و جدایه هاي (
  یرانی نیز به صورت رنگی نشان داده شده است.ا

Fig. 2. A parsimonious tree for species of Botryosphaeriaceae obtained from tef-1α sequence data. MP bootstrap 
values based on 1000 replicates are given at the nodes. Two isolates of Pseudofusicoccum stromaticum (CBS 
117448, CBS 117449) was used as out-group and Iranian isolates obtained in this study shown in color. 



 ۶۷-۴۹ :۱۳۹۹ سال / ۱ شماره / ۵۶ جلد / گياهي هايبيماري

61 61  
 

 
: aزنی)، روز بعد از مایه 40هاي بریده شده درخت زیتون (بر روي شاخه Botryosphaeriaceaeهاي زایی گونههاي بیماريآزمون .3شکل 

هاي (جدایه e :Diplodia seriataو  d)، IRNKB212-2و  IRNKB212-1هاي (جدایه c :Botryosphaeria dothideaو  bتیمار شاهد 
IRNKB214-1  وIRNKB214-2 ،(f  وg :Dothiorella sarmentorun جدایـــه) هـــايIRNKB108-1  وIRNKB108-2 ،(h  وi :

Lasiodiplodia theobromae هـاي  (جدایهIRNKB2019-1  وIRNKB2019-2 ،(j  وk :Neoscytalidium hyalinum  جدایـه)  هـاي
IRNBot1  وIRNBot2.( 

Fig. 3. Pathogenicity tests of Botryosphaeriaceae species inoculated onto detached shoots of olive tree (45 days 
after inoculation); a: control, b and c: Botryosphaeria dothidea (IRNHM-KB212-1 and IRNKB212-2), d and e: 
Diplodia seriata (IRNKB214-1 and IRNKB214-2), f and g: Dothiorella sarmentorun (IRNKB108-1 and 
IRNKB108-2), h and i: Lasiodiplodia theobromae (IRNKB219-1 and IRNKB219-2), j and k: Neoscytalidium 
hyalinum (IRNBot1 and IRNBot2). 
 

  

 يهـا نشـان داده شـده اسـت. بـر اسـاس واکـاو       محل گره
بدست آمده  Botryosphaeriaceae يهاهی، جدایتبارشناس

قرار گرفتند کـه بـه    ین مطالعه در پنج گروه تبارشناسیدر ا
ــوان  ــجدا B. dothidea )11عن (هشــت  D. seriataه)، ی
ــ(هشـــت جدا Do. sarmentorumه)، یـــجدا  .Lه)، یـ

theobromae و ی(هفت جدا (هN. hyalinum )22 ـ جدا ه) ی
  شدند.   ییشناسا

  ییزايماریآزمون ب

، یـی زايمـار یج بدسـت آمـده از آزمـون ب   یبر اساس نتـا 

تون بعد یدرخت ز يهاشاخه يشده رو یزنهیما يهاهیجدا
ــروز باعــث تغ 40از گذشــت   ر رنــگ بافــت چــوب دریی

ـ هین محل ماییو پا ییباال يهابخش ). 3 شـکل شـدند (  یزن
 يجــاد شــده رویا يهــان کــل طــول لکــهیانگیــســه میمقا

مـورد   يهاهیشده نشان داد که همه جدا یزنهیما يهاشاخه
 تفــاوت يدارا N. hyalinumه یــاســتفاده بــه جــز دو جدا

هسـتند   مـار شـاهد  یبـا ت  )%5(در سطح احتمال  يداریمعن
ن طـول لکـه   ین و کمتـر یشـتر ینـه ب ین زمی). در ا3 جدول(
 .Nو  D. seriata يهاهیب مربوط به جدایجاد شده به ترتیا

hyalinum  ـ ـ ن تمـام جدا یبود. در ب ـ ما يهـا هی ـ هی شـده یزن
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 40مایه زنی شده بر روي شاخه درختـان زیتـون،    Botryosphaeriaceaeمیانگین طول لکه و درصد جداسازي مجدد گونه هاي  .3جدول 
  روز بعد از عمل مایه زنی.

Table 3. Mean lesion length and re-isolation frequencies of Botryosphaeriaceae species inoculated onto detached 
shoot of olive trees 40 days after inoculation. 

Isolates  Mean lesion length (mm)õ  Re-isolation frequency (%) 
Species Code  Up Down Total  
Botryosphaeria dothidea IRNKB212-1  10.600 bc 17.200  ab 27.60  b  64 
Botryosphaeria dothidea IRNKB212-2  10.600 bc 16.200  ab 26.80  b  86 
Diplodia seriata IRNKB214-1  11.000 bc 25.600 ab 36.60 ab  86 
Diplodia seriata IRNKB214-2  28.200  a 28.600  a 56.80  a  93 
Dothiorella sarmentorum IRNKB108-1  12.800 bc 17.800 ab 30.60  b  64 
Dothiorella sarmentorum IRNKB108-2  12.800 bc 16.600 ab 29.40  b  64 
Lasiodiplodia theobromae IRNKB219-1  11.600 bc 18.200 ab 29.80  b  100 
Lasiodiplodia theobromae IRNKB219-2  18.400 ab 19.600 ab 38.00 ab  100 
Neoscytalidium hyalinum IRNBot1  10.400 bc 15.800 b 26.20 bc  85 
Neoscytalidium hyalinum IRNBot2  9.000 bc 17.200 ab 25.30  bc  93 
PDA plug   1.400 c 2.000 c 3.40   c  0 
LSD (P<0.005)   12.297 12.297 23.124   

  ندارند. %5طول لکه هایی که داراي حروف مشترك هستند اختالف معنی داري در سطح احتمال 
õ: Lesion lengths followed by the same letter were not significantly different (P≤0.05). 

  
ـ ها مربوط بـه جدا ن طول لکهیشتریب (از  IRNKB214-2ه ی

ه یز مربوط به جداین طول لکه نی) و کمترD. seriataگونه 
IRNBot2  ــه ــا N. hyalinum(از گون ــود. نت ــبتاً ی) ب ج نس

ن محـل  ییبـاال و پـا   يهـا ز در مـورد طـول لکـه   ین یمشابه
طول  یابیتفاوت که در ارز نید با ایشده ثبت گرد یزنهیما
ـ محـل ما  ینییجاد شده در بخش پایا يهالکه ـ هی شـده   یزن

مار شاهد نشان ینسبت به ت يداریها تفاوت معنهیهمه جدا
ز یـ شـده ن  یزنهیما يهامجدد قارچ يدادند. درصد جداساز

  ر بود. یدرصد متغ 100تا  64ن یب

  بحث
ــا ــا ی ــور شناس ــه منظ ــه ب ــا یین مطالع ــانواده  ياعض خ

Botryosphaeriaceae شـاخه و تنـه    يهـا يماریهمراه با ب
کرمان و مازندران انجـام شـد.    يهاتون در استانیدرختان ز

افتـه چـوب   یرنـگ  رییـ ن خانواده از بافت تغیپنج گونه از ا
ـ د کـه در نها یگرد ییو شناسا يتون جداسازیز يهاباغ ت ی

بـه عنـوان    یو مولکول یخت شناسیر يهایژگیبر اساس و

B. dothidea ،D. seriata ،Do. sarmentorum ،L. 

theobromae  وN. hyalinum ــشــدند. در ا ییشناســا ن ی
مشـاهده شـده شـامل     یخـارج  يهان نشانهیمطالعه مهمتر

و  Romero، 2005بودند. در سـال   یدگیشانکر و سرخشک
 يهــاجــاد شــده توســط گونــهیا یدگیهمکــاران سرخشــک

Botryosphaeriaceae ف کردنــد یتوصــتــون را یز يرو
)Romero et al. 2005 ر مطالعـات انجـام شـده    ی). در سـا
ــون نیز يرو ــت ــانهی ــاز نش ــارج يه ــانکر و  یخ ــامل ش ش

 ,Moral et al. 2010گزارش شـده اسـت (   یدگیسرخشک

2017, Carlucci et al. 2013يهار گونهیاخ يها). در سال 
از درختــان   Botryosphaeriaceaeاز خــانواده  یمختلفــ

و گــزارش شــده اســت کــه  يران جداســازیــا مختلــف در
 Kazemzadeh Chakusary et( یتوان به درختان جنگلیم

al. 2019 ) پسـته ،(Mohammadi et al. 2015  درختـان ،(
ــم ــات Soltaninejad et al. 2017دار (وه هســتهی )، مرکب
)Abdollahzadeh et al., 2009, 2010 از  یبرخـ  ی) و حتـ

 .Panahandeh et alماننـد درخـت جـم (    یدرختـان بـوم  
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کـه   يان گونـه یترن مطالعه فراوانیدر ا .) اشاره نمود2019
درصـد   N. hyalinum )28/39د مربوط بـه  یگرد يجداساز

ـ ) بـود. ا Botryosphaeriaceae يهاهیاز کل جدا ن گونـه  ی
شود و تاکنون یده میر دیگرمس يشتر در کشورهایب یقارچ

شــده اســت  گــزارش یاهــان چــوبیاز گ يادیــاز تعــداد ز
)Phillips et al. 2013 گونه .(B. dothidea  ـ به عنوان ک ی

ا شناخته شده اسـت  یزا در مناطق معتدل در دنيماریعامل ب
شـود  یوه مـ یـ م یدگیو پوس یدگیو باعث شانکر، سرخشک

)Ma et al. 2001(.  ـ در ابتـدا ا ن قـارچ بـه عنـوان عامـل     ی
گـرد تـا    يهـا تون همراه بـا لکـه  یوه زیم یدگیپوس يماریب
ـ گرد ی)) معرفـ Dalmatianان (یـ دالمات يماری(ب يضویب د ی
)Thümen 1883شـامل   يمتعـدد  يهازبانین گونه از می). ا

، درختـان پسـته   )Inderbitzin et al., 2010درختان بـادام ( 
)Chen et al. 2014a, Mohammadi et al. 2015( ،

) و Chen et al. 2014b, Li et al. 2016درختـان گـردو (  
ــان ز ــون یدرختـ  ,Urbez-Torres et al. 2013(تـ

Abdollahzadeh et al. 2013و گزارش شـده   ي) جداساز
ـ و همکاران ا Moral، 2010در سال  است. ن قـارچ را بـه   ی

تـون در  یز يهـا سرشـاخه  یعنوان عامل شانکر و سـوختگ 
ز از یـ ا نیکردند و گزارش کردند که در اسپان یا معرفیفرنیکال

ان قابـل  یـ دالمات يمـار یب يهـا ون با نشانهتیز يهاوهیتمام م
 B. dothidea. گونه )Moral et al. 2010است ( يجداساز
ده شـده  یپوسـ  يهـا وهیـ ن گونه همراه با میمهمتر به عنوان

). Lazzizera et al. 2008شود (یا شناخته میتالیتون در ایز
 يدارا يهـا از شـاخه  B. dothideaدر مطالعه حاضر، گونه 
ــگرد يجداســاز یدگیشــانکر و سرخشــک ــهی  يهــاد. گون

Diplodia زا، يماریدارند و به عنوان عوامل ب یانتشار جهان
شـوند  یپنهـان شـناخته مـ    يزايماریرست و عوامل بدرون

)Slippers & Wingfield 2007 گونــه .(D. seriata  بــه
ـ  يبرا ن جنسیمعروف ا يهااز گونه یکیعنوان  ن بـار  یاول

ا گـزارش  یتـون از اسـپان  یوه زیـ م یدگیعامل پوسـ به عنوان 
ـ گرد بـه عنـوان    2012) و در سـال  Moral et al. 2007د (ی

ــان ز یدگیعامــل سرخشــک ــون از کروواســیدرخت ــن یت ز ی
ــد (  ــزارش ش ــه Kaliterna et al. 2012گ  .Do). گون

sarmentorum خـانواده  يگر از اعضاید یکیز به عنوان ین 
Botryosphaeriaceae ــان  يدارا ــار جه ــت و از  یانتش اس

 Malus ،Prunus يهـا از جمله جنس یوه مختلفیدرختان م
). Phillips et al. 2013شـده اسـت (   يجداسـاز  Pyrusو 
ـ ا ایـ تالیدر کشـور ا  يامطالعه یط زبـان  ین گونـه از پـنج م  ی

ـ گرد يمختلـف جداسـاز   ) Dissanayake et al. 2016د (ی
تون نشده است. یدرختان ز ياز آن رو یتاکنون گزارش یول

ــهیآخــر ــان زیــکــه در ا يان گون تــون ین مطالعــه از درخت
ن گونـه در  یبود. ا L. theobromaeد گونه یگرد يجداساز
ــان ز 2013ســال  ــون از کالیاز درخت ــفرنیت ــازی و  يا جداس
) و تاکنون از Urbez-Torres et al. 2013د (یگرد ییشناسا

ـ ز گـزارش گرد یـ ا نیدر دن يادیز يهازبانیم ت. در ده اسـ ی
دار، انبـه  وه هستهیاز درختان م L. theobromaeران گونه یا

 Abdollahzadeh et(گزارش شده است  یو درختان جنگل

al., 2010; Hashemi and Mohammadi, 2016; 

Soltaninejad et al., 2017.(  در یکلـ  يبنـد ک جمعیدر ،
در ابتدا بـه عنـوان    Botryosphaeriaceae يهاتون گونهیز

 ,Phillips et al. 2005(شدند  یوه معرفیم یدگیپوس عامل

Lazzizera et al. 2008, Moral et al. 2008, Chattaoui 

et al. 2011(یاز همراهـ  ییهاموارد گزارش ی، اما در برخ 
 ی، شـانکر و سـوختگ  یدگیهـا بـا سرخشـک   از گونه یبرخ

ـ ز دیـ هـا ن سرشـاخه   ,Taylor et al. 2001شـود ( یده مـ ی

Romero et al. 2005, Moral et al. 2010, Kaliterna et 

al. 2012ن خانواده به عنـوان عامـل   ی). تاکنون نه گونه از ا
ا و تـونس  یتالیا، ایفرنیتون از کالیز يهاشاخه یدگیسرخشک

 .B. dothidea ،D. mutila ،Dانـد کـه شـامل    گزارش شده
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seriata ،Do. iberica ،L. theobromae ،Neof. 

maditeraneum ،Neof. parvum ،Neof. luteum  وNeof. 

vitifusiforme  باشـند ( یمـMoral et al. 2010, 2017, 

Chattaoui et al. 2012, Carlucci et al. 2013, 

Kaliterna et al. 2012, Úrbez-Torres et al. 2013 از .(
ـ ا  B. iraniana، L. hormozganensis يهـا ز گونـه یـ ران نی
)Abdollahzadeh et al. 2009, 2010 ،(N. hyalinum ،M. 

phaseolina )Sanei & Razavi 2012 ،(B. dothidea 
)Abdollahzadeh et al. 2013 و (Do. iranica 
)Abdollahzadeh et al. 2014انـد.  تون گزارش شدهی) از ز

 یـی زايمـار یج بدست آمـده از آزمـون ب  ینتا ین بررسیدر ا
 یـی زايماریقدرت باز  D. seriata يهاهینشان داد که جدا

ها برخوردار هسـتند. بـه طـور    ر گونهینسبت به سا يشتریب
 يهاگونه ییزايماریاز ب یج متفاوتیشتر موارد نتایدر ب یکل

Botryosphaeriaceae ــانیم يرو ــازبـ ــف در  يهـ مختلـ
از  یگوناگون گزارش شـده اسـت کـه در برخـ     يکشورها
 يهـا از گونه یکیج چندان همسو نبوده است. یز نتایمواد ن

 يآن رو ییزایمــاریاســت کــه ب D. seriataمــورد بحــث 
باشـد.  یهمراه مـ  یضیج ضد و نقیمختلف با نتا يهازبانیم

، یجنـوب  يقـا یانجام شده در آفر يهایبه عنوان مثال بررس
ـ ن گونه یو فرانسه نشان داده است که ا یلیش مـارگر  یک بی

 ;Auger et al. 2004باشــد (یانگــور مــ يمهــم بــر رو

Larignon et al. 2001مشـابه در   يهـا یکه بررسی) در حال
زبـان  ین میا ين گونه رویمارگر بودن ایر بیانگر غیا بیاسترال
ــ ــد (یم ــاوت در  Taylor et al. 2005باش ــوالً تف ). اص
ک یـ توانـد در اثـر تفـاوت در ژنت   یک گونه می ییزايماریب
زان یــزبــان و می، نــوع میزنــهیــآن، روش ما یــیزايمــاریب

ـ ط مایت آن و شرایحساس ـ هی و مـدت زمـان آن باشـد     یزن
)Úrbez-Torres et al. 2008  يهـا ). اگرچه تـاکنون گونـه 

ا یتون در دنیاز درختان ز Botryosphaeriaceaeاز  یمختلف
ـ  يران جداسازیو ا ـ با یو گزارش شده است ول ـ د بـه ا ی ن ی

گـزارش شـده از    يهـا شتر گونـه یز توجه نمود که بینکته ن
 يهـا ومیدیکنیران معموالً از پیژه ایشورها و به واز ک یبرخ
انـد و اطـالع   شـده  يچوب جداسـاز  يل شده بر رویتشک
باشد. بر اسـاس  یز در دست نمیآنها ن ییزايماریاز ب یقیدق

 .Lو  D. seriataن گزارش از یاول ین بررسیمنابع موجود ا

theobromae ن یباشد. همچنـ یران میتون در ایاز درختان ز
همـراه بـا    Do. sarmentorumن گزارش از ین مطالعه اولیا

ا محسـوب  یـ تـون در دن یدرختان ز یدگیشانکر و سرخشک
شـاخه و تنـه    يهايماریب يشتر رویب يهایگردد. بررسیم

ت یـ تون در مناطق مختلـف کشـور نقـش و اهم   یدرختان ز
ـ را در زوال ا Botryosphaeriaceaeخـانواده   يهاگونه ن ی
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