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  چکیده

، قارچهـاي  1386-87ل قارچی مولد بیماري غربالی درختان میوه هسته دار در اسـتان خراسـان رضـوي در طـی سـالهاي      به منظور بررسی عوام
Wilsonomyces ،Ulocladium ،Altenaria ،Curvularia ،Fusarium ،Nigrospora ،Drechslera ،Penicillium ،Stemphilium 

و  PDA ،MEAرختان هلو، زردآلو، بادام، گیالس، آلبالو و آلو روي محیط هـاي غـذایی   از برگ ، میوه و سرشاخه هاي آلوده د Cladosporiumو 
WA قارچهایی که بیشترین میزان جداسازي را داشتند، خالص سازي و اثبات بیماریزایی آنها در شرایط نهالستان و آزمایشگاه صورت . جداسازي شدند
 A. alternata  (Fr. )Keissler، W. carpophilus (Lev.) Adaskaveg, Ogawa & Butlerنتایج نشان داد که گونه هاي قارچی . گرفت

   .به ترتیب اهمیت بیشتري در ایجاد بیماري غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوي دارند U. atrum Preussو 
 

  اسان رضويبیماري غربالی، درختان میوه هسته دار، عامل بیماري، استان خر :کلیديهاي  واژه
  
      1   مقدمه

در درختـان میـوه    نکروزههاي  مشبک شدن برگ و پیدایش لکه
. شـود  مـی  ایجادها  ویروس قارچها، باکتریها و هسته دار در اثر بعضی

آفـات، عـدم   بعضـی   ،مثل سفیدك پـودري  عوامل دیگري هم چنین،
آب و هوایی، صدمه حاصل  و تعادل مواد غذایی، شرایط نامساعد خاك

عالئـم مشـابه   ( ربدر اثـر  ترکیبات مسـی و سـمیت    باها  سمپاشی از
فیزیولوژیکی در غربالی شدن هاي  و باالخره تنش) باکتریاییپور  عالئم
در منابع مختلف، عوامل متعدد قارچی ). 13و10( دخالت دارند ها برگ

 اندغربالی بر سطح برگ همراه هستند، گزارش شده هاي  که با نشانه
 Alternaria alternaraلکه سیاه هلو ناشـی از قـارچ    :عبارتند از

ــه  ) 33و 16( ــرگ گونـ ــانه اي بـ ــه نشـ ــاي  لکـ ــا  Prunusهـ بـ
لکه برگـی گـیالس   ) Phyllosticta persicae Sacc.  )22عامل

 Alternaria seraci  ،Phoma pomorumهـاي   ناشی از قارچ

                                                        
گـروه  دانشـجوي سـابق کارشناسـی ارشـد و اسـتادیاران      بـه ترتیـب      -4و  2، 1

  رزي، دانشگاه زابلدانشکده کشاو ،گیاهپزشکی
  Email: azam_yousefi85@yahoo.com)     :نویسنده مسئول -(*
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعـی خراسـان رضـوي، بخـش      استادیار -3

  تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی
  دانشگاه فردوسی مشهد ،استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي -5

Thuem.    وBlumeriella jaapii )12لکــــه برگــــی ) 30و
لکه برگی ) 19( (Cercosporsa circumscissa)سرکوسپورایی 

 Polystigmaو  Phyllosticta prunicolaناشـــی از آلـــو 
rubrum      ــالو ــیالس و آلبـ ــپورایی گـ ــی  سرکوسـ ــه برگـ و لکـ

)Cercospora cerasella) (20 .(مطالعـاتی کـه    حال غالب با این
 Stigmina در ارتبـاط بـا قـارچ   بر روي این بیماري صورت گرفته 

carpophila  عامل اصلی بیماري غربالی در سال  که به عنوان بوده
 بـه ً این قارچ بعـدا . معرفی گردید توسط آداسکاویج و همکاران 1990

. )7(تغییر نام یافت  Wilsonomyces carpophilusجنس جدید 
جایی که نخستین گام براي مبارزه یک بیماري، شناسایی عامل  از آن

زاي قـارچی   این تحقیق عوامل بیماري یا عوامل بیماري است، لذا در
زایی عامل یا عوامل ایجاد  جداسازي و شناسایی شدند و شدت بیماري

کننده و میزان خسارت این بیماري بـر روي میزبانهـاي مختلـف در    
  .شرایط باغی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتتند

  
  مواد و روش ها

ـ   ان میـوه هسـته دار   نمونه برداري از تمام اندامهاي هـوایی درخت
داراي عالئم بیماري غربالی باغات آلوده شهرستانهاي مشهد، چناران 
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نمونه هایی .  صورت گرفت 1387و  1386و نیشابور در طی سالهاي 
درختـان  هـاي   برگ، شاخساره و میوهحد فاصل بافت سالم و آلوده از 

) 23(مطـابق بـا روش شـاو    . آلوده جداسازي و خالص سازي گردیـد 
پتري در شرایط تـاریکی بـراي یـک هفتـه و در شـرایط      هاي  تشتک

 22-20روز بـه منظـور اسـپورزایی در دمـاي      6-4روشنایی به مدت 
  .درجه سانتیگراد قرار گرفتند
 Wilsonomycesبراي شناسایی گونه : بررسی ریخت شناسی

carpophilus     و ) 7(، بر اسـاس روشـهاي آداسـکاویج و همکـاران
خالص یک هفته اي آن کـه در انکوبـاتور بـا     از کشتهاي) 13(الیس 
ــاي ــتهاي   C ْ25دم ــاریکی، روي محــیط کش ــرایط ت و  PDAدر ش
MEA خصوصـیات ماکروسـکوپی و   . رشد داده شده بود، استفاده شد

بـراي بررسـی   . مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد    هـا   میکروسکوپی جدایه
، کشت خالص قارچ روي Alternaria alternataخصوصیات گونه 

تهیه گردید  و مطابق بـا روش منـدس    MEAو  PDAهاي  محیط
درجـه   22-20سـاعته در دمـاي   12تـاریکی  -در شرایط  نوري) 17(

  . روز مورد بررسی قرار گرفتند 7-5سانتیگراد قرار گرفتند و بعد از 
به دست آمده در شـرایط بـاغی و   هاي  اثبات بیماریزایی جدایه 

هـاي   ان، بر روي سر شـاخه مایه زنی در شرایط نهالست :آزمایشگاهی
، آلبالو مجـار  )رقم ناشناخته(جوان زردآلو شاهرودي، هلو میثوري، آلو 

سوسپانسـیون   با) 23(رقم اردي، گیالس سیاه مشهد طبق روش شاو 
همچنین . انجام شد کنیدي بر میلی لیتر  104و  103اسپور،  به غلظت 

از روش تغییـر  ارقام مورد بررسی در شرایط آزمایشگاهی بـا اسـتفاده   
درختان میوه هسته دار در  ارقامبر روي برگ بریده ) 6(یافته حاجیان 
با سوسپانسیون قـارچ   PDAپتري محتوي محیط هاي  داخل تشتک

درصد . مایه زنی شدند و شاهد، نیز با آب مقطر سترون مایه زنی شد
انـدازه گیـري شـد و     آلودگی برگی در هـر دو روش، در تمـام ارقـام   

تجزیـه واریـانس   درصـد   5حاصل از آن در سـطح احتمـال    هاي داده
  .شدند
   

  نتایج و بحث
در جداسازي اولیه از بافتهاي بیمـار داراي نشـانه هـاي غربـالی،     

)  درصــد 10(،  Alternaria)درصــد 50(قــارچی هــاي  جــنس
Ulocladium  ،)15 ــد ــد 7(، Wilsonomyces )درصــ  )درصــ

Cladosporium ،)5 درصد ( Penicillium مربـوط بـه    5/2 %و
 ،Drechslera، Nigrospora، Fusaruim قارچهـــاي 

Stemphylium ، Curvularia  10(و تعدادي قارچهاي ناشـناخته 
قارچی که بیشترین میزان جداسـازي را  هاي  جنس. جدا شدند) درصد

دارا بودند، خالص سازي و اثبات بیماریزایی آنها در شرایط نهالستان و 
  .آزمایشگاه صورت گرفت

از مقالـه توصـیفی شـرح     W. carpophilusدر شناسایی گونه 

و ) 7(خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی آداسکاویج و همکاران 
کلیـه  . اسـتفاده شـد  ) 11(کتاب کلید قارچهاي نـاقص تـالیف الـیس    

 A. alternataخصوصیات کنیدیوم و کنیدیوفور و تنوع پرگنه گونه 
مورد تاییـد  ) 28 و 26( یمونز ی شرح گونه توسط سفبا مقاالت توصی

همچنین، در بررسی هاي میکروسکوپی براي تفکیک دو . قرار گرفت
از یکدیگر از توصیف مقایسه  Ulocladiumو  Alternariaجنس 

مطابق با ایـن توصـیف،   . استفاده شد) 9(اي چکاوسکی و ویسکونتی 
Ulocladium  ازAlternaria  به واسطه داشتن شکل تخم مرغی

بررسـی تنـوع شـکلی    . متمایز شـد ) beak(و عدم وجود نوك  وارونه
) 27 و 25، 24(با توصـیفات سـیمونز    Ulocladiumکنیدیوم هاي 

  .    به تایید رسید U. atrumبررسی شد و گونه 
در شرایط باغی، درصد آلودگی : جدا شدههاي  بیماریزایی قارچ

بیمـاریزایی گونـه   در اثبـات  . برگی بعد از یک هفته اندازه گیري شـد 
`W. carpoohilus   لکه هایی با عالئم مشخص غربالی به شـکل

ارغوانی تا قهوه اي مایل به زرد با حاشیه مشخص هاي  گرد و به رنگ
و در تعدادي موارد با تشکیل الیه جداگر، در تمـام قسـمتهاي بـرگ    

در برگهـاي مسـن، بیشـتر و در برگهـاي     ها  تشکیل شد که قطر لکه
سرسوزنی کـه انـدازه آنهـا حـداکثر بـه دو      هاي  د به لکهجوان، محدو

همچنین، در مایه زنـی سوسپانسـیون اسـپور     .شد رسید، می متر میلی
Ulocladium atrum      لکه هایی به صـورت پراکنـده کـه بیشـتر

تمرکز آنها نزدیک به رگبرگ اصلی بود به شکل گرد و برنـزه رنـگ   
با حاشـیه  ) ابعاد سرسوزنیدر (متمایل به سیاه و گاهی با مرکز سفید 

متر، بعـد از گذشـت یـک     میلی 6از ها  قطر لکه. مشخص تشکیل شد
اخـتالف معنـی   هـا   تجزیه واریانس حاصـل از داده . هفته تجاوز نکرد

. داري را در میان ارقـام در اثـر مایـه زنـی ایـن دو قـارچ نشـان داد       
بر روي ارقـام مـورد    Alternaria alternataسوسپانسیون اسپور 

زمایش، هـیچ اخـتالف معنـی داري را نشـان ندادنـد و در مقایسـه       آ
. ارقام در یک گروه قرار گرفتندهاي  میانگین دانکن نیز، همه میانگین

هاي مختلف بـه   بیماري ناشی از این گونه قارچی در میزبانهاي  لکه
میلیمتر نمایان شـدند   5گوناگون و معموالً به قطر حداکثر هاي  شکل

ها، ارغوانی  برنزه رنگ و در سایر میزبانها  و بادام لکه که بر روي هلو
سرسوزنی حالت غربال را پیدا هاي  تا قرمز رنگ بودند و تعدادي از لکه

انجام تستهاي بیماریزایی در شرایط آزمایشگاهی بر روي . کرده بودند
فوق را هاي  برگ بریده ارقام درختان میوه هسته دار، بیماریزایی قارچ

  .دتایید کر
میانگین وقوع و شدت بیماري در برگ در مطالعات آزمایشگاهی و 

کند که شرایط محیطی مساعد  می باغی، یکسان نبود و این مشخص
رطوبتی طوالنی نیاز دارد و همچنـین،  هاي  براي این بیماري به دوره

سن برگچه مورد مطالعه نیز، در این امـر مـؤثر اسـت کـه بـا نتـایج       
رطوبت و سن برگچه توت فرنگی به وسـیله   مطالعات درجه حرارت و

مطابقت  Phomopsis obscurosدر اثر قارچ ) 18(نبه و همکاران 
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  .دارد
خوب رشد در نواحی نیمـه  هاي  به گونهAlternaria هاي  گونه

و گزارشات متعددي از کشورهاي آسیایی ) 21(خشک معروف هستند 
ـ     وه هسـته دار  از بیمارگري این گونه بر طیـف وسـیعی از درختـان می

از طرفی، بیماري غربالی  )33و16(همراه با عالئم غربالی اشاره دارند 
هسـته دار در تعـدادي از نـواحی    هاي  نیز، یک بیماري جدي در گونه

بنابراین این تحقیـق بـه دامنـه وسـیع     ).  8(نیمه خشک جهان است 
بر روي درختان میوه هسـته دار و    A. alternataبیماریزایی گونه 

شرایط آب و هوایی مساعد براي بیماري مشابه با قارچ اصلی عامـل  
اشاره دارد که در اقدامات کنترلی براي  (W. carpophilus)غربالی 

مطالعـات زیـادي روي بیمـاري    . این بیماري باید در نظر گرفته شود
صورت گرفته در کشورهاي خارج  W. carpophilusغربالی و گونه 

، )31(اســت کــه تعــدادي از آنهــا شــامل بیولــوژي قــارچ و بیمــاري 
، دامنـه میزبـانی قـارچ    )14(، بقاي مایه تلقیح )23 و 8(اپیدمیولوژي 

و کنترل بیمـاري  )  15(، اثرات بیماري در کاهش عملکرد بادام )32(
علیرغم اینکه، ایـن بیمـاري در کشـور مـا نیـز داراي       .باشد می) 29(

اقتصادي است، اما تحقیقاتی که انجام گرفته محدود تا سـال  اهمیت 
و از آن تاریخ ) 5 و 4، 3، 2، 1(شود  می توسط اشکان و پیغامی 1365

تحقیقـی کـه   . به بعد،  به اهمیت بیماري توجه زیـادي نشـده اسـت   

به عوامل قارچی مولد بیمـاري غربـالی بپـردازد در داخـل و      منحصراً
شناخت صـحیح از عوامـل مولـد    . ه استخارج از کشور صورت نگرفت
 را در سال براي کنترل بیمـاري کـاهش  ها  بیماري، کاربرد قارچکش

براي اولین بار  Ulocladium atrumگونه در این تحقیق، . دهد می
از دنیا به عنوان یکی از قارچهایی که در سـطح پهنـک بـرگ ظـاهر     

 Alternaria هـاي   آورنـد همـراه بـا گونـه     مـی  غربال را به وجود
alternata  وWilsonomyces carpophilus   از درختان میـوه

یک از قارچهاي  هر. شود می هسته دار استان خراسان رضوي گزارش
مذکور باعث بیماریهاي لکه برگی در این درختان می شوند که شرایط 
میکروکلیماي غالب منطقه بروز حالت غربالی سطح برگ را در اثر این 

  .آورد یبه وجود مها  قارچ
  گزاريسپاس

این تحقیق در مرکز تحقیقات کشاورزي استان خراسـان رضـوي   
بدینوسیله نگارندگان مراتب قدردانی خود را از بخـش  . اجرا شده است

آفات و بیماریهاي گیاهی و بخش باغبانی که مساعدت هاي الزم را 
  .درانجام این تحقیق به عمل آورده اند، ابراز می دارند

  

  
  منابع

  .62-39، جلد هفتم، اوین، تهران، صفحه 2نشریه بیماریهاي گیاهی، شماره . بیماري غربالی درختان میوه. 1350. و اسدي پ. ن ماشکا -1
  .صفحه 277، اوین، تهران، 1نشریه مؤسسه بررسی آفات و بیماریهاي گیاهی، شماره . قارچهاي ایران. 1356. ارشاد ج -2
نشریه بیماریهاي گیاهی، . هوایی درختان زردآلو و بررسی حالت تضاد آنها با عامل بیماري غربالیهاي  مطالعه میکوفلور اندام. 1363. پیغامی ا -3

  .56-51صفحه . جلد بیستم، اوین، تهران 4-1شماره 
ژوهشی نشریه پ. Trichoderma viridaeبررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با عامل بیماري غربالی زردآلو به وسیله قارچ . 1365. پیغامی ا -4

  . ، دانشگاه تبریز3شماره 
  .13-9، سال چهارم، صفحه 1شماره . بیماري درختان میوه. 1326. قانع م -5
عامل بیماري سفیدك سطحی مـو بـا    .Uncinula necator (Schw.) Burrبررسی بیولوژي و تنوع ژنتیکی . 1383. حاجیان شهري م -6

  .صفحه 135ي در رشته بیماري شناسی گیاهی،دانشگاه تهران، رساله دکتر. در استان خراسان RAPD-PCRاستفاده از روش 
7- Adaskaveg J.E., Ogawa J.M., and Buttler E.E. 1990a. Morphology and ontogeny of conidia in 

Wilsonomyces carpophilus gen.nov.  and comb.nov., causal pathogen of shot hole disease of Prunus 
spicies. Myco. 31:275-290. 

8- Adaskavege J.E., Shaw D.A., and Ogawa J.M. 1990b. A mist generator and environmental monitoring 
system for field studies on shot hole disease of almond. Plant Dis. 74: 558-562. 

9- Chelkowski J., and Visconti A. 1992. Alternaria biology, Plant disease and metabolites. Topic in 
Secondary Metabolism. 3. 35 pp. 

10- Eastwell K.C. and ET AL., 2005. Sweet cherry disease. Washington State University Extension, Colleg 
of Agricultural, Human, and Natural Resources Science. 

11- Ellis M.B. 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth Mycol. Institute, Kew. 608 pp. 
12- Ellis M.A. 2008. Cherry leaf spot. University Extension Fact Sheet, Plant pathology, Agriculture and 

Natural Resources, HYG-3021-08. 
13- Hichman G.W. 2001. Preventing shot hole disease. University of California Cooperative Extension, 



  1389 بهار، 1، شماره 24، جلد)علوم و صنایع کشاورزي( نشریه حفاظت گیاهان     118

Mariposa County. 
14- Highberg L.M., and Ogawa J.M. 1986. Survival of shot hole inocolum in a association with dormant 

almond buds. Plant Dis. 70: 828-831. 
15- Highberg L.M and Ogawa J.M. 1986. Yield reduction in almond related to incidence of shot hole 

disease. Plant Dis. 70: 9, 825-828. 
16- Inoue K., and Nasu H. 2000. Black spot of peach caused by Alternaria alternata (Fr.) Keissler. J. Gen. 

Plant Pathol. 66: 18-22. 
17- Mendes M.C., Rosa F.O., and Souza G.H. 1998. Estimate of the production of Alternaria alternata (Fr.) 

Keissler conidia in culture medium. Cinecia Agrotecno. 22:1, 122-125. 
18- Nita M., Ellis M.A., and Madden L.V. 2003. Effects of temperature, wetness duration, and leaflet age 

infection of strawberry foliage by Phomopsis obscurans. Plant Dis. 87: 579-584. 
19- Poole M.C., Kumar S., McKirdy S.J., Grimm M., Mackie A., Astbury C., and Stuart M.J. 2001. 

"Categorisation of pests of stone fruit from Eastern Australia, Final State Import Risk Analysis of 
cherry fruit (Prunus avium) from South Australia into Western Australia". The Western Australia 
Department of Agriculture, 152 pp. 

20- Prikhodko V.P. 1975. Shot hole spot of stone fruit trees. Zashchita Rashchita Rast. 9: 47. 
21- Rotem J. 1994. The Genus Alternaria: Biology, Epidemiology, and Pathogenicity. pp. 11-34, APS 

Press, Minneosota. 
22- Sharma R.C., and Paul Y.S. 1986. Target leaf spot of peach- A new disease from India. Plant Dis. Res. 

1: 90-91. 
23- Shaw D.A., Adaskaveg J.E., and Ogawa J.M. 1990. Influence of wetness period and temperature on 

infection and development of shot hole disease of almond caused by Wilsonomyces carpophilus. 
Phytopathol. 80: 749-756. 

24- Simmons E.G. 1967. Typification of Alternaria, Stemphylium, and Ulocladium. Mycologia. 59, 67-92. 
25- Simmons E.G. 1982. Alternaria themes and variations (11-13). Myco. 1: 44-57. 
26- Simmons E.G. 1992. Alternaria taxonomy: Current status, viewpoint, challenge. Pages 1-35 in : 

Alternaria Biology, Plant Disease and Metabolities. J. Chelkowski and A. Visconti, eds. Elsevier 
Science Publishers, Amsterdam. 

27- Simmons E.G. 1998. Multiplex conidium morphology in species of the Ulocladium atrum group. Can. 
J. Bot. 76: 9, 1533-1539. 

28- Simmons E.G . 1999. Alternaria themes and variations (236-243): host-specific toxin producers. Myco. 
70: 325-369. 

29- Teviotdale B.L., Viverose M., Freeman M.W., and Sibbert G.S. 1989. Effect of fungicides on shot hole 
disease of almonds. Calif. Agric. 43: 21-23. 

30- Thomidis T. and Tsipouridis C. 2006. First report of Alternaria leaf spot on cherry trees in Greece. 
Pomology Institute Naoussa, Plant Dis. 90: 680. 

31- Wilson E.E. 1937. The shot hole disease of stone fruit trees. Calif. Univ. Agri. Exp. Stn. Bull. 608: 40. 
32- Zafar S.I., and Sufi N.A. 1972. Coryneum blight and other disease of apricot (Prunus armeniaca) in 

North-West Pakistan. Pakistan J. Sci. Ind. Res. 15: 3, 193-195. 
33- Youngjun K., Hyang B.L., and Seung H.Y. 2005. First report of leaf spot on Japanese plum caused by 

an Alternaria sp. in Korea. Plant Dis. 89: 343. 
 

  


