
 ایران دانش گیاهپزشکی

 (79-92)ص 1399بستان بهار و تا، 1، شمارة 51دورة 
Iranian Journal of Plant ProtectionScience 
Vol 51, No 1, spring and summer 2020 (79-92) 

DOI: 10.22059/ijpps.2020.293088.1006920 
 

 

* Corresponding author E-mail: jamali454@yahoo.com 

 در استان کرمانشاه درختان بلوط و زوال عامل سرخشکیدگی  هایبیمارگریی زا یماریبمقایسۀ 
 

 

  4سعید عباسی و 3، علیرضا معرفت*2صمد جمالی ، 1محمد صابرنسب
 ی کرمانشاهرازدانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه . 1

 ی کرمانشاهرازاران گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه دانشیاستادیار و  ، به ترتیب 4و 3، 2
 (08/12/98تاریخ پذیرش:  - 17/09/98)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 . وجودشود یزاگرس ایران محسوب م یها درختان بلوط یک بیماری مهم در جنگل یها بیماری زوال و خشکیدگی سرشاخه

Paecilomyces formosus ،Biscogniauxia mediterrane  وNeoscytalidium novaehollandiae  همراه با عالیم زوال و
بررسی شد. در ها بیمارگر ییزا یماریبمقایسۀ مولکولی و  یها یژگیو های استان کرمانشاه، در جنگل سرخشکیدگی درختان بلوط

های مذکور موجود  درصدی با گونه 1۰۰ مولکولی با استفاده از ابزار جستجوی بالست، هر سه بیمارگر همپوشانی و همولوژی بررسی
 یها این سه بیمارگر قادر به ایجاد شانکر روی شاخه یها هیمشخص شد که تمام جدا ییزا یماریبدر بانک ژن نشان دادند. در ارزیابی 

ی نیز هر سه گونه یی روی شاخۀ بریدۀ سایر درختان جنگلزا یماریبدر اثبات هستند.  درختان بلوطی شده زن هیماهای  و نهالبریده 
های دوساله تحت تنش خشکی، ازنظر سرعت پیشرفت عالیم  روی نهال ییزا یماریب ۀدر مقایسقادر به ایجاد عالیم شانکر بودند. 

های  روی نهال یتر در زمان کوتاه B. mediterrane گونۀ که یطور به ،بین این سه گونه وجود داشت یدار یبیماری اختالف معن
های  دیگر با سرعت کمتری روی نهال ۀنسبت به دو گون P. formosus ۀگون در شرایط تنش خشکی عالیم ایجاد کرد.شده  یزن هیما
سمت باال و ه صورت شانکر ایجاد شد که ب به هاشده با این بیمارگر یزن هیبلوط ما یها نهالعالیم روی شده عالیم ایجاد کرد.  یزن هیما

دما بر رشد شعاعی  ریتأثبررسی . شد انجاممشاهده شد. جهت تکمیل اصول کخ، جداسازی مجدد شده پیشروی  یزن هیما ۀپایین ناحی
ی و گرمایش جهانی سال خشکهای بیمارگر نشان داد که هر سه گونه گرمادوست بوده و احتمال ارتباط این بیمارگرها با پدیدۀ  گونه

 وجود دارد. 

 ناسایی مولکولی، بلوط، ایران.ش، Biscogniauxia mediterranea های کلیدی: واژه
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Oak dieback is one of the most important diseases that presently affects the Zagros oak forests (Northwest to 

Southeast of Iran). The presence of Paecilomyces formosus, Biscogniauxia mediterranea, and Neoscytalidium 

novaehollandiae associated with oak trees that show dieback and declining symptoms in the forests of 

Kermanshah province and the molecular and pathogenic characteristics of these pathogenic isolates were 

investigated. In the molecular analysis using blast search tools, all three pathogens showed homology of 100% 

with the species mentioned in the GenBank. Pathogenicity tests revealed that all isolates of these three pathogens 

were capable of producing cankers on detached branches and inoculated seedlings of oak trees. Our results showed 

that all three species obtained from oak trees could produce cankers on excised branches of other trees. In 

comparison with pathogenicity on two-year-old seedlings under drought stress, there was a significant difference 

between the three species in terms of the rate of disease progression, so that B. mediterranea caused symptoms on 

seedlings inoculated under drought stress in a shorter time. Paecilomyces formosus caused symptoms in a longer 

period on the inoculated seedlings than the other two species. After inoculation, all cankers that extended upward 

and downward from the point of inoculation were evident on stems of all inoculated seedlings. Re-isolation was 

performed, and isolates were compared to original cultures providing evidence for fulfilling Koch’s postulates. 

Investigation of the effect of temperature on the radial growth of pathogenic species showed that all three species 

are thermophilic fungi, which may be related to warming and drought. 
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 مقدمه

، Fagaceae  خانواده از Quercus علمی نام با بلوط

. (Coombs, 1999) است گونهصد  شش از بیش دارای

 آسیا، یعنی شمالی نیمکرة سرتاسر در بلوط جنس

 تا و داشته گسترش آفریقا و اروپا شمالی، آمریکای

 ;Axelrod, 1983) رود یم پیش استوا خط یها یکینزد

Crepet & Nixon, 1989)گونۀ سه ایران غرب . در 

 Quercus persicaایرانی بلوط شامل بلوط مهم و اصلی

(Q. brantii) ، Q. infectoria و Q. libani دارد  وجود

(Jazirehi & Rostaghi, 2003)  ی ها گونهکه این

ی استان ها جنگل مساحت از درصد 70درختی حدود 

 زاگرس یها جنگلاست.  داده پوشش را کرمانشاه

 نقش کشور، طبیعی جنگلی بوم زیست دومینعنوان  به

 اقلیمی تعادل و آب منابع تأمین در یا ارزنده بسیار

 عنوان به، و (HosseinZadeh et al., 2015) دارد کشور

 در ریزگردها گزند غرب کشور را از ساکنان دفاعی، سد

 در ۀ وجود تاننواسط به. همچنین دارد یم نگه امان

بلوط . (Heaey et al., 2007)اهمیت پزشکی دارد  میوه

 ها مصرف دام به زمستان در جایگزین تغذیۀعنوان  به

و همچنین ازجمله مقاصد  (Rajablou, 2009) رسد یم

زیبا برای جلب گردشگران داخلی و خارجی است که 

ارایه خدمات رفاهی به گردشگران، اشتغال و 

همراه دارد. از سال درآمدزایی را برای افراد محلی به 

زاگرس دچار بحران جدی شده  یها ، جنگل1388

و سیصد هزار هکتار از  ونیلیم کیبیش از  که یطور به

جنگلی در معرض خشکیدگی قرار  یها این عرصه

اند. در پی تغییرات اقلیمی و به دنبال آن ضعف  گرفته

فیزیولوژیک درختان بلوط، شرایط برای فعالیت 

طلب مساعد شده  فرصت یها یماریب تعدادی از آفات و

(Guarín & Taylor, 2005) آن خشکیدگی  ۀکه نتیج

غرب کشور است.  یها و زوال درختان بلوط در جنگل

 تر بیشاخیر از  یها ازجمله بیمارگرهایی که در سال

عنوان یک بیمارگر  مناطق جنگلی در دنیا و ایران به

 ۀزوال درختان بلوط گزارش شده است، گون عامل

 & Jurc)است  Biscogniauxia mediterraneaقارچی 

Ogris, 2006; Ju et al., 1998; Manion et al., 

1986; San Martín González & Rogers, 1993; 

Mirabolfathy et al., 2011; Tavakolee & Perozee, 

2011; Ghasem Esfahlan et al., 2016)  .گونۀ  راًیاخ

obolarina persica  عامل زوال درختان  عنوان بهنیز

 Mirabolfathy et)بلوط در ایران گزارش شده است 

al., 2013 ) ،ی قارچی زیادی ها گونه. عالوه بر این

که اند  زوال درختان بلوط گزارش شدهعامل  عنوان به

 ،Fusicoccum quercusاز  اند عبارت ها آنتعدادی از 
Obolarina persica، Paecilomyces formosus، 

Ophiostoma querci ،Diplodia mutila ،
Apiognomonia quercina ،Stereum rugosum ،
Pezicula cinnamomea ،Ceratocystis 

fagacearum، Botryosphaeria spp. ،Coryneum 

depressum ،Phaeoacremonium spp. و 
Dothiorella iberica (Butin, 1995; Schmidt, 

2006; Simonin et al., 1994; Halliwell, 1966; 

Braithwaite et al., 2007; Lynch et al., 2013) .

زیرزمینی  یها آب ةگرمایش جهانی و کم شدن ذخیر

حساس شدن  جهیباعث ضعیف شدن درختان و درنت

 & Guarín)شود  ها به بیمارگرهای قارچی می آن

Taylor, 2005; Allen et al., 2010)های  . در طی دهه

وهوایی ازجمله افزایش دما و کاهش  اخیر تغییرات آب

 موجبهای زاگرس اتفاق افتاده که  آب خاک در جنگل

درختان بلوط به بیمارگرهای قارچی مستعد شدن 

. شده استهایی که گرمادوست هستند  بخصوص قارچ

های  قارچ ییزا یماریب ۀمقایس پژوهشهدف این 

ی شده از درختان بلوط در استان بیمارگر جداساز

 کرمانشاه است.
 

 ها روشمواد و 
 ی و جداسازی بردار نمونه

از  غرب النیگو  آباد اسالمی ها جنگلی از بردار نمونه

بلوط و  درختان از 1395تا فروردین  1394فروردین 

 ۀپست ازجملهی درختان جنگلی ها گونههمچنین سایر 

 یکوه اخته و بادام الوحشی، زالزالک، انجیر، کیکم، زغ

که عالیم سرخشکیدگی داشتند انجام شد. مشخصات 

شامل طول و عرض  موردنظری ها مکانجغرافیایی 

 ۀاستفاده از نسخجغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با 

ها پس از  . نمونهشدثبت GPS  Handyافزار  نرم 8.8

انتقال به آزمایشگاه شستشو شدند و پس از 
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از  یمتر یلیم 2-5عات کوچک ، قطیبردار عکس

سالم و بیمار جدا و پس از ضدعفونی  حدفاصل بافت

درصد، سه بار با آب  10سطحی با هیپوکلریت سدیم 

کشت  طیها در مح مقطر سترون شستشو شدند. نمونه

کشت و به مدت ( PDA)آگار -دکستروز-ینیزم بیس

و  سلسیوس ۀدرج 25انکوباتور با دمای  درونروز  10

ساعت روشنایی  12ساعت تاریکی و  12وری تناوب ن

 . شدندطور مرتب بازدید  نگهداری و به

 

 ها هیجداشناسایی 

 ی شناخت ختیراز خصوصیات  استفاده با شناسایی

استفاده  ها هیخالص برای شناسایی جدا یها از کشت

 یشناخت ختیشد. شناسایی بر اساس خصوصیات ر

ارهای مانند ساخت ،کشت یها طیدر مح ها هیجدا

مانند رنگ، شکل،  کنیدیومخصوصیات  و تولیدمثلی

با استفاده از کلیدهای  کنیدیوماندازه و تزیینات سطح 

 انجام شد یشناس معتبر قارچ بندی( )رده تاکسونومیکی

(Burnett & Hunter, 1987; Samson, 1974) .  

 

 تبارزایشی لیوتحل هیو تجز مولکولی شناسایی

با  ها هیجدا DNAاستخراج  ،مولکولی یها یدر بررس

 Cetyl trimehyl  (CTAB)استفاده از روش

ammonium bromide انجام شد (Gardes and Bruns 

، با استفاده از ها هیجدا rDNA ژنومITS ۀ ناحی .(1993

 ITS4 (White et وITS ترکیب آغازگرهای عمومی 

al., 1990) عنوان آغازگرهای پیشرو و  به ترتیب به

پلی مراز با استفاده از  یا رهیزنج واکنش رو توسط پس

 شد. تکثیر  PCR (T-persoal, Biometra)دستگاه 
به شرکت ماکروژن  یابی یبرای توال رشدهیقطعات تکث

صورت مستقیم با  کره جنوبی ارسال و از یک جهت به

 یها یشدند. توال یابی یتوال ITS1استفاده از آغازگر 

 7.1آمده به روش دستی و با استفاده از نسخه  دست به

ویرایش شدند.  Bioedit (Hall, 1999)افزار  نرم

به   Bankitافزار شده با استفاده از نرم ویرایش یها یتوال

 های پژوهشبانک ژن ارایه و شماره دسترسی برای 

 یها یابتدایی توال یساز فیبعدی اخذ شد. رد

ی معتبر از بانک ها یتوالبه همراه سایر شده  ویرایش

انجام شد،  ClustalWافزار  با نرم( 1ژن )جدول 

تنظیماتی  BioEditافزار  صورت دستی در نرم متعاقباً به

با  تبارزایشی یها درخت و روی آن صورت گرفت

 MEGA5 (Tamura et al., 2011)افزار  استفاده از نرم

ۀ لیوس بهشجرة حاصل ترسیم شد. پایداری انشعابات 

 تکرار ارزیابی شد. 1000آزمون اعتبار سنجی با 
 

 یی در آزمایشگاهزا یماریباثبات 

ی ها شاخهیی در آزمایشگاه از زا یماریببرای اثبات 

متر( استفاده شد.  سانتی 4و قطر  20بلوط سالم )طول 

درصد ضدعفونی سطحی شدند و  70با الکل  ها شاخه

، یک بلوک متر یسانت 1ه قطر پس از ایجاد سوراخی ب

از پرگنۀ در حال رشد و فعال قارچ روی حفره قرار 

داده و با پارافیلم پوشانده شد. برای شاهد نیز تمام 

مراحل بدون وجود قارچ و تنها با یک بلوک از محیط 

جدایه  44) ها هیجدای شد. از تمام زن هیما PDAکشت 

جدایه از  Paecilomyces formosus ،20از 

Biscogniauxia mediterrane  جدایه از  1۶و

Neoscytalidium novaehollandiae)  برای اثبات

ی بریده بلوط در آزمایشگاه ها شاخهیی روی زا یماریب

در دو تکرار استفاده شد. برای جلوگیری از خشک 

در نایلون گذاشته شدند و در انکوباتور  ها شاخهشدن، 

اری شدند. پس درجۀ سلسیوس نگهد 22-25در دمای 

برای مشاهده عالیم شانکر بررسی و  ها شاخهروز  45از 

 با شاهد مقایسه شدند. 

 

  یی در گلخانهزا یماریباثبات 

ی ها شاخهروی  ها هیجدایی زا یماریبپس از اثبات 

یی زا یماریب، برای بررسی و مقایسۀ وضعیت شده دهیبر

ها در شرایط تنش آبی )آبیاری  ها روی نهال جدایه

( و بدون تنش )آبیاری بر بار کها هر دو هفته ی نهال

ها( هر جدایه در سه تکرار  اساس ظرفیت مزرعه گلدان

سانتیمتر و  20بلوط )ارتفاع  دوسالهی ها نهالروی 

ی شدند. پس از ضدعفونی زن هیما( متر یسانت 1قطر 

درصد یک شکاف به طول یک  70سطحی با الکل 

ایجاد و یک بلوک از قارچ متر با چاقو روی نهال  سانتی

از بروز  روی آن گذاشته و با پارافیلم پوشانده شد. پس
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ی شده، اقدام زن هیمای ها نهالبیماری روی  میعال

 گیری شانکرها و مقایسه با شاهد شد.  اندازه به

 

 ها اثر دما بر رشد شعاعی جدایه

و  PDAها در محیط غذایی  رشد شعاعی جدایه

درجۀ  40و  35، 30، 25، 20، 15و  10، 5دماهای 

متر  میلی 5هایی به قطر  شد. دیسک مطالعهسلسیوس 

ی در حال رشد فعال که به مدت ها پرگنهاز حاشیۀ 

درجۀ سلسیوس نگه داشته شده  25یک روز در دمای 

، PDAی پتری حاوی محیط ها تشتکبودند در مرکز 

وارونه قرار داده شدند. هر جدایه از هر تیمار  صورت به

ۀ قارچ در دو پرگنسه تکرار کشت گردید. قطر  در

و تا یک هفته  بار کی هرروزجهت عمود بر هم 

 گیری شد. اندازه

 

  ها داده لیوتحل هیتجز

یجادشده روی ای حاصل از قطر شانکرهای ها داده

های قارچی، بر اساس  یهجدای بلوط توسط ها نهال

درصد با استفاده از  5آزمون دانکن در سطح احتمال 

 .ی شدندبند دسته SAS افزار نرم 9نسخۀ 
 

 نتایج

 ی قارچیها هیجدابرداری و شناسایی  نمونه

از  یعالیم سرخشکیدگی در تمام مناطق موردبررس

غرب مشاهده شد.  النیآباد و گ بلوط اسالم یها جنگل

در مناطق چشمه اتاوال و کوه ها  خشکیدگی سرشاخه

ه گرزه قیو غرب و کو النیگ یها کانی شمامه از جنگل

آباد غرب دارای شدت بیشتری  اسالم یها از جنگل

درخت بلوط نمونه  97. از نسبت به سایر مناطق بود

قارچی  ۀجدای 2۶2دارای عالیم سرخشکیدگی 

بیمارگر جداسازی شده از  یها جداسازی شد. قارچ

ی شناخت ختیربر اساس خصوصیات درختان بلوط 

جدایه )فروانی  3۶با  P. formosusعبارت بودند از 

جدایه )فروانی  20با  B. mediterraneدرصد(،  7/13

جدایه  1۶با  N. novaehollandiaeدرصد( و  ۶/7

برای تایید شناسایی . (1)شکل  درصد( 1/۶)فروانی 

پس از استخراج . انجام شدشناسایی مولکولی نیز  ،شناختی ریخت

DNA داخلی با  شده یبردار یگانه نسخه یها یژنومی، ناحیه توال
تکثیر شد که طول این ناحیه  ITS4و  ITS1استفاده از آغازگرهای 

جفت باز بود. با استفاده از ابزار  600تا  500ها بین  برای جدایه
های  با گونه پژوهشآمده در این  دست به یها هیجستجوی بالست جدا
P. formosus ،B. mediterrane  وN. 

novaehollandiae  شده از کشورهای  گزارشموجود در بانک ژن
های  ها با شماره دسترسی جدایهدرصد تشابه داشتند.  ۹۹-۱00مختلف 

KX061192 و KX061193  برایB. mediterrane  ،
MH567069  تاMH567073  برایP. formosus  و
MH883623 تا MH883627 برایN. novaehollandiae 

، ITSر ناحیه مبتنی ب تبارزایشیدر بانک ژن ثبت شدند. در واکاوی 
 ۹7از ایران با ضریب اطمینان  N. novaehollandiae یها هیجدا

 .Nمعتبر  ۀدرصد در یک گروه مونوفیلتیک با گون

novaehollandiae  (. ۲از سایر کشورها قرار گرفتند )شکل
درصد در  ۹۴با ضریب اطمینان  P. formosusهای ایرانی  جدایه

از بانک ژن و  P. formosusهای معتبر  گروه مونوفیلتیک با گونه
درصد با  ۹۹با ضریب اطمینان  B. mediterrane های ایرانی جدایه
از سایر کشورها در یک گروه  B. mediterraneهای معتبر  گونه

لکولی وصحت شناسایی م تبارزایشیمونوفیلتیک قرار گرفتند. نتایج 
تر  بیشاز مذکور،  یها هی(. عالوه بر جدا۲ها را تایید کرد )شکل  گونه

 .sp یها درختان بلوط دارای عالیم سرخشکیدگی قارچ
Trichoderma  درصد(،  ۳۲جدایه )فروانی  ۸۴باPenicillium 

sp.  درصد(،  ۹۹/۲0فروانی جدایه ) 55باAspergillus sp.  ۴6با 
با پنج  .Cunninghamella sp ۀدرصد( و گون ۱7/5جدایه )فروانی 

درصد  60 ندنشان داد ها یست آمد. بررسدرصد( به د ۱/۹فروانی جدایه )
درصد  P. formosus ،۳0شده آلوده به قارچ  یبردار مناطق نمونه

 .Nدرصد آلوده به قارچ  ۱۳و  B. mediterraneآلوده به قارچ 

novaehollandiae یاستثنا ز سایر درختان جنگلی به. اهستند 
 sp Trichoderma، Penicillium. یها هینیز جدادرختان بلوط 

sp.  وAspergillus sp. به دست آمد. 

 
آمده از  دست به یها جداسازی و شناسایی قارچ

 درختان جنگلیسایر 

از سایر درختان جنگلی دارای عالیم سرخشکیدگی 

شده ازجمله ون، زالزالک، کیکم،  یبردار نمونه

قارچی  ۀجدای 35 یکوه اخته، انجیر و بادام زغال

زی شده عبارت بودند جداسا یها جداسازی شد. قارچ

 Pistacia)از درختان ون  P. formosus ۀاز چهار جدای

atlantica) ،ۀچهار جدای P. formosus  از درختان

 sp. ۀجدای 12و  (Crataegus aronia)زالزالک 

Trichoderma، 10 ۀجدای Penicillium sp.  و پنج

جداسازی  از مابقی درختان .Aspergillus sp ۀجدای

 شد.
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 ازآمده  دست به یها هیجدا ییزا یماریب تعیین

 جنگلی درختان سایر و بلوط درختان

 یها هیمنظور تعیین بیمارگری جدا به پژوهشدر این 

 روشآمده از درختان بلوط از  دست قارچی به

 ییزا یماریبریده استفاده شد. در آزمون ب یها شاخه

. شدندجدایه( بررسی  2۶2قارچی ) یها هیتمام جدا

 .Pقارچی  ۀمتعلق به سه گون یها هیاتنها جد

formosus (3۶ آمده از درختان بلوط و  دست به لجدای

 .Bهشت جدایه از درختان ون و زالزالک(، 

mediterrane (20  و )جدایهN. novaehollandiae 
روی  ییزا یماریقادر به ایجاد شانکر و بجدایه(  1۶)

اد سرعت رشد و ایجبلوط بودند.  ساله کی یها شاخه

 .Nو  B. mediterraneعالیم در دو گونۀ 

novaehollandiae   از گونۀ تر عیسرخیلی P. 

formosus .روی  ییزا یماریب در اثبات انجام شد

 P. formosusهای  تمام جدایهبریده بلوط،  یها شاخه

ای به شکل بیضوی و کشیده کردند.  ایجاد شانکر قهوه

ود قارچ در اثری از وج گونه چیروی سطح شانکرها ه

  و B. mediterrane ۀدو گون. سطح چوب مشاهده نشد
N. novaehollandiae عالیم  شده دهیهای بر روی چوب

های هر  ها نشانه ایجاد کردند که دوده یا شانکر دوده

 گونه چیها ه (. سایر قارچ3قارچی بودند )شکل  ۀدو گون

 یها هیجدا یزن هیپس از ما .عالیمی ایجاد نکردند

بریده و ایجاد عالیم،  یها مذکور روی شاخه قارچی

 . انجام شدجداسازی مجدد برای اثبات اصول کخ 

 

 از پایگاه اطالعاتی بانک ژن اخذشدهی ها گونهی پژوهش حاضر و ها گونه. شمارة دسترسی 1جدول 
Table. 1. Isolates and NCBI GenBank accession numbers of species used in this study 

 

 یی در گلخانه زا یماریبآزمون 

در شرایط  ها نهالیی در گلخانه روی زا یماریبآزمون 

ی زن هیما. در انجام شدتنش خشکی و بدون تنش 

ی به این صورت زن هیمانتایج  P. formosusها با  نهال

 40ی که تحت تنش قرار داشتند بعد از ها نهالبود که 

از روز خشک شدند و در شرایط بدون تنش بعد 

 .Bی با زن هیماروز خشک شد. در  70 باًیتقرگذشت 

mediterrane یی که تحت تنش قرار داشتند ها نهال

هایی که در شرایط  روز خشک شدند و نهال 27بعد از 

روز خشک  55 باًیتقربدون تنش بودند بعد از گذشت 

ITS Location Isolate No. Species 
MH883623 Iran NeNo3 Neoscytalidium novaehollandiae 
MH883624 Iran NeNo4 Neoscytalidium novaehollandiae 
MH883625 Iran NeNo5 Neoscytalidium novaehollandiae 
MH883626 Iran NeNo6 Neoscytalidium novaehollandiae 
MH883627 Iran NeNo7 Neoscytalidium novaehollandiae 
MF055692 Iran FF9 Neoscytalidium novaehollandiae 
KY788097 Iran GRSH80 Neoscytalidium novaehollandiae 

MF288738 Iran KHDS2-3 Neoscytalidium novaehollandiae 

MH428006 India NAB1 Neoscytalidium novaehollandiae 
MH863173 Netherlands CBS 122071 Neoscytalidium novaehollandiae 

MK813852 Turkey Arp2-D Neoscytalidium dimidiatum 

MH567069 Iran RUF-PF1 Paecilomyces formosus 
MH567070 Iran RUF-PF2 Paecilomyces formosus 
MH567071 Iran RUF-PF3 Paecilomyces formosus 
MH567072 Iran RUF-PF4 Paecilomyces formosus 
MH567073 Iran RUF-PF5 Paecilomyces formosus 
GU968668 Netherlands DTO 63E7 Paecilomyces variotii 

HQ444388 South Korea LHL10 Paecilomyces formosus 
MH459158 China CGMCC 3.19066 Paecilomyces formosus 

KT781078 Brasil IG03 Paecilomyces formosus 

MN192158 China y-017 Paecilomyces formosus 
KX061192 Iran BiMe1 Biscogniauxia mediterranea 

KX061193 Iran BiMe2 Biscogniauxia mediterranea 
MK110498 Croatia Bm1 Biscogniauxia mediterranea 

AJ390411 Spain - Biscogniauxia atropunctata 

MH298852 Iran bs Biscogniauxia mediterranea 

EF026134 Taiwan 147 Biscogniauxia mediterranea 
KT253503 Italy Bx85 Biscogniauxia mediterranea 

KT253502 Italy Bx70 Biscogniauxia mediterranea 
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یی ها نهال N. novaehollandiaeی با زن هیماشدند. در 

روز خشک  29تند بعد از که تحت تنش قرار داش

شدند و نهالی که در شرایط بدون تنش بود بعد از 

روز خشک شد. در تمام موارد در  50 باًیتقرگذشت 

های قارچی مذکور، عالیم شانکر  ی جدایهزن هیمامحل 

ی زن هیماایجاد شد که به سمت باال و پایین از محل 

(. در برش عرضی 3گسترش پیدا کرده بود )شکل 

ی و تیره شدن نسوج آوندی ا قهوهز عالیم ساقه نی

مشاهده شد. برای تکمیل اصول کخ اقدام به کشت 

ی ها نهالبیمارگر از مجدد شانکرها شد که جدایه 

 ی شده دارای شانکر مجدد جداسازی شد.زن هیما

 
، (A)کنیدیوفور و فیالید : Paecilomyces formosusهای جداسازی شده از درختان بلوط بیمار.  ی قارچشناس ختیر. 1ل شک

، (E, F)، آسکوسپورها (D)استرومای سطحی : Biscogniauxia mediterranea، (C)، کالمیدوسپور (B) ها ومیدیکن

Neoscytalidium novaholandiaeهای کنیدیوم زا  : سلول(G) کنیدیوم نابالغ ،(H) آرتروسپور ،(I)های توتی شکل  ، کنیدیوم(J, K). 

Figure 1. Morphological features of pathogenic fungi isolated from diseased Persian oak trees: 

Paecilomyces formosus: A. Conodiophore and phialide, B. Conodia, C. Chlamydospore; Biscogniauxia 

mediterranea: D. Superficial stroma, Ascospores;Neoscytalidium novaholandiae: G. Conidiogenous cells 

with developing conidia, H. Immature Conidia, I. Arthrospores, J, K. Moriform conidia. E–F. 

Chlamydospore, G. Conidia (Bars: A, B, C, E, F, G, H, I, J and K= 16.7 μm, D = 5 mm). 
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 MF055692 Neoscytalidium novaehollandiae

 KY788097 Neoscytalidium novaehollandiae

 MF288738 Neoscytalidium novaehollandiae

 MH428006 Neoscytalidium novaehollandiae

 MH863173 Neoscytalidium novaehollandiae

 MH883623 Neoscytalidium novaehollandiae

 MH883624 Neoscytalidium novaehollandiae

 MH883625 Neoscytalidium novaehollandiae

 MH883626 Neoscytalidium novaehollandiae

 MH883627 Neoscytalidium novaehollandiae

 MK813852 Neoscytalidium dimidiatum

 GU968668 Paecilomyces variotii

 HQ444388 Paecilomyces formosus

 MH459158 Paecilomyces formosus

 MH567072 Paecilomyces formosus

 MH567071 Paecilomyces formosus

 MH567069 Paecilomyces formosus

 KT781078 Paecilomyces formosus

 MH567070 Paecilomyces formosus

 MH567073 Paecilomyces formosus

 MN192158 Paecilomyces formosus

 AJ390411 Biscogniauxia atropunctata

 KX061192 Biscogniauxia mediterranea

 KX061193 Biscogniauxia mediterranea

 MK110498 Biscogniauxia mediterranea

 MH298852 Biscogniauxia mediterranea

 EF026134 Biscogniauxia mediterranea

 KT253503 Biscogniauxia mediterranea

 KT253502 Biscogniauxia mediterranea

 MK967454 Terfezia claveryi

74

59

58

98

92

99

100

68

66

94

100

99

100

97

0.02 
 

از  آمده دست بهی بیمارگر ها قارچ ITSتوالی نوکلیوتیدی ناحیۀ  29مگا بر اساس مقایسۀ  افزار نرمبا  جادشدهیا. فیلوگرام 2شکل 

ی ها مثلث. بار 1000با تکرار  ی بین نوکلیوتیدهاها فاصلهو با حذف کامل  P-distanceو مدل الحاق مجاور درختان بلوط به روش 

 ی این پژوهش هستند.ها هیجداقرمز 
Figure 2. Neighbor-joining phylogram generated in Mega from the alignment of 29 combined ITS1, 

5.8S subunit, and ITS2 regions of the genomic ribosomal RNA sequences of the pathogenic fungi 

obtained from oak trees, using the P-distance model with complete deletion gap handling and 1000-

replication bootstrapping. Red triangles refer to isolates from Iran. 
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های جداسازی شده از درختان بلوط دارای عالیم سرخشکیدگی و زوال. عالیم شانکر ناشی از  یی قارچزا یماریبآزمون  .3شکل 

Paecilomyces formosus ی شده زن هیماهای  روی نهال(A) شاهد ،(B)های بریده ناشی از  ، عالیم شانکر روی شاخه
Paecilomyces 

formosus (C)شانکر ناشی از ، عالیمNeoscytalidium novaholandiae  ی شده زن هیماهای  روی نهال(D) شاهد ،(E) ،

، عالیم شانکر ناشی از Neoscytalidium novaholandiae (F)های بریده ناشی از  عالیم شانکر روی شاخه

Biscogniauxia mediterranea ه روی نهال

 .Biscogniauxia mediterranea (I)های بریده ناشی از  ، عالیم شانکر روی شاخه(H)، شاهد (G)ی شده زن هیماای 
Figure 3. Pathogenecity tests of recovered fungi from declining Persian oak trees under laboratory and 

greenhouse conditions: A. Vascular extent of necrotic tissue on oak seedlings inoculated with 

Paecilomyces formosus, B. Control, C. Canker caused by Paecilomyces formosus isolates on oak 

detached stem of oak, D. Vascular extent of necrotic tissue on oak seedlings inoculated with 

Neoscytalidium novaholandiae, E. Control, F. Canker caused by Neoscytalidium novaholandiae isolates 

on oak detached stem of oak, G. Vascular extent of necrotic tissue on oak seedlings inoculated with 

Biscogniauxia mediterranea, H. Control, F. Canker caused by Biscogniauxia mediterranea isolates on 

oak detached stem of oak. 
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ی بیمارگر ها قارچیی زا یماریبارزیابی قدرت 

 بلوط در شرایط تنش خشکی 

 .Pی ها قارچیی زا یماریبقدرت برای ارزیابی 

formosus ،B. mediterrane  وN. novaehollandiae 

 جادشدهیادر شرایط تنش خشکی از طول شانکرهای 

ی تحت تنش و همچنین از ها نهالروی ساقه 

ی تحت تنش ها نهالی که ا شده محاسبه زمان مدت

ی ها نهالدچار خشکیدگی شدند استفاده شد )برای 

 طیمحی با زن هیماای که در هنگام  کهشاهد از طول ل

طول  عنوان بهایجاد شد  ها نهالروی ساقه  PDA کشت

طول شانکر  ازنظرشانکر استفاده شد(. هر سه گونه 

ی در سطح پنج درصد دار یمعنتفاوت  جادشدهیا

ایجاد  زمان مدت ازنظر(. 4، شکل 2داشتند )جدول 

وجود ی بین هر سه گونه دار یمعنشانکر نیز اختالف 

 27پس از گذشت  B. mediterrane که یطور بهداشت 

تری نسبت به دو گونۀ دیگر عالیم  روز و در زمان کوتاه

بیشتری  زمان مدت P. formosusایجاد کرد و برای 

روز طول کشید تا عالیم ایجاد شود )جدول  40حدود 

 (. 5، شکل 3

 

 
 و Paecilomyces formosus ،Biscogniauxia mediterraneی ها هیاجدیی زا یماریب. تجزیه واریانس ارزیابی قدرت 2جدول 

Neoscytalidium novaehollandiae  در شرایط تنش خشکی. ها نهالروی ساقه  جادشدهیابر اساس طول شانکرهای 

Table 2. Analysis of variance of pathogenicity of Paecilomyces formosus, Biscogniauxia mediterrane, 

and Neoscytalidium novaehollandiae isolates based on canker length on seedling stem under drought 

stress. 
P F MS SS df  

0.00001  *312.367 0.782 2.345 3 Treatment 

  0.003 0.010 4 Error 

   2.355 7 Total 

     CV= 24.4* 

 

 

 
 Neoscytalidium و Paecilomyces variotii ،Biscogniauxia mediterraneaچی ی قارها هیجدای بند گروه. 4شکل 

novaehollandiae ی بلوط در شرایط تنش خشکی با استفاده از آزمون ها نهالروی  جادشدهیامیانگین طول شانکر  برحسب

 .دانکن در سطح پنج درصد

Figure 4. Grouping of Paecilomyces formosus, Biscogniauxia mediterranea, and Neoscytalidium 

novahollandiae isolates based on average of canker diameter created on oak seedling plants under 

drought stress using Duncan’s test at 5 % level. 
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 و Paecilomyces formosus ،Biscogniauxia mediterranea یها هیجدا ییزا یماریتجزیه واریانس ارزیابی قدرت ب -3جدول 
Neoscytalidium novaehollandiae بلوط تحت تنش یها شده برای خشکیدگی نهال زمان محاسبه بر اساس مدت. 

Table 3. Analysis of variance of pathogenicity of isolates of Paecilomyces formosus, Biscogniauxia 

mediterranea, and Neoscytalidium novaehollandiae based on calculated days for drying oak seedlings 

under stress. 
P F MS SS df  

0.00001 571 95.167 190.333 2 Treatment 

  0.167 0.500 3 Error 

   190.833 5 Total 

     CV= 19.2* 

 

 
 Neoscytalidium و Paecilomyces formosus،  Biscogniauxia mediterraneaقارچی  یها هیجدا یبند گروه .5ل شک

novaehollandiae شده در شرایط تنش خشکی  یزن هیبلوط ما یها شده برای خشکیدگی نهال زمان محاسبه برحسب میانگین مدت

 در سطح پنج درصد. دانکنبا استفاده از آزمون 
Fig. 5. Grouping of Paecilomyces formosus, Biscogniauxia mediterranea, and Neoscytalidium 

novahollandiae isolates based on average of days calculated for drying oak seedling plants under drought 

stress using Duncan’s test at 5 % level. 

  

 ها اثر دما بر رشد شعاعی جدایه

و  PDAها در محیط غذایی  رشد شعاعی جدایه

درجۀ  40و  35، 30، 25، 20، 15و  10، 5دماهای 

سلسیوس بررسی شد. دمای بهینه برای رشد تمام 

درجۀ سلسیوس  30تا  25های هر سه گونه بین  جدایه

درجۀ سلسیوس  35بود. هر سه گونه در دمای باالتر از 

درجۀ سلسیوس  40قادر به رشد بودند و در دمای 

 متوقف شد. ها آنرشد 

 

 بحث

های  های بلوط زاگرس طی سال نگلدر این پژوهش ج

بررسی شدند و مشخص شد که پدیدة  1395تا  1393

زوال و سرخشکیدگی بلوط، بیماری معمول در سرتاسر 

جدایۀ  2۶2در این بررسی  های بلوط است. جنگل

درخت دارای عالیم  97های مختلف  قارچی از قسمت

آمد. بیشترین  به دستشاخه، ساقه و تنه  ازجملهزوال 

جدایه  3۶با  Paecilomycesاوانی مربوط به جنس فر

ها جداسازی شدند. جنس  از سرشاخه غالباًبود که 

Biscogniauxia  فراوانی  ازنظرجدایه در ردة دوم  20با

های این بیمارگر همگی از تنه و  قرار گرفت که جدایه

های پایین گیاه نزدیک به طوقه جداسازی  قسمت

کدام از سرشاخه  یچهگر، های این بیمار شدند. جدایه

جداسازی نشدند. نتایج این پژوهش نشان دادند که 

توان به دو صورت  های بلوط را می بیماری در جنگل
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زوال و خشکیدگی سرشاخه تقسیم کرد که عامل 

اصلی سرخشکیدگی درختان بلوط در مناطق 

بود. با  Paecilomycesی در این مطالعه موردبررس

از درختان دارای عالیم  Biscogniauxiaتوجه به اینکه 

شد و از درختان دارای عالیم  زوال جداسازی

توان بیان کرد که  سرخشکیدگی جداسازی نشد، می

که در مراحل آخر  استاین بیمارگر پارازیت ضعیف 

کند و با توجه  ضعف درخت بلوط به آن حمله می

یت کل درخت را کلونیزه درنهارشد باال  سرعت به

جدایه در ردة  1۶با  Neoscytalidiumکند. جنس  می

فراوانی قرار گرفت. این جنس هم از  ازنظرسوم 

سرشاخه و هم از تنه درختان دارای عالیم زوال 

های  جداسازی شد. عالوه بر بیمارگرهای مذکور، گونه

، Trichodermaهای  قارچی دیگری از جنس
Aspergillus ،Cunninghamella  وPenicillium  از

آمدند که در  به دستلوط در حال زوال درختان ب

کدام قادر به ایجاد بیماری  یچهزایی  یماریببررسی 

از درختان در  غالباًهای ساپروفیت  نبودند. این گونه

حال زوال جداسازی شدند. شناسایی بیمارگرهای 

برد مدیریت صحیح الزم است. در  قارچی برای اتخاذ راه

سطح جنس با  این مطالعه شناسایی بیمارگرها در

بندی معتبر صورت گرفت.  استفاده از کلیدهای رده

برای شناسایی  شناختی ریخت یها یژگیاستفاده از و

زیادی دارند  شناختی ریختکه شباهت  ییها گونه

ممکن است منجر به شناسایی اشتباه بیمارگر شود 
(Jimenez-Fernandez et al., 2011; Samson et al., 

 .P ازجمله ها قارچعدادی از ت اینکه ضمن، (2009

formosus  وN. novaholandiae  ،عالوه بر گیاهان

پزشکی نیز حایز اهمیت هستند و باعث  ازنظر

 Rinaldi et) شوند یمی مختلفی در انسان ها یماریب

al., 2000; Salle et al., 2005; Houbraken et al., 

در درمان و اتخاذ  ها آنکه شناسایی دقیق  (2010

همچنین برد صحیح مدیریت الزم و ضروری است.  راه

ها تغییر  بندی تعدادی از قارچ های اخیر رده در سال

های مولکولی  یافته و به همین دلیل استفاده از روش

اجتناب است. در این  یرقابلغها،  برای شناسایی قارچ

برای شناسایی بیمارگرها  ITSبررسی از تکثیر ناحیۀ 

در این پژوهش  آمده دست بهی ها استفاده شد. جدایه

 100با استفاده از ابزار جستجوی بالست شباهت 

 .B. meditrranea ،Nهای  درصدی با توالی

novaholandiae  وP. formosus  موجود در بانک ژن

بازسازی تبارزایشی با استفاده از این  نشان دادند.

های قارچی استفاده  ناحیۀ ژنی که برای شناسایی گونه

ی خوب بهها  تواند در تعداد زیادی از قارچ می شود می

های  های در داخل گروه گونه حدودوثغورباعث تعیین 

 ;Van de Peer & De Wachter, 1997)نیایی شود  تک

Buckingham, 2011) . 

یه روی جدا 72زایی تمام  یماریبدر بررسی 

ها  های بریده ایجاد شانکر کردند. تمام جدایه شاخه

صول کخ مجدد از شانکرها جداسازی برای اثبات ا

روی سایر  قبالًهای مذکور  زایی گونه یماریبشدند. 

 ;Heidarian et al. 2017)گیاهان گزارش شده بود 

Jamali 2017; Safaee et al., 2017) در این بررسی .

های بلوط انجام  زایی هر سه گونه روی نهال یماریبنیز 

جاد شانکر روز ای 45گرفت که همگی پس از گذشت 

در بررسی مقایسۀ . زنی شده کردند یهماهای  روی نهال

های تحت تنش مشخص شد که  زایی روی نهال یماریب

B. meditrranea تر از دو گونۀ دیگر روی گیاه  سریع

شود. در  یابد و باعث خشک شدن گیاه می توسعه می

ی آب کمطبیعت نیز درختانی که تحت تنش خشکی و 

ۀ قارچی خیلی سریع این گونن ای اند گرفتهقرار 

کند و تمام درخت با استرومای  درختان را کلونیزه می

 ;Sousa et al., 2007) شود یمقارچ پوشش داده 

Khouja et al., 2010; Mirabolfathy, 2013). ۀ گون

P. formosus  با سرعت کمتری نسبت به دو گونۀ

ها کرد. در طبیعت نیز  دیگر ایجاد شانکر روی نهال

شود و  این قارچ از سرشاخه درختان جداسازی می الباًغ

کند  این گونه به سمت تنه اصلی حرکت می ندرت به

 .Bکه نشان از سرعت رشد کمتر نسبت به 

meditrranea گونۀ  .استN. novaholandiae  نیز از

با توجه به تعدادی از درختان بلوط جداسازی شد. 

ها در اینکه بیشترین میزان جداسازی بیمارگر

انجام شد در بهار و تابستان  ژهیو بههای گرم سال  فصل

و همچنین با توجه به نتایج حاصل از دمای رشد 

شعاعی مشخص شد که این گونه و دو گونۀ دیگر 
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تواند زنگ  ی میآب کمگرمادوست بوده و در شرایط 

خطری برای درختان بلوط در صورت ادامه روند 

رزمینی باشند. ی زیها آبگرمایش جهانی و کاهش 

گران نیز گزارش  رشد در دمای باال توسط سایر پژوهش

 ,.Alizadeh et al., 1999; De Hoog et al)شده است 

2000; Jamali & Banihashemi, 2012; Houbraken 

et al., 2010) گونۀ .N. novaholandiae   به درختان

کند و خسارت زیادی در  مثمر و غیر مثمر حمله می

 & Punithalingam)خیر ایجاد کرده است های ا سال

Waterston, 1970; Sutton & Dyko, 1989, Farr et 

al., 2004 Jamali & Banihashemi, 2010; Pavlic et 

al. 2008) در استان کرمانشاه با توجه به اینکه .

درخت  خصوصاًیس باغ میوه و تأستخریب جنگل و 

رخت به گیرد و از طرفی این د گردو زیاد صورت می

این بیمارگر بسیار حساس است، بنابراین مجاورت 

درختان میوه با درختان جنگل مشکالت زیادی 

تواند ایجاد کند. در این بررسی نتایج ما نشان دادند  می

که زوال درختان بلوط یک بیماری پیچیده با 

بیمارگرهای متفاوت هست که این بیمارگرها همگی 

نگی با گرمایش جهانی گرمادوست بوده و ارتباط تنگات

ی دارند. بنابراین با توجه به اهمیت آب کمو شرایط 

درختان بلوط باید  خصوصاًدرختان جنگلی و 

ین احتمالی و نحوة گسترش ناقلها در خصوص  پژوهش

برای مدیریت و حفاظت از این بیمارگرها نیز در آینده 

 انجام شود. بوم جنگلی  زیست
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