
 1398/ سال  3شماره 8پزشکی/ جلد های کاربردی در گیاهپژوهش

 شهر تبریز کالن سرخشکیدگی درختان نارون درو  های مرتبط با بیماری شانکر شناسایی قارچ

  *مهدی ارزنلوو  نرگس احمدی

 .تبریز دانشگاه کشاورزی، دانشکده پزشکی، گیاه گروه استاد، و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهیبه ترتیب  

 arzanlou@tabrizu.ac.ir   :ل مکاتبهمسئو*

 23/6/98تاریخ پذیرش:     7/12/97 تاریخ دریافت:

 
 چکیده
 یماروی .  وند ساز  ها ر ر  ا  هامرو ها      یفضار   دو طراحا  ینتا  دوختار  ز  ینرمتا از جملا  ه   (.Ulmus spp) نارون  

 ی عاستر   ا  طا و گراترد  ها     یه ر ر یرن سر ی سز  تزر یدو فضر یراخ ی ر سرل  نرون  ط هرنکرن  سرخشکیدگ 
دوختر  نارون  دو ها ر    یدگ  ن هرنکر مرا   ر سرخشک  ری قروچ ی حرضر،    هنظ و هنرسر یقاست. دو تحق  کرد  یداپ

قروچ   ی جدای  208ن تعداد  گرفت  انجرم  رداوی نم ن  ن سرلم عالئم یاز دوختر  داوا 1395ن  1394  ری سرل  ط ،ی تزر
یار   ITS ری ت ال  نرحی   هنرخت  ن داد   ری ویخت  ر  ر اسرس داد  . هنرسری  گ ن هدسرزی  نم ن  گیر  ، خرلص 64از 

TEF (   ار  دو ه ود  رخا  گ نا )  هاره   قاروچ   ی گ نا   16پاییرفت. دو ایان  روسا ،      ، صا وOphiostoma novo-ulmi  ،

Fusarium solani، F. proliferatum ،F. tricinctum، Pestalotiopsis brassicae ،Cytospora rhodophila ،C. chrysosperma، Didymella 

glomerata،، Chaetomium globosum، Ch. rectanguare ،Clonostachys rosea ،Seimatosporium lichenicola،Coniolariella 

macrothecia  ،Pleurostomophora ochracea،Sordaria sp.  ن Geosmithia sp.  اری    ری تن  ن هرخ  ن اح  پ ست ن چ ب قرمتاز 
  اری   ری هتعلق    جنس هنرسری  هد ، جدای   ری جدای جداسرزی گردید. دو  ین  سرلم ن داوای عالئم تغییر ونگ آنندی اصل 

Fusarium ن Chaetomium ری گ ن  از  یشترین فرانان   رخ وداو   دند. گ اوش  Ch. globosum ،Ch. rectangulare،F. proliferatum 

 ،S. lichenicola ،P. brassicae ،Co. macrothecia ،Pl. ochracea،C. rhodophila،Geosmithia sp.،Cl. rosea ن D. glomerata از ونی
 د. ن ره هی  ر  نرون   رای دنیر جدید ه 

 .Pestalotiopsis ،Cytospora ،Fusarium،Ophiostoma یدگ ،خشکرنرون ، س :یدیکل های واژه
 

 مقدمه

 واست  ،Ulmaceae تیر  ،Ulmus جنس از نرون 
Rosales رگری م ین ری  ی رگر ،ای دنلپ  ر ر یگ ود  از ن   

 نیانل جنس نیا.  رهد  ه سرل 200-300 عمر ط ل  ر ن
   یلیه 20 حدند دو  سنیه هنرس  نیزه ی دنو  دو  رو
 Parker) هد ظر ر یاهرنز یهرک  یریآس دو ش،یپ سرل

et al., 2002) . ط و    گ ن ، 45 زریتقر داهتن  ر نرون 
 هعتدل ن یرگرهری م ین ،یریگرهر هنرطق دو گرترد 

. (Richens, 1983) ستا  هد  عیت ز  همرل ی مکر ین
 ر  ینت ن ز  از جمل  دوختر  جنگل  ری نرون  گ ن 

ن  د رک   ر ت ج     کرو ر دنآی  اوزش    همرو ه
یک  از  ،ر ره  ی آل د  یط ر هح  ر ی آ سرزگرو
ه ری      ری پرکرو رد دو طراح  فضری سز  گ ن 

وغم  عل . (Stripes and Campana, 1981) ونند همرو ه 

 ری هحیط    ری نرون  دو  را ر تنش هقرنهت نرز  گ ن 
  ر دو سریع نرزترً وهد  رد، ن ه وی    تحم  جمل  از
 ن جری  جر      نرزت تحم  اوزش،  ر چ ب خرک، ن ع

 Tubby and) خرک فشردگ  ن فی یک  فشرو ری

Webber, 2010) ، این دوخت دو  را ر طیف نسیع  از
 ری هرنکر ن   یمروی . رهد حررس ه  ر  آفر  ن  یمروی

 ری هخرب  رتند ک   سرخشکیدگ  از جمل   یمروی
از جمل  نرون   ر  ن دوختچ ای از دوختر   رترد طیف گ

 یمروی هرگ  لندی نرون   د ند. وا تحت ترثیر قراو ه 
 ری نرون  دو اونپر،  ه مترین ن هخر ترین  یمروی گ ن 

 ,Sinclair and Campana) رهد  اهریکری همرل  ن آسیر ه 

هد     ص و  تنک هد  هرخ  یجردا یعالئم ظر ر. (1981
نکرنز  هد   یتو ن رن زود هد  ن د  ن  رگ، پژهردگ

این ه د. عره   ترج دوخت هشر د  ه  عم ه زنال  ر ن  رگ

http://www.indexfungorum.org/names/NamesRecord.asp?RecordID=339053
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، Ophiostomatales، واست  Ascomycota یمروی هتعلق    هرخ  

ن جنس  Ophiostomataceaeتیر   ،Sordariomycetes ود 
Ophiostoma  گیری   م  ،دو صد سرل گیهت .  رهد ه

ت دو اونپر ن  یمروی هرگ  لندی نرون  دو دن ن  
اهریکری همرل  ت سط دن گ ن  هتفرن  از این جنس وخ 

 Ophiostomaگیری انل هر  ط    گ ن   است.  م   داد 

ulmi (Buisman) Nannf. 1934 زای    ر هد   یمروی
 Ophiostoma گیری دنم هر  ط    گ ن  کمتر ن  م 

novo-ulmi Braiser 1991  زای   یشتر  هد   یمروی ر
هتمری  از نظر  ی ک  خ د    دن زیرگ ن   رهد ه 

هنرخت ، اک ل ژیک  ن ژنتیک ،      ری ویخت نیژگ 
 O. novo-ulmi sub sp. novo-ulmi Braiser  ری نرم

 & O. novo-ulmi sub sp. americana Braiserن   1991

S.A. Kirk 2001  هد  است تقریم(Braiser and kirk, 

هی ا  نرز      O. novo-ulmi.  ر دن زیر گ ن (2001
دوصد دو سرل دو  ر هکر ،    سرعت جریگ ین  10

، فرآیندی ک  (Braiser, 1991)اند  گردید  O. ulmiگ ن  
 ری تکرهل   ترین پیشرفت    ن    خ د یک  از قر   ت ج 
  رهد.  ری قروچ  ه  هشر د  هد  دو  ین جمعیت

ن ا  هعم ال    ع هرنکر ن سرخشکیدگ   ری  یمروی     
ه ند ک  دو ایجرد آن ر یک  نرخت  ه  ری هرکب ه  یمروی

 ن     مرا  دیگر ع اه  قروچ گرن  قروچ     تن ری ، 
دخی   همکن است  ریروی ع اه  زند  ن غیرزند  حت  یر

دو ایجرد  هتعددی ری قروچ   گرن  هعم ال د.ن ره
 دخی   رتند. ن تن  سرخشکیدگ هرنکر،   ری  یمروی
،Botryosphaeriaceae  ری تیر روچ  هتعلق     ری ق گرن 

Diaporthaceae،Valsaceae،DiatrypaceaeوTogniniaceae 

  ری هرنکر    عن ا  ع اه  اصل  هرتزط  ر  یمروی
 ,.Begoude et al) رهند  دوختر  هی   ن جنگل  هطرح ه 

2010; Heath et al., 2011; Varela et al., 2011; 

Mayorquin et al., 2012; Ligoxigakis et al., 2013; 

Deng et al., 2015; Stanosz et al., 2015.)

 ری قروچ  ف ق ک     عنا ا  ع اها     عالن   ر گرن       
سرخشاکیدگ  دو   ن  اری هارنکر   اصل  دخی  دو  یمروی

 هتنا ع    ری قروچ  اند، گرن  سرترسر دنیر هنرخت  هد 
، Fusarium  اااری  نظیااار  اااری جااانس از قزیااا  گ نااا 

Acremonium، Phoma ااری قااروچ  اار ن ن نا رااتگر  آ 

Pestalotiod   از دوختااااار  داوای عالیااااام هااااارنکر ن
زای   اند ک  نضعیت  یمروی رزی هد سرخشکیدگ  جداس
 رهد ن یار  ا      ری دوخت  هشخص نم  آن ر ونی هی  ر 

 .  رهند  یمروگر هطرح ه -اندنفیت یر ن عن ا  اندنفیت
نزاو  کشارنوزی   هی  ار  گیار    -قروچ پریگر  داد هطر ق      

 اری   گارن   (Farr and Rossman, 2019) ایرال  هتحاد  اهریکار  
،Botryosphaeriaceae اااااری  قاااااروچ  هتعلاااااق  ااااا  تیااااار 

Diaporthaceae،Valsaceae ،Diatrypaceae،Ophiostomtaceae،

Togniniaceaeاری  ی چا ب از گ نا     ری پ سارنند   ن  رزیدی هیرت  
هطرلعار  صا و  گرفتا  دو ها ود     .اناد  نرون  گ اوش هاد  

سرخشااکیدگ  ناارون  دو ایاارا   ن  ااری هاارنکر  یمااروی
 اری دخیا  دو  یماروی هارگ     هحدند    هنرسری  گ نا  

 رهاد   هنرخت  ه   ری ویخت  لندی نرون   ر اسرس داد 
(Ershad, 2009).

ن سرخشاکیدگ    هارنکر  یماروی   ، ری اخیار  دو سرل     
نرون  دو ه رستر  تزری  هی ع پیدا کرد  ن  ا    دوختر 

هد  دو حارل گراترش دو ساطض فضاری ساز  ها ری       
ن  یاار  ود یحرضاار دو واسااتر  ی  رهااد. هطرلعاا   هاا 

 یدگ ن سرخشاک  هارنکر هارتزط  ار    ی ار  قروچ ی هنرسر
دوختار    یات ا م وغام   علا .  رهد  هنطق  ه یننرون  دو ا

 یماروی   را یتارث  ی ن هشار د   تزری ه ر  نرون  دو کال 
ساز ، ع اها     یفضار  یفیات ک دو هرنکرن  یدگ سرخشک

   روسا  یا  نرح یان دو ا یمروی  ینا یجرددو ا ی دخ  اصل
.  نار راین تحقیاق  اد     اناد  هرند   نشد  ن نرهنرخت   رق

حرضر جداسرزی ن هنرساری  ع اها  قاروچ  دخیا  دو     
 یمروی هرنکر ن سرخشکیدگ  دوختر  نرون   ر استفرد  

ها ر   هانرخت  ن ه لکا ل  دو کاال     ویخات   ری از ونش
  رهد. تزری  ه 

 ها و روش مواد

  یبردار نمونه

دو  ، اارداوی از دوختاار  ناارون     اا  هنظاا و نم ناا        
 یاد  رزد ی سز  ه رستر  تزر یاز فضر 95ن 94  ری سرل

عالئام    ،سان  یتآهاد ن دوختار  از نظار نضاع        عما  
ر   اا  آفاا  آلاا دگ ینن  مچناا یدگ سرخشااک ن هاارنکر

از  ی ارداو   نم نا   گرفتناد.   قاراو   چ  خ او ه ود  روسا 
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 1(انجر)نرون   دوختر   اصل  ری تن  ن هرخ   ری قرمت
ن کاد    ارداوی  هحا  نم نا    یخ،. پس از ثزت تارو هد  انجرم

  اری  یرا  هجا ا دو داخا  ک    ا  صا و   نم ن ،  رنم ن  
 از  عاد   ار  هد. نم نا    انتقرل داد  یشگر    آزهر یک پالست
 .گرفتند  قراو   الفرصل  ه ود  روس آزهریشگر ،    قرلانت
 

 سازی و خالص جداسازی

 ی ار   ا  اناداز     ، قطعارت  ار  نم نا      هنظا و کشات       
 رفت آلا د  ن سارلم    یناز حدفرص    هتر  سرنت 5/0×5/0

پ ست از قرمت چا ب،   یهد. پس از جداسرز   رش داد 
 یقا  دق یک قطعر  پ ست ن چ ب    ط و جداگرن     هد 

هاعل    هجارنو ن دو  ینارو  ا د اله  یردوصد ز 70دو الک  
 3قطعر   ینهدند. سپس ا  سطح  ضدعف ن  چراغ الکل

 یق هرتش  ن    هد  چند دق ی هرتز  دو آب هقطر استر
کشات   ی.  ارا هادند خشک  ی ،استر  کرغی صرف ی ر ون

 دکراترنز آگارو   زهینا   یبکشت س  ری یطقطعر  از هح
(PDA)2 هرلاات آگاارو دن دوصااد  ی  عصاارو یاار(MEA)

3 
ن  هیلا  لیتار  ار لیتار(     2دودصد ) 20 الکتیک یداس یحرن
هیلاا  گاارم دو لیتاار(  100) 4یناسترپت ساا  ی تیااک  آنتاا

 ار نم نا ، دو  ار     قطعا  از  پان  هد.  ا  تعاداد     استفرد 
کشات هادند.    ی ،اساتر  یطهارا  یات  ار وعر  ی،تشتک پتر

  الا  7هد  قطعر  کشت هد      یحرن یپتر ی ر تشتک
 25±1 ین دهار  یک تارو  یطونز    انک  رت و  ار هارا   10

وهاد   قاروچ    ری هنتق  هدند. پرگن  گراد سرنت  ی دوج 
 سرزی خرلص یر و ن ک یر ناسپ و  کرد     دن ونش تک

هاد ،   سرزی خرلص  ری قروچ  . پس از وهد کرفگردیدند
کشات دو سا  تکاراو  ا       یطاز قروچ     مرا  هح  قرمت

پاس از وهاد    هنتقا  ن  لیتاری یلا  ه 5/1  اری  تی پیکرنه
 ینگ اداو  گراد  سرنت ی دوج  4 ی ر دهر یخچرلدو  کرف ،
 .هدند

 شناختی یختر های یژگیو بررسی

 یفر ن ت صا  ید راز هنر ع، کل  ر ی جدا ی ج ت هنرسر     
 اساتفرد    قاروچ   ری از جنس یک ر  یهقرال  هعتزر  را

                                                      
1
 Ulmus carpinifolia  Borkh. 

2
 Potato Dextrose Agar  

3
 Malt Extract Agar 

4
 Streptomycin 

هره  وناگ، نارخ     ر ی داج  هرکرنسک پ  ری یژگ ن هد. 
ونگدانا  ن   یاد عدم ت ل یر یدپرگن ، ت ل ی ی ن ع حره ،وهد
  اااری یژگااا . نیااادگرد   روسااا یر ،خص صااا یگااارد
عادم   یار ن  ی هاره  تشاک     پیکرنساک ه هانرخت   یختو

 زایا   مکنیدی  یرمهکرن هرتر، کنیدین ع  هرتر،کنیدی  ی تشک
س از گرفتناد. پا    ها ود هطرلعا  قاراو    مکنیادی   ی ن انداز 
آخاار،  اار  ی ن دو هرحلاا   قااروچ  ااری یاا جدا ی هنرساار

 کشت اختصرصا    ری یطاز هح  ،اسرس ن ع گرن  قروچ
 یاق دق ی هنرسر ی را  ر قروچ، خرص یط ت صیف ن هرا

 هاااد  اساااتفرد   قاااروچ  اااری یااا جدا هااانرخت  یخاات و

(Arsenijevic et al., 1999; Boerema et al., 1997; 

Leslie and Summerell., 2008; Rahnama and Iraqi., 

2009; Mhmoud et al., 2010; Zare et al., 2010; 

Maharachchikumbura et al., 2014; Wang et al., 

 یر خص صاا یااقدق  ج اات هشاار د  ن  روساا  .(2016
 ی.  ارا یاد گرد  اساتفرد   از ونش کشات الم  یکرنسک پ ه
   تعاداد    ر کنیدی مط ل ن عرض  ،کنیدی م ی انداز  یر  

 یاار .  اا  هنظاا و  یاادن ثزاات گرد یااریگ عاادد، انااداز  30
دو سا    گنا  پر ی قطر پرگنا ، از هت ساط اناداز     ی انداز 
تصرنیر هیکرنسک پ  از  ی ج ت ت ی  .هد استفرد تکراو 

هاد  ونی   نصب DP 25هدل  Olympusدنو ین دیجیترل 
 هد.  استفرد  Olympus-BX41هیکرنسک پ 

 
 ها گونه یمولکول شناسایی

 ار   آوایا    دو ها ود  رخا   رای هنرساری  ه لکا ل         
ن  Cytospora ،Fusarium  اری   اری جانس   یا  جداهره  

Ophiostoma،  اسااتخراجDNA   ژناا ه   اار اسااتفرد  از
هاا ود  دو( انجاارم هااد.  1992ونش هاا لر ن مکااروا  ) 

-ITS نرحی ، Ophiostomaن  Cytospora  ااااری یاااا جدا

rDNA ااری یاا جدا ی اارا ن  Fusarium  یاا ن تحل یاا تج 
ج ات   .یرفتپای   صا و   TEFاز ژ     خشا  ی ر تراد 
وفت ن  رگشت ذکر هد   یاز آغرزگر ر  ن اح ینا یرتکث

 استفرد  هد. 1دو جدنل 
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 .یقارچ های یهجدا یمولکول ییمورد استفاده جهت شناسا یآغازگرها یستل -1 جدول

Table 1. List of primers used  for molecular identification of fungal isolates. 

Primer (آغرزگر) Sequence ( ت ال) Genomic region ( نرحی  ژن ه) 

ITS1 TCCGTAGTTGGACCTGCGG ITS-rDNA 

ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC ITS-rDNA 

EF1-728F CATCGAGAAGTTCGAGAAGG  ژ EF1-α 

EF-2 GGARGTACCAGTSATCATGTT  ژ EF1-α 

 
 Taq یکرنلیتار ه 10 یحارن   ار  ناکنش تمره  هخل ط     

DNA Pol 2x Master Mix ،8/0 از  رکادام از   یک ها ل پ
 DNAناارن گرم  10-15وفاات ن  رگشاات،   یآغرزگر اار

.  اا د ی اسااتر یاا نی  آب د یکرنلیتااره 4/12ن   ژناا ه
دو  ژنا ه   نا اح   یرج ت تکث یمرازپل ای یر زنج ناکنش
  ن هژ  ن اح ثیرهد. تک  انجرم یکرنلیتره 25 ی حجم ن ر

-Bio RAD)یکلره ود نظر  ر استفرد  از دستگر  تره سر

Mj Mini) ح  ا رای ن اتصرل آغرزگر ری هعین  دهری ر
ITS-rDNA (52     30دوجاا   اا  هااد  ،) ثرنیااTEF (50 

دساتگر    یدهار  پاییرفت.   ص و دقیق (،  1دوج     هد  
 هاد  نارهعل م   یدوج   ارا  10 یپس از اتمرم ناکنش ون

. هد  تنظیم   ناکنش(از تخریب هحص ال جل گیری ) رای
 1/0گاروز  آژل  ی ار ون   اری فا ق   ناکانش   ری نود آفر
 1x دو  ارفر  یاد  رنهر یادی م ات گارم  یلا   ار ه  یکرنگرمه

TAEتحاات ناا و  ،از ژل  اارداوی ت سااط دسااتگر  عکااس
 .یدگرد   هرنواء  نفش هشر د  ن  روس

 ی ه سرااا  دو ن کلئ تیااادی یااار   تاااراد  ناکااانش     
 Genetic دساتگر   ت سطایرا   انرتیت  پرست و قرت تحقی

Analyzer 3130 کمپاارن ساارخت  ABI صاا و  کااریآهر 
 Lasergene ) افا او   ر نارم  یدین کلئ ت  ری  ت ال گرفت. 

package, SeqMan DNAstar, Madison, USA)

افا او   اساتفرد  از نارم  هد ن سپس  ار  یرایش ن ن   روس
 یرا  د دو  رناک ژ  هقر ه ج   ری  ت ال رخط  الست  ر 

 ناادی  . وج(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast) هادند  
 انجارم هاد   MEGA6افا او    ار  ار اساتفرد  از نارم     ت ال 

تعیین هادل ن ساپس ترسایم     .(2013)تره وا ن  مکروا ، 
دوختچاااا  تزااااروزای   اااا  ترتیااااب  اااار اسااااتفرد  از  

ن  MrModeltest v.2.3(Nylander, 2004)اف او اری  نرم

MrBayes v.3.2.2 (Ronquist and Huelsenbeck, 

 .گرفت  انجرم (2003
 

 نتایج

سز  ساطض   ی   عم  آهد  از فضر ید ری رزد  ط دو     
 ی تناا  ن هاارخ  نم ناا  از 64تعااداد  یاا ،ه رسااتر  تزر

 ن یدگ ن سرخشااک هاارنکردوختاار  ناارون   اار عالئاام   
. یاد گرد  آنوی جماع  سارلم دوختر   از   ری مچنین نم ن  

 یدگ ،سز خشاک  ی،هرنناد زود  یدوختر   ر عالئام ظار ر  
  اارداوی ج اات نم ناا  یدگ ن سرخشااک  ضااعف عماا ه

  ا  صا و    عمادتر   عالئم دو  رش عرض .هدندانتخرب 
گرفتگ   ییرتغ ،قلب چ ب ی ی ت پر دو نرح یآنند گرفتگ 

گرفتگاا   ن ساارلیرن  ی  ای هااد  دو حلقاا آنناادی ن ق اا  
  اری هنرساب   نم نا   نهشر د   آنندی    ص و  هنق ط

 .(2هک ) هد  آنوی جمع
 ، ر یگ ی نم ن  64 از  قروچ ی  یجدا 208 تعداد     
جدای  هنرسری   180ک  از این  ین  دیگرد یسرز جدا
 خص صیر  اسرس  ر  ر گ ن  ی . هنرسرهدند

 ی . هنرسریرفتپی  ص و   ن ه لک ل هنرخت  یختو
 ی کروا  ر ی جدا   رخ یژ   را یک ر   هزتن  ه لک ل
  ری  هنظ و  روس یننداهت،     م  هطل  

 ر  یرگ اوش هد  دو دن  ری گ ن  ین  یقدق هنرخت  یختو
 ری  از  ین جدای . یدگرد انجرم یقتحق ینگ ن  حرص  دو ا
( جدای  158دوصد ) 7/87دو این هطرلع  هنرسری  هد 

از  رفت  جدای ( 22دوصد ) 2/12داوای عالئم ن از  رفت 
 ری  گ ن (. 1است )هک    ری سرلم جداسرزی گردید  نم ن 

Chaetomium  globosum ،Ch. rectangulare ن Geosmithia sp. 
 O. novo-ulmi  ،Fusarium ری   ری سرلم ن گ ن  از  رفت

solani ،F. proliferatum  ،F. tricinctum Pestalotiopsis 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast
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brassicae ،Cytospora rhodophila ،C. chrysosperma، 
Didymella glomerata، Ch. globosum ،Ch. rectanguare ،

Clonostachys rosea، Seimatosporium lichenicola،Coniolariella 

macrothecia  ،Pleurostomophora ochracea نSordaria 

sp. تاس   دست آهد  ری داوای عالئم  از  رفت.  

 


 .شانکرهای سالم و دارای عالئم سرخشکیدگی و  جداسازی شده از بافت قارچی های فراوانی جدایه -1شکل

Figure 1. Frequency of the fungal isolates recovered from healthy tissues and with dieback and canker 

symptoms. 

 

، O. novo-ulmi ،F. solani ،F. proliferatum اری   گ نا       
Ch. rectangulare  نS. lichenicola داوای   ری نم ن  از

  اری  ی ن گ نا  آنناد  یا  هرنناد دو نرح  یر ونگ دا ییرتغعالئم 
Ch. globosum  ،Ch. rectangulare ،F. proliferatum، 

F. solani  ،F. tricinctum ،Cl. rosea، P. brassicae، 
Co. macrothecia، Pl. ochracea ،D. glomerata، C. chrysosperma ،

C. rhodophila، Sordaria sp. ن Geosmithia sp.  ااری داوای  از نم ناا 
دو  قلاب چا ب   ی یا  ت پر دو نرح یونگ آنند ییرتغعالئم 

  اری  گ نا   تارین  غرلاب  . رش عرض ، جداسارزی هادند  
 ا    F. solani اری  گ نا   یاق، تحق ینهد  دو ا یجداسرز
جدایاا   19 اا  تعااداد  O. novo-ulmiن جدایاا  22تعااداد 

 ن هانرخت   ویخات   اری  کا   ار اساتفرد  از داد      رهند  ه
 اری هنرساری     هدند. فرانانا  گ نا    ی هنرسر  ه لک ل

 (.3است )هک  هد  دو نم داو زیر آهد  
 ااری قااروچ    اار ت جاا   اا  اینکاا   اارای اغلااب گ ناا  

 ار ن ت صایف    هرح گ نا   ،هنرسری  هد  دو این تحقیق
 رهااد، دو ایاان ن هااترو ت صاایف   جاا د هاا دو هناار ع ه

 ری کمتر هانرخت  هاد   ارای هریک  ی تاری ایارا        گ ن 
 است. اوای  هد  

     Ophiostoma novo-ulmi Brasier, Mycopathologia 

115(3): 155 (1991) 
 21 ین دهر MEAکشت  یطهح یپرگن  ونقطر      

 رهت یل ه هش    یک ترو هرایط دو گراد  سرنت ی دوج 
 وسید. ونز 10پس از  هتر یل ه 75پس از س  ونز ن 

 ر گیهت زهر ،     ک    د  تر کره یدسفونگ پرگن  
ن   پرگن     ص و  گلزرگ ی ی . وهد حرهگرایید یرگ ت

 ینا Sporothrixدو هرحل    ر ر . کنیدی م  دنرصر  
 ن هفر  یک  ل  الست یکرننمرت س،گ ن     ص و  ه

 ر  کنیدی م یدو انت ر  ر دی مکنیهح  تجمع   رتند.
هد  کنیدی م    ص و  دندان   ک  هح  جدا  رهد ه 

ن     5/34-5/127   ط ل   ر ر . کنیدی مهدهشر د  
  ل ،سل  ر هفر ، تک . کنیدی م  د یکرنهتره 5/4-5/7عرض 

یکرنهتر ه 2-5/3ن    عرض  3-8ن    ط ل  ید هک  ن کش  اهک
 یطهح یون ونز 21 ن  پس از گیهت گ ینا ینمرترداو. فرم س  دند
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قلب  ی یهتوپر در ناح گرفتگی آوندی -d گرفتگی آوندی به شکل منقوط. -c عالئم سرخشکیدگی و شانکر درختان نارون. -a-b -2شکل

 .بهاری و درقسمت زیر پوست ی سالیانه ی ای شدن در حلقه گرفتگی آوندی و قهوه-e .چوب
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Figure 2. a-b- Dieback and canker symptoms on elm trees, C-Dotted vascular obstruction, d- Filled-

shape obstruction in heartwood, e-Obstruction and necrosis in annual ring and cambium underneath 

the bark. 


 .شهر تبریز کالنو سرخشکیدگی نارون در  شانکرهای قارچی مرتبط با بیماری  درصد فراوانی گونه -3شکل

Figure 3. Percentage frequency of fungal isolates associated with elm tree canker and dieback disease 

in Tabriz metropolis. 

 
-600ص و  پراکند     ط ل ن      کشت    ص و  تک

 یان هد. دو ا ی تشک یکرنهتره 10-40ن    عرض  3/333
-6هاک  ن  ا  طا ل     هرغ  ، تخمک چکتر  ر کنیدی م رم،ف
 .(4  د )هک  یکرنهتره 25/2-3ن عرض  5/4

هرنند نارخ    ری  یژگ  ر اسرس نO. novo-ulmiگ ن 
پرگن   ی ی هک  حره هتر دو ونز، هیل  6/3هت سط  وهد

 ن یفیزر ،اوین ن فاارم پرگناا   نرصاار  ن گلزاارگ هرننااد
گاراد،   سارنت   ی دوجا   21ی   ینا   وهد دو دهار  ، نرصر
 290-640ل گاارد  پریتراای م اغلااب ک تاار تر از    طاا 

هیکرنهتاار ن  203هیکرنهتاار، عاارض پریاا  پریتراای م    
از گ نا    گراد سرنت  ی دوج  33حداکثر دهری قر   تحم  

O. ulmi      دو یمتار لیه 5/2 هت ساط  ر نارخ وهاد ونزانا 
 تر منر  ،صرفرم پرگن   صر  ن ی ی ، پرگن   ر حرهونز

ی وهاد دو دهار   ،ضعیف ن ونزا هدو  ر ونگسفید، چمن 
 273-290گراد، ط ل گرد  پریترای م   سرنت  ی دوج  28

هیکرنهتار ن حااداکثر   200هیکرنهتار، عارض پریترای م    
 تفکیاک قر ا   گاراد،   سارنت   ی دوجا   35دهری قر   تحم  

ک  دو این تحقیق خص صیر  یرد هد   رای تعیاین   است
 فیت صا   ار  گ نا   نیا ا  اری   ژگا ینگ ن   روس  هدند.

 ن و نماار ت سااط 2000 ساارل دو هااد  یجداساارز ناا گ 
  هارق  جر یآذو ر دو اوسزروا   جنگل هنرطق از  مکروا 

 .(Rahnama and Iraqi, 2009) داهات  هطر قات   یاود  ن
جدای  از ایان گ نا  دو ایان  روسا   دسات       19   تعداد 

هانرخت     ندی ویخت پس از هنرسری  ن گرن  آهد  است.
اوسارل   ITS-rDNAیر   نرحیا     رای ت ال  خبهنت، دن جدای   ر جدای 
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   هیرر نگردید. ITS راسرس داد   ری ت ال  نرحی  O. ulmi نO. novo-ulmi  ار ایان نجا د اهکار  تفکیاک دنگ نا        هد، 
 
 

 
های  سلول-Sporothrix g.فرم  هایبر کنیدیومو  کنیدیوم -fو  e .ینماتاس -b-dروزه.  10 ی پرگنه -Ophiostoma novo-ulmi . a-4شکل

 .یکرومترم d-i= 10. یکرومترم b = 100و c: یاسمق های فرم سینماتا. کنیدیوم -hو  i .زایی فرم سینماتا کنیدیوم

Figure 4. Ophiostoma novo-ulmi. a- 10-day-old culture, b-d- Synnemata, e-f- Conidia and 

conidiophores in Sporothrix form, Conidiogenous cells in synnemata form. Bar- b-c=100. d-i- 10. 

 

     Cytospora rhodophila Sacc. 1884 
 ی دوجا   25 ین دهار  PDAکشات   یطهحا  یون پرگن      

 اار  ین خرکرااتر یدسااف یک ،تاارو یطن هاارا گااراد  ساارنت
 55ونز  ا    7ن قطر آ  پس از    د هرنند گلزرگ ی ی حره

ونز  اا   14-21از  پااس  اار کنیاادی می. پوسااید هتاار یلاا ه
 یطفرنوفت  دو هحا  یص و  هنفرد ن پراکند  ن تر حدند

. هادند هشار د   کرنهتار  یه 450×  450ن  ر هت سط قطر 
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 ناحاد  ی لهتعادد  ار اسات     اری  حجر  یداوا  ر کنیدی میپ
هنشااعب ن  ، هاافر ،یرلیاادیکف  اار ر کنیاادی م.   دنااد

، هافر ، تاک   یاد االنت ئ  ار  کنیدی م.  رهند  ه یرهنشعبغ

 3/1 – 2 × 3/5 – 11  ری انحنر ن دو انداز  یداوا ، ل لس
 (.5)هک    دندهیکرنهتر

 

ساده و  بر کنیدیوم -c-e. کنیدیومیاز پ یبرش عرض -PDA. bمحیط  یروزه بر رو 14پرگنه  -Cytospora rhodophila. a -5شکل

 .یکرومترم c-f= 10. یکرومترم b= 100 :یاس. مقکنیدیوم -f. زایی کنیدیوممنشعب و سلول 

Figure 5. Cytospora rhodophila. a- 14-day-old culture on PDA, b-cross-section of pycnidium, c-e- 

Simple and branched conidiophore and conidiogenous cell, f-Conidia. Barr- b=100. C-f=10. 

 

نارون   از دوختار   Cytosporaگ ن  از جنس  دو تحقیق حرضر دن     
جدایا  از   چ ارو تعداد  ک هد ه ر تزری  جداسرزی ن هنرسری   دو کال 

وا هاره     C. rhodophilaن  C. chrysosperma  اری    ر کدام از گ نا  
هاانرخت    ناادی ویخاات پااس از هنرسااری  ن گاارن  .گردیااد
یار      ارای تا ال    از  ر گارن   هنتخب ر، دن جدای   جدای 
نماار  اار اسااتفرد  از تزرو اوساارل هااد. ITS-rDNAنرحیاا  
 یااندو ا Cytospora  ااری یاا جدا ی اارا یااژینافاا او   ناارم
. گردیاد  یمه ج د دو  رناک ژ  ترسا    ری ی ن جدا یقتحق
 522  ،داخلا  یا  آوا 26هاره    ی هاد  ن ار   ی ند وج ی فر

 اار ن   اا د فاارد   هنحصاار  هکاارن الگاا ی 97کاارواکتر ن 
  یگ ینهادل جار     ترین ترت، هدل اف او نرم ی اسرس نتر

SYM+I+G   اااا د. گ ناااا Phomopsis vaccinia 

GeneBank accession AF317579 ی ی    عن ا  آوا ی ن 

  هنت ا  یاژین،   یا  ن تحل ی هد. تج     کرو گرفت   خروج
دوصااد از  25 عااد از حاای    .یاادتزرونماار گرد 836 اا  

 burn-inهرحلاا   یهااد   اارا  آنوی جمااع یتزرونمر اار

 627 از  ار  خ ه  ینپراحتمرل  یعن ت ز  اجمرل یتزرونمر
 ا    ی .  ار اسارس نتار   هاد هحرساز    هرند    رق تزرونمری

  ها ود هطرلعا   ار اعتزارو سانج       اری  ی دست آهد ، جدا
اخای هاد  از  رناک ژ       اری  ی جدا یر    مرا  سر ی  رال

    (.6)هک  دهدن  ندی گرن 

 

Pestalotiopsis brassicae (Guba) Maharachch, K. 

D. Hyde & Crous, comb. nov. MycoBank 

MB809734 

 ی دوجا   25 ین دهار  PDAکشات   یطهح یون پرگن      
 ا د  ن پاس از    ید ا  وناگ ساف    یک ،دو تارو  گاراد   سرنت
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پر هد  تشاتک   ید.وس هتر یل ه 20ونز    قطر  7گیهت 
.  اا  طاا ل انجرهیااد ونز  21 پتااری ت سااط پرگناا  نیاا   

 ل  ا  سال   یرفتا  کار ش    اری  ر کنیدی م یون  ر کنیدی م
ن  هاش هاک   ار هت ساط طا ل       فالساک  زایا    کنیدی م
دو ساارخترو آساارننل ن  اا    یکرنهتااره چ اارو عاارض 

PNAکشاات  یطهحاا یونااگ ون یاار صاا و  قطاارا  ت
1


 5/6-8ن عارض   20-30   طا ل    ر . کنیدی مهد هشر د  
 یارن  س  سال ل ه  ی او ،د چ رو یداوا ید ،کش یکرنهتر،ه

ن  یا  پر ی ار   لن سال  ای  ا  ق ا     یا     وناگ ساز  هتمر  
 یداوا یا  پر  ری . سل ل  دند هفر  ن  دن  ونگ ی انت ر
 ی ( ن ساال ل انت اار3/3)-5/7-(15 اا  طاا ل ) ی اپنااد یااک
 یکرنهتاار( ه20)-3/25-(40 اا  طاا ل ) ی اپنااد 2-5 یداوا
چیک هزا وا    هر رواچ فر یت ص  ر گ ن  نیا  ری  ژگین (.7 )هک   د

 هطر قاات (Maharachchikumbura et al., 2014) ن  مکااروا 
جدایاا  از ایاان گ ناا  دو ایاان  روساا   ساا تعااداد هاات. دا

 جداسرزی هد.
 

Didymella glomerata (Corda) Qian Chen & L. 

Cai, in Chen, Jiang, Zhang, Cai & Crous, Stud. 

Mycol. 82: 176 (2015)) 
 ی دوجااا  20دو  OAکشااات  یطهحااا یپرگنااا  ون     
 ار نا و    ی ونهنر سرعت 13 یدو تنرنب ن و گراد  سرنت

nUV  ونز    قطار   21پس از گیهت  یک تروسرعت  11ن
 اا   یاا هتمر ای ن  اا  ونااگ ق اا    وسااید هتاار یلاا ه 75

   ص و  پراکند   یکنیدی مپ ی. سرخترو ر  د یخرکرتر
گارد   یم تر ن ردکشت دو اهکرل گ یطهح یهجتمع  ر ون یر

گاارد ن  یماا هاافر ، گاارد تاار ن یرلیااد ر. فهاادندهشاار د  
 هتار  یکارن ه 4-11ن عرض  5-11هک  ن    ط ل   السکف

هاک ،   ای قلا    یرن  ای است ان  یض ی،   ر . کنیدی م  دند
 5/1×  7/7ن هاافر  ن  اار هت سااط انااداز     تااک ساال ل

هشاااار    یکتی کالهیدنسااااپ و ر. د  دنااااد یکرنهتااااره
  د  ن    ط ل ن  Alternaria alternata گ ن  سپ و ریا

ن   ط ل  ری ی او ن  ر د رنهتریکه 91×41عرض حداکثر 
 ی ار ون  NaOH. ترات  گردیدندفرانا  هشر د    عرض

 یچ ا  ین،.  مچنا     دهنف MEAکشت  یطهح یپرگن  ون
ت صایف   .(8)هک   دو پرگن  هشر د  نشد یرترل کر ن ع

                                                      
1
 Pine Needle Agar 

 ,.Boerma et al)این گ ن   ر ت صیفر    ئرهر ن  مکروا  

  دو ایاان جدایاا  از ایاان گ ناا  3هطر قاات داهاات.  (1997
  روس   دست آهد  است.

Chaetomium rectangulare Asgari & Zare, 

Mycologia 103(4): 872 (2011) 
 ی دوجا   25 یدو دهار  MEAکشت  یطهح یپرگن  ون     
 یار  ت ی ا  وناگ خرکراتر    یک تارو  یطن هرا گراد  سرنت
. وساید  یلیمتار ه 75ن قطر پرگن   عد از  فت ونز       د 
 اا   یزار ن تقر یتار خرکرااتر  یدوناگ سااف  اا    ار  یرالی م ه

. کردناادکشاات وهااد  یطدو سااطض هحاا ی صاا و   اا ا
 یم  فرنوفتا  تر ن سطح    ص و   یر ت  ری آسک کروپ

. تشااکی  هاادندکشاات  اا  صاا و  پراکنااد    یطدو هحاا
. وسایدند   لا غ   ا   ونز 10 گیهات  از پس  ر آسک کروپ
-5/287  اری     اناداز   ید کش کم  تر گرد  ر آسک کروپ

. زنائد ها  هرنناد دو     دند یکرنهتره 300-200×  5/237
داو،  لناد، دو   یا  زگ داو، یا او  د، آسک کروپ ی قرمت  رال

 یکرنهتار ه 5قرعد  واست ن دو انت ر هنشاعب ن  ا  قطار    
داو،  ی    ص و  واست ن ک تر ، زگ  جرنز ی. ه  ر  دند

.   دناد  یکرنهتار ه 5داو،  دن  انشعرب ن  ا  قطار    ی او د
آسک سااپ و  8 یداو ن داوا یاا هااک ، پر گاارزی  اار آسااک
 60-65 یااا ن اوتفااارع پر 25-35. اوتفااارع آساااک   دناااد

ن  ا  وناگ    یما ی  . آسک سپ و ر گرد تار ل   در یکرنهته
×  5/9ن حداکثر  10×  8حداق   ی ر ن    انداز   سز  لجن

(. ت صیف این گ ن   ر ت صیف 9  د )هک  یکرنهتره 12
هطر قات داود. دو  (Wang et al., 2016نانگ ن  مکروا  )

 ری   جدای  از گ ن  17ن  10این هطرلع     ترتیب    تعداد 
Ch. globosum  نCh. rectangulare    .جداسارزی هادند

 ر، دن  هنرخت  جدای   ندی ویخت پس از هنرسری  ن گرن 
 ITS-rDNAیاار   نرحیاا   جدایا   اا  انتخاارب  اارای تاا ال  

 اوسرل هد.

 

Seimatosporium lichenicola (Corda) Shomaker 

& E. Müll. 1964 
 20 ین دهاار PDAکشاات  یطهحاا یون قطاار پرگناا      

  ا   ونز 14پس از  یک ،تروهرایط ن  گراد  سرنت ی دوج 
  د  ن  یر    ونگ سز  ت  . پرگن  قروچوسید یلیمتره 53

 ی هرتردیا . کن ا د ونگ  یدسف  ری یرلی مه یدو هرک  داوا
ن دو  یر    ونگ س ید ،تر کش ی   ص و  آسرننل، کرن
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 ا د ن  اا    یکرنهتااره 150-200×  100-150  اری  اناداز  
کشت وا پ هرند. حداکثر ط ل  یطک  هح  ،ص و  سطح

 اساات ن  اا  یکرنهتااره 28×  4  اار ر ن عاارض کنیاادی م

  ن هافر  هشار د    ای ن خ ها   ای اسات ان   یما  ص و  ن
 ن هافر   یک  ل  السات  زایا   کنیادی م   ری . سل لهدند
ین داوا یکرنهتااره 9-20×  5/4-5/6  ار  . کنیادی م   دناد 

 
 یهبه عنوان آرا  Phomopsis vaccinia. گونه بیژینبه روش  ITS یهناح یدینوکلئوت های یشده بر اساس توال یمترس یتبارنما -6شکل

 .است  شدهاستفاده  یخارج

Figure 6. Phylogenetic tree based on nucleotide sequencs of ITS region by Bayesian method. 
Phomopsis vaccinia is used as outgroup. 

 
 2-5 های یجبا اپند ها کنیدیوم -d-gآسروول.  یساختارها -c. بر کنیدیوم -bروزه.  21پرگنه  -Pestalotiopsis brassicae. a -7شکل

 .یکرومترم 10= یاس. مقییتا

Figure 7. Pestalotiopsis brassicae. a-21-day-old culture, b-Conidiophore, c-Acervuli, d-g-conidia with 2-

5 appendages. Bar=10.



 ارزنلو  احمدی و                                                                                                                                                                                                                                     36

هافر    ای یا  ن  ر سل ل پر ید کش یر ،ت  ونگ ی او د 5-0
ت صیف  .(10 رهد )هک ه   گرد ن ونگ ی ن سل ل انت ر

آوسااانیج یک ن  مکاااروا  ایااان گ نااا   ااار ت صااایفر  

(Arsenijevic et al., 1999)    هطر قت داود. یاک جدایا  از
 این گ ن  دو این تحقیق  دست آهد  است.

 

 
 کنیدیومپی -dزایی.  کنیدیومسلول  -OA .cو  MEAروزه به ترتیب بر روی محیط  21پرگنه  -Didymella glomerata .a-b -8شکل

 .یکرومترم e =10و  cمیکرومتر.  f =100و  d :یاسقکالمیدوسپور. م -fها.  کنیدیوم-eنابالغ. 

Figure 8. Didymella glomerata. a-b-21-day-old cultures on MEA and OA respectively, c-Conidiogenous 

cell, d-Immature picnidium, e-Conidia, f-Chlamydospor. Bar- d-f=100. c-e-10. 

 
Coniolariella macrothecia Zare, Asgari & W. 

Gams, Mycologia 102(6): 1383 (2010) 

 یدساف   ری یرلی م ر ه PDAکشت  یطهح یپرگن  ون     
 ار گیهات زهار ،     دیاد  هاد کا     یطهحا  یون یرفت وهد 

 ی. ونگ پرگن  از پشات تشاتک پتار   هدندونگ  یخرکرتر
 ار  ن داو  یا او  د  ر یرلی م. ه  د     ص وت ی هتمر یدسف

هااک ،  ی. آسااک کروپ کاارن  دنااد اناادک ی وهااد  اا ا
ن دو  یار  ت  سطح یه  ر یداوا یر ،ر ست یر ت یخرکرتر
هنفارد    ،   ص و  ساطح  هتر یل ه 5/1حداکثر  ی انداز 

پاس از   تشاکی  هاد ن   کشات  یطهحا  یهجتماع  ار ون   یر
 ا تدای دو  ر . آسک کروپوسیدگیهت چ رو  فت      ل غ 

وناگ   یدساف  ید دو  م تن  ری یرلی م   ص و  ه ی تشک
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 اا   و ر . آسک سااپهاادندکشاات هشاار د   یطهحاا یون
 یروهاا یداوا ید ،ن دو دن انت اار کشاا  یضاا یصاا و   

 یکرنهتار، ه 6/8-10ن عارض   33/15-18   طا ل    ،ط ل
دو ا تدا هفر  ن  دن  ونگ ن پس از  ل غ    وناگ ساز    

   تعاداد  شات    یر    س ی هتمر یتن دو ن ر یر ت یت ن ز

(. 11هاتند )هاک   دا تاک جاداو  قاراو    ی ار  عدد دو آساک 
 Zare) ن   ر ت صیفر  زاوع ن  مکروا   ری این گ نیژگ 

et al., 2010)   جدایا  از ایان گ نا      6هطر قت داود. تعاداد
جدای  هنتخب  رای  ITS-rDNAجداسرزی ن ت ال  نرحی  

 حرص  هد.

 

 
 .هاآسک-d زواید آسکوکارپ. -cآسکوکارپ.  -b .MEAروزه روی محیط کشت  7پرگنه  - Chaetomium rectangulare. a-9شکل

e- آسکوسپورها. مقیاس: c=50 میکرومتر. d=10 میکرومتر. e= 20 میکرومتر. f= 10 .میکرومتر 

Figure 9. Chaetomium rectangulare. a-7-day-old culture on MEA, b-Ascocarp, c-Appendages on 
ascocarp, d-Asci, e-Ascospores. Bar- c=50. d-10. e-20. f-100. 

 

 
 میکرومتر. 10یاس= ق. مها کنیدیوم -d. بر کنیدیوم -cپرگنه چهارده روزه.  -Seimatosporium lichenicola .a-b -10شکل

Figure 10. Seimatosporium lichenicola. a-b-14-day-old culture. c-Conidiophores, d-conidia. Bar=10. 
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آسکوسپورها.  -eآسک.  -dبرش طولی آسکوکارپ.  -cها.  ارپآسکوک -bروزه.  21پرگنه  -Coniolariella macrothecia .a -11شکل

 میکرومتر. e-f=10میکرومتر.  d= 100 :مقیاس

Figure 11. Coniolariella macrothecia. a-21-day-old culture, b-Ascocarps, c-Longitudinal section of 

ascocarp, d-Ascus, e-Ascospores. Bar- d=100. e-f=10. 
 

Pleurostomophora ochracea Mhmoud, Abd. 

Ahmed, Fahal, de Hoog & Sande, in Mhmoud, 

Ahmed, Fahal, Hoog, Gerrits van den Ende & 

Sande, J. Clin. Microbiol. 50(9): 2990 (2012) 

 ی دوجا   25 یدو دهر MEAکشت  یطهح یپرگن  ون     
ونز  ا    21پس از گیهات   یک ترو هرایط دو گراد  سرنت
  اری  ی  ر حره ای ن پنز  یدن    ونگ سف هتر یل ه 53قطر 

   ا  نارونج   یا  هتمر  ونگ پشت پرگن  صا وت  ن نرهنظم
 یطهارا  ینتحت  ما  PDAن  OA یطهح ی. پرگن  ون  د

. پرگنا  دو  دیوسا هتار   یلا  ه 53ن  55 ا  قطار    یاب    ترت
 ا    ونهان دو هرکا  ن   یتا ن     ونگ سز  ز OA یطهح
. دها   ید هنظم د ی پرگن   ر حره  ری دو کنرو  یدسف ونگ
ونهن  ای پرگن  دو هرک     ونگ ق    PDA یطهح یون

. د اا هاانظم  ی  اار حرهاا ساافید ونااگ  اا   اار ن دو کناارو 
سارد  دو   یار  بهنشع یرلیدیک،هفر ، ه ن ف  ر ر کنیدی م

انل از ناا ع  یاا ت  اار کنیاادی م. هشاار د  هااد یاا ساا  ت
ر حداکثر انداز    ی دو قرمت پر ی او ن  دن  د یرلیدآدل ف

 ار   فرم  دن آهپ ل ی ت  ر کنیدی م.   د یکرنهتره 6/6×  2
 ای س  اسات ان   ی ن ت یکرنهتره 13×  3/2هت سط انداز  

  ار  کنیدی م. د   6/26×  2ن  ر حداکثر ط ل  فرم  آهپ ل تر
 یرلیااد رف یصاا و  هجتمااع  اار ون    اان هاافر   اا د  

 هد ک ر د  هش  کنیدی ه. دن ن ع هتفرن  هدندهشر د  
 3/3×  3/2 ار هت ساط اناداز      یض یتر   یکرن ،ن ع انل

تاار  ید ن ناا ع دنم   وگتاار از ناا ع انل ن کشاا یکرنهتااره
  اا د یکرنهتااره 5×  5/1 اار هت سااط انااداز     یااداالنت ئ
هحما د ن   ری این گ نا   ار ت صایفر      نیژگ  (.12)هک 

دن  .داهات هطر قات   (Mhmoud et al., 2010) مکاروا   
 این گ ن  دو تحقیق حرضر  دست آهد  است. جدای  از
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و  کنیدیومهای مختلف  تیپ -MEA .d-fو  PDA ،OAروزه به ترتیب بر روی  21پرگنه -Pleurostomophora ochracea .a-c-12شکل

 میکرومتر. g-i= 100 :مقیاس .بر کنیدیوم

Figure 12. Pleurostomophora ochracea. a-c-21-day-culture on PDA, OA and MEA respectively, d-f-

Different types of conidia and conidiophores. Bar=100. 

 
جدایا    12ن  22دو تحقیق حرضر    ترتیب  ا  تعاداد        
جداسارزی   F. proliferatum ن  F. solani اری   گ نا  از 

یار     گردید ک  ازاین  ین دن جدایا  هنتخاب  ارای تا ال     
 ر اساتفرد  از  . تزرونمری اجمرل  اوسرل هدند TEFنرحی  
ها ود    ری ی جدا ی را TEFژ   ی ر هزنر یژیناف او   نرم

ه جا د دو  رناک ژ      اری  ی ن جدا یقتحق ینهطرلع  دو ا
 یا  آوا 14هاره    ی هاد  ن ار   ی ناد  وج یا  هد. فر یمترس
 فارد  هنحصار     هکارن  یالگ  147کرواکتر ن  452  ،داخل

هادل     تارین  ترات،  هادل  وافا ا  نرم ی   د.  ر اسرس نتر
 Trichoderma اااا د. گ ناااا   GTR+G یگ ین جاااار

harzianum KF454871 ا     خاروج  ی    عن ا  آوا ی ن 
 712 ا     هنت ا  یاژین،   یا  ن تحل یا  هاد. تج    کرو گرفت 

 یدوصاد از تزرونمر ار   25.  عاد از حای    یاد تزرونمار گرد 
ن   اجمارل  یتزرونمر burn-inهرحل   یهد   را  آنوی جمع
 هرند    رق تزرونمری 534 از  ر خ ه  یناحتمرل پر یعزت 

  اری  ی آهد ، جدا    دست ی .  ر اسرس نتریدهحرسز  گرد
 یر اا   ماارا  ساار ی  ارال   ها ود هطرلعاا   اار اعتزروساانج 

 هاادند  ناادی گاارن اخاای هااد  از  رنااک ژ    ااری یاا جدا
 .(13)هک 

 
 بحث

 ی ن هنرساار یاار  ود یحرضاار دو واسااتر  تحقیااق     
ناارون   یدگ هاارتزط  اار هاارنکر ن سرخشااک  ری اا قااروچ

ط   رزدید ری    عما  آهاد  از فضاری     یرفت.ص و  پی
هارنکر،  سز  ه ری ه ر تزری ، دوختر  نرون   ر عالئام  

 رداوی  یدگ  هنرسری  ن نم ن سرخشک   نضعف عم ه
 اری  مارا   ار ع اها  هارنکر،       هدند. ج ت هقریر  قروچ

ص و  پییرفت. عالئم  رداوی از دوختر  سرلم نی   نم ن 
 هشر د  هد  دو  رش عرض  عمدتر    دن ص و 
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. F. proliferatumو  F. solaniهای  رای گونهب بیژینبه روش  TEFژن  یدینوکلئوت هاییشده بر اساس توال یمترس یتبارنما -13شکل

 .است  شدهدر نظر گرفته  یخارج یهبه عنوان آرا  Trichoderma harzianumگونه

Figure 13. Phylogenetic tree based on nucleotide sequencs of TEF region by Bayesian method for F. solani and F. proliferatum 

species. Trichoderma harzianum is used as outgroup.. 

 

ن گرفتگا  آننادی دو   قلب  ی ت پر دو نرح گرفتگ  آنندی
ص و  هنقا ط  ا د.    ری سرلیرن  ن دو یک ه ود     حلق 

 اار اسااتنرد  اا  هشاار دا  ن نتااری  ایاان هطرلعاا ، عالهاات  
هشخص   رای تشخیص نج د عره  هرگ  لندی نرون ، 

عمدتر    ر   عالن   ر سرخشکیدگ  ن پرچم  هد  هرخ 
ای هد  آنناد ری چا       ص و  گرفتگ  آنندی ن ق   

 اری آلا د  ن  مچناین      ری وهد سارالن  هارخ    دو حلق 
ای دو قرامت زیار پ سات، هشار د        ری ق     رنز وگ 

دلیا  تیلا ز ت لیاد هاد      گردید؛ تغییر ونگ ایجرد هد     
 رهاد.   ت سط هی  ر  دو ناکانش  ا  عف نات قاروچ  ها      

 ری هختلف   رای انتقرل این  یمروگر گا اوش گردیاد     وا 
 ری دن دوخت  ای  ین ویش  است،  ر این حرل پی ند ویش  

 رای انتقرل عره   یمروی،  ار ت جا    هجرنو ه ثرترین وا  

 ار ن دو      کشت ودیف  نرون  دو کنارو خیر ار  ن پاروک   
هجارنو  یکادیگر دو ایان هطرلعا  هانرخت  هاد. دو ایان        
ونش، هری  تلقیض    ص و  هرتقیم ناود هی  ر  هاد  ن  
ت سط جریر  هیر  آننادی انتقارل یرفتا  ن  رعاو  ارنز      

 ,Stripes and Campana)ها د   عالئم دو ک  دوخت ها  

1981; sripes, 2000)رو انلین  رای نرون   لندی . هرگ  
 اوتفرعار   ن گلرتر   ری جنگ  از 1338 سرل دو ایرا  دو

  هلا  ن انجار  دوختار   ونی کندساک ی  ن کنفکتار  پاریین  
 ایاان. (Afsharpour and Adeli, 1974)هااد  هشاار د 
  اری  جنگا   هلا   ن انجار  دوختر  ونی از ترکن    یمروی
 از ن هرزنادوا   چرچکرم ن اسرلم گیال   ری جنگ  آستروا،
 Rahnama)است  گردید   گ اوش اوسزروا  جنگل  هنرطق

and Iraqi, 2009)      ایان  یماروی  مچناین از ونی گ نا .
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 .شهر تبریز های قارچی شناسایی شده مرتبط با شانکر و سرخشکیدگی درختان نارون در کالن شناختی سایر گونه خصوصیات ریخت -2جدول

Table 2. Morphological features of other identified fungal species associated with canker and dieback of elm trees in Tabriz metropolis. 
 

 کلید شناسایی

Identification key 

 کنیدیوم های ویژگی

Conidium features 

 بر کنیدیوم های ویژگی

Conidiophore features 

 پرگنه های ویژگی

Culture features 

 نام جدایه قارچی

Fungal isolate name 

Leslie and 

Summerell, 2008 

مجتمع در  به صورت ها کنیدیومماکرو

ی، مرغ ها تخم کنیدیوماسپورودوکیوم، میکرو

به صورت  ای، بدون دیواره بیضوی و قلوه

 سرهای دروغین روی فیالیدها 

 

 ع مونوفیالیدهای بلند فیالیدها از نو 

های هوایی فراوان  پرگنه به رنگ زرد نخودی با میسلیوم

و رنگ پرگنه از پشت تشتک پتری به رنگ صورتی 

 مایل به نارنجی 
 

Fusarium solani (Mart.) Sacc., 

Michelia 2(no. 7): 296 (1881) 

Leslie and 

Summerell, 2008 

ایه کوتاه مرغی کشیده با پ ها تخم کنیدیوممیکرو

ای یا مجتمع در سرهای  شده به صورت زنجیره

 دروغین 
 

فیالیدها به صورت مونوفیالید و 

 فیالید پلی

های هوایی فراوان و  به رنگ سفید و با میسلیوم پرگنه

 رنگ پرگنه از پشت تشتک پتری به رنگ عسلی روشن
 

Fusarium proliferatum  

Leslie and 

Summerell, 2008 

ها صاف تا خمیده با سلول پایه  ومکنیدیماکرو

 ،ای و سلول انتهایی خمیده پاشنه

سلولی و به اشکال  1-2ها  کنیدیوممیکرو

 مختلف تخم مرغی کشیده و شلجمی
 

 و صورت مونوفیالیده فیالیدها ب

 منشعب
   Fusarium tricinctum های هوایی صورتی رنگ با میسلیومپرگنه 

 
 و دینتوئاال شفاف، ،یسلول تک ها ومیدیکن

 دهیکش

 ای منشعب شفاف، هابر کنیدیوم

 رمنشعبیغ
 Cytospora chrysosperma پرگنه به رنگ سفید
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Table 2. Morphological features of other identified fungal species associated with canker and dieback of elm trees in Tabriz metropolis. 
 

 کلید شناسایی

Identification key 

 های کنیدیوم ویژگی

Conidium features 
 بر های کنیدیوم ویژگی

Conidiophore features 
 های پرگنه ویژگی

Culture features 
 قارچینام جدایه 

Fungal isolate name 

Wang et al., 2016 

 8دار و دارای  ها گرزی شکل، پایه آسک

آسکوسپور. آسکوسپورها لیمویی شکل و به 

 رنگ سبز زیتونی 

ی تیره به صورت ها آسکوکارپ

رفته در محیط سطحی تا نیمه فرو

کشت به صورت پراکنده، گرد تا 

ر قسمت کمی کشیده. زوائد مومانند د

بدون موجدار،  ،آسکوکارپ باالیی

بلند.  و دار دار، زگیل انشعاب، دیواره

موهای جانبی به صورت ساده و 

دار، بدون انشعاب و  دار، دیواره زگیل

 کوتاه 

  Chaetomium globosum به رنگ زیتونی تا خاکستری تیره پرگنه

Toledo et al., 2006 ها به اشکال گرد، بیضی و تخم مرغی کنیدیوم 
و  Verticilliate ها به دو نوعبر مکنیدیو

Penicillate 

 

  Clonostachys rosea پرگنه به رنگ زرد لیمویی تا نارنجی 

 
 ای یرهجای تا بیضوی، زن ها استوانه کنیدیوم

، شفاف، Penicilliateها بر کنیدیوم

و  Terverticilliateاغلب از نوع 

، متقارن Quaterverticillateندرتا 

 و نامتقارن 
 

های مسطح و  یسلیومدارای م ،رگنه به رنگ سفیدپ

 به صورت ناهموار متراکم و
Geosmithia sp.  

  

ای  ها دارای هشت آسکوسپور، استوانه آسک

شکل، آسکوسپورها به رنگ سبز تیره، بیضی 

 شکل، با دیواره صاف، فاقد غالف ژالتینی

آسکوکارپ از نوع پریتسیوم، به 

صورت انفرادی و مجتمع، شکل 

پریتسیوم از تخم مرغی تا گالبی 

 شکل و دارای گردن کوتاه 

های هوایی  پرگنه به رنگ خاکستری تیره و دارای ریسه

 تیره
Sordaria sp. 
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نی  گا اوش هاد     Ulmaceae از تیر  آزادداو یر سیر داو
 ری  هرنناد    ر اسرس نیژگ  O. novo-ulmiی است. گ ن  

پرگنا  نرصار  ن   ونزان   یشتر، هک  حرهای    نرخ وهد
 O. ulmiتر از گ ن   گلزرگ هرنند ن وهد دو دهر ری پریین

ن وهاد   ر نرخ وهد ونزان  کمتر، پرگن   ر حرهی  صار   
 ,Braiser and kirk)   اسات دو دهر ری  ارالتر قر ا  تمیا   

پراکنش این  یمروی دو سطض ه ر تزری  هحادند   .(2001
 ش  رهاد کا  کمتار دساتخ        هنرطق  کر ن هنارطق  ها   

 ،O. novo-ulmi ی گ نا   .اسات    ری انررن   ا د   دخرلت
 ر دو این هطرلع  وا  ا    از ک  جدای  جدای ( 19) دوصد16

 .است خ د اختصرص داد 
 اری هنرساری     از کا  جدایا    جدای ( 36) دوصد س      
د. ن ره ه  Fusariumجنس     هر  ط دو این تحقیق هد 
 F. tricinctumن  F. solani، F. proliferatum اری   گ ن 

ن ه لکاا ل   هاانرخت  ویخاات ااری   اار اسااتفرد  از داد  
از  یتعااداد یاز ون F. solani ی گ ناا  .هاادندهنرسااری  

 Dalbergia sissoo ی گ ناا  دهرنناا  چاا    ااری ی  ار  ه

Roxb.  از پنجرب(Bajwa et al., 2003) ،عنرب (Zizipbus 

jujube)   از خراسر  جن  (Mirzaee et al., 2011) افرا ،
 Tectona) ، سارج (Pirone, 1978) یکار آهر ی جرس دو ن

grandis) یردو ترن ان (Hocking, 1968)(   هر ت ،Schreiber 

and Docinger, 1967 دوخااات اللااا ،) (Liriodendron 

)tulipifera (, 1962Seliskar andDochinger )  صان  ر ،
 (Populus alba) کزا د   ، دوخات (Boyer, 1961)  هارق 

(Maini and Dance, 1965)یرانا  ا ی، گردن (Chen and 

Stewart, 2000لاا ط قرهاا  هاامرل  ،)  (Toole, 1962) ،
یا ی تزر یار  ن هرلک (Fawcett, 1936)هرکزر    ری گ ن 

(Populus nigra) (Barbee, 1962)   اسات  هاد   گا اوش .
. یاادگرد ییاادتر TEF یاا نرح  گ ناا   اار اساارس تاا ال یاانا یاات  

از  یاااراقرق ی  ااار ه یاز ون F. proliferatum ی گ نااا 
ن از  (Roux and Wingfield, 1997)  جناا   یقااریآفر
 یفرنیاااراز کرل (Pinus lambertiana) کااارج قنااادی یون

 1999دو سارل  . (Stewart et al., 2016) اسات   هد گ اوش 
خرهار از   ی  ار  ه یجار  ن  مکاروا  از ون   یگ ن  ت سط ه س  ینا

 ا  عنا ا     Pinus eldarica یار  یرانا  استر  خ زستر  ن کارج ا 
 اسات   گردیاد  گ ن  از استر  فاروس گا اوش    ینا ی  ر ه
 یمروگر ونی  F. solani ی گ ن  (.2009اوهرد،    نق  از )

 . رهد هرکزر  ه  ن زهین   ری هختلف  چ   سیب هی  ر 
 اری صان  ر    دو نتیج  هطرلعر  انجرم هد   ار ونی  یماروی  

(Populus deltoids) ،  گ نااF. solani    اا  عناا ا  عرهاا 
 .(Boyer, 1961) هرنکر ونی این هی  ر  گا اوش گردیاد  

  اری ونی تنا  دوخات هارداب     از زخم مچنین این گ ن  
جداسرزی ن    عن ا  عره  هرنکر ایان هی  ار  گا اوش    

 ی  ر ه یگ ن   را ینگ اوش ا .(Toole, 1961)هد  است 
ق ع ایان    د  ن انلین گ اوش از ن یدجد یردن ینرون   را

عره   ر ونی دوختر  نارون  دو ایارا  هر ا ط  ا  ایان      
  .پژن ش است

 ی رلق   ون یمروگر ری،  Cytosporaجنس   ری گ ن      
-یتن  ا  صا و  انادنف     رهاند   ها   چا     اری  ی  ر ه
  ری گ ن   .  رخ رند     سر ه  ر ی  ر ه یندو ا یمروگر 
و د یاان رااتند، ا  اختصرصاا ی  اار ه یجاانس داوا یاانا

 یون یماروی   یجارد ا قر لیات   ار  گ نا    ک   رخ یرتحرل
 یار قاروچ  ا  دوختار      یان . اناد هختلاف وا داو   ری ی  ر ه

 یطدو هارا  یر ن اند هد   از دوختر  ک  زخم  ری  قرمت
 Adams et) کناد   حمل  ها  ، رند  ضعف ن تنش    سر ه

al., 2005)یرهرنکر ن سار  یجردقروچ  دن  ا ی،. دو ه اود 
هاا د.   کاا  دوخاات هاا یاارو ان اادام هاارخ  ن عالئاام  رعاا

 ،C. ambiens ،C. carbonacea،C. chrysosperma  اری  گ نا  
C. leucostoma ،C. pulchella،C. pruinopsis  نC. ribis  از

 C. rhodophila گ ن . اند گ اوش هد  یرنرون  دو دن ی  ر ه یون
دوختچاا  وز  یاز ون 1983دو ساارل   اارو ینانلاا ی اارا

 ینا یت.   (Fotouhifar et al., 2010) است   هدگ اوش 
 یان ، دو اITS-rDNA یا  نرح   ر اسرس داد  تا ال   ر گ ن 

 C. rhodophila  نا  قراو گرفت. گا اوش گ  ییدهطرلع  ه ود تر
  رهد.  ه یدجد یردن ینرون   را ی  ر ه ی ر ون

 یاز ون Pestalotiopsisهختلااف جاانس    ااری گ ناا      
 یاز هنارطق هختلاف ج ار  جداسارز     رزدان    ری ی  ر ه

هختلاف  ا  طارق      اری  ی  ار  ه ونی  ار  عالئام . اناد  هد 
دو  هارنکر    ط و عمد  هره    نل ،کند   رنز ه  هختلف
 ی ر دو قرمت  سرخترو قروچ ی  ن ظ  وانت ر  ری هرخ 
  هختلفا  یاف جنس، ط ینا  ری . گ ن  رهد ه  عالئم یداوا
  سرهرخ ، لک   رگ هرنکروا هره  هرنکر،   ر یمرویاز  
 ,.Espinoza et al) کنناد   ها  یجارد  رگ ن سرق  ا یتن  ال

  اری   ا م  یرات جانس، غرلاب دو ز   یان ا ی ر . گ ن (2008
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 ,Bate-Smith and Metcalfe)ن هعتدل  ا د    یریگرهر

، (Das et al., 2010) یمااروگرن  اا  صاا و     (1957
 ;Liu et al., 2006; Wei et al., 2007) یتاناادنف

Watanabe et al., 2010) یتن ساارپرنف (Wu et al., 

1982; Agarwal and Chauhan, 1988; Yanna Ho and 

Hyde, 1988; Hu et al., 2007; Liu et al., 2008) 
 یاادزب ت لجاانس  اا  ساا   یاان. اهاا ند  هاا یجداساارز
 Strobel et)ه م، ه ود ت ج  اسات    یثرن   ری یتهتر  ل

al., 1996,2002; ding et al., 2008; Aly et al., 2010; 

Xu et al., 2010) .  ارنز   ه جاب جانس   یان ا  اری  گ نا 
 یدگ ،هرنکر، زخام، سرخشاک    ر عالئم ان اع ی  ر یمروی 

 ها ند   ها  ی  ه یدگ ن پ س یزود یت،ان اع  ال  ، رگ لک 

(Pirone, 1978; Kwee and Chong, 1990; Xu et al., 

1999; Tagne and Mathur, 2001; Sousa et al., 2004; 

Espinoza et al., 2008) . ری  گ ن  P. funerea  نP. sydowiana 
داوا   گارن  هخارنط   یون یدگ سرخشاک  یماروی ه جب  ارنز   

 یاااتهااد  ن دو ن ر  ای ه جااب ق اا     هاا ند کاا     هاا 
  قاروچ  ین سارخترو ر  هاد   ار   دو هرخ  یدگ سرخشک

 Madar et) ها ند   ونگ دو  رفت آل د  هشر د  ها  یر س

al., 1991; Markovskaja et al., 2006).   یان ا  اری  گ نا 
پااس از  یدگ تناا  ن پ ساا یمااروی   رعااو  مچنااینجاانس 

 ,.Arzanlou et al) ها ند    رداهات دو دوختچا  ها  ها    

2013; Jayawardene et al., 2015) یاا جدا ینن دنهاا 
 .Botryosphaeria spp ی ااار پرتعاااداد پاااس از گ نااا 

 رهااند   هااد  از هاارنکر هاا  دو تگاا اس هاا  یجداساارز
(Torres et al., 2011-Úrbez) گاااا اوش جاااانس .

Pestalotiopsis یرن دن یرا ا ینرون   را ی  ر ه ی ر ون 
 . رهد ه  یدجد
  ه ما  یمروگر اری   Phomaهختلاف گارن      ری گ ن      
از جملا    . ا   مارا  داوناد     ن خرروا  فرانانا   رهند  ه

 ی  اار ه یاز ون Phomaگاا اوش هااد  جاانس   ااری گ ناا 
 از U. americana ارگ   یاز ون Ph. cincta ا    ت ا   ه نرون 
از  Paraboeremia putaminumن   ناا   ج ینااری کرونل

 ,De Gruyter and Noordeloos) کش و  لند اهرو  کارد 

1992; Aveskamp etal., 2010)    دو هطرلع  انجارم هاد .
   عن ا  عره  هارنکر    D. glomerata ی گ ن  ی نر ،دو 

 Thomidis et) ید ل  گ اوش گرد  ر ی ه یسرهرخ  ون

al., 2011)از  یدگ گ ن   ا  عنا ا  عرها  سرخشاک     ین. ا
گا اوش   یناز کش و چا      ژاپن یر ین    چ ی  ر ه یون

 یمااروی.  (Norin and Rumpunen, 2003) اسااتهااد  
Mal secco   هرکزار  دو   ی ار ون  یعهار  یآنناد  یماروی
این  یمروی م . عالئ رهد  پرنوش هرکزر  ه یدیهراک  کل

  اار، دو سرهاارخ  هاارنکرن  یدگ سرخشااک  اا  صاا و 
 یوناگ آنناد   ییار ن تغ گرفتگ   ر،  رگ ین زود پژهردگ 

 ی هنرسار  Ph. tracheiphila یماروی   ین. عره  ا رهد  ه
جدیادی از   ی گ نا  . (Liberato et al., 2007) اسات   هاد  
 ر دوختا   سرهارخ   هارنکر  ا  عنا ا  عرها      Phomaجنس 

 یاادگاا اوش گرد 2010شاا و تاا نس دو ساارل  دو ک یتاا  ز
(Rhouma et al, 2010) دو کشا و   عره  این  یمروی.  مچنین
 Tosi and)اساات   هااد  ی هنرساار Ph. incompta یترلیاارا

Zazzerini, 1994)  گ ناا .Ph. exigua var. heteromorpha 
 Lahoz)اسات    هاد  هنرخت   یرخرز ر  دو اسپرن هرنکرعره  

et al., 2009) وش گ نا   . گا ا D. glomerata    از ونی هی  ار
  رهد. نرون   رای دنیر جدید ه 

 واساات  ،Sordarimycetes ود  از ochracea .lP ی گ ناا      
Calosphaeriales تیر  ن Pleurostomataceae رهاد   ه  .

  ار  Pleurostomophora جنس از گ ن  چ رو ،تیر  نیا دو
 Reblova) داوناد  حض و Pleurostoma  جنر ی هرحل 

et al., 2004) .اری   ژگا ین اسرس  ر گ ن  نیا ی هنرسر  
 ن OA ن PDA، MEA کشات  طیهحا  سا   یون  ار  پرگن 
  ری انداز   ر  ر کنیدی م  مرا     یدیرلیف  یت س  حض و
 نیا ا  ری  ژگین    گ ن  نتریکین د ن رفتیپی انجرم هشخص

از  rdsiae. richalPگ ن  هشر    .  د ochracealP . گ ن   ،یجدا
از   اری تنا    ن  مینط و  یمروی هرنکردوختر  زیت    ر عالئم 
. (Carlucci et al., 2013,2015) است  هد جن ب ایترلیر گ اوش 

 دیا جد ریا دن ی ارا  نارون     ار  یه یون از گ نا   نیا ا گ اوش
 .د ره  ه

   عنا ا   یماروگر    Seimatosporium ری جنس  قروچ     
ها ند ن ونی   هانرخت  ها    گیار     اری هختلاف    تیار از 

، Prunus ،Rubus ،Rosa اری    ری هتفرن  از جانس   رفت
Salix ،Cornus ،Ledum ،Rhododendron  نHypericum 

 ;Shoemaker and Muller, 1964)کنند  ایجرد  یمروی ه 

Pirozyński and Shoemaker, 1970; Sutton, 1975;

Jaime et al., 1988;  Okane et al., 1996). 
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، globosum .hC ،rectangulare .hC قروچ   ری گ ن      
. rosealC ،macrothecia .oC ،S ،rhodophila C. ،F. proliferatum، 

D. glomerata  نochracea .lP    از ونی هی  ار     ارای انلاین  ارو
 S. macrospermum ی ها ند. گ نا    نرون  دو این هطرلع  گ اوش ه 
 لایس ن فرانرا  گا اوش گردیاد     از ونی نرون  از کشا و ری انگ 

 .rhodophila C  اری  گ ن  .( ;Nag Raj, 1993Sutton, 1980) است 
  رای هریک  ی تری ایرا  جدید  رتند. ochracealP . ن

 هنرسااری   ن ز جداساارزی ایاان هطرلعاا  گ اوهاا  ا       
 اری  مارا   ار ع اها       قاروچ  هنرخت  ن ه لکا ل   ویخت
 رهاد.  ار      ها  ن سرخشکیدگ  ونی دوخت نرون هرنکر

ت ج     هطرلعر  قزل  انجرم هد  ونی دوخات نارون  ن   
 ,.Hashemi et al)سریر دوختر  جنگل  ن زینت  دو ایرا  

چناین   تا ا   نتاری  ایان تحقیاق ها      از ن  مچنین، (2017

 هارنکر نتیج  گرفت ک   رت     هنطق  جغرافیری ، ع اه  
 ااری قااروچ   ت اننااد هااره  گ ناا  ن سرخشااکیدگ ، هاا 

ت ا  چنین  رداهات کارد کا       مچنین، ه  هختلف   رهند.
 ااری عرضاا ،  عالئاام گرفتگاا  ن تغییاار ونااگ دو  اارش 

 اری    اری هختلفا  از گارن     ت انناد هر ا ط  ا  گ نا      ه 
ت انند  ر چندین گ ن   قروچ   رهند ن دو ناقع دوختر  ه 

. رهند هختلف قروچ ،    ص و   م هر  آل د  هد  
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 .نمریند   دج  الزم  رای انجرم این پژن ش ا راز ه 
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Abstract 

Elm is one of the most important ornamental trees and is used extensively in design of urban green space. 

Dieback and canker disease of elm has been widespread in Tabriz green space and other cities in province in 

recent years. In order to identify the factors involved in dieback and canker of elm trees in Tabriz city, 

symptomatic and healthy samples were taken and 208 fungal isolates from 64 plant samples were purified. 

Identification of species was carried out using morphological and sequence data of the ITS or TEF regions 

for some species. In this study, 16 species of fungi including,Ophiostoma novo-ulmi,Fusarium solani, F. 

proliferatum, F. tricinctum, Pestalotiopsis brassicae, Cytospora rhodophila,C. chrysosperma, Didymella 

glomerata, Chaetomium globosum, Ch. rectanguare, Clonostachys rosea, Seimatosporium lichenicola, 

Coniolariella macrothecia, Pleurostomophora ochracea, Sordaria sp. and Geosmithia sp were isolated from 

sapwood and wood parts of trunk and main branches with vascular discoloration and healthy trees. Among 

the identified isolates, Fusarium and Chaetomium were the most abundant taxa. Chaetomium globosum, Ch. 

rectangulare, F. proliferatum, S. lichenicola, P. brassicae, Co. macrothecia, Pl. ochracea, C. rhodophila, 

Geosmithia sp., Cl. rosea and D. glomerata are new reports on elm host worldwide. 

Keywords: Elm, Dieback, Pestalotiopsis, Cytospora, Fusarium, Ophiostoma. 

 


