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  چكيده

  

ه آلوده كننده، توليد آپوتسيوم و نحوه زمستانگذراني قارچ يبه منظور بررسي منبع اول

Monilinia laxaر اي گيالس در استان گيالن اين پژوهش د، عامل اصلي پوسيدگي قهوه

تشکيل يا عدم تشکيل شکل جنسي قارچ عامل بيماري در . انجام شد ۱۳۸۴-۸۵هاي  سال

هاي گيالس ميوه. هاي آزمايشي در مزرعه بررسي گرديدباغ، آزمايشگاه و كرت يعيشرايط طب

ط يهاي آزمايشي و شراباغ، كرت يعيشده در شرايط طبموميايي شده و استرومايي

هاي موميايي شده گذراني ميوهنکردند ولي پس از زمستانآزمايشگاهي آپوتسيوم توليد 

هاي فراوان نمودند و کنيديوم يهاوميباقيمانده روي درخت، در سطح خود توليد اسپورودوک

هاي موميايي شده در سطح باغ پوسيده گيالس. زني بودندحاصل از آن نيز داراي قدرت جوانه

وم و آپوتسيوم يقي ماند و هيچگونه اسپورودوکشده و در فصل زراعي بعد فقط هسته آنها با

اسفند  يبهار و ماهها يها، طها و شانکرشاخهدر بررسي سر. در سطح آنها تشکيل نگرديد

تنها در يک  Monilinia laxaقارچ . توليد کنيديوم مشاهده نگرديد ۱۳۸۵و فروردين  ۱۳۸۴

وي جوانه گيالس در شرايط شاخه هلو در شرايط طبيعي و يک مورد از رمورد از روي سر

هاي جنسي تشکيل شده روي ميوهرسد فرم غيردست آمد، بنابراين به نظر ميه ب آزمايشگاهي

گذراني و انتشار اين بيمارگر موميايي باقيمانده روي درخت از سال قبل، عامل اصلي زمستان

  .ها منتفي نيستگذراني قارچ در شانکر سرشاخهاگرچه امکان زمستان. باشد

  

  .كنندهه آلودهيگذراني، منبع اولشدن، آپوتسيوم، زمستان يياي، مومMonilia :كليدي يهاهواژ
   

 مقدمه

هاي بسيار اي ميوه يکي از بيماريپوسيدگي قهوه

تواند به درختان ميوه خانواده مخرب است که مي

گلسرخيان مثل سيب، گالبي، به، گوجه، گيالس، آلبالو، 

 & Byrde)و غيره خسارت وارد کند هلو، شليل، زردآلو 

Willetts, 1977) .جنس هاياز ميان گونه Monilinia ) با

  ،M. laxaهاي گونه ،)Moniliaنام آنامورف 

M. fructigena  وM. fructicola  به عنوان عوامل

گزارش دار دار و هستهبيماريزاي درختان ميوه دانه

اي گي قهوهترين بيمارگر پوسيدشايع M. laxa .اند شده
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دار و هاي دانهاست و در تمام مناطق اصلي توليد ميوه

بيمارگر گل بيشتر به عنوان شود ولي دار يافت ميهسته

 ,Lane)شود تا بيمارگر ميوه شاخه شناخته ميو سر

روي گيالس، سبب سوختگي اين بيمارگر . (2002

هاي نارس و رسيده ها و پوسيدگي ميوهشکوفه و سيخک

هاي آپوتسيوم). Tamm & Flückiger, 1993( شودمي

هاي توليد کنيديوم ،يافت شده زير درختان آلوي وحشي

زمستان گذراني كرده  شده هاي مومياييشده روي ميوه

هاي جوانه و هادم ميوه ها،، شانکرروي درخت يا زمين

هاي توليد شده روي آلوهاي کنيديوم، سوخته شده

به عنوان  شده روي زمينهاآلوده و رهاي وحشي و ميوه

معرفي  Monilinia fructicolaمنابع آلوده کننده اوليه 

 .(Biggs & Northover, 1985; Weawer, 1950)اندشده

با افزايش در باغ  يماريب عوقومشخص شده است که 

 شتريبرها شده در سطح باغ و  هاي تنك شدهميوه تعداد

ان داده شده همچنين نش .)Hong et al., 1997( شودمي

 M. fructicolaبه قارچ  هاآلودگي پنهان ميوه است که

تواند به عنوان يك منبع آلوده کننده براي پوسيدگي مي

 .)Emery et al., 2000(بعدي ميوه در باغ عمل كند 

اي ه پوسيدگي قهوهيبررسي منابع آلوده كننده اول

ها مدار در كاليفرنيا نشان داد كه آپوتسيوهاي هسته ميوه

ه اين بيماري يتوانند مهمترين منبع آلوده كننده اولمي

 .Mفرم جنسي قارچ  .)Hong  et al., 1996(باشند 

fructicola  در آمريکاي شمالي، استراليا و ژاپن توليد

هاي اندکي از تشکيل شود، ولي تاکنون گزارشمي

 & Byrde)ارائه شده است  M. laxaمرحله جنسي قارچ 

Willetts, 1977) . فرم جنسي و  ۱۳۸۳در سال

از استان آذربايجان غربي گزارش  M. laxa غيرجنسي

ها، زوال شاخهگونه نامبرده سبب خشكيدگي سرگرديد و 

دار ميوه درختان ميوه هسته نشددرختان و موميايي

 ,Irani & Oroumchi)گرديده است آلو، آلو و هلو زرد

به عنوان  M. laxaاي ديگر، گونه در مطالعه .(2004

اي ميوه درختان گيالس در عامل پوسيدگي قهوه

 Hashemi) شناسايي شدشهرستان هشتپر استان گيالن 

Babaheidari et al., 2007) . از آنجايي كه مطالعه

هاي شناسي عامل بيماري در اتخاذ راهكارزيست

اهميت بسزايي دارد و تاکنون  يماريمديريتي ب

يران بررسي نشده بود، اين شناسي اين قارچ در ا زيست

  .مطالعه در استان گيالن انجام گرفت

  

  هامواد و روش

  ييو شناسا يقارچ يهانمونه يآورجمع

از  ۱۳۸۵و  ۱۳۸۴ يهاکه در سال ييهاديبازد يط

مختلف  يهاالن در زمانيمختلف استان گ يهاشهرستان

) وهيدن ميو مرحله رس يده، شکوفهيدهقبل از شکوفه(

عالئم  يدارا يهاشاخهها و سرآمد، از گل به عمل

مانده از سال قبل و يشده باق ييايموم يهاوهيمشکوک، م

به  يبردارنمونه ياقهوه يدگيعالئم پوس يدارا يهاوهيم

مجزا به  يکيپالست يهاسهيها داخل کنمونه. عمل آمد

 يقيگونه قارچ به طر ييشناسا. شگاه منتقل شدنديآزما

 Hashemi Babaheidari et al. (2007) که قبالً توسط

  .شرح داده شده است، انجام گرفت

  بررسي توليد آپوتسيوم

 توليد آپوتسيوم در آزمايشگاه

هاي گيالس موميايي شده و ميوه ٢٧/٨/٨٤در تاريخ 

شده قارچ از روي درختان گيالس ليسار واقع استرومايي

آوري و به در شهرستان هشتپر استان گيالن جمع

جهت بررسي و تعيين شرايط . ايشگاه منتقل شدندآزم

بهينه براي توليد آپوتسيوم، اين آزمايش در قالب 

هاي خرد شده در پايه طرح كامالً تصادفي آزمايش کرت

 ٥/٠، ٠با سه سطح (با دو فاكتور عمق موميايي در ماسه 

، ٨با چهار سطح (دهي و طول دوره سرما) مترسانتي ٢و 

با سه تكرار كه هر تكرار شامل چهار  )هفته ١٢و  ١٠، ٩

هاي ها درون ظرفميوه. ميوه موميايي بود، اجرا گرديد

 ١٤×١٤×٥دار به ابعاد پالستيكي غيرشفاف درب

اي هاي مورد نظر درون ماسه رودخانهمتر در عمق سانتي

شسته شده قرار داده شدند و ماسه با آب مقطر آبپاشي 

ها بسته درب ظرف سپس. شد تا بطور كامل خيس شود

Cبا ميانگين  ييشده و در دما
پس . قرار داده شدند ٢±١◦

ها خارج، درب آنها برداشته از طي دوره سرمادهي، ظرف

شد و به منظور حفظ رطوبت محيط در حد نزديك به 

پاشي، درون ،  پس از آب%)٩٨رطوبت بيش از (اشباع 

ي با دما يهاي پالستيكي شفاف و درون انکوباتوركيسه

C
ساعت قرار داده  ١٢و دوره تاريكي و روشنايي  ١±۱۵◦

ها هر سه روز يكبار از نظر توليد آپوتسيوم نمونه. شدند

ها پس از يك ماه از انكوباتور خارج شدند بررسي و ظرف
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)Holtz et al., 1998 .(  

  هاي آزمايشي مزرعهتوليد آپوتسيوم در كرت

در قطعه  شدههاي گيالس موميايي و استروماييميوه

زميني در باغ ميوه دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه 

براي افزايش امكان توليد . گيالن قرار داده شدند

آپوتسيوم و يافتن شرايط بهينه توليد آپوتسيوم و 

 همچنين بررسي تاثير عمق قرار گرفتن ميوه موميايي

شده در خاك و پوشش علفي سطح زمين بر توليد 

شده در هاي خرددر قالب کرت آپوتسيوم، اين آزمايش

تصادفي با دو  فاكتور عمق  هاي كامالًپايه طرح بلوك

 ٢و ٥/٠، ٠با سه سطح (ميوه موميايي در خاك 

با چهار سطح (و وضعيت پوشش علفي زمين ) متر سانتي

آوري نشده، علف چيده و علفي، علف چيده ولي جمع

و چهار ) آوري شده و بدون علف يا شخم خوردهجمع

تكرار كه هر تكرار شامل پنج ميوه گيالس موميايي و 

شده هاي مومياييميوه. شده بود، انجام گرفتاسترومايي

اي قرار داده آزمايشي مزرعهدر كرت ٩/٩/١٣٨٤در تاريخ 

بطور  ١٥/٢/١٣٨٥تا  ١٥/١٢/١٣٨٤شدند و از تاريخ 

مرتب هر هفته از نظر توليد آپوتسيوم مورد بررسي قرار 

  ).Holtz et al., 1998(گرفتند 

  باغ يعيط طبيتوليد آپوتسيوم در شرا

فروردين، ارديبهشت و اسفند سال  يهاماه يط

هاي از باغ ١٣٨٥و فروردين و ارديبهشت سال  ١٣٨٤

گيالس ليسار واقع در شهرستان هشتپر استان گيالن 

عمل آمد و سطح زمين در زير درختان گيالس بازيد به 

هاي توليد شده، به دقت وتسيومبا هدف پيدا کردن آپ

 ,.Biggs & Northover, 1985; Holtz et al)بررسي شد 

1998; Landgraf & Zehr, 1982) .  

هاي زايي قارچ عامل بيماري روي شانکربررسي اسپور

  شاخهسر

هاي زمستانه در بروز بررسي نقش شانکر جهت

هاي شاخهسر اي در فصل بهار، ازقهوه يدگيبيماري پوس

درختان گيالس و  خشکيدگيشانکر و سرداراي عالئم 

هاي در تاريخاستان گيالن هلو شهرستان هشتپر 

و درختان هلو شهرستان  ۱۶/۱/۸۵و  ۲۳/۱۲/۸۴

 ۲۸/۱/۱۳۸۵در تاريخ استان گيالن سرا  صومعه

 ،ها به آزمايشگاهنمونهپس از انتقال . برداري شد نمونه

لوده و سالم جدا هاي آهايي از ناحيه بين بافتقسمت

ت يپوکلريدر ه کردن سطحي عفونيپس از ضد گرديد و

بر روي محيط قه يبه مدت دو دق ک درصديم يسد

و  شدند دادهکشت ) PDA( آگار-زميني دکستروز سيب

Cانکوباتور در دماي  ونبه مدت چند روز در
◦۱۵ 

رشد کرده در سطح  يهاپرگنهسپس . گرديدند نگهداري

 Moniliniaهاي جنس به ويژگيبا توجه  ط کشتيمح

در صورت ). Harada et al., 2004(بررسي گرديدند 

به  کشت خالص، از آن جدايه Moniliniaمشاهده قارچ 

   .گرديدتهيه ا تک اسپور يسه يق تک ريطر

عامل بيماري،  زايي قارچجهت مشاهده اسپور

ها زير شاخهروي سر شانکرهاي موجود

 ,Wild M3 (Heerbruggکروسکوپ  مدل يومياستر

Suitzerland) ها نيز پس از شاخهسر. بررسي شدند

به مدت يك دقيقه، % ۷۰ضدعفوني سطحي با الکل 

ليتر آب مقطر هاي آزمايش محتوي پنج ميليدرون لوله

هاي پالستيکي غير شفاف و سترون و نيز درون ظرف

ماسه غير سترون مرطوب و در دو  ياي شفاف حاوشيشه

Cبا ميانگين  ييدما گروه در
و در محيط آزمايشگاه  ٢±١◦

ک يده لوله آزمايش که هر لوله محتوي . شدندقرار داده

شاخه بود و دو ظرف ماسه که هر کدام محتوي پنج سر

شاخه بود، براي هر کدام از شرايط دمايي در نظر سر

زايي ها هر سه روز يکبار از نظر اسپورتيمار. گرفته شد

  . (Watson et al., 2002)رفتند مورد بررسي قرار گ

هاي باقيمانده روي ها در ميوهبررسي نقش کنيديوم

  درخت در توليد مايه اوليه آلوده کننده 

شده گيالس كه به مدت چندين هاي مومياييميوه

ماه در شرايط باغ روي درخت آويزان شده بودند، پس از 

ورد سازي کنيديوم مگذراني از نظر توليد و آزادزمستان

هاي براي انجام اين آزمايش از ميوه. بررسي قرار گرفتند

اي كه از روي شده و استرومايي شدهگيالس موميايي

درختان گيالس ليسار واقع در شهرستان هشتپر در 

. آوري شده بود، استفاده گرديدجمع٢٧/٨/١٣٨٤خ يتار

شده گيالس در توري موميايي ميوه ٥-٤براي اين منظور 

هاي تهيه شده محتوي بسته. قرار داده شدپالستيكي 

هاي درختان گالبي شده از شاخههاي مومياييگيالس

واقع در باغ گالبي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيالن 

هاي پس از سپري شدن زمستان، سبد. آويزان شدند

متر كه يسانت ٢٠-١٥و ارتفاع حدود  ٢٠سيمي با قطر 
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م ميكروسكوپي آغشته در اطراف هر كدام از آنها چهار ال

هاي آويزان به پارافين قرار داده شده بود، در اطراف ميوه

در اين بررسي پنج سبد توري در  . از درخت نصب گرديد

ها از وهينصب گرديد که فاصله م يها طوراطراف گيالس

کار . متر بودينتاس ٩ها، از هر طرف، حدود واره سبديد

ها از تاريخ ف سبدقرار دادن الم پارافيني در اطرا

ها الم. ادامه يافت ٢٠/٣/٨٥شروع گرديد و تا  ١٧/١٢/٨٤

هاي بطور مرتب هر هفت روز يكبار جايگزين شدند و الم

جايگزين شده، به آزمايشگاه منتقل و از نظر وجود 

. مورد بررسي قرار گرفتند Monilinia قارچ هايکنيديوم

 Moniliniaهاي قارچ در صورت مشاهده، کنيديوم

هاي پتري بوسيله سوزن سترون برداشته و در تشتک

كشت گرديده و درون انكوباتور  )WA(آگار -محتوي آب

Cبا دماي 
زني قرار داده شدند تا از قدرت جوانه ١±۲۰◦

  ).Banihashemi, 1990(آنها اطمينان حاصل شود 

  

 نتايج

  وميد آپوتسيتول

 هاي به عمل آمده در شرايط آزمايشگاه،با بررسي

باغ،  يعيط طبيهاي آزمايشي در مزرعه و در شراكرت

قرار دادن . مشاهده نگرديد M. laxaتوليد آپوتسيوم 

Cبا ميانگين ( ٤تا  -٢ها در دماي تيمار
، سبب )١±۲◦

هاي زايي در آنها گرديد و اسپورودوكيومتحريك كنيديوم

شده تشكيل  موميايي يهاوهيرنگ در سطح مخاكستري

) ٣/١١×٨/٦(شده به ابعاد هاي توليدكنيديوم. شدند

  . متر بودندميكرو ١/١٠- ٤/١٢× ٣/٦- ٤/٧

ط ين در شرايزم يهاي موميايي شده رواز گيالس

گذراني فقط هسته باقي مانده ، پس از زمستانيعيطب

  . بود و توليد آپوتسيوم يا كنيديوم روي آنها مشاهده نشد

 يشانکرها يرو يماريامل بقارچ ع يياسپورزا

  هاسرشاخه

گيالس  خهشاهاي سراز كشت بافت حاشيه شانكر

بدست نيامد  Moniliniaقارچ ، PDAروي محيط كشت 

آوري شده از هاي هلو جمعشاخهو تنها از شانكر سر

در . شد يسازجدا M. laxaسرا قارچ صومعهشهرستان 

اريخ آوري شده در تهاي گيالس جمعشاخهبررسي سر

روز، در  ١٣از شهرستان هشتپر پس از  ٢٣/١٢/١٣٨٤

پس از . زايي مشاهده نگرديدها اسپورهيچ کدام از تيمار

Cبا ميانگين  يها در دماشاخهدو ماه نگهداري سر
◦٢±١ ،

وم به رنگ خاكستري يتنها يك مورد تشكيل اسپورودوک

 ٤٠حال باز شدن گيالس و پس از  روشن روي جوانه در

ط فوق، در يك مورد توليد يهداري در شراروز نگ

هاي گيالس شاخهوم روي دم ميوه از سرياسپورودوک

. ، مشاهده شد١٦/١/٨٥آوري شده در تاريخ جمع

هاي هلو دچار شاخهزايي روي سرهيچگونه اسپور

آوري شده از خشکيدگي جمعپژمردگي جوانه و سر

ز هايي اسرا مشاهده نشد، ولي از كشت قسمتصومعه

، PDA خشكيدگي روي محيطبافت اطراف محل سر

  .شد جدا M. laxaقارچ 

  ه آلوده کنندهيد مايوم در توليدينقش کن

هاي از باغ ۱۶/۱/۱۳۸۵در بازديدي که در تاريخ 

هاي گيالس در سطح ميوه ليسار صورت گرفت،

شده باقيمانده از سال قبل روي درخت، موميايي

مشاهده گرديد که  رنگهاي خاکسترياسپورودوكيوم

در . بودند يزنز قادر به جوانهيهاي آن نکنيديوم

هاي قرار داده اي پس از بررسي المهاي مزرعهآزمايش

شده، در دوره زماني هاي مومياييشده در اطراف گيالس

هيچ كنيديوم مربوط به  ٢٤/١٢/١٣٨٥تا  ١٧/١٢/١٣٨٤

دهنده عدم مشاهده نشد، كه نشان Moniliniaقارچ 

 يهاوهيسازي يا عدم تشكيل كنيديوم روي مزادآ

 يدر دوره زمان. شده در اين دوره بود موميايي

 يهاوهيدر سطح م ١٠/١/١٣٨٥تا  ٢٥/١٢/١٣٨٤

ها فعال شده آويزان از درخت، اسپورودوكيوم موميايي

ز يها ناين كنيديوم. زايي آنها شروع گرديدشدند و اسپور

 يهاوهيم يزايي رواسپور. بودند يزنقادر به جوانه

شده تا زمان رسيدن و به بازار آمدن ميوه  موميايي

  . ادامه يافت) ٢٠/٣/١٣٨٥(گيالس 

  

  بحث

شرايط آب و هوايي در تشكيل آپوتسيوم اهميت 

ميزان رطوبت خاك و  هاي دما، زيادي دارند و فاكتور

، رطوبت هوا، نوع و شدت نور، شده موميايي يهاوهيم

شده  موميايي يهاوهيماك و عمق قرارگرفتن ته خيدياس

در خاك، تشكيل و تمايز آسكوكارپ را تحت تاثير قرار 

هفته در  ٤- ٨شده بايد هاي مومياييميوه. مي دهند

Cدماي 
باقي بمانند تا بطور کامل استرومايي  ٢٠- ٣٠◦
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 يهاوهيهمچنين م). Byrde & Willetts, 1977(شوند 

بيش از هشت هفته در دماي  شده بايد به مدت موميايي

C
و پس از آن به مدت دو % ٩٧و رطوبت نسبي باالي  ٢◦

Cهفته در دماي 
 ١٢روشنايي  /با دوره تاريكي ١٢-٢٠◦

 ,.Holtz et al)ساعت قرار گيرند تا آپوتسيوم توليد كنند 

با توجه به اينكه در بررسي سطح باغ توليد . (1998

مشاهده نگرديد، شده هاي مومياييآپوتسيوم از گيالس

رسد كه اين امر ناشي از شرايط آب و هوايي به نظر نمي

هاي آزمايشگاهي كه دما، زيرا در تيمار. منطقه باشد

رطوبت و دوره نوري براي توليد آپوتسيوم بهينه بودند و 

دهي قرار هاي مختلف سرماها و دورهها در عمقموميايي

هاي سي دادهبرر. گرفتند نيز آپوتسيوم توليد نکردند

هاي شهرستان ١٣٨٥و  ١٣٨٤ هايهواشناسي سال

رطوبت   دهد كه ميزان بارندگي،نشان مي رشت و هشتپر

نسبي و دماي هوا براي تشكيل آپوتسيوم مناسب بوده 

. هاي آفتابي مناسب نبوده استاست ولي تعداد ساعت

. ها به دليل حجم زياد نشان داده نشده استاين داده

توليد آپوتسيوم، تحريک قارچ به توليد نقش نور در 

ط تاريکي کامل پايه آپوتسيوم يدر شرا. ديسک است

يابد شود ولي ديسک آپوتسيوم از آن تمايز نميتوليد مي

)Byrde & Willetts, 1977 .( ،براي توليد آپوتسيوم

شده بايد به خوبي استرومايي شده  موميايي يهاوهيم

اعد محيطي را تحمل کنند باشند تا بتوانند شرايط نامس

در خاک  غيرهو در برابر سرما، عوامل پوسيدگي و 

بايد  د استروما، يک ميوه آلودهيبراي تول. مقاومت کنند

 & Willetts)هفته را در تابستان سپري کند  ٨-١٦

Harada, 1984) .هاي گيالس در شهرستان هشتپر ميوه

ده يسدر نيمه دوم ارديبهشت و نيمه اول خرداد ماه ر

شوند و به طور معمول نيز در اين دوره آلوده يم

شده مورد  موميايي يهاوهيبا توجه به اينکه م. شوند مي

در اواخر  ياو مزرعه يشگاهيط آزمايه در شرااستفاد

آوري گرديدند، پس ماه از روي درختان گيالس جمعآبان

ها زمان الزم براي موميايي شدن و اين ميوه

نشدن  توان توليداند و نميرا داشتهشدن  استرومايي

هاي آلوده نسبت نشدن ميوهآپوتسيوم را به استرومايي

  هاي مربوط به تشکيل آپوتسيوم در قارچگزارش. داد

M. laxa  بسيار اندک است و به طور عمده به اروپا و

 ;Byrde & Willetts, 1977)ژاپن محدود هستند

Willetts & Harada, 1984) نيز توليد  و به تازگي

 & Irani)از ايران گزارش شده است  M. laxaآپوتسيوم 

Oroumchi, 2004) .گزارش شده است که قارچ  

M. fructicola  هموتاليک است(Willetts & Harada, 

بودن ولي گزارشي درباره هموتاليک يا هتروتاليک (1984

ممکن است نادر بودن . منتشر نشده است M. laxaقارچ 

يوم در اين گونه به هتروتاليک بودن و توليد آپوتس

پراکنش محدود فرم جنسي سازگار اين گونه مربوط 

  . باشد

 يهاوهيشده روي مهاي توليدمعرفي کنيديوم

گذراني کرده روي درخت به عنوان شده زمستان موميايي

 محققينکننده اين بيماري توسط منبع اوليه آلوده

 & Byrde)متعدد ديگري نيز گزارش شده است 

Willetts, 1977; Biggs & Northover, 1985;. 

Landgraf & Zehr, 1982) .هاي همچنين کنيديوم

هاي دچار سوختگي نيز ها و جوانهتوليد شده روي شانکر

معرفي  M. fructicolaکننده قارچ به عنوان منبع آلوده

 & Biggs & Northover, 1985; Landgraf)شده است 

Zehr, 1982). زايي قارچ از محققين نيز عدم اسپور برخي

Monilinia هاي آلوده را ها و دم ميوهروي سرشاخه

 .Hong et al., 1996 .(Watson et al(اند گزارش كرده

ساعت خيسي براي  ۲۰گزارش کردند که  )2002(

 M. fructicolaجاد شده در اثر يهاي ازايي شانکراسپور

C ييدر دامنه دما
با افزايش دوره  کافي است و ۲۳-۵◦

زايي کرده بيشتر هاي اسپورخيسي، تعداد شانکر

طور کامل آبپاشي کردند و ها را بهآنها سرشاخه. شوند مي

ن مطالعه، يسپس مورد آزمايش قرار دادند ولي در ا

ها خيس نشدند بلکه در محيط اشباع از رطوبت سرشاخه

  . قرار گرفتند

ا وقوع بارندگي هاي اين مطالعه نشان داد که بيافته

شده باقيمانده  موميايي يهاوهيدر هنگام رسيدن ميوه، م

زايي کرده و مايه آلوده توانند کنيديومروي درخت مي

هاي گيالس را ها و ميوهسازي گلکننده براي آلوده

شده به  موميايي يهاوهيبنابراين با حذف م. فراهم کنند

گيالن و بويژه توان اين بيماري را در استان سادگي مي

در شهرستان هشتپر که گيالس يکي از محصوالت مهم 

منابع علمي، در بيشتر . آن منطقه است، کنترل کرد

شاخه به عنوان بيمارگر شکوفه و سر M. laxaقارچ 
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ولي در ) Byrde & Willetts, 1977(معرفي شده است 

ها و شکوفه شاخهاين مطالعه بجز در دو مورد، از سر

ممکن است . سازي نگرديددار جداه هستهدرختان ميو

دار موجود در اين امر ناشي از مقاومت درختان هسته

در . شاخه باشدمنطقه نسبت به آلودگي شکوفه و سر

ها را توان نقش شانکرهاي سرشاخهعين حال هنوز نمي

  در  بيشتر رو مطالعات قارچ ناديده گرفت، ازاين يدر بقا

  

  .اين زمينه ضرورت دارد

  

  سپاسگزاري

بخش بيماري ( Themis Michailidesاز پروفسور 

خاطر ه ب) شناسي گياهي، دانشگاه كاليفرنيا، آمريكا

شان در طول دوره هاي بسيار ارزشمندراهنمايي و توصيه

  .انجام اين پژوهش سپاسگزاري مي شود
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