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 های گردو درختان ده ساله در فصول مختلف سال روی شاخه Cytospora بررسی بیماریزایی دو جدایه از جنس 

 
 و  ضیاء الدین بنی هاشمی  فریبا رئوفی

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 f_raofii@yahoo.com 

 
 Cytosporaجدايه از  50در طي مطالعه روي شانکر سيتوسپورايي درختان گردو در استان فارس و کهگيلويه بوير احمد، 

chrysosperma يک استرين تحت نام  وCytospora sp.   جداسازي گرديد. بيماريزايي همه جدايه ها روي شاخه هاي بريده گردو و
همچنين بيماريزايي نه جدايه پرآزار، روي شاخه هاي دوساله درختان ده ساله گردو در فصول بهار، تابستان، پاييز و زمستان مورد مطالعه 

درجه سلسيوس رشد داده شدند و بعد از گذشت يک هفته جدايه  25و در دماي  PDAر جدايه ها در محيط کشت قرار گرفت. بدين منظو
درصد ضدعفوني و سپس بوسيله  96ها بر روي شاخه هاي گردو مايه زني گرديدند. ابتدا سطح پوست شاخه ها با استفاده از اتانول 

عرض پنج ميلي متر در محل ضدعفوني شده ايجاد گرديد. از محيط هاي کشت ميلي متر و 15به طول  Tاسکالپل، شکاف هايي مانند 
قارچ هفت روزه قارچ، به محل زخم مايه زني گرديد. محل مايه زني، جهت حفظ رطوبت با استفاده از نوار پارافيلم پوشانده شد. در تيمار 

ده و تعيين قدرت بيماريزايي جدايه ها در مورد شاخه هاي بدون قارچ استفاده شد. ارزيابي شانکرهاي ايجاد ش PDAشاهد از محيط کشت 
ن بريده گردو، پنج هفته بعد از مايه زني و ارزيابي محل هاي پوسيده و تعيين قدرت بيماريزايي جدايه ها در مورد شاخه هاي دو ساله درختا

جدايه قارچي  50طرح کامال تصادفي و با سه تکرار و ده ساله، هر شش روز به مدت دو سال بعد از مايه زني انجام گرفت. آزمايش در قالب 
د به عنوان تيمار به همراه تيمار شاهد در مورد آزمون شاخه هاي بريده و سه تکرار و نه جدايه قارچي به عنوان تيمار به همراه تيمار شاه

انجام گرديد. تجزيه واريانس  SASاز نرم افزار شاخه هاي دوساله درختان ده ساله گردو اجرا شد. تجزيه آماري داده ها حاصل با استفاده 
درصد جدايه  44در سطح احتمال يک درصد ارزيابي شد. نتايج نشان دادند که  LSDو مقايسه ميانگين ها با آزمون  GLMبوسيله روش 

ه هاي بريده گردو مربوط به ها و گونه هاي مورد مطالعه بر روي شاخه هاي بريده بيماريزا بودند. بيشترين درصد ميزان آلودگي در شاخ
و بيشترين قدرت بيماريزايي و مهاجم بودن در درختان ده ساله مربوط به استرين  Cytospora chrysospermaجدايه هاي 

Cytospora sp.  مشاهده گرديد. مطالعه نشان داد که جدايه هايEg4 ،Ba15 ،Eg50  وSr3  به ترتيب روي شاخه ها ي بريده و
له درختان ده ساله نسبت به ساير جدايه ها بيماريزايي بيشتري داشتند. قدرت بيماريزايي جدايه هاي مورد آزمايش در بهار شاخه هاي دو سا

 کم تر از تابستان و پاييز و بيشترين ميزان آلودگي و پيشروي قارچ در فصل پاييز بخصوص ماه مهر مشاهده شد. 
 

 احمد، بيماريزايي.گردو، فارس،کهگيلويه و بوير واژه های کلیدی:
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