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 چکیده
های ها ناشی از گونههای مهم درختان مرکبات هستند. این بیماریای آلترناریایی و پوسیدگی سیاه پس از برداشت میوه جزو بیماریقهوه لکۀ

های انبارشده وارد کنند. هدف از انجام توانند آسیب و زیان اقتصادی به درختان حساس مرکبات و میوهیبوده و م Alternariaبیماریزای قارچ 

های . به همین منظور نمونهاستهای مقاوم به این بیماری در درختان پرتقال  های بیماریزای این قارچ و معرفی رقماین تحقیق شناخت گونه

ها کشت شدند. سپس این قارچ PCAو  PDAهای آوری و در آزمایشگاه، در محیطهای این دو استان گردمشکوک به بیماری آلترناریایی از باغ

تأیید درستی شناسایی  منظور بههای آلترناریا شناسایی شدند. همچنین شناختی )مورفولوژیکی(، طبق کلید گونه های ریختبا توجه به ویژگی

ای پلیمراز یابی محصول واکنش زنجیرهو توالی ITS4و  ITS1از آغازگر )پرایمر(های عمومی شناختی، شناسایی مولکولی با استفاده  ریخت

 A. atra جدایه از 5و  A. dumosaجدایه مربوط به  A. alternata، 12 جدایه متعلق به گونۀ 28، آمده دست بهجدایۀ  45انجام شد. از بین 

، از چهار رقم پرتقال شامل تامسون ناول، یافا شیرین، خونی سانگین و والنسیا استفاده شد. هایی جدایهبیماریزاشناسایی شدند. برای ارزیابی 

ها نشان  لیتر روی برگ، میوه و نهال انجام گرفت. نتایج بررسیاسپور در میلی 105یی با استفاده از سوسپانسیون اسپور با غلظت بیماریزاآزمون 

یی روی برگ، بیماریزاهای تامسون، یافا و والنسیا بیماری ایجاد کنند. اما رقم سانگین در آزمون  رقمهای این سه گونه توانستند در داد، جدایه

رقم  عنوان بهنتوانستند بیماری روی این رقم ایجاد کنند. بنابراین رقم سانگین  آمده دست بههای آلترناریای کلی مقاوم بوده و جدایه میوه و نهال به

 اریای بیماریزا در پرتقال معرفی شد.های آلترنمقاوم به گونه
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ABSTRACT 
Alternaria brown spot and postharvest black rot of fruit are serious diseases of citrus trees. These diseases are caused 
by Alternaria spp. and can be economically destructive on susceptible citrus trees. The aim of this study was to 
identify the pathogenic species of this fungus and to introduce orange cultivars resistant to this disease. For this 
purpose, samples suspected to Alternaria infection were collected from orchards of Golestan and Mazandaran 
provinces and were cultured on PDA and PCA media in the laboratory. Then, the fungi were identified according to 
the morphological key to Alternaria spp. In order to verify the morphological, molecular identification was done 
using universal primers ITS1, ITS4 and PCR product sequencing. From 45 isolates collected, the identified species 
were A. alternata (28 isolates), A. dumosa (12 isolates) and A. atra (5 isolates). For investigating pathogenicity of the 
isolates, 4 orange cultivars including Thomson Navel, Jaffa Sweet, Sanguinelli Blood, and Valencia were used. The 
pathogenicity test was done by using spore suspension with 105 spores per ml on the leaf, fruit and, seedling. The 
results revealed that the isolates of these three species showed serious symptoms on the Thomson, Jaffa, and Valencia 
cultivars. However, the Sanguinelli was relatively resistant in three pathogenicity tests on the leaf, fruit, and the 
seedling and the mentioned species were not able to create disease symptoms at this cultivar. Thus, Sanguinelli was 
introduced as a resistant cultivar against Alternaria spp. in orange. 
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 مقدمه

مرکبات از محصوالت  های مختلف ها و رقم میوة گونه

که در صورت باال  آیند به شمار میعمده و اصلی ایران 

تواند یکی از منابع مهم بودن میزان تولید و کیفیت می

 زایی و کسب درآمد ارزی برای کشورمان باشند.اشتغال

های مختلف قارچ آلترناریا عامل بروز گونه

ای قهوهه ها، لکسرخشکیدگی شاخه انندم هایی بیماری

مرکبات در ایران و جهان  ةو پوسیدگی سیاه میو

ای و قهوه . در این تحقیق به دو بیماری لکههستند

مختلف  های رقمپوسیدگی سیاه که در ایران روی 

زا هستند آسیباند و پرتقال و نارنگی دیده شده

ای  (. لکه قهوهErshad, 2009است )پرداخته شده 

روی نارنگی  1903 آلترناریایی، نخستین بار در سال

 ,.Timmer et alاسترالیا توصیف شد )امپرور در 

ریزی شدید، ریزش (. این بیماری موجب برگ1998

های حساس  های رقمدار شدن برگ و میوهمیوه و لکه

را در نواحی مرطوب محدود  اه شود و تولید این رقممی

 Alternariaسازد. قارچ عامل این بیماری )می

alternata pv. citriاختصاصی به نام  ۀ( نوعی زهراب

ACTG یمردگ بافتکند که عامل اصلی تولید می 

ضخیم دارند و  ةهاست. اسپورهای این قارچ دیوارلکه

 اند مقاومنسبت به خشکی و دیگر شرایط نامناسب 

(Timmer et al., 1998 .) 

پوسیدگی آلترناریایی بیشتر به شکل پوسیدگی  

اند و هایی که زخمی شدهکند و در میوهدمگاه بروز می

شود. اما شوند دیده مییا به مدت طوالنی انبار می

گاهی در باغ پوسیدگی در گلگاه میوه ایجاد و باعث 

 شودمرکبات می و نارس های جوانریزش میوه

(Timmer et al., 2003) در باغ  آسیب و زیان. این نوع

روی رقم تامسون ناول شدید است که به علت  ویژه به

 آسانی ایجاد بهها آلودگی وجود نقص در محل گلگاه آن

 که یهنگامشود. در این بیماری میوه بیمار در باغ و می

هایی از گیرد و گاهی بخشهنوز نارس است، رنگ می

ای روشن تا ک به گلگاه قهوهپوست در گلگاه یا نزدی

 ,Brown & McCornackشود )میمتمایل به سیاه 

1972.) 

نارنگی  ،اندنشان داده ها بررسیبسیاری از نتایج 

های این رقم یعنی )هیبرید( دانسی و بیشتر دورگه

مینئوال تانجلو، اورالندو تانجلو، لی، سان برست و نوا 

 .اندار حساسآلترناریایی بسی ای لکه قهوهنسبت به 

نارنگی مانند امپرور نیز  های رقم، بعضی از ینافزون بر ا

 ,.Kohmoto et alشوند )آلوده میبه این بیماری 

نشان داده است که  ها یشآزما(. همچنین نتایج 1991

های نارنگی مانند انشو و کلمانتین و گریپ  دورگه

های قارچ آلترناریا از ونهفروت مقاومت نسبی در برابر گ

هایی  . رقم(Gardner et al., 1986)اند دادهخود نشان 

لکه  مانند کلمانتین ژن مقاومت نسبت به بیماری

. همچنین (Dalkilic et al., 2005)دارند  ای قهوه

قال پرت یی چهار گونۀ مرکبات شاملبیماریزاآزمون 

تامسون، نارنج، نارنگی فورتون و کلمانتین با استفاده از 

رقم کلمانتین،  جز بهانجام شد که  A. alternataقارچ 

داشتند حساسیت شدید به این بیمارگر  ها رقم دیگر

(Mahmoudi, 2010نتایج بررسی .) ،ها نشان داده است

معمول طور بهدانسی،  های نارنگی مانند دورگه ها و رقم

پرتقال  های رقمحساس هستند و  A. alternataبه 

پرتقال  های رقممانند تامسون مقاومت نسبی دارند. 

مقاومت  (پاتوژن) بیمارگر سانگین و لیمو نیز به این

(. در نتایج Vicent et al., 2004نشان دادند )کامل 

به  یموشیرینلسون و پرتقال رقم تام تحقیق دیگری

مقاومت نسبی و رقم  نارنگی  A. alternata ۀگون

 ,.Kakvan et al)کلمانتین مقاومت کامل نشان دادند 

2012.) 

های بر شناسایی گونه افزوندر این تحقیق 

 های رقمی آلترناریا در پرتقال، واکنش برخی بیماریزا

 شده ییشناساهای پرتقال رایج در شمال ایران به گونه

آزمون برگ، میوه و نهال بررسی و مقاومت این  سهدر 

 .شدبه این بیماری ارزیابی  ها رقم

 

 ها مواد و روش
 های قارچیجدایه شناختی ریختشناسایی 

مشکوک به  های نشانههای برگ و میوه با نمونه

های های مرکبات استانبیماری آلترناریایی از باغ

ور و مهر سال های شهریگلستان و مازندران در ماه

 پسآوری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. گرد 1394

ها با آب، از مرز بین بافت سالم و از شستشوی نمونه

درصد  5/0بیمار برشی تهیه و با هیپوکلریت سدیم 
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رشد عامل بیماری،  منظور بهضدعفونی شدند. سپس 

 XPDA شده به روی محیط کشت ضدعفونی یها نمونه

 رشد لیتر( منتقل و درون دستگاه 1ر گرم د 20) 5/0

از رشد  پسقرار داده شدند.  C°28با دمای  (انکوباتور)

 در نهایتها اسالید تهیه شد. نبیماری، از آ های عامل

های قارچی، با استفاده از میکروسکوپ بررسی ساختار

( انجام شد. سپس Olympus BH-2, Japanنوری )

ی اولیه، قارچ آلترناریا هابررسی پایۀهایی که بر جدایه

 به محیط یساز خالص منظور بهتشخیص داده شدند، 

 ;Potato corrot agarآگار ) -هویج -زمینی یبس

PCA منتقل شدند. از محیط )PCA (20 ةگرم عصار 

 1گرم آگار در  20و  زمینی یبس ةگرم عصار 20هویج،

اسپور فراوان از این قارچ،  ۀتهی منظور بهلیتر آب( 

 PCAاز انتقال تک اسپور به محیط  پس. شدده استفا

و خالص کردن قارچ مورد نظر، شناسایی 

ها با استفاده از گونه (مورفولوژیکیشناختی ) ریخت

( Simmons, 2007آلترناریا ) شناختی ریختکلید 

 هاییهای آلترناریا با توجه به ویژگیانجام شد. گونه

شکل کنیدیوم، نوک کنیدیوم، وجود یا  اندازه و مانند

کنیدیوم در زنجیره، وجود  شمارکنیدیوم،  ةود زنجیرنب

انشعاب در زنجیره، فراوانی انشعاب در زنجیره،  نبودیا 

دار یا صاف بودن سطح کنیدیوم، کوتاه یا بلند زگیل

ای بودن یا نبودن بودن کنیدیوفور ثانویه و اولیه، دسته

از هم  PCAقارچ در محیط  ۀرگنها و قطر پکنیدیوم

 (.Simmons, 2007جداسازی شدند )

 

 های قارچیشناسایی مولکولی جدایه

 قارچ ژنومی DNAمیسلیوم و استخراج  ۀتود ۀتهی

استخراج  برایمیسلیوم مورد نیاز  ةتود ۀتهی منظور به

DNA لیتر از محیط میلی 50میزان، )ژنگانی( ژنومی

 Potato dextroseدکستروز )-زمینییی مایع سیبغذا

broth; PDB لیتری میلی 100ای شیشه های ظرف( در

توسط  ها ظرفهر یک از  آنگاه. شد استریلریخته و 

. شدزنی متر مایهمیلی 10میسلیومی به قطر  ۀیک حلق

رون شده به مدت هفت تا ده روز د زنیمایه های ظرف

با سرعت  (کر انکوباتورشی) قسمت لرزای دستگاه رشد

قرار داده شدند.  C°1±27دور در دقیقه و دمای 120

میسلیوم  ةپس از رشد و تشکیل میسلیوم قارچی، تود

از محیط مایع جداسازی شد و تا زمان استفاده در 

 ,Isshiki et alداری شد )نگه -C°20فریزر با دمای 

ژنومی از کیت  DNAاستخراج  ظورمن به(. 2001

قارچ )ساخت شرکت دنازیست آسیا  DNAاستخراج 

 شرکت سازنده استفاده شد.  کاردستور باایران( 

 

 Polymerase chainای پلیمراز )واکنش زنجیره

reaction; PCR) یابی محصوالت و توالیPCR  

میکرولیتر و با استفاده از  25در حجم   PCRواکنش 

 منظور بهیکس انجام شد. میکرولیتر از ماسترم 5/12

-'ITS1: 5) از دو آغازگر پیش رو PCRانجام 

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3')  و پس رو

(ITS4: 5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3'). 

ها قارچ ژنومدر  rDNA ةکه بر مبنای نواحی تکرارشوند

 (.White et al., 1990اند، استفاده شد )شدهطراحی 

با استفاده از دستگاه ترموسایکلر مدل  PCRنش واک

(Biometra Tpersonal; Germany انجام )ۀ. برنامشد 

زیر  صورت بهاین ناحیه  تکثیر برایواکنش  دمایی

به  C°94 تنظیم شد؛ واسرشت سازی اولیه در دمای

سازی در دمای  واسرشت :چرخه 35دقیقه و  7مدت 

C°94  ا در دمای دقیقه، اتصال آغازگره 1به مدت

C°55  ثانیه، بسط در  30به مدتC°72  1به مدت 

دقیقه.  10به مدت  C°72دقیقه و بسط نهایی در 

از الکتروفورز در ژل  ،PCRمحصول  ةمشاهد منظور به

 100 یانجر شدتولت و  80درصد با ولتاژ  1آگارز 

 ةآمپر استفاده شد. همچنین برای تعیین اندازمیلی

با نام  DNA ةز نشانگر اندازشده، اتکثیر  های هقطع

  DNA ladder 100bp + 3k, SMOBiOتجاری

 Gelبرداری با استفاده از دستگاه استفاده شد. عکس

Documentation ( مدلInGenius3; USA انجام شد )

(Kang et al., 2002م .) از  آمده دست بهحصوالت

PCRیابی به شرکت ماکروژن کشور کره ، برای توالی

های ها با توالیهای جدایهتوالی آنگاه ند.شدارسال 

اینترنتی  افزار نرمموجود در بانک ژن با استفاده از 

NCBI Blast Search  مقایسه شدند. پس از

افزار ها به کمک نرمترازی آنها، همتوالی یساز آماده

Mega5 انجام گرفت (Tamura et al., 2011) .سپس 

های گونه ITS ۀاحیهای نبررسی ارتباط توالی منظور به
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 افزار نرمآلترناریا با یکدیگر، تبارنما با استفاده از این 

 .شدترسیم 

 

 پرتقال در گلخانه های رقمشرایط نگهداری 

ها، از چهار رقم پرتقال جدایه ییبیماریزابرای ارزیابی 

شامل  تامسون ناول، یافا، پرتقال خونی سانگین و 

شد. این چهار رقم پرتقال والنسیا تابستانه استفاده 

. هستند Citrus sinensis (L.) Osbeck ۀمتعلق به گون

 دوسالهدر این پژوهش  شده استفادهپرتقال  های رقم

بود. این  1(Sour orangeنارنج ) ها آن ۀبودند و پای

 15کیلویی و در خاکی شامل  8ها در گلدان نهال

 کوددرصد 25 جنگلی، برگدرصد 15 ماسه،درصد 

باغچه کاشته شدند. آبیاری  خاک درصد 45 دامی و

روز انجام گرفت. دما و رطوبت  5الی  4ها هر نهال

داری شدند به ترتیب ها در آن نگهگلخانه که نهال

C°30  ساعت 13 نوری نیز و شرایط درصد70و 

 بود. تاریکی ساعت 11و روشنایی
 

 ییبیماریزاآزمون 

 (دروایه) سوسپانسیونبا استفاده از  ییبیماریزاآزمون 

  و A. alternata، A. dumosaهای اسپور جدایه
A. atra  لیتر روی برگ، اسپور در میلی 105با غلظت

(. Kohmoto et al., 1991انجام گرفت )میوه و نهال 

بود و  20درصد توئین 05/0سپور حاوی ا سوسپانسیون

 Wallerتعیین شد )غلظت آن توسط الم هموسایتومتر 

et al., 1997روی برگ و میوه در  ییبیماریزامون (. آز

ها روی جدایه ییبیماریزاشرایط آزمایشگاه و بررسی 

 توانهمچنین  نهال در شرایط گلخانه انجام شد.

زنی که در روز پس از مایه شمارها، یعنی  تهاجم جدایه

شود، روی ظاهر می های نشانهقارچی  ۀمورد هر جدای

تر هر چه زود که یطور به. شدرقم والنسیا ارزیابی 

قارچی  ۀتهاجم آن جدای توانظاهر شود،  های نشانه

 در آغازروی برگ،  ییبیماریزادر آزمون  بیشتر است.

استریل  ها توسط سوزندر سطح برخی از برگ

متر ایجاد شد میلی 10، خراشی به طول شده( )سترون

های زخمی در مقایسه با تا شدت بیماری بافت

                                                                               
1. Citrus aurantium  

پاشش زنی با مایه آنگاهود و سالم بررسی ش های بافت

های سالم و خراش اسپورها روی برگ (اسپری)

شده، درون  زنیهای مایهصورت گرفت. برگ شده داده

درصد، دمای  85ای شفاف با رطوبت ظرف شیشه

C°25 ساعت تاریکی  14ساعت روشنایی و  ده ةو دور

(. در آزمون Kohmoto et al., 1991شدند )نگهداری 

در  2رویی قسمت از پوست 3ها، یی روی میوهبیماریزا

به  (اسکالپلکاردک )محل نزدیک به گلگاه، توسط 

 دیگر آنگاهمتر برش داده شد. میلی 2و عمق  5طول 

داری، همانند زنی و شرایط نگهمراحل، یعنی مایه

در  (.Dalkilic et al., 2005گرفت )آزمون برگ انجام 

اسپور با  سوسپانسیونروی نهال،  یییماریزابآزمون 

 ها اسپری شد. روی برگ پیشینهمان غلظت 

های انجام شده، مهار منفی، برگ،  یشآزمادر همۀ 

 05/0میوه و نهالی بود که با آب مقطر استریل حاوی 

ی شد. در آخر برای دستیابی پاش محلول 20درصد توئین

 بیماری،توسط عامل  هاایجاد لکه از اطمینان به

 آلوده روی هایبرگ و میوه جداسازی عامل بیماری از

 طرح قالب در هاآزمایش .انجام شد PDAمحیط کشت 

شدند، که بنابراین از هر رقم )تیمار(  اجرا تصادفی کامل

سه تکرار در نظر گرفته شد. در آزمون برگ و میوه، 

روزانه تا روز  صورت بهها زنی، دادهدرنگ پس از مایه بی

 .ام گردآوری شدندهم و در آزمون نهال تا روز سید

 ها، درصدیی جدایهبیماریزابررسی شدت  منظور به

 1، 0بدون آلودگی=  صورت بهها )سطح برگ آلودگی

 61، 3%= 60الی  41، 2%= 40الی  21، 1%= 20الی

( 5درصد و بیشتر از آن = 81و آلودگی 4%= 80الی

((Kakvan et al., 2012 ها و درصد آلودگی میوه

%= 20الی  5، 1%= 5، کمتر از 0بدون آلودگی=  صورت به)

( 4 %=50و آلودگی بیشتر از  3%= 50الی 21، 2

(. Seif & Hillocks, 1999شدند ) دهیگیری و نمرهاندازه

 به مختلف های رقم مقاومت برای ارزیابی همچنین

زیر تعریف  صورت بهکه های مقاومت بیماری، از شاخص

 11= مقاوم، 10تا 0اند، استفاده شد؛ )شاخص بیماریشده

= حساسیت نسبی، 60تا  31= مقاومت نسبی، 30تا 

 ,.Kakvan et al)= حساس( 61شاخص بیماری بیش از 

                                                                               
2. Flavedo 
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شدت بیماری  ارزیابی و مقایسۀ منظور به. (2012

های بیماری ایجادشده،  انه، میانگین درصد نشها جدایه

و  (21.0ۀ نسخ)  SPSSافزار نرم از گیری و با استفادهاندازه

 رابطۀ با نیز بیماری شاخص .شدند به روش دانکن تجزیه

 آمد: به دست زیر

 = شاخص بیماری

100 × 

مجموع حاصلضرب ارزش هر نمره و تعداد 

 برداری آن نمرهنمونه

 هاکل نمونهتعداد  ×باالترین ارزش هر نمره 

 

 نتایج 
 هاشناسایی گونه

پرتقال  های از باغ شده یگردآورهای در بررسی نمونه

از قارچ  جدایه 45های گلستان و مازندران، استان

 .A ۀگون سه( که شامل 1آمد )جدول به دستآلترناریا 

alternata  جدایه( 28)با، A. dumosa (12  و )جدایه

A. atra  (5 )(.2دولبودند )ج جدایه 

 

 شده ییشناساهای گونه شناختی ریختهای ویژگی

1 )Alternaria alternata 

پس از گذشت  PCAقطر پرگنۀ این قارچ در محیط 

متر و رنگ آن سبز زیتونی مایل به  سانتی 4شش روز، 

(. اسپورزایی این قارچ در محیط A1خاکستری بود )شکل

PCA به دلیل فقر غذایی، فراوان و تیپ رشدی آن 

 

 صورت بهای بود. مدل اسپورزایی این قارچ دسته صورت به

تولید یک کنیدیوفور عمودی و راست بود که در نوک آن 

های منشعب کنیدیوم قرار داشت یک خوشه از زنجیره

سو  تارک صورت بهها در زنجیره )همانند درخت(. کنیدیوم

شدند. به این صورت که کنیدیوم )آکروپتال( تولید می

طورمعمول یک یا دو  از نوک کنیدیوم پیشین که بهجدید 

ها در آید. همچنین کنیدیوم سلولی بود، به دست می

های جانبی توسط کنیدیوفور ثانویۀ کوتاه که از شاخه

شدند پهلوی کنیدیوم منشعب شده بود، ایجاد می

طورمعمول به  های اولیه، به(. کنیدیوفورB1)شکل

ند. یک زنجیرة بود µm 4-3و عرض µm 70-40طول

کنیدیوم  20الی  15ها کنیدیوم تنها در یکی از انشعاب

های اولی و دومی در زنجیره داشت. کنیدیوم

( Ellipticalطورمعمول بلند و به شکل بیضی کشیده ) به

هایی که دیرتر تولید شدند و ( و کنیدیومC1بودند )شکل

( Ovoidی شکل )مرغ تخمدر انتهای زنجیره قرار گرفتند 

های بیضوی کشیده به طول و بیضوی بودند. کنیدیوم

µm (40)30-25  و عرضµm9-5  7الی  4بود که تنها 

 دیوارة عرضی داشت و بدون دیوارة طولی بود.

 µmشکل نیز به طول  یمرغ تخمهای  کنیدیوم

 7الی  1بودند که  µm 12-5و عرض  25-7(40)

 های بیضویعرضی داشتند و همانند کنیدیوم ةدیوار

طولی در  ةطولی بودند و یا دیوار ةدیوار بدونکشیده 

 شد. دیده می ندرت بهها آن

 های گلستان و مازندراناز درختان پرتقال استان آمده دست بههای قارچ آلترناریای . میزبان، موقعیت جغرافیایی و نام جدایه1جدول 

Table 1. Host, geographic location and the name (code) of Alternaria isolates recovered from orange trees in 
Golestan and Mazandaran provinces 

Isolate code Tissue Host Location 
aGo1, aGo2, dGo4 
aGo3 
dGo5 

Leaf 
Fruit 
Leaf 

Thomson navel 
Thomson navel 

Jaffa sweet 

Golestan- Gorgan 

aK1 
aK2, atK3 

Leaf 
Leaf 

Washington navel 
Thomson navel 

Golestan- Kordkuy 

aBz1, atBz7 
aBz2, dBz4 
aBz3, dBz5, atBz6 

Leaf 
Leaf 
Leaf 

Washington navel 
Valencia late 

Thomson navel 

Golestan- Bandar Gaz 

aGa1, dGa2 Leaf Thomson navel Mazandaran- Galugah 
aBe1 
aBe2, dBe3 
dBe4, atBe5 

Leaf 
Fruit 
Leaf 

Jaffa sweet 
Thomson navel 

Washington navel 

Mazandaran- Behshahr 

aNe1 Leaf Thomson navel Mazandaran- Neka 
aS1, dS5, atS6 
aS2, aS3, dS4 

Leaf 
Leaf 

Thomson navel 
Washington navel 

Mazandaran- Sari 

aBa1 
aBa2 

Leaf 
Fruit 

Jaffa blood 
Thomson navel 

Mazandaran- Babol 

aA1, aA2 Leaf Thomson navel Mazandaran- Amol 
aNo1, aNo2 Leaf Thomson navel Mazandaran- Noor 
aC1, dC4, dC5 
aC2, aC3 

Leaf 
Leaf 

Thomson navel 
Washington navel 

Mazandaran- Chalus 

aT1, aT2, dT3 Leaf Thomson navel Mazandaran- Tonekabon 
aR1, aR2 Leaf Thomson navel Mazandaran- Ramsar 
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به   PCAدر محیط : پرگنۀ شش روزهAهستند.  Alternaria alternataمتعلق به گونۀ   aBz1جدایۀ های مربوط به  عکس .1شکل 
به همراه : کنیدیوفور اولیه Cشدند. ها و توسط کنیدیوفور ثانویه، ایجاد میهای جانبی که از پهلوی کنیدی: زنجیرهcm4 ،Bقطر 

 های بیضوی کشیده که در آغاز زنجیره قرار داشتند.کنیدی
Figure 1. Images of the aBz1 isolate belonging to Alternaria alternata. A: Six days old colony on the PCA medium 
with 4cm diameter. B: Lateral chains produced on the lateral side of conidia by secondary conidiophore. C: Primary 

conidiophore and elliptical conidia at the beginning of the chain 

 

2 )Alternaria dumosa 

از گذشت  پس PCAاین قارچ در محیط  ۀقطر پرگن

، A. alternata ۀو رنگ آن همانند گون cm6روز،  شش
اسر خاکستری مایل به سبز بود. با این تفاوت که سرت

شد دیده می نقطه نقطه صورت به A. dumosa ۀپرگن

مستقیم از  طور بهکنیدیوفورهای اولیه که  (.A2 )شکل

 µm200-60 تولید شدند، بلند و به طول PCAسطح 

همانند  گونه ینابودند. تیپ رشدی  µm5-4  و عرض

 ۀای و در هر دستدسته صورت به  A.alternata ۀگون

وجود داشت  یوستهپ هم به کنیدیوم ةی زنجیرشمارآن 

کنیدیوم در هر زنجیره  شمار که یطور به(. B2)شکل

واحد  50الی  25واحد و در هر دسته به  12الی  5به 

 یمرغ تخم PCAها در محیط رسید. اغلب کنیدیوممی

 و عرض  µm20-10( و به طول ovoid) شکل

 

µm10-6 ةدیوار 4تا  1های بالغ بودند. کنیدیوم 

 ةطولی داشتند. همچنین دیوار ةدیوار 2ا ی 1عرضی و 

ها تزئینات زگیل مانندی داشت. برخی کنیدیوم

و  µm6-3  کنیدیوفورهای ثانویه نیز کوتاه، و به طول

 آمدند )شکلبودند که خیلی به چشم نمی µm3 عرض

C2نشان  شناختی ریختهای ها و ویژگیبندی(. رده

در  تنها،  A. dumosaو  A. alternata ۀدو گون ،داد

یکدیگر بوده و  همانندالگوی اسپورزایی و تیپ رشدی، 

 ةهای کنیدیوم، اندازتراکم دسته مانندهایی در ویژگی

ها، متفاوت بودند. به این کنیدیوم و سرعت رشد پرگنه

 A. dumosa ۀها در گونکنیدیوم ةصورت که انداز
 های کنیدیوم درها و زنجیرهتر بوده اما ساختارکوتاه

با تراکم و سرعت  A. alternata ۀآن نسبت به گون

  شدند.بیشتری تولید می

 

 
به   PCAدر محیط پرگنۀ شش روزه A:هستند.   Alternaria dumosaمتعلق به گونۀ   dGo4های مربوط به جدایۀ  . عکس2 شکل

 هاب کنیدیهای منشعزنجیره C:ای صورت دسته ها و بهتیپ رشدی متراکم کنیدی  cm6،:Bقطر 
Figure 2. Images of the dGo4 isolate belonging to Alternaria dumosa. A: Six days old colony on the PCA medium 

with 6 cm diameter. B: Conidia in dense clumps of freely branching chains. C: Lateral branches of conidia 
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3 )Alternaria atra 

و به نام  Ulocladiumپیشتر در جنس  A. atraگونۀ 

Ulocladium atrum های  شد. بررسیشناخته می

مولکولی بر مبنای استفاده از چندین ژن نشان داد، 

است و  Alternariaمترادف با جنس  Ulocladiumجنس 

تغییر یافت و در  Alternaria atraلذا نام گونه به نام 

 Woudenberg et) قرار داده شد Ulocladioidesبخش 

al., 2013 .)زیستی بسیار باالیی گونه توان رقابتی پوده ینا

 & Eviner) تواند بیماریزا باشددارد و گاهی اوقات می

Chapin, 2003 گونۀ .)A. atra  پیشتر در ایران با نامU. 

atrum زمینی گزارش شده از گیاهان جو، پسته و سیب

 (. قطر پرگنۀ این قارچ همانند گونۀ Ershad, 2009) بود

A. alternata  در محیطPCA  ،پس از گذشت شش روز

cm4  ای طالیی ۀ پیش قهوهگونو رنگ آن برخالف دو

گونه بیضوی و یا کروی  یناها در (. کنیدیومA3بود )شکل

ندازة کنیدیوم در مراحل اولیه به (. اB3شکل بودند )شکل

یج به طول تدر بهبود که  µm8و عرض  µm10طول 

µm25  و عرضµm20 ها اغلب یک رسیدند. کنیدیوممی

که در  یطور بهدیوارة طولی و یک دیوارة عرضی داشتند 

(. C3کردند )شکلمرکز کنیدیوم همدیگر را قطع می

هایی تهگونه نیز همانند دو گونۀ پیش، تولید دس ینا

های کنیدیوم و کرد که شامل کنیدیوفور، زنجیرهمی

 شد.انشعابات زنجیره می

 

 ها داده تبارزایی تجزیۀها و شناسایی مولکولی جدایه

 ۀاز گون dBz5و  dGo4های  چهار جدایه شامل جدایه 

 

A. dumosaۀ، جدای aBz1 ۀگون از A. alternate  و

پژوهش توالی  در این A. atra ۀاز گون atS6 ۀجدای

های مورد بررسی جدایه ITS ۀناحی تکثیر یابی شدند.

 یدبازتولجفت  550 ةمحصوالتی با انداز PCRتوسط 

مربوط به  (باندنوار ) ةو چندشکلی در انداز کرد

 مختلف مشاهده نشد. های جدایه
 

 ITS ۀیابی ناحیتوالی

شده در این یابی های توالی جدایه ITSمقایسۀ توالی ناحیۀ 

ی آلترناریای موجود در سایت ها گونهبا توالی  پژوهش

NCBI  نشان داد که جدایۀaBz1  با گونۀA. alternata  و

درصد داشتند.  99همانندی  A. atraبا گونۀ  atS6جدایۀ 

های که بنابر بررسی dBz5و  dGo4های جدایه

شناسایی  A. dumosaشناختی متعلق به گونۀ  ریخت

گونه در سایت  ینا ITSتوالی ناحیۀ  شدند، به دلیل نبود

NCBIها با گونۀ مورد نظر بررسی ، همانندی آن جدایه

ها و برخی از نشد. درخت تبارزایی )فیلوژنی( توالی جدایه

موجود در بانک ژن به روش اتصال  ITSهای ناحیۀ توالی

در  ترسیم شد. 1000ها با درجۀ اعتبارسنجی همسایه

 )دندروگرام( سه گونۀ  ای این نمودار درختواره

A. alternata ،A. citri  وA. dumosa  همانند کلید

، در (Simmons, 2007)شناختی آلترناریا  ریخت

( که این 4نزدیک به هم قرار داشتند )شکل های شاخه

ناحیۀ مناسبی برای تأیید  ITSدهد ناحیۀ می نشان

شناختی در رابطه با شناسایی گونه  های ریختبررسی

  .است

 
به قطر   PCAدر محیط پرگنۀ شش روزه A:هستند.   Alternaria atraمتعلق به گونۀ  atS6های مربوط به جدایۀ  . عکس3شکل

cm4،:B  ای صورت دسته های کروی شکل با تراکم باال بهتیپ رشدی کنیدی:C های مجزا با یک دیوارة عرضی و طولیکنیدی 
Figure 3. Images of the atS6 isolate belonging to Alternaria atra. A: Six days old colony on the PCA medium with 

4cm diameter. B: Globular conidia in dense clumps. C: Solitary conidia with transepta and longisepta. 

 

C 
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 .Alternaria sppهای قارچ برای جدایه Mega5افزار در نرم ITSبر پایۀ توالی ناحیۀ  شده میترس. درخت تبارزایی 4شکل 

( Neighbor-joiningها )های گلستان و مازندران. دندروگرام بر پایۀ روش اتصال همسایهاز درختان پرتقال استان آمده دست به

 تکرار هزار از و ناشی درصد بندی برحسبشاخه درستی اطمینان ة ضریبدهند نشان های انشعابترسیم شده است. اعداد در محل

ها( را تفکیک کرد. ها )شاخهبا روش بیشینه احتمال نیز به طرز همسانی گروه شده میترس( هستند. درخت bootstrapگیری )نمونه

تغییر نوکلئوتید در هر محل است. 01/0خط نشانه برابر 

Figure 5. Phylogenetic tree depicting based on the sequence of ITS in the Mega5 software for the relationship of 

Alternaria spp. Isolates obtained from orange trees in Golestan and Mazandaran provinces. The dendrogram was 

constructed by the neighborur joining method. Numbers at the branch points reflect the robustness of branching (in 

percentage) obtained by 1000 resamplings (bootstrap). A similar tree was obtained when drawn by the maximum 

likelihood algorithm. The bar indicates number of nucleotide changes per sites 
 

 ییبیماریزانتایج آزمون 
 ها روی برگ رقم والنسیایی جدایهبیماریزابررسی 

های قارچی قادر به از جدایه کدام یچهدر این آزمون 

خراش در  بدونهای سالم یا ایجاد بیماری در برگ

های اما توانستند در برگ روز نبودند. دهطی 

بیماری را نشان  های نشانهرقم والنسیا  ةداده شد خراش

میانگینی از درصد آلودگی سطح  2دهند. در جدول

ها و شاخص شدت بیماری تهاجم جدایه توانبرگ، 

ها که با استفاده از آماری داده تجزیۀآورده شده است. 

داری و به روش دانکن در سطح معنی SPSS افزار نرم

01/0=P ۀانجام شد، نشان داد که جدای atS6  متعلق

لودگی را در برگ رقم بیشترین آ A. atra ۀبه گون

و  atBe5های روز کرد. جدایه ده زمان مدتوالنسیا در 

atBz6  تعلق داشتند به ترتیب در  گونه ینهمنیز که به

قرار  ییبیماریزاهای دوم و سوم از لحاظ شدت جایگاه

  ۀاز گون aGo3و  aGo1های گرفتند. اما جدایه

A. alternata ماری ترین عملکرد را در ایجاد بیضعیف

 (.2داشتند )جدول

 

ها روی برگ، میوه و نهال جدایه ییبیماریزابررسی 

 پرتقال  های رقم

 پانزده ییبیماریزادر سه آزمون برگ، میوه و نهال، 

، aGo1 ،aK2 هایجدایه( به نام پنج هرگونهجدایه )از 

aBz1 ،aBe1 ،aS2 ،dGo4 ،dBz4 ،dBe3 ،dS4 ،dC4 ،

atK3 ،atBz6 ،atBz7 ،atBe5  وatS6  روی چهار رقم

های آماری داده تجزیۀ. شدشده بررسی یادپرتقال 

 داریاز این سه آزمون در سطح معنی آمده دست به

05/0=P  .آمده دست بههای آماری داده تجزیۀانجام شد 

KY496700 
KY614237 

KY614235 

KY614236 
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 ،ها روی برگ نشان دادجدایه ییبیماریزااز ارزیابی 

توانستند بیشترین A. atra  ۀهای متعلق به گونجدایه

تامسون، یافا و والنسیا ایجاد  های رقمبیماری را در 

رقم  جز به ها رقمتوان گفت این کنند. در واقع می

ها مقاوم بوده، نسبت جدایه همۀسانگین که نسبت به 

(. 3حساس هستند )جدول A. atra ۀهای گونبه جدایه

نشان داد که  ها در آزمون میوهمیانگین داده ۀمقایس

روی  ییبیماریزامیوه در مقایسه با روی  ییبیماریزا

تامسون، یافا و  های رقمبرگ کمتر است اما همچنان 

حساسیت نسبی از  A. atraهای والنسیا نسبت به جدایه

 اند. همچنین رقم والنسیا برخالف دیگرخود نشان داده

 

 A. dumosaو  A. alternataهای ها نسبت به جدایه رقم

ین نیز اختالف حساسیت نسبی داشت. رقم سانگ

(. مقایسۀ 4ها داشت )جدول با دیگر رقم داری معنی

ارزیابی شاخص بیماری  از آمده دست به هایمیانگین داده

ها ها و میوهبرگ برخالفها نشان داد، نهال هاروی نهال

های تامسون، یافا  پویایی و مقاومت بیشتری داشته و رقم

ند مقاومت نسبی و والنسیا نیز همانند رقم سانگین توانست

ها در آزمون از خود نشان دهند. تجزیۀ واریانس داده

بیماریزایی نهال نشان داد که رقم والنسیا نسبت به 

مقاومت کمتری  A. atraهای گونۀ  ویژه جدایه ها، بهجدایه

 (.5داشته است )جدول

 
آزمون . ناریا روی برگ پرتقال رقم والنسیاهای آلتر. بررسی شاخص بیماری، آلودگی سطح برگ و توان تهاجم جدایه2جدول 

لیتر، و با سه تکرار انجام شد. ارزیابی بیماری ده روز پس اسپور در میلی 105اسپور با غلظت  سوسپانسیونیی با استفاده از بیماریزا
 زنی انجام شد.از مایه

Table 2. Investigating disease index, leaf necrosis and aggressiveness of Alternaria isolates on the leaf of orange 
cultivar Valencia. The pathogenicity test was done by using spore suspension with the concentration of 105 spores per 

ml, with three replications. The disease was evaluated after 10 days of inoculation 
Disease index 

(%) 
Leaf necrosis 

(%) 
Aggressiveness 

(day) Isolates code Species Number 
20 15 i 5 aGo1 A. alternata 1 
20 17.3 ghi 4.4 aGo2 A. alternata 2 
20 15 i 4.4 aGo3 A. alternata 3 
20 17.6 ghi 5 aK1 A. alternata 4 
20 17.3 ghi 4.4 aK2 A. alternata 5 
20 17.3 ghi 4.4 aBz1 A. alternata 6 
20 17.6 ghi 4.4 aBz2 A. alternata 7 

26.6 21.3 cdefghi 4 aBz3 A. alternata 8 
26.6 21.6 cdefghi 4 aGa1 A. alternata 9 
26.6 21 cdefghi 4 aBe1 A. alternata 10 
20 17.3 ghi 4.3 aBe2 A. alternata 11 
20 15.6 hi 4.4 aNe1 A. alternata 12 

26.6 20.3 cdefghi 4 aS1 A. alternata 13 
33.3 23.6 cdefghi 3.6 aS2 A. alternata 14 
26.6 21.3 cdefghi 4 aS3 A. alternata 15 
26.6 cdefghi 21 4 aBa1 A. alternata 16 
26.6 cdefghi 21 4 aBa2 A. alternata 17 
33.3 cdefgh 24.3 3.6 aA1 A. alternata 18 
26.6 20.3 cdefghi 4 aA2 A. alternata 19 
20 17.3 ghi 4 aNo1 A. alternata 20 

26.6 22 cdefghi 4 aNo2 A. alternata 21 
20 18.6 efghi 4.4 aC1 A. alternata 22 
20 18 fghi 4.4 aC2 A. alternata 23 

26.6 22.6 cdefghi 4 aC3 A. alternata 24 
26.6 22 cdefghi 4 aT1 A. alternata 25 
26.6 cdefghi 21.3 4 aT2 A. alternata 26 
20 16.3 ghi 4.3 aR1 A. alternata 27 

26.6 19.6 defghi 4 aR2 A. alternata 28 
33.3 27 cde 3.6 dGo4 A. dumosa 29 
20 18 fghi 4 dGo5 A. dumosa 30 

33.3 25 cdefg 3.6 dBz4 A. dumosa 31 
26.6 21.6 cdefghi 4 dBz5 A. dumosa 32 
26.6 21.3 cdefghi 4 dGa2 A. dumosa 33 
33.3 25 cdefg 3 dBe3 A. dumosa 34 
26.6 21.3 cdefghi 4 dBe4 A. dumosa 35 
40 28.3 bcd 3 dS4 A. dumosa 36 

33.3 23.6 cdefghi 3.6 dS5 A. dumosa 37 
40 27.3 cde 3 dC4 A. dumosa 38 
40 24.6 cdefg 3.3 dC5 A. dumosa 39 
40 26.6 cdef 3.3 dT3 A. dumosa 40 

33.3 23.6 cdefghi 3.6 atK3 A. atra 41 
40 29 ab 3 atBz6 A. atra 42 
40 28.3 bcd 3 atBz7 A. atra 43 

46.6 36 b 2.6 atBe5 A. atra 44 
53.3 44.6 a 2.6 atS6 A. atra 45 
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یی برگ. آزمون بیماریزاهای پرتقال در آزمون  های آلترناریا روی برگ رقمجدایه. بررسی شاخص بیماری و توان تهاجم 3 جدول

لیتر و با سه تکرار انجام شد. ارزیابی بیماری ده روز پس اسپور در میلی 105اسپور  با غلظت  سوسپانسیونیی با استفاده از بیماریزا

 زنی انجام شد.از مایه
Table 3. Investigating disease index and aggressiveness of Alternaria isolates on orange cultivars leaf. The 

pathogenicity test was done by using spore suspension with the concentration of 105 spores per ml, with three 

replications. The disease was evaluated after 10 days of inoculation 

Valencia late Sanguine blood Jaffa sweet Thomson navel 
Species 

RC DI A RC DI A RC DI A RC DI A 
MR 23.9d 4.2 R 0e - MR 23.9d 4.2 MR 21.3d 4.4 A. alternata 
MS 35.9c 3.2 R 0e - MS 34.6c 3.2 MR 25.2d 4.2 A. dumosa 
MS 42.6b 2.9 R 0e - S 66.6a 2.1 S 63.9a 2.1 A. atra 

RCحساس. 61%= حساسیت نسبی، شاخص بیماری بیش از 60تا 31%= مقاومت نسبی، 30تا  11%= مقاوم، 10تا  0 بیماری = کالس مقاومت: شاخص =%DI شاخص شدت =

 روز( برحسب= قدرت تهاجم )A)%(.  بیماری
RC = Resistance class: R: Resistance = 0-10% DI, MR: Moderately Resistance = 11-30% DI, MS: Moderately Susceptible = 31-60% DI, S: Susceptible = > 61% DI.  

DI = Disease index (%). A = Aggressiveness (day)  

 

یی میوه. آزمون بیماریزاهای پرتقال در آزمون  های آلترناریا روی میوة رقم. بررسی شاخص بیماری و توان تهاجم جدایه4 جدول

لیتر و با سه تکرار انجام شد. ارزیابی بیماری ده روز پس اسپور در میلی 105اسپور  با غلظت  سوسپانسیونی با استفاده از یبیماریزا

 زنی انجام شد.از مایه
Table 4. Investigating disease index and aggressiveness of Alternaria isolates on orange cultivars fruit. The 

pathogenicity test was done by using spore suspension with the concentration of 105 spores per ml, with three replications.  

The disease was evaluated after 10 days of inoculation 

Valencia late Sanguine blood Jaffa sweet Thomson navel 
Species 

RC DI A RC DI A RC DI A RC DI A 
MS 31.6d 3 R 0f - MR 25e 4 MR 25e 4 A. alternata 
MS 34.9c 3 R 0f - MR 26.6e 3 MR 25e 4 A. dumosa 
MS 41.6b 2 R 0f - MS 48.3a 2 MS 48.3a 2 A. atra 

RC حساس. 61خص بیماری بیش از %= حساسیت نسبی ، شا60تا 31%= مقاومت نسبی، 30تا  11%= مقاوم، 10تا  0= کالس مقاومت: شاخص بیماری =%DI شاخص شدت =

 روز( برحسب= قدرت تهاجم )Aبیماری )%(. 
RC = Resistance  class: R: Resistance = 0-10% DI,  MR: Moderately Resistance = 11-30% DI,  MS: Moderately Susceptible = 31-60% DI, S: Susceptible = > 61% DI.   

DI = Disease index (%). A = Aggressiveness (day)  

 

یی نهال. آزمون بیماریزاهای پرتقال در آزمون  های آلترناریا روی نهال رقم. بررسی شاخص بیماری و توان تهاجم جدایه5 جدول

یماری سی روز لیتر و با سه تکرار انجام شد. ارزیابی باسپور در میلی 105اسپور  با غلظت  سوسپانسیونیی با استفاده از بیماریزا

 زنی انجام شد.پس از مایه
Table 5. Investigating disease index and aggressiveness of Alternaria isolates on orange cultivars seedling. The 

pathogenicity test was done by using spore suspension with the concentration of 105 spores per ml, with three replications.  

The disease was evaluated after 30 days of inoculation 

Valencia late Sanguine blood Jaffa sweet Thomson navel 
Species 

RC DI A RC DI A RC DI A RC DI  A 
MR 23.9b 13.8 R 0d - MR 15.9c 17.2 MR 14.6c 17.4 A. alternata 
MR 25.2ab 14.2 R 0d - MR 14.6c 17.4 MR 15.9c 16.8 A. dumosa 
MR 29.2a 12.4 R 0d - MR 22.6b 14.6 MR 21.3b 15 A. atra 

RC حساس. 61%= حساسیت نسبی، شاخص بیماری بیش از 60تا 31%= مقاومت نسبی، 30تا  11%= مقاوم، 10تا  0= کالس مقاومت: شاخص بیماری =%DI شاخص شدت =

 روز( برحسباجم )= توان تهAبیماری )%(. 
RC = Resistance  class: R: Resistance = 0-10% DI,  MR: Moderately Resistance = 11-30% DI,  MS: Moderately Susceptible = 31-60% DI, S: Susceptible = > 61% DI.  

DI = Disease index (%). A = Aggressiveness (day)  

 

آلترناریا  ۀاز سه گونبیماری ناشی  های نشانه ۀمقایس

 روی برگ، میوه و نهال رقم والنسیا

با توان  A. alternataمتعلق به گونۀ  aBz1جدایۀ 

، روی برگ، میوه و نهال رقم والنسیا بیماری 4/4تهاجمی 

متعلق به گونۀ  dGo4(. جدایۀ A,B,C5ایجاد کرد )شکل

A. dumosa  یی بیشتری بیماریزا 6/3با توان تهاجمی

های  (. نشانهD, E, F5داشت )شکل  aBz1نسبت به 

از گونۀ   atS6نیز متعلق به جدایۀ G, H, I9بیماری شکل 

A. atra یی آن روی برگ و میوه بیماریزاکه توان  است

 بیشتر از دو جدایۀ پیش بود. 
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ی ناشی از های بیمار : نشانهA, B, Cنسیا. های آلترناریا روی برگ، میوه و نهال پرتقال رقم والهای ناشی از جدایه . نشانه5شکل

 dGo4های بیماری ناشی از جدایۀ  : نشانهD, E, F؛ نهال(. F؛ میوه. E؛ برگ. D) Alternaria alternataمتعلق به گونۀ  aBz1جدایۀ 

  A. atraمتعلق به گونۀ  atS6های بیماری ناشی از جدایۀ  : نشانه G,H,I؛ نهال(. I؛ میوه. H؛ برگ. G) A. dumosaمتعلق به گونۀ 

(J .؛ برگK .؛ میوهL.)؛ نهال 
Figure 9. Symptoms of Alternaria isolates on the leaf, fruit and seedling of orange  cultivar Valencia. A, B, C: 

Disease symptoms of aBz1 isolate belonging to Alternaria alternata (D; leaf. E; fruit. F; seedling). D, E, F: Disease 

symptoms of dGo4 isolate belonging to A. dumosa (G; leaf. H; fruit. I; seedling). G, H, I: Disease  symptoms of atS6 

isolate belonging to the A. atra (J; leaf. K; fruit. L; seedling). 

 

 بحث  

ادی دارد که ی زیبیماریزاهای ، گونهAlternariaقارچ 

لپه و دولپه بیماری توانند روی انواع گیاهان تکمی

در  بیماریزا ۀگون 22ایجاد کنند. این قارچ در حدود 

 هار( که چSimmons, 2007دارد )درختان مرکبات 

 و  A. citri ،A. dumosa ،A. alternata ۀگون

A. turkisafria  ند )اگزارش شدهاز ایرانErshad, 

سیاه پس  ای آلترناریایی و پوسیدگی (. لکه قهوه2009

های های ناشی از قارچاز برداشت میوه از بیماری

 Timmer etمرکبات هستند )طلب در درختان فرصت

al., 1998های قارچ از گونه ها ناشی(. این بیماری

Alternaria  هستند که به دلیل شرایط آب و هوایی

آسیب توانند های گلستان و مازندران میمساعد استان

های مرکبات و زیان اقتصادی به درختان حساس و میوه

ای آلترناریایی انبارشده وارد کنند. بیماری لکه قهوه

نخستین بار در ایران از روی درختان نارنگی گزارش و 

دیگر مرکبات یافت شد های  پس از آن از روی گونه

(Golmohammadi & Rahimian, 2004.) 

های گلستان از اینکه از استان پسدر این تحقیق 

ها با برداری انجام شد، شناسایی گونهو مازندران نمونه

های آلترناریا گونه شناختی ریختاستفاده از کلید 

(Simmons, 2007و با بررسی ) های ویژگی 

ررسی بها صورت گرفت. جدایه شناسی ریخت

 جداسازیهای آلترناریا منجر به میکروسکوپی جدایه

 پایۀبر  A. alternataو  A. atra ،A. dumosa ۀگون سه

های ویژگی که یطور بهشناسی شد. ریخت های یژگیو

 های گونه به ترتیب با گونه سهشناسی این ریخت

A. atra ،A. dumosa  وA. alternata  که سیمونز در

آلترناریا آورده بود همخوانی  شناختی ریختکلید 

محققان  دیگرداشتند. همچنین این نتایج با نتایج 

های آلترناریا را که گونه Timmer et al. (2003)مانند 

فلوریدا شناسایی کرده بودند،  در درختان مرکبات

ا های آلترناریهای مولکولی جدایهبود. بررسی همسان

شناسی را تأیید شناسایی بر مبنای ریخت درستی نیز

 ITS1 ۀهای ناحیکرد، به این صورت که، توالی

 NCBIموجود در  همسانهای با توالی ها جدایه
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 آمده دست بهند. بنابراین نتایج داشتدرصد 99 همانندی

و  شناختی ریخت های یژگیواز شناسایی بر مبنای 

  گونۀ، سه ان دادآلترناریا نش ۀجدای 45مولکولی 
A. atra ،A. dumosa  وA. alternata  در این پژوهش

  ۀآمدند و دو گون به دستاز دو استان مورد بررسی 

A. atra و A. dumosa  بار از این دو  نخستینبرای

برای  A. atra ۀشوند. همچنین گوناستان گزارش می

بار در ایران از درختان پرتقال جداسازی شده  نخستین

  است.

از ترسیم درخت تکاملی مربوط  آمده دست بهنتایج 

ها نشان داد که جدایه ITS ۀهای ناحیبه توالی

ای های ژنتیکی در این ناحیه، در سطح بین گونهتفاوت

های مختلف قارچ را از شود گونهمی تنهاوجود دارد و 

های قارچی کرد. لذا اگر بخواهیم جدایه جداسازیهم 

 ،کنیم جداسازیای از هم ونهرا در سطح درون گ

( IGS مانندقارچ ) ژنومنواحی دیگری از  تکثیرنیازمند 

های مختلف در از آنزیم ناشیو بررسی الگوهای برشی 

ژنتیکی هستیم. همچنین این نتایج نشان  ۀاین ناحی

های مناسبی برای تأیید بررسی ۀناحی ITS ۀناحی ،داد

. این استه در رابطه با شناسایی گون شناختی ریخت

ن گزارش شده امحقق دیگرهم توسط  پیشترمطلب 

 (. Pryor & Michailides, 2002است )

 ۀهای این قارچ، مقایسپس از شناسایی گونه

والنسیا انجام شد.  رقم برگ روی ها،جدایه ییبیماریزا

های قارچی قادر به از جدایه کدام یچهدر این آزمون 

خراش در  بدونهای سالم یا بیماری در برگایجاد 

های خراش اما توانستند در برگ روز  نبودند. دهطی 

رقم والنسیا بیماری ایجاد کنند. این نتایج  ةشد داده

برای ایجاد  Alternariaهای قارچ دهد جدایهنشان می

بیماری در برگ سالم نیاز به زمان بیشتری دارند یا 

روز  دهزمانی  ةدر باز سوسپانسیوناینکه غلظت 

نسبت  A. atra ۀهای متعلق به گونافزایش یابد. جدایه

د. داشتنبیشتری  ییبیماریزا توانهای دیگر به جدایه

این قارچ  ییبیماریزاگزارش از بررسی  نخستیناین 

که  A. atraقارچ  ییبیماریزا. استروی رقم والنسیا 

 شدشناخته می Ulocladium atrumبا نام  پیشتر

اثبات شده بود.  Eviner & Chapin (2003)توسط 

توان گفت هرچه از سمت شرق دریای چنین میهم

ها جدایه ییبیماریزا توانرویم خزر به سمت غرب می

 جز در مواردی، بیشتر شده است. 

ها از جدایه ییبیماریزاتر بررسی دقیق منظور به

رقم پرتقال تامسون، یافا، سانگین خونی و  چهار

برگ،  ۀمرحل سهها در نسیا استفاده شد. آزمایشوال

 ،ها نشان دادبررسینتایج میوه و نهال انجام گرفت. 

 متفاوتی از مقاومت به های هپرتقال درج های رقم

های آلترناریا را از خود نشان دادند که با جدایه

داشت. این پاسخ  همخوانیمحققان  دیگرهای یافته

است ناشی از وجود یا  پرتقال ممکن های رقممتفاوت 

زهرابه ، یا نوع ها رقمهای مقاومت در خود ژن نبود

تولیدشده توسط  ۀهای ثانویو متابولیت (توکسین)

 (. Kohmoto et al., 1991باشد )های آلترناریا جدایه

ها روی جدایه ییبیماریزااز ارزیابی  ناشیهای داده

روی  ییبیماریزابرگ نشان داد که از لحاظ شدت 

تامسون، یافا و والنسیا نسبت به  های رقمها، برگ

مقاومت نسبی، نسبت به  A. alternataهای جدایه

حساسیت نسبی و نسبت به  A. dumosaهای جدایه

حساسیت شدید از خود نشان  A. atra هایجدایه

 دیدة یبآسها نتوانستند حتی در بافت دادند. اما جدایه

ی از بیماری را در ایه نشانه ینتر کوچکبرگ سانگین، 

ها که آماری داده تجزیۀروز  ایجاد کنند.  دهزمانی  ةباز

داری و به روش دانکن در سطح معنی SPSS افزار نرمبا 

05/0=P های متعلق به انجام شده نشان داد که جدایه

 های رقمتوانستند بیشترین بیماری را در  A.atra ۀگون

 ها رقمدر واقع این  تامسون، یافا و والنسیا ایجاد کنند.

 A. atra ۀهای گونرقم سانگین، نسبت به جدایه جز به

تر بودند. در این آزمایش که رقم تامسون حساس

مقاومت نسبی از  A. alternataهای نسبت به جدایه

های یافته همسان آمده دست بهخود نشان داد، نتایج 

Kakvan et al. (2012) ها میانگین داده بود. مقایسۀ

نشان داد که شدت بیماری  میوه ییبیماریزار آزمون د

 های رقمدر میوه در مقایسه با آزمون برگ کمتر بوده و 

 و  A. alternata هایتامسون و یافا نسبت به جدایه

A. dumosa هایمقاومت نسبی و نسبت به جدایه 

A. atra  حساسیت نسبی از خود نشان دادند. رقم

 سهاین  های جدایهنسبت به  والنسیا نیز در این آزمون

گونه حساسیت نسبی از خود نشان داد. نتایج آزمون 
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که  Karvalho (2008)میوه با نتایج  ییبیماریزا

را روی نارنگی فورتون، لیمو  A. alternata ییبیماریزا

داشت. در واقع  همخوانیو پرتقال بررسی کرد، 

نتایج  از بیماریزامقاومت نسبی رقم پرتقال در برابر این 

نهال که در گلخانه  ییبیماریزاکاروالو بود. در آزمون 

های تامسون، یافا و والنسیا نسبت به همۀ  انجام شد، رقم

ها مقاومت نسبی از خود نشان دادند. رقم سانگین جدایه

ها نیز همانند دو آزمون برگ و میوه نسبت به همۀ جدایه

های بسیار مقاوم بود. در مورد مقاومت نسبی نهال

توان این های تامسون، یافا و والنسیا در گلخانه می رقم

ها نسبت به برگ و میوه فرضیه را مطرح کرد که نهال

های های دخیل در پاسخ پویایی بیشتری داشته و ترکیب

های فعال  یکالرادها و ها، فیتوآلکسیندفاعی مانند آنزیم

کنند تر عمل میها بهتر و فعالاکسیژن در نهال

(Kohmoto et al., 1991.)  در مورد مقاومت رقم سانگین

باید گفت که این رقم برای نخستین بار در ایران در برابر 

 های آلترناریا بررسی شده است ویی جدایهبیماریزا

 

توانسته مقاومت کامل از خود نشان دهد. البته این 

یی بیماریزاکه  Vicent et al. (2004)های نتیجه با یافته

ها  را روی رقم سانگین و دیگر رقم A. alternataقارچ 

   بررسی کرده بودند، همسان بود.

شود در رقم سانگین که پیشنهاد می ترتیب ینا به

توان می استهای آلترناریایی بسیار مقاوم به بیماری

ها را های مسئول بروز مقاومت به این بیماریژن

حساس،  یها رقماصالح نژاد  منظور بهشناسایی کرد و 

های اصالحی ها استفاده کرد. لذا اجرای برنامهاز آن

دارای سطوح باالی مقاومت به این  های رقمبرای تولید 

این بیماری  مهارقرار گیرد تا در  مدنظربیمارگر باید 

 کار رود. هب مدت دراز صورت به
 

 سپاسگزاری

از دانشگاه فردوسی مشهد بر ای حمایت مالی از این 

 ،1394/07/28مصوب  3/38918د طرح پژوهش با ک

 گردد.میتشکر و قدرانی 
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