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اولین گزارش از همراهی قارچ  Didymella microchlamydosporaبا مرگ سرشاخه درختان زیتون از ایران
سیده اکرم احمدپور ،1رضا فرخی نژاد 2و مهدی مهرابی کوشکی
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به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،1استاد 2و استادیار 3بیماری شناسی گیاهی  ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه
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زيتون با نام علمي  Olea europaeaاز تيره زيتونسانان ،گياهي درختي و هميشه سبز است .قدمت کشت زيتون در ايران به  4300سال
پيش برمي گردد .اين درخت بيشتر به عنوان گياه روغني در مازندران و گيالن و يا به عنوان گياه زينتي در شهرهاي مختلف ايران کاشته
ميشود .در اين مطالعه در طول سالهاي  1393و  ،1394طي بازديدهاي به عمل آمده از مناطق مختلف استان خوزستان ،عالئم زوال
شديد در درختان زيتون همچون زردي ،پژمردگي ،ريزش برگ ،سرخشکيدگي ،شانکر ،تغيير رنگ بافت چوب در مقطع عرضي و همچنين
ورقه ورقه شدن پوست شاخهها و تنه مشاهده گرديد .به منظور شناسايي بيمارگرهاي همراه اين عالئم ،شاخههاي آلوده از شهرستان اهواز
جمعآوري و به آزمايشگاه منتقل شدند .جهت جداسازي بيمارگرهاي احتمالي ،قطعات چوب به اندازه  1 -0.5سانتيمتر از حاشيه بين بافت
آلوده و سالم تهيه و بعد از ضدعفوني سطحي با استفاده از هيپوکلريت سديم  %2به مدت  2دقيقه و  3بار شستشو با آب مقطر سترون و
پس از خشک شدن بوسيله کاغذ صافي سترون روي محيط غذايي سيبزميني -دکستروز آگار ( )PDAکشت شدند .سپس ظروف کشت
به اتاقک کشت با دماي  28درجه سانتيگراد منتقل و در شرايط تاريکي مطلق به مدت  5روز نگهداري شدند .پس از آن قارچهاي حاصله
به روش تک اسپور خالصسازي گرديدند .سپس آن نمونههاي خالصسازي شده به مدت  5روز در شرايط فوق نگهداري شدند .جهت
شناسائي مولکولي جدايههاي به دست آمده ،قطعههاي  5ميليمتري از حاشيه پرگنههاي قارچ در محيط  PDAجدا و در محيط کشت مايع
سيبزميني -دکستروز ( )PDBمايه زني گرديد .هفت روز پس از نگهداري در دماي  28درجه سانتيگراد ،تاريکي مطلق و همراه با تکان
دادن ،تودهي ميسيليومي رشد يافته ،صاف گرديد .پس از آن  DNAاز ميسيليومهاي خشک  -انجمادي و پودر شده استخراج شد .واکنش
زنجيرهاي پليمراز با جفت آغازگرهاي  ITS1و  NL4جهت تکثير نواحي  D1 ، ITSو  D2انجام شد .قطعات تکثيري خالصسازي و
سپس توالييابي گرديدند .تواليها ويراستاري ،مونتاژ و در بانک ژن ذخيره شدند ( KX139018و  .)KX139027جستجوي بالست
نشان داد که توالي مربوط به جدايههاي مورد مطالعه با استرينهاي مرجع گونه  D. microchlamidosporaاز جمله استرين D.
 )NR-135969( Microchlamidospora CBS 105.95تشابه  99درصدي دارد .آناليز فيلوژنتيکي جدايههاي حاصله در اين
مطالعه با تواليهاي مربوط به استرينهاي تيپ با استفاده از الگوريتم درستنمائي بيشينه ،تعلق آنها را به اين گونه تاييد کرد .بر اساس
اطالعات موجود ،اين اولين گزارش از وقوع  D. microchlamidosporaروي زيتون در ايران و همچنين دنيا ميباشد.
واژههای کلیدی ، Didymella microchlamydospora :زيتون.NL4 ،ITS1 ،
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