)2251-9270 : شاپای چ،2588-6290:دانش بیماریشناسی گیاهی (شاپای ا
1398  پاییز و زمستان،1  جلد،سال نهم
Plant Pathology Science (eISSN:2588-6290, pISSN:2251-9270)
Vol. 9(1), 2020

Review Article

Oak charcoal rot disease in Iran
SAMANEH AHMADI1, FARIBA GHADERI1 , DARIUSH SAFAEE2
1-Department of Plant Protection, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2- Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,
AREEO, Kermanshah, Iran
Received: 28.02.2020
Accepted: 20.08.2020
Ahmadi S, Ghaderi F, Safaee D (2020) Oak charcoal rot disease in Iran. Plant
Pathology Science 9(1):118-128.
DOI: 10.2982/PPS.9.1.118.
Abstract
Oak charcoal rot is caused by two fungi, Biscogniauxia mediterranea and Obolarina
persica. These fungi, which are opportunistic or secondary invaders and attack stressful
trees, are one of the main problems of oak forests in Iran. The disease was first reported
in 2011 in the northern forests on Quercus castaneifolia and Zelkova carpinifolia trees
and then in the Zagros forests on Q. brantii tree. The disease has spread rapidly in the
forests of the Zagros over the years. Symptoms of the disease include decay and death
of trees, browning of leaves and early fall. Gum secretion on the branches and trunks of
old trees and browning of wood texture and woody vessels can be seen up and down the
height of the trunk. The morphological characteristics of pathogens, the spread and
survival of pathogens, and disease management methods are described in this article.
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چکیده
بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط توسط دو قارچ  Biscogniauxia mediterraneaو Obolarina persica
پدید میآید .این قارچها که فرصتطلب یا مهاجم ثانویه هستند و به درختان دچار تنش حمله میکنند ،یکی
از مشکالت اصلی جنگلهای بلوط در ایران هستند .بیماری اولین بار در سال  1390در حنگلهای شمال روی
درختان  Quercus castaneifoliaو  Zelkova carpinifoliaو سپس در جنگلهای زاگرس روی درخت
 Q. brantiiگزارش شده است .بیماری طی سالیان گذشته ،بهسرعت در جنگلهای زاگرس انتشار یافته است.
نشانههای بیماری بهصورت زوال و مرگ درختان ،قهوهای شدن برگها و خزان زودرس میباشد .ترشح صمغ
روی شاخهها و تنه درختان مسن و قه وهای شدن بافت چوب و آوندهای چوبی در سرتاسر ارتفاع تنه به
سمت باال و پایین درخت دیده میشود .مشخصات ریختشناختی بیمارگرها ،گسترش و بقای بیمارگرها و
روشهای مدیریت بیماری در این مقاله شرح داده شدهاند.
واژگان کلیدی :بیماری ،بلوطObolarina ،Biscogniauxia ،

مقدمه
تیرة راش ) )Fagaceaeدر سرتاسر جهان شامل بیش از هزار گونه گیاهی است .تمام درختان تیره راش
چوبی هستند و در نواحی معتدله نیمکرة شمالی پراکنش دارند .تیره راش ،هفت جنس دارد که جنس بلوط
( )Quercus L.با بیش از  600گونه بزرگترین آنها است () Fortini et al. 2009, Ragazzi et al. 2012
بلوط دارای رویشگاههای وسیعی در قاره اروپا (انگلستان ،ایرلند ،فرانسه ،اسپانیا ،آلمان ،لهستان و رومانی)،
آسیا (ایران ،ترکیه ،عراق ،لبنان ،سوریه و قسمتی از افغانستان ،پاکستان ،هند و چین) و آمریکا (ایاالت
متحده ،مکزیک ،گواتماال) است .این گیاه ،فراوانترین گونه درختی در غرب ایران بهویژه منطقه زاگرس است
( .)Mirablfathy 2013اغلب گونههای بلوط ،درختان بلند جنگلی با پوستی ضخیم و چوبی و سخت و مقاوم
هستند که از آنها در تهیه کفپوش ،مبلمان ،مواد ساختمانی و پیوندهای راهآهن استفاده میشود و گاهی
بیش از  200سال عمر میکنند که به همراه راش و ممرز از درختان مهم جنگلهای شمال ایران نیز محسوب
میشوند .بلوط از جنبههای مختلف برای انسان اهمیت دارد که از بین آنها میتوان به توان تولید اکسیژن،
منبع تغذیه و تنوع زیستی حیات وحش ،کاهش آلودگی هوا ،تولید خاک ،جلوگیری از بروز سیالبهای
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مخرب ،تولید بخش زیادی از علوفه برای تغذیه دام و غیره اشاره کرد .چوب و میوه آن همچنین دارای مصارف
گوناگون صنعتی ،دارویی و غذایی میباشد ) .(Fortini et al. 2009درختان بلوط مورد حمله بسیاری از آفات
و عوامل بیماریزا قرار میگیرند .شایعترین بیماری درختان بلوط پوسیدگی ذغالی است که به طور جدی در
ایران حیات درختان بلوط را تهدید میکند(صدروی و مرادی  . (Sadravi and Moradi 2017,1396البته
بیماری زوال بلوط خاص یک منطقه و یک گونه خاص نیست و در بیشتر جنگلهای بلوط دنیا شیوع
دارد ).(Ragazzi et al. 2012
 -1اهمیت بیماری
اولین بار بیماری در اوایل قرن هفدهم میالدی از جنگلهای آلمان گزارش شده است .سپس گزارشهای
نگران کننده آن در دهه  1980از سایر کشورهای اروپایی حساسیت بینالمللی را برای مقابله با این بیماری
برانگیخت ) .)Cobos et al.1993بیماری در سال 1986روی شاهبلوط ( )Castanea sativa Millاز بریتانیا
گزارش و عامل آن  Biscogniauxia mediterranea De Not O. Kuntzeمعرفی شد ).(Spooner 1986
بیماری به عنوان یک معضل جدی در جنگلهای پرتغال نیز گزارش شده است که در این کشور 41/5درصد
درختان به آن آلوده شدهاند ( .)Nugent et al. 2005همچنین شیوع چشمگیر بیماری روی Q. ilex L., Q.
 suberi L.از آفریقا ،آمریکای مرکزی ،اروپا و روسیه (،) Manion and Griffin 1986, Ju et al. 1998
اسپانیا و اسلوونی ( )Jurc and Ogris 2005نیز گزارش شده است .که خسارتی حدود  30تا  40درصد وارد
نموده است که در اروپا دو گونه  Q. robur L.و  Q. petraeal (Matt.) Lieblبیشتر تحت تأثیر این
بیماری قرار گرفتهاند ( .)Jurc and Ogris 2006همچنین این بیماری به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و
زوال درختان بلوط ( )Quercus cerriدر ایتالیا ( ، )Franceschini et al. 2004برخی از جنگلهای آمریکا،
آسیا و شمال آفریقا ،ترکیه ( )Capretti and Battist 2007و شمال غرب الجزایر ()Smahi et al. 2014
شناخته شده است.
اولین نشانه های شیوع بیماری زوال درختان بلوط در ایران در سال  1385در جنگلهای ایالم توسط
کارشناسان محلی گزارش شد ،سپس در سالهای  1388و  ،1389جنگلهای زاگرس در سطحی معادل 100
هزار هکتار گرفتار این بیماری شدند و بیماری به سرعت گسترش یافت بهطوریکه در سال  1393بالغ بر یک
میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس آلوده به این بیماری گزارش شدند .بیماری در 1388از درختان بلندمازو
در توسکستان و پارک جنگلی قرق استان گلستان گزارش شده است (.(Mirabolfathy et al. 2011
اطالعات دقیقی از میزان خسارت بیماری در ایران در دسترس نیست ولی مناطق بروز و شیوع بیماری شامل
استانها ی ایالم ،فارس ،لرستان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،کرمانشاه و خوزستان میباشند
(.) Mirabolfathy et al. 2011, Mirabolfathy 2013, Hosseini et al. 2012
-2نشانههای بیماری
نشانههای بیماری شامل ترشح شیره گیاهی در قسمتهای آلوده ،جدا شدن پوست درخت ،تیره و سیاه شدن
بافت آوندها و چوب میباشد ( .(Mirabolfathy 2013خشکیدگی بلوط معمو اال بهصورت خشک شدن
شاخهها و برگهای روی آنها توأم با قهوهای شدن برگها نمایان میشود که معمو اال در یک سمت تاج درخت
از سرشاخهها شروع شده به تدریج به سمت پایین و دیگر نواحی تاج گسترش مییابد و در نهایت درخت به
طور کامل خشکیده میشود(شکل ،)A،1بنابراین سرخشکیدگی نشانه بیماری است(.)Safaee et al. 2016
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شکل  .1بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط (A .خشکیدگی درخت  (Bاسترومای سیاه رنگ حاوی پریتسیومهای
قارچ (اصلی)
Figure 1. Oak charcoal disease, A) dried tree and B) Formation of black stroma
containing perithecia.

در اوایل بهار حضور سوسکهای شیرابهخوار در اطراف درختان بیمار جمعیت استفاده از مایع درون بافتی
تراوش شده زیر و روی پوست درخت میتواند اولین نشانه قابل مشاهده برای شناسایی درختان بیمار باشد.
کوچک شدن و زرد شدن برگها ،تنک شدن تاج ،کاهش رشد شاخهها ونهایتا مرگ شاخهها ،رنگ پریدگی و
سفید شدن برون چوب در محدوده زخم ،خروج شیرابههای سیاه رنگ و جدا شدن پوست تنه و شاخهها در
محل عفونت و حضور سوسکهای پوستخوار و چوبخوار بلوط از نشانههای مهم گسترش بیماری در درختان
بلوط میباشد .عالوه بر این با افزایش سطح و عمق زخمهای ایجاد شده توسط سوسکهای پوستخوار و
چوبخوار از جمله  Megopis scabricornis Scopoliشتاب خسارت بیشتر میگردد زیرا در انتشار بیماری و
انتقال بیمارگرها نقش دارند (.) Mirabolfathy 2013,Jozeyan et al. 2016
-3بیمارگرها
بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط توسط دو قارچ ایجاد میشود.
Biscogniauxia mediterranea (De Not) O. Kuntze
-1
استروما نامسطح ،سیاه ،دارای ضخامت  0/7-1میلیمتر و بالفاصله در زیر سطح و در بین آنها پریتیسیومها
ال توسط پوست خارجی درخت پوشیده میباشد اما به تدریج و با
قرار دارند (شکل  .)B ،1استروما ابتدا کام ا
پدید آمدن شکاف و کندهشدن پوست خارجی ،استروما نمایان میشود که در این حالت الیه خارجی استروما
باقی میماند ( .)Safaee et al. 2016پریتیسیومها به قطر  0/15 -0/18و طول  0/51- 0/56میلیمتر می
باشند .دهانه پریتیسیومها باالتر از سطح استروما قرار دارد .آسک استوانهای شکل ،دارای  8اسپور و دارای
دهانه آمیلوییدی میباشد .آسکوسپور قهوهای روشن تا تیره ،تک سلولی ،بیضی شکل16- 12/8 × 7/2 -5/6 ،
میکرومتر در دو انتها گرد و دارای خط تندش صاف است (شکل .) Ju and Rogers 2001( )D ،2
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کنیدیومبرها منشعب ،در قسمت انتهایی که به  2-5سلول کنیدیومزا منتهی شده به اندازه 50-85 ×3-4
میکرومتر میباشند .کنیدیومها شفاف ،منفرد ،تک سلولی و به اندازه  3-6 ×2-3هستند (شکل )B ،2
(.)Ghasemi-Esfahlan et al. 2016
این قارچ مهمترین عامل بیماری در کشورهای حوزه مدیترانه است ( .)Franceschini et al. 2004جورس و
ارگیس ( )2006با تحقیق روی جنگل بلوط ،گونه  Q. cerris L.عامل بیماری را B. mediterranea var.
 microsporeمعرفی کردهاند ( .)Jurc and Ogris 2006میرابوالفتحی و همکاران ( )2011نیز این قارچ را
بهعنوان عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط در استان گلستان روی بلندمازو (،)Q. castaneifolia Murrill
در زاگرس روی بلوط ایرانی ( )Q. brantii Lindlو روی درختان آزاد ( )Zelkova carpinifolia (Pall.
 )K.Kochمعرفی نمودهاند (.)Mirabolfathy et al. 2011
Obolarina persica M. Mirabolfath -2

میرابوافتحی و همکاران ( )2013این قارچ را بهعن وان عام ل ایج اد پوس یدگی ذغ الی درخت ان بل وط ایران ی
) (Quercus brantii Lindl.معرفی نمودهاند ( .)Mirabolfathy et al. 2013استروما نامس طح ،س یاه ب ه
ضخامت یک میلیتر ،ابتدا کامالا توسط پوست خارجی درخت پوشیده میباشد اما به تدریج و ب ا پدی د آم دن
شکاف پوست خارجی ،استروما نمایان میشود و الیه مذکور همراه با قسمت فوقانی دهانه پریتس یومها و الی ه
پوست خارجی درخت از روی استروما جدا میشود بهطوری که دهانه پریتسیومها به صورت سوراخهای ری زی
در سطح استروما دیده میشوند ( .)Safaee et al. 2015پریتسیومها استوانهای شکل و دارای قطر 0/5 - 0/1
میلیمتر و طول  1میلیمتر میباشند و دهان ه پریتیس یوم پ ایینتر از س طح اس تروما ق رار دارد .آسکوس پور
قهوهای روشن تا قهوهای تیره ،تکسلولی و بیضوی شکل دارای ابعاد  16 – 12/8 × 7/2- 5/6میکرومتر در دو
انتها نوک تیز و دارای خط تندش مورب و اسشکل بوده که دور بدنه اسپور ادام ه یافت ه اس ت (ش کل )C ،2
(.(Mirabolfathy et al. 2013, Pouzar 1986

شکل  )A -2پرگنه  )B ،Biscogniauxia mediterraneaکنیدیومهای  )C ،B. mediterraneaآسکوسپور
 )D ،Obolarina persicaآسکوسپور ( B. mediterraneaاصلی)
Figure 2. A) Colony of Biscogniauxia mediterranea , B) Conidia of B. mediterranea,
C) Ascospores of Obolarina persica, D) Ascospores of Biscogniauxia mediterranea
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 -4چرخه بیماری
بیمارگرها در چرخه زندگی خود دارای یک مرحله پنهان درونرستی ،یک مرحله انگلی و در نهایت یک مرحله
رشد گندرویی هستند .آنها به صورت درونرست در اندامهای مختلف میزبان از قبیل چوب ،پوست ،جوانه،
سرشاخه و برگ بدون ایجاد نشانه زندگی میکند و حضور آنها در گیاهان فاقد نشانه در پاییز بیشتر از بهار و
تابستان است ( .)Vannini et al. 2009 , Jurc and Ogris 2006دارا بودن فاز درونرستی و بقا در میزبان
سالم یک روش مهم برای بقا و پایداری این بیمارگرها به حساب میآید .وقتی میزبان تحت تأثیر تنشهای
محیطی (تغییر اقلیم ،افزایش دما و کاهش نزوالت جوی) قرار میگیرد ،تغییر فاز بیمارگر از مرحله درون
رستی به مرحله بیمارگری صورت میگیرد و به سرعت بافتهای میزبان را کلنیزه کرده و تخریب مینماید
( .)Linaldeddu et al. 2011قارچ عامل بیماری بعد از حمله ،پوست داخلی و آوندهای چوبی را نکروز نموده
و ترشحات سیاه رنگ از پوست بیرونی خارج میگردد .آنها تولید تعدادی متابولیت سمی مانند بیسکوپیران،
اسید فنیل استیک و  -5متیل ملنین میکنند ( .)Linaldeddu et al. 2011روی بافتهای آلوده ،زخمهای
ذغالی رنگ که توسط استرومای سیاه رنگ قارچ پوشیده شدهاند ایجاد میشود این مرحله شامل مرحله
گندرویی قارچ روی بافتهای مرده است که بهدلیل تولید تعداد زیادی از زادمایهها (آسکوسپورها و
کنیدیومها) ،زیست توده قارچ افزایش مییابد ( .)Capretti and Battisti 2007عواملی مانند باد ،آب و
حشرات باعث پخش زادمایههای قارچ عامل پوسیدگی ذغالی میشوند .اگرچه باد عامل اصلی در انتشار
بیماری است اما یک دوره متوالی سه روزه بارندگی ،به میزان بیش از نیم میلیمتر ،جهت آزاد شدن
آسکوسپورها الزم است .آسکوسپورهای قارچ پوسیدگی ذغالی ،آلوده کننده اولیه برای ایجاد بیماری هستند
که دمای بهینه برای جوانهزنی آنها  35درجه سلسیوس است ،اما در  25و  30درجه سلسیوس هم جوانه می
زند .جوانهزدن آسکوسپورها روی بافتهای آسیب دیده به مراتب بهتر از بافتهای سالم صورت میگیرد
( .)Vannini et al. 1996زیرا اسپورها از طریق زخمهای روی درخت نفوذ کرده و در بافتهای ساقه درخت
رشد میکند که همزمان با پیشرفت بیماری برگها قهوهای رنگ شده و خشکیدگی سرشاخهها اتفاق میافتد
و به ناحیه تنه سرایت کرده و ایجاد شانکر در محل تنه ممکن است منجر به مرگ کامل درخت گردد
( .)Magaglia et al. 2001همزمان با مرگ شاخهها و تنه در زیر پوست بافت استرومای بالشتکی شکل و
تیره رنگ قارچ توسعه پیدا خواهد کرد که در اثر رشد آن و فشار ایجاد شده ،پوست در محل بافت استرومایی
ترک خواهد برداشت و به صورت نواری از تنه جدا میشود و بافت استرومایی در معرض دید واقع میشود که
در داخل این بافت استرومایی پریتیسیومهای عامل بیماری تشکیل میشوند (.)Mirabolfathy 2013
چندین حشره در انتشار عامل بیماری دخالت دارند که نه تنها بهعنوان ناقالن مایه تلقیح بلکه بهعنوان ایجاد
کنندگان زخم در بافتهای میزبان که مکانهای نفوذ بیمارگر هستند حایز اهمیتاند از ناقالن حشرهای می
توان به  Tropideres sp ،Agrilus sp ،Platypus cylindrus Fabriciusاشاره کرد ( Henrique et al.
 .)2014حساسیت به بیماری با وقوع بحرانهای خشکسالی و آتشسوزی در جنگلهای بلوط مرتبط است.
وقتی میزبان تحت تنش کم آبی واقع شود عامل بیماری از طریق بافتهای آوندی وارد شده و بافتهای چوب
و پوسته را کلنیزه کرده که ممکن است منجر به مرگ میزبان در طول یک فصل رویشی شود ( Vannini and
 .)Valentine 1994انتقال قارچ از طریق بذر و نهالهای پژمرده مورد آزمایش قرار گرفته شد و مشاهده شد
که  B. mediterraneaدر دانه وجود داشته اما در نهال دیده نشده است (.)Henriques et al. 2014
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آسکوسپورها به عنوان منبع اولیه ایجاد بیماری عمل میکنند ،که بارش بارانهای مداوم باعث خروج
آسکوسپورها و رطوبت باال باعث جوانهزدن آنها میشود اما در مرحله درونرستی پتانسیل آبی پایین بستر،
شرایط رشد و توسعه قارچ را هموار میسازد  .آسکوسپورها در سطح زخمی سریعتر توسعه یافته و بافت پوست
یا پایین شاخه و چوب را آلوده ساخته و میپوشانند ( .)Vannini and Valentine 1994یکی از راههای
ورود آلودگی کانالهای الروهای سوسکهای  Cerambyn spp.باشد ).(Martin et al. 2005
سرعت باالی تولید مثل جنسی و سیستم آمیزشی هتروتالیک این قارچ ،بیانگر یک منبع داخلی مهم تنوع
ژنتیکی جمعیت است .حضور ژنوتیپهای متعدد در یک لکه و هتروتالیک بودن قارچ باعث میشود که
جدایههای تیپ آمیزشی مقابل هم آمیزش کرده و به صورت جنسی تولیدمثل کنند .تولیدمثل جنسی زیاد
باعث نوترکیبی فراوان و افزایش سازگاری تکاملی میشود ) .(Linde et al. 2002آلودگی به وسیله
ژنوتیپهای مختلف میتواند در زمانهای متفاوتی در چرخه زندگی میزبان اتفاق بیافتد و باعث حفظ قارچ به
صورت درون رست میشود .با این وجود وقتی میزبان در معرض تنش قرار بگیرد کلونیزه کردن بافتها و
تولیدمثل در یک زمان از همه نقاط آلودگی شروع میشود چنین رفتاری نشان میدهد که این قارچ بهعنوان
یک پارازیت ضعیف در نظر گرفته میشود اما قادر است درختان بزرگ را در یک دوره کوتاه از بین ببرد
) .(Vannini et al. 1996تنوع زیاد جمعیت  B. mediterraneaباعث همهگیری سریع بیماری میشود زیرا
قارچ را با انعطافپذیری ژنتیکی برای بقای طوالنی مدت و سازگاری با محیط همراه میکند ( Mirabolfathy
.)2013
-5دامنه میزبانی بیماری
قارچ  B. mediterraneaبهعنوان عامل مخرب و ویرانگر گونههای مختلف بلوط میتواند بسیار سریع انتشار
یافته و با توجه به اهمیت جنگلهای زاگرس سبب مرگ درختان بلوط گردد .بیماری پوسیدگی ذغالی روی
گونههای مختلف بلوط شامل  Q. frainetto Ten،Q. pubescens Willd ،Q. cerris L.ایجاد خسارت می
کند ( ( Jurc and Ogris 2006, Ragazzi et al. 2012اما با این وجود خسارت بیماری روی Quercus
 suberبه مراتب بیشتر است ) .(Mazzaglia et al. 2001گونههای مختلف Biscogniauxiaروی راش،
نئوفاگوس و اکالیپتوس ( )Henriques et al. 2012شاهبلوط (B. rosacearum sp. ،)Spooner 1986
 nov.روی هلو ،آلو و به در جنوب ایتالیا گزارش شدهاند (.)Raimondo et al. 2016
پژوهش در مورد دامنه میزبانی  B. mediterraneaدر جنگلهای زاگرس نشان داده که بیماری پوسیدگی
ذغالی تنها روی  Q. brantii Lindlو  Q. infectoria Olivمشاهده میشود (.)Safaee et al. 2017
لکههای نکروز وسیعی روی شاخههای بریده درختان جنگلی توسط قارچ  B. mediterraneaروی درختان
جنگلی  Pistacia sp.،C. microcarpa،A. monspessulanum،Amygdalus sp.با طولی حدود 15
سانتیمتر در شرایط آزمایشگاهی ایجاد میگردد اما روی دو درخت  Ulmus sp. ،Crataegus sp.هیچ لکه
نکروزی مشاهده نگردید (.)Safaee et al. 2015
 -6مدیریت بیماری
موثرترین روش در مدیریت این بیماری پیشگیری است .شیوع این بیماری با تضعیف درخت همراه بوده و از
بهترین روشهای مدیریت آن ،میتوان به انجام عملیاتهای صحیح پرورشی برای بهبود قدرت درخت اشاره
نمود  ،از جمله این عملیات استفاده از کودهای مناسب بر اساس آزمون خاک ،هرس کردن ،پرهیز از کاشت و

124

سال نهم ،جلد  ،1پاییز و زمستان 1398

دانش بیماریشناسی گیاهی

Plant Pathology Science

Vol.9(1), 2020

یا انهدام سایر گونههای گیاهی میزبان ،جلوگیری از بیثباتی خاک (کوبیدگی و شخمزدن) ،جلوگیری از
زخمی شدن درختان ،آبیاری درهوای گرم و خشک ،کوددهی ،جلوگیری از چرای دام ،ضدعفونی ابزارآالت
استفاده شده برای انجام عملیات بهداشتی نام برد (.)Clarissa and Alan 2014
پاشیدن قارچکش جذبی پروپیکونازول یا سوسپانسیون هاگهای قارچ  Trichoderma harzianumروی
طوقه درختان به محض بروز نشانههای بیماری و زخمها میتواند به بهبود آنها کمک کند .مبارزه با
سوسکهای شاخک بلند و هرس شاخههای خشکیده که الروهای این سوسکها در آن مستقر هستند برای
مدیریت بیماری توصیه میگردد ( .)Rostamian et al. 2017بررسی تأثیر قارچکشهای متاالکسیل،
مانکوزب ،کوپراکسی کلراید ،پروپیکونازول و کاربندازیم با غلظتهای مختلف بر جوانهزنی کنیدیومها و رشد
میسلیومی جدایههای قارچ  B. mediterraneaدر شرایط درون شیشه نشان داده که قارچکش کاربندازیم و
پروپیکونازول باالترین درصد بازدارندگی را در میان قارچکشها دارند ( .)Karami et al. 2015در پژوهشی،
حساسیت  15جدایه  ،Biscogniauxia mediterraneaاز درختان بلوط جدا شده از استان ایالم نسبت به
اسانسهای گیاهی آویشن ،نعناع ،زنیان ،رزماری و قارچ کش آزوکسی استروبین انجام شده است .یافتهها
نشان داد که با افزایش غلظتهای اسانس و قارچکش ،میزان بازداری از رشد قارچ افزایش یافت .اسانس
آویشن و زنیان در غلظت  200میکرولیتر به طور کامل از رشد رویشی قارچ بازداری نمودند در حالی که
اسانسهای نعناع و رزماری و نیز قارچ کش آزوکسیاستروبین تأثیر مناسبی در بازدارندگی از رشد قارچ
نداشتند .بنابراین اسانسهای آویشن و زنیان برای مدیریت بیماری قابل توصیه میباشند ،اما اسانسهای
رزماری و نعناع و قارچکش آزوکسی استروبین تأثیر مناسبی ندارند ( .)Kavosi et al. 2018
نتیجهگیری
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