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 چکیده
ه،طوقهوزمینییکیازمحصوالتمهمزراعیدراستانکردستاناست.عواملقارچیزیادیموجبپوسیدگیغدسیب

شوند.هدفازاجرایاینتحقیقشناساییعواملقارچیمرتبطباپوسیدگیغده،طوقهوریشهزمینیمیریشهدرگیاهسیب
درسیب کار این انجام منظور به بود. دهگالن و شهرستانهایقروه بخشنمونه1392تابستانزمینیدر هایبرداریاز

هاتابرداشتمحصولبهآلودگیدرمراحلمختلفرشدیگیاهاززمانکاشتغدهزیرزمینیگیاهانسیبزمینیمشکوک
متریسانتی1تا5/0هاپسازشستشودرزیرجریانمالیمآببهقطعاتمختلفانجامگردید.نمونهمزارعزمینیازسیب

جدایهقارچیاز151مجموع،تقسیموپسازضدعفونیسطحیبررویمحیطکشتعمومیویاانتخابیکشتشدند.در
زمینیجداسازیوبااستفادهازروشتکاسپوریانوکهیفخالصسازیگردید.غده،طوقهوریشهگیاهانبیمارسیب

جدایه ریختشناسایی اساسخصوصیات بر قارچ ختیشناهای نواحی توالی آنالیز ITSو ،RPB2 گردید.TEFو انجام
،Alternaria arborescens،A. alternata،A. atra،A. embellisiaگونهشامل10لقبهچهارجنسوهایموردبررسیمتعجدایه

Colletotrichum coccodes،Fusarium equiseti،F. redolens،F. tricinctum،Neocosmospora haematococcaوN. rubicola.بودند
جدایهبود.93مباهامربوطبهجنسفوزاریوجدایهبیشترینفراوانی

.RPB2،ITS،TEF:آلترناریا،سیبزمینی،های کلیدیواژه


 مقدمه

زمیناایقااارچیمختلفاایدرگیاااهساایبگرهااایبیمار
باعا کااهشعملکاردوکیفیاتوکننادمایایجادخسارت
یکلیاهتوانناد.ایانبیمارگرهاامایشاوندمایآنمحصول

زمینایدسایبزمینیرادرطاولدورهرشاهایسیباندام
عالئمایهمواونباروزموردحملاهقاراردهنادوموجاب

شانکروپوسیدگیشوند.تحقیقااتمتعاددیدررابطاهباا
زمینیدرسیبیهایمرتبطباغدهوریشهشناساییقارچ

هاییگونه(1367صارمی)جهانوایرانانجامگرفتهاست.
،Alternaria،Rhizoctonia،Fusariumهااااااایازجاااااانس

Verticillium ،Ulocladium ،Penicillium ،Aspergillus،

Rhizopus ،Cylindrocarpon ،Phoma ،Trichoderma،
PythiumوColletotrichumازغدهسیبزمینایدرکار را

 Fusariumهایگونه.ودماوندجداسازیوشناساییکرد

oxysporoum،F. solani،Alternaria alternata،Verticillium 

dahliae،Colletotrichum coccodesوRhizoctonia solaniاز
شناساایییوزجداساادرسامنانههایسایبزمینایدغ

گونههایمختلفیدرایران(.1381)امتیوکریمیندگردید
یهاایهاوایی،ریشاهوغادهقسامتازجنسآلترناریاااز

)طاااهریاردسااتانیونااداساایبزمیناایجداسااازیشااده
(.1391حاااجیپااورجااارچلووهمکاااران،2008ارانهمکاا
ازغادهجهااندراولینبارایبرAlternaria cantlousگونه

mailto:jamini@uok.ac.ir


 سپهرنوش و همکاران                                                                                                                                                                      48

شهرساتانقاروهشناسااییمازارعزمینایسیبیوریشه
 Colletotrichumقااارچ(.2016گردیااد)امیناایوهمکاااران

coccodesازهایسیاهرنا آنمشاخصباودکهاسکلرت
زمیناایگردیااد)موهااانوهمکااارانیبیزخماایسااریشااه
(.1992،دیالرد1992

درایرانازریشه،Fusariumجنسهایمختلفیازگونه
سیب غاده و شااملطاوقه F. sulphurumزمینی ،F. 

oxysporum،F. solani،F. avenaceum،F. sporotrichioides،
F. sambucinum ،F. culmorum،F. vertiicillioides  ،F. 

acuminatum،F. compactum،F. equiseti،F. graminearum،
F. lateritium ،F. reticulatum ،F. monilliforme ،F. 

chlamydosporium ،F. semitectumو F. proliferatum
)شدهسازیجدا ،1367صارمیاند ارشاد و ،1376زارع

بنیمستوفی و قلمفرسا مرتضوی1377هاشمزاده بکو،
(.همونین1383نژادراهخداییوفرخی،1381هسواریش

گونه بیماریزایی و شناسایی جهت که تحقیقی هایدر
زمینیدراستانفوزاریومجداشدهازریشهوطوقهسیب

F. croockwellnseهایگونه،گرگانانجامگرفتهاست ،F. 

oxysporum ،F. solani ،F. monilliforme بهF. equisetiو
گونهع بیمارینوان وزهای )لتانی شدند شناسایی ا

منظوراینتخقیق(.1385همکاران هایشناساییقارچبه
سیب ریشه و طوقه غده، پوسیدگی و شانکر با -مرتبط

کردستان استان دهگالن و شهرستانهایقروه زمینیدر
انجامشد.

 هامواد و روش
 بردارینمونه

زمینیمزارعسیباز1392هایتابستانوپاییزطیماه
هاایانادامازهایقروهودهگالنمناطقمختلفشهرستان

بارداریمشکوکبهعالئمقارچینمونههایزیرزمینیبوته
آوریدرهااباارکارمحالوتااری جما نمونه.انجامشد
وباااهآزمایشاااگاهگرفتنااادهاااایجداگاناااهقااارارپاکااات
 شدند. نتقلمدانشگاهکردستانگیاهیشناسیبیماری

 و خالص سازی جداسازی
زیربینوکولرمورد،پسازانتقالبهآزمایشگاههانمونه

،قاارچیهای.درصورتمشاهدهاندامگرفتندبررسیقرار
سوسپانسیوناساپوررویالمتمیازبااآب،هاازایناندام

بایاکلاوااساتریلاقادامباهانتقاالوتهیهسترونمقطر
ساایبزمیناایررویمحاایطکشااتسوسپانساایوناسااپو

(PDA)دکستروزآگاار
لیتارآبمقطار(یاکگارمدر39)1

یاکمیلیگرمدر500آموکسیسیلین)بیوتیکحاویآنتی
و(PCA)آگاار- 2هاوی-،محیطکشتسایبزمینایلیتر(

(WA) آگار-محیطکشتآب
ها.بعدازنگهدارینمونهشد3

تاکسایوسسلیدرجاه25سااعتدردماای24بهمادت
هاایدیگارحااویمحایطزدهباهتشاتکاسپورهایجوانه

در.تهیااهگردیاادهااایخااالصمنتقاالوکشااتPDAکشاات
هاایماوردنموناهدرصورتعادممشااهدهانادامقاارچی

-ساانتییکتا5/0،قطعاتدارایعالئمشانکروپوسیدگی

باهصاورتمساتقیمرویمحایطآلودههایمتریازبافت
تااساهباهمادتموردنظار.قطعاتدندشقراردادهکشت
بااارسااه%ضاادعفونیوبعااداز70دقیقااهدرالکاالچهااار

وآبگیریتوسطکاغذصافیسترونشستشوباآبمقطر
25ودردماایمنتقالPDAکشتحاویبهمحیطسترون
هاایسلسیوسنگهداریشدند.خالصسازیقارچیدرجه

اتاکاساپوربدستآمدهازبافت،بهروشناوکریساهیا
هایخالصبدسات.جهتحفظونگهداریجدایهانجامشد

چهاارتهیاهودردماایبمیکروتیاوسهآمده،ازهرکدام
.شدندنگهداریلسیوسسیدرجه

 شناختی ریخت ویژگیهایبررسی 
هاایجدایاهشاناختیریخاتجهتبررسیخصوصیات

-هایجاوانودرحاالرشاددیساکخالصشده،ازپرگنه

متربرداشتهوباتوجهبهنوعقاارچ،میلیپنجهقطرهاییب
درWAوPDA،PCAهاایحااویمحایطکشاتبهتشتک
منظورتحریکبهسلسیوسمنتقلشدند.یدرجه25دمای

                                                           
1
Potato Dextrose Agar  

2
Potato Carrot Agar 

3
Water Agar  
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هاایحااویمحایطبهتشتکهابرخیازجدایهاسپورزایی
تاریکی-درصدمنتقلودرشرایطنوردوآگار-کشتآب
وفلورسانتماورابانفشترکیبیازنورساعتزیر12:12

.شادندگارادنگهاداریساانتییدرجاه25تاا20دردمای
هاایباهدساتآمادهجدایاهشناختیریختشناساییبرای
،پرگنااهرشاادورناا یهااایمختلفاایمانناادنحاوهویژگای

دردماهایمختلف،شکل،رن وتعادادپرگنهسرعترشد
ریخااتشناسااییزاییوکنیاادیهااا،نحااوهومساالولکنیاادی

گرفتناد.ماوردمطالعاهقارارزاومکنیدیوفوروسلولکنیدی
یجهااتبررساایخصوصاایاتمیکروسااکوپیازحاشاایه

اساالیدهایمناساب،هایجوانودرحالرشدقارچپرگنه
بااااسااتفادهازاساایدالکتیااکتهیااهومااوردبررساایقاارار

یهتارهایقاارچیباهوسایلگرفتند.عکسبرداریازساخ
صورتگرفاتوانادازهBX51 مدل Olympus میکروسکوا

انجاامشاد.Cell Sense Entryهابهوسیلهنارمافازارگیری
شناسایازجملاهباکمکمناب ومتونمهمقارچسرانجام

Alternariaماننادجانسهاایمختلافکلیدشناساییقاارچ
لزلی،1983)نلسونوهمکارانFusarium،(2007)سیمونز
هااانجاامومقاالتجدیدشناسااییقاارچ(2006وسامرل

،تشخیصمولکولیشناسیریختجهتتاییدشناسایی.شد
.گردیدهایموجوددرمناب انجامهابراساسروشجدایه

 ژنومی DNAاستخراج 
هاجدایه DNAمیسلیومجهتاستخرا  یبهمنظورتهیه

سایمحایطیس50حاویمیلیلیتری100هایدرونارلن
(کشاتشادندوPDB)1دکستروز-کشتمای سیبزمینی

رویدرصاورتلازومروزدردمایاتاقو 7-12 بهمدت
دوردردقیقهنگهداریشدند.100دستگاهشیکرباسرعت

هااریختنمحتویاتهریاکازارلانباآوریمیسلیومجم 
ومتصلبهپما صافیسترونروییکقیفحاویکاغذ

5/1هاایبهمیکروتیوبهایمیسلیومیتوده.انجامشدخال
درDNAوتاازمااناساتخرا میلیلیتریساترونمنتقال

اساتخرا گارادنگهاداریشادند.سانتییدرجه-20دمای

                                                           
1 Potato Dextrose broth 

DNAبااا(1985)ژنااومیبااراساااسروشریاادروباارودا
DNAگردید.جهتتعیینکیفیتوکمیاتانجاماندکیتغییر
درژلآگاارزیاکدرصادDNAیکرولیتاردوماستخراجی

.بارگذاریوبررسیشد

 شناسایی مولکولی
بخشایازآلترناریااهایشناساییمولکولیجدایهبرای

(RPB2)ژن
انتخااااابوتااااوالیآنبااااااسااااتفادهاز2

و 5F2 (GGGGWGAYCAGAAGAAGGC)آغازگرهااای
7cR (CCCATRGCTTGYTTRCCCAT)وقطعاااتتکثیاار

DNAواکاانشجفااتبااازبدسااتآمااد.950بااهطااولPCR
)ودنبرگوهمکااراندمیکرولیترانجامش25باحجمنهایی

وFusariumهااااایشناساااااییجدایااااهباااارای(.2013
ColletotrichumازتکثیاارژنناحیااهITS

بااااسااتفادهاز3
وITS1(TCCGTAGGTGAACCTGCGG)آغازگرهاااااااای

ITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC)روشباراسااس
TEF(و1990)یتوهمکارانوا

بااستفادهازآغازگرهاای4
EF1(ATGGGTAAGGAR(C/G)GACAAGAC)

باااراسااااسEF2(GGARGTACCAGTS(T/A)ATCATGو
بعدازپایان.انجامگردید(1998)اودونلوهمکارانروش

وباافر درصاد یاک آگاارز ژل درPCRواکنشمحصوالت
1XTAEلکتروفااورزبااها.بارگااذاریشاادندالکتروفااورزدر
ولاتانجاامشاد.85یاا80دقیقهدرجریانثابت45مدت

هاتوسطاتیدیومبرومایدباه،ژلالکتروفورزپسازانجام
آمیاازیشاادندوسااپستوسااطدقیقااهرناا پاانجماادت
uvitekماادلUltraviolet White/Transilluminatorدسااتگاه

یهانادازبارداریشادند.بارایتخماینمشااهدهوتصاویر
™GeneRulerتکثیاارشاادهازنشااانگروزناایDNAقطعااات
.شداستفاده

بهیابیجهتتوالیPCRمحصوالتحاصلازسرانجام
هایبدساتتوالیارسالشدند.جنوبی کره شرکتبایونیر

(بااNCBIهایاخذشادهازباناکژن)آمدهبههمراهتوالی

                                                           
2 RNA Polymerase Second Largest Subunit 
3 Internal Transcribed Spacer 
4 Translation Elongation Factor 
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ردیفشادندمهClustalX v. 1.83 استفادهازنرمافزارهای
 باه فیلاوژنتیکی آنالیزهاای.(1997)تومپساونوهمکااران

NJروش
MPو1

PAUP v. 4.0b10باهوسایلهنارمافازار2
هااایحاصاالازدرخاات(.2003)سااوافوردگردیااد انجااام

TreeViewافاازارآنالیزهااایفیلااوژنتیکیبااهوساایلهناارم
مشاهدهشدند.

 نتایج و بحث
متعلااقبااهجاانسجدایااه24درایاانتحقیااقتعااداد

Alternaria،جدایهمتعلاقباهجانسهشتColletotrichum،
جدایاهمتعلاقباه26وFusariumجدایهمتعلقبهجنس93

وباااراسااااسشااادهجداساااازیNeocosmosporaجااانس
یبشرحزیرشناسایمشخصاتریختشناسیومولکولی

ند.گردید
درهمونینباتوجهبهاینکهگونههایشناسااییشاده

گاازارشوپژوهشااگرانایاانتحقیااققاابالتوسااطسااایر
واجتناابهایریختشناختیازرکرویژگیتوصیفشده

هماراهباامربوطبهمشخصاتمیکروسکوپیتصاویرتنها
1درجادولشود.شناساییمولکولیدراینمقالهارایهمی

جدایههایانتخابشدهجهتمطالعاهمولکاولیمشخصات
.آوردهشدهاست

 فیلوژنی

 Alternariaگونه های 

هاایریخاتشاناختی،براساسنتاایجحاصالازداده
 Alternariaجدایهمتعلقبهجنس24جدایهازمجموعچهار

هایانتخااببرایمطالعاتفیلوژنتیکیانتخابشدند.جدایه
شدهبراساسشکلپرگنهقارچوشکلوانادازهکنیادیو

یلوژنتیکیانتخابشادند.تاوالیکنیدیوفوربرایمطالعاتف
گوناه41جدایهنمایناده41تعدادRPB2 هایمربوطبهژن

چهاار(بهتاوالیهاایPleosporaceae)Alternariaازجنس
ردیفشادند.جدایهمطالعهشدهدراینتحقیقاضافهوهم

                                                           
1 Neighbour-joining 
2 Maximum Parsimony 

هااوجاودهایابتداییوانتهاییکهدربعضایتاوالیبخش
هاایخصوصایتحذفشدند.تعدادکلنداشتندازآنالیزها

هاااستفادهشدهدرآنالیزهاایفیلاوژنتیکیباهعاالوهگا 
درنظارگرفتاهmissing هااباهعناوانعددبودوگ 1153

انجامشد.دوجدایاهمتعلاقباهNJشدند.آنالیزهاباروش
بااهPleospora herbarumوPleospora tardaهااایگونااه
وبااوزنingroupایاهباهعناوانجد39وoutgroup عنوان

یکساندرنظرگرفتهشدند.براساسنتایجحاصالهجدایاه
S38درکنارAlternaria arborescensجادایاه،S18درکناار

A. alternataجادایااه،S43درکناارA. atraوجدایاه S120
(.1قرارگرفتند)شکلA. embellisiaدرکنار

گو شناختی ریخت نهمشخصات برAlternariaهای
هاییازقیبلرن وشکلپرگنهقارچرویاساسویژگی

،اندازهوسرعترشدرویPCAوPDAهایغذاییمحیط
و کنیدیوفور مشخصاتمیسلیوم، اینمحیطهایغذایی،
و عرضی دیواره میکرومتر، حسب بر آنها ابعاد کنیدی،

اتگونههامطالعهوبررسیگردید.مشخصطولکنیدیوم
 منب سیمونز با زیر مطابقت(2007)هایشناساییشده

داشت.

Alternaria alternata  (Fr.)  Keissler., Beih. Bot. 

Centralbl. , Abt.  2, 29:434. 1912  

جنس در تی  گونه عنوان به گونه این مشخصات
ومترادفآننشاندادهشدهاست.2درشکلآلترناریا
A. tenuis1816است)نیس اساسمشخصاتریخت(. بر

( مطالعه مورد جدایه منب و(S18شناسی، اساس بر
درنظرگرفتهشد.A. alternateبهعنوان(2007سیمونز)

جدایه مولکولی و شناسی ریخت مشخصات اینکه نتیجه
S18 گونه با هم( Alternaria alternataبراساس)هردوبا

مطابقتداشت.
گجدایه این آباد،های ناظم آباد، حاجی مزارع از ونه

استان کامشگران و قروچای آباد، حسن وینسار، دز ،
کردستانجداسازیشدند.اینگونهبهعنوانعاملبیماری
رویگیاهانمختلفازجملهپیاز،یوالف،فلفل،چغندرقند،
سیبزمینیوبسیاریاز بادامزمینی، گندم، آفتابگردان،
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شد گزارش گیاهان )ارشاد است حاجی1388ه پور،
 همکاران و 1391جارچلو باقرآبادی طاهری1392، ،

عنوانیکبیمارگرضعیف2008اردستانی اینقارچبه .)
هایسیاهرویشودولکهزمینیمحسوبمیدرگیاهسیب
(.اینگونهتوسطقوستادر2000نماید)هوکرآنایجادمی

 2004سال سیب فلفل، گیاهان کدواز نعناع، زمینی،
گردید است.جداسازی رویه قارچ این این، بر عالوه

گیاهانبید،هلو،خیار،رز،ترشک،کاهو،تا خروس،تلخه،
هاستآلو،ازمک،ختمی،گندمجم آوریوشناساییشد

(.1394)شیماباقرآبادیوهمکاران




، ب( PDA: الف( پرگنه روی Alternaria alternataگونه  -2شکل 

و و( ه ها روی کنیدیوفور،  کنیدیوفور، ج و د( چگونگی قرارگیری کنیدیوم

 میکرومتر. 20ها = ها. مقیاس کنیدیوم

 

 TEFو  ITS ،RPB2با استفاده از آنالیز توالی نواحی جهت مطالعات مولکولی  مشخصات جدایه های انتخاب شده  -1جدول 

 جدایه ها

 Isolates 

 نتیجه تحقیق بالست

Blast research results 

 درصد مشابهت

 Identity % 

 طول باند

Length (bp) 

 ها در بانک ژنکد جدایه

GenBank accession 

number 

S43 Alternaria atra 99 619 MH345694 

S18 Alternaria alternata 84 887 MH345692 

S38 Alternaria arborescens 60 890 MH345693 

S120 Alternaria embellisia 97 551 MH345695 

S161 Neocosmospora rubicola 93 473 MH281953 

S10 

S24 

Fusarium equiseti 

Fusarium equiseti 

95 

95 

472 

474  

MH282461 

MH281955 

S135 Fusarium redolens 98 442 MH282576 

S149 Fusarium tricinctum 82 479 MH281946 

S67 Neocosmospora haematococca 85 472 MH281941 

S108 Colletotricum coccodes 100 542 MH281956 



 سپهرنوش و همکاران                                                                                                                                                                      52

 

 NJمربوط به آنالیز  bootstrap support. مقادیر Alternariaمتعلق به جنس  RPB2های توالی بخشی از ژن  درخت حاصل از آنالیز داده -1شکل 

 استفاده شده است.  outgroupبه عنوان  Pleospora tardaو Pleospora herbarumدو گونه از ها نشان داده شده است.  روی شاخه



Alternaria arborescens  E.G. Simmons, 

Mycotaxon 70:356. 1999 
نشاندادهشادهاسات.3مشخصاتاینگونهدرشکل

هاازمزارعقروچای،تازهآبااد،دیوزناد،حااجیاینجدایه

ازA. arborescensآبادوحسنآبادجداسازیشدند.گوناه
هاییماننادگالگنادمخااردار،انگاور،افارا،بلاوط،میزبان
بهعنوانقارچاندوفیتدردنیاگازارششادهاساتنارون

(.درایران2013،قادریوهمکاران2013سانوهمکاران)
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،پنبااه،یونجاه،گااردو،زمینایسایبرویازگونااهنیازایان
مرکبااات،،فرنگاایگوجااه،زمیناایبااادام،خرباازه،بادمجااان
جداسازیوشناساییشادهاسات)ارشاادفندقوزردآلو

پااور،حاااجی2008اردسااتانیوهمکاااران،طاااهری1388
(.1394وهاشملووهمکاران1391جارچلووهمکاران



و و(   هها بر روی کنیدیوفور،  ، ب و ج( کنیدیوفور، د( چگونگی قرارگیری کنیدیومPDA: الف( پرگنه روی Alternaria arborescensگونه  -3شکل 

 میکرومتر. 20 = ها ها. مقیاس کنیدیوم

Alternaria atra (Preuss) Woudenberg. & Crous, 

Stud. Mycol. 75(1): 204. 2013 

نشاندادهشادهاسات.4مشخصاتاینگونهدرشکل
هایاینگونهازمزارعقروچای،کامشگران،کروندانجدایه

براساسمشخصاتریختوحاجیآبادجداسازیشدند.
 Simmonsمنب براساس(S43)شناسیجدایهموردمطالعه

 درنظارگرفتاهشاد.نتیجاهاینکاهA. atraبهعناوان 2007
)هردوباS43مشخصاتریختشناسیومولکولیجدایه

مطابقتداشت.  A. atraهم(باگونه
اینگونهازگیاهانیمانندسیر،نخاود،درسطحجهانی

وهمکارانودنبرگعدس،خیاروگندمگزارششدهاست)
Botrytis cinereaنقارچدرکنتارلزیساتیقاارچای(.2013

درگیاهااانانگااور،کیااوی،پیااازوتااوتفرنگاایوقااارچ
Sclerotinia sclerotiorumودرگیاهانلوبیا،کلازاویونجاه

موثراست)باوفدرصنوبرMelampsoraبیماریناشیاز
راگاونااادراو،2007هانااا وارکاااون،2002وهمکااااران
زمیناای)صااارمیدرایااراننیاازازساایب(.2013نیوکامااب

درختاانمیاوه،زردآلوو(1388جووپسته)ارشاد،(1367
گازارششادهاسات. (1394همکاارانلوودار)هاشمهسته
atrumنااموباهUlocladiumقابالدرجانسA. atraگااونه

Ulocladiumشدکهمطالعاتمولکولیبرمبنایشناختهمی
Ulocladiumژننشاااندادکااهجاانساسااتفادهازچناادین
استولاذاناامگوناهباهناامAlternariaمترادفباجنس

Alternaria atra(.2013تغییریافت)ودنبرگوهمکاران
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ها.  و( کنیدیومو  ه ها بر روی کنیدیوفور، ، ب و ج( کنیدیوفور، د( چگونگی قرارگیری کنیدیومPDA: الف( پرگنه روی Alternaria atraگونه  -4شکل 

 میکرومتر. 20ها =  مقیاس

Alternaria embellisia Woudenberg & Crous, Stud. 

Mycol. 75(1):191. 2013 

نشاندادهشادهاسات.5مشخصاتاینگونهدرشکل
جدایههایاینگونهازمزارعدلباران،حااجیآبااد،حسان

زدرایارانایانگوناهاآبادوکاظمآبادجداساازیشادند.
گیااهساایرجداساازیشاادهاسات)باقرآبااادیوهمکاااران

(.2008،ظفریومهدیزادهنراقی1394



 میکرومتر. 20ها =  ها. مقیاسکنیدیومه( ، ب و ج( کنیدیوفور، د و PDA: الف( پرگنه قارچ روی محیط کشت Alternaria embellisiaگونه  -5شکل 

 Colletotrichum coccodesفیلوژنی 
یاکشناسایریخاتهایسنتایجحاصلازدادهبراسا

جدایاااهمتعلاااقباااهجااانسهشاااتجدایاااهازمجماااوع

Colletotrichum.باارایمطالعاااتفیلااوژنتیکیانتخااابشااد
جدایه25تعدادITS1-5.8S-ITS2هایمربوطبهناحیهتوالی

باه Glomerellaceaeگونهازاینجانسوتیاره25نماینده



 55                                                                          ...                                         جدا شدههای شناسی و مولکولی قارچمطالعه ریخت

طالعاهشادهدرایانتحقیاقاضاافهوتوالیجدایهماوردم
هایابتداییوانتهاییکهدربرخیازردیفشدند.بخشهم

هاوجودنداشتندازآنالیزهاحاذفشادند.تعادادکالتوالی
کاراکترهااایاسااتفادهشاادهدرآنالیزهااایفیلااوژنتیکیبااه

کاراکترپانجمهابهعنوانعددبودوگ 636عالوهگ ها

 Maximumدند.آنالیزهاااابااااروشدرنظااارگرفتاااهشااا

Parsimony (MP)انجامشد.گونهMonilochaetes infuscans
اساتفادهingroupجدایهبهعناوان26و outgroupبهعنوان

قارارگرفاتC. coccodesناهکناارگو108Sشدندوجدایاه
(.6)شکل

 
روی  MPمربوط به آنالیز  bootstrap support. مقادیر Colletotrichumق به جنس متعل ITSهای توالی ناحیه  درخت حاصل از آنالیز داده - 6شکل 

 استفاده شده است.  outgroupبه عنوان Monilochaetes infuscansها نشان داده شده است.گونه  شاخه

Colletotrichum coccodes (Wallr.) S. Hughes, 

Canadian Journal of Botany 36 (6): 754. 1958 
نشاندادهشادهاسات.7صاتاینگونهدرشکلمشخ
هایاینگونهازمزارعکایوشه،میرکی،کانیگنجای،جدایه

اینجنسمتعلاقباهآبادجداسازیشدند.وینساروحاجی

اساات.GlomerellalesازراسااتهGlomerellaceaeخااانواده
زمینایباهریدرسایبهایاولیهراج بهاینبیمااگزارش

(شاارحدادهشااده1926توسااطدیکسااون)19اوایاالقاارن
هایاخیربهیکبیمااریمهامازاست.اینبیماریدرسال
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35نظراقتصادیتبدیلشدهاستوقادرباهآلاودهکاردن
ولای.(2003)لیازوهیلاتناساتگیاهیتیره13میزباناز

فرنگایزمینایوگوجاهبیشترینخسارتآنبررویسیب
(.ایاانگونااهپااراکنش1992ردگاازارششاادهاساات)دیااال

زمینایباهدیگاروسیعیدرایرانداردوعاالوهبارسایب
فرنگای،فلفالوسوالناساهنظیارگوجاهخانوادههایجنس

شاریفیو،1388)ارشاادخسارتواردمیکنادبادنجانهم
(.1392همکاران



 میکرومتر. 10ها =  ها. مقیاس( کنیدیوم و وه  ، ب و ج( اسکلروت، د،PDA: الف( پرگنه روی Colletotrichum coccodesگونه  -7شکل 

 

 Fusariumجنس فیلوژنی گونه های 

هاایفوزاریاومازتاوالیبرایشناساییمولکولیگونه
اسااتفادهگردیاادکااهباارTEFوبخشاایازژنITSناحیااه

جدایهاز13شناسیریختهایاساسنتایجحاصلازداده
برایمطالعاات Fusariumجدایهمتعلقبهجنس93مجموع

جدایاهنیازبارایچهااروITSفیلوژنتیکیبراساسناحیاه
انتخاابTEFمطالعاتفیلوژنتیکیبراسااسبخشایازژن
هاایتاوالیشدند.جهترسمدرختحاصلازآناالیزداده

29جدایاهنمایناده40هاایتعادادتوالیTEFبخشیازژن
بااهتااوالی NectriaceaeوتیاارهFusariumگونااهازجاانس

ردیافهایموردمطالعهدراینتحقیقاضاافهوهامجدایه
هااهایابتداییوانتهاییکهدربرخیازتوالیشدند.بخش
صافاتازآنالیزهاحذفشادند.تعادادکال،وجودنداشتند

استفادهشدهدرآنالیزهایفیلاوژنتیکیباهعاالوهگا هاا
بااااهBeauveria bassianaیااااهعااااددبااااودوجدا1239

اسااتفادهingroupجدایااهبااهعنااوان44و outgroupعنااوان
ITSهایناحیاهشدند.دررسمدرختحاصلازآنالیزداده

39تعادادITS1-5.8S-ITS2هایمربوطباهناحیاهنیزتوالی
ردیافگوناهازایانجانساضاافهوهام27جدایهنماینده

اساتفادهشادهدرآنالیزهاایشدند.تعدادکلکاراکترهاای
عااددبااود.دوجدایااه1165فیلااوژنتیکیبااهعااالوهگاا هااا

Microdochium nivale (CBS116205)وMicrodochium 

nivale (MAFF236681)بهعنوانoutgroup جدایاهباه52و
هااباهاستفادهشدند.درهردودرختگا ingroupعنوان
MPآنالیزهابااروشدرنظرگرفتهشدندوmissingعنوان

(.9و8هایانجامشد)شکل
،S67هایبراساسنتایجحاصلازهردودرختجدایه

S75،S161وS156هااایهااایمعتباارگونااهدرکنااارجدایااه
Neocosmospora(.2015قرارگرفتناد)لومبااردوهمکااران

وجدایهF. redolensدرکنارجدایهمعتبرگونهS135جدایه
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 .FوF. equisetiهااایدرکنااارگونااهS24و S10هااای

incarnatumریخاتویژگیهایقرارگرفتندکهدرتطبیقبا-

 .FباهگوناهS24وS10هاایایندوگوناه،جدایاهشناسی

equisetiشباهتبیشتریداشتند.جدایهS149نیازدرکناار
F. tricinctumوS142کنااردرF. avenaceum قارارگرفتناد

 ،S41،S59،S6،S159های(.جدایه2011انابهوهمکاران)وات
S25 وS68هاایهاایموجاودبااتاکساونباراسااسداده

توصیفشدهتفاوتداشتهکاهنیاازباهمطالعااتتکمیلای
 .دارند




روی  MPمربوط به آنالیز  bootstrap support. مقادیر Fusariumمتعلق به جنس  TEFهای توالی بخشی از ژن  درخت حاصل از آنالیز داده -8شکل 

 استفاده شده است.  outgroupبه عنوان  Beauveria bassianaها نشان داده شده است.گونه   شاخه
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ها  روی شاخه MPمربوط به آنالیز  bootstrap support. مقادیر Fusariumمتعلق به جنس  ITSهای توالی ناحیه  درخت حاصل از آنالیز داده -9شکل 

  outgroupبه عنوان Microdochium nivale (MAFF236681)و  Microdochium nivale (CBS116205)  داده شـده است. دوگـونهنشان 

 استفاده شده است.
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بارگوناههاایفوزاریاومختیمشخصاتریخاتشانا
هایازقیبلرنا وشاکلپرگناهقاارچرویاساسویژگی

وساارعت،اناادازهSNAوPDA،CLAمحاایطهااایغااذایی
رشاادقااارچرویایاانمحاایطهااایغااذایی،مشخصااات

،هاااااوم،ماکروکنیاااادیهاااااوممیساااالیوم،میکروکنیاااادی
،ابعااادآنهاااباارحساابکالمیدوسااپوراسااپوردوخیومو

وغیارههاومماکروکنیدیمیکرومتر،دیوارهعرضیوطولی
مطالعهوبررسیگردید.مشخصاتگوناههاایشناساایی

(ولزلاایو1983همکاااران)نلسااونوشاادهزیااربااامنباا 
 مطابقتداشت.(2006سامرل)





Fusarium equiseti (Corda) Sacc., Sylloge 

Fungorum 4: 707. 1886  

نشااندادهشادهاسات.10مشخصاتاینگونهدرشاکل

درایانITSباراسااستاوالیژنS24وS10هایجدایه

یوزناد،هایایانگوناهازمازارعدجدایهگروهقرارگرفتند.

دلبران،حاجیآبادوکانیگنجیجداسازیشدنداینگونه

پراکنشجهانیداشتهوازریشه،طوقه،برگ،ساقهودیگر

هایتعدادزیادیازگیاهانجداشدهاسات)گارالووبخش

(.همونایندرایاراناز1991ترونوهولز،1982نیرنبرگ

لتاانیو،1367زمینی)صارمیگیاهانمتعددازجملهسیب

فرنگای(وگوجاه1387شریفیوهمکااران،1385همکاران

زارششدهاست.گ(1392وهمکاران)امینی



ماکرو و ه( ، ج( ماکروکنیدیوم، د( کالمیدوسپور، CLAو PDA : الف و ب( پرگنه قارچ روی محیط کشت Fusarium equisetiگونه   -10شکل 

 میکرومتر. 10ه = تر و میکروم 20ها =  میکروکنیدیوم، مقیاس

Fusarium redolens  Wollenw, Phytopathology 

3(1): 29. 1913 

نشاندادهشدهاست.11مشخصاتاینگونهدرشکل
دراینگروهITSوTEFبراساستوالیژنS135جدایه

هاازمزارعدز ،دلبرانوحسنآباداینجدایهقرارگرفت.

از اینگونه روینخودتوسطجیمنزوجداسازیشدند.
درایراننیزاینقارچ(گزارششدهاست.2011همکاران)
)امینیوگزارششدهاستالتوگوجهفرنگیازرویغ
.(1388،ارشاد1998همکاران
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یدیومCLAو PDA   : الف و ب( پرگنه قارچ روی محیط کشتFusarium redolensگونه   -11شکل  ر ها در س ، ج( میکروکن

میکرومتر 20ها =  و و( ماکروکنیدیوم. تمامی مقیاسه  دروغین، د( کالمیدوسپور، 

Fusarium tricinctum  (Corda) Sacc., Sylloge 

Fungorum 4: 700. 1886 

نشاندادهشدهاست.12مشخصاتاینگونهدرشکل
درایانگاروهقارارITSباراسااستاوالیژنS149جدایه
گونهازمزارعکاظمآباد،کانیگنجایهایاینجدایهگرفت.

درساطحجهاانیوکایوشهجداسازیوشناساییشادند.

(،2012)گاچاانگووهمکاارانزمینیاینگونهازرویسیب
)کاساتانارزوهمکاارانوگنادم(2008یاک)کولغاالتدانه
(گازارششاادهاسات.درایااراننیازازریشااهگناادم2011

ماورد(جداساازیو1385)زادهقلمفرسااتوسطمساتوفی
.قرارگرفتهاستشناسایی



و و( ه ها در سر دروغین ،  ، ج و د( میکروکنیدیومCLAو PDA   : الف و ب( پرگنه قارچ روی محیط کشتFusarium tricinctumگونه  -12شکل 

 میکرومتر. 10ه = میکرومتر،  20ها( د و و=  ماکروکنیدیوم. مقیاس
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ه( ها در سر دروغین،  ، ج و د( میکروکنیدیومCLAو PDA   : الف و ب( پرگنه قارچ روی محیط کشتN. haematococcaگونه  -13 شکل

 میکرومتر. 20ها =  ماکروکنیدیوم، و( کالمیدوسپور. تمامی مقیاس

 

Neocosmospora rubicola L.Lombard & 

Crous, Studies in mycology 80: 227. 2015 
نشاندادهشدهاست.14مشخصاتاینگونهدرشکل

 S161جدایه ژن اساستوالی قرارITSبر گروه این در

کروندان،جدایهگرفت. وینسار، مزارع از گونه این های
بادجداسازیشدند.حسنآباد،دز ،دیوزندوتازهآ
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ماکروکنیدیوم. تمامی ه( ها در سر دروغین، د و  ، ج( میکروکنیدیومCLAو PDA  : الف و ب( پرگنه قارچ روی محیط کشتN. rubicolaگونه  -14شکل 

 میکرومتر. 20ها =  مقیاس
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Abstract 

Potato is one of the major Agronomic crops in Kurdistan province. Many fungi have been reported as the causal 

agents of tuber, crown and root rot and canker on potato plants. The objective of this study was to identify fungal 

agents associated with tuber, crown and root rot and canker of potato. Samples were collected from diseased 

plants in East of Kurdistan (Ghorveh and Dehgolan) during cropping season in 2014. Samples were first washed 

under tap water and then sliced to 0.5-1 cm pieces, surface sterilized and plated on general or selective culture 

media. In total 151 isolates were obtained from tuber, crown and roots of infected potatoes and purified using 

single spore or hyphal tip. Fungal isolates were identified based on morphological and sequence data of ITS, 

RPB2 and TEF loci. Finally, based on morphologic characters and DNA sequence data 10 species belonging to 

four genera were identified including Alternaria arborescens, A. alternata, A. atra, A. embellisia, Colletotrichum 

coccodes, Fusarium equiseti, F. redolens, F. tricinctum, Neocosmospora rubicola and N. haematococca. Among 

the identified genera, Fusarium with 93 isolates was the most frequent genus. 

Keywords: Alternaria, Potato, RPB2, ITS, TEF.  
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