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چکیده
سیب زمینییکیازمحصوالتمهمزراعیدراستانکردستاناست.عواملقارچیزیادیموجبپوسیدگیغده،طوقهو

زمینیمی شوند.هدفازاجرایاینتحقیقشناساییعواملقارچیمرتبطباپوسیدگیغده،طوقهوریشه


ریشهدرگیاهسیب
نمونهبرداری از بخشهای

سیبزمینی در شهرستانهای قروه و دهگالن بود .به منظور انجام این کار در تابستان  1392

بهآلودگیدرمراحلمختلفرشدیگیاهاززمانکاشتغدههاتابرداشتمحصول

زیرزمینیگیاهانسیبزمینیمشکوک
سانتیمتری

مختلفانجامگردید.نمونههاپسازشستشودرزیرجریانمالیمآببهقطعات 0/5تا 1

سیبزمینیاز مزارع 

تقسیموپسازضدعفونیسطحیبررویمحیطکشتعمومیویاانتخابیکشتشدند.درمجموع 151،جدایهقارچیاز
غده،طوقهوریشهگیاهانبیمارسیبزمینیجداسازیوبااستفادهازروشتکاسپوریانوکهیفخالصسازیگردید.

شناسایی جدایههای قارچ بر اساس خصوصیات ریختشناختی و آنالیز توالی نواحی  RPB2 ،ITSو  TEFانجام گردید.
جدایههایموردبررسیمتعلقبهچهارجنسو10گونهشامل،A. embellisia،A. atra،A. alternata،Alternaria arborescens

Neocosmospora haematococca،F. tricinctum،F. redolens،Fusarium equiseti،Colletotrichum coccodesوN. rubicolaبودند.
جدایههامربوطبهجنسفوزاریومبا93جدایهبود .

بیشترینفراوانی
واژههای کلیدی:آلترناریا،سیبزمینی .TEF،ITS،RPB2،

مقدمه
بیمارگرهااایقااارچیمختلفاایدرگیاااهساایبزمیناای

،Trichoderma ،Phoma ،Cylindrocarpon ،Rhizopus
PythiumوColletotrichumراازغدهسیبزمینایدرکار 

خسارتایجادمایکننادوباعا کااهشعملکاردوکیفیات

گونههای
ودماوندجداسازیوشناساییکرد .

محصولآنمایشاوند.ایانبیمارگرهاامایتواننادکلیاهی

Verticillium ،Alternaria alternata،F. solani،oxysporoum

اندامهایسیبزمینیرادرطاولدورهرشادسایبزمینای

Colletotrichum coccodes،dahliaeوRhizoctonia solaniاز

موردحملاهقاراردهنادوموجابباروزعالئمایهمواون

غدههایسایبزمینایدرسامنانجداساازیوشناساایی

شانکروپوسیدگیشوند.تحقیقااتمتعاددیدررابطاهباا

گردیدند(امتیوکریمی.)1381درایرانگونههایمختلفی

شناساییقارچهایمرتبطباغدهوریشهیسیبزمینیدر

ازجنسآلترناریااازقسامتهاایهاوایی،ریشاهوغادهی

جهانوایرانانجامگرفتهاست.صارمی()1367گونههایی

ساایبزمیناایجداسااازیشاادهانااد(طاااهریاردسااتانیو

ازجاااااانسهااااااای،Fusarium،Rhizoctonia،Alternaria


همک ااران،2008حاااجیپااورجااارچلووهمکاااران.)1391

،Aspergillus ،Penicillium ،Ulocladium ،Verticillium

گونهAlternaria cantlousبرایاولینباردرجهاانازغاده

Fusarium
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وریشهیسیبزمینایمازارعشهرساتانقاروهشناساایی

جداسازی و خالص سازی

Colletotrichum

نمونههاپسازانتقالبهآزمایشگاه،زیربینوکولرمورد

coccodesکهاسکلرتهایسیاهرنا آنمشاخصباوداز

بررسیقرارگرفتند.درصورتمشاهدهاندامهایقاارچی،

ریشااهیزخماایس ایبزمیناایگردیااد(موهااانوهمکاااران

ازایناندامها،سوسپانسیوناساپوررویالمتمیازبااآب

،1992دیالرد .)1992

مقطرسترونتهیهوبایاکلاوااساتریلاقادامباهانتقاال

گردیااد(امیناایوهمکاااران.)2016قااارچ

گونههایمختلفیازجنسFusariumدرایرانازریشه،


سوسپانساایوناسااپوررویمحاایطکشااتساایبزمیناای

F.

دکستروزآگاار39((PDA)1گارمدریاکلیتارآبمقطار)

،F. sporotrichioides،F. avenaceum،F. solani،oxysporum

حاویآنتیبیوتیکآموکسیسیلین(500میلیگرمدریاک

F.

ی- 2آگاار)(PCAو
لیتر)،محیطکشتسایبزمینای-هاو 

طاوقه و غاده سیبزمینی شاامل  ،F. sulphurum
 ،F. vertiicillioides ،F. culmorum ،F. sambucinum

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

F.

3

.بعدازنگهدارینمونهها

محیطکشتآب-آگار ) (WAشد
بهمادت24سااعتدردماای25درجاهیسلسایوستاک

 F. semitectum ،chlamydosporiumو F. proliferatum

اسپورهایجوانهزدهباهتشاتکهاایدیگارحااویمحایط

شدهاند (صارمی  ،1367زارع و ارشاد ،1376
جداسازی  

کشااتPDAمنتقاالوکشااتهااایخااالصتهیااهگردیااد.در

مستوفیزاده قلمفرسا و بنیهاشم  ،1377مرتضویبک و


صورتعادممشااهدهانادامقاارچیدرماوردنموناههاای

راهخداییوفرخینژاد .)1383همونین

شهسواری ،1381

دارایعالئمشانکروپوسیدگی،قطعات0/5تایکساانتی-

در تحقیقی که جهت شناسایی و بیماریزایی گونههای

متریازبافتهایآلودهباهصاورتمساتقیمرویمحایط

فوزاریومجداشدهازریشهوطوقهسیبزمینیدراستان


کشتقراردادهشدند.قطعاتموردنظارباهمادتساهتاا

گونههای  ،F. croockwellnse
گرگانانجامگرفتهاست  ،

F.

چهاااردقیقااهدرالکاال%70ضاادعفونیوبعاادازسااهبااار

 F. monilliforme ،F. solani ،oxysporumو  F. equisetiبه

شستشوباآبمقطرسترونوآبگیریتوسطکاغذصافی

عنوان گونههای بیماریزا شناسایی شدند (لتانی و

سترونبهمحیطکشتحاویPDAمنتقالودردماای25

همکاران  .)1385این تخقیق به منظور شناسایی قارچهای

درجهیسلسیوسنگهداریشدند.خالصسازیقارچهاای

مرتبط با شانکر و پوسیدگی غده ،طوقه و ریشه سیب-

بدستآمدهازبافت،بهروشناوکریساهیااتاکاساپور

زمینی در شهرستانهای قروه و دهگالن استان کردستان

انجامشد.جهتحفظونگهداریجدایههایخالصبدسات

انجامشد .

آمده،ازهرکدامسهمیکروتیاوبتهیاهودردماایچهاار

مواد و روشها

درجهیسلسیوسنگهداریشدند .

نمونهبرداری

بررسی ویژگیهای ریختشناختی

مزارعسیبزمینی

طیماههایتابستانوپاییز1392از
مناطقمختلفشهرستانهایقروهودهگالنازانادامهاای
مشکوکبهعالئمقارچینمونهبارداری

زیرزمینیبوتههای
انجامشد.نمونههااباارکارمحالوتااری جما آوریدر
پاکاااتهاااایجداگاناااهقااارارگرفتنااادوباااهآزمایشاااگاه
بیماریشناسیگیاهیدانشگاهکردستانمنتقل شدند.


جهتبررسیخصوصیاتریخاتشاناختیجدایاههاای
خالصشده،ازپرگنههایجاوانودرحاالرشاددیساک-
هاییبهقطرپنجمیلیمتربرداشتهوباتوجهبهنوعقاارچ،
بهتشتکهاایحااویمحایطکشاتPCA،PDAوWAدر
دمای 25درجهی سلسیوسمنتقلشدند.بهمنظورتحریک
1

Potato Dextrose Agar
Potato Carrot Agar
3
Water Agar
2
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مطالعه ریختشناسی و مولکولی قارچهای جدا شده ...

اسپورزایی برخیازجدایههابهتشتکهاایحااویمحایط

DNAژنااومیبااراساااسروشریاادروباارودا()1985بااا

کشتآب-آگاردودرصدمنتقلودرشرایطنور-تاریکی

اندکیتغییرانجامگردید.جهتتعیینکیفیتوکمیاتDNA

12:12ساعتزیرترکیبیازنورماورابانفشوفلورسانت

استخراجیدومیکرولیتارDNAدرژلآگاارزیاکدرصاد

دردمای20تاا25درجاهیساانتیگارادنگهاداریشادند.

بارگذاریوبررسیشد .

برایشناساییریختشناختیجدایاههاایباهدساتآماده
ویژگایهااایمختلفاایمانناادنحاوهیرشاادورنا پرگنااه،
سرعترشدپرگنهدردماهایمختلف،شکل،رن وتعاداد
ومهااا،نحااوهیکنیاادیزاییوریخااتشناساای
ساالولکنیاادی 
کنیدیوفوروسلولکنیدیومزاماوردمطالعاهقارارگرفتناد.
جهااتبررساایخصوصاایاتمیکروسااکوپیازحاشاایهی
پرگنههایجوانودرحالرشدقارچ،اساالیدهایمناساب
بااااسااتفادهازاساایدالکتیااکتهیااهومااوردبررساایقاارار
گرفتند.عکسبرداریازساختارهایقاارچیباهوسایلهی
میکروسکوا  Olympusمدل BX51صورتگرفاتوانادازه
گیریهابهوسیلهنارمافازارCell Sense Entryانجاامشاد.

سرانجامباکمکمناب ومتونمهمقارچشناسایازجملاه
کلیدشناساییقاارچهاایمختلافماننادجانسAlternaria
(سیمونز(Fusarium،)2007نلسونوهمکاران،1983لزلی

شناسایی مولکولی
شناساییمولکولیجدایههایآلترناریاابخشایاز

برای
ژن(RPB2)2انتخااااابوتااااوالیآنبااااااسااااتفادهاز
آغازگرهااای )5F2 (GGGGWGAYCAGAAGAAGGCو
)7cR (CCCATRGCTTGYTTRCCCATتکثیااروقطعااات
DNAبااهطااول950جفااتبااازبدسااتآمااد.واکاانشPCR
باحجمنهایی25میکرولیترانجامشد(ودنبرگوهمکااران
.)2013باااارایشناساااااییجدایااااههااااایFusariumو
ColletotrichumازتکثیاارژنناحیااهITS3بااااسااتفادهاز
آغازگرهاااااااای)ITS1(TCCGTAGGTGAACCTGCGGو
)ITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGCباراسااسروش
وایتوهمکاران()1990وTEF4بااستفادهازآغازگرهاای
)EF1(ATGGGTAAGGAR(C/G)GACAAGAC
وEF2(GGARGTACCAGTS(T/A)ATCATGباااراسااااس

وسامرل)2006ومقاالتجدیدشناسااییقاارچهااانجاام

روشاودونلوهمکاران( )1998انجامگردید.بعدازپایان

شد.جهتتاییدشناساییریختشناسی،تشخیصمولکولی

واکنشمحصوالتPCRدر ژل آگاارز یاک درصاد وباافر

هابراساسروشهایموجوددرمناب انجامگردید .


جدایه

1XTAEدرالکتروفااورزبارگااذاریشاادند.الکتروفااورزبااه
مدت45دقیقهدرجریانثابت80یاا85ولاتانجاامشاد.

استخراج  DNAژنومی
جدایهها

بهمنظورتهیهی میسلیومجهتاستخرا DNA
درونارلنهای100میلیلیتریحاوی50سیسایمحایط
کشتمای سیبزمینی-دکستروز)PDB(1کشاتشادندو
بهمدت  7-12روزدردمایاتاقودرصاورتلازومروی
دستگاهشیکرباسرعت100دوردردقیقهنگهداریشدند.
جم آوریمیسلیومباریختنمحتویاتهریاکازارلانهاا
روییکقیفحاویکاغذصافیسترونومتصلبهپما 
تودههایمیسلیومیبهمیکروتیوبهاای1/5
خالانجامشد .
میلیلیتریساترونمنتقالوتاازمااناساتخرا DNAدر

پسازانجامالکتروفورز،ژلهاتوسطاتیدیومبرومایدباه
ماادتپاانجدقیقااهرناا آمیاازیشاادندوسااپستوسااط
دسااتگاه TransilluminatorWhite/Ultravioletماادلuvitek
مشااهدهوتصاویربارداریشادند.بارایتخماینانادازهی
قطعاااتDNAتکثیاارشاادهازنشااانگروزناای™GeneRuler
استفادهشد .
سرانجاممحصوالتحاصلازPCRجهتتوالییابیبه
توالیهایبدسات

شرکتبایونیر کره جنوبیارسالشدند.
آمدهبههمراهتوالیهایاخذشادهازباناکژن()NCBIباا

دمای-20درجهیسانتیگارادنگهاداریشادند.اساتخرا 
2

RNA Polymerase Second Largest Subunit
Internal Transcribed Spacer
4
Translation Elongation Factor
3

Potato Dextrose broth

1
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استفادهازنرمافزارهای ClustalX v. 1.83همردیفشادند

بخشهایابتداییوانتهاییکهدربعضایتاوالیهااوجاود

(تومپساونوهمکااران.)1997آنالیزهاای فیلاوژنتیکی باه

نداشتندازآنالیزهاحذفشدند.تعدادکلخصوصایتهاای

روشNJ1وMP2باهوسایلهنارمافازارPAUP v. 4.0b10

استفادهشدهدرآنالیزهاایفیلاوژنتیکیباهعاالوهگا هاا

انجااام گردیااد(سااوافورد.)2003درخااتهااایحاصاالاز

1153عددبودوگ هااباهعناوان missingدرنظارگرفتاه

آنالیزهااایفیلااوژنتیکیبااهوساایلهناارمافاازارTreeView

شدند.آنالیزهاباروشNJانجامشد.دوجدایاهمتعلاقباه

مشاهدهشدند .

گونااههااایPleospora tardaوPleospora herbarumبااه

عنوان outgroupو39جدایاهباهعناوانingroupوبااوزن

نتایج و بحث
درایاانتحقیااقتعااداد24جدایااهمتعلااقبااهجاانس
،Alternariaهشت جدایهمتعلاقباهجانس ،Colletotrichum
93جدایهمتعلقبهجنسFusariumو26جدایاهمتعلاقباه
جااانسNeocosmosporaجداساااازیشااادهوباااراسااااس
مشخصاتریختشناسیومولکولیبشرحزیرشناسایی
گردیدند .
همونینباتوجهبهاینکهگونههایشناسااییشادهدر
ایاانتحقیااققاابالتوسااطسااایرپژوهشااگرانگاازارشو
توصیفشدهازرکرویژگیهایریختشناختیاجتناابو
تنهاتصاویرمربوطبهمشخصاتمیکروسکوپیهماراهباا
شناساییمولکولیدراینمقالهارایهمیشود.درجادول1
مشخصاتجدایههایانتخابشدهجهتمطالعاهمولکاولی

یکساندرنظرگرفتهشدند.براساسنتایجحاصالهجدایاه
S38درکنار،Alternaria arborescensجادایاهS18درکناار
،A. alternataجادایااهS43درکناارA. atraوجدایاه S120
درکنارA. embellisiaقرارگرفتند(شکل .)1
مشخصات ریخت شناختی گونههای  Alternariaبر
اساسویژگیهاییازقیبلرن وشکلپرگنهقارچروی
محیطهایغذایی PDAو،PCAاندازهوسرعترشدروی
این محیط های غذایی ،مشخصات میسلیوم ،کنیدیوفور و
کنیدی ،ابعاد آنها بر حسب میکرومتر ،دیواره عرضی و
طولکنیدیومهامطالعهوبررسیگردید.مشخصاتگونه
های شناسایی شده زیر با منب سیمونز ( )2007مطابقت
داشت .
Alternaria alternata (Fr.) Keissler., Beih. Bot.
Centralbl., Abt. 2, 29:434. 1912

آوردهشدهاست .

مشخصات این گونه به عنوان گونه تی در جنس

فیلوژنی

آلترناریادرشکل 2نشاندادهشدهاست .ومترادفآن

گونه های Alternaria

براساسنتاایجحاصالازدادههاایریخاتشاناختی،
چهارجدایهازمجموع24جدایهمتعلقبهجنس Alternaria
برایمطالعاتفیلوژنتیکیانتخابشدند.جدایههایانتخااب
شدهبراساسشکلپرگنهقارچوشکلوانادازهکنیادیو
کنیدیوفوربرایمطالعاتفیلوژنتیکیانتخابشادند.تاوالی
هایمربوطبهژن RPB2تعداد41جدایهنمایناده41گوناه
ازجنس)Pleosporaceae(Alternariaبهتاوالیهاایچهاار
جدایهمطالعهشدهدراینتحقیقاضافهوهمردیفشادند.

 A. tenuisاست (نیس  .)1816بر اساس مشخصات ریخت
شناسی ،جدایه مورد مطالعه ( )S18و بر اساس منب 
سیمونز()2007بهعنوان A. alternateدرنظرگرفتهشد.
نتیجه اینکه مشخصات ریخت شناسی و مولکولی جدایه
 S18براساس(هردوباهم) باگونه Alternaria alternata

مطابقتداشت .
جدایههای این گونه از مزارع حاجی آباد ،ناظم آباد،

دز  ،وینسار ،حسن آباد ،قروچای و کامشگران استان
کردستانجداسازیشدند.اینگونهبهعنوانعاملبیماری
رویگیاهانمختلفازجملهپیاز،یوالف،فلفل،چغندرقند،

Neighbour-joining
Maximum Parsimony

1
2

آفتابگردان ،گندم ،بادام زمینی ،سیب زمینی و بسیاری از
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گیاهان گزارش شده است (ارشاد  ،1388حاجیپور
جارچلو و همکاران  ،1391باقرآبادی  ،1392طاهری
اردستانی  .)2008این قارچ به عنوان یک بیمارگر ضعیف
شودولکههایسیاهروی


زمینیمحسوبمی

درگیاهسیب
آنایجادمینماید(هوکر.)2000اینگونهتوسطقوستادر

سال  2004از گیاهان فلفل ،سیب زمینی ،نعناع ،کدو
جداسازی گردیده است .عالوه بر این ،این قارچ روی
گیاهانبید،هلو،خیار،رز،ترشک،کاهو،تا خروس،تلخه،


آلو،ازمک،ختمی،گندمجم آوریوشناساییشدهاست
(شیماباقرآبادیوهمکاران .)1394

شکل  -2گونه  :Alternaria alternataالف) پرگنه روی  ،PDAب)



کنیدیوفور ،ج و د) چگونگی قرارگیری کنیدیومها روی کنیدیوفور ،ه و و)
کنیدیومها .مقیاسها = 20میکرومتر.
جدول  -1مشخصات جدایه های انتخاب شده جهت مطالعات مولکولی با استفاده از آنالیز توالی نواحی  RPB2 ،ITSو TEF

جدایه ها

نتیجه تحقیق بالست

درصد مشابهت

طول باند

کد جدایهها در بانک ژن

Isolates

Blast research results

Identity %

)Length (bp

GenBank accession

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

Fusarium equiseti

95

472

MH282461

S24

Fusarium equiseti

95

474

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

number
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شکل  -1درخت حاصل از آنالیز دادههای توالی بخشی از ژن  RPB2متعلق به جنس  .Alternariaمقادیر  bootstrap supportمربوط به آنالیز NJ
روی شاخهها نشان داده شده است .از دو گونه  Pleospora herbarumو  Pleospora tardaبه عنوان  outgroupاستفاده شده است.


Simmons,

E.G.

Alternaria arborescens
Mycotaxon 70:356. 1999

مشخصاتاینگونهدرشکل3نشاندادهشادهاسات.
اینجدایههاازمزارعقروچای،تازهآبااد،دیوزناد،حااجی

آبادوحسنآبادجداسازیشدند.گوناهA. arborescensاز
میزبان هاییماننادگالگنادمخااردار،انگاور،افارا،بلاوط،
نارونبهعنوانقارچاندوفیتدردنیاگازارششادهاسات
(سانوهمکاران،2013قادریوهمکاران.)2013درایران
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نیازایانگونااهازرویسایبزمینای،گااردو،یونجاه،پنبااه،

،حاااجیپااور

،1388طاااهریاردسااتانیوهمکاااران2008

بادمجااان،خرباازه،بااادامزمیناای،گوجااهفرنگاای،مرکبااات،

جارچلووهمکاران1391وهاشملووهمکاران .)1394

زردآلووفندقجداسازیوشناساییشادهاسات(ارشااد


شکل  -3گونه  :Alternaria arborescensالف) پرگنه روی  ،PDAب و ج) کنیدیوفور ،د) چگونگی قرارگیری کنیدیومها بر روی کنیدیوفور ،ه و و)
کنیدیومها .مقیاسها =  20میکرومتر.

Alternaria atra (Preuss) Woudenberg. & Crous,
Stud. Mycol. 75(1): 204. 2013

مشخصاتاینگونهدرشکل4نشاندادهشادهاسات.
جدایههایاینگونهازمزارعقروچای،کامشگران،کروندان
وحاجیآبادجداسازیشدند.براساسمشخصاتریخت
شناسیجدایهموردمطالعه()S43براساسمنب

 Simmons

 2007بهعناوانA. atraدرنظارگرفتاهشاد.نتیجاهاینکاه 
مشخصاتریختشناسیومولکولیجدایه(S43هردوبا
هم)باگونه  A. atraمطابقتداشت .
درسطحجهانیاینگونهازگیاهانیمانندسیر،نخاود،
عدس،خیاروگندمگزارششدهاست(ودنبرگوهمکاران
.)2013اینقارچدرکنتارلزیساتیقاارچcinerea

Botrytis

درگیاهااانانگااور،کیااوی،پیااازوتااوتفرنگاایوقااارچ
Sclerotinia sclerotiorumدرگیاهانلوبیا،کلازاویونجاهو
بیماریناشیازMelampsoraدرصنوبرموثراست(باوف
وهمکااااران،2002هاناا وارکاااون،2007راگاونااادراو
نیوکامااب.)2013درایااراننیاازازساایبزمیناای(صااارمی
،)1367جووپسته(ارشاد،)1388زردآلوودرختاانمیاوه
دار(هاشملووهمکااران )1394گازارششادهاسات.


هسته
گااونهatra

A.قابالدرجانسUlocladiumوباهناامatrum

 Ulocladiumشناختهمیشدکهمطالعاتمولکولیبرمبنای
اسااتفادهازچناادینژننشاااندادکااهجاانسUlocladium
مترادفباجنسAlternariaاستولاذاناامگوناهباهناام
Alternaria atraتغییریافت(ودنبرگوهمکاران .)2013
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شکل  -4گونه  :Alternaria atraالف) پرگنه روی  ،PDAب و ج) کنیدیوفور ،د) چگونگی قرارگیری کنیدیومها بر روی کنیدیوفور ،ه و و) کنیدیومها.
مقیاسها =  20میکرومتر.

Alternaria embellisia Woudenberg & Crous, Stud.
Mycol. 75(1):191. 2013

مشخصاتاینگونهدرشکل5نشاندادهشادهاسات.
جدایههایاینگونهازمزارعدلباران،حااجیآبااد،حسان

آبادوکاظمآبادجداساازیشادند.درایارانایانگوناهاز
گیااهساایرجداساازیشاادهاسات(باقرآبااادیوهمکاااران
،1394ظفریومهدیزادهنراقی .)2008


شکل  -5گونه  :Alternaria embellisiaالف) پرگنه قارچ روی محیط کشت  ،PDAب و ج) کنیدیوفور ،د و ﻫ) کنیدیومﻫا .مقیاسﻫا =  20میکرومتر.

فیلوژنی Colletotrichum coccodes

Colletotrichumباارایمطالعاااتفیلااوژنتیکیانتخااابشااد.

براساسنتایجحاصلازدادههایریخاتشناساییاک

توالیهایمربوطبهناحیهITS1-5.8S-ITS2تعداد25جدایه

جدایاااهازمجماااوعهشاااتجدایاااهمتعلاااقباااهجااانس

نماینده25گونهازاینجانسوتیاره Glomerellaceaeباه
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توالیجدایهماوردمطالعاهشادهدرایانتحقیاقاضاافهو

درنظااارگرفتاااهشاادند.آنالیزهاااابااااروش

همردیفشدند.بخشهایابتداییوانتهاییکهدربرخیاز

)Parsimony (MPانجامشد.گونهMonilochaetes infuscans

توالیهاوجودنداشتندازآنالیزهاحاذفشادند.تعادادکال

بهعنوان outgroupو26جدایهبهعناوانingroupاساتفاده

کاراکترهااایاسااتفادهشاادهدرآنالیزهااایفیلااوژنتیکیبااه

شدندوجدایاهS108کناارگوناهC. coccodesقارارگرفات

عالوهگ ها636عددبودوگ هابهعنوانکاراکترپانجم

(شکل .)6

Maximum

شکل  - 6درخت حاصل از آنالیز دادههای توالی ناحیه  ITSمتعلق به جنس  .Colletotrichumمقادیر  bootstrap supportمربوط به آنالیز  MPروی
شاخهها نشان داده شده است.گونه  Monilochaetes infuscansبه عنوان  outgroupاستفاده شده است.

Colletotrichum coccodes (Wallr.) S. Hughes,
Canadian Journal of Botany 36 (6): 754. 1958

مشخصاتاینگونهدرشکل7نشاندادهشادهاسات.
جدایههایاینگونهازمزارعکایوشه،میرکی،کانیگنجای،
وینساروحاجیآبادجداسازیشدند.اینجنسمتعلاقباه

خااانوادهGlomerellaceaeازراسااتهGlomerellalesاساات.
گزارشهایاولیهراج بهاینبیمااریدرسایبزمینایباه
اوایاالقاارن19توسااطدیکسااون()1926شاارحدادهشااده
است.اینبیماریدرسالهایاخیربهیکبیمااریمهاماز

سپهرنوش و همکاران

56

نظراقتصادیتبدیلشدهاستوقادرباهآلاودهکاردن35

وسیعیدرایرانداردوعاالوهبارسایبزمینایباهدیگار

میزباناز13تیرهگیاهیاسات(لیازوهیلاتن.)2003ولای

جنسهایخانوادهسوالناساهنظیارگوجاهفرنگای،فلفالو

بیشترینخسارتآنبررویسیبزمینایوگوجاهفرنگای

بادنجانهمخسارتواردمیکناد(ارشااد،1388شاریفیو

گاازارششاادهاساات(دی االرد.)1992ایاانگونااهپااراکنش

همکاران .)1392


شکل  -7گونه  :Colletotrichum coccodesالف) پرگنه روی  ،PDAب و ج) اسکلروت ،د ،ه و و ) کنیدیومها .مقیاسها =  10میکرومتر.
فیلوژنی گونه های جنس Fusarium

عنااوان outgroupو44جدایااهبااهعنااوانingroupاسااتفاده

برایشناساییمولکولیگونههاایفوزاریاومازتاوالی

شدند.دررسمدرختحاصلازآنالیزدادههایناحیاهITS


ناحیااهITSوبخشاایازژنTEFاسااتفادهگردیاادکااهباار

نیزتوالیهایمربوطباهناحیاهITS1-5.8S-ITS2تعاداد39

اساسنتایجحاصلازدادههایریختشناسی13جدایهاز

جدایهنماینده27گوناهازایانجانساضاافهوهامردیاف

مجموع93جدایهمتعلقبهجنس Fusariumبرایمطالعاات

شدند.تعدادکلکاراکترهاای اساتفادهشادهدرآنالیزهاای

فیلوژنتیکیبراساسناحیاهITSوچهاارجدایاهنیازبارای

فیلااوژنتیکیبااهعااالوهگا هااا1165عااددبااود.دوجدایااه

مطالعاتفیلوژنتیکیبراسااسبخشایازژنTEFانتخااب

)Microdochium nivale (CBS116205و

شدند.جهترسمدرختحاصلازآناالیزدادههاایتاوالی

)nivale (MAFF236681بهعنوان outgroupو52جدایاهباه

بخشیازژنTEFتوالیهاایتعاداد40جدایاهنمایناده29

عنوانingroupاستفادهشدند.درهردودرختگا هااباه

گونااهازجاانسFusariumوتیااره Nectriaceaeبااهتااوالی

عنوانmissingدرنظرگرفتهشدندوآنالیزهابااروشMP

جدایههایموردمطالعهدراینتحقیقاضاافهوهامردیاف

انجامشد(شکلهای8و .)9

Microdochium

شدند.بخشهایابتداییوانتهاییکهدربرخیازتوالیهاا

براساسنتایجحاصلازهردودرختجدایههای،S67

وجودنداشتند،ازآنالیزهاحذفشادند.تعادادکالصافات

S161،S75وS156درکنااارجدایااههااایمعتباارگونااههااای

استفادهشدهدرآنالیزهایفیلاوژنتیکیباهعاالوهگا هاا

Neocosmosporaقرارگرفتناد(لومبااردوهمکااران.)2015

1239عااااددبااااودوجدایااااهBeauveria bassianaبااااه

جدایهS135درکنارجدایهمعتبرگونهF. redolensوجدایه

مطالعه ریختشناسی و مولکولی قارچهای جدا شده ...

هااای S10وS24درکنااارگونااههااایF. equisetiو

57

F.

).جدایههای،S159،S6،S59،S41

(واتانابهوهمکاران2011

 incarnatumقرارگرفتندکهدرتطبیقباویژگیهایریخات-

S25وS68باراسااسدادههاایموجاودبااتاکساونهاای

F.

توصیفشدهتفاوتداشتهکاهنیاازباهمطالعااتتکمیلای

شناسیایندوگوناه،جدایاههاایS10وS24باهگوناه

equisetiشباهتبیشتریداشتند.جدایهS149نیازدرکناار

دارند.

F. tricinctumوS142درکناار F. avenaceumقارارگرفتناد





شکل  -8درخت حاصل از آنالیز دادههای توالی بخشی از ژن  TEFمتعلق به جنس  .Fusariumمقادیر  bootstrap supportمربوط به آنالیز  MPروی
شاخهها نشان داده شده است.گونه  Beauveria bassianaبه عنوان  outgroupاستفاده شده است.
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شکل  -9درخت حاصل از آنالیز دادههای توالی ناحیه  ITSمتعلق به جنس  .Fusariumمقادیر  bootstrap supportمربوط به آنالیز  MPروی شاخهها
نشان داده شـده است .دوگـونه ) Microdochium nivale (CBS116205و ) Microdochium nivale (MAFF236681به عنوان outgroup
استفاده شده است.

مطالعه ریختشناسی و مولکولی قارچهای جدا شده ...
Sylloge

Sacc.,

)Fusarium equiseti (Corda
Fungorum 4: 707. 1886

مشخصاتاینگونهدرشاکل10نشااندادهشادهاسات.
جدایههایS10وS24باراسااستاوالیژنITSدرایان

59

مشخصاتریخاتشاناختی گوناههاایفوزاریاومبار
اساسویژگیهایازقیبلرنا وشاکلپرگناهقاارچروی
محاایطهااایغااذاییCLA،PDAو،SNAاناادازهوساارعت
رشاادقااارچرویایاانمحاایطهااایغااذایی،مشخصااات

گروهقرارگرفتند.جدایههایایانگوناهازمازارعدیوزناد،

میساااالیوم،میکروکنیاااادیومهااااا،ماکروکنیاااادیومهااااا،

دلبران،حاجیآبادوکانیگنجیجداسازیشدنداینگونه

اسااپوردوخیوموکالمیدوسااپور،ابعااادآنهاااباارحسااب

پراکنشجهانیداشتهوازریشه،طوقه،برگ،ساقهودیگر

میکرومتر،دیوارهعرضیوطولیماکروکنیدیومهاوغیاره

بخشهایتعدادزیادیازگیاهانجداشدهاسات(گارالوو

مطالعهوبررسیگردید.مشخصاتگوناههاایشناساایی

نیرنبرگ،1982ترونوهولز.)1991همونایندرایاراناز

شاادهزیااربااامنب ا نلسااونوهمکاااران()1983ولزلاایو

گیاهانمتعددازجملهسیبزمینی(صارمی،1367لتاانیو
همکاران،1385شریفیوهمکااران)1387وگوجاهفرنگای
(امینیوهمکاران)1392گزارششدهاست .

سامرل()2006مطابقتداشت.




شکل  -10گونه  :Fusarium equisetiالف و ب) پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAو  ،CLAج) ماکروکنیدیوم ،د) کالمیدوسپور ،ه) ماکرو و
میکروکنیدیوم ،مقیاسها =  20میکرومتر و ه =  10میکرومتر.
Fusarium redolens Wollenw, Phytopathology
3(1): 29. 1913

مشخصاتاینگونهدرشکل11نشاندادهشدهاست.
جدایه S135براساستوالیژن TEFو ITSدراینگروه
اینجدایههاازمزارعدز ،دلبرانوحسنآباد

قرارگرفت.

جداسازی شدند .این گونه از روی نخود توسط جیمنز و
همکاران()2011گزارششدهاست.اینقارچدرایراننیز
ازرویغالتوگوجهفرنگیگزارششدهاست (امینیو
همکاران،1998ارشاد .)1388
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شکل  - 11گونه  : Fusarium redolensالف و ب) پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAو  ، CLAج) میکروکنیدیوم ها در س ر
دروغین ،د) کالمیدوسپور ،ه و و) ماکروکنیدیوم .تمامی مقیاس ها =  20میکرومتر

Fusarium tricinctum (Corda) Sacc., Sylloge
Fungorum 4: 700. 1886

مشخصاتاینگونهدرشکل12نشاندادهشدهاست.
جدایهS149باراسااستاوالیژنITSدرایانگاروهقارار
گرفت.جدایههایاینگونهازمزارعکاظمآباد،کانیگنجای
وکایوشهجداسازیوشناساییشادند.درساطحجهاانی

اینگونهازرویسیبزمینی(گاچاانگووهمکااران،)2012

دانهغاالت(کولیاک)2008وگنادم(کاساتانارزوهمکااران
)2011گازارششاادهاسات.درایااراننیازازریشااهگناادم
توسطمساتوفیزادهقلمفرساا()1385جداساازیوماورد
شناساییقرارگرفتهاست .


شکل  -12گونه  :Fusarium tricinctumالف و ب) پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAو  ،CLAج و د) میکروکنیدیومها در سر دروغین  ،ه و و)
ماکروکنیدیوم .مقیاسها) د و و=  20میکرومتر ،ه =  10میکرومتر.

61

مطالعه ریختشناسی و مولکولی قارچهای جدا شده ...
& Neocosmospora haematococca (Berk.
)Broome
Nalim, Samuels
&
Geiser
Mycologia 103 (6): 1322. 2011

جملهلگومهاا،مرکباات،نخاودفرنگای،فلفال،سایبزمینای،
گوجهفرنگیوبادمجانگزارششدهاسات(زارعوارشااد
،1376ارشاد،1388امینیوهمکاران1392وبهاروزینو

مشخصاتاینگونهدرشکل13نشاندادهشدهاست.

اسدی.)1994یکیازمیزبانهایمهمایانقاارچغادههاای

جدایهS67براسااستاوالیژنTEFوITSدرایانگاروه

سیبزمینیاستکهدرآنهابیماریپوسیدگیایجادمیکند

قرارگرفت.جدایههایاینگونهازمزارعکاظمآبااد،کاانی

(باااوث.)1971درایاااراننیااازدربسااایاریازمنااااطق

گنجی،کروندان،میرکی،کایوشه،حسنآباد،آبباریک،دز ،

ساایبزمیناایکاااریگاازارششاادهاساات(صااارمی،1367

دیوزند،تازهآباد،وینساروحاجیآبادجداساازیشادند.

شریفیوهمکاران1387ونصراصفهانی .)1998

اینگونهبهعنوانعاملبیماریزادربسیاریازگیاهاناز


شکل  -13گونه  :N. haematococcaالف و ب) پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAو  ،CLAج و د) میکروکنیدیومها در سر دروغین ،ه)
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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.



