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چکیده
 از1394-1395  در فصلهای مختلف سالهای،بهمنظور شناسایی عاملهای قارچی دخیل در سرخشکیدگی درختان کاج در شهر کرمانشاه
 جدایۀ قارچی شامل گونههای مختلف169  در نتیجه. نمونهبرداری و جداسازی قارچها صورت گرفت،درختان کاج دارای نشانههای بیماری
،) درصد14/79  جدایه (فراوانی25  باPenicilium  گونههای مختلف جنس،) درصد24/26  جدایه (فراوانی41  باAspergilus جنس
 جنس،) درصد8/87  جدایه (فراوانی15  باTrichoderma harzianum ،) درصد9/46  جدایه (فراوانی16  باMicrosphaeropsis olivacea
 باMicrosphaeropsis protea ،) درصد5/32  جدایه (فراوانی9  باPaecilomyces variotii ،) درصد8/87  جدایه (فراوانی15  باRhizopus
 با هشتEupenicillium  جنس،) درصد4/73  با هشت جدایه (فراوانیNeoscytalidium dimidiatum ،) درصد4/73 هشت جدایه (فراوانی
 با ششCladosporium sphaerospermum ،) درصد4/14  با هفت جدایه (فراوانیKalmusia variispora ،) درصد4/73 جدایه (فراوانی
) درصد2/95  با پنج جدایه (فراوانیAlternaria sp.  درصد) و3/55  با شش جدایه (فراوانیPithomyces sp. ،) درصد3/55 جدایه (فراوانی
 جدایه از16  در بین همۀ جدایههای قارچی تنها، در بررسی آزمون بیماریزایی روی شاخههای بریدۀ درختان کاج.به دست آمد
 روی شاخههای بریدۀKalmusia variispora  و هفت جدایه ازMicrosphaeropsis protea  هشت جدایه از،Microsphaeropsis olivacea
 آزمون بیماریزایی در گلخانه روی نهالهای دوسالۀ درختان کاج نیز.درختان کاج شانکر ایجاد کردند و بیماریزا بودن آنها به اثبات رسید
 از درختان مایهزنی شده که نشانههای بیماری داشتند.صورت گرفت که جدایههای این سه قارچ همگی قادر به ایجاد شانکر روی نهالها بودند
. تأیید شدITS-rDNA  درستی جدایههای شناساییشده با توالی یابی.دوباره قارچ جداسازی و شناسایی شد
.Microsphaeropsis ،Kalmusia ، شناسایی مورفولوژیکی، توالیهای جداکنندۀ نسخهبرداریشدۀ داخلی، بیماریزایی:واژههای کلیدی

Identification of fungal causal agents of pine trees die back in Kermanshah province
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ABSTRACT
During, 2015-2016 a general survey was conducted in Kermanshah province (west of Iran) in order to identify the
fungi implicated in the dieback of pine trees. A sum of 169 fungal isolates was obtained from pine trees showing
dieback symptoms. The most frequent species associated with pine trees were different species of Aspergilus (41
isolates), different species of Penicilium (25 isolates), Microsphaeropsis olivacea (16 isolates), Trichoderma
harzianum (15 isolates), Rhizopus (15 isolates), Paecilomyces variotii (nine isolates), Microsphaeropsis protea (eight
isolates), Neoscytalidium dimidiatum (eight isolates), Eupenicillium (eight isolates), Kalmusia variispora (seven
isolates), Cladosporium sphaerospermum (six isolates), Pithomyces sp. (six isolates) and Alternaria sp. (five
isolates). Pathogenicity tests were carried out to determine the role of these species on detached. In pathogenicity
tests under laboratory conditions, just isolates of M. olivacea, M. protea and K. variispora could infect inoculated
branches at 25°C. Three isolates from each species were used for pathogenicity tests on two-year-old pine seedlings.
A month after inoculation, symptoms developed as canker. Pathogens were re-isolated from all inoculated plants after
observation of symptoms, thus completing Koch,s postulates. This is the first report of M. olivacea, M. protea and K.
variispora as the causal agents of pine decline in Iran.
Keywords: Internal trancecribed spacer, Kalmusia, Microsphaeropsis, Morphological identification, Pathogenicity.
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مقدمه
بیماری زوال درختان کاج نزدیک به صد سال است که
در مناطق مختلف جهان وجود دارد و عاملهای مختلفی
برای آن گزارش شده است .در سال  1943بررسیهایی
روی خشکیدگی برگهای کاج صورت گرفت که
جدایههای  Sphaeropsis sapineaبهعنوان عامل
خشکیدگی برگها گزارش شدند (.)Waterman, 1943
در سال  1971در نبرسکا Diplodia pinea ،بهعنوان
عامل بیماری خشکیدگی برگ و شاخۀ درختان کاج
گزارش شد ( .)Brookhouser & Peterson, 1971بیماری
قهوهای شدن برگهای سوزنی کاج با عامل
 Cercoseptoria piniکه در آفریقا و آمریکای جنوبی
گسترش دارد ،نخستین بار توسط گیبسون از آسیا
گزارش شد ( .)Gibson, 1979گونۀ قارچی
 Cyclaneusma minusنیز بهعنوان عامل نکروز (بافت
مردگی) شاخ و برگهای درختان کاج از آفریقا اروپا،
جنوب آمریکا و نیوزیلند گزارش شده است ( DiCosmo
 .)et al., 1983این قارچ در آفریقای جنوبی بهطور عمده
بهعنوان یک پوده زیست در سوزنهای مرده گزارش شده
که پیکنیدیوم و آپوتسیوم در شاخه و برگهای مرده
تشکیل میشود (Sinclair et .)DiCosmo et al., 1983
 (1987) al.در نتایج بررسیهای خود گزارش کردند،
بیش از بیست گونه از  Lophodermiumقادر به آلوده
کردن سوزنهای درختان کاج هستند ،منتهی تنها گونۀ
 L. seditiosumرا بهعنوان بیمارگر اولیه معرفی کردند .در
مناطق گرمسیری  Dothistroma septosporaبهعنوان
مهمترین بیمارگر شاخ و برگ کاجهای گرمسیری گزارش
شده است ( .)Ivory, 1987; Woods et al., 2005افزون
بر بیمارگرهای یادشده ،تعدادی از بیمارگرهای قارچی و
شبهقارچی از جمله ،Fusarium circinatum
parasitica

،Phytophthora

cinnamomi

،Ph.

 Ph. boehmeriaeو  Pythium splendensنیز بهعنوان
بیمارگرهای گلخانهای روی نهالهای کاج گزارش شدهاند
( .)Linde et al., 1994; Dick & Dobbie, 2002در
کشور شیلی عامل زوال درختان کاج شبه قارچ
 Phytophthora pinifoliaگزارش شده که این بیمارگر
به همراه قارچهای فرصتطلبی همچون Dipodia pinea
سرعت گسترش بیماری را افزایش میدهد ( Durán et

 .)al., 2008در ایران اگرچه تاکنون بررسی جامعی
درزمینۀ زوال درختان کاج صورت نگرفته است ،اما
گزارشهایی از بیمارگرهای مختلف روی درختان کاج در
ایران وجود دارد .گونههای مختلف  Pythiumاز جمله
 P. vexansو  P. oligandrumبهعنوان علل مرگومیر
گیاهان جوان سوزنیبرگ گزارش شدهاند ( Ershad,
 .)2009از دیگر قارچهای خاکزیRhizoctonia solani ،
است که سبب مرگ کاج ایرانی در ناحیۀ دریای خزر
شده است ( .)Ershad, 2009بررسیهای صورت گرفته
نشان میدهد ،در مناطق مرطوبتر بعضی از قارچهای
بازیدیومیست نیز ممکن است به سوزنیبرگان حمله
کنند ،از جمله قارچهای  Fomes annosusو
 Collybia velutipesروی گونۀ گیاهی  Pinus radiateو
گونۀ قارچی  Tremetoes betuliniaکه از برخی نقاط
کشور از روی کاج ایرانی گزارش شدهاند ( Ershad,
 .)2009در طول سالهای  1988-1991از گلخانههای
سوزنیبرگان گیالن و مازندران که در آنها نهال
سوزنیبرگان دچار بوتهمیری شده بودند قارچهای
Phytophthora
،Macrophomina phaseolina
،Ph. citricola ،Ph. citrophthora ،cactorum
،F. moniliforme ،F. oxysporium ،Fusarium solani
،Pythium spp. ،Rhizoctonia solani ،F. avenaceum
،Ph. drechsleri
،Ph. nicotianae var. parasitica
Cylindrocarpon radicicola
 Ph. cryptogeaو
جداسازی و بیماریزایی گونههای ،M. phaseolina
 Fusariumو  Phytophthoraروی نهالهای کاج به اثبات
رسیده است (.)Mirabolfathy & Ershad, 1996
پوسیدگی دانه و ریشههای کاج و سرو باعث تلفات
سنگینی به نهالستانها در استان فارس شده است و در
بررسی که در سال  2011صورت گرفت ،از طوقه و ریشۀ
سوزنیبرگان مختلف مانند گونههایی از کاج و سرو که
نشانههایی همچون کلروز (سبزروی) ،نکروز ،توقف رشد و
پوسیدگی طوقه و ریشه داشتند قارچهای ،Pythium
 Phytophthora ،Rhizoctoniaو  Fusariumجداسازی
شد ،که بیماریزایی جدایههای قارچی ،Pythium
 Rhizoctoniaو  Phytophthoraدر همۀ گونههای کاج
اثبات شد .در این بررسی جدایههای Phytophthora
و  Pythiumخطرناکترین جدایههای قارچی بیماریزا
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گزارش شده و یک گونه از  Fusariumکه از دانههای
کاج ایرانی جداسازی شده بود ،تنها در سرو نقرهای و کاج
ایرانی بیماریزا بوده و همچنین گونۀ F. proliferatum
باعث پوسیدگی پیش از جوانهزنی بذر در کاج و سرو
میشده است ( .)Zakeri et al., 2011در استان کرمانشاه
تاکنون هیچ بررسی درزمینۀ شناسایی عاملهای قارچی
دخیل در سرخشکیدگی درختان کاج صورت نگرفته
است و با توجه به اهمیت این درخت در استان کرمانشاه،
شناسایی عاملهای قارچی دخیل در سرخشکیدگی
درختان کاج بااهمیت و ضرورت دارد.
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جداسازی عامل بیماری

نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه شستشو شدند و پس
از عکسبرداری از نشانهها ،قطعههای کوچک  2-5میلی
متری از حدفاصل بافت سالم و بیمار جدا و به مدت دو
دقیقه با آب روان شستشو شدند .پس از ضدعفونی
سطحی با هیپوکلریت سدیم  0/5درصد به مدت 30
ثانیه ،قطعهها سه بار به مدت  30ثانیه با آب مقطر
سترون شستشو شدند .پس از خشک شدن نمونهها روی
کاغذ صافی سترون ،در محیط کشت سیبزمینی
دکستروز آگار کشت شدند و به مدت ده روز درون
انکوباتور (اتاقک رشد) با دمای  25درجۀ سلسیوس و
تناوب نوری  12ساعت تاریکی و  12ساعت روشنایی
نگهداری و بهطور مرتب بازدید شدند .پس از رشد
قارچها ،از حاشیه فعال نمونهها یک بلوک به قطر 5

میلیمتر جدا و به محیط کشت آب آگار منتقل شد.
جدایهها به روش نوک ریسه خالص و برای انجام مراحل
بعدی (شناسایی جدایهها) روی محیط کشت
سیبزمینی دکستروز آگار کشت و پس از رشد کافی در
دمای  4درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .برای
پیکنیدیومزایی جدایههای قارچی از محیط کشت عصارة
سیبزمینی دکستروز آگار خاللدندان و سوزن کاج
استفاده شد (.)Crous et al., 2006

مواد و روشها
نمونهبرداری

در فروردین  1394تا فروردین  1395از درختان کاج
ایرانی ) (Pinus eldaricaدارای نشانههای زردی و
سرخشکیدگی نمونهبرداری صورت گرفت .سرشاخهها و
شاخههای درختان بیمار پس از گردآوری با ثبت
ویژگیهای کامل ،در پاکتهای کاغذی نگهداری و به
آزمایشگاه منتقل شدند .ویژگیهای جغرافیایی مکانهای
مورد نظر شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از
سطح دریا با استفاده از نسخۀ  8/8نرمافزار Handy GPS
ثبت شد (جدول .)1

جدول  .1مکان ،زمان و موقعیت جغرافیایی مناطق نمونهبرداریشده
Table 1. Sources, date of collection and GPS information in this study
Pathogenic fungi
M. protea
M. olivaceae

K. variispora

Elevation
)(m

Longitude

Latitude

Collection date

Location

+

+

+

1331

67 ́63˚69

78́ 06˚38

North park

14/1/1394

+

-

+

1436

01 ́08˚69

08 ́98˚37

Besat park

15/2/1394

+

+

-

1439

09 ́94˚68

71 ́96˚37

Delgoshah

15/2/1394

+

+

-

1362

10 ́20˚69

27 ́99˚37

Beheshte zahra

10/3/1394

+

-

-

1446

93 ́91˚68

94 ́96˚37

Laleh park

8/4/1394

+

+

+

1314

48 ́39˚69

13 ́03˚38

Shahed park

26/5/1394

+

-

-

1337

26 ́56˚69

16 ́07˚38

West park

15/6/1394

+

-

+

1337

34 ́27˚69

36 ́00˚38

Emam-khomeini avenue

2/7/1394

+

+

+

1469

66́78˚69

56 ́96˚37

Azadegan

17/7/1394

+

-

-

1488

69 68˚ 64

67 ́96˚37

Kamarbandi

17/7/1394

+

-

-

1326

48 ́78˚69

87 ́03˚38

Bisetun

23/8/1394

+

-

-

1423

14 ́08˚69

08 ́98˚37

Shahrdari

11/9/1394

+

+

+

1345

58 ́43˚69

27 ́07˚38

Razi University

2/10/1394

+

+

-

1426

03́ 96˚68

58 ́98˚37

Shirin park

26/11/1394

+

+

+

1323

01 62˚69

88 ́03˚38

Terminale kaveh

19/12/1394
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شناسایی ریختشناختی و مولکولی جدایهها

از کشتهای خالص برای شناسایی قارچها استفاده شد.
شناسایی بر اساس ویژگیهای ریختشناختی
(مورفولوژیک) قارچها در محیطهای کشت ،مانند
ساختارهای تولیدمثلی و ویژگیهای اسپور مانند رنگ،
شکل ،اندازه و تزئینات سطح اسپور با استفاده از کلیدهای
تاکسونومیکی (ردهبندی) معتبر قارچشناسی صورت
گرفت .برای تأیید جدایههایی که از نظر تاکسونومیکی با
توجه به منابع جدید قارچشناسی مورد بحث بودند از
روش شناسایی مولکولی استفاده شد.
در بررسیهای مولکولی بهمنظور تشکیل تودة
میسیلیومی از محیط کشت جامد عصارة سیبزمینی
دکستروز آگار استفاده شد .استخراج دی.اِن.اِی .با
روش سیتب ( )CTABصورت گرفت ( Gardes et al.,
 .)1991نواحی  ITS1-5.8S-ITS2از دی-.اِن.اِی.
ریبوزومی هستهای با استفاده از ترکیب آغازگرهای
عمومی (5-TCCGTAGGTGAACCTGCGC-3)ITS1
)(5-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3
بههمراه
 ITS4به ترتیب بهعنوان آغازگرهای پیشرو و پسرو
توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز فزونسازی شد
( .)White et al., 1990مواد مورد استفاده در هر
واکنش  10نانوگرم از دی.ان.ای .قالب 1 ،میکرولیتر از
هرکدام از آغازگرها 100 ،میکرولیتر از 2/5 ،MgCl2
میکرولیتر از بافر  200( PCRمیلیمول بافر Tris-HCL
با  500 ،PH=8میلیمول  )KCLو  100میکرومول
 BSAدر یک حجم  25میکرولیتری از واکنش بود.
چرخۀ دمایی و میزان دما بنابر گزارش طراح آغازگر
تنظیم شد ( .)White et al., 1990قطعههای
فزونسازیشده برای توالیسنجی به شرکت ماکروژن
کرة جنوبی ارسال شد و از یکسو بهصورت مستقیم
با استفاده از آغازگر  ITS1توالیسنجی شد .توالیهای
بهدستآمده به روش دستی و با استفاده از نسخۀ 7.1
نرمافزارِ ) Bioedit (Hall, 1999ویرایش شدند.
توالیهای ویرایششده با استفاده از نرمافزار BankIit
(GenBank,
NCBI,
;USA
][Online
) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BankIt/به بانک

ژن (

][Online

;USA

NCBI,

GenBank,

 )http://www.ncbi.nlm.nih.govارائه و شمارة

دسترسی برای بررسیهای بعدی دریافت شد.
ردیفسازی آغازین توالیهای ویرایششده با نرمافزار
) ClustalW (Thompson et al., 1997انجام شد ،پس
از آن بهصورت دستی در نرمافزار  BioEditتنظیمهایی
روی آن صورت گرفت و درختهای فیلوژنیکی
(تبارزایی) با استفاده از نرمافزار  MEGA5ترسیم شد.
پایداری انشعابهای شجرة بهدستآمده با آزمون
اعتبارسنجی با  1000تکرار ارزیابی شد.
آزمون بیماریزایی
آزمون بیماریزایی در آزمایشگاه.

برای آزمون بیماریزایی در آزمایشگاه یک زخم در
شاخههای سالم درخت کاج (به طول  20و عرض 4
سانتیمتر) ایجاد و یک قرص از پرگنه در حال رشد و
فعال جدایههای قارچی مورد آزمایش به قطر 3-4
میلیمتر در آن قرار داده شد و برای جلوگیری از خشک
شدن آن ،ابتدا یک پنبۀ مرطوب روی محل مایهزنی قرار
داده و سپس محل مایهزنی با پارافیلم پوشانده شد .سه
تکرار برای هر جدایه در نظر گرفته شد .در گیاه شاهد نیز
از یک قرص محیط کشت سیبزمینی دکستروز آگار
بدون قارچ استفاده شد .سپس شاخهها در نایلون گذاشته
شدند تا خشک نشوند و در انکوباتور در دمای 22-25
درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .پس از  45روز شاخهها
برای مشاهده نشانههای شانکر بررسی و با شاهد مقایسه
شدند .جدایهها بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال
 5درصد از لحاظ قطر شانکر ایجادشده با استفاده از
نرمافزار  SASدستهبندی شدند .از قارچهایی که روی
شاخههای بریدهشده نشانه ایجاد کردند برای اثبات
بیماریزایی در گلخانه انتخاب شدند.
آزمون بیماریزایی در گلخانه

پس از اثبات بیماریزایی جدایههای قارچی روی
شاخههای بریدهشده ،سه جدایه از قارچهای بیمارگر

هر کدام روی سه نهال دو سالۀ کاج که ارتفاع 10-20
و قطر ساقه  1-1/5سانتیمتر داشتند ،مایهزنی شدند.
برای این منظور ابتدا محل مایهزنی با الکل  70درصد
ضدعفونی و پس از ایجاد شکاف روی نهال به طول 1
سانتیمتر با چاقو یک قرص از قارچ روی آن گذاشته
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و با پارافیلم پوشانده شد .گیاهان مایهزنیشده حدود
 5-6ماه پس از مایهزنی ،از نظر ظهور نشانههای
بیماری بررسی شدند.
تعیین دامنۀ میزبانی

برای تعیین دامنۀ میزبانی ،از هر قارچ بیمارگر ،یک
جدایه با سه تکرار روی شاخههای بریدة زبانگنجشک،
بید مجنون ،سرو و افرا که در مناطق مختلف شهر
کرمانشاه در کنار درختان کاج رشد میکنند مایهزنی
شده و پس از گذشت  45روز ،برای مشاهدة نشانههای
شانکر بازرسی شدند.
نتایج
با بازدید از  15منطقه در شهر کرمانشاه که درختان
کاج بیشتری کاشته شده بود مشخص شد ،بیماری
سرخشکیدگی و درختان کاج در همۀ مناطق مورد
بازدید وجود دارد .بارزترین نشانههای قابل مشاهده در
همۀ مناطق خشکیدگی جوانهها ،برگها و شاخهها
بود .در میان مناطق نمونهبرداری شده بیشترین
جمعیت درختان کاج بیمار و دارای نشانههای یادشده
در پارک شیرین و بزرگراه و کمترین تعداد درخت
آلوده در منطقۀ کمربندی غربی بود.
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با هفت جدایه (فراوانی  4/14درصد)،
 sphaerospermumبا شش جدایه (فراوانی 3/55
درصد) Pithomyces ،با شش جدایه (فراوانی 3/55
درصد) و  Alternariaبا پنج جدایه (فراوانی 2/95
درصد) بود.
Cladosporium

ویژگیهای ریختشناختی قارچهای بیماریزا
& (Verkley, Göker & Stielow) Ariyawansa
K.D. Hyde, (2014) Kalmusia variispora.

رشد شعاعی پرگنۀ قارچ در محیط کشت سیبزمینی
دکستروز آگار پس از گذشت پنج روز در دمای  25درجۀ
سلسیوس و تناوب نوری  12ساعت روشنایی  12ساعت
تاریکی  2/3سانتیمتر بود .رنگ پرگنه روی محیط کشت
سیبزمینی دکستروز آگار سفید و باگذشت زمان تیره
میشد (شکل  .)3-Aپس از گذشت یک هفته
پیکنیدیومها بهصورت نقاط سیاه در محیط کشت
مشخص بودند .ریسهها به رنگ روشن ،سطح ریسهها
صاف ،پیکنیدیومها تک حفرهای ،کروی تا نیمه کروی و
روزنه داشتند (شکل  .)3-Bپیکنیدیوسپورها به شکل
بیضوی ،تکیاختهای (سلولی) و به رنگ روشن و به ابعاد
( 3/81 )3/08-4/52( ×1/9 )1/5-2میکرومتر بودند
(شکل .)3-C

شناسایی قارچهای جداسازی شده از درختان کاج

Microsphaeropsis olivacea (Bonord.) Höhn.,
Hedwigia (1917).

در این بررسی  169جدایۀ قارچ از نمونههای بیمار و از
نقاط مختلف جداسازی و شناسایی شد که شامل
گونههای مختلف جنس  Aspergilusبا  41جدایه
(فراوانی  24/26درصد) ،گونههای مختلف جنس
 Peniciliumبا  25جدایه (فراوانی  14/79درصد)،
 Microsphaeropsis olivaceaبا  16جدایه (فراوانی
 9/46درصد) Trichoderma harzianum ،با 15جدایه
(فراوانی  8/87درصد) ،جنس  Rhizopusبا  15جدایه
(فراوانی  8/87درصد) Paecilomyces variotii ،با نه
جدایه (فراوانی  5/32درصد)Microsphaeropsis ،
 proteaبا هشت جدایه (فراوانی  4/73درصد)،
 Neoscytalidium dimidiatumبا هشت جدایه
(فراوانی  4/73درصد) ،جنس  Eupenicilliumبا هشت
جدایه (فراوانی  4/73درصد)Kalmusia variispora ،

رشد شعاعی پرگنۀ قارچ در محیط کشت سیبزمینی
دکستروز آگار پس از گذشت پنج روز در دمای 25
درجۀ سلسیوس و تناوب نوری  12ساعت روشنایی و
 12ساعت تاریکی  2/2سانتیمتر بود .رنگ پرگنه در
محیط کشت سیبزمینی دکستروز آگار سفید و
باگذشت زمان تیره میشد (شکل  .)3-Dریسهها به
رنگ روشن ،سطح ریسهها صاف ،پیکنیدیومها تک
حفرهای ،کروی تا نیمه کروی و روزنه داشتند (شکل
 .)3-Eپیکنیدیوسپورها به اشکال مختلف کروی ،نیمه
کروی و بیضوی تا تخممرغی شکل ،تکسلولی ،به
رنگ قهوهای روشن و به ابعاد (× 4/94 )4/2-6/58
( 7/17 )4/45-9/7میکرومتر بودند (شکل .)3-F
کالمیدسپورها به رنگ قهوهای روشن و بهصورت بین
سلولی و زنجیری تشکیل شدند.
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)(Crous & Denman) Crous & Denman, (2011
Microsphaeropsis protea

رشد شعاعی پرگنۀ قارچ در محیط کشت سیبزمینی
دکستروز آگار پس از گذشت پنج روز در دمای  25درجۀ
سلسیوس و تناوب نوری  12ساعت روشنایی  12ساعت
تاریکی  2/3سانتیمتر بود .رنگ پرگنه در محیط کشت
سیبزمینی دکستروز آگار سفید و باگذشت زمان تیره
میشد (شکل  .)3-Gریسهها به رنگ روشن ،سطح
ریسهها صاف ،پیکنیدیومها تک حفرهای ،کروی تا نیمه
کروی و روزنه داشتند (شکل  .)3-Hپیکنیدیوسپورها به
اشکال مختلف کروی ،نیمهکروی و بیضوی تا
تخممرغی شکل ،تکسلولی ،به رنگ قهوهای روشن و
به ابعاد ( 7/09 )5/11-8/46( × 4/6 )4/1-6میکرومتر
بودند (شکل  .)3-Iکالمیدسپورها به رنگ قهوهای
روشن و بهصورت بین سلولی و زنجیری تشکیل شدند.
بررسیهای مولکولی

پس از استخراج دی.ان.ای .ژنگانی (ژنومی) ،ناحیۀ
توالیهای نسخهبرداریشدة درونی با استفاده از
آغازگرهای  ITS1و  ITS4تکثیر شد که طول این
ناحیه برای جدایههای مورد بررسی بین  500تا 580
جفت باز بود .با استفاده از ابزار جستجوی بالست
هشت جدایه با دو جدایه از KP641139, ( M. olivace
 ،)KX611000یک جدایه با (JN712495) M. protea
و یک جدایه با  (KY783414) K. variisporaموجود
در بانک ژن به ترتیب  99 ،100و  99درصد تشابه و
درصد همپوشانی باالیی داشتند .جدایهها در بانک ژن
ثبت و شمارههای دسترسی دریافت شد (جدول  .)2در
واکاوی فیلوژنیکی مبتنی بر ناحیۀ آی.تی.اس ،.جدایههای
 M. olivaceaاز ایران با ضریب اطمینان  97درصد در
یک گروه مونوفیلتیک (تکتبار) با گونۀ معتبر
 M. olivaceaاز مؤسسۀ  CBSقرار گرفتند (شکل .)3
جدایۀ ایرانی  M. proteaبا ضریب اطمینان  99درصد در
گروه مونوفیلتیک با گونۀ معتبر  M. olivaceaاز بانک ژن
و جدایۀ ایرانی  K. variisporaبا ضریب اطمینان 100
درصد با گونۀ معتبر  K. variisporaاز مؤسسۀ CBS
هلند در یک گروه مونوفیلتیک قرار گرفتند .نتایج
فیلوژنیکی درستی شناسایی مولکولی گونهها را تائید کرد
(شکل .)4

آزمون بیماریزایی

همۀ جدایههای بهدستآمده از درختان کاج بیمار دارای
نشانههایی سرخشکیدگی ،روی شاخههای بریدهشدة
درخت کاج مایهزنی شدند که همۀ جدایههای
 16( M. olivaceaجدایه)( M. protea ،هشت جدایه) و
( K. variisporaهفت جدایه) قادر به ایجاد شانکر روی
شاخههای بریدهشده بودند (شکل .)1قطر شانکرها
اندازهگیری و با شاهد مقایسه شد .جدایهها بر اساس
آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد از لحاظ قطر
شانکر ایجادشده دستهبندی شدند .نتایج تجزیۀ واریانس
نشان داد ،تفاوت معنیداری از نظر قطر شانکر ایجادشده
وجود دارد ،بهطوریکه بیشترین قطر شانکر ایجادشده
مربوط به جدایۀ  1از قارچ  K. variisporaبود (مقدار
 ،CV=4/89 ،F=19/84جدول تجزیۀ واریانس در مقاله
قرار نگرفته) (شکل  .)1از شاخههای مایهزنیشدة دارای
شانکر قارچهای بیمارگر دوباره جداسازی و اصول کخ
تائید شد .در این بررسی افزون بر قارچهای ساپروفیت
(پودهزی) جداسازیشده از درختان کاج دارای نشانههای
سرخشکیدگی ،قارچ  Neoscytalidium dimidiatumنیز
قادر به ایجاد شانکر روی شاخههای بریدهشدة کاج نبود.
آزمون بیماریزایی در گلخانه

آزمون بیماریزایی در گلخانه روی نهالهای دوسالۀ
درخت کاج صورت گرفت .هر سه جدایۀ انتخابشده از
)M. protea ،M. olivacea (Miol1, Miol2, Miol3
) (MiPr1, MiPr2, MiPr3و ()CaVa1, CaVa2, CaVa3
 K. variisporaدر محل مایهزنی ،نشانههای شانکر ایجاد
کردند .پیشروی شانکر روی نهالهای کاج از محل
مایهزنی شده به سمت باال و پائین ساقه کاج مشاهده شد
(شکل .)2
تعیین دامنۀ میزبانی

در تعیین دامنۀ میزبانی ،گونههای ،M. olivacea
 M. proteaو  K. variisporaروی شاخههای بریدة
زبانگنجشک ،بید مجنون ،سرو و افرا که در مناطق
مختلف شهر کرمانشاه در کنار درختان کاج رشد میکنند
مایهزنی شدند که پس از گذشت  45روز نشانههای
شانکر در محل مایهزنی شده مشاهده شد.
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 نتایج بالست جدایههای قارچی بیمارگر.2 جدول
Table 2. Blast results of pathogenic fungi of pine trees in this study
Species
Microsphaeropsis olivacea
Microsphaeropsis olivacea
Microsphaeropsis olivacea
Microsphaeropsis olivacea
Microsphaeropsis olivacea
Microsphaeropsis olivacea
Microsphaeropsis olivacea
Microsphaeropsis protea
Kalmusia variispora

Code
MiOl1
MiOl2
MiOl4
MiOl5
MiOl6
MiOl7
MiOl8
MiPr1
CaVa1

Accession
number
KY463687
KY463688
KY463689
KY463690
KY463691
KY463692
KY463693
KY463694
MF627603

Acc. no other
author
KP641139.1
KP641139.1
KX611000.1
KP641139.1
KP641139.1
KP641139.1
KP641139.1
JN712495.1
KY783414.1

Max
score
900
850
888
852
860
887
891
791
972

Total
score
900
850
888
852
860
887
891
791
972

Query cover
(%)
99
99
96
99
84
82
99
85
85

E-value
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Identity
(%)
100
100
100
100
100
100
100
99
99

 وMicrosphaeropsis protea (MiPr) ،Microsphaeropsis olivacea (MiOl)  گروهبندی جدایههای سه گونۀ.1 شکل
 برحسب میانگین قطر شانکر ایجادشده روی شاخههای بریدة کاج مایهزنیشده با یک پالگKalmusia variispora (KaVa)
میسلیومی از هر جدایه
Figure 1. Grouping of isolates of Microsphaeropsis olivacea (MiOl), Microsphaeropsis protea (MiPr) and Kalmusia
variispora (KaVa), based on the average of canker diameter created on pine detached branch, with a mycelium plug
of each isolate

 نشانههای شانکر ناشی از،(A)  روی شاخههای بریدهKalmusia variispora  نشانههای شانکر ناشی از.2 شکل
 روی شاخههایMicrosphaeropsis protea  نشانههای شانکر ناشی از،(B)  روی شاخههای بریدهMicrosphaeropsis olivacea
 نشانههای شانکر ناشی از،(D)  شاهد مایهزنیشده با یک بلوک از محیط کشت سیبزمینی دکستروز آگار،(C) بریده
 روی نهال دو سالۀKalmusia variispora  نشانههای شانکر ناشی از،(E)  روی نهال دو سالۀ کاجMicrosphaeropsis olivacea
 گیاه شاهد مایهزنیشده با یک بلوک،(G)  روی نهال دو سالۀ کاجMicrosphaeropsis protea  نشانههای شانکر ناشی از،(F) کاج
.(H) از محیط کشت سیبزمینی دکستروز آگار
Figure 2. Canker caused by Kalmusia variispora on pine detached stem (A), canker caused by Microsphaeropsis
olivacea on pine detached stem (B), canker caused by Microsphaeropsis protea on pine detached stem (C), control
(D), canker caused by Microsphaeropsis olivacea on two years old pine seedlings after 3 month (E), Canker caused
by Kalmusia variispora on two years old pine seedlings after 3 month (F), canker caused by Microsphaeropsis protea
on two years old pine seedlings after 3 month (G), control (H).
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(؛C)  اسپورها،(B)  پیکنیدیوم،(A)  پرگنه:)A-C( Kalmusia variispora : ویژگیهای ریختشناختی بیمارگرها.3 شکل
،(G)  پرگنه:)G-I( Microsphaeropsis protea (؛F)  اسپورها،(E)  پیکنیدیوم،(D)  پرگنه:)D-F( Microsphaeropsis olivacea
. میکرومتر است10  خط مقیاس در همۀ اشکال.(I)  اسپورها،(H) پیکنیدیوم
Figure 3. Morphological characteristics of pathogens: Kalmusia variispora: Colony on PDA after one week (A), Pycnidium
(B), Pycnidiospores (C), Microsphaeropsis olivacea: Colony on PDA after one week (D), Pycnidium (E), Pycnidiospores
(F), Microsphaeropsis protea: Colony on PDA after one week (G), Pycnidium (H), Pycnidiospores (I). Scale= 10 µm

98

97

99

100

96

Microsphaeropsis olivacea KY463690
Microsphaeropsis olivacea KY463692
Microsphaeropsis olivacea KY463691
Microsphaeropsis olivacea KY463693
Microsphaeropsis olivacea KY463687
Microsphaeropsis olivacea KY463688
Microsphaeropsis olivacea GU237865 CBS
Microsphaeropsis olivacea KY463689
Microsphaeropsis proteae KY463694
Microsphaeropsis proteae JN712497 CPC
Kalmusia variispora MF627603
Kalmusia variispora NR145165 CBS121517
Coniothyrium multiporum NR111617 CBS
Phoma neerlandica KT389535 CBS 134.96

 درخت فیلوژنیکی گونههای قارچی بیمارگر بهدستآمده از درختان کاج بر اساس مقایسۀ توالی نوکلئوتیدی نواحی.4 شکل
Phoma neerlandica  وConiothyrium multiporum  گونۀ. بار500  با استفاده از روش الحاق مجاور و با تکرار.اس.تی.آی
. مثلثهای قرمز جدایههای این بررسی هستند.بهعنوان گروه خارجی در نظر گرفته شده است
Figure 4. Neighbor joining phylogram generated in Mega from the alignment of 12 combined ITS1, 5.8S subunit, and
ITS2 regions of the genomic ribosomal RNA sequences of the pathogenic fungi obtained from pine trees, using the
Kimura 2 parameter model with complete deletion gap handling and 1000-replication bootstrapping. The shapes refer
to the isolates from Iran.
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بحث
در بررسیهای صورت گرفته در هنگام نمونهبرداری از
درختان کاج ،نشانهها روی درختان بهصورت
خشکیدگی و زردی برگها و خشک شدن شاخههای
درختان کاج بود ،که بهمرور این خشکیدگی به سمت
درون تاج گیاه گسترش و در درازمدت باعث
خشکیدگی قسمت بزرگی از درخت میشود .در حال
حاضر بررسیهای زیادی روی بیماریهای درختان
کاج در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است و
عاملهای مختلف قارچی بهعنوان عامل بیماری
جداسازی شدهاند .نتایج این بررسی نشان داد ،بیماری
سرخشکیدگی درختان کاج در غالب نقاط شهر
کرمانشاه وجود دارد و در حال پیشرفت است .در
جداسازی عامل بیماریزا از درختان کاج دارای
نشانههای بیماری ،قارچهای مختلفی مانند
،Colletotrichum acutatum ،Diplodia pinea
)Hendersonula ،Cytospora kunzei (Brown 1968
)،Necteria haematococca ،toruloidea (Piron, 1960
Poluporus schweinitzii
،Stereum abietiman
) Sphaeropsis malorum ،(Wean, 1937جداسازی و
گزارش شده است .در این بررسی بنابر دادههای
ریختشناختی و مولکولی ،گروههای قارچی چندی از
درختان کاج با نشانههای بیماری سرخشکیدگی
جداسازی شد .شناسایی جدایههای قارچی ،با استفاده
از ویژگیهای ریختشناختی جدایهها صورت گرفت،
ولی به دلیل همپوشانی ویژگیهای ریختشناختی در
بین گونههای برخی از جنسهای قارچی ،شناسایی با
اتکا بر دادههای ریختشناختی کارایی الزم را نداشت.
به همین منظور در مورد تعدادی از گونههای قارچی
دادههای توالی  DNAبرای تأیید هویت گونه استفاده
شد .در این تحقیق درمجموع  169جدایۀ قارچی از
درختان کاج دارای نشانههای بهدست آمد که بیشترین
فراوانی قارچ بیمارگر مربوط به Microsphaeropsis
 olivaceaبود .این قارچ در سال  1998از درخت کاج
) (Pinus sylvestrisجداسازی شده است ( & Petrini
 .)Fisher, 1988در جزیرة شیلی از ساقه ،پوست و
زایلوم درخت اکالیپتوس جداسازی و بهعنوان یک
قارچ اندوفیت (درونرست) گزارش شده است
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(.)Lupo et al., 2001; Bettucci & Saravay, 1993
در سال  2001این گونه بهعنوان یک بیمارگر انسانی و
آلودهکنندة چشم و پوست گزارش شده است ( Guarro
 .)Shah et al., 2001; et al., 1999در ایران این گونه
در سال  2015از ضایعات نکروتیک (بافت مردگی)
گیاه خارشتر ) (Alhagi maurorumدر استان کرمانشاه
جداسازی و گزارش شده است ( Razaghi & Zafari,
 .)2016قارچ دیگری که در این پژوهش بهعنوان
بیمارگر شناسایی شد ،قارچ  M. proteaبا هشت جدایه
بود .در تاکسونومی جدید این قارچ در خانوادة
 Microsphaeropsidaceaeقرار گرفته است ( Chen et
 .)al., 2015قارچ  M. proteaپیکنیدیومهایی به رنگ
قهوهای تیره دارد که اندازة آنها تا  400میکرومتر
است ،کنیدیومهای آن فیالیدیک و در هنگام بلوغ
قهوهایرنگ و بیضوی است (.)Crous et al., 2011a
نتایج موجود در این تحقیق نزدیک بودن رابطۀ
 Microsphaeropsisو  Phomaرا نشان میدهد.
بررسیهای ریختشناختی در هر دو جنس نشان
میدهد که سلول کنیدیزا در هر دو مشابه است ولی
کنیدیومها در  Microsphaeropsisتیرهرنگ است و
دیوارة آن دوالیه است اگرچه رنگ تنها پس از جدایی
کنیدیومها مشخص میشود بنابراین پیکنیدیوم نابالغ
 Microsphaeropsisبا پیکنیدیوم  Phomaممکن است
اشتباه گرفته شود (Boerema, 2004; De Gruyter et
) .al., 2013اینگونۀ قارچی در افراد دچار نقص ایمنی
بهعنوان عاملهای عفونتزا شناسایی شده است
( .)Yatsunenko et al., 2012قارچ  K. variisporaنیز
با هفت جدایه ،قارچ دیگری بود که در این پژوهش
بیمارگر بودن آن ثابت شد .در میان جدایههای قارچی
جدایههایی که مربوط به گونههای  M. olivaceaو
گونۀ  M. proteaبودند قدرت بیمارگری کمتری
داشتند و گونۀ  K. variisporaقدرت بیمارگری
بیشتری داشت .با توجه به شرایط نامساعد محیطهای
شهری از جمله وجود آالیندهها ،عدم آبیاری مناسب،
سفت بودن خاک پای درختان و عدم تهویۀ خاک،
شرایط برای بیماریزایی قارچهای فرصتطلب و در
مواردی بیمارگر شدن قارچهای اندوفیت فراهم
میشود (.)Oono et al., 2015

...  شناسایی قارچهای عامل سرخشکیدگی درختان کاج در کرمانشاه:کرمی و همکاران
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