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 چکیده

 برداری نمونه 1391و  1390طی تابستان همراه گیاهان ذرت، سورگوم و نیشکر  Curvulariaو  Bipolaris های های جنس گونهبه منظور مطالعه 

 فارسهای مازندران، گلستان، گیالن، اردبیل، زنجان، البرز،  استاندر مزارع مناطق مختلف کشور ) برگی م لکهیعال گیاهان دارای های هوایی اندام از

 DNAاز  ITS ینواحاطالعات توالی حاصل از و  اختیشن یختر یاتبر اساس خصوص ی قارچیها گونه شناسایی به عمل آمد.( و خوزستان

 .B، جدایهB. sorghicola  (16 )، (جدایه 48)  Bipolaris cynodontis شاملگونه  10اد پذیرفت. بدین ترتیب تعد ریبوزومی صورت

maydis (17 )جدایه ،B. sorokiniana )هفت جدایه( ،B. bicolor )چهار جدایه(، B. oryzae جدایه(  )دوCurvularia spicifera (19 

 شناسایی گیاهان ذرت، سورگوم و نیشکر از)یک جدایه(  C. hawaiiensis و)دو جدایه(  C. ellisii ،(ده جدایه) C. papendorfii، جدایه(

زایی  صورت پذیرفت. در نهایت بیماری برگی های ذرت، سورگوم و نیشکر در مرحله چهار الی شش روی گیاهچه ها گونه زایی آزمون بیماری شدند.

 .Bو  B. sorokinianaهای  گونه روی سورگوم اثبات شد. B. sorghicola  روی ذرت و گونه B. oryzaeو  B. sorokinianaهای  گونه

oryzae شوند. روی ذرت در ایران گزارش می گربرای اولین بار به عنوان بیمار 
 

 .Cochliobolus، میزبان، شناسی ریختفیلوژنی، تاکسونومی،  های کلیدی: واژه
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ABSTRACT 

In order to study the Bipolaris and Curvularia species associated with corn, sorghum and sugarcane, sampeling 

were performed from different regions of Iran (including Alborz, Ardabil, Fars, Gilan, Golestan, Khuzestan, 

Mazandaran and Zanjan provinces) during the summer of 2011 and 2012. Fungal species were identified based on 

morphological features and molecular data of ITS regions of ribosomal DNA. Eleven species including Viz. 

Bipolaris cynodontis (48 isolates), B. sorghicola (16 isolates), B. maydis (17 isolates), B. sorokiniana (seven 

isolates), B. bicolor (four isolates) and B. oryzae (two isolates), Curvularia spicifera (19 isolates), C. papendorfii 

(ten isolates), C. ellisii (two isolates), and C. hawaiiensis (one isolate) were identified. Pathogenicity test of the 

species were performed on four to six leaf stage of corn, sorghum and sugarcane seedlings. Finally, pathogenicity 

of B. maydis, B. sorokiniana and B. oryzae on corn and B. sorghicola on sorghum seedlings were confirmed. This 

is the first report of occurrence and pathogenicity of B. sorokiniana and B. oryzae on corn leaves in Iran. 

 

Keywords: Cochliobolus, host, morphology, phylogeny, taxonomy. 
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 مقدمه

 ،Bipolaris، Curvularia های جنس های گونه

Exserohilum  وDrechslera  به صورت  گندمیانروی

گرفته و به قرارمطالعه مورد  توسط سیوانسان جامع

 .(Sivanesan 1987) اندشدهصورت مشروح گزارش 

زنی  ها و نحوه جوانه هایی از جمله شکل کنیدیوم ویژگی

ها، مورفولوژی هیلوم، منشا لوله تندشی در سلول آن

نحوه  پایه و موقعیت آن نسبت به محور کنیدیوم،

های جایگاه یا  تشکیل دیواره عرضی کاذب و ویژگی

به عنوان  (conidiogenous nodes) زایی ومگره کنیدی

، Bipolarisصفات اصلی و مهم در تمایز سه جنس 

Exserohilum  وDrechslera  اند ) شدهمطرحAlcorn 

1982a, b, 1983, 1990,1991) مراحل جنسی این سه .

های  دیواره ضعیتو و شکل براساسنیز  جنس

باشند  می تشخیص قابل راحتی آسکوسپورها به

(Sivanesan, 1987.) های جنس Bipolaris  و

Curvularia مشترک  جنسی مرحله دارای

Cochliobolus  .هستند 

 Bipolarisکه جنس  معتقدندبرخی محققین 

در نظر گرفته  Curvularia بایستی مترادف جنس

با این حال  (.Sivanesan, 1987; Alcorn, 1988شود )

Sivanesan (1987بیان می )  کند با اینکه این دو

 شناختی ریختجنس در اغلب موارد دارای صفات 

یکسانی هستند، اما تا زمانی که اطالعات بیشتر از 

های ثانویه و  طریق مطالعات بیوشیمیایی متابولیت

های این دو جنس حاصل  ژنتیکی تعداد زیادی از گونه

های مجزا در نظر  بایستی به عنوان جنسنشده است، 

جهت تمایز چهار جنس ذکر شده  ،اخیراًگرفته شوند. 

های مولکولی از  از روشها های مربوط به آن و گونه

، ژن ITS-rDNA نواحیهای   جمله ترادف

 Brn1و ژن  (gpd) فسفات دهیدروژناز 3-گلیسرآلدهید

است  استفاده شده ول در سنتز مالنین(ئ)ژن مس

(Berbee et al., 1999; Sun et al., 2003; Kodsueb 

et al., 2008; Manamgoda et al., 2011, 2012; 

Ahmadpour et al., 2011, 2012a, 2013)  بر این

و  Bipolaris ،Exserohilumاساس سه جنس 

Drechslera ر ژنتیکی از یکدیگر متمایز از نظ

 ,Ahmadpour et al.  ((2011, 2012a, 2012bهستند.

2013b ای را روی  گستردهمطالعات های اخیر  در سال

های  های مختلف جنس تاکسونومی و فیلوژنی گونه

Bipolaris  وCurvularia و در  اند در ایران انجام داده

را با نام  Bipolarisگونه جدیدی از جنس  2012سال 

Bipolaris salkadehensis  برای دنیا معرفی کردند

(Ahmadpour et al., 2012b.) های  های جنس گونه

Bipolaris  وCurvularia برگی،  به عنوان عوامل لکه

های  پوسیدگی ریشه، طوقه و ساقه روی انواع گونه

ها از  شوند. برخی گونه شناخته می گندمیانگیاهان 

 B. sorokiniana و B. maydis ،B. oryzaeجمله 

خسارت شدیدی را به ترتیب روی گیاهان زراعی ذرت، 

 (.Sivanesan, 1987کنند ) برنج و گندم ایجاد می

 19و  Bipolarisگونه از جنس  12تاکنون از ایران 

های مختلف  میزبان از روی Curvulariaگونه از جنس 

 & Ershad, 2009; Abbasiگزارش شده است )

Aliabadi, 2009; Ahmadpour et al., 2011, 2012a, 

2012b, 2013.)  

 .B. maydis، B. zeicola ،B های گونه

cynodontis ، وBipolaris sp. های  گونه وC. lunata ،

C. ellisii، C. spicifera های  گونه ،از روی ذرتB. 

sorghicola  وB. cynodontis های  و گونهC. 

australiensis، C. tuberculata ،C. spicifera  وC. 

lunata و گونه ز روی سورگوم اC. papendorfii  از

 ;Ershad, 2009گزارش شده اند )در ایران یشکر روی ن

Abbasi & Aliabadi, 2009 .) 

کشت  تحت های زراعی با توجه به وسعت زمین

این سه محصول در ایران و همچنین تنوع آب وهوایی 

های  رود تعداد گونه مناطق مختلف کشور انتظار می

 ها بیشتر باشد. جنس قارچی روی این میزباندو این 

 های شناسایی گونهشامل  تحقیق ف اینااهد

گیاهان همراه  Curvularia و Bipolaris های جنس

ذرت، سورگوم و نیشکر در اغلب مزارع کاشت این 

محصوالت در ایران، شناسایی مولکولی و مطالعه روابط 

و  ITS-rDNAتوالی ناحیه  براساسها  فیلوژنتیکی گونه

شده روی  های شناسایی گونهایی  ز انجام آزمون بیماری

زا  های بیماری نهگیاهان میزبان جهت تعیین گو

 باشد. می
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 ها مواد و روش

 بردای نمونه

از  1391و  1390های  در تابستان سالبرداری  نمونه

های گلستان، مازندران،  مزارع ذرت و سورگوم استان

گیالن، اردبیل )دشت مغان(، فارس، خوزستان، زنجان 

ن خوزستان به عمل آمد. و البرز و مزارع نیشکر استا

های دارای  از بافت بصورت تصادفی و برداری نمونه

های گیاهی مشکوک  . اندامگرفتانجام  برگی لکه عالیم

های کاغذی جداگانه با ثبت  به آلودگی درون پاکت

آوری( به  آوری و تاریخ جمع مشخصات )مکان جمع

دو الی سه روز در آزمایشگاه منتقل و بالفاصله به مدت 

 آزمایشگاه شرایطدرجه سلسیوس در  25-28دمای 

خشک شدن  ند. پس ازکن قرار گرفت بین کاغذ خشک

یخچال با دمای چهار درجه سلسیوس نگهداری  در

 .شدند

 

 های قارچی سازی نمونه جداسازی و خالص

های آلوده به  هایی از بافت ابتدا بخش جداسازیجهت 

شسته و جاری  آب مالیم دقیقه زیر جریان 10مدت 

سپس با استفاده از اسکالپل به قطعات کوچکتری 

و به مدت یک دقیقه در هیپوکلریت  تقسیم شده

درصد )نیم درصد کلر فعال(  10 رقیق شده سدیم

سه بار شستشوی  . پس ازشدندضدعفونی سطحی 

ها  گیری نمونه رطوبت ها در آب مقطر استریل و نمونه

به اندازه یک کاغذ صافی استریل، قطعات تقریبی روی 

های آلوده به همراه نواحی  مربع از قسمت متر سانتی

های پتری حاوی  سالم بافت گیاهی به تشتک

 Water agar)آگار دو درصد -آب های کشت محیط

 Potato Dextrose) سیب زمینی دکستروز آگار و( 2%

Agar) درجه  25دمای نکوباتور با ادر و  منتقل

های  قارچسازی خالص سلسیوس منتقل گردیدند. 

روی  (single spore) رشد کرده به روش تک کنیدیوم

 .انجام شددو درصد  WAمحیط کشت 
 

 شناختی ریخت صفات  بررسی

ها روی محیط  جدایه ،سازی پس از جداسازی و خالص

درجه سلسیوس و  25-24و در شرایط  PDAغذایی 

رنگ و  ،پنج روز پس از کشت .شت شدندکتاریکی 

مورد بررسی قرار گرفت. جهت  ها ایهجد شکل پرگنه

جدایه درون  هر میکروسکوپی، تعیین خصوصیات

به  TWAهای حاوی محیط کشت اختصاصی  تشتک

استریل گندم سه بار کاه متری قطعات دو سانتیهمراه 

(tap water agar + wheat strew)،  برایکه 

و  Bipolaris های جنس های گونهزایی کنیدیوم

Curvularia منتقل شدشود فاده میاست ، (Sivanesan, 

 20-24ها به درون انکوباتور با دمای  تشتک  .(1987

 12متناوب ) NUVدرجه سلسیوس و تحت شرایط 

. منتقل شدندساعت روشنایی(  12ساعت تاریکی و 

ابعاد و ، رنگ و شکل پرگنه مانند شناختی ریخت صفات

 طول، هاو منفرد یا مجتمع بودن آن هارنگ کنیدیوفور

و نحوه  آنهای عرضی  و تعداد دیوارهکنیدیوم عرض  و

 مورد ارزیابی قرار گرفتند ها زنی کنیدیوم جوانه

(Sivanesan, 1987.) یا  قارچی های گونه شناسایی

 ,Ellis (1971 شناسایی معتبر کلیدهای از استفاده

هایی از  جدایه .شدانجام Sivanesan (1987 )( و 1976

ده در کلکسیون میکروبی های شناسایی ش گونه

( ABRII CC) رانیا یکشاورز یوتکنولوژیبپژوهشکده 

 شوند. نگهداری می

 

 فیلوژنتیک  تجزیه و تحلیل

 جدایهو شش  Bipolarisهای جنس  از گونه جدایه ده

جهت مطالعات  Curvulariaهای جنس  از گونه

به منظور تهیه  (.1فیلوژنتیکی انتخاب شدند )جدول 

 ،ژنومی DNAمورد نیاز جهت استخراج  توده میسلیوم

روی  ی قارچیها از میسلیوم کشت هفت روزه جدایه

 DNAاستخراج . شداستفاده  PDAمحیط غذایی 

 & Zhangبه روش  ها ژنومی از میسلیوم جدایه

Steffenson (2002.صورت گرفت ) نواحی برای تکثیر 
ITS1-5.8S-ITS2 از rDNA های مورد  نمونهای  هسته

 ,.ITS1/ITS4 (White et al  آغازگر جفتاز  بررسی،

 25با حجم  PCRمخلوط واکنش  استفاده شد.( 1990

استریل میکرولیتر آب مقطر  3/12میکرولیتر شامل 

 10X PCR Buffer ،5میکرولیتر  5/2دیونیزه، 

تید، لئوموالر از هر نوک میلی MgCl2 ،200موالر  میلی
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 Taq DNAپیکومول از هر اغازگر، یک واحد  10

 30-50با غلظت  DNAو سه میکرولیتر  پلیمراز

در دستگاه ترموسایکلر  PCRواکنش  .نانوگرم تهیه شد

(Thermal Cycler )Palm cycler CG1-96 (Corbett 

Research, Australia )محصوالت . انجام گرفت

 ABI PRISMیاب  سازی شده با استفاده از توالی  خالص

3100 (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA )های  ویرایش توالیپس از یابی شدند.  توالی

نوکلئوتیدی بدست آمده با استفاده از نرم افزار 

BioEdit v. 7.2.5 مقایسه روابط فیلوژنتیکی ، به منظور

گونه از جنس  ششیابی شده،  های توالی جدایه

Bipolaris ،گونه از جنس  هفتCurvularia چهار ،

و چهار گونه از جنس  Exserohilumگونه از جنس 

Drechslera  از بانک ژنNCBI و گونه  نداخذ شد

Alternaria alternata (Fr.) Keissler  نیز به عنوان

عمل . انتخاب گردید( outgroupگروه خارجی ) آرایه

های نوکلئوتیدی  همردیف سازی چندگانه توالی

های  های مورد مطالعه به همراه توالی جدایه

در نرم افزار  NCBIوتیدی اخذ شده از بانک ژن نوکلئ

Clastal X v. 2.1 (Thompson et al., 1997 انجام )

 با استفاده از دو روشفیلوژنتیکی  تبارنماهایگرفت. 

Maximum Parsimony  (MP)وMaximum 

Likelihood (ML )ترسیم تبارنمای ترسیم شدند .

با استفاده از روش جستجوی  MPفیلوژنتیکی 

  (، شاخصHeuristic searchارنمای ابتکاری )تب

random addition sequence  و  تکرار 1000با

انجام  MEGA 6.0بوسیله نرم افزار  TBRالگوریتم 

(. در این تجزیه و تحلیل Tamura et al., 2013گرفت )

بصورت اطالعات از  (gap)های خالی  تمامی مکان

شدند. ( در نظر گرفته missing dataدست رفته )

 نئی-تامورا مدل با، MLتبارنمای فیلوژنتیکی 

(Tamura-Nei) گاما و توزیع (TN93+Gو با )  استفاده

پایداری  .شدسم یرت MEGA 6.0افزار  نرم از

و با  bootstrapحاصله بوسیله شاخص  های تبارنما

 ,Felsentien)تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت  1000

تیدی بدست آمده در های نوکلئو . کلیه توالی(1985

 NCBIهای بانک ژن  این مطالعه در مجموعه داده

ها فراهم گردید  های دسترسی برای آن ذخیره و شماره

 (.1)جدول 

 
 ها زایی جدایه بررسی بیماری

رقم های نیشکر  ها، قلمه زایی گونه جهت بررسی بیماری

CP48  تهیه شده از کشت و صنعت امام خمینی(

و سورگوم رقم پگاه  B73خوزستان( و بذور ذرت الین 

تهیه شده از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و )

در  (ای بذر کرج، بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه

کاشته متر سانتی 30و ارتفاع  25هایی با قطر  گلدان

 25-35گلخانه با محدوده دمایی در ها  شدند. گلدان

و هر چهار روز یکبار آبیاری  نگهداریدرجه سلسیوس 

با استفاده از پاشی مایه زنی به روش اسپور شدند. 

کنیدیوم در  104سوسپانسیون کنیدیوم با غلظت 

 105و  Bipolarisجنس  های ونهلیتر آب برای گ میلی

 های جنس لیتر آب برای گونه کنیدیوم در میلی

Curvularia های  گیاهچهمایه زنی روی  .انجام شد

 ذرت، سورگوم و نیشکر در مرحله چهار الی شش برگی

لیتر سوسپانسیون  میلی 50صورت پذیرفت و به ازای 

جهت پخش بهتر  20میکرولیتر تویین  10کنیدیوم، 

استفاده شد  ها در سوسپانسیون کنیدیومیومکنیدی

(Nanayakkara et al., 2008). های شاهد نیز  گلدان

، زنی زنی شدند. بعد از مایه با آب مقطر استریل، مایه
ساعت  24ها به مدت  پوشش پالستیکی روی گیاهچه

زا  زا یا غیر بیماری بعد از هفت روز، بیماری .قرار گرفت

ه چهار الی شش برگی گیاهان ها در مرحل بودن جدایه

 تحت آزمایش بررسی شد.

 های استفاده شده در آنالیزهای فیلوژنتیکی مشخصات جدایه -1جدول 
Table 1. Characterization of fungal isolates included in phylogenetic analyses 

GenBank 

accession No. 
Refrence Isolate/Strain Species 

AF120260 Olivier et al., 2000 CBS 960.96 B. bicolor 
KP899100 This study ZP24 B. bicolor 

AF163093 Goh & Hyde, 1998 BRIP16821 B. cynodontis 
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     - 1دولجادامه 

KP899101 This study ZG1 B. cynodontis 
AF158107 Berbee et al., 1999 Leonard HM80 B. maydis 

KP899103 This study ZG10 B. maydis 

KC315946 This study BM B. maydis 
KC315940 Ahmadpour et al., 2014 BoM B. oryzae 

KC315944 This study ZGo1 B. oryzae 

KC315943 This study ZGo3 B. oryzae 
AF071332 Berbee et al., 1999 MAFF 511378 B. sorghicola 

KP899106 This study SB9 B. sorghicola 

KP899107 This study SS5 B. sorghicola 
AF158105 Berbee et al., 1999 DAOM 172489 B. sorokiniana 

KP899108 This study ZP5 B. sorokiniana 

AF071336 Berbee et al., 1999 DAOM 148084 Curvularia clavata 
AF071351 Yun et al. 1999 Alcorn 88109-1 C. cymbopogonis 

AF163091 Goh & Hyde, 1998 81100c C. ellisii 

KC315947 This study ZG9 C. ellisii 
AF163072 Goh & Hyde, 1998 BRIP15933 C. hawaiiensis 

KP899102 This study SP1 C. hawaiiensis 

AF071339 Berbee et al., 1999 UAMH9 1349 C. lunata 

AF163075 Goh & Hyde, 1998 9084c C. papendorfii 

KP899104 This study NKh10 C. papendorfii 

KP899105 This study NKh18 C. papendorfii 
HM195265 Louis et al., 2014 2199 C. spicifera 

KP899109 This study SP2 C. spicifera 

KP899110 This study ZP1 C. spicifera 
AY004788 Zhang & Berbee, 2001 CBS 108940 Drechslera biseptata 

AY004782 Zhang & Berbee, 2001 CBS 10894 D. erythrospila 

AF071348 Berbee et al., 1999 DAOM 208990 D.tritici-repentis 
AF071347 Berbee et al., 1999 DAOM 169286 D. tuberosa 

AF071341 Berbee et al., 1999 ATCCF 62323 Exserohilum minor 

AF071340 Berbee et al., 1999 DAOM 208988 E. monoceras 
KC198082 Ahmadpour et al., 2013a Ex1 E. rostratum 

AF163067 Goh & Hyde, 1998 94/1823 E. turcicum 

AF071346 Berbee et al., 1999 Simmons 34-016 Alternaria alternata 

 
 و بحثنتایج 

چهار و  Bipolarisشش گونه از جنس  ،در این تحقیق

روی گیاهان ذرت،  Curvulariaگونه از جنس 

بر اساس صفات ریخت شناسی و سورگوم و نیشکر 

. شوند میشناسایی و معرفی داده های مولکولی 

ناسایی شده به های ش گونهریخت شناسی توصیف 

 شرح زیر است: 
 

Bipolaris bicolor (Mitra) Shoemaker, Can. J. 

Bot. 37: 884 (1959) 
Teleomorph: Cochliobolus bicolor Paul and 

Parbery, Trans. Br. Mycol. Soc. 49: 386 (1966). 

(Fig. 1A-D) 
آباد،  استان اردبیل، پارس های بررسی شده: نمونه

Zea mays ،جدایه 1391 ورشهری ،ZP24 (ABRIICC 

 ،Sorghum bicolorآباد،  استان اردبیل، پارس(؛ 10180

آوری کننده سعدی  جمع ؛SG2جدایه  ،1390مرداد

به رنگ  PDAپرگنه قارچ روی محیط کشت  کرمی.

ای  باشد. کنیدیوفورها منفرد و به رنگ قهوه ای می قهوه

 250-700×  5-7ها ای تیره بوده و ابعاد آن تا قهوه

ها  (. کنیدیومA، 1گیری شد )شکل  میکرومتر اندازه

ای شکل و  راست و یا گاهی اندکی خمیده، استوانه

( بوده و به رنگ obclavateگاهی چماقی معکوس )

(. Cو  B، 1ای تیره دیده شدند )شکل  ای تا قهوه قهوه

دیواره عرضی کاذب بوده و با  4-9ها دارای  کنیدیوم

 . گیری شدند میکرومتر اندازه 42-80×  12-18ابعاد 

این گونه از روی شمار زیادی از گیاهان تیره 

قابل جداسازی است. این گونه در ایران روی  گندمیان

 Setaria spp. ،Echinochola(، Ershad, 2009برنج )

sp. و Cynodon dactylon  (Ahmadpour et al., 

در این مطالعه این گونه  ( گزارش شده است.2011

 در ایرانذرت و سورگوم   برای اولین بار همراه با

 .شود گزارش می
Bipolaris cynodontis (Marignoni) Shoemaker, 

Can. J. Bot. 37(5): 883 (1959) (Fig. 1) 
Teleomorph: Cochliobolus cynodontis R.R. 

Nelson, Mycologia 56(1): 67 (1964). (Fig. 1E-H) 
 Zeaان گلستان، گرگان، است ی بررسی شده: نمونه

mays، جدایه 1390 مرداد ،ZG1 (ABRIICC 



 ...باهمراه  Curvulariaو  Bipolaris های های جنس گونهمطالعه  :کرمی و همکاران 134

 

 ،Sorghum bicolor؛ استان گلستان، گرگان، (10181

 هواز،؛ استان خوزستان، SG1، جدایه 1390 مرداد

 Sacharum، کشت و صنعت دعبل خزاعی

officinarum،  جدایه  ،1390مهرNKh2آوری  جمع ؛

ی محیط کشت پرگنه قارچ روکننده سعدی کرمی. 

PDA  به رنگ سبز زیتونی دیده شد. کنیدیوفورها

ای دیده  منفرد و یا گاهی مجتمع و به رنگ قهوه

×  5-7(. ابعاد کنیدیوفورها Fو  E، 1شوند )شکل  می

ها راست  . کنیدیومگیری شد میکرومتر اندازه 330-150

ای شکل بوده و به رنگ  و یا اندکی خمیده و استوانه

(. G، 1شوند )شکل  ای دیده می تا قهوهای روشن  قهوه

( دیواره عرضی کاذب 6-8)اغلب  4-8ها دارای  کنیدیوم

میکرومتر  35-60×  10-15ها آنبوده و ابعاد 

ای معمول  گونه B. cynodontisگونه  .گیری شد اندازه

( است و از روی Cynodon dactylonروی گیاه مرغ )

کاج نیز سیب و برگ بسیاری از گیاهان از جمله 

ای همه جازی محسوب  جداسازی شده است و گونه

بار در سال  نخستیناین گونه  (.Ellis, 1971) شود می

های خشک شده گیاه مرغ در ایتالیا  از روی برگ 1909

اینگونه توسط . (Nelson, 1964) جداسازی شد

Ahmadpour et al., (2012a )های متعددی  از میزبان

گونه  اسازی شده است.از جمله ذرت و سورگوم جد

Sacharum officinarum  میزبان جدیدی برای این

 .باشد گونه می

 

 
. E-Hها.  زنی دو قطبی و تک قطبی کنیدیوم . جوانهDها،  . کنیدیومB&C. کنیدیوفور، A ؛Bipolaris bicolor . گونهA-D  .1شکل 

Bipolaris cynodontis ؛F&Eها. کنیدیوفور ،Gها،  . کنیدیومFمیکرومتر(. 10)مقیاس =  زنی دو قطبی کنیدیوم نه. جوا 
Figure 1. A-D. Bipolaris bicolor; A. Conidiophores, B&C. Conidia, D. Bipolar and monopolar 

germination of conidia. E-F. Bipolaris cynodontis; E&F. Conidiophores, G. Conidia, F. Bipolar 

germination of conidia (Bar = 10 μm). 
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Bipolaris maydis (Y. Nisik. & C. Miyake) 

Shoemaker, Can. J. Bot. 33: 882 (1959) 
Teleomorph: Cochliobolus heterostrophus 

(Drechsler) Drechsler, Phytopathology 24: 973 

(1934). (Fig. 2A-F) 

 Zeaاستان گلستان، گرگان،  ی بررسی شده: نمونه

mays ، جدایه1391تیر ،ZG10 (ABRIICC 10182) ؛

تیر ، Zea maysقراخیل،  -شهرقائماستان مازندران، 

آوری  جمع(؛ ABRIICC 10183) ZS13، جدایه 1391

پرگنه قارچ روی محیط کشت  کننده سعدی کرمی.

PDA ها غالبا به  کنیدیوفور باشد. به رنگ خاکستری می

ی تیره ا ای تا قهوه صورت مجتمع بوده و به رنگ قهوه

×  5-7(. کنیدیوفورها با ابعاد A، 2دیده شدند )شکل

گیری  اندازهمیکرومتر ( 800-1100)اغلب  1100-550

ها به طور واضح خمیده و دوکی شکل  . کنیدیومشدند

ای دیده شد  ای روشن تا قهوه بوده و به رنگ قهوه

-10)اغلب  6-11ها دارای  (. کنیدیومDو  C، 2)شکل 

×  12-18ها اذب بوده و ابعاد آن( دیواره عرضی ک8

گیری  اندازه میکرومتر (100-120)اغلب  120-65

میکرومتر  3-5. عرض هیلوم در این گونه شدند

از  B. maydisگونه  .(E، 2)شکل  گیری شد اندازه

مرطوب و برگی ذرت در نواحی نیمه عوامل مهم لکه

(. این گونه در White, 1999باشد ) گرمسیری جهان می

های مازندران، گیالن و گلستان گزارش  ان از استانایر

 ,Ershad, 2009; Abbasi & Aliabadiاست )  شده

2009; Mehrian et al., 2000 دو نژاد از قارچ .)B. 

maydis به نام نژاد ،T  و نژادO اند  معرفی شده

(Hooker, 1970هر دو نژاد از نظر ریخت .)  شناسی

های لوکوس توکسین  مشابه هستند اما از لحاظ آلل

 Klittich( متفاوت هستند )Tox 1میزبان اختصاصی )

& Bronson, 1986هایی با آلل  (. استرینTOX-1  نژاد(

T تولید )T-های  توکسین کرده و سبب ایجاد لکه

 T-cmsهای ذرت هیبرید  دوکی شکل بزرگ روی برگ

(Texas cytoplasmic male-sterileمی ) در ندگرد ،

-T(، O)نژاد  tox-1هایی با آلل  ینحالی که استر

های کوچک  توکسین تولید نکرده و سبب ایجاد لکه

شوند  می T-cmsموازی روی برگهای ذرت هیبرید 

(Klittich & Bronson, 1986 این گونه .) در ایران روی

 .(Ahmadpour et al., 2013bذرت گزارش شده است )

 
Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker, 

Can. J. Bot. 37(5): 883 (1959)  
Teleomorph: Cochliobolus miyabeanus (S. 

Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur, Indian 

Journal of Agricultural Research 12: 733 (1942). 

(Fig. 2G-L) 

 Zeaاستان گلستان، گرگان،  ی بررسی شده: نمونه

mays، جدایه 1391 تیر ،ZGo1 (ABRIICC 10184 )

آوری کننده  ؛ جمعZGo3 (ABRIICC 10185)و 

به  PDAپرگنه قارچ روی محیط کشت  سعدی کرمی.

باشد. کنیدیوفورها منفرد یا مجتمع  رنگ خاکستری می

ای روشن تا  های کوچک بوده و به رنگ قهوه در دسته

طول  هها ب (. کنیدیوفورG، 2ای دیده شدند )شکل  قهوه

. بودندمیکرومتر  5-7رض میکرومتر و ع 1150-500

ای  و به رنگ قهوه دوکی شکل ،ها خمیده کنیدیوم

ها  (. کنیدیومJ-H، 2روشن تا طالیی دیده شدند )شکل 

 هادیواره عرضی کاذب بوده و ابعاد آن 6-12دارای 

. هیلوم گیری شد میکرومتر اندازه 145-55×  20-15

این (.K، 2اندکی متورم و دارای پاپیل است )شکل 

ونه دارای دامنه میزبانی وسیعی است و به عنوان گ

های  ترین بیماری ای برنج که یکی از مهم عامل لکه قهوه

 (. Scheffer, 1997برنج است، شناخته شده است )

ای  های قهوه عالیم مهم ناشی از این بیمارگر لکه

باشد. عالیم ممکن است  روی برگ و پوشینه میزبان می

وشه نیز ظاهر گردد، اما به روی کولیوپتیل و غالف خ

شود.  ندرت روی ریشه، غالف جوان و ساقه تشکیل می

اند.  شکل در سطح برگ پراکنده ها به صورت هم لکه

ها  های بالغ یا نشا بیماری ممکن است سبب ضعف بوته

در خزانه شود اما زمانی که سبب آلودگی بذر گردد 

 Ouشود ) محصول از نظر کمی و کیفی دچار افت می

از نقاط مختلف ایران روی  B. oryzae(. گونه 1985

 & Ershad, 2009; Abbasiبرنج گزارش شده است )

Aliabadi, 2009.)  این گونه برای اولین بار در ایران از

 شود. میزبان ذرت گزارش می

 
Bipolaris sorghicola (Lefebvre and Shervin) 

Alcorn, Mycotaxon 17: 69 (1983). (Fig. 3A-D)  
، پارس آباد، استان اردبیل ی بررسی شده: نمونه

Sorghum bicolor، جدایه  ،1391 تیرSB9 
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(ABRIICC 10186)،؛ استان گلستان، گرگان 

Sorghum bicolor،  جدایه 1391تیر ،SS5 

(ABRIICC 10187)آوری کننده سعدی کرمی. ؛ جمع 

به رنگ زیتونی  PDAپرگنه قارچ روی محیط کشت 

باشد. می

 

 
 میکرومتر(، 100=  )مقیاسها  . کنیدیومBمیکرومتر(،  100. کنیدیوفور )مقیاس = Bipolaris maydis ،A. گونه A-F. 2شکل 

D&Cها،  . کنیدیومE ،هیلوم .Fمیکرومتر(.  10زنی دوقطبی کنیدیوم )مقیاس =  . جوانهG-L گونه .Bipolaris oryzae؛ G .
 میکرومتر(. 10زنی دوقطبی کنیدیوم )مقیاس =  جوانه. L. هیلوم، Kها،  . کنیدیومJ-Hمیکرومتر(،  100کنیدیوفور )مقیاس = 

Figure 2. Bipolaris maydis; A. Conidiophores and conidia (Bar = 100 μm), B. Conidia (Bar = 100 μm), 

C&D. Conidia,  

E. Hilum, F. Bipolar germination of conidia (Bar = 10 μm). G-L. Bipolaris oryzae; G. Conidiophores 

(Bar = 100 μm), H-J. Conidia, K. Hilum, L. Bipolar germination of conidia (Bar = 10 μm). 
 

منفرد و یا گاهی در  کنیدیوفورها معموالً

ای  ای تا قهوه های کوچک بوده و به رنگ قهوه دسته

 به طول(. کنیدیوفورها A، 3تیره دیده شدند )شکل 

 5-8( میکرومتر و عرض 500-700)اغلب  780-300

ها اندکی خمیده، دوکی  باشند. کنیدیوم میکرومتر می

ای روشن تا  ای شکل بوده و به رنگ قهوه تا استوانه

ها دارای  کنیدیوم (.B ،3شکل )شوند  طالیی دیده می

×  12-17ها دیواره عرضی کاذب بوده و ابعاد آن 8-5

. در این گونه ی شدگیر میکرومتر اندازه 95-55

شوند  کنیدیوفورهای ثانویه به وضوح تشکیل می

به عنوان  B. sorghicolaگونه  .(C، 3)شکل 

ای یا  ذرت خوشه برگی ترین عامل بیماری لکه مهم

باشد. عالیم اولیه بیماری به صورت  سورگوم مطرح می

این  ای بوده که بعداً های قرمز متمایل به قهوه لکه
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(. Ellis, 1971آیند ) ای در می رگه ها به صورت لکه

ای  ذرت خوشهاین گونه در ایران روی برنج، 

(Sorghum bicolor) ( و قیاقSorghum haelpense )

 & Ershad, 2009; Abbasiگزارش شده است )

Aliabadi, 2009; Ahmadpour et al., 2011.) 

 
Bipolaris sorokiniana (sacc) Shoemaker, Can. J. 

Bot. 37: 884 (1959) 
Teleomorph: Cochliobolus sativus (Ito & 

Kurib.) Drechsler ex Dastur, Ind. J. Agric. Sci. 

12: 733 (1942). (Fig. 3E-I) 
استان اردبیل، پارس آباد،  های بررسی شده: نمونه

Zea mays ، جدایه 1390شهریور ،ZP5 (ABRIICC 

، Sorghum bicolor؛ استان گلستان، گرگان، (10188

آوری کننده سعدی  جمع ؛SG4، جدایه 1390مرداد 

به رنگ  PDAپرگنه قارچ روی محیط کشت  کرمی.

کنیدیوفورها منفرد و یا در  .باشد ای تیره می قهوه

ای  های کوچک و زانویی بوده و به رنگ قهوه دسته

 (. کنیدیوفورها Fو  E، 3شوند )شکل  روشن دیده می

گیری  تر اندازهمیکروم 95-150×  5-8با ابعاد 

ها اغلب راست و یا گاهی اندکی خمیده  کنیدیوم .شدند

ای تیره دیده  بوده و دوکی شکل تا بیضوی و رنگ قهوه

 5-9ها دارای  کنیدیوم(. Hو  G، 3شوند )شکل  می

-110×  18-28ها دیواره عرضی کاذب بوده و ابعاد آن

دارای  B. sorokinianaگونه  .باشند میمیکرومتر  55

هایی حاکی از  منه میزبانی وسیعی بوده و گزارشدا

 ای نیز وجود دارد جداسازی این گونه از گیاهان دو لپه

(Abbasi & Aliabadi, 2009). 

 
. Cها،  . کنیدیومBمیکرومتر(،  100=  ها )مقیاس . کنیدیوفور و کنیدیومA؛ Bipolaris sorghicola . گونهA-D. 3شکل 

 Bipolaris. گونه E-Iمیکرومتر(.   10ها )مقیاس =  زنی دوقطبی و تک قطبی کنیدیوم . جوانهDتشکیل کنیدیوفور ثانویه، 

sorokiniana ؛E&F ،کنیدیوفورها .G&Hها،  . کنیدیومIمیکرومتر(. 10ها )مقیاس =  زنی دوقطبی و تک قطبی کنیدیوم . جوانه 

Figure 3. Bipolaris sorghicola: A. Conidiophores and conidia (Bar = 100 μm), B. Conidia, C. Secondary 

conidiophores formation, D. Bipolar and monopolar germination of conidia (Bar = 10 μm). E-I. Bipolaris 

sorokiniana; E&F. Conidiophores, G&H. Conidia, I. Bipolar and monopolar germination of conidia (Bar = 10 μm). 
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این گونه عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم 

باشد که خسارت زیادی را به این محصول وارد  می

کند و اغلب گزارشات نیز در ایران از این محصول  می

 ,Ershad, 2009; Abbasi & Aliabadiباشد ) می

به عنوان عامل  B. sorokiniana(. گونه 2009

سوختگی برگ، پژمردگی گیاهچه، پوسیدگی طوقه، 

ها، سوختگی سنبله و نقطه سیاه دانه  آلودگی میانگره

 ,Duveiller & Gilchristشود ) گندم معرفی می

میزبان  این گونه برای اولین بار در ایران از  (.1994

 .شود ذرت گزارش می

 
 Curvularia ellisii (Danquah) Alcorn, Trans. 

Br. mycol. Soc. 81(1): 174 (1983)  
Teleomorph: Cochliobolus ellisii Alcorn, Trans. 

Br. mycol. Soc. 81(1): 172 (1983). (Fig. 4A-C) 

 گرگان، استان گلستان، :نمونه بررسی شده

 ZG9جدایه  ،1390 مرداد ،Zea mays برون، اینچه

(ABRIICC 10189)آوری کننده سعدی کرمی. ؛ جمع 

به رنگ  PDAپرگنه قارچ روی محیط کشت 

اشد. کنیدیوفورها منفرد و یا مجتمع ب ای تیره می قهوه

ای تیره با قاعده متورم دیده  بوده و به رنگ قهوه

×  5-8(. کنیدیوفورها با ابعاد A، 4)شکل شوند می

ها  . کنیدیومگیری شدند میکرومتر اندازه 450-115

(، pyriformراست و یا خمیده، بیضوی تا گالبی شکل )

اقی بوده و به ( و به ندرت چمnavicularشکل )  قایقی

 ،4شکل )شوند  ای تیره دیده می ای تا قهوه رنگ قهوه

B.) دیواره عرضی  2به ندرت  یا  3ها دارای  کنیدیوم

میکرومتر  12-38×  10-15ها کاذب بوده و ابعاد آن

به عنوان ساپروفیت از  C. ellisiiگونه  .شدگیری  اندازه

 Caretta)در کنیا  Crotalaria pseudospartiumروی 

et al., 1999،) Dactyloctenium aegyptium  در

از تایلند  Pinus khasya ،(Sivanesan, 1987استرالیا )

(Manamgoda et al., 2011; Tokumasu et al., 

 ,.Ahmadpour et alو روی ذرت از ایران ) ( 1990

 گزارش شده است. (2013

 
Curvularia hawaiiensis (Bugnic. ex M.B. Ellis) 

Manamgoda, L. Cai & K. D. Hyde 2012, Fungal 

Diversity 56: 141(2012). (Fig. 4D-F)  

 استان اردبیل، پارس آباد، های بررسی شده: نمونه

Sorghum bicolor ، جدایه ،1390شهریور SP1 

(ABRIICC 10190)آوری کننده سعدی کرمی. جمع ؛ 

به رنگ  PDAپرگنه قارچ روی محیط کشت 

ای تا  . کنیدیوفورها منفرد به رنگ قهوهباشد زیتونی می

(. ابعاد Eو  D، 4ای تیره دیده شدند )شکل  قهوه

گیری  میکرومتر اندازه 50-170×  5-7کنیدیوفورها 

ای شکل  ها راست و بیضوی تا استوانه . کنیدیومشد

شوند  دیده می ای تیره ای تا قهوه بوده و به رنگ قهوه

( دیواره 5)اغلب  3-6ها دارای  (. کنیدیومF، 4)شکل 

 19-38×  6-10ها عرضی کاذب بوده و ابعاد آن

از گیاهان  C. hawaiiensisگونه  .بودمیکرومتر 

مختلف، خاک، منسوجات و غیره از اغلب کشورها 

جداسازی شده است و به عنوان عامل لکه برگی چمن 

 ,Mirabolfathi & Ershadو گندم معرفی شده است )

2006; Ellis 1971 .) ًاز روی چمن، این گونه قبال

 و  Festuca rubra ،Poa pratensisگندم، قیاق، برنج، 

Agrostis tenuis( از ایران گزارش شده استErshad, 

2009; Nazari et al., 2011; Ahmadpour et al., 

(. این گونه به عنوان عامل سوختگی برگ و 2011

ها معرفی شده است  برگی در برخی میزبان لکه

(Subramanyam, 1990) اهمیت این گونه بیشتر به .

این گونه به همراه  زایی در انسان است. خاطر بیماری

به عنوان  C. spiciferaو  C. australiensisدو گونه 

 Emamiاند ) طلب انسانی شناسایی شده بیمارگر فرصت

& Hack, 2002.)  این گونه در ایران از رویSorghum 

halepense ست )گزارش شده اAhmadpour et al., 

2011 .) 

 
Curvularia papendorfii Alcorn, Mycotaxon 17: 

68(1983). (Fig. 5A-D) 

اهواز، کشت و  خوزستان،استان  :بررسی شده  نمونه

 مهر ،Sacharum officinarum صنعت دعبل خزاعی،

و NKh10 (ABRIICC 10191 )های  جدایه ،1390

NKh18 (ABRIICC 10192)آوری کننده  ؛ جمع

به  PDAپرگنه قارچ در محیط کشت  سعدی کرمی.

باشد. کنیدیوفورها منفرد و زانویی  ای می رنگ قهوه

، 5)شکل  شوند شن دیده میای رو بوده و به رنگ قهوه
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A  وB میکرومتر و  75-100(. کنیدیوفورها با طول

. در جایگاه گیری شد میکرومتر اندازه 5-8عرض 

های تیره قابل مشاهده است.  زایی زخمومکنیدی

ها به طور واضح خمیده و گالبی شکل  کنیدیوم

شوند  ای تیره دیده می معکوس بوده و به رنگ قهوه

دیواره عرضی  3-4ها دارای  دیوم(. کنیC، 5)شکل 

میکرومتر  25-42×  12-22ها کاذب بوده و ابعاد آن

های  روی گونه C. papendorfiiگونه  .گیری شد اندازه

 ,Sivanesan) هند در.Pennisetum spp مختلف 

 (Ahmadpour et al., 2012a) ، نیشکر از ایران(1987

 و چند میزبان گیاهی دیگرگزارش شده است.

 

 
 میکرومتر(. 10زنی دوقطبی کنیدیوم )مقیاس =  . جوانهCها،  . کنیدیومB. کنیدیوفورها، A؛ Curvularia ellisii. گونه A-C. 4شکل 

D-F گونه .Curvularia hawaiiensis ؛D&E ،کنیدیوفور .Fمیکرومتر(. 10ها )مقیاس =  . کنیدیوم 
Fig. 4. Curvularia ellisii; A. Conidiophores, B. Conidia, C. Bipolar germination of conidia (Bar = 10 μm). 

D&F. Curvularia hawaiiensis; D&E. Conidiophore, F. Conidia (Bar = 10 μm). 
 

Curvularia spicifera (Bainier) Subram., 

Hyphomycetes (New Delhi): 756 (1971) 
Teleomorph: Cochliobolus spicifer R.R. Nelson, 

Mycologia 56: 198 (1964). (Fig. 5E-H) 
 ،پارس آباد ،اردبیل  استانهای بررسی شده:  نمونه

جدایه  ،1390شهریور  ،Sorghum bicolor ،حاجی آباد

SP2 (ABRIICC 10193)پارس آباد، ،اردبیل  ؛ استان 

 ZP1جدایه ، 1390شهریور  ،Zea mays تپراق کندی،

(ABRIICC 10194)کشت و هواز، استان خوزستان، ا ؛

مهر  ،Sacharum officinarum صنعت دعبل خزاعی،

 .آوری کننده سعدی کرمی جمع ؛NKh3جدایه ، 1390

 به رنگ PDAپرگنه قارچ روی محیط کشت 

باشد. کنیدیوفورها منفرد و یا گاهی در  زیتونی می

ای  ای تا قهوه های کوچک بوده و به رنگ قهوه دسته

(. ابعاد Fو  E ،5شوند )شکل  تیره دیده می

گیری  میکرومتر اندازه 150-310×  4-6کنیدیوفورها 

ای شکل بوده و به  ها راست و استوانه . کنیدیومشد

(. G، 5ند )شکل شو ای تیره دیده می رنگ قهوه

دیواره عرضی کاذب و بسیار به  3ها دارای  کنیدیوم

ها دیواره عرضی کاذب بوده و ابعاد آن 2ندرت دارای 

 .Cگونه  .شدگیری  میکرومتر اندازه 36-21×  15-10

spicifera  جنس  77دامنه میزبانی وسیعی دارد که از

است. شده گیاهی مختلف، هوا و خاک جداسازی 

ه جازی بوده و اغلب در کشورهای ای هم گونه

گرمسیری از فراوانی باالیی برخوردار گرمسیری و نیمه

این گونه در ایران از روی (. Ellis, 1971است )

 Arundo sp. ،Typha زیادی از جمله های میزبان
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latifoliat ،Setaria sp.، Oryza sativa ،Sorghum 

bicolor، S.  halepense ،Zea mays گزارش شده 

 ,Ershad, 2009; Ahmadpour et al., 2011 ,) است

2012b.)  میزبانروی در این مطالعه این گونه از 

Sacharum officinarum جداسازی و شناسایی شد. 

 

 یتجزیه و تحلیل فیلوژنتیک

 ITS1با استفاده از جفت آغازگرهای  ITSتکثیر ناحیه 
تولید  جفت باز 563تا  521، قطعاتی بطول ITS4و 

ای ه انجام همردیف سازی چندگانه ترادف کرد.

گونه مورد  15مربوط به  ITSنوکلئوتیدی ناحیه 

گونه از  22های نوکلئوتیدی  مطالعه به همراه ترادف

 511( منجر به ایجاد 1)جدول  NCBIبانک ژن 

. از مجموع کل شدها(  کاراکتر )نوکلئوتید + گپ

کاراکتر ثابت،  339کاراکترهای مورد بررسی تعداد 

دارای اطالعات کاراکتر  122کاراکتر متغیر و  167

های فیلوژنتیکی ترسیم  درخت پارسیمونی هستند.

دارای توپولوژی یکسانی  MPو  MLشده با روش 

 6در شکل  MLبودند. درخت ترسیم شده به روش 

کی یبا توجه به درخت فیلوژنت نشان داده شده است.

ناحیه توالی  براساس MPو  MLبا روش  ترسیم شده

ITS-rDNA  یاصل شاخه تکاملیسه Drechslera-

Pyrenophora ،Exserohilum-Setosphaeria  و

Bipolaris/Curvularia-Cochliobolus  به ترتیب با

 99/99و  100/98، 100/100 اعتبارسنجی مقدار

(. 6قابل تشخیص است )شکل  (ML/MP) درصد

-Bipolaris/Curvularia شاخه تکاملیهمچنین 

Cochliobolus  روه دو گروه یک و گ شاخهبه دو زیر

Cochliobolus در گروه یک  .شود تقسیم می

Cochliobolus های جنس  گونهBipolaris  دارای که

دیواره  های خمیده، دوکی شکل و با تعداد کنیدیوم

گیرند.  قرار میعدد  بیش از هفت عرضی کاذب

 .B. maydis، Bبیمارگرهای مهم گیاهان زراعی مانند 

oryzae  وB. sorokiniana گیرند.  میقرار روه در این گ

های جنس  گونه Cochliobolusدر گروه دو 

Curvularia های راست یا خمیده، کوتاه و  با کنیدیوم

کمتر از هفت عدد قرار  دیواره عرضی کاذببا تعداد 

های جنس  تعدادی از گونه اخیر های در سال. گرفتند

Bipolaris  دیواره اغلب راست، کوتاه و با  کنیدیومبا

کمتر از هفت عدد در گروه دو  ذبعرضی کا

Cochliobolus های جنس  کنار گونهCurvularia  قرار

 گرفتند. می
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زنی دوقطبی کنیدیوم  . جوانهDها،  . کنیدیومC. کنیدیوفور، Bو  A ؛Curvularia papendorfii گونه .A-D. 5شکل 

زنی دو قطبی  جوانه. H ها، کنیدیوم. G، . کنیدیوفورFو  E؛ Curvularia spicifera گونه .E-H متر(.میکرو 10)مقیاس = 

 میکرومتر(. 10ها )مقیاس =  کنیدیوم
Figure 5. A-D. Curvularia papendorfii; A&B. Conidiophore, C. Conidia, D. Bipolar germination of 

conidia (Bar = 10 μm). E-H. Curvularia spicifera; E&F. Conidiophore, G. Conidia, H. Bipolar germination of 

conidia (Bar = 10 μm). 
 

Manamgoda et al. (2012 )یجامع طی تحقیق 

ی ومچهار ناحیه ژنتوالی  تجزیه و تحلیل براساس

rDNA-ITS ،GPDH ،rDNA-LSU (large subunit )

روی  EF1-α (translation elongation factor 1-α)و 

-Bipolaris/Curvulariaهای مختلف کمپلکس  گونه

Cochliobolusهایی از جنس  ، گونهBipolaris  که در

در گروه دو  Curvulariaهای جنس  کنار گونه

Cochliobolus گرفتند را به جنس  قرار می

Curvularia  با فرم جنسیCochliobolus  منتقل

 Cochliobolusهای موجود در گروه دو  کردند و گونه

یابی  های توالی جدایه .باقی ماندندبه شکل قبلی خود 

 درجه اعتبارسنجی)با  B. oryzaeهای  شده از گونه

درصد تشابه  99و  (MP/ML) درصد 99/100

)با  B. sorghicolaوتیدی با جدایه استاندارد(، ینوکل
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 98و  (MP/ML) درصد 100/100 درجه اعتبارسنجی

 .B ایه استاندارد(،وتیدی با جدیدرصد تشابه نوکل

cynodontis ( درصد  95/84 درجه اعتبارسنجیبا

(MP/ML)  وتیدی با جدایه یدرصد تشابه نوکل 99و

 89/93با درجه اعتبارسنجی ) B. sorokiniana(، تیپ

وتیدی با یدرصد تشابه نوکل 98و ( MP/MLدرصد )

با درجه اعتبارسنجی ) B. maydis(، تیپجدایه 

درصد تشابه  99و  (MP/MLدرصد ) 100/100

با درجه ) B. bicolor(، تیپوتیدی با جدایه ینوکل

درصد  98و ( MP/MLدرصد ) 89/93اعتبارسنجی 

( در گروه یک تیپوتیدی با جدایه یتشابه نوکل

Cochliobolus  های  (. همه گونه6)شکل گیرند  میقرار

های خمیده، دوکی شکل و  دارای کنیدیوم ذکر شده

 باشند.  می دیواره عرضی کاذبفت با تعداد بیش از ه

های  یابی شده از گونه های توالی به عالوه، جدایه

C. spicifera ( درصد  87/99با درجه اعتبارسنجی

(MP/ML ) وتیدی با جدایه یدرصد تشابه نوکل 99و

 100/99 درجه اعتبارسنجیبا ) C. ellisii ،استاندارد(

(MP/ML)  ا وتیدی بیدرصد تشابه نوکل 98و درصد

 درجه اعتبارسنجیبا ) C. papendorfii(، تیپجدایه 

98/100 (MP/ML)  درصد تشابه  98و درصد

با ) C. hawaiiensis و (تیپوتیدی با جدایه ینوکل

 98و درصد  (MP/ML) 100/100 درجه اعتبارسنجی

در گروه دو  (تیپوتیدی با جدایه یدرصد تشابه نوکل

Cochliobolus هایی که  گونه(. 6)شکل  گیرند قرار می

های  گیرند دارای کنیدیوم در گروه مذکور قرار می

دیواره راست )به ندرت خمیده(، کوتاه و با تعداد 

نتایج  باشند. کمتر از هفت می عرضی کاذب

این تحقیق با تحقیقات  درفیلوژنتیکی بدست آمده 

حاصل و نحوه  های تکاملی شاخهاز نظر تعداد  قبلی

سو  کامال هم های تکاملی شاخهها در  توزیع گونه

 ,.Berbee et al., 1999; Kodsued et al)باشد.  می

2006; Sun et al., 2003; Manamgoda et al., 2011, 

2012; Ahmadpour et al., 2012 , 2013b.) 
 

 ها زایی جدایه بیماری آزمون

که جهت   Curvulariaو Bipolarisهای  از میان گونه

های نیشکر استفاده  زایی روی بوته انجام آزمون بیماری

یک روی نیشکر در مرحله  زایی هیچ شدند، بیماری

از میان تمامی  .نشدبرگی اثبات چهار تا شش

ای که جهت انجام های شناخته شده های گونه جدایه

ی های چهار تا شش برگ زایی روی بوته آزمون بیماری

 ZGo1 (B. oryzae،)ذرت استفاده شدند، سه جدایه

ZP9 (B. sorokiniana)  وZS13 (B. maydis ،)  روی

 برگی کردند. های تیمار شده ایجاد عالیم لکه بوته

 .Bبه وسیله گونه  های ذرت عالیم ایجاد شده روی بوته

oryzae زنی ظاهر شدند. عالیم  چهار روز پس از مایه

، کوچک و سفید رنگ با حاشیه های گرد به صورت لکه

های تحت تیمار بودند )شکل  تیره در سطح برگ بوته

7 ،A-C گونه .)B. oryzae  تاکنون به عنوان بیمارگر

و این اولین گزارش از  روی ذرت گزارش نشده است

گونه  .باشد بیماریزایی این گونه روی میزبان ذرت می

B. sorokiniana سطح  زنی، روی پنج روز پس از مایه

های  های ذرت تحت تیمار سبب ایجاد لکه برگ بوته

(. D، 7شکل )ای شد  بیضوی خاکستری با حاشیه قهوه
ها در امتداد  زنی تعدادی از لکه روز پس از مایه 14-10

تری را ایجاد  ها به هم پیوسته و لکه بزرگ رگبرگ

این نخستین گزارش از  .(E، 7کردند )شکل 

روی گیاه ذرت از ایران  B. sorokinianaزایی  بیماری

، یک B. maydisنخستین عالیم در مورد گونه است.

زنی ظاهر گردید. عالیم اولیه به صورت  روز پس از مایه

های کوچک و خاکستری رنگ در سطح برگ ظاهر  لکه

ها به  شدند. پس از گذشت سه الی چهار روز لکه

صورت بیضوی و مستطیلی شکل به آسانی قابل رویت 

زنی، برخی از  روز بعد از مایه 10-14. در نهایت بودند

های کشیده و باریک  ها به هم پیوسته و ایجاد لکه لکه

های آلوده کردند. برخی از  های بوته در امتداد رگبرگ

ها در اثر شدت آلودگی کامال پژمرده و خشک  برگ

برگی ذرت در  شدند. این گونه قبال به عنوان عامل لکه

شده  مازندران و گلستان معرفی های گیالن، استان

های اخیر در  در سال. (Mehraban et al., 2000) است

مناطق مختلف کشت ذرت کشور از ارقام ذرت مقاوم 

 .Bبرگی ناشی از قارچ  ها مانند بیماری لکه به بیماری

maydis شود، در نتیجه توسعه این قارچ  استفاده می

و در اغلب های اخیر بسیار محدود بوده است  در سال
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 شود و اهمیت چندانی ندارد. نمیمناطق کشت ذرت در کشور معموال این بیمارگر یافت 

 

 
 

 رایهآ 37برای ای  هسته rDNAاز  ITS1- 5.8S- ITS2ناحیه  توالی براساس درخت فیلوژنتیکی استنباط شده -6شکل 

 دهد تکرار را نشان می 1000از  درجه اعتبارسنجی. اعداد باالی هر شاخه Maximum likelihoodقارچی با روش 

(MP/ML)گونه . Alternaria alternata  انتخاب شده است. آرایه گروه خارجی به عنوان 
Figure. 6. A Maximum likelihood tree inferred from the ITS1- 5.8S- ITS2 of rDNA regions sequences 

from 37 taxa. The number in front of represented isolates shows the bootstrap values in 1000 bootstrap 

replicates (ML/MP). The ITS sequence of Alternaria alternata was used as out group. 
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 Bipolaris. قارچ D-E و  Bipolaris oryzaeآلوده به قارچ  ذرت های برگی در بوته . عالیم لکهA-C -7شکل 

sorokiniana .در گلخانه 
Figure. 7. A-C. Leaf spot symptoms on infected corn by Bipolaris oryzae  and D-E. Bipolaris sorokiniana 

under greenhouse conditions 

 

هایی که جهت انجام آزمون  از میان تمامی جدایه

های چهار تا شش برگی سورگوم  زایی روی بوته بیماری

 .Bکه گونه  SS5تنها جدایه  استفاده شدند،

sorghicola کرده و به برگی  بود، ایجاد عالیم لکه

زا در این مرحله از رشد گیاه  عنوان گونه بیماری

 .شود میمعرفی 

روی  B. sorghicolaزنی گونه  یک روز بعد از مایه 

های کوچک به صورت نقاط  های سورگوم، لکه بوته

. شدسرسنجاقی قرمز رنگ روی سطح برگ ظاهر 

ها با گذشت یک هفته بزرگ شده و به صورت  لکه

غوانی تا وی و مستطیلی شکل ارهای بزرگ بیض لکه

آلوده بعد از گذشت دو  های شدیداً . برگقرمز در آمدند

 B. sorghicolaهفته پژمرده و یا خشک شدند. گونه 

گیاه سورگوم  برگی در یکی از عوامل اصلی بیماری لکه

های ایجاد شده توسط این گونه به اشکال  است. لکه

متر  میلی 20×  2-6ای تا کشیده با ابعاد  مختلف نقطه

ای دیده  و به رنگ قرمز تا ارغوانی و گاهی قهوه

و موجب یافته توانند گسترش  می ها شوند. این لکه می

ها  ها اغلب بین رگبرگ های آلوده شوند. لکه مرگ بافت

یابند  ها گسترش میشوند و در امتداد آن میمحدود 

(Saivanesan, 1987 این گونه پراکنش وسیعی در .)

در اغلب مناطق مرطوب  ور دارد و معموالًسطح کش

شود، این بیمارگر نیز  کشور که گیاه سورگوم کشت می

وجود دارد. با این حال، مطالعات کمی روی این گونه 

 تاکنون انجام گرفته است.
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