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چکیده
 نمونهبرداری1391  و1390  سورگوم و نیشکر طی تابستان، همراه گیاهان ذرتCurvularia  وBipolaris به منظور مطالعه گونههای جنسهای
 فارس، البرز، زنجان، اردبیل، گیالن، گلستان،از اندامهای هوایی گیاهان دارای عالیم لکهبرگی در مزارع مناطق مختلف کشور (استان های مازندران
DNA  ازITS  شناسایی گونههای قارچی بر اساس خصوصیات ریخت شناختی و اطالعات توالی حاصل از نواحی.و خوزستان) به عمل آمد
B. ،) جدایه16( B. sorghicola ،) جدایه48( Bipolaris cynodontis  گونه شامل10  بدین ترتیب تعداد.ریبوزومی صورت پذیرفت
19( Curvularia spicifera ) (دو جدایهB. oryzae ،) (چهار جدایهB. bicolor ،) (هفت جدایهB. sorokiniana ،) جدایه17( maydis
 سورگوم و نیشکر شناسایی، (یک جدایه) از گیاهان ذرتC. hawaiiensis  (دو جدایه) وC. ellisii ،) (ده جدایهC. papendorfii ،)جدایه
 در نهایت بیماریزایی. سورگوم و نیشکر در مرحله چهار الی ششبرگی صورت پذیرفت، آزمون بیماریزایی گونهها روی گیاهچههای ذرت.شدند
B.  وB. sorokiniana  گونههای. روی سورگوم اثبات شدB. sorghicola  روی ذرت و گونهB. oryzae  وB. sorokiniana گونههای
. برای اولین بار به عنوان بیمارگر روی ذرت در ایران گزارش میشوندoryzae
.Cochliobolus ، میزبان، ریختشناسی، فیلوژنی، تاکسونومی:واژههای کلیدی
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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
گونههای جنسهای ،Curvularia ،Bipolaris
 Exserohilumو  Drechsleraروی گندمیان به صورت
جامع توسط سیوانسان مورد مطالعه قرارگرفته و به
شدهاند (.)Sivanesan 1987
صورت مشروح گزارش 
ویژگیهایی از جمله شکل کنیدیومها و نحوه جوانهزنی
آنها ،مورفولوژی هیلوم ،منشا لوله تندشی در سلول

پایه و موقعیت آن نسبت به محور کنیدیوم ،نحوه
تشکیل دیواره عرضی کاذب و ویژگیهای جایگاه یا
گره کنیدیومزایی ( )conidiogenous nodesبه عنوان
صفات اصلی و مهم در تمایز سه جنس ،Bipolaris
 Exserohilumو  Drechsleraمطرح شدهاند ( Alcorn
 .)1982a, b, 1983, 1990,1991مراحل جنسی این سه
جنس نیز براساس شکل و وضعیت دیوارههای
آسکوسپورها به راحتی قابل تشخیص میباشند
( .)Sivanesan, 1987جنسهای  Bipolarisو
 Curvulariaدارای مرحله جنسی مشترک
 Cochliobolusهستند.
برخی محققین معتقدند که جنس Bipolaris
بایستی مترادف جنس  Curvulariaدر نظر گرفته
شود ( .)Sivanesan, 1987; Alcorn, 1988با این حال
 )1987( Sivanesanبیان میکند با اینکه این دو
جنس در اغلب موارد دارای صفات ریختشناختی
یکسانی هستند ،اما تا زمانی که اطالعات بیشتر از
طریق مطالعات بیوشیمیایی متابولیتهای ثانویه و
ژنتیکی تعداد زیادی از گونههای این دو جنس حاصل
نشده است ،بایستی به عنوان جنسهای مجزا در نظر
گرفته شوند .اخیراً ،جهت تمایز چهار جنس ذکر شده
ها از روشهای مولکولی از
و گونههای مربوط به آن
جمله ترادفهای نواحی  ،ITS-rDNAژن
گلیسرآلدهید 3-فسفات دهیدروژناز ( )gpdو ژن Brn1
(ژن مسئول در سنتز مالنین) استفاده شدهاست
( Berbee et al., 1999; Sun et al., 2003; Kodsueb
;et al., 2008; Manamgoda et al., 2011, 2012
 )Ahmadpour et al., 2011, 2012a, 2013بر این

اساس سه جنس  Exserohilum ،Bipolarisو
 Drechsleraاز نظر ژنتیکی از یکدیگر متمایز
هستند(2011, 2012a, 2012b, ( Ahmadpour et al. .

 2013bدر سالهای اخیر مطالعات گستردهای را روی
تاکسونومی و فیلوژنی گونههای مختلف جنسهای
 Bipolarisو  Curvulariaدر ایران انجام دادهاند و در
سال  2012گونه جدیدی از جنس  Bipolarisرا با نام
 Bipolaris salkadehensisبرای دنیا معرفی کردند
( .)Ahmadpour et al., 2012bگونههای جنسهای
 Bipolarisو  Curvulariaبه عنوان عوامل لکهبرگی،
پوسیدگی ریشه ،طوقه و ساقه روی انواع گونههای
گیاهان گندمیان شناخته میشوند .برخی گونهها از
جمله  B. oryzae ،B. maydisو B. sorokiniana
خسارت شدیدی را به ترتیب روی گیاهان زراعی ذرت،
برنج و گندم ایجاد میکنند (.)Sivanesan, 1987
تاکنون از ایران  12گونه از جنس  Bipolarisو 19
گونه از جنس  Curvulariaاز روی میزبانهای مختلف
گزارش شده است ( & Ershad, 2009; Abbasi
Aliabadi, 2009; Ahmadpour et al., 2011, 2012a,
.)2012b, 2013

گونههای ،B. zeicola ،B. maydis
 ،cynodontisو  Bipolaris sp.و گونههای ،C. lunata
 C. spicifera ،C. ellisiiاز روی ذرت ،گونههای B.
 sorghicolaو  B. cynodontisو گونههای C.
 C. spicifera ،C. tuberculata ،australiensisو C.
 lunataاز روی سورگوم و گونه  C. papendorfiiاز
روی نیشکر در ایران گزارش شده اند ( ;Ershad, 2009
.)Abbasi & Aliabadi, 2009
با توجه به وسعت زمینهای زراعی تحت کشت
این سه محصول در ایران و همچنین تنوع آب وهوایی
مناطق مختلف کشور انتظار میرود تعداد گونههای
این دو جنس قارچی روی این میزبانها بیشتر باشد.
اهداف این تحقیق شامل شناسایی گونههای
جنسهای Bipolarisو  Curvulariaهمراه گیاهان
ذرت ،سورگوم و نیشکر در اغلب مزارع کاشت این
محصوالت در ایران ،شناسایی مولکولی و مطالعه روابط
فیلوژنتیکی گونهها براساس توالی ناحیه  ITS-rDNAو
انجام آزمون بیماریزایی گونههای شناسایی شده روی
گیاهان میزبان جهت تعیین گونههای بیماریزا
میباشد.
B.
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مواد و روشها
نمونهبردای
نمونهبرداری در تابستان سالهای  1390و  1391از
مزارع ذرت و سورگوم استانهای گلستان ،مازندران،
گیالن ،اردبیل (دشت مغان) ،فارس ،خوزستان ،زنجان
و البرز و مزارع نیشکر استان خوزستان به عمل آمد.
نمونهبرداری بصورت تصادفی و از بافتهای دارای
عالیم لکهبرگی انجام گرفت .اندامهای گیاهی مشکوک
به آلودگی درون پاکتهای کاغذی جداگانه با ثبت
مشخصات (مکان جمعآوری و تاریخ جمعآوری) به
آزمایشگاه منتقل و بالفاصله به مدت دو الی سه روز در
دمای  25-28درجه سلسیوس در شرایط آزمایشگاه
بین کاغذ خشککن قرار گرفتند .پس از خشک شدن
در یخچال با دمای چهار درجه سلسیوس نگهداری
شدند.
جداسازی و خالصسازی نمونههای قارچی
جهت جداسازی ابتدا بخشهایی از بافتهای آلوده به
مدت  10دقیقه زیر جریان مالیم آب جاری شسته و
سپس با استفاده از اسکالپل به قطعات کوچکتری
تقسیم شده و به مدت یک دقیقه در هیپوکلریت
سدیم رقیق شده  10درصد (نیم درصد کلر فعال)
ضدعفونی سطحی شدند .پس از سه بار شستشوی
نمونهها در آب مقطر استریل و رطوبتگیری نمونهها
روی کاغذ صافی استریل ،قطعات تقریبی به اندازه یک
سانتیمتر مربع از قسمتهای آلوده به همراه نواحی
سالم بافت گیاهی به تشتکهای پتری حاوی
محیطهای کشت آب-آگار دو درصد ( Water agar
 )2%و سیب زمینی دکستروز آگار ( Potato Dextrose
 )Agarمنتقل و در انکوباتور با دمای  25درجه
سلسیوس منتقل گردیدند .خالص سازی قارچهای
رشد کرده به روش تک کنیدیوم ( )single sporeروی
محیط کشت  WAدو درصد انجام شد.
بررسی صفات ریختشناختی
پس از جداسازی و خالصسازی ،جدایهها روی محیط
غذایی  PDAو در شرایط  25-24درجه سلسیوس و
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تاریکی کشت شدند .پنج روز پس از کشت ،رنگ و
شکل پرگنه جدایهها مورد بررسی قرار گرفت .جهت
تعیین خصوصیات میکروسکوپی ،هر جدایه درون
تشتکهای حاوی محیط کشت اختصاصی  TWAبه
متری کاه سه بار استریل گندم
همراه قطعات دو سانتی
( ،)tap water agar + wheat strewکه برای
کنیدیومزایی گونههای جنسهای  Bipolarisو

 Curvulariaاستفاده میشود ،منتقل شد ( Sivanesan,
 .)1987تشتکها به درون انکوباتور با دمای 20-24
درجه سلسیوس و تحت شرایط  NUVمتناوب (12
ساعت تاریکی و  12ساعت روشنایی) منتقل شدند.
صفات ریختشناختی مانند رنگ و شکل پرگنه ،ابعاد و
ها ،طول
رنگ کنیدیوفورها و منفرد یا مجتمع بودن آن
و عرض کنیدیوم و تعداد دیوارههای عرضی آن و نحوه
جوانهزنی کنیدیومها مورد ارزیابی قرار گرفتند
( .)Sivanesan, 1987شناسایی گونههای قارچی یا
استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر 1971, ( Ellis
 )1976و  )1987( Sivanesanانجام شد .جدایههایی از
گونههای شناسایی شده در کلکسیون میکروبی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ()ABRII CC
نگهداری میشوند.
تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک
ده جدایه از گونههای جنس  Bipolarisو شش جدایه
از گونههای جنس  Curvulariaجهت مطالعات
فیلوژنتیکی انتخاب شدند (جدول  .)1به منظور تهیه
توده میسلیوم مورد نیاز جهت استخراج  DNAژنومی،
از میسلیوم کشت هفت روزه جدایههای قارچی روی
محیط غذایی  PDAاستفاده شد .استخراج DNA
ژنومی از میسلیوم جدایهها به روش & Zhang
 )2002( Steffensonصورت گرفت .برای تکثیر نواحی
 ITS1-5.8S-ITS2از  rDNAهستهای نمونههای مورد
بررسی ،از جفت آغازگر White et al., ( ITS1/ITS4
 )1990استفاده شد .مخلوط واکنش  PCRبا حجم 25
میکرولیتر شامل  12/3میکرولیتر آب مقطر استریل
دیونیزه 2/5 ،میکرولیتر 5 ،10X PCR Buffer
میلیموالر  200 ،MgCl2میلیموالر از هر نوکلئوتید،
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 10پیکومول از هر اغازگر ،یک واحد
پلیمراز و سه میکرولیتر  DNAبا غلظت 30-50
نانوگرم تهیه شد .واکنش  PCRدر دستگاه ترموسایکلر
(Corbett ( Palm cycler CG1-96 )Thermal Cycler
 )Research, Australiaانجام گرفت .محصوالت
خالصسازی شده با استفاده از توالییاب ABI PRISM
Applied Biosystems, Foster City, CA, ( 3100
 )USAتوالییابی شدند .پس از ویرایش توالیهای
نوکلئوتیدی بدست آمده با استفاده از نرم افزار
 ،BioEdit v. 7.2.5به منظور مقایسه روابط فیلوژنتیکی
جدایههای توالییابی شده ،شش گونه از جنس
 ،Bipolarisهفت گونه از جنس  ،Curvulariaچهار
گونه از جنس  Exserohilumو چهار گونه از جنس
 Drechsleraاز بانک ژن  NCBIاخذ شدند و گونه
 Alternaria alternata (Fr.) Keisslerنیز به عنوان
آرایه گروه خارجی ( )outgroupانتخاب گردید .عمل
همردیف سازی چندگانه توالیهای نوکلئوتیدی
جدایههای مورد مطالعه به همراه توالیهای
نوکلئوتیدی اخذ شده از بانک ژن  NCBIدر نرم افزار
 )Thompson et al., 1997( Clastal X v. 2.1انجام
گرفت .تبارنماهای فیلوژنتیکی با استفاده از دو روش
 (MP) Maximum Parsimonyو Maximum
 )ML( Likelihoodترسیم شدند .ترسیم تبارنمای
فیلوژنتیکی  MPبا استفاده از روش جستجوی
تبارنمای ابتکاری ( ،)Heuristic searchشاخص
 random addition sequenceبا  1000تکرار و
الگوریتم  TBRبوسیله نرم افزار  MEGA 6.0انجام
گرفت ( .)Tamura et al., 2013در این تجزیه و تحلیل
تمامی مکانهای خالی ) (gapبصورت اطالعات از
دست رفته ( )missing dataدر نظر گرفته شدند.
تبارنمای فیلوژنتیکی  ،MLبا مدل تامورا-نئی
( )Tamura-Neiو توزیع گاما ( )TN93+Gو با استفاده
از نرمافزار  MEGA 6.0تریسم شد .پایداری
Taq DNA

تبارنماهای حاصله بوسیله شاخص  bootstrapو با
 1000تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت (Felsentien,
) .1985کلیه توالیهای نوکلئوتیدی بدست آمده در
این مطالعه در مجموعه دادههای بانک ژن NCBI
ذخیره و شمارههای دسترسی برای آنها فراهم گردید
(جدول .)1
بررسی بیماریزایی جدایهها
جهت بررسی بیماریزایی گونهها ،قلمههای نیشکر رقم
( CP48تهیه شده از کشت و صنعت امام خمینی
خوزستان) و بذور ذرت الین  B73و سورگوم رقم پگاه
(تهیه شده از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و
بذر کرج ،بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفهای) در
متر کاشته
گلدانهایی با قطر  25و ارتفاع  30سانتی
شدند .گلدانها در گلخانه با محدوده دمایی 25-35
درجه سلسیوس نگهداری و هر چهار روز یکبار آبیاری
شدند .مایه زنی به روش اسپور پاشی با استفاده از
سوسپانسیون کنیدیوم با غلظت  104کنیدیوم در
میلیلیتر آب برای گونههای جنس  Bipolarisو 105
کنیدیوم در میلیلیتر آب برای گونههای جنس
 Curvulariaانجام شد .مایه زنی روی گیاهچههای
ذرت ،سورگوم و نیشکر در مرحله چهار الی شش برگی
صورت پذیرفت و به ازای  50میلیلیتر سوسپانسیون
کنیدیوم 10 ،میکرولیتر تویین  20جهت پخش بهتر
ومها در سوسپانسیون کنیدیومی استفاده شد
کنیدی 
( .)Nanayakkara et al., 2008گلدانهای شاهد نیز

با آب مقطر استریل ،مایهزنی شدند .بعد از مایهزنی،
پوشش پالستیکی روی گیاهچهها به مدت  24ساعت
قرار گرفت .بعد از هفت روز ،بیماریزا یا غیر بیماریزا
بودن جدایهها در مرحله چهار الی شش برگی گیاهان
تحت آزمایش بررسی شد.

جدول  -1مشخصات جدایههای استفاده شده در آنالیزهای فیلوژنتیکی
Table 1. Characterization of fungal isolates included in phylogenetic analyses
GenBank
accession No.
AF120260
KP899100
AF163093

Refrence

Isolate/Strain

Species

Olivier et al., 2000
This study
Goh & Hyde, 1998

CBS 960.96
ZP24
BRIP16821

B. bicolor
B. bicolor
B. cynodontis
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- 1ادامه جدول
B. cynodontis
B. maydis
B. maydis
B. maydis
B. oryzae
B. oryzae
B. oryzae
B. sorghicola
B. sorghicola
B. sorghicola
B. sorokiniana
B. sorokiniana
Curvularia clavata
C. cymbopogonis
C. ellisii
C. ellisii
C. hawaiiensis
C. hawaiiensis
C. lunata
C. papendorfii
C. papendorfii
C. papendorfii
C. spicifera
C. spicifera
C. spicifera
Drechslera biseptata
D. erythrospila
D.tritici-repentis
D. tuberosa
Exserohilum minor
E. monoceras
E. rostratum
E. turcicum
Alternaria alternata

ZG1
Leonard HM80
ZG10
BM
BoM
ZGo1
ZGo3
MAFF 511378
SB9
SS5
DAOM 172489
ZP5
DAOM 148084
Alcorn 88109-1
81100c
ZG9
BRIP15933
SP1
UAMH9 1349
9084c
NKh10
NKh18
2199
SP2
ZP1
CBS 108940
CBS 10894
DAOM 208990
DAOM 169286
ATCCF 62323
DAOM 208988
Ex1
94/1823
Simmons 34-016

 کنیدیومها.)A ،1 میکرومتر اندازهگیری شد (شکل
 استوانهای شکل و،راست و یا گاهی اندکی خمیده
) بوده و به رنگobclavate( گاهی چماقی معکوس
.)C  وB ،1 قهوهای تا قهوهای تیره دیده شدند (شکل
 دیواره عرضی کاذب بوده و با4-9 کنیدیومها دارای
. میکرومتر اندازهگیری شدند42-80 × 12-18 ابعاد
این گونه از روی شمار زیادی از گیاهان تیره
 این گونه در ایران روی.گندمیان قابل جداسازی است
Echinochola ،Setaria spp. ،)Ershad, 2009( برنج
Ahmadpour et al., ( Cynodon dactylon  وsp.
 در این مطالعه این گونه.) گزارش شده است2011
برای اولین بار همراه با ذرت و سورگوم در ایران

.گزارش میشود
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)
Zea ، گرگان، استان گلستان:نمونهی بررسی شده
ABRIICC

( ZG1  جدایه،1390  مرداد،mays

This study
Berbee et al., 1999
This study
This study
Ahmadpour et al., 2014
This study
This study
Berbee et al., 1999
This study
This study
Berbee et al., 1999
This study
Berbee et al., 1999
Yun et al. 1999
Goh & Hyde, 1998
This study
Goh & Hyde, 1998
This study
Berbee et al., 1999
Goh & Hyde, 1998
This study
This study
Louis et al., 2014
This study
This study
Zhang & Berbee, 2001
Zhang & Berbee, 2001
Berbee et al., 1999
Berbee et al., 1999
Berbee et al., 1999
Berbee et al., 1999
Ahmadpour et al., 2013a
Goh & Hyde, 1998
Berbee et al., 1999

KP899101
AF158107
KP899103
KC315946
KC315940
KC315944
KC315943
AF071332
KP899106
KP899107
AF158105
KP899108
AF071336
AF071351
AF163091
KC315947
AF163072
KP899102
AF071339
AF163075
KP899104
KP899105
HM195265
KP899109
KP899110
AY004788
AY004782
AF071348
AF071347
AF071341
AF071340
KC198082
AF163067
AF071346

نتایج و بحث
 و چهارBipolaris  شش گونه از جنس،در این تحقیق
، روی گیاهان ذرتCurvularia گونه از جنس
سورگوم و نیشکر بر اساس صفات ریخت شناسی و
.داده های مولکولی شناسایی و معرفی میشوند
توصیف ریخت شناسی گونههای شناسایی شده به
: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)

، پارسآباد، استان اردبیل:نمونههای بررسی شده
ABRIICC ( ZP24  جدایه،1391  شهریور،Zea mays
،Sorghum bicolor ، پارسآباد،)؛ استان اردبیل10180
؛ جمعآوری کننده سعدیSG2  جدایه،1390مرداد
 به رنگPDA  پرگنه قارچ روی محیط کشت.کرمی
 کنیدیوفورها منفرد و به رنگ قهوهای.قهوهای میباشد
250-700 × 5-7 ها
تا قهوهای تیره بوده و ابعاد آن
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)10181؛ استان گلستان ،گرگان،Sorghum bicolor ،
مرداد  ،1390جدایه SG1؛ استان خوزستان ،هواز،
Sacharum
کشت و صنعت دعبل خزاعی،
 ،officinarumمهر  ،1390جدایه NKh2؛ جمعآوری
کننده سعدی کرمی .پرگنه قارچ روی محیط کشت
 PDAبه رنگ سبز زیتونی دیده شد .کنیدیوفورها
منفرد و یا گاهی مجتمع و به رنگ قهوهای دیده
میشوند (شکل  E ،1و  .)Fابعاد کنیدیوفورها × 5-7
 150-330میکرومتر اندازهگیری شد .کنیدیومها راست
و یا اندکی خمیده و استوانهای شکل بوده و به رنگ
قهوهای روشن تا قهوهای دیده میشوند (شکل .)G ،1
کنیدیومها دارای ( 4-8اغلب  )6-8دیواره عرضی کاذب

آنها  35-60 × 10-15میکرومتر
بوده و ابعاد 
اندازهگیری شد .گونه  B. cynodontisگونهای معمول
روی گیاه مرغ ( )Cynodon dactylonاست و از روی
بسیاری از گیاهان از جمله برگ سیب و کاج نیز
جداسازی شده است و گونهای همه جازی محسوب
میشود ( .)Ellis, 1971این گونه نخستین بار در سال
 1909از روی برگهای خشک شده گیاه مرغ در ایتالیا
جداسازی شد ( .)Nelson, 1964اینگونه توسط
 )2012a( Ahmadpour et al.,از میزبانهای متعددی
از جمله ذرت و سورگوم جداسازی شده است .گونه
 Sacharum officinarumمیزبان جدیدی برای این
گونه میباشد.

شکل  .A-D .1گونه Bipolaris bicolor؛  .Aکنیدیوفور .C&B ،کنیدیومها .D ،جوانهزنی دو قطبی و تک قطبی کنیدیومها.E-H .
Bipolaris cynodontis؛  .F&Eکنیدیوفورها .G ،کنیدیومها .F ،جوانهزنی دو قطبی کنیدیوم (مقیاس =  10میکرومتر).
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
نمونهی بررسی شده :استان گلستان ،گرگانZea ،

 ،maysتیر  ،1391جدایه)ABRIICC 10182( ZG10؛
استان مازندران ،قائمشهر -قراخیل ،Zea mays ،تیر
 ،1391جدایه )ABRIICC 10183( ZS13؛ جمعآوری
کننده سعدی کرمی .پرگنه قارچ روی محیط کشت
 PDAبه رنگ خاکستری میباشد .کنیدیوفورها غالبا به
صورت مجتمع بوده و به رنگ قهوهای تا قهوهای تیره
دیده شدند (شکل .)A ،2کنیدیوفورها با ابعاد × 5-7
( 550-1100اغلب  )800-1100میکرومتر اندازهگیری
شدند .کنیدیومها به طور واضح خمیده و دوکی شکل
بوده و به رنگ قهوهای روشن تا قهوهای دیده شد
(شکل  C ،2و  .)Dکنیدیومها دارای ( 6-11اغلب -10
ها × 12-18
 )8دیواره عرضی کاذب بوده و ابعاد آن
( 65-120اغلب  )100-120میکرومتر اندازهگیری
شدند .عرض هیلوم در این گونه  3-5میکرومتر
اندازهگیری شد (شکل  .)E ،2گونه  B. maydisاز
مرطوب و
عوامل مهم لکهبرگی ذرت در نواحی نیمه
گرمسیری جهان میباشد ( .)White, 1999این گونه در
ایران از استانهای مازندران ،گیالن و گلستان گزارش
شده است ( Ershad, 2009; Abbasi & Aliabadi,
 .)2009; Mehrian et al., 2000دو نژاد از قارچ B.
 ،maydisبه نام نژاد  Tو نژاد  Oمعرفی شدهاند
( .)Hooker, 1970هر دو نژاد از نظر ریختشناسی
مشابه هستند اما از لحاظ آللهای لوکوس توکسین
میزبان اختصاصی ( )Tox 1متفاوت هستند ( Klittich
 .)& Bronson, 1986استرینهایی با آلل ( TOX-1نژاد
 )Tتولید -Tتوکسین کرده و سبب ایجاد لکههای
دوکی شکل بزرگ روی برگهای ذرت هیبرید T-cms
( )Texas cytoplasmic male-sterileمیگردند ،در
حالی که استرینهایی با آلل ( tox-1نژاد -T ،)O
توکسین تولید نکرده و سبب ایجاد لکههای کوچک
موازی روی برگهای ذرت هیبرید  T-cmsمیشوند
( .)Klittich & Bronson, 1986این گونه در ایران روی
ذرت گزارش شده است (.)Ahmadpour et al., 2013b
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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
نمونهی بررسی شده :استان گلستان ،گرگانZea ،

 ،maysتیر  ،1391جدایه )ABRIICC 10184( ZGo1
و )ABRIICC 10185( ZGo3؛ جمعآوری کننده
سعدی کرمی .پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAبه
رنگ خاکستری میباشد .کنیدیوفورها منفرد یا مجتمع
در دستههای کوچک بوده و به رنگ قهوهای روشن تا
قهوهای دیده شدند (شکل  .)G ،2کنیدیوفورها به طول
 500-1150میکرومتر و عرض  5-7میکرومتر بودند.
کنیدیومها خمیده ،دوکی شکل و به رنگ قهوهای
روشن تا طالیی دیده شدند (شکل  .)J-H ،2کنیدیومها
ها
دارای  6-12دیواره عرضی کاذب بوده و ابعاد آن
 55-145 × 15-20میکرومتر اندازهگیری شد .هیلوم
اندکی متورم و دارای پاپیل است (شکل .)K ،2این
گونه دارای دامنه میزبانی وسیعی است و به عنوان
عامل لکه قهوهای برنج که یکی از مهمترین بیماریهای
برنج است ،شناخته شده است (.)Scheffer, 1997
عالیم مهم ناشی از این بیمارگر لکههای قهوهای
روی برگ و پوشینه میزبان میباشد .عالیم ممکن است
روی کولیوپتیل و غالف خوشه نیز ظاهر گردد ،اما به
ندرت روی ریشه ،غالف جوان و ساقه تشکیل میشود.
لکهها به صورت همشکل در سطح برگ پراکندهاند.
بیماری ممکن است سبب ضعف بوتههای بالغ یا نشاها
در خزانه شود اما زمانی که سبب آلودگی بذر گردد
محصول از نظر کمی و کیفی دچار افت میشود ( Ou
 .)1985گونه  B. oryzaeاز نقاط مختلف ایران روی
برنج گزارش شده است ( & Ershad, 2009; Abbasi
 .)Aliabadi, 2009این گونه برای اولین بار در ایران از
میزبان ذرت گزارش میشود.
)Bipolaris sorghicola (Lefebvre and Shervin
)Alcorn, Mycotaxon 17: 69 (1983). (Fig. 3A-D

نمونهی بررسی شده :استان اردبیل ،پارس آباد،
 ،Sorghum bicolorتیر  ،1391جدایه SB9
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()ABRIICC 10186؛ استان گلستان ،گرگان،
 ،Sorghum bicolorتیر  ،1391جدایه SS5
()ABRIICC 10187؛ جمعآوری کننده سعدی کرمی.

پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAبه رنگ زیتونی
میباشد.

شکل  .A-F .2گونه  .A ،Bipolaris maydisکنیدیوفور (مقیاس =  100میکرومتر) .B ،کنیدیومها (مقیاس =  100میکرومتر)،
 .D&Cکنیدیومها .E ،هیلوم .F ،جوانهزنی دوقطبی کنیدیوم (مقیاس =  10میکرومتر) .G-L .گونه Bipolaris oryzae؛ .G
کنیدیوفور (مقیاس =  100میکرومتر) .J-H ،کنیدیومها .K ،هیلوم .L ،جوانهزنی دوقطبی کنیدیوم (مقیاس =  10میکرومتر).
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).

کنیدیوفورها معموالً منفرد و یا گاهی در
دستههای کوچک بوده و به رنگ قهوهای تا قهوهای
تیره دیده شدند (شکل  .)A ،3کنیدیوفورها به طول
( 300-780اغلب  )500-700میکرومتر و عرض 5-8
میکرومتر میباشند .کنیدیومها اندکی خمیده ،دوکی
تا استوانهای شکل بوده و به رنگ قهوهای روشن تا
طالیی دیده میشوند (شکل  .)B ،3کنیدیومها دارای

ها × 12-17
 5-8دیواره عرضی کاذب بوده و ابعاد آن
 55-95میکرومتر اندازهگیری شد .در این گونه
کنیدیوفورهای ثانویه به وضوح تشکیل میشوند
(شکل  .)C ،3گونه  B. sorghicolaبه عنوان
مهمترین عامل بیماری لکهبرگی ذرت خوشهای یا
سورگوم مطرح میباشد .عالیم اولیه بیماری به صورت
لکههای قرمز متمایل به قهوهای بوده که بعداً این
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لکهها به صورت رگهای در میآیند (.)Ellis, 1971
این گونه در ایران روی برنج ،ذرت خوشهای
( )Sorghum bicolorو قیاق ()Sorghum haelpense
گزارش شده است ( & Ershad, 2009; Abbasi
.)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

نمونههای بررسی شده :استان اردبیل ،پارس آباد،
 ،Zea maysشهریور  ،1390جدایه ABRIICC ( ZP5
)10188؛ استان گلستان ،گرگان،Sorghum bicolor ،
مرداد  ،1390جدایه SG4؛ جمعآوری کننده سعدی
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کرمی .پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAبه رنگ
قهوهای تیره میباشد .کنیدیوفورها منفرد و یا در
دستههای کوچک و زانویی بوده و به رنگ قهوهای
روشن دیده میشوند (شکل  E ،3و  .)Fکنیدیوفورها
با ابعاد  95-150 × 5-8میکرومتر اندازهگیری
شدند .کنیدیومها اغلب راست و یا گاهی اندکی خمیده
بوده و دوکی شکل تا بیضوی و رنگ قهوهای تیره دیده
میشوند (شکل  G ،3و  .)Hکنیدیومها دارای 5-9
ها -110 × 18-28
دیواره عرضی کاذب بوده و ابعاد آن
 55میکرومتر میباشند .گونه  B. sorokinianaدارای
دامنه میزبانی وسیعی بوده و گزارشهایی حاکی از
جداسازی این گونه از گیاهان دو لپهای نیز وجود دارد
(.)Abbasi & Aliabadi, 2009

شکل  .A-D .3گونه Bipolaris sorghicola؛  .Aکنیدیوفور و کنیدیومها (مقیاس =  100میکرومتر) .B ،کنیدیومها.C ،
تشکیل کنیدیوفور ثانویه .D ،جوانهزنی دوقطبی و تک قطبی کنیدیومها (مقیاس =  10میکرومتر) .E-I .گونه Bipolaris
sorokiniana؛  .E&Fکنیدیوفورها .G&H ،کنیدیومها .I ،جوانهزنی دوقطبی و تک قطبی کنیدیومها (مقیاس =  10میکرومتر).
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
میباشد که خسارت زیادی را به این محصول وارد
میکند و اغلب گزارشات نیز در ایران از این محصول
میباشد ( Ershad, 2009; Abbasi & Aliabadi,
 .)2009گونه  B. sorokinianaبه عنوان عامل
سوختگی برگ ،پژمردگی گیاهچه ،پوسیدگی طوقه،
آلودگی میانگرهها ،سوختگی سنبله و نقطه سیاه دانه
گندم معرفی میشود ( Duveiller & Gilchrist,
 .)1994این گونه برای اولین بار در ایران از میزبان
ذرت گزارش میشود.
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

نمونه بررسی شده :استان گلستان ،گرگان،
اینچهبرون ،Zea mays ،مرداد  ،1390جدایه ZG9
()ABRIICC 10189؛ جمعآوری کننده سعدی کرمی.
پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAبه رنگ
قهوهای تیره میباشد .کنیدیوفورها منفرد و یا مجتمع
بوده و به رنگ قهوهای تیره با قاعده متورم دیده
میشوند (شکل .)A ،4کنیدیوفورها با ابعاد × 5-8
 115-450میکرومتر اندازهگیری شدند .کنیدیومها
راست و یا خمیده ،بیضوی تا گالبی شکل (،)pyriform
قایقی شکل ( )navicularو به ندرت چماقی بوده و به
رنگ قهوهای تا قهوهای تیره دیده میشوند (شکل ،4
 .)Bکنیدیومها دارای  3یا به ندرت  2دیواره عرضی
ها  12-38 × 10-15میکرومتر
کاذب بوده و ابعاد آن
اندازهگیری شد .گونه  C. ellisiiبه عنوان ساپروفیت از
روی  Crotalaria pseudospartiumدر کنیا

( Caretta

 Dactyloctenium aegyptium ،)et al., 1999در
استرالیا ( Pinus khasya ،)Sivanesan, 1987از تایلند
( Manamgoda et al., 2011; Tokumasu et al.,
 )1990و روی ذرت از ایران ( Ahmadpour et al.,
 )2013گزارش شده است.
)Curvularia hawaiiensis (Bugnic. ex M.B. Ellis
Manamgoda, L. Cai & K. D. Hyde 2012, Fungal
)Diversity 56: 141(2012). (Fig. 4D-F

نمونههای بررسی شده :استان اردبیل ،پارس آباد،
 ،Sorghum bicolorشهریور  ،1390جدایه SP1
()ABRIICC 10190؛ جمعآوری کننده سعدی کرمی.
پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAبه رنگ
زیتونی میباشد .کنیدیوفورها منفرد به رنگ قهوهای تا
قهوهای تیره دیده شدند (شکل  D ،4و  .)Eابعاد
کنیدیوفورها  50-170 × 5-7میکرومتر اندازهگیری
شد .کنیدیومها راست و بیضوی تا استوانهای شکل
بوده و به رنگ قهوهای تا قهوهای تیره دیده میشوند
(شکل  .)F ،4کنیدیومها دارای ( 3-6اغلب  )5دیواره
ها 19-38 × 6-10
عرضی کاذب بوده و ابعاد آن
میکرومتر بود .گونه  C. hawaiiensisاز گیاهان
مختلف ،خاک ،منسوجات و غیره از اغلب کشورها
جداسازی شده است و به عنوان عامل لکه برگی چمن
و گندم معرفی شده است ( Mirabolfathi & Ershad,
 .)2006; Ellis 1971این گونه قبالً از روی چمن،
گندم ،قیاق ،برنج Poa pratensis ،Festuca rubra ،و
Agrostis tenuisاز ایران گزارش شده است ( Ershad,
2009; Nazari et al., 2011; Ahmadpour et al.,
 .)2011این گونه به عنوان عامل سوختگی برگ و

لکهبرگی در برخی میزبانها معرفی شده است
( .)Subramanyam, 1990اهمیت این گونه بیشتر به
خاطر بیماریزایی در انسان است .این گونه به همراه
دو گونه  C. australiensisو  C. spiciferaبه عنوان
بیمارگر فرصتطلب انسانی شناسایی شدهاند ( Emami
 .)& Hack, 2002این گونه در ایران از روی Sorghum
 halepenseگزارش شده است ( Ahmadpour et al.,
.)2011
Curvularia papendorfii Alcorn, Mycotaxon 17:
)68(1983). (Fig. 5A-D

نمونه بررسی شده :استان خوزستان ،اهواز ،کشت و
صنعت دعبل خزاعی ،Sacharum officinarum ،مهر
 ،1390جدایههای  )ABRIICC 10191( NKh10و
)ABRIICC 10192( NKh18؛ جمعآوری کننده
سعدی کرمی .پرگنه قارچ در محیط کشت  PDAبه
رنگ قهوهای میباشد .کنیدیوفورها منفرد و زانویی
بوده و به رنگ قهوهای روشن دیده میشوند (شکل ،5
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 Aو  .)Bکنیدیوفورها با طول  75-100میکرومتر و
عرض  5-8میکرومتر اندازهگیری شد .در جایگاه
کنیدیومزایی زخمهای تیره قابل مشاهده است.
کنیدیومها به طور واضح خمیده و گالبی شکل
معکوس بوده و به رنگ قهوهای تیره دیده میشوند
(شکل  .)C ،5کنیدیومها دارای  3-4دیواره عرضی
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ها  25-42 × 12-22میکرومتر
کاذب بوده و ابعاد آن
اندازهگیری شد .گونه  C. papendorfiiروی گونههای
مختلف  Pennisetum spp.در هند ( Sivanesan,
 ،)1987نیشکر از ایران ()Ahmadpour et al., 2012a
و چند میزبان گیاهی دیگرگزارش شده است.

شکل  .A-C .4گونه Curvularia ellisii؛  .Aکنیدیوفورها .B ،کنیدیومها .C ،جوانهزنی دوقطبی کنیدیوم (مقیاس =  10میکرومتر).
 .D-Fگونه Curvularia hawaiiensis؛  .D&Eکنیدیوفور .F ،کنیدیومها (مقیاس =  10میکرومتر).
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

نمونههای بررسی شده :استان اردبیل ،پارس آباد،
حاجی آباد ،Sorghum bicolor ،شهریور  ،1390جدایه
)ABRIICC 10193( SP2؛ استان اردبیل ،پارس آباد،
تپراق کندی ،Zea mays ،شهریور  ،1390جدایه ZP1
()ABRIICC 10194؛ استان خوزستان ،اهواز ،کشت و
صنعت دعبل خزاعی ،Sacharum officinarum ،مهر

 ،1390جدایه NKh3؛ جمعآوری کننده سعدی کرمی.
پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAبه رنگ
زیتونی میباشد .کنیدیوفورها منفرد و یا گاهی در
دستههای کوچک بوده و به رنگ قهوهای تا قهوهای

تیره دیده میشوند (شکل  E ،5و  .)Fابعاد
کنیدیوفورها  150-310 × 4-6میکرومتر اندازهگیری
شد .کنیدیومها راست و استوانهای شکل بوده و به
رنگ قهوهای تیره دیده میشوند (شکل .)G ،5
کنیدیومها دارای  3دیواره عرضی کاذب و بسیار به
ها
ندرت دارای  2دیواره عرضی کاذب بوده و ابعاد آن
 21-36 × 10-15میکرومتر اندازهگیری شد .گونه C.
 spiciferaدامنه میزبانی وسیعی دارد که از  77جنس
گیاهی مختلف ،هوا و خاک جداسازی شده است.
گونهای همه جازی بوده و اغلب در کشورهای
گرمسیری از فراوانی باالیی برخوردار
گرمسیری و نیمه
است ( .)Ellis, 1971این گونه در ایران از روی
میزبانهای زیادی از جمله Typha ،Arundo sp.
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،Oryza sativa ،Setaria sp. ،latifoliat
 Zea mays ،S. halepense ،bicolorگزارش شده
است ( , Ershad, 2009; Ahmadpour et al., 2011,
 .)2012bدر این مطالعه این گونه از روی میزبان
 Sacharum officinarumجداسازی و شناسایی شد.
Sorghum

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی
تکثیر ناحیه  ITSبا استفاده از جفت آغازگرهای
و  ،ITS4قطعاتی بطول  521تا  563جفت باز تولید
کرد .انجام همردیف سازی چندگانه ترادفهای
نوکلئوتیدی ناحیه  ITSمربوط به  15گونه مورد
مطالعه به همراه ترادفهای نوکلئوتیدی  22گونه از
بانک ژن ( NCBIجدول  )1منجر به ایجاد 511
کاراکتر (نوکلئوتید  +گپها) شد .از مجموع کل
کاراکترهای مورد بررسی تعداد  339کاراکتر ثابت،
 167کاراکتر متغیر و  122کاراکتر دارای اطالعات
پارسیمونی هستند .درختهای فیلوژنتیکی ترسیم
شده با روش  MLو  MPدارای توپولوژی یکسانی
بودند .درخت ترسیم شده به روش  MLدر شکل 6
نشان داده شده است .با توجه به درخت فیلوژنتیکی
ترسیم شده با روش  MLو  MPبراساس توالی ناحیه
ITS1

 ITS-rDNAسه شاخه تکاملی اصلی
 Exserohilum-Setosphaeria ،Pyrenophoraو
 Bipolaris/Curvularia-Cochliobolusبه ترتیب با
مقدار اعتبارسنجی  98/100 ،100/100و 99/99
درصد ( )MP/MLقابل تشخیص است (شکل .)6
همچنین شاخه تکاملی Bipolaris/Curvularia-
 Cochliobolusبه دو زیر شاخه گروه یک و گروه دو
 Cochliobolusتقسیم میشود .در گروه یک
 Cochliobolusگونههای جنس  Bipolarisکه دارای
کنیدیومهای خمیده ،دوکی شکل و با تعداد دیواره
عرضی کاذب بیش از هفت عدد قرار میگیرند.
بیمارگرهای مهم گیاهان زراعی مانند B. ،B. maydis
 oryzaeو  B. sorokinianaدر این گروه قرار میگیرند.
در گروه دو  Cochliobolusگونههای جنس
 Curvulariaبا کنیدیومهای راست یا خمیده ،کوتاه و
با تعداد دیواره عرضی کاذب کمتر از هفت عدد قرار
گرفتند .در سالهای اخیر تعدادی از گونههای جنس
 Bipolarisبا کنیدیوم اغلب راست ،کوتاه و با دیواره
عرضی کاذب کمتر از هفت عدد در گروه دو
 Cochliobolusکنار گونههای جنس  Curvulariaقرار
میگرفتند.
Drechslera-
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شکل  .A-D .5گونه Curvularia papendorfii؛  Aو  .Bکنیدیوفور .C ،کنیدیومها .D ،جوانهزنی دوقطبی کنیدیوم
(مقیاس =  10میکرومتر) .E-H .گونه Curvularia spicifera؛  Eو  .Fکنیدیوفور .G ،کنیدیومها .H ،جوانهزنی دو قطبی
کنیدیومها (مقیاس =  10میکرومتر).
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).

 )2012( Manamgoda et al.طی تحقیق جامعی
براساس تجزیه و تحلیل توالی چهار ناحیه ژنومی
)large subunit( rDNA-LSU ،GPDH ،rDNA-ITS
و  )translation elongation factor 1-α( EF1-αروی
گونههای مختلف کمپلکس Bipolaris/Curvularia-
 ،Cochliobolusگونههایی از جنس  Bipolarisکه در
کنار گونههای جنس  Curvulariaدر گروه دو

 Cochliobolusقرار میگرفتند را به جنس
 Curvulariaبا فرم جنسی  Cochliobolusمنتقل
کردند و گونههای موجود در گروه دو Cochliobolus
به شکل قبلی خود باقی ماندند .جدایههای توالییابی
شده از گونههای ( B. oryzaeبا درجه اعتبارسنجی
 100/99درصد ( )MP/MLو  99درصد تشابه
نوکلیوتیدی با جدایه استاندارد)( B. sorghicola ،با
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درجه اعتبارسنجی  100/100درصد ( )MP/MLو 98
درصد تشابه نوکلیوتیدی با جدایه استاندارد)B. ،
( cynodontisبا درجه اعتبارسنجی  84/95درصد
( )MP/MLو  99درصد تشابه نوکلیوتیدی با جدایه
تیپ)( B. sorokiniana ،با درجه اعتبارسنجی 93/89
درصد ( )MP/MLو  98درصد تشابه نوکلیوتیدی با
جدایه تیپ)( B. maydis ،با درجه اعتبارسنجی
 100/100درصد ( )MP/MLو  99درصد تشابه
نوکلیوتیدی با جدایه تیپ)( B. bicolor ،با درجه
اعتبارسنجی  93/89درصد ( )MP/MLو  98درصد
تشابه نوکلیوتیدی با جدایه تیپ) در گروه یک
 Cochliobolusقرار میگیرند (شکل  .)6همه گونههای
ذکر شده دارای کنیدیومهای خمیده ،دوکی شکل و
با تعداد بیش از هفت دیواره عرضی کاذب میباشند.
به عالوه ،جدایههای توالییابی شده از گونههای
( C. spiciferaبا درجه اعتبارسنجی  99/87درصد
( )MP/MLو  99درصد تشابه نوکلیوتیدی با جدایه
استاندارد)( C. ellisii ،با درجه اعتبارسنجی 99/100
( )MP/MLدرصد و  98درصد تشابه نوکلیوتیدی با
جدایه تیپ)( C. papendorfii ،با درجه اعتبارسنجی
 )MP/ML( 100/98درصد و  98درصد تشابه
نوکلیوتیدی با جدایه تیپ) و ( C. hawaiiensisبا
درجه اعتبارسنجی  )MP/ML( 100/100درصد و 98
درصد تشابه نوکلیوتیدی با جدایه تیپ) در گروه دو
 Cochliobolusقرار میگیرند (شکل  .)6گونههایی که
در گروه مذکور قرار میگیرند دارای کنیدیومهای
راست (به ندرت خمیده) ،کوتاه و با تعداد دیواره
عرضی کاذب کمتر از هفت میباشند .نتایج
فیلوژنتیکی بدست آمده در این تحقیق با تحقیقات
قبلی از نظر تعداد شاخههای تکاملی حاصل و نحوه
توزیع گونهها در شاخههای تکاملی کامال همسو
میباشدBerbee et al., 1999; Kodsued et al., ( .
2006; Sun et al., 2003; Manamgoda et al., 2011,
.)2012; Ahmadpour et al., 2012 , 2013b

آزمون بیماریزایی جدایهها
از میان گونههای  Bipolarisو  Curvulariaکه جهت
انجام آزمون بیماریزایی روی بوتههای نیشکر استفاده

شدند ،بیماریزایی هیچ یک روی نیشکر در مرحله
چهار تا ششبرگی اثبات نشد .از میان تمامی
جدایههای گونههای شناخته شدهای که جهت انجام
آزمون بیماریزایی روی بوتههای چهار تا شش برگی
ذرت استفاده شدند ،سه جدایه،)B. oryzae( ZGo1
 )B. sorokiniana( ZP9و  ،)B. maydis( ZS13روی
بوتههای تیمار شده ایجاد عالیم لکهبرگی کردند.
عالیم ایجاد شده روی بوتههای ذرت به وسیله گونه B.
 oryzaeچهار روز پس از مایهزنی ظاهر شدند .عالیم
به صورت لکههای گرد ،کوچک و سفید رنگ با حاشیه
تیره در سطح برگ بوتههای تحت تیمار بودند (شکل
 .)A-C ،7گونه  B. oryzaeتاکنون به عنوان بیمارگر
روی ذرت گزارش نشده است و این اولین گزارش از
بیماریزایی این گونه روی میزبان ذرت میباشد .گونه
 B. sorokinianaپنج روز پس از مایهزنی ،روی سطح
برگ بوتههای ذرت تحت تیمار سبب ایجاد لکههای

بیضوی خاکستری با حاشیه قهوهای شد (شکل .)D ،7
 10-14روز پس از مایهزنی تعدادی از لکهها در امتداد
رگبرگها به هم پیوسته و لکه بزرگتری را ایجاد
کردند (شکل  .)E ،7این نخستین گزارش از
بیماریزایی  B. sorokinianaروی گیاه ذرت از ایران
است .نخستین عالیم در مورد گونه ،B. maydisیک
روز پس از مایهزنی ظاهر گردید .عالیم اولیه به صورت
لکههای کوچک و خاکستری رنگ در سطح برگ ظاهر
شدند .پس از گذشت سه الی چهار روز لکهها به
صورت بیضوی و مستطیلی شکل به آسانی قابل رویت
بودند .در نهایت  10-14روز بعد از مایهزنی ،برخی از
لکهها به هم پیوسته و ایجاد لکههای کشیده و باریک
در امتداد رگبرگهای بوتههای آلوده کردند .برخی از
برگها در اثر شدت آلودگی کامال پژمرده و خشک
شدند .این گونه قبال به عنوان عامل لکهبرگی ذرت در
استانهای گیالن ،مازندران و گلستان معرفی شده
است ( .)Mehraban et al., 2000در سالهای اخیر در
مناطق مختلف کشت ذرت کشور از ارقام ذرت مقاوم
به بیماریها مانند بیماری لکهبرگی ناشی از قارچ B.
 maydisاستفاده میشود ،در نتیجه توسعه این قارچ
در سالهای اخیر بسیار محدود بوده است و در اغلب
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.نمیشود و اهمیت چندانی ندارد

مناطق کشت ذرت در کشور معموال این بیمارگر یافت

 آرایه37  هستهای برایrDNA  ازITS1- 5.8S- ITS2  درخت فیلوژنتیکی استنباط شده براساس توالی ناحیه-6 شکل
 تکرار را نشان میدهد1000  اعداد باالی هر شاخه درجه اعتبارسنجی از.Maximum likelihood قارچی با روش
. به عنوان آرایه گروه خارجی انتخاب شده استAlternaria alternata  گونه.)ML/MP(
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.

144

کرمی و همکاران :مطالعه گونههای جنسهای  Bipolarisو  Curvulariaهمراه با...

شکل  .A-C -7عالیم لکهبرگی در بوتههای ذرت آلوده به قارچ  Bipolaris oryzaeو  .D-Eقارچ Bipolaris
 sorokinianaدر گلخانه.
Figure. 7. A-C. Leaf spot symptoms on infected corn by Bipolaris oryzae and D-E. Bipolaris sorokiniana
under greenhouse conditions

از میان تمامی جدایههایی که جهت انجام آزمون
بیماریزایی روی بوتههای چهار تا شش برگی سورگوم
B.
استفاده شدند ،تنها جدایه  SS5که گونه
 sorghicolaبود ،ایجاد عالیم لکهبرگی کرده و به
عنوان گونه بیماریزا در این مرحله از رشد گیاه
معرفی میشود.
یک روز بعد از مایهزنی گونه  B. sorghicolaروی
بوتههای سورگوم ،لکههای کوچک به صورت نقاط
سرسنجاقی قرمز رنگ روی سطح برگ ظاهر شد.
لکهها با گذشت یک هفته بزرگ شده و به صورت
لکههای بزرگ بیضوی و مستطیلی شکل ارغوانی تا
قرمز در آمدند .برگهای شدیداً آلوده بعد از گذشت دو
هفته پژمرده و یا خشک شدند .گونه B. sorghicola

یکی از عوامل اصلی بیماری لکهبرگی در گیاه سورگوم
است .لکههای ایجاد شده توسط این گونه به اشکال
مختلف نقطهای تا کشیده با ابعاد  20 × 2-6میلیمتر
و به رنگ قرمز تا ارغوانی و گاهی قهوهای دیده
میشوند .این لکهها میتوانند گسترش یافته و موجب
مرگ بافتهای آلوده شوند .لکهها اغلب بین رگبرگها
ها گسترش مییابند
محدود میشوند و در امتداد آن
( .)Saivanesan, 1987این گونه پراکنش وسیعی در
سطح کشور دارد و معموالً در اغلب مناطق مرطوب
کشور که گیاه سورگوم کشت میشود ،این بیمارگر نیز
وجود دارد .با این حال ،مطالعات کمی روی این گونه
تاکنون انجام گرفته است.
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