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چکیده
 از بیمارگرهای مهم خاکزاد می باشند که سبب بروز خسارت جدی در تولید محصوالت زراعی و باغی درFusarium اعضای جنس
 آلوده کننده خاکهای زراعی در مناطق بامیان و دایکندی باFusarium  بهمنظور شناسایی و بررسی پراکنش گونههای.دنیا میگردند
 برای. صورت گرفت7992-7991  نمونه برداری در سالهای،اقلیم نیمه صحرایی و مناطق قندهار و هلمند با اقلیم صحرایی افغانستان
.) استفاده شدPepton PCNB Agar( PPA  محیط کشت اختصاصی، از نمونه های خاکFusarium جداسازی جدایههای
CLA همچنین جهت شناسایی اولیه جدایهها از ویژگیهای ریخت شناختی براساس کشت جدایه ها روی محیطهای کشت
) استفادهPotato Dextrose Agar( PDA ) وSynthetic Nutrient Agar( SNA ،)Carnation Leaf-piece Agar(
 توالی های بدست آمده با استفاده. صورت گرفتtef-1α  توالی یابی بر اساس ناحیه ی ژنی، به منظور شناسایی مولکولی جدایهها.شد
) مقایسهNCBI  وFUSARIUM ID(  با توالی های موجود در بانکهای اطالعاتی ژنتیکی معتبرBLAST از ابزار جستجوی
77  جداسازی گردید که درFusarium  جدایه791  در مجموع. نصب شدMEGA6.0 شدند و درخت فیلوژنتیکی در نرم افزار
F. ،)71%( F. incarnatum-equiseti species complex (FIESC)  بهطوریکه حضور گونههای.گونه مختلف قرار گرفتند
F. ) و7%( F. coeruleum ،)9%( F. oxysporum ،)5%( F. verticillioides ،)1%( F. acuminatum ،)71%( solani
) در مناطقی که7%( F. sambucinum  گونه.) با فراوانی متفاوت در هر دو اقلیم مورد نمونه برداری ردیابی شد7%(compactum
.زمستان فوق العاده سرد و تابستان خشک داشتند و دارای اقلیم نیمه صحرایی بودند (استانهای بامیان و دایکندی) جداسازی گردید
) در مناطقی که7%( F. pseudograminearum ) و79%( F. culmorum ،)71%( F. proliferatum درحالیکه گونههای
.زمستان معتدل و تابستان فوق العاده گرم داشتند و دارای اقلیم صحرایی بودند (استانهای هلمند و قندهار) جداسازی و شناسایی شدند
 اطالعات، در افغانستانFusarium نتایج بدست آمده در این تحقیق در رابطه با شناسایی و پراکنش جغرافیایی گونههای مختلف
.مفیدی برای مدیریت بهتر این بیمارگرهای خاکزاد در مزرعه در اختیار قرار میدهد
. tef-1α ، شناسایی ریخت شناختی، اقلیم نیمه صحرایی، اقلیم صحرایی،Fusarium :واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The members of Fusarium is one of the important causal agent of soil borne diseases which cause serious
damage in the agricultural and horticultural crops in the world. To investigate on dissemination of
Fusarium species, sampling of agricultural soils was taken in the Bamyan and Daikundi with semi desert
climates, and Kandahar and Helmand with desert climates of Afghanistan in 2018-2019. The PPA
medium (Pepton PCNB Agar) was used for isolation of Fusarium sp.. Morphological characteristics of
Fusarium isolates were studied by transferring of their pure cultures to CLA (Carnation Leaf-piece Agar),
SNA (Synthetic Nutrient Agar ) and PDA (Potato Dextrose Agar) mediums. In order to molecular
identification, amplified tef-lα regions in genomic DNA of the isolates were sequenced and were
compared with valid genetic databases (FUSARIUM ID and NCBI) using BLAST search tool and
phylogenetic tree was inferred by MEGA6.0 software. Totally 134 Fusarium isolates were obtained and
grouped in 11 different species. The presence of F. incarnatum-equiseti species complex (FIESC) (28%),
F. solani (16%), F. acuminatum (6%), F.verticillioides (5%), F. oxysporum (3%), F. coeruleum (1%) and
F. compactum (1%) with different frequency were detected in both regions of the sampling areas. F.
sambucinum (1%) was detected in semi-desert climates (Bamyan and Daikundi provinces), while F.
proliferatum (18%), F. culmorum (13%) and F. pseudograminearum (1%) were isolated and identified in
areas with desert climates (Helmand and Kandahar provinces). The results of this study around
geographical distribution of various species of Fusarium in Afghanistan, can provide useful informations
about management of these soil borne pathogens.
Key words: Fusarium, Desert climate, Semi desert climate, Morphological identification, tef-1α .
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مقدمه
اعضای جنس  Fusariumگسترش وسیعی در خاک
های زراعی و غیر زراعی دارند و باعث ایجاد دامنه
گستردهای از بیماریهای گیاهی میشوند ( Marasas
 .)& WFO, 1988; Jiang et al., 2019اعضای این
جنس با تولید مایکوتوکسینهای متعدد تأثیرات
مخربی بر سالمت انسان و دام دارند (Summerell et
) .al., 2010; Morettie, 2009دانستن الگوی انتشار
اعضای این جنس در مناطق مختلف جغرافیایی
می تواند اطالعات مفیدی درباره شرایط رشد و نمو آنها
ارائه نماید ( .)Burgess, 1981مطالعات متعدد در
بخش های مختلف در دنیا نشان داده که تقسیمات
جغرافیایی و فاکتورهای اقلیمی مانند حرارت و
بارندگی تأثیر قابل مالحظهای در انتشار و فراوانی
گونههای  Fusariumدارند )Saremi et al., 1999
; .)Leslie et al., 1990; Burgess et al. 1994گونه-
هایی هستند که گسترش جهانی دارند ( F.
،F. verticillioides ،F. equiseti ،chlamydosporum
F. ،F. semitectum ،F. poae ،F. oxysporum
 solaniو Burgess et al. 1994; ( (F. tricinctum
 ،)Kosiak et al., 2003برخی گونهها محدود به
مناطق معتدل هستند ( F. ،F. acuminatum
F. graminearum ،F. crookwellense ،avenaceum
 F. sporotrichioides ،F. sambucinum ،و F.
Burgess et al. 1994; Kosiak et al., ( )culmorum
 )2003و همچنین گونههایی که در مناطق گرمسیری
و نیمه گرمسیری یافت میشوند (F. ،F. beomiforme
 F. compactum ،longipesو )F. decemcellulare
(F. .)Burgess et al. 1994; Kosiak et al., 2003
 verticillioidesو  F. semitectumنمونه هایی از
 Fusarium spp.هستند که هم مشخصات گونههای
خاکزاد و هم هوازاد را دارند .عمده گونههایی که
گیاهان را آلوده میکنند خاکزاد هستند ( Burgess,
 .)1981گونههای غالب جدا شده از نمونههای خاک در
F.
بیشتر مطالعات گونههای ،F. culmorum
F. ،F. avenaceum ،F. redolens ،oxysporum

 F. flocciferum ،equisetiو  F. dimerumمیباشند

( .)Kosiak et al., 2003بررسی محدودههای اقلیمی و
جغرافیایی پراکنش گونههای F. ،F. graminearum
 asiaticumو  F. boothiiروی گندم با استفاده از مدل
 BIOCLIMدر دنیا نشان داده است که اکثر
پارامترهای آب و هوایی مورد استفاده در مدل سازی،
اختالف معنی دار ی در رابطه با پراکنش این گونهها
نشان میدهند ( .)Backhouse, 2014نتایج مطالعه
ذکر شده مشخص کرد که  F. graminearumدر
مناطق مرتفع دیم کاری تمام قاره ها به جز قطب
جنوب گسترش دارد .به نظر میرسد محدودیتهای
اقلیمی کمی در پراکنش  F. graminearumبر روی
گندم تاثیر دارند ( .)Backhouse, 2014توزیع F.
 asiaticumعمدتا به شرق آسیا محدود میشود ،تجزیه
و تحلیل  ،BIOCLIMپراکنش  F. asiaticumرا در
مناطقی نشان میدهد که گرمترین دمای آن 55ₒc
است و مقدار بارندگی آن به بیشتر از  051میلی متر
میرسد F. boothii .در مناطق نسبتاً محدود ،بیشتر
در آفریقا و مکزیک گسترش دارد که دارای آب و
هوای گرم و نسبتا خشک است (.)Backhouse, 2014
همچنین مطالعه گسترش گونههای F. graminearum
) F. pseudograminearum ،(Gibberella zeaeو F.
 culmorumدر مزارع غالت با استفاده از سیستم
 BIOCLIMدر استرالیا مشخص کرد که F.
graminearumبیشتر در مناطق معتدل گرم و نیمه
گرمسیری با بارندگی متوسط تا زیاد در تابستان شایع
است .جاییکه میانگین دما باالتر از 1.81 ₒcو میزان
باران به بیش از  112میلیمتر میرسد ( Backhouse
 .)& Burgess, 2002همچنین بررسیها نشان داده
است که گسترش  F. culmorumروی غالت نسبت به
 F. pseudograminearumدر مناطقی که که دارای
بارندگی بیشتری هستند (بیش از  211میلیمتر) رخ
میدهد ( Backhouse & Burgess, 2002; Poole et
 .)al., 2013مطالعات جهانی در رابطه با گشترش
جغرافیایی گونه  Fusarium circinatumنشان داد
است که این گونه از  10کشور جهان گزارش شده
است (برزیل ،شیلی ،کلمبیا ،فرانسه  ،هائیتی ،ایتالیا،
ژاپن ،کره جنوبی ،مکزیک ،پرتغال ،اسپانیا ،آفریقای
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جنوبی ،اروگوئه و ایاالت متحده آمریکا) ( Drenkhan

صحرایی) .هدف دیگر این مطالعه بررسی فراوانی
گونههای شناسایی شده است که میتواند اطالعات

شیلی و اروگوئه جداسازی شده است و هنوز در
درختان بالغ مشاهده نشده است ( Drenkhan et al.,
 .)2020بررسی تنوع گونههای  Fusariumدرمناطق
مرتفع و گرمسیری و معتدل مالزی نشان داده است
که از بین  51گونه شناسایی شده در مناطق مرتفع
مالزی بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به گونههای
F. ،F. oxysporum ،F. graminearum ،F. solani

مفیدی برای اتخاذ برنامههای مدیریتی این
بیمارگرهای خاکزاد در اختیار ما قرار دهد.

 .)et al., 2020این بیمارگر تنها از نهالستانهای برزیل،

 F. lutinans،semitectumو  F. proliferatumمیباشد
(.)Manshor et al., 2012
همانگونه که اشاره شد گونههای Fusarium

بیمارگر دامنه وسیعی از محصوالت کشاورزی هستند
( )Saremi, 2005و موجب بروز بیماریهای متعددی
نظیر پوسیدگی اندامهای مختلف (ریشه ،طوقه ،ساقه،
غده و خوشه) ،پژمردگی آوندی و گاهاً مرگ کامل
گیاه میشوند ( .)Agriose, 2005برای مدیریت
گونههای  Fusariumو سایر بیمارگرهای خاکزاد
رویکردهای متنوعی توسعه پیدا کرده است .باتوجه به
اهمیت اعضای این جنس گسترش جغرافیای آن در
دنیا مورد مقایسه قرار گرفته است ( Manshor et al.,
;2012; Vujanovi et al., 2006; Backhouse, 2014

.)Backhouse & Burgess, 2002
ولی مطالعات جامعی در مورد این جنس در مزارع
افغانستان صورت نگرفته است و در زمینه شناسایی
گونههای  Fusariumدر افغانستان اطالعات محدودی
موجود میباشد ( Saremi et al., 2018; Mathur,
 .) 1977با توجه به تنوع اقلیمی در افغانستان و توانایی
گونههای  Fusariumدر ایجاد خسارت در محصوالت
مختلف زراعی و باغی ،مطالعه اکولوژیکی جمعیت و
گسترش این قارچ در خاک افغانستان مفید خواهد
بود .لذا هدف اصلی این مطالعه شناسایی و بررسی
انتشار گونه های  Fusariumدر خاک دو منطقه
اقلیمی متفاوت در افغانستان است .برای این منظور
نقاط مرکزی تا جنوب غربی افغانستان مدنظر قرار
گرفته است که هر کدام بیانگر یک منطقه اقلیمی
زراعی مشخص میباشند ( مناطق نیمه صحرایی و

مواد و روش ها
نمونهبرداری
در این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی
گونههای مختلف  Fusariumآلوده کننده خاک در دو
منطقه اقلیمی متفاوت افغانستان ،نمونه برداری در
سالهای  1011-101.صورت گرفت (شکل  .)1دو
منطقه مختلف بر اساس طبقه بندی اکولوژیکی نقشه
National
محیط زیستی افغانستان ( NEPA
 )Environmetal Protection Agencyانتخاب شدند
( .)NEPA, 2017از نقطه مرکزی به طرف جنوب و
جنوب غربی ،دو منطقه بامیان و دایکندی با اقلیم
نیمه صحرایی و با حداقل درجه حرارت  - 01ₒcدر
زمستان انتخاب شدند که عمدتاٌ گیاهان بوته ای و
جنگلی در آنها رویش دارند ( UNEP & NEPA,
 .)2009همچنین هلمند و قندهار که مناطقی با اقلیم
خشک و صحرایی هستند و باالترین درجه حرارت در
تابستان در آنجا به  21ₒcمیرسد ،مورد نمونه برداری
قرار گرفتند ( .)UNEP & NEPA, 2009میزان
بارندگی ساالنه در مناطق گرمسیر  111میلی متر
میباشد ،در حالیکه میزان بارندگی ساالنه در مناطق
سردسیر به  005میلی متر میرسد ( Aich et al.,
 .)2017ابتدا از هر استان  15مزرعه بصورت تصادفی و
با فواصل بین  51تا  21کیلومتر انتخاب شدند و از هر
مزرعه سه نمونه  511گرمی خاک از عمق  11سانتی
متری جمع آوری شد ،پس از آن نمونه های هر مزرعه
باهم مخلوط شده و یک نمونه ترکیبی برای هر مزرعه
ساخته شد.
نمونهها در داخل پاکتهای کاغذی با ثبت
مشخصات (تاریخ و محل نمونهبرداری) به آزمایشگاه
منتقل گردیدند .نمونههای خاک پس از خشک شدن
در شرایط ازمایشگاه از غربال  .11میکرومتری عبور
داده شدند .در نهایت یک گرم خاک غربال شده از هر
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نمونه نهایی برای جداسازی گونه های Fusarium

استفاده شد.

شکل .1مناطق نمونه برداری شده از خاک های زراعی افغانستان (بامیان ،دایکندی ،هلمند و قندهار) در سالهای  1011و .101.
Figure 1. Sampling areas from agricultural soil in Afghanistan (Bamyan, Daikundi, Helmand and Kandahar) in 2018
and 2019.

روش رقیق سازی خاک
برای رقیق سازی خاک ،ابتدا  1گرم خاک غربال شده
به محلول آب-آگار ( % 1/12 )Water Agarدرصد
اتوکالو شده ،اضافه شد .مخلوط حاصل به مدت 51
دقیقه در شیکر بصورت رفت و برگشتی با  11دور در
دقیقه مخلوط شد و سپس به مدت  01دقیقه به حالت
سکون نگه داشته شد تا فاز جامد رسوب نماید ،و
سوسپانسیون خاک با رقتهای 11 -5 ، 11 - 1و 11 -0
از فاز رویی تهیه شد ( .)Burgess et al., 1994در
ادامه یک میلی لیتر از سوسپانسیون به صورت
یکنواخت روی محیط ( PPAدربرگیرنده پپتون
12گرم1 KH2PO4 ،گرم MgSO4.7H2O ،نیم گرم،
 PCNBیک گرم و آگار  12گرم) پخش گردید ( Nash
 .)& Snyder, 1962نمونههای کشت داده شده در
داخل انکوباتور در دمای  52 ₒcنگهداری شدند.
جداسازی و شناسایی Fusarium

قارچهای رشد کرده به روش تک اسپور روی محیط
آب-آگار ( )WAدو درصد خالصسازی شدند و به

محیط کشت  PDAانتقال داده شدند .بهمنظور
شناسایی جدایههای بدست آمده در این پژوهش
ویژگیهای مختلف ریخت شناختی از قبیل صفات
ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند.
صفات ماکروسکوپی مختلف از قبیل چگونگی رشد،
س رعت رشد ،قطر پرگنه قارچ پس از سه روز و رنگ
ₒ
پرگنه پس از یک هفته در شرایط تاریکی و دمای c
 52روی محیط غذایی  511( PDAگرم سیب زمینی،
 51گرم دکستروز و  51گرم آگار) بررسی شدند.
همچنین مشخصات ریختشناختی ماکروکنیدیومها و
وجود یا عدم وجود اسپورودشیوم جدایههای مورد نظر
روی محیط کشت  51( CLAگرم آگار در هر لیتر آب
و قطعات برگ میخک) بررسی شدند .به این منظور
محیط کشتهای  CLAحاوی جدایههای مورد نظر به
مدت دو هفته در شرایط  15ساعت نور فلورسنت و
 UVبا دمای  51 ₒcو  15ساعت تاریکی در دمای
 55ₒcقرار گرفتند .برای بررسی سایر صفات
میکروسکوپی نظیر وجود یا عدم وجود میکروکنیدیوم،
شکل و نحوه کنیدیزایی جدایههای مورد نظر ،از
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محیط کشت  KH2PO4( SNAیک گرم KNO3 ،یک
گرم MgSO4.7H2O ،نیم گرم KCL ،نیم گرم ،گلوکز

جهت تشخیص قطعات تکثیر یافته حاصل از واکنش
 ،PCRاز الکتروفورز افقی ژل آگارز  1%استفاده شد.

 1/5گرم ،سکروز  1/5گرم و آگار  51گرم در لیتر)
استفاده شد .تشتک های حاوی این محیط ،به مدت
 11-10روز در شرایط تاریکی با دمای 50-55 ₒcقرار
گرفتند .به منظور عکس برداری از ویژگیهای
جدایههای مورد نظر از میکروسکوپ نوری زایس مجهز
به دوربین کانون مدل  B-52استفاده شد .برای
شناسایی از کلیدهای معتبر موجود نظیر لزلی و
سامرل ( ،)5111نلسون ( )11.0و بوث ()1111
استفاده گردید.

عکس برداری از ژل با دستگاه Gel Documentation

شناسایی مولکولی جدایهها
بهمنظور تأیید شناسایی ریخت شناختی از روش تکثیر
و توالی یابی ناحیه ژنی  tef-1αاستفاده شد .برای این
منظور توالی ژنی  11جدایه نماینده از گروه های
مورفولوژیکی شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند.
به منظوراستخراج  DNAژنومی قارچ ،از روش ژانگ و
استفنسون ( )5111استفاده شد .همچنین جهت
تعیین کیفیت و کمیت  DNAاز روش الکتروفورز در
ژل آگاروز  1%استفاده شد .برای تهیه  52µLمخلوط
نهایی واکنش )182 mM( MgCl2 2X :با حجم ،11µL
 DNAژنومی الگو ( ،0 µL )11ngآغازگر pM( tef-1
 )11با حجم ،1µLآغازگر  )11 pM( tef-2با
حجم 1µLو آب دیونیزه استریل با حجم  11 µLدر
میکروتیوبهای مخصوص  PCRباهم مخلوط شدند.
تمامی مراحل تهیه مخلوط واکنش  PCRروی یخ
صورت گرفت .پس از سانتریفیوژ با  0151 gبه مدت
چند ثانیه ،میکروتیوبها درون دستگاه ترموسایکلر
مدل (Peltier thermal cycler) MJ–PTC 200
قرارداده شدند .برنامه حرارتی شامل واسرشت سازی
اولیه با چرخه دمایی  12ₒcبه مدت  2دقیقه یک
چرخه 02 ،چرخه شامل واسرشت سازی با دمای 10ₒc
به مدت  21ثانیه؛ مرحله اتصال آغازگر با دمای 2.ₒc
به مدت  01ثانیه؛ مرحله بسط با دمای  15ₒcبه مدت
 21ثانیه صورت گرفت .مرحله بسط نهایی با دمای
 15ₒcبه مدت  2دقیقه در یک چرخه تنظیم گردید.

مدل  ImaGo 500-MZ 230VAC/1Aصورت گرفت.
خالص سازی و تعیین توالی توسط شرکت  BMGواقع
در کشور چین انجام شد .برای اطمینان از درستی
توالی ها و تأیید شناسایی ریخت شناختی هریک از
گونه های  ،Fusariumتوالی ها با استفاده از ابزار
جستجوی Biological LocalAlignmet ( BLAST
 )Altschut et al., 1997 ( )Search Toolبا توالی های
موجود در بانکهای ژن ( FUSARIUM IDو )NCBI
مقایسه شدند ( .)O’Donnell et al., 2012به منظور
رسم درخت فیلوژنتیکی ،همردیفسازی توالیها در
نرم افزار  MEGA6.0با استفاده از الگوریتم
 CLUSTALWصورت گرفت .سپس درخت
فیلوژنتیکی با استفاده از مدل  Tamura-Neiو
روش Tamura & Nei, ( )ML( Maximum likelihood
 )1993در نرم افزار  MEGA6.0رسم گردید.
گونه  Microdochium nivaleدر این پژوهش به عنوان
گروه خارجی که نزدیکترین خویشاوند به گروه داخلی
میباشد انتخاب شد.
نتایج
انتشار گونهای Fusarium

در نتیجه نمونه برداری و جداسازی گونههای
 Fusariumاز دو اقلیم مختلف افغانستان ،درمجموع
 100جدایه  Fusariumبدست آمد که در  11گونه با
فراوانی متفاوت قرار گرفتند ،که در ادامه درصد فراوانی
نسبی هر گونه داخل پرانتز گزارش شده است .گونهها
شامل )F. incarnatum-equiseti species (FIESC
F. ،)1.%( F. proliferatum ،)5.%( complex
F.
،)10%( F. culmorum ،)11%( solani
F. ،)2%( F. verticillioides ،)1%( acuminatum
F. ،)1%(F.coeruleum ،)%0( oxysporum
)1%( F. pseudograminearum ،)1%(compactum
و  )1%( F. sambucinumبودند .نتایج نشان داد که
F.
گونههای ،F. solani ،F. verticillioides

بهلولزاده و همکاران :جدا سازی ،شناسایی و پراکنش گونههای  Fusariumآلوده کننده خاک در...

120

شناسایی شد .درحالیکه گونههای F. ،F. culmorum

 FIESC ،F. compactum ،oxysporumو
 coeruleumدر هر دو منطقه گسترش دارند (جدول

pseudograminearumو  F. proliferatumاز مناطق

 .)1گونه  F. sambucinumدر مناطق سردسیر (بامیان
و دایکندی که زمستان فوق العاده سرد همراه با
تابستان خشک دارند و مناطقی نمیه صحرای هستند)

گرم سیر که زمستان سرد و خشک همراه با تابستان
فوق العاده گرم و خشک دارند و بخشی از مناطق
صحرایی می باشند جداسازی و شناسایی گردیدند.

F.

جدول. 1فراوانی گونههای  Fusariumبدست آمده از خاک زمینهای زراعی استانهای بامیان و دایکندی (با اقلیم نیمه صحرایی) و
هلمند و قندهار (با اقلیم خشک و صحرایی) در افغانستان.
Table 1. Frequency of Fusarium species obtained from the soil of agricultural lands of Bamyan and Daikundi )with
semi desert climates( and Kandahar and Helmand )with desert climates ( of Afghanistan
Province

Species frequency
F. verticillioides

F. sambucinum

F.
pseudograminearu
m
F. compactum

2

0

1

1

1

8

14

3

10

1

6

Kandahar

8

3

3

3

3

17

24

9

38

5

21

Total

F. coeruleum

F. culmorum

F. proliferatum

F. acuminatum

FIESC

3

0

0

1

2

9

10

3

12

2

7

Helmand

شناسایی مولکولی جدایه ها
به منظور شناسایی مولکولی جدایه ها تجزیه و تحلیل
فیلوژنتیکی در نتیجه تکثیر ناحیه ژنی  tef-1αبا طول
 111-111جفت باز صورت گرفت .در درخت
فیلوژنتیکی ترسیم شده  11جدایه نماینده مورد
بررسی در  11گونه مجزا قرار گرفتند ،که برای
مشخص شدن جایگاه آنها  11گروه ( )A-Kدر
درخت مشخص شد (شکل  .) 5جدایههای ،G1-14
 AFG32و  AF2-8مربوط به گروه  Aدر کنار توالی
مرجع  F. culmorumگروه بندی شدند .جدایه AF1-8
مربوط به گروه  Bبا درجه اعتبار سنجی باال در کنار
جدایه مرجع  F. pseudograminearumاز بانک ژن
قرار گرفته است .همچنین گروه  Cمربوط به جدایه
 AFDIاست که در کنار توالی  F. sambucinumاخذ
شده از بانک ژن گروه بندی شده است .گروه  Dمربوط
به جدایههای گونه مرکب  CSEIFمی باشد .در این

F. oxysporum

2

1

1

1

0

0

0

1

8

0

3

Daikundi

F. solani

1

2

1

0

0

0

0

2

8

2

5

Bamyan

مطالعه جدایههای  AF71و  AF22در کنار توالیهای
مرجع کالد  equisetiو جدایه های  AF32و  AF45با
درجه اعتبار سنجی باال در کنار توالیهای مرجع کالد
 incarnatumاز این گونه مرکب قرار گرفتهاند .جدایه-
F.
های  AF8و  AF9در کنار توالی مرجع
 acuminatumدر گروه  Eگروهبندی شده اند .جدایه
 AF110در گروه  Fدر کنار توالی مرجع گونه F.
 verticillioidesاز گونه مرکب  F. fujikuroiقرار
گرفته است و از گونه ( F. proliferatumجدایه AF113
در گروه  (Gدر این گونه مرکب تفکیک شده است.
گروه  Hمربوط به اعضای گونه مرکب F. oxysporum
میباشد ،که جدایه  AF29در این گروه در کنار توالی
اخذ شده از بانک ژن قرار گرفته است .جدایه AF72
در گروه  Iبر اساس خصوصیات ریخت شناختی بسیار
شبیه به گونه  F. oxysporumاست ولی در درخت
ترسیم شده در کنار توالی مرجع گونه F. coeruleum
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 همچنین جدایه.درخت فیلوژنتیکی قرار گرفته است
 با درجه اعتبار سنجی باالییK  مربوط به گروهAF65

 همچنین در بالست توالی این جدایه،قرار گرفته است
 درصد تشابه در کنار توالی ثبت11 در باتک ژن با

. قرار گرفته استF. compactum در کنار جدایه مرجع

J  از گروهAF49  جدایه.شده از این گونه قرار گرفت
 درF. solani در کنار توالی مرجع مربوط به گونه
Fusarium culmorum AFG32
Fusarium culmorum AF2-8

A

Fusarium culmorum G1-14
Fusarium culmorum KU198297.1
Fusarium pseudograminearum AF1-8
Fusarium pseudograminearum MG570082.1

B

Fusarium sambucinum AFD1
Fusarium sambucinum KM231941.1

C

Fusarium equiseti AF22
FIESC14a-NRRL26419
Fusarium equiseti AF71
FIESC5a-NRRL32871
Fusarium incarnatum AF45

D

FIESC23a-NRRL32866
Fusarium incarnatum AF32
FIESC24a-NRRL34005
Fusarium acuminatum AF9
Fusarium acuminatum AF8

E

Fusarium acuminatum JX397865.1
Fusarium verticillioides AF110
Fusarium verticillioides AF160262.1
Fusarium proliferatum AF113

F

Fusarium proliferatum AF291062.1
Fusarium oxysporum AF160312.1

G

Fusarium oxysporum AF29
Fusarium coeruleum AF72

H

Fusarium coeruleum DQ164859.1
Fusarium solani AF49

I

Fusarium solani JF741191.1
Fusarium compactum KT362201.1

J

Fusarium compactum AF65
Microdochium nivale JX280540.1

K

شکل
tef-1α ژنی

 توالی نوکلئوتیدی ناحیه.Tamura-Nei  و بر اساس مدلMaximum Likelihood  درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده به روش.5
 تجزیه و. به عنوان برون گروه مورد آنالیز قرار گرفتMicrodochium nivale  یک جدایه، جدایه مرجع11 ،Fusarium  جدایه11برای
. انجام شدMEGA6.0 تحلیل تکاملی با نرم افزار
Figure 2. The phylogenetic tree was constructed with the maximum likelihood (ML) method based on the TamuraNei model. tef-1α gene regionfor 16 Fusarium isolates, 19 reference isolates and one Microdochium nivale as
outgroup were analyzed. Evolutionary analysis was performed with MEGA6.0 software.
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بحث

این گونه با فاصله از گونه ( F. solaniجدایه AF49

گونههای  Fusariumعمدتاً همه جازی هستند و در
تمامی اقلیم ها گسترش دارند ،از طرفی دیگر برخی از
اعضای این جنس محدود به مناطق اقلیمی مشخص
میباشند & ( Saremi & Saremi, 2013; Backhouse
) .Burgess, 2002در این پژوهش شش گونه F.
F. ،F. compactum ،F. verticillioides ،oxysporum
 F. acuminatum ،solaniو  F. coeruleumو یک گونه
مرکب FIESCاز هر دو منطقه " بامیان و دایکندی
(اقلیم نیمه صحرایی )" و "هلمند و قندهار (اقلیم
خشک و صحرایی)" با فراوانی متفاوت جداسازی
شدند .اعضای گونه مرکب F. incarnatum-equiseti
(با  5.درصد فراوانی) و اعضای گونه مرکب F. solani
( با  11درصد فراوانی) به عنوان گونههای غالب در دو

گروه  )Jو در مجاورت  F. oxysporumقرار گرفته است

منطقه نمونه برداری شده شناسایی گردیدند .تا کنون
 01گونه فیلوژنتیکی در گونه مرکب  FIESCشناسایی
شده است که در دو کالد ) equisetiگونه های
فیلوژنتیکی  FIESC 1تا  FIESC 15و  )FIESC 31و
 FIESC 16( incarnatumتا  )FIESC 30قرار می
گیرند و گسترش جهانی دارند .اعضای این گونه مرکب
اگرچه بیمارگرهای مهمی روی میزبان های گیاهی
خود نیستند ولی از نظر تولید مایکوتوکسین های
خطرناک دارای اهمیت می باشند ( Villani et al.,
2016; O’donnell et al., 2012/ 2009; Fallahi et

 .)al., 2019در آنالیز فیلوژنتیکی انجام شده در این
تحقیق چهار جدایه نماینده از اعضای  FIESCدر چهار
گونه فیلوژنتیکی مجزا (FIESC 24a -FIESC 23a-
 )FIESC 14a- FIESC 5aقرار گرفتند که در دو کالد
مجزا گروهبندی شدند .گونه

F. solani species

 complexکه بعنوان دومین گونه غالب در این مطالعه
معرفی شد ،به عنوان بیمارگر دامنه وسیعی از گیاهان
از قبیل سبزیجات ،درختان میوه ،گیاهان زینتی و
زراعی و همچنین ،به عنوان عامل فوزاریوز در انسان و
حیوان گزارش شده است .این گونه ریخت شناختی در
برگیرنده حداقل  11گونه مجزای فیلوژنتیکی میباشد
( .)Nalim et al., 2011گونه  F. coeruleumدر گونه
مرکب  F. solaniقرار دارد ولی در درخت ترسیم شده

که نتایج این بخش با پژوهش رومبرگ و دیویس
( )5111مطابقت داشت ،در پژوهش این محققان نیز
جدایههای  F. coeruleumدر تجزیه و تحلیل
فیلوژنتیکی جایگاه مجزایی از سایر اعضای گونه مرکب
 F. solaniداشتند.
مناطق نمونه برداری شده در این تحقیق از نظر
دمایی اختالف قابل مالحظه ای باهم دارند ،بطوریکه
پایین ترین میزان درجه حرارت زمستان در بامیان
تا  -01°Cمیرسد و باالترین دمای تابستان در قندهار
 21°Cثبت گردیده است (.)UNEP & NEPA, 2009
گونههای شناسایی شده در این پژوهش در دامنه
اقلیمی وسیعی در دنیا توسط محققانی نظیر سامرال و
همکاران ( )1110نیز گزارش شده اند که فرصت بروز
خسارت در گیاهان مختلف را دارا میباشند
( .)Summerell et al., 2011; Chehri et al., 2011به
عنوان مثال  F. compactumاز مناطق دارای اقلیم گرم
و خشک گزارش گردیده است ( ;Saremi et al., 1999
 .)Saremi & Saremi, 2013گسترش جغرافیایی
گونههای  Fusariumدر پنج منطقه اکولوژیکی در
شرق کانادا مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج
بدست آمده نشان داده است که  F. oxysporumو F.
 proliferatumدر هر پنج منطقه گسترش دارند و F.
acuminatumو  F. avenaceumدر مناطق شمالی
متداول هستند ( .)Vujanovi et al., 2006همچنین
مطالعات مشابه در مناطق مرتفع و گرمسیری مالزی
نشان داده که در بین گونه های مختلف ،گونه F.
 solaniدر این مناطق بیشترین فراوانی را دارد
( .)Manshor et al., 2012در تحقیق حاضر گونه F.
 sambucinumاز مناطق سردسیر افغانستان جداسازی
شد .صارمی و همکاران ( ) 5110و رهجو و همکاران
( )511.حضور گونه  F. sambucinumرا از مناطق
معتدل ایران گزارش نمودند .همچنین در تحقیق
F.
حاضر گونههای ،F. culmorum
pseudograminearumو  F. proliferatumاز مناطق
گرمسیر افغانستان جداسازی و شناسایی شدند .در
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سایر تحقیقات نظیر تحقیق باخوث و برجس ()1112
شیوع گونههای F. ،F. pseudograminearum

 Fusariumاست ولی سایر عوامل از قبیل نوع پوشش
گیاهی ،عملیات زراعی ،رطوبت ،بارندگی و نوع خاک

 acuminatumو  F. sambucinumدر مناطق گرم و
خشک استرالیا گزارش شده است .همچنین نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که فراوانی گونههای F.
F.
،F. pseudograminearum ،culmorum
F.
،FIESC ،F. verticillioides ،compactum
 F. proliferatum،acuminatumو  F. solaniدر
خاک های مناطق گرمسیر نسبت به مناطق سردسیر
بیشتر است .مطالعات متعددی در رابطه با گسترش
جغرافیایی گونههای  Fusariumدر استرالیا ،افریقا،
اروپا ،شمال امریکا و آسیای میانه صورت گرفته است
(  ،)Summerell et al., 2011; Kvas et al., 2009که
با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .همچنان تاثیر
شرایط اقلیمی مختلف روی نحوهی گسترش گونههای
مختلف  Fusariumتوسط محقیقین مختلف در
مطالعات متعددی ثابت شده است ( & Marasas
 .)Saremi & Saremi, 2013; WFO, 1988مقایسه
وضعیتهای اقلیمی مختلف در افغانستان و حضور
گونههای مختلف  Fusariumدر این مناطق میتواند
جهت شناخت رابطه بین حرارت و توزیع این گونه ها
کمک نماید .با توجه به نتایج پژوهش های مربوط به
تاثیر فاکتورهای اقلیمی ،هرچند حرارت یک فاکتور
کلیدی و تاثیر گذار در رابطه با توزیع گونههای

نیز از عوامل تاثیر گذار دیگری میباشند که نیاز به
مطالعه و بررسیهای بیشتری دارند.
نتیجه گیری کلی
این مطالعه با هدف تعیین نحوه گسترش گونههای
مختلف  Fusariumدر دو منطقه اقلیمی صحرایی و
نیمه صحرایی افغانستان انجام شد و نتایج نشان داد
که گونههای  Fusariumدارای الگوی انتشار متفاوتی
در دو منطقه هستند .آگاهی از نوع میزبان و اقلیم
مناسب برای پراکنش اعضای جنس  Fusariumبه
درک بهتر فراوانی و پیش آگاهی از نحوه گسترش
گونهها کمک مینماید .این اطالعات در جهت مدیریت
بهتر این بیمارگرهای خاکزاد در مزرعه مفید می باشد
و به ما در اتخاذ روش های مناسب کنترل بیماری
کمک مینماید.
سپاسگزاری
این پژوهش بخشی از پایانامه کارشناسی ارشد
نویسنده اول بوده که با حمایت مالی گروه گیاه
پزشکی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران صورت گرفته است .لذا مراتب سپاس و قدردانی
از این مجموعه به عمل می آید.
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