
 ایران دانش گیاهپزشکی

 مقاله پژوهشی (165-116)ص 1041 پاییز و زمستان، 2 ، شمارة35 دورة
Iranian Journal of Plant Protection Science 

Vol 53, No2, Autumn and Winter 2022 (163-176) 

DOI: 10.22059/IJPPS.2022.341338.1007005 
 

 

* Corresponding author E-mail: mhdmhrb@gmail.com   

همراه عالئم مختلف بیماری در برخی گیاهان دارویی در  Didymellaceaeهایی از تیره شناسایی قارچ

 استان خوزستان
 

   *4 و3یکوشک یمهراب یمهد و 2نژاد یفرخ رضا ،1یکشاورز فاطمه

رانیا اهواز، چمران ديشه گاهدانش ،يکشاورز دانشکده ،یپزشک      اهيگ گروه گياهی، شناسی بيماري ارشد      یکارشناس دانشجوي -1  

ران یا اهواز، چمران ديشه دانشگاه ،يکشاورز دانشکده ،یپزشک اهيگ گروه گياهی، شناسی بيماري استاد -2  

رانیا اهواز، چمران ديشه دانشگاه ،یستیز علوم و يوتکنولوژيب قاتيتحق مرکز -3  

 رانیا اهواز، چمران ديشه دانشگاه ،ياورزکش دانشکده ،یپزشک اهيگ گروه گياهی، شناسی بيماري اريدانش -4
 (22/20/1421تاریخ پذیرش: -22/22/1421 )تاریخ دریافت:

 

 چکیده
 انيب نیريش ،(Cordia myxa) پستان سه ،..(Alhagi sp) خارشتر ،. (Plantago sp) بارهنگ ،..(Eucalyptus sp) پتوسياکال

(Glycyrrhiza glabra)، دیشو (Anethum graveolens)، يرزمار (Rosmarinus officinalis )ابوجهل هندوانه و 
(Citrullus colocynthis )يها قارچ يادیز تعداد زبانيم توانند یم که هستند خوزستان استان مختلف مناطق در ییدارو اهانيگ از 
 عالئم با فوق ییدارو اهانيگ از نمونه 32 ،1321-29 هاي سال درطول مطالعه نیا در. باشند یاهيگ يزا يماريب ريغ و زاي يماريب

 ختیر يها یژگیو. شدند ییشناسا Didymellaceae رهيت در گونه شش از هیجدا 23 و يآور جمع ساقه نکروز و شانکر ،یبرگ لکه
 ITS يها هيناح از هایی بخش ،یمولکول ییشناسا يبرا. شد یبررس( PDA)  آگار -دکستروز - ینزمي بيس کشت طيمح يرو شناسی

 اساس بر. شدند یابييتوال و ريتکث مناسب يآغازگرها از استفاده با( ها هیجدا یبعض) rpb2 و( ها هیجدا تمام) tub2 ،(ها هیداج یبعض)
 ،Allophoma labilis، Didymella glomerata، Epicoccum italicum يها گونه ،یشناس ختیر و یمولکول ییتبارزا

Neodidymelliopsis farokhinejad، Nothophoma raii و Xenodidymella glycyrrhizicola شدند ییشناسا .
.  و  Epicoccum italicum يها گونه از ثبت نياول و شده ذکر يها زبانيم يرو فوق هاي گونه گزارش نياول نیا ما، دانش براساس
N. raii است رانیا يوتايکوبيم يبرا . 

 یاهيگ زبانيم وم،یديکن وم،یديکنيپ ،یشناس ختیر ،یمولکول ییتبارزا :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 

Bitter apple (Citrullus colocynthis), camelthorn (Alhagi sp.), cordia (Cordia myxa), dill (Anethum 

graveolens), eucalyptus (Eucalyptus sp.), licorice (Glycyrrhiza glabra), plantain (Plantago sp.), and 

rosemary (Rosmarinus officinalis) are medicinal plants distributed in different parts of Khuzestan 

province. These plants could be host to many pathogenic and non-pathogenic fungi. In this study, 30 

samples from medicinal plants showing leaf spot, stem canker and stem necrosis were collected during 

2019-2020, and in which 23 isolates of six species in the family Didymellaceae were identified. 

Molphological characteristics were studied on potato – dextrose - agar (PDA). For molecular study, 

partial regions of tub2 gene were amplified using appropriate primers and sequenced. Based on molecular 

phylogeny in combination with morphology, the isolates were identified as follow: Allophoma labilis, 

Didymella glomerata, Epicoccum italicum, Neodidymelliopsis farokhinejad, Nothophoma raii and 

Xenodidymella glycyrrhizicola. In our knowledge, this is the first report of above species on surveyed 

hosts and first record of both E. italicum and N. raii for mycobiota of Iran.  
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 مقدمه

ترین دسترسو در یناول ءهای قدیم گیاهان جز از زمان

 اندبوده ها منابع قابل استفاده برای درمان بیماری

(Sharafzadeh and Alizadeah, 2012 گیاهان .)

که خواص شوند گفته میگیاهانی دارویی معموالً به 

در  دارند.درمانی یا اثرات دارویی مفید روی بدن انسان 

 رشدشرایط  ،های متنوع دارا بودن اقلیم لیلد به رانیا

 .باشد می فراهم ییدارو اهانیگ ژهیوه ب مختلف اهانیگ

 یاهیگ گونه ۰34 از شیب یدارا خوزستان استان

 در یاهیگ گونه 223 حدود تعداد نیا از که باشد می

 عنوان تحت استانهای  یعطار و موجودهای  کتاب

 ,.Howizeh et alشناخته شده است ) ییدارو اهانیگ

اکالیپتوس  توان بهمی این گیاهان جمله از .(2003

(sp. Eucalyptus.( بارهنگ ،) sp. Plantago خارشتر ،)

(Alhagi sp..سه ،) ( پستانCordia myxaشیرین ،)  بیان

(Glycyrrhiza glabra( شوید ،)Anethum 

graveolens رزماری ،))Rosmarinus officinalis(  و

اشاره کرد ( Citrullus colocynthisهل )هندوانه ابوج

(Howizeh et al., 2003).     گیاهان میزبان بسیاری  این

بیماریزا از جمله اعضای  زا و غیر های بیماری از قارچ

 یهاگونههستند.  Didymellaceaeتیره 

Didymellaceae ها  بوم زیستاز  یاگسترده فیدر ط

 یهابیمارگرره این تی ی. اکثر اعضاپراکنش دارند

هستند که  ها زبانیاز م یعیوس فیط روی یاهیگ

 شوندیبرگ و ساقه م آلودگی جادیسبب ا عمدتاً

(Ahmadpour et al., 2017a, b, 2022a, b; 

Babaahmadi et al., 2018; Larki et al., 2019 .)

و  Ascochyta هایجنس گونه متعلق به نیچند

Nothophoma  کاز ی صاصیاخت هایزبانیمدارای 

در جنس یزبانیم اختصاصیت ی هستند امااهیگ تیره

 Farr andتایید نشده است ) Didymellaceae های

Rossman, 2022 در مطالعه چن و همکاران .)(Chen 

et al., 2017) ی از تیره جدایه 141از  یامجموعه 

Didymellaceae در میزبان گونه  04آمده از  به دست

ها  این میزبان شتریب است. شدهی بررس یاهیگ تیره 21

های عمومی میزبان Didymellaceae هایگونه یبرا

ی متعلق به اهیگهای  میزبان نیاشوند. محسوب می

، Asteraceae ،Fabaceae ،Poaceae هایتیره

Ranunculaceae ،Rosaceae  وSolanaceae هستند .

دامنه  یدارا Didymellaceae یهاسجن شتریب

بیشترین  که یهستند، در حال ها زبانیماز  یعیوس

و  Ascochyta ،Neoascochyta های سه جنس میزبان

Neomicrosphaeropsis  در سه تیرهFabaceae ،

Poaceae  وTamaricaceae ( قرار دارندChen et al., 

2015, 2017; Farr and Rossman, 2022 .) اکثر

از گیاهان گزارش  Didymellaceae تیره یاعضا

اند، ها جدا شده بستره گریاز دتعداد کمی،  و اند شده

 Phoma herbarum ،Didymellaهای  گونه مانند

glomerata وD. pomorum  شامل  یاز مواد معدنکه

است شده جداسازیرنگ  و مانیآزبست، س

(Aveskamp et al., 2008)گونه .  D. eucalyptica  از

 Leptosphaerulinaاز هوا و  D. gardeniae ،آب

australis است   ک جداسازی و گزارش شدهاز خا

(Aveskamp et al, 2010 .) 

های  در ایران تحقیقات متعددی برای شناسایی گونه

علفی و  های مختلف روی میزبان Didymellaceaeتیره 

توان به  چوبی انجام شده است که از آن جمله می

 ,.Amirdehi et alمطالعات امیردهی و همکاران )

 ,.Ahmadpour et al(، احمدپور و همکاران )2017

2017a, b, 2022a, b بابااحمدی و همکاران ،)

(Babaahmadi et al., 2018 خدایی و همکاران ،)

(Khodaei et al., 2018( و لرکی و همکاران ،)Larki 

et al., 2019.اهانیگبا توجه به اینکه  ( اشاره کرد 

ند. برخوردار ادیزیتنوع  زا ،در استان خوزستان ییدارو

که  Didymellaceaeهایی از تیره  قارچ ،در این مطالعه

همراه عالئم مختلف بیماری در برخی گیاهان دارویی 

های مبتنی بر  بر اساس روش ،جداسازی شدند

 شناسی و تبارزایی مولکولی شناسایی شدند.  ریخت
 

 ها مواد و روش

جداسازی و  ،های گیاهی آلوده آوری نمونه جمع

 سازی لصخا

در بازدیدهایی که از مناطق مختلف استان خوزستان، 

انجام گرفت. از گیاهان دارویی  15۰1-15۰۰در سال 
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دارای عالئم بیماری، شامل اکالیپتوس )نکروز، 

برگی(، خارشتر  برگی و شانکر ساقه(، بارهنگ )لکه لکه

برگی(،  برگی و شانکر شاخه(، رزماری )لکه )لکه

بیان  برگی(، شیرین (، شوید )لکهبرگی پستان )لکه سه

برگی و شانکر ساقه(،  ابوجهل )لکه برگی( و هندوانه )لکه

 بیمارگرهای جداسازی آوری شد. جهت نمونه جمع 54

سالم هر نمونه  و آلوده احتمالی، قطعاتی از مرز بافت

 از استفاده سطحی با ضدعفونی از بعد و تهیه

 با بار سه دقیقه، 1-2 مدت به% 2 سدیم هیپوکلریت

شست و شو شدند. قطعات گیاهی  سترون مقطر آب

 غذایی خشک و به محیط سترون صافی روی کاغذ

 54( حاوی PDA) آگار -دکستروز  -زمینی سیب

 . انتقال یافت گرم در لیتر سولفات استرپتومایسین میلی

 پتری های نگهداری تشتک از پس روز سه تا هفت

 های پرگنه سیوس،سل درجه 23 انکوباتور با دمای در

قارچی به محیط جدید منتقل شدند.   شده ظاهر

اسپور کردن  های قارچی با روش تک جدایه

  .(Babaahmadi et al., 2018سازی شدند ) خالص
 

  شناختی ریخت بررسی

های رشدی و شکل و  شکل ظاهری پرگنه، ویژگی

ها روی  ها و کالمیدوسپور ، کنیدیومها اندازه پیکنیدیوم

های برای تهیه اسالیدبررسی شد.  PDAمحیط 

 ،آمیزی الکتوفنل های رنگ میکروسکوپی از محلول

بلو استفاده  کاتن-الکتیک و یا الکتوفنل آبی ،کاتن بلو

گیری ساختارهای  شد. به منظور مشاهده و اندازه

استفاده  Leitz Wetzlarاز میکروسکوپ نوری  ،قارچی

سکوپ نوری شده و عکسبرداری با استفاده از میکرو

مجهز به دوربین  OLYMPUS BX51مدل 

انجام شد. برای  OLYMPUS DP12عکسبرداری مدل 

شناختی  شناسایی و تطبیق خصوصیات ریخت

 ،ها      های مورد بررسی با توصیف معتبر این گونه جدایه

 ,.Chen et alها در محل انتشار ) ترجیحا از توصیف آن

2015, 2017; Ahmadpour et al., 2017; Hou et al., 

ها       ( و در صورت عدم دسترسی از بانک قارچ2020

(http://www.mycobank.org .استفاده شد ) 

 

 DNAتوده قارچی و استخراج   تهیه زیست

 – زمینی قارچی در محیط کشت سیب های جدایه

 23تاریکی و دمای  ( در شرایطPDBبراث ) -دکستروز

روز رشد  14برای  درجه سلسیوس در شیکر انکوباتور

 خآل، پمپ از استفاده توده میسلیومی با زیست .یافتند

-جمع  PDBسترون از محیط کشت صافی کاغذ و قیف

 گیری شستشو و سپس آب سترون مقطر آب با و آوری

 سانتریفیوژ های توده میسلیومی در لوله شدند. زیست

 ساعت دو مدت حداقل به -14فریزر در لیتری میلی 34

 Freeze) فریزدرایر در دستگاه سپس و نگهداری

Dryer, Alpha 1-2 LDplus, Christ, Germany) 

 شده خشک میسلیومی  انجمادی شدند. توده-خشک

 استخراجو  محتوی ازت مایع پودر چینی در هاون

DNA  برودا ) و ریدر روش بهRaeder and Broda 

( Ahmadpour et al., 2017تغییر ) اندکی ( با1985

 .انجام شد

 

 های ژنی تکثیر ناحیه

ها، از جفت آغازگر  بعضی جدایه ITSبرای تکثیر ناحیه 

 ,.White et alاستفاده شد ) NL4و  ITS1عمومی 

1990; O’Donnell, 1993 جهت تکثیر حدود .)bp 

از جفت آغازگر اختصاصی  از ژن بتاتوبولین 034

Btub2Fd   وBtub4Rd  ( استفاده شدWoudenberg 

et al., 2009 .) 

 RNAاز ناحیه  bp ۰44همچنین برای تکثیر حدود 
ها، از جفت آغازگر اختصاصی  مراز بعضی جدایه پلی

RPB2-5F2   وfRPB2-7cR  ( استفاده گردیدLiu et 

al., 1999; Sung et al., 2007 مخلوط واکنش .)

 10xمراز با استفاده از دو میکرولیتر بافر  ای پلی زنجیره

Taq bufferموالر از  میلی 2-5ئی ، غلظت نهاMgCl2 ،

 10)جلو و معکوس  به میکرولیتر از هر آغازگر رو 1/4

μm) ،1/4  میکرولیتر از مخلوطdNTP (2.5 mm 

each) ،2/4  میکرولیتر آنزیمTaq DNA Polymarase 

(5u/μl) (GenBio ،)میکرولیتر  2، کره جنوبیDNA 

 24تا حجم  الگو و آب مقطر دوبار تقطیر شده

 MJیتر تهیه و در دستگاه ترموسیکلر )مدل میکرول

MiniTM Gradient Thermal Cycler .قرار گرفت )

های ژنی شامل یک  برنامه حرارتی برای تکثیر ناحیه
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درجه سلسیوس به  ۰0ذوب اولیه در دمای   مرحله

 54  چرخه )شامل یک مرحله 53 ،مدت سه دقیقه

درجه سلسیوس برای  ۰0ای در دمای  ثانیه

 ،(ITS-LSU) 30ثانیه در دمای  54سازی؛  هواسرشت
36 (tub2 و )31 (rpb2 درجه سلسیوس برای اتصال )

درجه سلسیوس  12ای در دمای  ثانیه ۰4آغازگرها و 

 12بسط نهایی در   برای بسط آغازگرها( و یک مرحله

یابی  درجه سلسیوس به مدت پنج دقیقه بود. توالی

ه از با استفاد بصورت مستقیم PCRمحصوالت 

آغازگرهای رفت یا برگشت بوسیله شرکت 

 ایران( انجام شد. ،ژنتیک )تهران کدون
 

 تحلیل تبارزایی  و  تجزیه

های شناسایی شده با استفاده از  ارتباط تبارزایی گونه

 Maximumنمایی بیشینه ) درست های الگوریتم

likelihood, MLجویی بیشینه ) (، صرفهMaximum 

parsimony, MPنباط بیژین )( و استBayesian 

inference, BIهای معتبر  های جدایه ( انجام شد. توالی

های مورد بررسی از بانک ژن  های نزدیک به آرایه گونه

NCBI نمایی  تحلیل درست و   برداشت شد. برای تجزیه

 ,.raxmlGUI 2.0 beta (Edler et alافزار  بیشینه از نرم

جویی بیشینه  ، صرفهGTR+G+I( و مدل تکاملی 2021

( و Kumar et al., 2016) MEGA v.7افزار  از نرم

و تحلیل خرد شده( از   استنباط بیژین )بصورت تجزیه

MrBayes v.3.2.6 (Ronquist et al., 2012 )افزار  نرم

 استفاده شد. 

بهترین مدل تکاملی برای الگوریتم استنباط بیژین 

 ,.jModelTest 2 (Darriba et alافزار  با استفاده از نرم

های تکاملی در  ( تعیین شد. ارزش و اعتبار شاخه2012

جویی بیشینه با  نمایی بیشینه و صرفه الگوریتم درست

( و در Bootstrapping, BSاسترپ ) انجام آزمون بوت

 Posteriorاستنباط بیژین با آزمون احتمال پسین )

probability, BPPها درج  ( محاسبه و در محل گره

گیری کاذب  بار نمونه 1444استرپ  زمون بوتشد. در آ

گیری  و در آزمون احتمال پسین پنج میلیون نمونه

 درختان اولیه( تنظیم شد.  23کاذب )با حذف %

 

 نتیجه و بحث
ه  آمد جدایه قارچی بدست 044در پژوهش حاضر، از 

جدایه  25، تنها همراه عالئم بیماری در گیاهان دارویی

شناسایی شدند.  Didymellaceaeمربوط به تیره 

درخت تبارزایی مبتنی بر سه ناحیه ژنی رسم و در آن 

های  های تحت برررسی با جدایه ارتباط تبارزایی جدایه

 شناسییختر یبررس یاتجزئ(. 1تیپ ارایه شد )شکل 

 .است شده آورده تفکیک به هرگونه مولکولی و

 

 Allophoma labilis (Saccardo) Q. Chen گونه -1

& L. Cai, Studies in Mycology 82: 162 (2015)  

های  گونه از هندوانه ابوجهل با نامسه جدایه از این

SCUA-Kesh-ABP )از نکروز میوه( ،SCUA-Kesh-

AB7  شانکر ساقه( و(SCUA-Kesh-AB6 برگی(  )لکه

برگی( و  )لکه SCUA-Kesh-K2و دو جدایه از خارشتر 

SCUA-Kesh-K3 سی شدند )شکل )شانکر ساقه( برر

2.) 

 های مورد بررسی (، جدایه1در درخت تبارزایی )شکل
بندی خوشه A. labilis CBS 124.93با جدایه تیپ 

 ,MLBS 93%شدند و یک شاخه تکاملی ایجاد کردند )

MPBS 87%, BPP 0.79مورد   شناسی جدایه (. ریخت

که  .Phoma labilis Saccبررسی با جدایه تیپ گونه 

( Lycopersicon esculentumفرنگی ) از ساقه گوجه

 ,.de Gruyter et alجداسازی شده است، تطابق دارد )

این گونه بعد از مطالعات تبارزایی مولکولی به  (.1993

(. Chen et al., 2015انتقال یافت ) Allophomaجنس 

این، این گونه تاکنون از خاک و گیاهان  بر عالوه

 Althaea armeniaca ،Leonurusمختلفی از جمله 

cardiaca ،Lycopersicon esculentum ،Rosa sp. ،

Salvia officinalis  وSolanum lycopersicum  در

 Farr andکشورهای مختلف جداسازی شده است )

Rossman, 2022 در ایران این گونه از گیاه زینتی .)

( گزارش شده است Catharanthus roseusپریوش )

(Larki et al., 2019بر .) اساس دانش ما، این اولین

روی هندوانه ابوجهل و خارشتر  A. labilisگزارش 

  است.
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 .NCBI ژن بانک در ها آن یدینوکلئوت یها یتوال یدسترس  شماره و مطالعه تحت یها هیجدا اطالعات -1 جدول

Table 1. Data of the isolates under study and their nucleotide sequence accession numbers in NCBI 

GenBank
Species name Isolate numbers Isolation source Origin accession numbers 

ITS tub2 rpb2 

Allophoma. Labilis 
SCUA-Kesh-AB7 

Citrullus colocynthis Khuzestan, 

Molasani 

ON815021 OM638116 ON843643 

A. labilis 
SCUA-Kesh-AB6 

locynthisCitrullus co Khuzestan, 

Molasani 

- OM638115 - 

A. labilis 
SCUA-Kesh-ABP 

Citrullus colocynthis Khuzestan, 

Molasani 

- OM638121 - 

A. lablis 
SCUA-Kesh-ABF 

Citrullus colocynthis Khuzestan, 

Molasani 

- OM638152 - 

A. labilis 
SCUA-Kesh-ABD 

Citrullus colocynthis Khuzestan, 

Molasani 

- OM638118 - 

A. labilis SCUA-Kesh-K2 Alhagi sp. Khuzestan, Ahvaz - OM638125 - 

A. labilis SCUA-Kesh-K3 Alhagi sp. Khuzestan, Ahvaz - OM638126 - 

A. labilis SCUA-Kesh- KF Alhagi sp. Khuzestan, Ahvaz - OM638130 - 

A. labilis SCUA-Kesh-

ABg3 

itrullus colocynthisC Khuzestan, 

Molasani 

- OM638120 - 

Didymella glomerata SCUA-Kesh-Cg Cordia myxa Safiabad ON815022 OM638124 ON843644 

Epicocum italicum SCUA-Kesh-Shg2 Glycyrrhiza glabra Khuzestan, Shavor ON815023 OM638151 ON843645 

Neodidymelliopsis 

farokhinejadii 
SCUA-Kesh-Ok20 

Eucalyptus sp. Khuzestan, Shavor - OM638139 - 

N. farokhinejadii 
SCUA-Kesh-Ok21 Eucalyptus sp. Khuzestan, Shavor - OM638140 - 

N. farokhinejadii SCUA-Kesh-Ok1 Eucalyptus sp. Khuzestan, Shavor - OM638138 - 

N. farokhinejadii 
SCUA-Kesh-Og7 Eucalyptus sp. Khuzestan, Shavor - OM638137 - 

N. farokhinejadii 
SCUA-Kesh-Ka2 Plantago major Khuzestan, Dezful - OM638127 - 

N. farokhinejadii 
SCUA-Kesh-Kg Alhagi sp. Khuzestan, Dezful - OM638131 - 

N. farokhinejadii SCUA-Kesh-

OKS7 

Eucalyptus sp. Khuzestan, Shavor - OM638142 - 

N. farokhinejadii SCUA-Kesh-

OKg2 

Eucalyptus sp. Khuzestan, Shavor - OM638141 - 

Nothophoma raii 
SCUA-Kesh-R1 

Rosmarinus 

officinali 

Khuzestan, Ahvaz - OM638145 - 

N. raii 
SCUA-Kesh-ABC 

Citrullus colocynthis Khuzestan, 

Molasani 

ON815024 OM638117 - 

N. raii 
SCUA-Kesh-KS1 

Alhagi sp. Khuzestan, Ahvaz - OM638135 - 

Xenodidymella glycyrrhizicola SCUA-Kesh-Sh1 Anethum graveolens Khuzestan, Safiabad ON815025 OM638150 ON843646 
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مقادیر مساوی و باالتر از . rpb2و  ITS، tub2ی توال اساس بر نهیشیب ینمائ  درست لیتحل و هیتجز در ییتبارزا درخت -1 شکل

( و مقادیر مساوی و MPBSجویی بیشینه ) و صرفه MLBS)نمایی بیشینه ) تحلیل درست و   استرپ در تجزیه بوت % آزمون34

-شده داده نشان توپر رهیدا با شده یبررس یهانمونهذکر شده است.  ها گره محل ( درBPPآزمون احتمال پسین ) 3/4باالتر از 

 گروه خارجی استفاده شد. عنوان آرایه  به Neoascochyta triticicola CBS 544.74. جدایه است

Figure 1. Phylogenetic tree inferred from the maximum liklihod analysis based on combined ITS, tub2 

and rpb2 sequences. Bootstrap support values > 50% in Maximum likelihood (MLBS) and maximum 

parsimony (MPBS) analyses and Bayesian posterior probabilities ≥ 0.5% (BPP) are shown at the nodes. 

Taxa under survey are marked with red dots. The strain Neoascochyta triticicola CBS 544.74 used as 

outgroup. 
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 1 شکل ادامه
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. B ،( colocynthisCitrullus)میزبان  برگی در عالئم لکه .Allophoma labilis (ABP-kesh-SCUA:) Aگونه  _2شکل

 ها. کنیدیومD. پیکنیدیوم، C، در سطح رویی و پشتی PDAپرگنه چهارروزه روی 

 

 .Didymella glomerata (Corda) Qگونه _2

Chen & L. Cai, Studies in Mycology 82: 

176 (2015) 
از برگ  D. glomerata SCUA-Kesh-Cgجدایه 

 (.5)شکل  برگی بررسی شدپستان با عالئم لکه سه

 های مورد بررسی (، جدایه1تبارزایی )شکل  دردرخت
-خوشه D. glomerata CBS 287.76با جدایه تیپ 

 MLBS) دند و یک شاخه تکاملی ایجاد کردندبندی ش

100%, MPBS 100%, BPP 1.00 این گونه درابتدا .)

توصیف شد  Coniothyrium glomeratumتحت نام 

(Corda, 1840 و بعدا بر اساس تبارزایی مولکولی به )

(. Chen et al, 2015انتقال یافت ) Didymellaجنس 

وسیع است و  همه جازی، با دامنه میزبانی گونهاین 

بطور عمده به عنوان بیمارگر فرصت طلب گیاهان 

های آن متعلق به بیش از شود و میزبانشناخته می

، Actinidiaجنس گیاهی هستند از جمله  144

Chrysanthemum ،Citrus ،Cornus ،Leymus ،

Pistacia ،Prunus ،Quercus  وVitis (Boerema et 

al., 2004; Alidadi et al., 2019; Farr and 

Rossman, 2022 همچنین این گونه به عنوان .)

های انگل اجباری گیاهان و بیمارگر هیپرپارازیت قارچ

 Sullivan andطلب انسانی گزارش شده است ) فرصت

White, 2000این اولین گزارش آن روی گیاه سه .)-

 پستان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرگنه .B ،(Cordia myxa) زبانیم اهیگ در یبرگ لکه عالئم. Didymella glomerata (SCUA-kesh-Cg): A گونه -5شکل 

 .ها ومیدیکن. D وم،یدیکنیپ. C ،یپشت و ییرو سطح در PDA یرو روزه هفت
Figure 3. Didymella glomerata (SCUA-kesh-Cg): A. Leaf spot symptoms in host (Cordia myxa), B. 7- 

days colony on PDA in top and reverse sides, C. Pycnidium, D. Conidia. 
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 Epicoccum italicum Q. Chen, Crousگونه  -3

& L. Cai, Studies in Mycology 87: 144 (2017)  
از برگ گیاه   E. italicum SCUA-Kesh-Shg2جدایه 

 .(0برگی بررسی شد )شکلشیرین بیان با عالئم لکه

در شرایط تاریکی مطلق و  PDAقطر پرگنه روی 

درجه سلسیوس به مدت هشت  21 ± 3/4در دمای 

بود. رنگ پرگنه در سطح رویی و  مترمیلی 3/54روز، 

ای بود. اسپورودوکیوم زیرین نارنجی متمایل به قهوه

 .قابل تمییز مشاهده نشد

ضخیم،  ای روشن، دارای دیوارهها قهوه کنیدیوم 

شکل، چندسلولی،  کروی، گاهی گالبی کروی، نیمه

 میکرومتر، میانگین ابعاد 14-24 × ۰-24ابعاد  به

عدد  34میکرومتر )بر اساس  ۰/1±۰/10× 0/1±15

-3/15درصد ابعاد در بازه اطمینان  ۰3کنیدیوم( و 

 (.0قرار داشت )شکل 0/13-5/10×  1/12

 

(، جدایه تحت بررسی 1در درخت تبارزایی )شکل

 بندی شد خوشه E. italicum LC 8150با جدایه تیپ 

 ,MLBS 100%کردند ) تکاملی ایجاد و یک شاخه

MPBS 100%, BPP 1.00شناسی جدایه  (. ریخت

مورد بررسی با توصیف جدایه تیپ انطباق داشت 

(Chen et al, 2017 گونه .)E. italicum  با توصیف یک

 Acca sellowiana (LCجدایه جداسازی شده از نهال 

(. این Chen et al, 2017رفی شد )مع ( در ایتالیا8150

گونه همچنین از خاک، گرد و غبار هوا و گیاهان 

Aquilaria agallochum ،Quercus robur  و

Ranunculus acris ( گزارش شده استFarr and 

Rossman, 2022; https://www.ncbi.nlm.nih.gov .)

  E. italicumدانش ما، این اولین ثبت گونه  براساس

گزارش آن روی شیرین بیان  وبیوتای ایران وبرای میک

 است. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 روزه هشت پرگنه. B ،(Glycyrrhiza glabra) زبانمی اهیگ. Epicoccum italicum (SCUA-kesh-Shg2): A گونه -0 شکل

 .ها ومیدیکن. C-D ،یپشت و ییرو سطح در PDA یرو

Figure 4. Epicoccum italicum (SCUA-kesh-Shg2): A. Host (Glycyrrhiza glabra), B. 8-days colony on 

PDA in top and reverse sides, C- D. Conidia. 

 

 Neodidymelliopsis farokhinejadiiونهگ -0

Ahmadpour & Mehrabi-Koushki, Sydowia 

69: 175 (2112)  

-SCUA-Kesh شامل گونه نیا از هیجدا هشت

Ok21،SCUA-Kesh-OK20 ، SCUA-Kesh-OK1، 

SCUA-Kesh-Og7، SCUA-Kesh-OKS7 وSCUA-

Kesh-OKg2 شاخه ای¬قهوه شانکر عالئم همراه 
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 یبرگ لکه عالئم همراه SCUA-Kesh-Ka2 پتوس،یاکال

 شانکرقهوه عالئم همراه SCUA-Kesh-Kg و بارهنگ

 (.3 شکل) شدند یبررس خارشتر ساقه ای

 یبررس مورد هیجدا ،(1شکل) ییتبارزا درخت در

 ،CBS 142853 N. farokhinejadii پیت های هیجدا با

N. longicola CBS 382.96 و CBS 739.88 N. 

ranunculi یتکامل شاخه کی و شدند بندی¬خوشه 

 MLBS 99%, MPBS 100%, BPP) کردند جادیا

 .N شاوندیخو گونه دو ،یتکامل شاخه نیا در(. 1.00

longicola  و N. ranunculi یتکامل رشاخهیز کی 

 زیمتما یبررس تحت گونه از و کردند جادیا کوچکتر

 در(. MLBS 94%, MPBS 90%, BPP 1.00) شدند

 دو از N. farokhinejadii گونه ،یشناخت ختیر سهیمقا

  .N گونه. شد زیمتما باال شاوندیخو گونه

farokhinejadii مرده های شاخه از 2411 درسال  

 و گردو ار،کن پتوس،یاکال کنوکارپوس، نارنج، درختان

 شد فیتوص و یجداساز خوزستان استان در سرو

(Ahmadpour et al., 2017 .)از نیهمچن گونه نیا 

 رامهرمز و شوش اهواز، از تره و موترشیل ،یکاغذ گل

 نیا(. Heidari, 2018; Safi, 2020) است¬شده گزارش

 خارشتر و بارهنگ یرو گونه نیا از گزارش نیاول

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Eucalyptus sp، Bدر شانکر عالئم. Neodidymelliopsis farokhinejadii (SCUA-kesh-OK21): A گونه -3 لشک

 .دسپورهایکالم. E و ها ومیدیکن. D وم،یدیکنیپ. C ،یپشت و ییرو سطح در PDA یرو روزه هشت پرگنه

Figure 5. Neodidymelliopsis farokhinejadii (SCUA-kesh-OK21): A. Canker symptoms in host 

(Eucalyptus sp.), B. 8-days colony on PDA in top and reverse sides, C. Pycnidium, D. Conidia, E. 

Chlamydospores. 

 

 ,Nothophoma raii Rohit Sharmaگونه  -5

Persoonia 39: 319(2017) 

برگی هندوانه  از لکه  SCUA-Kesh-ABCجدایه 

-SCUAو SCUA-Kesh-R1های  ابوجهل و جدایه

Kesh-KS1 برگی رزماری و شانکر  به ترتیب از لکه

قطر پرگنه روی  (.6ساقه خارشتر بررسی شدند )شکل 

PDA  21 ± 3/4در شرایط تاریکی مطلق و در دمای 

متر بود. میلی 66درجه سلسیوس به مدت هشت روز، 

رنگ پرگنه در سطح رویی سبز یشمی تا سبز تیره و 

روشن  ایای تیره با حاشیه قهوهسورمهدر سطح زیرین 

ها سطحی یا نیمه فرورفته در  مشاهده شد. پیکنیدیوم

به ندرت دارای گردن، کروی،  ،محیط کشت، انفرادی

ابعاد  ای تیره، بهقهوه ،و سلیندری بیضوی، گالبی

(13/211-)251- 3/100(113/۰1- )× (3/5۰1 )

 ± 11/5۰( میکرومتر، میانگین ابعاد 24-)514-144

عدد  34میکرومتر )بر اساس  251 ± ۰/10 × 3/1۰0

درصد ابعاد در بازه اطمینان  ۰3پیکنیدیوم( و 

ی  دیواره .قرار داشت 1/24۰ -5/232× 0/115–6/243

های تقریبا  ها متشکل از چندین الیه سلول پیکنیدیوم
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ها نیدیومای تیره بود. ک ای تا قهوه اندازه، قهوه هم

نازک و صاف، بیضوی کشیده، تک  رنگ، دیواره بی

 13/11-63/12 × 60/2-۰6/2سلولی، به ابعاد 

 2/12 ± 31/1 ×1/2 ± 33/4 میکرومتر، میانگین ابعاد

درصد  ۰3عدد کنیدیوم( و  34میکرومتر )بر اساس 

 13/11-1/12 × 63/2-۰6/2ابعاد در بازه اطمینان 

 (.6قرار داشت )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citrullus) زبانیم اهیگ در برگی¬لکه عالئم. Nothophoma raii (SCUA-kesh-ABC): A گونه -6 شکل

colocynthis.) ،B. یرو روزه هشت پرگنه PDA یپشت و ییرو سطح در، C .وم،یدیکنیپ D .ها ومیدیکن. 

Figure  6. Nothophoma raii (SCUA-kesh-ABC): A. Leaf spot symptoms in host (Citrullus colocynthis), 

B. 8-days colony on PDA in top and reverse sides, C. Pycnidium, D. Conidia. 

 

با  (، جدایه مورد بررسی1در درخت تبارزایی )شکل 

بندی شد و  خوشه N. raii MCC A189سویه تیپ 

 MLBS 99%, MPBSیک شاخه تکاملی ایجاد کردند )

100%, BPP 1.00.) بررسی مورد   شناسی جدایهریخت

تطابق دارد اما اندازه   N. raii A189با جدایه تیپ 

 1۰3-011ها کمی کوچکتر از جدایه تیپ ) پیکنیدیوم

(. جدایه مورد Crous et al, 2017( است )513-1۰0 ×

از نظرشکل کلنی،  N. gossypicola بررسی با گونه

ها تطابق نداشت  شکل اندام بارده و اندازه کنیدیوم

(Crous et al, 2017این گونه از خاک یک منطقه .) 

صنعتی در هند جداسازی و توصیف شده است 

(Crous et al, 2017 جنس .)Nothophoma  در

فوما با انتقال  های شبه مطالعات تبارزایی مولکولی قارچ

، که یک دودمان متفاوت از سایر Phomaپنج گونه 

ایجاد کردند، معرفی شد  Didymellaceaeاعضای تیره 

(Chen et al., 2015 این اولین ثبت .)N. raii  برای

روی گیاهان هندوانه میکوبیوتای ایران و گزارش آن 

  است.رزماری و خارشتر ابوجهل، 

 
 .Xenodidymella glycyrrhizicola L.W گونه  -6

Hou, L. Cai & Crous, Studies in Mycology 

96: 388 (2020) 
از  X. glycyrrhizicola SCUA-Kesh-Sh1جدایه 

برگی بررسی شد )شکل برگ گیاه شوید با عالئم لکه

 مورد بررسی  جدایه ،(1در درخت تبارزایی )شکل  (.1

بندی خوشه X. glycyrrhizicolaمعتبر  های با جدایه

 ,MLBS 98%شدند و یک شاخه تکاملی ایجاد کردند )

MPBS 94%, BPP 1.00). گونه اولین بار توسط این

Hou et al. 2020  با توصیف یک جدایه جداشده از

 لندیوزیدر نگیاه شیرین بیان با عالئم لکه برگی 
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 دیبا تولی، این گونه شناسختیر نظر از معرفی شد.

 شودی م ای کم رنگ مشخص قهوه یهایدکنی

 گرید یهاگونه یها یومدنیکه ک یرحالد

Xenodidymella براساس دانش ما این  رنگ است. بی

 ن گونه روی شوید است.اولین گزارش ای

، Didymellaceaeهاایی از تیاره   حاضر گونه در مطالعه

  ،Allophoma labilis، Didymella glomerataشامل 

Epicoccum italicum،  Neodidymelliopsis 

farokhinejad، Nothophoma raii و Xenodidymella 

glycyrrhizicola،   ،از گیاهاااان دارویااای اکاااالیپتوس

پسااتان، شااوید،   رشااتر، رزماااری، سااه  بارهنااگ، خا

ابوجهال جداساازی و شناساایی     بیان و هندواناه  شیرین

شدند. در مطالعات گذشته تعداد انادکی از ایان تیاره    

های گیاهی گزارش شده اسات   قارچی روی این جنس

، Allophomaهااای  هااایی از جاانس  از جملااه گونااه 

Boeremia ،Didymella ،Epicoccum ،Juxtiphoma ،

Paraphoma ،Phoma ،Pseudopeyronellaea  و

Stagonosporopsis (Farr and Rossman, 2022 .)

هاای قاارچی    هاای فاوق بارای گوناه     بهرحال، میزباان 

شناسایی شاده در ایان مطالعاه جدیاد هساتند و باه       

محققااین در بررساای دامنااه میزبااانی اعضااای تیااره   

Didymellaceae   بااویژه روی گیاهااان دارویاای کمااک

 ,Ershad, 2009; Farr and Rossmanخواهاد کارد )  

2022.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anethum) زبانمی اهیگ یبرگ لکه عالئم :Xenodidymella glycyrrhizicola (SCUA-kesh-Sh1) گونه -1 شکل

graveolens) ،B .یرو روزه هشت پرگنه PDA یپشت و ییرو سطح در، C .وم،یدیکنیپ D .ها ومیدیکن. 

Figure 7. Xenodidymella glycyrrhizicola (SCUA-kesh-Sh1): A. Leaf spot symptoms in host  
(Anethum graveolens), B. 8-days colony on PDA in top and reverse sides, C. Pycnidium, D. Conidia. 
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وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید       به این 

این تحقیق چمران اهواز به جهت پوشش مالی 

 شود.      قدردانی می
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