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چکیده
شور در استان بلبلی، ذرت و شیشهجداسازي شده از گیاهان لوبیا چشم،Curvulariaاز جنسدر مطالعه حاضر، هشت جدایه

ها، تولید شده در میسلیومی جدایهتودهزیست.ی شدندیشناساشناسی ریختفیلوژنی مولکولی و مبتنی بر براساس روش،خوزستان
با استفاده از یک روش مبتنی DNAتوده.انجمادي شد-آوري و خشککاغذ صافی جمعوسیلهه بدکستروز،- محیط مایع سیب زمینی

یابی هاي مناسب تکثیر و سپس توالیبا استفاده از آغازگرgpdاي و هستهrDNAهایی از نواحی بخش. بر فنل و کلروفرم استخراج شد
در بانک ژن با استفاده از هاي تیپسویهمربوط به هاي معتبر هاي تحت تحقیق با توالیمربوط به جدایهgpdو ITSهاي توالی.ندشد

ها در اساس، جدایهاین بر. ندمورد مقایسه قرار گرفت)ژنومیناحیهدومبتنی بر (و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی BLASTnالگوریتم 
.Cهايی و گونهیشناساسطح گونه  americana ،C. muehlenbeckiae وC. verruculosaگزارش دو نخستین، این لذا.را شامل شدند

.Cگونه americana وC. muehlenbeckiaeمورد بررسی میزبان جدیدي عالوه، این مطالعه براي هر سه گونهبه . باشددر ایران می
.Cگونهشناسی و مولکولی بیشتري برايمشخصات ریختکند و میگزارش verruculosaدهده میارای.

بلبلیلوبیا چشمفیلوژنی مولکولی، شور، شیشهشناسی، ریختذرت، :هاي کلیديواژه
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Summary
In present study, eight isolates of the genus Curvularia, recovered from plants of the cowpea, maize and

bottlebrush in Khuzestan province, were identified based on molecular phylogeny in combination with morphology.
The mycelial biomass of the isolates, produced in potato-dextrose-Broth, were collected by passing through filter papers
and freeze-dried. DNA was extracted using a phenol- and chloroform-based method. The partial regions of nrDNA and
gpd were amplified using the appropriate primers and then sequenced. The consensus ITS and gpd sequences of the
isolates under survey were compared to reference sequences of the type strains in GenBank by BLASTn algorithm and
two-loci phylogenetic analysis. Accordingly, the isolates were identified at species level as follow: Curvularia
americana, C. muehlenbeckiae, and C. verruculosa. To our knowledge, this is the first record of both the C. americana
and C. muehlenbeckiae in Iran. Moreover, this study reports new hosts for all three species with further morphological
and molecular characterization of C. verruculosa species as well.

Keywords: Bottlebrush, cowpea, maize, molecular phylogeny, morphology
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کنندههاي تولیدیکی از قارچCurvulariaجنس 
) Phragmoconidia(اي با دیواره عرضی حجرههاي چندکنیدیوم

شناسی و مولکولی از هاي ریختاست که با استفاده از بررسی
Heidari(د نشوهلمینتوسپوریوم جدا میهاي شبهسایر قارچ et

al. 2018b .(هاي اغلب گونهCurvulariaصورت بیمارگر ه ب
)Manamgoda et al. 2011, Madrid et al. 2014( اندوفیت ،
)Tadych et al. 2012, Gautam et al. 2013, Jena & Tayung

2013, Heidari et al. 2018b ( یا ساپروفیت)Manamgoda et

al. 2011, 2012a, b, 2014, 2015, Scott & Carter 2014, Tan

et al. . هاي گیاهی، حیوانی و انسانی همراه هستندبا بافت)2014
Almaguer(هاي این قارچ از هوا برخی گونه et al. 2012,

Hargreaves et al. 2013( خاك ،)Manamgoda et al. 2011,

Marin-Felix et al. 2017a (هاي آبزي و محیط)Verma et al.

2013, Sharma et al. 2016 ( اندجداسازي شدهنیز.
عنوان ه بC. lunataبا توصیف گونهCurvulariaجنس 

)Boedijn 1933(توسط بوجین ) تیپگونه(نامگذاري نمونه
، این جنس در )Hibbett 2007(در حال حاضر .شدمعرفی

و رده Pleosporales، راسته Pleosporaceaeتیره
Dothideomycetesهاي این جنس در گونهییشناسا. قرار دارد

ولی در ادامه با استفاده از ،شناسی بودابتدا براساس ریخت
شدشناسی و مولکولی انجام هاي توام ریختبررسی

)Manamgoda et al. 2012a, b, 2014, 2015, Madrid et al.

2014, Tan et al. 2014, 2018, Tomaso-Peterson et al.
2016, Marin-Felix et al. 2017a, b, Dehdari et al. 2018,
Heidari et al. 2018b, Liang et al. 2018, Mehrabi-Koushki

et al. 2018 .(که دهدمیهاي اخیر نشان مطالعات سال
هاي شناسی براي جداسازي دقیق گونهختهاي ریبررسی

Curvulariaهاي خویشاوند کافی ها و گونهاز سایر جنس
عموما از نواحی ،Curvulariaهاي براي جداسازي گونه. باشدنمی
tef1و) دهیدروژنازفسفات-3یدهآلدژن گلیسر(ITS،gpdژنی 

صورت انفرادي یا ترکیبی استفاده ه ب) ژن عامل تداوم ترجمه(
Manamgoda(شده است  et al. 2012a, b, 2014, 2015,

Madrid et al. 2014, Tan et al. 2014, 2018, Tomaso-
Peterson et al. 2016, Marin-Felix et al. 2017a, b, Dehdari
et al. 2018, Heidari et al. 2018b, Liang et al. 2018,

Mehrabi-Koushki et al. 2018 ( و این مطالعات فیلوژنی
، Bipolarisهاي قدیمی مولکولی باعث انتقال تعدادي از گونه

Drechslera وHelminthosporium به جنسCurvularia

B. australiensisهاي شده است مانند گونه (M.B. Ellis)

Tsuda & Ueyama ،B. australis Alcorn ،B. buchloes

(Lefebvre & Aar. G. Johnson) Shoemaker ،B. crustacea

(Henn.) Alcorn ،B. cylindrica Alcorn ،B. dactyloctenii

Alcorn ،B. neergaardii (Danquah) Alcorn ،B. nicotiae

(Mouch.) Alcorn ،B. ovariicola Alcorn،B. papendorfii

(Aa) Alcorn ،B. portulacae (Rader) Alcorn ،B. sesuvii

Jing. Z. Zhang ،B. subpapendorfii (Mouch.) Alcorn ،
B. tripogonis (A.S. Patil & V.G. Rao) Alcorn،

B. tropicalis Sivan. ،D. ellisii Danquah ،D. boeremae

A.S. Patil & V.G. Rao ،D. homomorpha (Luttr. &

Rogerson) Sivan. ،D. miyakei (Y. Nisik.) Subram. & B.L.

Jain،D. indica (J.N. Rai, Wadhwani & J.P. Tewari)

Mouch. ،D. nodulosa (Berk. & M.A. Curtis ex Sacc.)

Subram. & B.L. Jain ،D. ravenelii (M.A. Curtis) Subram.

& B.L. Jain ،H. borreriae Viégas وH. geniculatum Tracy

& Earleهاي فیلوژنتیکی با دودمان که در بررسیCurvularia

.دنشوبندي میخوشه
که از Curvulariaسه گونه،در مطالعه حاضر

،هاي گیاهی در استان خوزستان جداسازي شده استمیزبان
شناسی و یک تجزیه و تحلیل بررسی ریخت. شوندمیتوصیف

این ییبراي شناساgpdو ITSفیلوژنتیکی مبتنی بر نواحی ژنی 
.ها استفاده شده استگونه

روش بررسی
سازيو خالصیاهیگهاينمونهها از قارچجداسازي-

برگ هاي گیاهی از ، نمونه1394- 95هاي در طول سال
بدون (بلبلی لوبیا چشمگیاه کامل ، )برگیم لکهیداراي عال(ذرت
شور شیشهشاخه و ) هااندوفیتییم با هدف شناسایعال

آباد و هاي اهواز، اندیمشک، صفیاز شهرستان) پوسیدگی چوب(
هاي روشها براساس جداسازي قارچ. آوري گردیدجمعتپه هفت

Babaahmadi(متداول انجام شد et al. 2018, Heidari et al.

2018a(. هاي گیاهی اندامقطعات کوچکی از)هاي براي نمونه
با استفاده متوالی از اتانول )مرز آلوده و سالم، شورذرت و شیشه

سطحی شدند و پس از ضدعفونی % 2سدیم و هیپوکلریت% 70
محیط کشت شستشو و خشک کردن روي کاغذ صافی به 

گرم در میلی30- 50حاوي ) PDA(آگار -دکستروز- زمینیسیب
از بین در این مطالعه .لیتر سولفات استرپتومایسین منتقل شدند

قارچی از سه تیپ جدایههشتدست آمده، ه هاي بقارچ
مبتنی بر ییبراي شناساCurvulariaمورفولوژیکی جنس 
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ها به روش این جدایه. شناسی و مولکولی انتخاب شدندریخت

در هاي زنده قارچیسازي و در مجموعه کشتاسپور خالصتک
و مجموعه )IRAN(پزشکی کشورتحقیقات گیاهمؤسسه 

)SCUA(هاي زنده قارچی در دانشگاه شهید چمران اهوازکشت
.ذخیره شدند

شناسیهاي ریختشرایط رشدي و بررسی-
زمینی سرعت رشد و مشخصات پرگنه روي محیط سیب

و تناوب سلسیوس 28±5/0دماي در ) PDA(دکستروز آگار 
ها حداقل براي هفت روز قطر پرگنه. ساعته انجام شد12نوري 
شامل (زاییهاگساختارهاي مشخصات و اندازه. گیري شداندازه

با استفاده از ) زاییومهاي کنیدیها، کنیدیوفورها و سلولکنیدیوم
Leitz(یک میکروسکوپ نوري 100xو 40xعدسی شیئی 

Wetzlar, SM-LUX (ها در یک دامنه گیرياندازه. تعیین شد
ها با میانگین اندازهدرصد حدود اطمینان و95بیشینه، - کمینه

گیري براي هر ساختار اندازه100حداقل مبتنی برانحراف معیار 
هاي میکروسکوپی جهت تهیه هاي روي اسالیدکشت. تعیین شد

& Beneke(بینک و روگرز تصاویر مناسب براساس دستورالعمل

Rogers 1996 (میکروسکوپ تصاویر با استفاده از . انجام شد
متصل به یک دوربین دیجیتال ) OLYMPUS BX51(نوري 

)OLYMPUS DP12 (براي شناسایی و تطبیق . تهیه شد
ها، ترجیحا از ها با توصیف رسمی این گونهخصوصیات جدایه

ها در محل انتشار و در صورت عدم توصیف اصلی این گونه
ها بانک قارچرسمی در دسترسی از توصیف غیر

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

al. 2012a, b, 2014, 2015, Madrid et al. 2014, Tan et al.
2014, 2018, Tomaso-Peterson et al. 2016, Marin-Felix et

al. 2017a, b, Heidari et al. 2018b, Liang et al. 2018.(
و تکثیر نواحی ژنیDNAتوده، استخراج تولید زیست-

مایر حاوي هاي ارلندر فالسکتوده میسیلیومیزیست
وسیله ه تولید و ب) PDA(دکستروز -زمینیمحیط مایع سیب

سپس، این . آوري گردیدفیلتراسیون با کاغذ صافی جمع
–Freeze-Dryer, Alpha 1(توده در دستگاه فریزدرایر زیست

2LD Plus, Christ (انجمادي شد و در ازت مایع پودر و خشک
استخراج . نگهداري شد- 20در فریزر DNDتا هنگام استخراج 

DNA با استفاده از روش ریدر و برودا)Raeder & Broda

Ahmadpour(با اندکی تغییرات انجام شد ) 1985 et al. 2017.(
، 18Sشامل (ياهستهrDNAباز از ناحیهجفت1200حدود
ITS1،5.8S ،ITS2 28وS-D1/D2( جفت باز از ناحیه600و

gpdیعمومآغازگرهاي به ترتیب با استفاده از جفتITS1/NL4

)White et al. 1990, O’Donnell 1993 ( ی اختصاصو
gpd1/gpd2)Berbee et al. 1999) (مخلوط . تکثیر شدند

مراز و برنامه حرارتی جهت تکثیر این اي پلیواکنش زنجیره
Heidari(نواحی ژنی براساس حیدري و همکاران  et al. 2018b (

.انجام شد
تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکیو BLASTnیابی، الگوریتمیتوال-

انجام از آگاروز بارگذاري و بعد روي ژلPCRتولیدات 
هاي جداسازي و با استفاده از کیت استخراج از باند،الکتروفورز

برابر ) GF-1 AmbiClean)Vivantis, Malaysiaژل 
یابی با استفاده توالی. سازي گردیده شده خالصیدستورالعمل ارا

تکثیر توسط شرکت ماکروژن جهتاستفاده دهاي موراز آغازگر
)Humanizing Genomics, Macrogen, South Korea ( انجام

هايافزاربا استفاده از نرمخام مستقیم و معکوس يهایتوال. شد
BioEdit Ver. 4.0.6.2)1999(HallوDNABaserver 3.5.0

)www.DnaBaser.com (و در بانک ژن شدتلفیقویراستاريو
NCBI ه هاي بتوالیمیزان شباهت ). 1جدول (ذخیره گردید
هاي تیپ با سویهمربوط به مرجعهاي آمده با توالیدست

جهت . تعیین شدBLASTnاستفاده از الگوریتم جستجوي 
مربوط به gpdو ITSهايتجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی، توالی

هاي معتبر شده از تمام گونهشناختهگاهیهاي تیپ و سویه
Curvularia از بانک ژنNCBIهاي انتخاب و در کنار توالی

Maximum(بیشینه یینماـجزیه و تحلیل درستتبومی در 

likelihood ( افزارنرمبا کمکMEGA Ver. 6.0)Tamura et

al. 2013 ( ندشداستفاده) دار کردن درخت براي ریشه. )1شکل
Bipolaris drechsleriسویهفیلوژنتیکی،  MUS0028عنوان به

ینبهترانتخاب. استفاده شد)outgroup(آرایه خارج از گروه 
افزار رسم درخت فیلوژنتیکی با استفاده از همین نرميمدل برا

.انجام شد

نتیجه و بحث
از شناسی هشت جدایهریختپژوهش، یندر ا

،)از گیاه ذرت(Curvularia americanaسه گونه
C. muehlenbeckiae)و ) شوراز گیاه شیشهC. verruculosa

ها، براي تشخیص گونه. بررسی شد) بلبلیاز گیاه لوبیا چشم(
شناسی، از یک تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی مبتنی عالوه بر ریخت

جزییات ). 1شکل (استفاده شد gpdو ITSبر دو ناحیه ژنومی 
شناسی و مولکولی هر گونه به تفکیک آورده شده بررسی ریخت

.است
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و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکیgpdو ITSیابی نواحی توالی-

که (آرایه 131توالی از 262در این بررسی، 
ر هاي معتبحداقل یک سویه از تمام گونهدهندهپوشش

Curvulariaaهاي مورد بررسی و آرایه خارج از گروه ، جدایه
، در تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی با استفاده از الگوریتم )باشدمی

مجموع طول توالی ترکیبی . نمایی بیشینه استفاده شدنددرست
هاي با احتساب گپ،چهار ناحیه مورد بررسیشدههمردیف
سایت 495و 468شامل (سایت نوکلئوتیدي 963داخلی 

از این تعداد . بود) gpdو ITSنوکلئوتیدي به ترتیب از ناحیه 
سایت 616سایت نوکلئوتیدي با شامل کردن آرایه غریبه، 

سایت نوکلئوتیدي به ترتیب 293و 323شامل (محافظت شده 
ایت متغیر و عاري از اطالعات سgpd( ،51و ITSاز ناحیه 

و 33شامل ) (Parsimony-uninformative(ها آرایهمتمایزکننده

291و ) gpdو ITSسایت نوکلئوتیدي به ترتیب از ناحیه 18
هاآرایهسایت متغیر و حاوي اطالعات متمایزکننده

)Parsimony-informative) ( ایت س182و 109شامل
براساس آزمون . بود) gpdو ITSنوکلئوتیدي به ترتیب از ناحیه 

، MEGA6افزار انتخاب مدل براي جانشینی نوکلئوتیدي در نرم
بهترین الگوریتم جانشینی نوکلئوتیدي براي رسم درخت 

در درخت . بود) Tamura-Nei)TN93+G+Iفیلوژنتیکی مدل 
ي ها، جدایهgpdو ITSفیلوژنتیکی مبتنی بر دو ناحیه ژنومی 

در مورد گونه(خود هاي مرجع گونهبا سویهمورد بررسی
Curvularia muehlenbeckiaeهاي به همراه تعدادي از گونه

هاي تکاملی با ارزش و بندي شدند و شاخهخوشه) خویشاوند
).1شکل (معتبر ایجاد کردند 

در این بررسیهاي مطالعه شدهجدایهاطالعات مربوط به -1جدول 
شماره دسترسی در بانک ژن

مکان 
بردارينمونه

میزبان
آرایهنام جدایه

gpdITS
اندام 

ینام علمیاهیگ

MK050845MG846738برگیلکهاندیمشکZea mays
SCUA-Hey-W;
IRAN 3132C

Curvularia americana

MK050844MG971291برگ سالمآبادصفیVigna
unguiculata

SCUA-Shu-Vig-
7lb; IRAN 3122C;

CBS 144693
C. muehlenbeckiae

MG975603MG971288ساقه سالمآبادصفیV. unguiculata
SCUA-Saf-Vig-

6Sa; IRAN 3127C
C. muehlenbeckiae

MG975601MG971286ریشه سالمتپهجاده هفتV. unguiculata
SCUA-Hat-Vig-

5Rc; IRAN 3128C
C. muehlenbeckiae

MG975599MG971284برگ سالمتپهجاده هفتV. unguiculata
SCUA-Hat-Vig-

5La; IRAN 3129C
C. muehlenbeckiae

MG975600MG971285برگ سالمتپهجاده هفتV. unguiculata
SCUA-Hat-Vig-

5LC; IRAN 3130C
C. muehlenbeckiae

MG975602MG971287برگ سالمآبادصفیV. unguiculataSCUA-6LaC. muehlenbeckiae

MG428698KX139034اهواز
شاخه 

خشک و 
پوسیده

Callistemon sp.
SCUA-6bi; IRAN

3140C; CBS
144677

C. verruculosa

هاي شناسایی شدهگونهیو مولکولشناسییختریبررس-
Curvularia americana Da Cunha, Madrid, Gené &
Cano, Five New Curvularia species From Clinical

Specimens 33: 54 (2014)

برگ استان خوزستان، شهرستان اندیمشک، : بررسی شدهنمونه
، کبري 1395،آذر ) Zea mays(برگیم لکهیذرت داراي عال

).IRAN 3132Cجدایه(حیدري 
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13985/5، )1(20رستنیها، جلد ... / Curvulariaهايهاي جدید گونهمیزبانها و گزارش/ جانبزرگی و همکاران 
با سبز ، PDAها در محیط کشت پرگنهییوسطح ر

سیاه متمایل به ها آنحاشیه سیاه رنگ و سطح پشتی 
اي روشن، منشعب، قهوهروشن تا ها نیمهریسه.خاکستري است

کنیدیوفورها به. هاي نازك و صاف هستندبا دیوارهوداردیواره
دار و در شوند، دیوارهصورت منفرد و بدون انشعاب ظاهر می

هاي سلولی شوند؛ دیوارهتر میهاي باالیی عریضقسمت
هاي رویشی است؛ اندازه ریسهتر از کنیدیوفورها ضخیم

) 1/7–(3/30–116)–136(×) 8/2–(3–1/5کنیدیوفورها 
×8/3–2/4ها در بازه اطمینان گیريدرصد اندازه95میکرومتر، 

×4±6/0ها گیريمیکرومتر قرار دارد و میانگین اندازه44–68
. )عدد کنیدیوفور100اساس بر(باشد میکرومتر می36±56

همراه با نقاط بیشتر ادغام شده و اغلبزایی هاي کنیدیومسلول
) سیمپودیال(صورت زیگزاکی زایی بهکنیدیوم. باشددار میگره

اي، اغلب استوانهاي روشن، بیضوي تا نیمهها قهوهکنیدیوم. است
چهارسلولی، داراي دیواره صاف، بیشترین قطر در سلول سوم از 

ها در هر دو تر، انتهاي کنیدیومروشنییناف، دو سلول انتها
داراي اغلب کمی خمیده و گاهی شده،قطب تقریبا گرد

) 1/7–(1/9–1/12)–1/13(ها کنیدیوماندازهخمیدگی زیاد است؛ 
ها گیريدرصد اندازه95میکرومتر، ) 1/8–(12–2/24)–3/28(×

میکرومتر قرار دارد و 2/16–5/18×9/9–5/10در بازه اطمینان 
میکرومتر 3/17±6/4×2/10±2/1ها گیريمیانگین اندازه

نزده، تیره و ناف بیرون). عدد کنیدیوم100براساس (باشد می
.)2شکل (شکل جنسی مشاهده نشدکالمیدوسپور و . ضخیم است
IRANیهجداBLASTnجستجويحاصل ازیجنتا

3132Cنشان داد که توالیITS وgpd با این جدایه
تیپاز جمله سویه(C. americanaشناخته شدههايسویه

C. americana UTHSC 083414 ( درصد 100و 99به ترتیب
در درخت فیلوژنتیکی ترسیمی مبتنی . شباهت نوکلئوتیدي دارد

IRAN، جدایه)1شکل (gpdو ITSبر توالی ترکیبی دو ناحیه

3132C یپ تدو سویهباC. americana UTHSC 08-3414 و
C. americanaشدهشناخته UTHSC 07-2649بنديخوشه

درصد ایجاد 96استراپ ارزش بوتباشاخه تکاملییکو شد
.ندکرد

.C(تیپ این گونه سویه americana UTHSC

عنوان بیمارگر از ه دیگر بشدههاي شناختهو سویه) 083414
Madrid(هاي انسانی جداسازي و توصیف شده استبافت et al.

بار این گونه را از یک میزبان نخستینبراي ،این مطالعه). 2014
هاياز گیاه ذرت قبال گونه. کندگزارش می) ذرت(گیاهی 

C. alcornii ،C. chiangmaiensis ،C. lunata ،C. spicifera،
C. tuberculata وC. verrucullosa نیز گزارش شده است

)Ershad 2009, Manamgoda et al. 2015, Tan et al. 2018.(

Curvularia muehlenbeckiae Madrid, Da Cunha, Gené
Guarro & Crous, Five New Curvularia species From

Clinical Specimens 33: 56 (2014)

سالم برگ آباد، استان خوزستان، صفی: هاي بررسی شدهنمونه
، سحر 1395، شهریور )Vigna unguiculata(بلبلیلوبیا چشم
؛ استان )SCUA-6Laو IRAN 3122Cيهاجدایه(جانبزرگی 

، 1395بلبلی، شهریور سالم لوبیا چشمآباد، ساقهخوزستان، صفی
؛ استان خوزستان، جاده )IRAN 3127Cجدایه(سحر جانبزرگی 

، سحر 1395بلبلی، شهریور سالم لوبیا چشمبرگ تپه، هفت
؛ استان )IRAN 3130Cو IRAN 3129Cي هاجدایه(جانبزرگی 

بلبلی، شهریور سالم لوبیا چشمریشه ه، تپخوزستان، جاده هفت
).IRAN 3128Cجدایه (، سحر جانبزرگی 1395

، طوسی PDAها در محیط کشت سطح رویی پرگنه
سطح پشتی نیز سیاه متمایل . باشداي میروشن تا مایل به قهوه

پس PDAقطر پرگنه روي محیط کشت . باشدبه خاکستري می
68، لسیوسدرجه س28±5/0ر شرایط دمایی از یک هفته د

داراي، منشعب، دیوارهروشن تا قهوهها نیمهریسه. متر استمیلی
رنگ به کنیدیوفورها .هاي نازك و صاف هستندبا دیوارهو

صورت دار و غیرمنشعب؛ بهاي تیره، دیوارهاي روشن تا قهوهقهوه
تر و خمیده هاي باالیی عریضشوند و در قسمتمنفرد ظاهر می
هاي رویشی تر از ریسهها ضخیمهاي سلولی آنهستند؛ دیواره

–185)–260(×) 6/2–(9/2–9/4)–2/5(است؛ ابعاد کنیدیوفورها 

ا در بازه اطمینان هگیريدرصد اندازه95میکرومتر، ) 26–(39
میکرومتر قرار دارد و میانگین 2/86–100×7/3–9/3

باشد میکرومتر می1/93±3/44×8/3±9/0ها گیرياندازه
زایی غالبا هاي کنیدیومسلول). عدد کنیدیوفور100براساس (

زایی به کنیدیوم.باشددار میهمراه با نقاط گرهغلبادغام شده و ا
ها بیضوي تا کنیدیوم. شوددیده می) سیمپودیال(حالت زیگزاگ 

اي و اي، داراي دیواره صاف و غالبا چهارحجرهاستوانهنیمه
اي سوم از سلول قاعدهخمیده و حجرهغلبنامتقارن هستند؛ ا

باشد؛ در دو انتها گرد و دو حجره انتهایی تر و بزرگتر میتیره
–7/12)–13(ها هاي میانی است؛ ابعاد کنیدیومتر از حجرهروشن

درصد 95میکرومتر، ) 3/15–(6/15–4/23×) 5/7–(8/7
میکرومتر 6/19–20×5/9–8/9ها در بازه اطمینان گیرياندازه

8/19±7/1×6/9±2/1ها یريگقرار دارد و میانگین اندازه
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1398، )1(20رستنیها، جلد ... / Curvulariaهايهاي جدید گونهها و میزبانگزارش/ جانبزرگی و همکاران 6/6
نزده، ناف بیرون). عدد کنیدیوم100براساس (باشد میکرومتر می

.کالمیدوسپور و شکل جنسی مشاهده نشد. تیره و ضخیم است
هاي تحت جدایهBLASTnنتایج حاصل از جستجوي 

با هااین جدایهgpdوITSنشان داد که توالی این گونه مطالعه
از جمله (Curvularia muehlenbeckiaeهاي شناخته شدهسویه

C. muehlenbeckiaeسویه تیپ  CBS 144.63 ( 100به ترتیب
در درخت فیلوژنتیکی . درصد شباهت نوکلئوتیدي دارد99و 

، )1شکل (gpdو ITSترسیمی مبتنی بر توالی ترکیبی دو ناحیه
تیپ این گونه این گونه با سویههاي تحت مطالعهجدایه

)C. muehlenbeckiae CBS 144.63(شناخته شده از و دو سویه
C. platziiو ) C. pisi)CBS 190.48هاي خویشاوند گونه

)BRIP 27703b (بندي شدند و یک شاخه تکاملی با ارزش خوشه
.درصد ایجاد کردند79استراپ بوت

1398، )1(20رستنیها، جلد ... / Curvulariaهايهاي جدید گونهها و میزبانگزارش/ جانبزرگی و همکاران 6/6
نزده، ناف بیرون). عدد کنیدیوم100براساس (باشد میکرومتر می

.کالمیدوسپور و شکل جنسی مشاهده نشد. تیره و ضخیم است
هاي تحت جدایهBLASTnنتایج حاصل از جستجوي 

با هااین جدایهgpdوITSنشان داد که توالی این گونه مطالعه
از جمله (Curvularia muehlenbeckiaeهاي شناخته شدهسویه

C. muehlenbeckiaeسویه تیپ  CBS 144.63 ( 100به ترتیب
در درخت فیلوژنتیکی . درصد شباهت نوکلئوتیدي دارد99و 

، )1شکل (gpdو ITSترسیمی مبتنی بر توالی ترکیبی دو ناحیه
تیپ این گونه این گونه با سویههاي تحت مطالعهجدایه

)C. muehlenbeckiae CBS 144.63(شناخته شده از و دو سویه
C. platziiو ) C. pisi)CBS 190.48هاي خویشاوند گونه

)BRIP 27703b (بندي شدند و یک شاخه تکاملی با ارزش خوشه
.درصد ایجاد کردند79استراپ بوت

1398، )1(20رستنیها، جلد ... / Curvulariaهايهاي جدید گونهها و میزبانگزارش/ جانبزرگی و همکاران 6/6
نزده، ناف بیرون). عدد کنیدیوم100براساس (باشد میکرومتر می

.کالمیدوسپور و شکل جنسی مشاهده نشد. تیره و ضخیم است
هاي تحت جدایهBLASTnنتایج حاصل از جستجوي 

با هااین جدایهgpdوITSنشان داد که توالی این گونه مطالعه
از جمله (Curvularia muehlenbeckiaeهاي شناخته شدهسویه

C. muehlenbeckiaeسویه تیپ  CBS 144.63 ( 100به ترتیب
در درخت فیلوژنتیکی . درصد شباهت نوکلئوتیدي دارد99و 

، )1شکل (gpdو ITSترسیمی مبتنی بر توالی ترکیبی دو ناحیه
تیپ این گونه این گونه با سویههاي تحت مطالعهجدایه

)C. muehlenbeckiae CBS 144.63(شناخته شده از و دو سویه
C. platziiو ) C. pisi)CBS 190.48هاي خویشاوند گونه

)BRIP 27703b (بندي شدند و یک شاخه تکاملی با ارزش خوشه
.درصد ایجاد کردند79استراپ بوت
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13987/7، )1(20رستنیها، جلد ... / Curvulariaهايهاي جدید گونهمیزبانها و گزارش/ جانبزرگی و همکاران 
Fig. 1 (contd))ادامه(1شکل 

هايیبراساس توالکه یشینهبیینمادرستترسیم شده با استفاده از الگوریتم ،Curvulariaهايیهجدایلوژنتیکیدرخت ف- 1شکل 
کاذب گیرينمونهبار500درهاشاخهتکراردرصد. استآمدهدستبهTN93+G+Iبا استفاده از مدلgpdوITSنواحییبیترک

.شده استداریشهرBipolaris drechsleriگونهدرخت با استفاده از . درج شده استهاي تکاملی شاخهیشهدر محل ر) استراپبوت(
.مورد بررسی با دوایر توپر نشان داده شده استهايآرایه

Fig. 1. Phylogenetic tree of the Curvularia isolates constructed, using a maximum likelihood algorithm, based on
combined sequences of ITS and Tub2 regions under TN93+G+I model. Bootstrap values greater than 50% (expressed
as percentages of 500 replications) are shown at the node. The tree was rooted with Bipolaris drechsleri. Taxa under
study are shown with filled circles.
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کاذب گیرينمونهبار500درهاشاخهتکراردرصد. استآمدهدستبهTN93+G+Iبا استفاده از مدلgpdوITSنواحییبیترک

.شده استداریشهرBipolaris drechsleriگونهدرخت با استفاده از . درج شده استهاي تکاملی شاخهیشهدر محل ر) استراپبوت(
.مورد بررسی با دوایر توپر نشان داده شده استهايآرایه

Fig. 1. Phylogenetic tree of the Curvularia isolates constructed, using a maximum likelihood algorithm, based on
combined sequences of ITS and Tub2 regions under TN93+G+I model. Bootstrap values greater than 50% (expressed
as percentages of 500 replications) are shown at the node. The tree was rooted with Bipolaris drechsleri. Taxa under
study are shown with filled circles.
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هايیبراساس توالکه یشینهبیینمادرستترسیم شده با استفاده از الگوریتم ،Curvulariaهايیهجدایلوژنتیکیدرخت ف- 1شکل 
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.شده استداریشهرBipolaris drechsleriگونهدرخت با استفاده از . درج شده استهاي تکاملی شاخهیشهدر محل ر) استراپبوت(
.مورد بررسی با دوایر توپر نشان داده شده استهايآرایه

Fig. 1. Phylogenetic tree of the Curvularia isolates constructed, using a maximum likelihood algorithm, based on
combined sequences of ITS and Tub2 regions under TN93+G+I model. Bootstrap values greater than 50% (expressed
as percentages of 500 replications) are shown at the node. The tree was rooted with Bipolaris drechsleri. Taxa under
study are shown with filled circles.
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1398، )1(20رستنیها، جلد ... / Curvulariaهايهاي جدید گونهها و میزبانگزارش/ جانبزرگی و همکاران 8/8

Curvulariaگونه-2شکل  americana)IRAN 3132C(:a–e.هاها، کنیدیوفورها و کنیدیومریسه) میکرومتر20=مقیاس(.
Fig. 2. Curvularia americana (IRAN 3132C): a–e. Hyphae, conidiophores and conidia (Bar = 20 µm).

خویشاوند مذکور براساس دو در این بررسی که سه گونه
ناحیه ژنومی از همدیگر جداسازي معتبر فیلوژنتیکی 

هاي مورد بررسی را به گونهشناسی تعلق جدایهنشدند، ریخت
C. muehlenbeckiae 3شکل (ثابت کرد(.

C. muehlenbeckiae(تیپ این گونه سویه CBS

Muehlenbeckiaاز گیاه ) 144.63 sp.)Madrid et al. 2014 (

Sorghum(ها از سورگوم سایر سویه. گزارش شده است sp.(،
Oryzaو ) Homo sapiens(انسان  sp. جداسازي شده است

)Manamgoda et al. 2015(.
را از گیاه لوبیا مذکور بار گونه نخستینبراي ،این مطالعه

.کندگزارش می) Vigna unguiculata(بلبلی چشم

Curvulariaگونه-3شکل  muehlenbeckiae)IRAN 3128C(:a. پرگنه رويPDA،b–f.هاها، کنیدیوفورها و کنیدیومریسه،
g.میکرومتر20= مقیاس (صورت دو قطبی جوانه زده استه هایی که بکنیدیوم(.

Fig. 3. Curvularia muehlenbeckiae (IRAN 3128C): a. Colony on PDA, b–f. Hyphae, conidiophores and conidia,
g. Bipolar-germinated conidia (Bar = 20 µm).
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Fig. 2. Curvularia americana (IRAN 3132C): a–e. Hyphae, conidiophores and conidia (Bar = 20 µm).

خویشاوند مذکور براساس دو در این بررسی که سه گونه
ناحیه ژنومی از همدیگر جداسازي معتبر فیلوژنتیکی 

هاي مورد بررسی را به گونهشناسی تعلق جدایهنشدند، ریخت
C. muehlenbeckiae 3شکل (ثابت کرد(.

C. muehlenbeckiae(تیپ این گونه سویه CBS

Muehlenbeckiaاز گیاه ) 144.63 sp.)Madrid et al. 2014 (

Sorghum(ها از سورگوم سایر سویه. گزارش شده است sp.(،
Oryzaو ) Homo sapiens(انسان  sp. جداسازي شده است
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را از گیاه لوبیا مذکور بار گونه نخستینبراي ،این مطالعه

.کندگزارش می) Vigna unguiculata(بلبلی چشم

Curvulariaگونه-3شکل  muehlenbeckiae)IRAN 3128C(:a. پرگنه رويPDA،b–f.هاها، کنیدیوفورها و کنیدیومریسه،
g.میکرومتر20= مقیاس (صورت دو قطبی جوانه زده استه هایی که بکنیدیوم(.

Fig. 3. Curvularia muehlenbeckiae (IRAN 3128C): a. Colony on PDA, b–f. Hyphae, conidiophores and conidia,
g. Bipolar-germinated conidia (Bar = 20 µm).
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شده و چوب خشک، اهوازاستان خوزستان، : بررسی شدهنمونه
Callistemon(شور شیشهپوسیده sp.( ،گلنوش ، 1394آبان

.)IRAN 3140Cجدایه(بابااحمدي 
در ابتدا PDAها در محیط کشت پرگنهییسطح رو

سطح پشتی نیز . شودتر میطوسی مایل به سبز و در ادامه تیره
قطر پرگنه روي محیط . باشدسیاه متمایل به خاکستري می

درجه 28±5/0پس از یک هفته در شرایط دمایی PDAکشت 
اي، روشن تا قهوهها نیمهریسه. متر استمیلی63، لسیوسس

. هاي نازك و صاف هستندبا دیوارهودارمنشعب، دیواره
دار و در شوند، دیوارهصورت منفرد ظاهر میکنیدیوفورها به

و غیرمنشعب ؛شوندمیو خمیده تر هاي باالیی عریضقسمت
ابعادهاي رویشی است؛تر از ریسهها ضخیمآنهاي سلولی دیواره

میکرومتر، ) 10–(18–75)–80(×3–2/5)–9/7(کنیدیوفورها، 
6/38–1/49×4/4–5ها در بازه اطمینان گیريدرصد اندازه95

×7/4±9/0ها گیريمیکرومتر قرار دارد و میانگین اندازه
). عدد کنیدیوفور100براساس (باشد میمیکرومتر 8/18±44

اي تا متورم، غالبا استوانهاي، نیمهزایی قهوهکنیدیومهاي سلول
) سیمپودیال(صورت زیگزاکی زایی بهادغام شده و کنیدیوم

ها داراي کنیدیوم. باشدضخیم و حلقوي میهاي همراه با زخم
شکل اياي یا گاهی بشکهاستوانهدیواره صاف، بیضوي تا نیمه

و بیشترین ، در دو انتها گردخمیدهچهارسلولی و هستند؛ اغلب 
هاابعاد کنیدیومشود؛ قطر در حجره سوم از سلول پایه دیده می

درصد 95میکرومتر، 20–27)–28(×) 5/7–(8–11)–12(
میکرومتر 4/23–2/24×7/9–10ها در بازه اطمینان گیرياندازه

میکرومتر 8/23±2×8/9±1ها گیريقرار دارد و میانگین اندازه
زده، تیرهکمی بیرونناف ). عدد کنیدیوم100براساس (باشد می

کالمیدوسپور و شکل جنسی مشاهده نشده است. و ضخیم است
.)4شکل(

هاها، کنیدیوفورها و کنیدیومریسه.PDA،c–fپرگنه روي .bو Curvularia verruculosa)IRAN 3140C(:aگونه- 4شکل
.)میکرومتر20= مقیاس (

Fig. 4. Curvularia verruculosa (IRAN 3140C): a–b. Colony on PDA, c–f. Hyphae, conidiophores and conidia
(Bar = 20 µm).
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Fig. 4. Curvularia verruculosa (IRAN 3140C): a–b. Colony on PDA, c–f. Hyphae, conidiophores and conidia
(Bar = 20 µm).
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یهجداBLASTnجستجويحاصل ازیجنتا

C. verruculosa IRAN 3140Cنشان داد که توالی
ITS وgpd شناخته شدههايسویهبا این جدایه

C. verruculosa) سویهاز جملهC. verruculosa CBS

درصد شباهت نوکلئوتیدي 100و 99به ترتیب ) 150.63
فیلوژنتیکی ترسیمی مبتنی بر توالی در درخت . دارد

، )1شکل (gpdو ITSترکیبی دو ناحیه
C. verruculosaجدایه IRAN 3132C سویهدو با

C. verruculosa CBS 150.63وC. verruculosa

MFLUCC شاخه تکاملییکو شدبنديخوشه100690
.درصد ایجاد کرد100استراپ ارزش بوتبا

.Cهايسویه verruculosa از انسان تاکنون
)H. sapiens( ،Chloris spp. ،Cynodon dactylon ،

Dactyloctenium sp. ،Elaeis guineensis ،Eleusine

indica ،Oryza sativa ،Punica granatum وZea mays

Manamgoda(گزارش شده است et al. 2015, Madrid et

al. 2014, Tan et al. 2018, Marin-Felix et al. 2017 b.(
توسط مهریان و رهجو از گیاه 1383در سال مذکور گونه 

Sorghum bicolorشناسی مشخصات ریختس براسا
مطالعه. )Ershad 2009(و گزارش شده است ییشناسا
شور بار این گونه را از گیاه شیشهنخستینبراي ،حاضر

)Callistemon sp.( شناسی و براساس خصوصیات ریختو
.کندمولکولی گزارش می

قبال از گیاهان چوبی و Curvulariaچندین گونه
شناسایی علفی در مناطق مختلف ایران جداسازي و 

،C. affinis،C. ahvazensisشاملکه شده 
C. australiensis،C. clavata،C. hawaiiensis،

C. inaequalis ،C. lunata،C. pallescens،
C. papendorfii ،C. prasadii،C. mosaddeghii،

C. rouhanii،C. senegalensis،C. shahidchamranensis،
C. trifolii ،C. tuberculataوC. verruculosaباشندمی

)Ershad 2009, Ahmadpour et al. 2013, Dehdari et al.

2018, Heidari et al. 2018b, Mehrabi-Koushki et al.
2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov( .

.Cدو گونهحاضر،مطالعه americanaو
C. muehlenbeckiaeهاي را با استفاده از بررسی

یکوبیوتاي او براي مییشناسی و مولکولی شناساریخت
.Cبراي گونه،همچنین. کندایران گزارش می verruculosa

جزیه و شناسی و تمبتنی بر ریختتريدقیقییشناسا
.کنده مییاراتحلیل فیلوژنتیکی مبتنی بر دو ناحیه ژنی

از یک مورد بررسی در این مطالعههر سه گونهاین، برعالوه
.دنشومیزبان جدید گزارش می

يسپاسگزار
وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید ه این ب

چمران اهواز به جهت پوشش مالی این تحقیق قدردانی 
.شودمی
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