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چکیده
هاي طبیعیِ مناطق و رویشگاههاباغ، از مزارع، 1397بهار و تابستان فصول برگی، طی لکهمیعالهاي همراه با شناسایی قارچبه منظور

و جداسازي پس از . گرفتانجام ي بردارنمونهبرگیلکهمیعالداراي و روخوداز گیاهان بازدید به عمل آمد ومختلف استان چهارمحال و بختیاري
)بسته به جنس مورد مطالعه(یک یا چند ناحیه ژنومی وتیديئنوکلیابیاستفاده از توالیها باآرایهشناختی و مولکولی ، شناسایی ریختسازيخالص
، Calophoma complanataجنس مختلف شاملنهگونه قارچی متعلق به 11،در نهایتهاي حاصل، براساس تلفیق داده. گرفتانجام 

Colletotrichum lini ،Didymella pisi ،Fusarium acuminatum ،F. equiseti ،Gnomoniopsis idaeicola ،Nothophoma gossypiicola ،
Petriella sordida ،Pyrenophora seminiperda،Sporormiella intermedia وS. similisشوندمعرفی میشناسایی و هاي گیاهی جدید از میزبان .

.Cگونه چهار، هاي شناسایی شدهآرایهاز میان در تحقیق حاضر،  complanata ازFalcaria vulgaris ،N. gossypiicolaازEuphorbia

helioscopia ،S. intermediaازMentha pulegium وS. similis ازEuphorbia helioscopia ایران جدید هستندبیوتاي قارچی براي.

، فیلوژنیشناسیریخت، تنوع زیستی، تاکسونومی، بیماري:کلیديهايواژه

Report on some fungi associated with leaf spot symptoms of self-growing plants in
Chaharmahal and Bakhtiari province (Iran)
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Summary
In order to identify some fungi associated with leaf spot symptoms of some self-growing plants, infected plant samples were

collected from fields, gardens and natural habitats in different regions of Chaharmahal and Bakhtiari province of Iran during the spring and
summer of 2018. After isolation and purification of fungal strains, morphological and molecular investigations were performed using the
nucleotide sequences of one or few genomic regions (depending on the studied fungal genus). Based on combined data, finally, 11 different
fungal species belonging to nine different genera including Calophoma complanata, Colletotrichum lini, Didymella pisi, Fusarium
acuminatum, F. equiseti, Gnomoniopsis idaeicola, Nothophoma gossypiicola, Petriella sordida, Pyrenophora seminiperida, Sporormiella
intermedia, and S. similis are identified and introduced from new host plants. In the present study, among the identified taxa, four species
including C. complanata from Falcaria vulgaris, N. gossypiicola from Euphorbia helioscopia, S. intermedia from Mentha pulegium, and
S. similis from Euphorbia helioscopia are reported for the first time as new records for mycobiota of Iran.

Keywords: Disease, biodiversity, taxonomy, morphology, phylogeny
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در ،بختیاري با مرکزیت شهرکرداستان چهارمحال و
هاي مرتفع استانجزوکهاستهاي زاگرس واقع شدهمیان کوه

،این منطقه. شودمحسوب میایران باران پرمناطق سردسیر و و 
به دلیل تنوع آب و هوایی نواحی همجوار و تغییرات بسیار زیاد 

هاي گیاهیارتفاع در قلمرو استان، از تنوع اقلیم و غناي گونه
).Mozaffarian 2017(بسیار خوبی برخوردار است 

ظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع ناز 
روخودگیاهان رخیراستا، استفاده از بایندر . اندمختلف داشته

با ماهیت دارویی به صورت سنتی مرسوم بوده و هنوز هم رواج 
Khosravipoor(دارد  et al. 2015 .( عوامل کاهش یکی از

ها هستند که در این عملکرد محصوالت گیاهی، آفات و بیماري
برخوردارند زیاديهاي قارچی از اهمیت میان بیماري

)Bhandari et al. 2014 .(نیزهاي قارچیبرخی از گونه
Mueller(هستندبیمارگر مهم حیوانات و گیاهان  et al. 2004(

محسوب زاي گیاهان بیماريترین عوامل ها از مهمقارچو 
Safaei(شوندمی et al. 2013.(

هاي تا کنون، تحقیقات بسیاري براي شناسایی قارچ
Li(لی و همکاران .مرتبط با گیاهان انجام شده است et al.

از گیاه گاوپنبه را Phomopsis longicollaگونه )2001
)Abutilon theophrasti Medik. ( هاي هرز علفجمله که از

چاندل و .نداهگزارش کرد،در کشور کرواسی استمزارع سویا 
Chandel(همکاران  et al. 2014( در هندوستان پژوهشی را در ،

هاي گیاهان دارویی و معطر انجام دادند راستاي بررسی بیماري
ها برگیسوختگی، پژمردگی، لکهنظیر ی میعالکه بعد از مشاهده 
، Alternaria ،Phyllostictaهایی نظیر و زخم، قارچ
Colletotrichum،Septoria ،Cercospora ،Curvularia و

Stagonosporaاندگزارش نمودهاز برخی گیاهانرا.
براساس خصوصیات نیز Phomopsis longicollaگونه

زایی، به عنوان عامل بیماريآزمونشناختی، مولکولی و ریخت
Glycine)برگی گیاه سویالکه max L.)گزارش شده نیدر چ

Xue(است  et al. 2015.( گیاه جودربراساس پژوهشی دیگر
)Hordeum secale var. Wintmalt (برگی، پس داراي عالیم لکه

Drechsleraگونه ،شناختی و مولکولیهاي ریختاز بررسی

gigantea ه در آمریکا معرفی شداین بیماريبه عنوان عامل
Isakeit(است et al. 2017.( هو و همکاران)Hu et al. 2018( ،

Loliumپس از بررسی گیاه  perenne L.برگیم لکهیداراي عال،
توالی مبتنی برشناختی و مولکولی ریختهايویژگیبراساس 

زایی، گونه بیماريآزمونو GAPDHو ITSنواحی نوکلئوتیدي

Drechslera anderseniiدر چینبرگیبه عنوان عامل لکهرا
Marin-Felix(فلیکس و همکاران-مارین.اندمعرفی کرده et al.

در گیاهان هاي قارچی مختلف گونهازبرخیبه معرفی ،)2019
Allophomaقارچتوان بهاند که از آن میان میپرداخته

pterospermicolaاز گیاهPterospermum xylocarpum

(Gaertn.) OkenگونهوNothophoma quercina از گیاهان
Osmanthus fragrans Lour. وJasminum mesnyi Hance.

Garibaldi(گاریبالدي و همکاران .اشاره کرد et al. ، پس )2020
، هابرگدر م نکروز یعالدارايAlcea roseaاز بررسی گیاه

تعیین توالی همچنین شناختی و ریختهايویژگیبراساس 
و OPA10-2و ITS ،rpb2 ،tef1 ،endoPGی ومنواحی ژن

به را Alternaria alternataگونه زایی، براساس آزمون بیماري
در بنگالدش، گونه قارچی .اندگزارش کردهم یعنوان عامل عال

Colletotrichum siamenseگیاهبرگی به عنوان عامل لکه
Aloe vera (L.) Burm.f. گزارش شده است)Azad et al.

،، طی تحقیقی)Asgari & Zare 2010(عسگري و زارع ). 2020
Preussiaدو گونه جدید  persica وP. polymorpha از را

هاي خشک شده جو از دو منطقه سراب و اسکو در استان برگ
& Razaghi(ظفري رزاقی و.اندگزارش نمودهآذربایجان شرقی 

Zafari 2012 ( میعالداراي روخوددر پژوهشی از گیاهان نیز
هاي مختلف قارچی را شناسایی آرایهاستان همدان، دربرگیلکه

،Embellisia astragaliهاياند که از این میان گونهکرده
E. tellustris ،Phoma herbicola وSeptoria sonchi براي فلور

جنسهايگونهییبه منظور شناسا. اندبودهقارچی ایران جدید 
Ramulariaبرگی از نقاط لکهمیعالداراي گیاهیهاي، نمونه

و شدند آوري مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد جمع
قرار شناختی ریختمطالعه مورد هاآنهاي حاصل از قارچ
،R. winteri،R. veronicaeهاي گونهییکه به شناساندگرفت

R. variabilis،R. marrubii وR. beccabungae منجر شده
Behrooz(است  et al. 2015.(

Arzanlou(ارزنلو و همکاران et al. 2015(،براساس
جنسازییهاهاي چندژنی، گونهتجزیه و تحلیل

ColletotrichumشاملC. salicis بید، ازC. fuscum بنفشه از
آقطی را وپرتقال، سیب، اقاقیاي خزر از C. fructicolaو 

ایران جدید یقارچيوتایببراي همگیند که اهشناسایی کرد
از به دست آمده Colletotrichumجدایه 16از بین . اندبوده
گونه گیاهی 12از ،و آنتراکنوزبرگی لکهعالیمهاي داراي برگ

هاي گیالن، مازندران و گلستان و زینتی از استاناهلیوحشی، 
،C. aenigma،C. gigasporumدر شمال ایران، پنج گونه 
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C. godetiae،C. karstii وC. musaeهاي ویژگیبراساس
Alizadeh(اندشدهشناختی و مولکولی شناسایی ریخت et al.

Amirdehi(امیردهی و همکاران ). 2015 et al. 2017 ( به مطالعه
هاي وابسته به و آرایهPhomaشناختی و مولکولی جنس ریخت

و به دست آمده از مناطقی از میعالحاصل از گیاهان داراي آن 
،Didymella bellidiهايآرایه،که از این میاننداپرداختهایران 

D. acetosellae وP. destructiva var. destructiva براي
،اخیرا. اندشدهایران معرفی یقارچيوتایبنخستین بار براي 
هاي ، گونه)Razaghi & Zafari 2017(رزاقی و ظفري 

وAscochyta pisi ،Allophoma zantedeschiaeقارچی 
Neodidymelliopsis longicolla سوختگی به عنوان عامل را

Papaver dubium(شقایق وحشی  L. (اندمعرفی کرده.
با توجه به ارزش پوشش گیاهی در ایران و استان 
چهارمحال و بختیاري که به دلیل مرتفع بودن و داشتن 

برخوردار زیادي ي گیاهی نا، از غهاي آب و هوایی متنوعاقلیم
هاي و از طرفی با افزایش گیاهان، تعداد و شدت بیماريبوده

گیاهی نیز رو به افزایش است که در نهایت سالمت کلی گیاه را 
هدف از انجام این پژوهش، مطالعه لذا. دهدتحت تأثیر قرار می

روخودگیاهان تعدادي ازبرگیلکهمیعالهاي همراه قارچبرخی
.بوده است

روش بررسی
هابرداري و جداسازي قارچنمونه-

میعالهاي همراه با به منظور جداسازي برخی قارچ
به طور میعالهاي گیاهی داراي ، نمونهروخودبرگیِ گیاهان لکه

از مناطق مختلف 1397سالبهار و تابستانفصولطیتصادفی
آوري جمعنخستتوسط نگارندهاستان چهارمحال و بختیاري 

هاي کاغذي آوري شده درون پاکتهاي جمعنمونه. شدند
به آزمایشگاه ،برداريتاریخ و محل نمونهثبتجداگانه با 

.دانشگاه تهران منتقل شدندپزشکیگیاهشناسی گروه قارچ
شناسی هاي گیاهی براساس نظر متخصص گیاهشناسایی گونه

هاي گیاهی، از نمونه،هابه منظور جداسازي قارچ. انجام گرفت
هاي آلوده از بخشيمترسانتی5/0×5/0قطعات کوچک 

30به مدت ضدعفونی سطحی قطعات آلوده. ندشدبریده گیاهان 
و متعاقبا سه بار شست و %1ثانیه با محلول هیپوکلریت سدیم 

صورت سترونو آبگیري با کاغذ صافی سترونشو با آب مقطر 
آگار -کشت آبمحیطرويقطعات برگی آلوده به،سپس. گرفت

)WA (2 %پتري تلقیح شده در دماي هاي تشتک. ندمنتقل شد
روز در شرایط تاریکی پنجتابه مدت سه ودرجه سلسیوس25

از ،هاي قارچیسازي جدایهجهت خالص. مداوم نگهداري شدند
-زمینیسیبکشتو محیط)hyphal tip(ریسهروش نوك 

.شد، استفاده)PDA(آگار - دکستروز
هاقارچشناختی ریختو شناسایی -

هاي قارچی در سطح جنس، از پس از شناسایی جدایه
هاي روزه در حال رشد، قرصهفتو خالص هاي حاشیه پرگنه

هاي پتري متر برداشته و به تشتکمیلی5میسلیومی به قطر 
مورد مطالعه، یکشت متناسب با نوع جنس قارچحاوي محیط

هاي مربوط به دو جنس گونه جدایهتعیین . گردیدندمنتقل
Nothophoma وCalophomaآردهايکشتروي محیط-

شرایط با ) MEA(آگار -مالتعصاره و )OMA(آگار - یوالف
ساعت 12درجه سلسیوس و تناوب نوري 25دمایی 

به مدت ) nUV(ساعت نور نزدیک به ماوراي بنفش 12تاریکی و 
Valenzuela-Lopez(روز انجام شد 14 et al. 2018 .(
براي تعیین گونه SNAو PDA ،OMAهايکشتمحیطاز 

درجه سلسیوس و 20در دماي Colletotrichumجدایه جنس 
ساعت نور نزدیک 12ساعت تاریکی و 12شرایط تناوب نوري 

Damm(روز استفاده شد 14تا10به ماوراي بنفش به مدت  et

al. 2012 .(تر، کاغذ صافی بیشزاییهاگبه منظور ،همچنین
Nirenberg(قرار داده شد،SNAکشت روي محیطسترون

از Didymellaبراي تعیین گونه جدایه جنس ).1976
درجه 25در شرایط دمایی OMAو PDAهاي کشتمحیط

ساعت نور 12ساعت تاریکی و 12سلسیوس و تناوب نوري 
روز استفاده شد 14تا هفتنزدیک به ماوراي بنفش، به مدت 

).2017رزاقی و ظفري (
هاي مربوط به جنس به منظور تعیین گونه جدایه

Fusariumکشت ، از دو محیطPDA صفات ارزیابیبراي
درجه سلسیوس و تاریکی 25ماکروسکوپی در شرایط دمایی 

برگ کشت محیطهمچنین روز و 14تاهفتمطلق به مدت 
صفات میکروسکوپی در شرایط یابیارزبراي ) CLA(آگار - میخک
ساعت نور 12ساعت تاریکی و 12درجه سلسیوس و 25دمایی 

& Leslie(نزدیک به ماوراي بنفش استفاده شد  Summerell

روي نیز Gnomoniopsisتعیین گونه جدایه جنس ).2006
شرایط نوري ودرجه سلسیوس24در دماي PDAکشت محیط

روز 14تا10ساعت روشنایی به مدت 12ساعت تاریکی و 12
Stevanovic(انجام گرفت  et al. 2019 .(هايکشتاز محیط

PDA ،MEA وOMAبراي تعیین گونه جدایه جنسPetriella

نزدیک به نور مداومو شرایط نوريدرجه سلسیوس 25در دماي 
Crous(استفاده شد روز14به مدت ماوراي بنفش و  et al.
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روي نیز Pyrenophoraتعیین گونه جدایه جنس ). 2019
ساقه + آگار -آب شیر(TWAو PDA ،MEAهايکشتمحیط
روز 14و دماي اتاق به مدت مداومروشناییشرایطو ) گندم

در PDAکشت از محیط). Noori Gandok 2016(انجام گرفت
14درجه سلسیوس به مدت 25شرایط تاریکی مطلق و دماي 

استفاده Sporormiellaهاي جنس تعیین گونه جدایهبرايروز، 
براي آزمونپس از گذشت زمان ). Asgari & Zare 2010(شد 

رنگ و نظیرهاي هر جنس قارچی، صفات ماکروسکوپی جدایه
به منظور ،همچنین. ندها مورد بررسی قرار گرفتقطر پرگنه

دیا عدم وجووشامل وجودبررسی صفات میکروسکوپی
هاي کنیدیوفور، آسک، آسکوسپور، کنیدیوما، ویژگیآسکوکارپ، 

هاياسالیدها، ومکنیدیشناسی زا و ریختکنیدیومهاي سلول
-الکتوفنلهاي الکتوفنل ومیکروسکوپی با استفاده از محلول

مورد از هر اندام قارچی، با 50گیري اندازه. شدندکاتن بلو تهیه 
BH2، مدل )Olympus(استفاده از میکروسکوپ نوري اُلیمپوس 

هاي قارچی نیز با استفاده از اندامبرداري از عکس. انجام گرفت
نصب شده روي میکروسکوپ DSC-H9دوربین سونی مدل 

هاي جدایه نماینده هر یک از گونه. گردیدانجام مپوسیاُلنوري 
واقع در "ایران"هاي زنده قارچمجموعهشناسایی شده در 

.اندخیره شدهذ) تهران(کشورپزشکیگیاهتحقیقات مؤسسه
بررسی فیلوژنتیکی-

به. هایی براي مطالعات فیلوژنتیکی انتخاب شدندجدایه
در شرایط PDAکشت منظور تهیه توده میسلیومی از محیط

روز 10تاهفتدرجه سلسیوس به مدت 25تاریکی با دماي 
ها، توده میسلیومی قارچ به طور پس از رشد پرگنه. استفاده شد

شد و به درون هاون تراشیدهکشت مستقیم از سطح محیط
و به روش ژانگDNAاستخراج . منتقل گردیدسترون چینی 

جهت . گرفت، انجام )Zhong & Steffenson 2001(استفنسون 
DNAو نیز تعیین غلظت آن، DNAاطمینان از صحت استخراج 

سپس. الکتروفورز عبور داده شدطی% 8/0ز واز ژل آگار،حاصل
دقیقه در محلول اتیدیوم بروماید 30الی20ز به مدت وژل آگار

از دستگاهDNAهاي براي مشاهده باند. قرار داده شد% 1
Gel Documentation مدلIMAGO) سیستمB & L ( استفاده

ی ومهاي قارچی، نواحی ژنبه منظور ارزیابی فیلوژنتیکی گونه.شد
شامل (ITSنواحی جهت تکثیر .شدندمختلفی انتخاب و تکثیر 

ITS1-5.8S-ITS2 ( ازrDNAآغازگرهاي رکیباي، از تهسته
ITS1وITS4 استفاده شد)White et al. 1990 .( براي تکثیر

و TUB2Fdهاي کیب آغازگرناحیه ژنی بتا توبولین، از تر
TUB4Rd)Woudenberg et al. 2009 (از ترکیب ،و همچنین

Bt-2bو) T1)O'Donnell & Cigelink 1997آغازگرهاي 

)Glass & Donaldson 1995(جهت تکثیر . ، استفاده گردید
EF2و EF1از ترکیب آغازگرهاي نیزEF-1αناحیه 

)O'Donnell et al. 2000 (واکنش .استفاده شدPCR در دستگاه
ساخت شرکت Peqlabمدل ،)Thermal cycler(ترموسایکلر

CLEMENS چرخه تحت شرایط 35کشور آلمان با
دودرجه سلسیوس به مدت 94سازي اولیه در دماي واسرشت

30درجه سلسیوس به مدت 94در دماي سازي دقیقه، واسرشت
45درجه سلسیوس به مدت 57ثانیه، اتصال آغازگرها در دماي 

ثانیه و 30درجه سلسیوس به مدت 72ثانیه، بسط در دماي 
دقیقه 10درجه سلسیوس به مدت 72بسط نهایی در دماي 

ی، برنامه مذکور استفاده ومبراي تکثیر تمامی نواحی ژن. انجام شد
این تفاوت که براي تکثیر ناحیه بتا توبولین با ترکیب با،شد

درجه 64، دماي اتصال TUB4Rdو TUB2Fdهايآغازگر
پس از اتمام .انتخاب گردیدچرخه 40و تعداد وسیسلس

از ژل PCRتکثیر شده دربه منظور ارزیابی محصوالتواکنش،
Ladder(بازي DNA100به همراه نشانگر اندازه %1ز وآگار

Mix ( شرکت ساختSMOBIOآمیزي با اتیدیوم بروماید و رنگ
سازي و تعیین توالی نواحی تکثیر شده خالص. ، استفاده شد1%

ر، کره جنوبی یهاي بیومجیک ژن، چین و بایونتوسط شرکت
، جهت اطمینان هاویرایش آنو هاپس از اخذ توالی.گردیدانجام 

BLASTها با استفاده از ابزار جستجوي ها، توالیاز صحت داده

)Altschul et al. د در بانک ژن جوهاي مو، با توالی)1990
)NCBI (افزارنرمها با استفاده از توالی.مقایسه شدندMEGA

Ver. 6.0)Tamura et al. 2013 ( و در ي سازردیفو هممرتب
تبارنمايها و ترسیم ها از روش مقایسه توالیارزیابی توالی

maximum-likelihoodبا روش فیلوژنتیکی (ML) شداستفاده .
ها با استفاده از شاخص اعتبارسنجی تبارنماارزیابی پایداري 

)bootstrap ( گردید تکرار انجام 1000و با)Felsenstein 1985.(
در پایگاه بانک ژنقیتحقبه دست آمده در اینيهایتمام توال

)NCBI( اخذ گردیدهاآنبراي شماررسثبت و.

و بحثهنتیج
هابرداري و جداسازي قارچنمونه-

برداري از مناطق مختلف استان چهارمحال و طی نمونه
میعالداراي آلوده و نمونه گیاهی مختلف 16بختیاري، 

هايجدایه قارچی از نمونه19تعداد . آوري شدندبرگی، جمعلکه
براساسگونه 11،میانآن از کهندشدگیاهی جداسازي 

هاي مولکولی شناسایی و دادهشناختی ریختخصوصیات 
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Calophomaهايگونه.گردیدند complanata،Nothophoma

gossypiicola ،Sporormiella intermedia وS. similis براي
هاي شناسایی شده به شرح گونه. فلور قارچی ایران جدید هستند

:باشندمیزیر 

1-Calophoma complanata (Tode) Qian Chen & L. Cai,

Stud. Mycol. 82: 194 (2015)

از BahPa2-5و BahPa2-3هاي جدایه: شدههاي بررسیجدایه
Falcaria vulgaris(گیاه غازیاغی یا پازاغی  Bernh.(، شهر

.15/4/1397آباد به صمصامی،جاده بهمن2کیلومتر ،کوهرنگ
و OMAهايکشتروي محیطقارچ میانگین قطر پرگنه 

MEA ساعت نور نزدیک به ماوراي بنفش و 12در تناوب نوري
ايقهوهقارچ رنگ پرگنه . متر استمیلی70ساعت تاریکی، 12

به رنگ خاکستري آنهایی از با گذشت زمان قسمتکه است
شوند که در بین هاي هوایی سفیدي تولید میدرآمده و ریسه

هاي منفرد پیکنیدیوم. شوندها به وضوح دیده میها پیکنیدیومآن
120-250ها ابعاد پیکنیدیوم. باشندداراي یک منفذ میو کروي 

و به ندرت سلولی رنگ، تکها بیومکنیدی. میکرومتر است
گرد هاآنبوده و دو انتهاي اي شکل استوانهو دوسلولی 

میکرومتر 7/4-5)75/5(×5/1- 2)75/1(ها ومابعاد کنیدی. است
) 11(×3-4)5/3(ابعادی نیز با هاي دوسلولومکنیدی. باشدمی

،هاریسه.در این گونه قارچی مشاهده شدندنیز میکرومتر9-13
11- 6)5/8(ابعادبا سلولیکالمیدوسپورهاي معدود و تک

).1شکل (میکرومتر تولید کردند 
Phoma complanataاین گونه که در گذشته با نام 

برگی و زخم ریشه در هویج شد، به عنوان عامل لکهشناخته می
Daucus)وحشی  carota L.) گزارش شده است)Boerema et

al. 2004 .(سکا و همکاران وزیمو)Zimowska et al. 2017( این ،
Archangelicaرا از گیاه گونه officinalis Hoffm. ،از لهستان

Gafforov(فگافورو Korovin.Ferulaاز گیاهآن را ، )2017

kelifi سکمپ و همکاران وبکستان و آازجنوب از)Aveskamp et

al. 2010(،از گیاهان آن راHeracleum sphondylium و
Angelica sylvestris گونه . اندگزارش کردههلنداز

Calophoma complanata بار به عنوان قارچ نخستینبراي
هاي داراي لکهغازیاغیگیاه میزبان برگی از لکهمیعالهمراه با 

در هاخاکستري در حاشیه برگبه رنگايبا هالهرنگايقهوه
و آرایه جدیدي براي بیوتاي قارچی ایران شودمیدنیا گزارش 

واقع "ایران"هاي زندهقارچمجموعهدر BahPa2-3جدایه .است
شودمینگهداري کشورپزشکیگیاهسسه تحقیقات ؤمدر 

)IRAN 3652C.(

Calophomaگونه -1شکل complanata،جدایهBahPa2-3 :A-B.    کشـت  طیمحـ يقـارچ رو پرگنـه به ترتیب سـطح رویـی و پشـتی
OMA درجـه سلسـیوس  25و دمـاي  و تـاریکی نور نزدیک به ماوراي بـنفش ساعت12/12طیروز در شرا14پس از ،C.ومیدیـ کنیپ

.)کرومتریم10=اسیمق(هاومیدیکن.E-H،)میکرومتر20=مقیاس(دوسپوریکالم.D،)کرومتریم100=اسیمق(
Fig. 1. Calophoma complanata, isolate BahPa2-3: A-B. Upper and reverse sides of colony on OMA after 14 days at
25 °C in 12/12 nUV/dark condition, C. Pycnidium (Bar = 100 µm), D. Chlamydospores (Bar = 20 µm), E-H. Conidia
(Bar = 10 µm).
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Colletotrichum lini Manus & Bolley, Bull. N. Dak. 2-

agric. Exp. Sta. 259: 35 (1932)

از KhEs7-1و KhEs2-9هاي جدایه: شدهیبررسهاي جدایه
Plantago ovata(گیاه اسفرزه  L.(،جاده 2کیلومتر کرد،شهر

.10/5/1397روستاي خوي به واتان،
بار به نخستینپژوهش حاضر، این گونه براي براساس

برگی هايداراي لکهبرگی اسفرزه لکهمیعالعنوان قارچ همراه با 
دراي زرد رنگ با هالهو اي تا سیاه قهوهو به رنگ گرد به شکل

هاي زنده قارچمجموعه در KhEs2-9جدایه . شودمیدنیا گزارش 
نگهداري کشورپزشکیگیاهسسه تحقیقات ؤمواقع در "ایران"

).IRAN 3659C(شودمی

Didymella pisi Chilvers, J.D. Rogers & Peever, Mycol. 3 -
Res. 113(3): 396 (2009)

MoKhol4-1و MoKhol3-2هاي جدایه: بررسی شدهي هاهیجدا

Lathyrus sativus(از گیاه خلر  L.(،جاده 10کیلومتر کرد،شهر
.10/5/1397مرغملک به سودجان،

خلر به عنوان گیاه بار از نخستینبراي D. pisiگونه
کمی وگرد تا بیضويهايشکلبه برگیلکهمیعالقارچ همراه با 

گیاه .شودمیگزارش اي تیره تا سیاه به رنگ قهوهو فرورفته 
.استدر ایرانخلر، میزبان جدیدي براي این گونه قارچی

Fusarium acuminatum Ellis & Everh., Proc. Acad. nat. 4 -
Sci. Philad. 47: 441 (1895)

Rheum(از گیاه ریواس RSBجدایه : بررسی شدهي هاهیجدا

ribes L.(،جاده چلگرد به صمصامی، 30کیلومتر ،شهر کوهرنگ
Rumex(از گیاه ترشک KTSهیجدا،17/3/1397 acetosella

L.(،جاده روستاي دیمه به چلگرد،10کیلومتر ،شهر کوهرنگ
،شهر سورشجان، از گیاه ترشکSurT5-6هیجدا،17/3/1397

هیجداو7/5/1397جاده سورشجان به فارسان،10کیلومتر 
ShahT3-5جاده شهرکرد به 5کیلومتر ،شهرکرد،از گیاه ترشک
.12/5/1397سورشجان،

بار به نخستینيگونه برانیاپژوهش حاضر، براساس
گرد تا بیضويهايشکلبهبرگی لکهمیعالعنوان قارچ همراه با 

گیاهان گذشت زمان سبب خشک شدنبااي که قهوهو به رنگ
RSBجدایه .شودمیگزارش دنیادرشوند،میترشکوواسیر

تحقیقات مؤسسهواقع در"ایران"زنده هايمجموعه قارچدر 
).IRAN 3658C(شودمیکشور نگهداري پزشکیگیاه

Fusarium equiseti (Corda) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5 -
4: 707 (1886)

از گیاه پیچک KhPi1-10جدایه : بررسی شدههاي جدایه
Convolvulus arvensis(صحرایی  L.(،،2کیلومتر شهرکرد

از BurEs3-6و جدایه 10/5/1397ان،نروستاي خوي به واجاده
جاده بروجن به فَرادنبه،7کیلومتر ،شهر بروجن،گیاه اسفرزه

14/5/1397
به عنوان دنیابار در نخستینيبراF. equisetiگونه 
اي تا سیاه در مرکز و قهوهبه رنگبرگیلکهمیعالقارچ همراه با 

چکیپاناهیگزرد در به رنگ اي هالهها باحاشیه برگدر 
KhPi1-10جدایه . شودمیگزارشو اسفرزه صحرایی

تحقیقات مؤسسهواقع در"ایران"زنده هايمجموعه قارچدر
IRAN(شودمیکشور نگهداري پزشکیگیاه 3657C.(

6 -Gnomoniopsis idaeicola (P. Karst.) D.M. Walker,

Mycologia 102(6): 1490 (2010)

از گیاه تمشک معمولی NaTa3-1جدایه : بررسی شدهيهاهیجدا
)Rubus vulgaris Weihe & Nees(،15کیلومتر ،شهر ناغان

از گیاه LurTa3-2و جدایه 16/4/1397جاده ناغان به اردل،
جاده لردگان به مال 40کیلومتر ،شهر لردگان،تمشک معمولی

.17/4/1397خلیفه،
.Gگونه ،پژوهش حاضربراساس idaeicolaيبرا

و گرد به شکل برگیلکهمیعالبه عنوان قارچ همراه بار نینخست
با مرکز سفید مایل به زرد در و اي تیره وهقهبا حاشیه منظم و

گیاه .شودمیگزارش رانیدر ای تمشک معمولهايسطح برگ
تمشک معمولی، میزبان جدیدي براي این گونه قارچی در ایران 

.است

Nothophoma gossypiicola (Gruyter) Qian Chen & L. 7 -
Cai, Stud. Mycol. 82: 213 (2015)

Euphorbia(از گیاه فرفیون SaFr11جدایه : مورد بررسیهیجدا

helioscopia L. (جاده سامان به 15کیلومتر ،از شهر سامان
12/4/1397روستاي هوره،

و OMAهايکشتمحیطمیانگین قطر پرگنه قارچ روي 
MEA ساعت 12/12روز در شرایط تناوب نوري 14پس از

درجه 25و دماي بنفشيبه ماوراکینور نزدتاریکی و 
رنگ پرگنه قارچ خاکستري بود که . متر بودمیلی73سلسیوس، 

هاي بزرگ و تیره، پرگنه قارچ به رنگ با آغاز تشکیل پیکنیدیوم
اي تیره اي شکل و به رنگ قهوهها کوزهپیکنیدیوم. سیاه در آمد

ها پیکنیدیوم. بودند که یک روزنه مشخص در رأس خود داشتند
هامنفرد و مرکب دیده شدند و اندازه آنبه دو حالت 

رنگ بوده و سلولی و بیها تکیومدیکن. میکرومتر بود250-10
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هاي چربی ها داراي قطرهیومدیکن. اي شکل دیده شدنداستوانه
. میکرومتر بود13- 9)11(×2- 3)5/2(ها بودند و اندازه آن

به قطر سلولی و یا زنجیريدر این گونه، کالمیدوسپورهاي تک
میکرومتر 150- 300)225(میکرومتر و طول زنجیره 12-8)10(

).2شکل(تشکیل شدند 
بویرما و (Phoma gossypiicolaنام این گونه در گذشته 

Nothophomaگونه . بود) 2004همکاران  gossypiicola براي
Gossypiumنخستین بار از گیاه  sp. چِن و (شده است گزارش

در پژوهش حاضر، این گونه قارچی براي ). 2015همکاران 
به شکل گرد برگیلکهنخستین بار به عنوان قارچ همراه با عالیم 

اي در سطح برگ گیاه فرفیون در دنیا گزارش و به رنگ قهوه
آرایه جدیدي براي N. gossypiicolaهمچنین، گونه . شودمی

هاي در مجموعه قارچSaFr11جدایه . بیوتاي قارچی ایران است
پزشکی کشور واقع در مؤسسه تحقیقات گیاه"ایران"زنده 

).IRAN 3661C(شود نگهداري می

Nothophomaگونه -2شکل gossypiicola،هیـ جداSaFr11:A . کشـت  طیمحـ يقـارچ رو پرگنـهOMA  طیروز در شـرا 14پـس از
،)کرومتـر یم100=اسیـ مق(هـا ومیدیـ کنیپ.C-D،درجـه سلسـیوس  25و دماي نور نزدیک به ماوراي بنفش ساعت تاریکی و 12/12

E.کرومتریم10=اسیمق(هاومیدیکن( ،F.دوسپوریکالم)کرومتریم20=اسیمق(.
Fig. 2. Nothophoma gossypiicola, isolate SaFr11: A-B. Colony on OMA after 14 days at 25 °C in 12/12 dark/nUV
condition, C-D. Pycnidia (Bar = 100 µm), E. Conidia (Bar = 10 µm), F. Chlamydospore (Bar = 20 µm).

8-Petriella sordida (Zukal) G.L. Barron & J.C. Gilman,

Can. J. Bot. 39: 839 (1961)

Rumex(از گیاه ترشک SurT5-7جدایه : شدهبررسیجدایه

acetosella L.(،جاده سورشجان 10کیلومتر ،شهر سورشجان
.7/5/1397به فارسان،

Petriella، گونهحاضرقیتحقبراساس sordida،يبرا
گرد به شکلبرگیلکهمیعالبار به عنوان قارچ همراه با نخستین

گیاهبرگسیاه در به رنگ حاشیه رنگ و دردر مرکز سفید و 
ترشک میزبان جدیدي براي این .شودمیگزارشایدندرترشک 

.گونه قارچی در دنیا است

Pyrenophora seminiperda (Brittleb. & D.B. Adam) 9 -
Shoemaker [as 'semeniperda'], Can. J. Bot. 44: 1451 (1966)

از گیاه شاهدانه SaSha3-2جدایه : شدهبررسیهیجدا
)Cannabis sativa L.(،جاده سامان به 30کیلومتر ،شهر سامان

.15/4/1397بِن،

براي P. seminiperdaبراساس پژوهش حاضر، گونه 
نامنظم در برگیلکهنخستین بار به عنوان قارچ همراه با عالیم 

اي روشن با مرکزي به رنگ سفید ها و به رنگ قهوهحاشیه برگ
.شوداي زرد رنگ در گیاه شاهدانه در دنیا گزارش میو با هاله
واقع "ایران"هاي زنده در مجموعه قارچSaSha3-2جدایه 

شود پزشکی کشور نگهداري میدر مؤسسه تحقیقات گیاه
)IRAN 3655C.(

10-Sporormiella intermedia (Auersw.) S.I. Ahmed & Cain

ex Kobayasi, in Kobayasi, Hiratsuka, Otani, Tubaki,
Udagawa & Soneda, Bull. natn. Sci. Mus., Tokyo 12: 339

(1969)

Mentha(پونهاز گیاه KPn3-1جدایه : بررسی شدههیجدا

pulegium L.( جاده کرسنگ به 10، شهرستان بِن، کیلومتر
.12/4/1397بارده، 

پس از PDAکشت میانگین قطر پرگنه قارچ روي محیط
30درجه سلسیوس و شرایط تاریکی، 25روز در دماي 14

متر بود و پرگنه قارچ به رنگ کرم دیده شد و حالت چرمی میلی
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این قارچ آسکوکارپی از نوع سودوتسیوم تولید . و چروکیده داشت

ها کروي تا کمی گالبی شکل با گردنی کوتاه سودوتسیوم. کندمی
ها ه در سطح خود بودند و ابعاد آنو داراي زواید مو مانند کوتا

هاي قارچ از نوع دو جداره آسک. میکرومتر بود300-200)250(
×25- 35)30(ها اندازه آسک. اي شکل استبوده و استوانه

5-10)5/7(ها میکرومتر و طول پایه آن163- 138)5/150(
آسکوسپورها در دو ردیف درون آسک قرار . باشدمیکرومتر می

اي شکل و چهارسلولی بوده و در دو سکوسپورها استوانهآ. داشتند
رنگ، اما در زمان بلوغ، به رنگ انتها گرد هستند که در ابتدا بی

) 54(×9-12)5/10(ابعاد آسکوسپورها . اي دیده شدندقهوه
هاي آسکوسپور داراي هر یک از سلول. میکرومتر بود48-60

ورب قرار گرفته باشد که به صورت مزنی مییک شیار جوانه
هر آسکوسپور . شوندهاي آسکوسپور از هم جدا میسلول. است

).3شکل (نیز توسط یک غالف ژالتینی احاطه شده است 

Sporormiellaگونه -3شکل intermedia،هیجداKPn3-1:A. کشـت  طیمحـ يپرگنـه قـارچ رو  ) پـایین (و پشـتی  ) باال(سطح رویی
PDA درجه سلسیوس25تاریکی و دماي طیروز در شرا14پس از،B.کرومتـر یم50=اسیـ مق(ها و آسکومیسودوتس( ،C .  آسـک و

).کرومتریم10=اسیمق(آسکوسپور . D، )کرومتریم20=اسیمق(آسکوسپورها 
Fig. 3. Sporormiella intermedia, isolate KPn3-1: A. Upper (top) and reverse (bottom) sides of colony on PDA after 14
days at 25 °C in continuous dark condition, B. Pseudothecium and asci (Bar = 50 µm), C. Ascus and ascospores (Bar =
20 µm), D. Ascospore (Bar = 10 µm).

گونه با توصیفیمورد بررسهیجدايهایژگیو
Sporormiella intermedia)Mungai et al. 2012 (مطابقت

Forsythiaاهانیاز گرستدرونعنوان قارچ بهگونه نیا. داشت

suspensa)Sun et al. 2006 (وL.Vitis vinifera)Gonzalez

& Tello 2011 (دو گونه .استشدهگزارشS. intermediaو
S. similisشناختی بسیار به هم شبیه هستند و ، از نظر ریخت

آسکوسپور تا حدودي قابل تمایز فقط از نظر شکل آسک و 
، آسک و پایهS. intermediaکه در گونه به این صورت ،هستند

تري دارد که دو سلول تر بوده و آسکوسپورهاي بزرگآسک کوتاه
ها در مقایسه با وسطی تقریبا برابر هستند و دو انتهاي آن

براساس پژوهش . تر استگردS. similisآسکوسپورهاي گونه 
نخستین بار به عنوان قارچ يبراS. intermediaحاضر، گونه 

اي تیره با هاله زرد رنگ در به رنگ قهوهبرگیلکهم یهمراه با عال

يبرايدیجدهیشود و آرامیگزارشدر دنیاپونهاهیبرگ گ
هاي در مجموعه قارچKPn3-1جدایه . استرانیایقارچيوتایب

پزشکی کشور واقع در مؤسسه تحقیقات گیاه"ایران"زنده 
).IRAN 3662C(شود نگهداري می

11-Sporormiella similis R.S. Khan & Cain, Can. J. Bot.

57(10): 1178 (1979)

Euphorbia(فرفیون از گیاه PFr2-1جدایه : جدایه بررسی شده

helioscopia L.(، جاده پهنا به بِن، 20شهرستان بِن، کیلومتر
12/4/1397.

و پس PDAکشت میانگین قطر پرگنه قارچ روي محیط
30درجه سلسیوس، 25روز در شرایط تاریکی و دماي 14از 

پرگنه قارچ به رنگ خاکستري دیده شد و حالت . متر بودمیلی
آسکوکارپ از نوع سودوتسیوم، کروي . چرمی و چروکیده داشت

تا کمی گالبی شکل و داراي زواید مو مانند کوتاه در سطح خود 
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180- 250)215(ها دوتسیوماندازه سو. و داراي گردن کوتاه است
اي شکل بوده و ابعاد ها دو جداره و استوانهآسک. استمیکرومتر 

میکرومتر و طول پایه 170-150)160(×20- 30)25(ها آن
آسکوسپورها . گیري شدندمیکرومتر اندازه5/7-13)25/10(ها آن

رنگ، اما پس اي شکل و چهارسلولی بوده که در ابتدا بیاستوانه
ابعاد آسکوسپورها . شونددیده میاي رنگ قهوهبه از بلوغ، 

هاي هر یک از سلول. میکرومتر بود57- 45)51(×9- 12)5/10(
صورت به باشد که زنی میداراي یک شیار جوانهآسکوسپور 

هر . شوندهاي آسکوسپور از هم جدا میسلول. مورب قرار دارد
).4شکل (شده استاحاطهآسکوسپور نیز توسط یک غالف ژالتینی 

Sporormiellaگونه  similisست از به عنوان قارچ درونر
Globulariaریشه گیاه  alypum L. گزارش شده است

)Noumeur et al. 2017.(براي نخستین بار به ،این گونه قارچی
اي روشن تا به رنگ قهوهبرگیلکهعنوان قارچ همراه با عالیم 

اي به رنگ سیاه تیره و به شکل نامنظم در حاشیه برگ و با هاله
شود و آرایه جدیدي براي در گیاه فرفیون در دنیا گزارش می

هاي در مجموعه قارچPFr2-1جدایه . ی ایران استقارچيوتایب
پزشکی کشور واقع در مؤسسه تحقیقات گیاه"ایران"زنده 

).IRAN 3663C(شود نگهداري می

Sporormiellaگونه -4شکل similis،هیجداPFr2-1:A-B.کشـت  طیمحيپرگنه قارچ رویو پشتییسطح روPDA  روز 14پـس از
آسـک و آسکوسـپورها   . E، )کرومتـر یم50=اسیـ مق(هـا  و آسـک ومیسودوتسـ . C-D،تـاریکی طیشرادرجه سلسیوس و 25اي مددر 

).کرومتریم10=اسیمق(آسکوسپور . F، )کرومتریم20=اسیمق(
Fig. 4. Sporormiella similis, isolate PFr2-1: A-B. Upper and reverse sides of colony on PDA after 14 days at 25 °C in
continuous dark condition, C-D. Pseudothecium and Asci (Bar = 50 µm), E. Ascus and ascospores (Bar = 20 µm),
F. Ascospore (Bar = 10 µm).

ها، مطالعات جدایهشناختی ریختپس از شناسایی 
هاي منتخب انجام فیلوژنتیکی با استفاده از برخی جدایه

دایه براي مطالعه مولکولی انتخاب ج11،در مجموع. شد
شش براي ITSی ومناحیه ژن،در تحقیق حاضر. شدند

ناحیه ژنی وبراي سه جدایهتوبولین بتاجدایه، ناحیه ژنی 
EF-1α ناحیه طول.توالی گردیدبراي دو جدایه تعیین

جفت باز 650تا 500هاي مختلف از در جدایهITSی ومژن
توبولین با استفاده از آغازگر طول ناحیه بتا. متغیر بود
TUB2Fd ،300جفت باز و با استفاده از آغازگر 400تاT1،

یژنومهیناحوتیديئجفت باز و طول نوکل600تا500
EF-1α جفت باز بود700تا600حدود نیز.

فیلوژنتیکی ترسیم شده با استفاده از يتبارنمادر 
هاجدایه،انشعابنحوه براساس، )1جدول (ITSتوالی ناحیه 

تمام . قرار گرفتندDو A ،B ،Cو چهار گروه کالد در دو 
و دو رده Ascomycotaمتعلق به شاخهتبارنمااعضاي 

Dothideomycetes وSordariomycetesاي جدایه. هستند
عنوان گروه خارجی به Eremothecium gossypiiگونه از 

که شامل هشت جدایه Aدر گروه ).5شکل (تخاب شد ان
هاي جدایه(Didymella pisiگونه هاي جدایهاست، 

MoKhol3-2،CBS 122750 وCBS با حمایت )108.26
Pyrenophoraگونهيهاهیجداو%96اعتبارسنجی 

seminiperda)هاي جدایهSaSha3-2 وSMCD 23( با
.کنار یکدیگر قرار گرفتند% 100حمایت اعتبارسنجی 
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گونهيهاهیجدا،که شامل شش جدایه استBگروه 

Sporormiella intermedia)هاي جدایهKPn3-2 وS4(و
Sporormiellaگونهيهاهیجدا similis)هاي جدایهPFr2-1

کنار یکدیگر %97با حمایت اعتبارسنجی )CBS 804703و 
که شامل سه جدایه است،Cدر گروه .قرار گرفتند

Petriellaگونههاي جدایه sordida)هاي جدایهSurT5-7 و
CBS 145121( کنار یکدیگر % 100با حمایت اعتبارسنجی

هايجدایه،شامل چهار جدایه استDگروه . گرفتندقرار 
Gnomoniopsisگونه idaeicola)هاي جدایهLurTa3-2 و

CBS 125675( کنار یکدیگر %99با حمایت اعتبارسنجی
.قرار گرفتند
فیلوژنتیکی ترسیم شده با استفاده از يتبارنمادر 

براساس، )2جدول ()T1آغازگر (توالی ناحیه بتا توبولین 
شناسایی Cو A،Bو سه گروه کالد دو ،نحوه انشعاب

، Ascomycotaمتعلق به شاخه تبارنما تمام اعضاي . ندگردید
. هستندGlomerellalesو راسته Sordariomycetesرده 

Monilochaetesاي از گونه جدایه infuscans به عنوان گروه
تبارنما در این Aگروه ). 6شکل (خارجی انتخاب شده است 

Colletotrichumگونه هايجدایهجدایه است که 15شامل 

lini)هاي جدایهKhEs2-9 ،CBS 136856 ،CBS 117156 و
CBS 112.21(کنار یکدیگر %97حمایت اعتبارسنجی با

.قرار گرفتند
فیلوژنتیکی ترسیم شده با استفاده از يتبارنمادر 

، تمام )3جدول ()TUB2Fdآغازگر (توالی ناحیه بتا توبولین 

، رده Ascomycotaبه شاخه تبارنما اعضاي 
Dothideomycetes و راستهPleosporales داشتندتعلق .

Pyrenochaetaاي از گونهجدایه nobilis به عنوان گروه
نحوه انشعاب، براساستبارنما ). 7شکل (خارجی انتخاب شد 

گونه هاي جدایه، Aاست که در گروه Bو Aدو گروه داراي 
Nothophoma gossypiicola)هاي جدایهSaFr11 ،CBS

و%99با حمایت اعتبارسنجی )FMR 13787و 377.67
Calophomaگونه هايجدایه complanata)هاي جدایه

BahPa3-2 ،CBS 100311 وCBS 268.92( با حمایت
.کنار یکدیگر قرار گرفتند% 99اعتبارسنجی 

فیلوژنتیکی ترسیم شده با استفاده از تبارنمايدر 
نحوه انشعاب، دو براساس، )4جدول (EF-1αتوالی ناحیه 

متعلق تبارنما تمام اعضاي این . شناسایی شدندBو Aگروه 
و راسته Sordariomycetes، رده Ascomycotaبه شاخه 

Hypocrealesگونه اي از جدایه. هستندNectria aquifolii

، Aدر گروه ).8شکل (گردیدبه عنوان گروه خارجی انتخاب 
Fusariumگونههايجدایهدارد که قرار جدایه نُه 

acuminatum)هاي جدایهRSB ،R-6678 وM7( با حمایت
نیز Bگروه . کنار یکدیگر قرار گرفتند% 100اعتبارسنجی 

.Fگونههايجدایهجدایه است که نهشامل  equiseti

با )NRRL 13405و KhPi1-10 ،Feq12-14هاي جدایه(
.کنار یکدیگر قرار گرفتند%99حمایت اعتبارسنجی 
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ITSاحی ونفیلوژنتیکی براساس تبارنمايدر این مطالعه براي ترسیم شدههاي استفادهتوالی-1جدول 

Table 1. Used sequences in this study for construction of phylogenetic tree based on ITS regions

منبع
Reference

مکان
Locality

شماررس
Accession No.

جدایه
Isolate

آرایه
Taxon

Chen et al. (2015) China KT389479.1 CBS 237.37 Ascochyta rabiei

" " KT389477.1 CBS 122750 Didymella pisi

Vu et al. (2019) Netherlands MH854853.1 CBS 108.26 D. pisi

In this study Iran MT351037 MoKhol3-2 D. pisi

Kurtzman & Robnett (2003) USA AY046216.1 Eremothecium gossypii

Sogonov et al. (2008) " EU254824.1 AR4275 Gnomoniopsis fructicola

Walker et al. (2010) " GU320829.1 CBS 125678 G. occulta

Vu et al. (2019) Netherlands MH863620.1 CBS 125675 G. idaeicola

In this study Iran MT358919 LurTa3-2 G. idaeicola

Crous et al. (2019) Netherlands MK442609.1 CBS 145121 Petriella sordida

In this study Iran MT355156 SurT5-7 P. sordida

Rainer & De Hoog (2006) Austria AY882350.1 CBS 745169 P. setifera

Asgari & Zare (2010) Iran GQ292750.1 IRAN 844 P. persica

Arenal et al. (2005) Spain AY510418.1 S17 P. africana

Marin-Felix et al. (2019) Netherlands MK539972.1 CBS 307.84 Pyrenophora avenicola

" " MK539973.1 CBS 307.69 P. biseptata

Mavragani et al. (2011) Canada FJ907539.1 SMCD 23 P. seminiperda

In this study Iran MT355157 SaSha3-2 P. seminiperda

Arenal et al. (2005) Spain AY510416.1 S4 Sporormiella intermedia

In this study Iran MT358920 KPn3-1 S. intermedia

Platas et al. (2007) Spain DQ468026.1 CBS 804703 S. similis

In this study Iran MT355158 PFr2-1 S. similis

)T1(توبولینتا بناحیهبراساسیکیلوژنتیفتبارنمايمیترسيمطالعه برانیاستفاده شده در ايهایتوال-2جدول 
Table 2. Used sequences in this study for construction of phylogenetic tree based on beta tubulin region (T1)

منبع
Reference

مکان
Locality

شماررس
Accession No.

جدایه
Isolate

آرایه
Taxon

Damm et al. (2014) Japan KM105470.1 CBS 128508 Colletotrichum higginsianum

" " KM105472.1 AR3-5 C. higginsianum

" Nigeria KM105463.1 CBS 501.97 C. vignae

" " KM105462.1 IMI334960 C. vignae

" New Zealand KM105460.1 CBS 102189 C. antirrhinicola

" Netherlands KM105456.1 CBS 133704 C. fuscum

" " KM105458.1 CBS135827 C. fuscum

" " KM105482.1 CBS 135827 C. utrechtense

" " KM105483.1 CBS 135828 C. utrechtense

" USA KM105505.1 CBS 136855 C. americae-borealis

" " KM105504.1 CBS 136232 C. americae-borealis

" " KM105513.1 CBS 136856 C. lini

" " KM105511.1 CBS 117156 C. lini

" " KM105509.1 CBS 112.21 C. lini

In this study Iran MT364363 KhEs2-9 C. lini

Greece KM105499.1 CBS 114801 C. destructivum

Italy KM105493.1 CBS 167.58 C. destructivum

Tao et al. (2013) China KC244157.1 CGMCC 3.15167 C. guizhouensis

" " JX625185 CGMCC 3.15112 C. guizhouensis

" Netherlands JQ005864.1 CBS 869.96 Monilochaetes infuscans
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)TUB2(نیبتا توبولناحیهبراساسیکیلوژنتیفتبارنمايمیترسيمطالعه برانیاستفاده شده در ايهایتوال- 3جدول 

Table 3. Used sequences in this study for construction of phylogenetic tree based on beta tubulin region (TUB2)

منبع
Reference

مکان
Locality

شماررس
Accession No.

جدایه
Isolate

آرایه
Taxon

Aveskamp et al. (2010) Netherlands GU237630.1 CBS 316.90 Ascochyta medicaginicola

" " GU237629.1 CBS 404.65 A. medicaginicola

" " GU237637.1 CBS 116.96 A. nigripycnidia

" " GU237531.1 CBS 126.54 A. pisi

Chen et al. (2015) China KT389778.1 CBS 451.68 A. viciae

Aveskamp et al. (2010) Netherlands GU237581.1 CBS 107.96 Calophoma aquilegiicola

Aveskamp et al. (2009) " FJ427100.1 CBS 108.79 C. clematidina

Aveskamp et al. (2010) " GU237594.1 CBS 100311 C. complanata

Woudenberg et al. (2009) " FJ515626.1 CBS 268.92 C. complanata

In this study Iran MT364361 BahPa2-3 C. complanata

Aveskamp et al. (2010) Netherlands GU237610.1 CBS 112.96 C. glaucii

Chen et al. (2017) China KY742292.1 LC:8119 C. rosae

Chen et al. (2015) China KT389791.1 CBS 173.53 C. vodakii

Aveskamp et al. (2009) Netherlands FJ427166.1 CBS 539.66 Didymella pomorum

" " FJ427163.1 CBS 285.76 D. pomorum

Aveskamp et al. (2010) " GU237658.1 CBS 249.92 D. subherbarum

" " GU237659.1 CBS 250.92 D. subherbarum

Chen et al. (2015) China KT389829.1 CBS 256.77 Neodidymelliopsis achlydis

Aveskamp et al. (2010) Netherlands GU237523.1 CBS 234.37 N. cannabis

Chen et al. (2015) China KT389831.1 CBS 168.70 N. xanthina

Aveskamp et al. (2010) Netherlands GU237580.1 CBS 381.91 N. anigozanthi

" " GU237611.1 CBS 377.67 N. gossypiicola

Valenzuela-Lopez et al. (2018) Spain LT593012.1 FMR 13787 N. gossypiicola

In this study Iran MT364362 SaFr11 N. gossypiicola

Aveskamp et al. (2010) Netherlands GU237609.1 CBS 633.92 N. quercina

" " GU237585.1 CBS 627.97 Phomatodes aubrietiae

" " GU237633.1 CBS 117.93 P. nebulosa

Chen et al. (2015) China KT389839.1 CBS 740.96 P. nebulosa

Valenzuela-Lopez et al. (2018) Spain LT623276.1 CBS:407.76 Pyrenochaeta nobilis

Aveskamp et al. (2010) Netherlands GU237589.1 CBS 357.84 Vacuiphoma bulgarica

Valenzuela-Lopez et al. (2018) Spain LT593023.1 FMR 13801 V. oculihominis

EF-1αناحیهبراساس یکیلوژنتیفتبارنمايمیترسيمطالعه برانیاستفاده شده در ايهایتوال-4جدول 
Table 4. Used sequences in this study for construction of phylogenetic tree based on EF-1α region

منبع
Reference

مکان
Locality

شماررس
Accession No.

جدایه
Isolate

آرایه
Taxon

Nalim et al. (2009) USA FJ154737.1 R-6678 Fusarium acuminatum

Wang et al. (2015) China KP325409.1 M7 F. acuminatum

In this study Iran MT364359 RSB F. acuminatum

Stefanczyk et al. (2016) Poland KP674208.1 Z172B F. avenaceum

" " KP674212.1 Z161 F. avenaceum

" " KP400695.1 M169 F. oxysporum

Proctor et al. (2013) USA KF466420.1 FRC O-1890 F. oxysporum

Wulff et al. (2010) Denmark FN252396.1 34ALH F. proliferatum

Wang et al. (2015) China KP313249.1 PT5 F. proliferatum

Proctor et al. (2009) USA GQ915504.1 NRRL 13381 F. camptoceras

Watanabe et al. (2013) Japan AB820706.1 CBS 193.65 F. camptoceras
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Table 4 (contd))ادامه(4جدول 

" " AB674267.1 MAFF 236521 F. incarnatum

Elmer et al. (2011) USA GQ856964.1 CaesSaMA8 F. incarnatum

" " GQ856974.1 CaesSaVA3 F. incarnatum

" " GQ856980.1 NRRL 34176 F. langsethiae

Garibaldi et al. (2016) Italy KT149290.1 Feq12-14 F. equiseti

Proctor et al. (2009) USA GQ915507.1 NRRL 13405 F. equiseti

In this study Iran MT364360 KhPi1-10 F. equiseti

Hirooka et al. (2011) USA HM484522.2 A.R. 4108 Nectria aquifolii

افزارنرمدر maximum likelihoodبه روش ITS(ITS1-5.8S-ITS2)ی احوبراساس نترسیم شده فیلوژنتیکی تبارنماي- 5شکل 
MEGA 6.0 .وددهنده مقادیر آزمون اعداد روي انشعابات نشان. دنباشدست آمده در این تحقیق میه بهايدهنده جدایهر نشانایر توپ

.شده استاستفادهبه عنوان گروه خارجی )Eremothecium gossypii)AY046216.1جدایه . تکرار هستند1000اعتبارسنجی با 
Fig. 5. Phylogenetic tree inferred from ITS regions (ITS1-5.8S-ITS2) using maximum likelihood method in MEGA 6.0.
Solid circles indicate the obtained isolates in the present study. Numbers on the branches are bootstrap values of 1000
replicates. Eremothecium gossypii (AY046216.1 ) was used as outgroup.

maximumبه روش)T1(نیبتا توبولبراساس ناحیه وColletotrichumهاي جنس براي گونهترسیم شدهفیلوژنتیکی تبارنماي- 6شکل 

likelihood افزارنرمدرMEGA 6.0.دهنده مقادیر اعداد روي انشعابات نشان. باشددست آمده در این تحقیق میه دهنده جدایه بر نشاندایره توپ
Monilochaetesجدایه . تکرار هستند1000آزمون اعتبارسنجی با  infuscans)JQ005864.1( شده استاستفادهبه عنوان گروه خارجی.

Fig. 6. Phylogenetic tree for Colletotrichum species inferred from beta tubulin region (T1) using maximum likelihood
method in MEGA 6.0. Solid circle indicates the obtained isolate in the present study. Numbers on branches are
bootstrap values of 1000 replicates. Monilochaetes infuscans (JQ005864.1) was used as outgroup.
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MEGAافزارنرمدر maximum likelihoodبه روش ) TUB2(توبولین براساس ناحیه بتا ترسیم شده فیلوژنتیکی تبارنماي- 7شکل 

دهنده مقادیر آزمون اعتبارسنجی با اعداد روي انشعابات نشان. دنباشدست آمده در این تحقیق میه دهنده جدایه بر نشانایر توپود.6.0
.شده استاستفادهگروه خارجی به عنوان) Pyrenochaeta nobilis)LT623276.1جدایه . تکرار هستند1000

Fig. 7. Phylogenetic tree inferred from beta tubulin region (TUB2) using maximum likelihood method in MEGA 6.0.
Solid circles indicate the obtained isolates in the present study. Numbers on branches are bootstrap values of 1000
replicates. Pyrenochaeta nobilis (LT623276.1) was used as an outgroup.

maximum likelihoodبه روش EF-1αبراساس ناحیه وFusariumهاي جنس براي گونهترسیم شدهفیلوژنتیکی تبارنماي -8شکل 

دهنده مقادیر اعداد روي انشعابات نشان. دنباشدست آمده در این تحقیق میه دهنده جدایه بر نشانایر توپود. MEGA 6.0افزارنرمدر 
.شده استاستفادهبه عنوان گروه خارجی )Nectria aquifolii)HM484522.2جدایه گونه . تکرار هستند1000آزمون اعتبارسنجی با 

Fig. 8. Phylogenetic tree for Fusarium species inferred from EF-1α region using maximum likelihood method in
MEGA 6.0. Solid circles indicate the obtained isolate in the present study. Numbers on branches are bootstrap values of
1000 replicates. Nectria aquifolii (HM484522.2.1) was used as outgroup.
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براي مرور معموال،حاضردر حالDNAاطالعات توالی
بندي هاي طبقهها و سایر فرضیهگونهشناختی ریختمفاهیم 

Hunter(گیرد مورد استفاده قرار می et al. 2006 .( تجزیه و
زیرا تحت تأثیر شرایط هستند،پایدار DNAهايتحلیل توالی
Moralejo(گیرندنمیمحیطی قرار  et al. 2008(. با توجه به نوع

یومژنیاحونوتیدي لئتوالی نوکازیعمومطور به،جنس قارچ
ITSها که هیاز جدايتعداديبعد از مطالعات صورت گرفته براو

از ،نبودندکیقابل تفکیبه خوبITSیاحونوتیديئتوالی نوکلبا 
دام .استفاده شدEF-1αو نیتوبولیژنینواحوتیدي ئتوالی نوکل

با استفاده از تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی ) 2014(و همکاران 
، ITS-rDNA ،TUB2 ،GS(هشت ناحیه ژنومی توالی براساس

GAPDA ،CHS-1 ،CAL وACT(،يبازنگروجامعمطالعهبه
Colletotrichumمرکبگونه  destructivumبین از . پرداختند

نیبهتر،بتا توبولینیژنهیناح،نواحی ژنومی مورد استفاده
و همکاران یردهیام. داشته استها گونهییعملکرد را در شناسا

بتا ، اکتین و ITSیابی نواحی ژنومی با استفاده از توالی، )2017(
و Phomaجنس يهاگونهیکیلوژنتیفمطالعهتوبولین به 

توبولین بتا که ناحیه اندپرداختهرانیادربه آن وابسته يهاهیآرا
اتمطالعبراساس. هاي قارچی بوده استقادر به تفکیک گونه

قیتحقدروشدانتخابنیتوبولبتا یژنهیناحگرفته،صورت
مورددر.به خوبی عمل کردبررسی مورد يهاهیجدايبرا،حاضر
گردیداستفاده،EF-1αیژنهیناحتوالیاز ،Fusariumجنس

)Geiser et al. 2004( در پژوهش حاضر نیز که این ناحیه ژنی
،در تمام موارد.نمودتفکیک هاي مورد بررسی را به خوبی گونه

پس از . شناختی و مولکولی برهم منطبق بودندشناسایی ریخت
ها در پژوهش حاضر، شناختی و مولکولی گونهتایید ریخت

یقارچيوتایبجدایه، چهار گونه براي 11مشخص شد که از 
هاي بار از میزباننخستینها براي این گونه. ایران جدید هستند

شوند و همه گیاهان مورد بررسی به جز ذکر شده گزارش می
هاي قارچی شناسایی شدهگونهي برايگیاه خلر، میزبان جدید

به نسبتا فراگیر این نخستین مطالعه . ا استدر دنیدر این تحقیق
گیاهان برگیلکهمیعالهاي همراه با منظور معرفی برخی قارچ

.در استان چهارمحال و بختیاري استروخود

سپاسگزاري
نیدانشگاه تهران و همچنمالی يهاتیاز حماگارندگانن

سپاسگزار قیتحقنیانجام ايمناسب برایطیاز فراهم کردن مح
.هستند
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