فٌآٍری زیستی در کطاٍرزی /جلذ سیسدّن /ضوارٓ دٍم /زهستاى 39

ردیابی تیپّای ضیویایی تریکَتسیي در جذایِّای قارچ  Fusarium graminearumدر
گٌذمّای استاى سیستاى ٍ بلَچستاى
Detection of Trichothecene Chemotypes of Fusarium graminearum Isolates in Wheats
of Sistan va Baluchestan Province
پیبْ ٔحٕٛدی ،1عیذوبظٓ صجبؽٟٔ ٚ *2تب ٔظبٞزی
تبریخ دریبفت92/03/10 :

3

تبریخ پذیزػ93/07/01 :

چکیذُ
لبرذ  Fusarium graminearumػبُٔ ٔ ٟٓثیٕبری فٛساریٛس عٙجٌّٙ ٝذْ در عزتبعز خٟبٖ اعت .ایٗ لبرذ ٔدٕٛػٝای اس
تزیىٛتغیٗٞب اس لجیُ دیاوغی ٘یٛاِ٘ ،(DON) َٛٙیٛاِ ،(NIV) َٛٙرا تِٛیذ ٔیوٙذ و ٝثزای عالٔتی ا٘غبٖ  ٚحیٛاٖ ٔضز ٞغتٙذ.
ثٙٔٝظٛر ردیبثی صٖٞبی ٔؤثز در تِٛیذ تزیىٛتغیٗ در خذایٞٝبی  Fusarium graminearumدر اعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛزغتبٖ،

ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی اس ٔشارع ٌٙذْ در عبَٞبی سراػی  1389-1390ا٘دبْ ٌزفت .پظ اس وؾت  ٚخبِصعبسی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ،ثب اعتفبد ٜاس وّیذٞبی

ؽٙبعبیی ٔؼتجز ثزای ٌٞٝ٘ٛبی فٛساری 293 ،ْٛخذای ٝفٛساریٔ ْٛتؼّك ثٞ ٝؾت ٌ ٝ٘ٛفٛساری ْٛخذاعبسی  ٚؽٙبعبیی ؽذ .اس ثیٗ خذای-ٝ
ٞبی ؽٙبعبیی ؽذ ٜفٛساری F. graminearum ٌٝ٘ٛ ،ْٛثیؾتزیٗ فزاٚا٘ی ( )%68/8را در ثیٗ ٌٞٝ٘ٛبی دیٍز داؽت .پظ اس ؽٙبعبیی
ٔٛرفِٛٛصیىی خذایٞٝبی  ،F. graminearumتؼذاد  168خذای ٝثب اعتفبد ٜاس خفت آغبسٌزٞبی اختصبصی ( )Fg16F/Fg16Rایٗ ٌٝ٘ٛ
ؽٙبعبیی تىٕیّی ؽذٛٔ ٚ ٜرد تأییذ لزار ٌزفتٙذ .در ایٗ خذایٞٝبٚ ،خٛد ع ٝصٖ  Tri7 ٚ Tri5 ،Tri13ثب اعتفبد ٜاس رٚػ ٚ PCR
آغبسٌزٞبی اختصبصی ایٗ صٖٞب ردیبثی ؽذ .د ٚتیپ ؽیٕیبیی  DON ٚ NIVدر ثیٗ خذایٞٝبی  F. graminearumثب خفت آغبسٌزٞبی
اختصبصی ایٗ صٖٞب ؽٙبعبیی ؽذ٘ .تبیح ٚاوٙؼ  PCRثب آغبسٌزٞبی اختصبصی ٘ؾبٖ داد و ٝتٕبْ خذایٞٝبی آسٔبیؼ ؽذٚ ٜاخذ صٖ
ٞبی ٔؤثز در تِٛیذ تزیىٛتغیٗ ٔیثبؽٙذ .ثٙبثزایٗ ردیبثی صٖٞبی ٔؤثز در تِٛیذ تزیىٛتغیٗ ثب اعتفبد ٜاس خفت آغبرٌزٞبی اختصبصی
ٔذوٛر ٔیتٛا٘ذ در تؼییٗ خذایٞٝبی فٛساری ْٛتِٛیذوٙٙذ ٜتزیىٛتغیٗ خبیٍشیٗ رٚػٞبی ؽیٕیبیی پزٞشی ٚ ٝٙسٔبٖثز ٌزدد.
اوغی٘یٛاِ ،َٛٙتیپ ؽیٕیبیی
ٍاشُّای کلیذی :تزیىٛتغیٗ٘ ،Fusarium graminearuw ،یٛاِ ،َٛٙدی 

 .1دا٘ؾدٛی وبرؽٙبعیارؽذ ثیٕبریؽٙبعی ٌیبٞیٌ ،زٌ ٜٚیبٞپشؽىی ،دا٘ؾىذ ٜوؾبٚرسی دا٘ؾٍب ٜساثُ ،ساثُ
 .2اعتبدیبر ٌزٌ ٜٚیبٜپشؽىی  ٚپضٞٚؾىذ ٜسیغتفٙبٚری وؾبٚرسی ،دا٘ؾٍب ٜساثُ ،ساثُ
 .3اعتبدیبر ص٘تیه ِٔٛىِٛی ،دا٘ؾىذ ٜپشؽىی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ساثُ ،ساثُ
Email: Sk.sabbagh@uoz.ac.ir
*ٛ٘ :یغٙذٔ ٜغَٚٛ

 ایٗ ٔمبِ ٝثخؾی اس پبیبٖ٘بٔٛ٘ ٝیغٙذ ٜا َٚثب رإٙٞبیی ٘ٛیغٙذ ٜدٛ٘( ْٚیغٙذٔ ٜغئٔ )َٛی ثبؽذ و ٝدر پضٞٚؾىذ ٜسیغت فٙبٚری دا٘ؾٍب ٜساثُ (ثیٛعٙتز) ا٘دبْ
ؽذ ٜاعت.
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ثٝصٛرت ٘بپیٛعتٞ ٝغتٙذ ِی ٕٞ ٚىبراٖ (
ایٗ خٛؽ ٝص٘ی 
.)et al., 2002
زٙذِز ٕٞ ٚىبراٖ ) (Chandler et al., 2003خذایٞٝبی F.
 graminearumرا ثزاعبط لغؼبت ٔٔٛٙزفیىی تىثیز ؽذ ٜثب
آغبسٌزٞبی  Fg16ثٌ ٝزٜٞٚبی خٕؼیتی ٔختّفی تمغیٓ وزد٘ذ.
ایٗ ٌزٜٚثٙذی و ٝث ٘ٝبْ آ٘بِیش ٘ SCARیش ٔؼزٚف ٔیثبؽذ ٘ٛػی
ؽٙبعبیی ٌٞٝ٘ٛبی  F. graminearumثزاعبط ع َٛلغؼٝ
تىثیز ؽذ ٜاس  420تب  520خفت ثبس ٔیثبؽذ .ثزاعبط ایٗ
اعالػبت ،زٙذِز ٕٞ ٚىبراٖ ( )2003ثیٗ ٌزٜٞٚبی ،RAPD
 Lineag ٚ SCARدر خذایٞٝبی  F. graminearumارتجبط
ثزلزار وزد٘ذ .خذایٞٝبی  F. graminearumثزرعی ؽذ ٜدر
زیٗ ث ٝدٌ ٚز ٜٚث ٘ٝبْ :عٛیٌ ،)Lineag 7( 7 ٝز،RAPD C ٜٚ
ٌز ٚ )7C1( SCAR 1 ٜٚعٛیٌ ،)Lineag 6( 6 ٝز،PAPD A ٜٚ
ٌز )6A5( SCAR 5 ٜٚتمغیٓ ؽذ٘ذ .لبثُ تٛخ ٝاعت وٝ
عبختبر خٕؼیتی ٘ 6A5 ٚ 7C1یش در آٔزیىبی ؽٕبِی ٘ ٚپبَ ٘یش
ٌشارػ ؽذ ٜاعت خی ٕٞ ٚىبراٖ ( .)Ji et al., 2007وبتبِیش
اِٚیٗ ٔزحّ ٝؽزٚع تزیىٛتغیٗ ثٚٝعیّٝی آ٘شیٓ تزیىٛدایٗ
عٙتتبس ،و ٝتٛعظ صٖ  Tri5وذ ٔیؽٛد صٛرت ٔیپذیزد  ٚایٗ
تزویت ٘مؼ حذ ٚاعظ در ثیٛعٙتش تزیىٛتغیٗ را دارد وٝ
ٔٙدز ث ٝفزآیٙذ عیّیغی ؽذٖ تزیىٛدایٗ اس فبر٘شیُ
پیزٚفغفبت ٔیٌزدد دعدبردیٙظ ٕٞ ٚىبراٖ ( Desjardins et
ثٝػٛٙاٖ یه ٔبروز ص٘ی ثزای
 .)al., 1996ثٙبثزایٗ صٖ  Tri5
اِمبی تِٛیذ تزیىٛتغیٗ تٛعظ لبرذٞب ٔٛرد اعتفبد ٜلزار
ثٝػالٜٚ
ٔیٌیزد ٔزٞح ٕٞ ٚىبراٖ ( .)Merhej et al., 2011
تؼذادی اس رٚػٞبی  PCRثز عجك تٛاِیٞبی صٖ Tri13 ٚ Tri7
ٌغتزػ یبفتٝا٘ذ ؤ ٝیتٛاٖ ثب اعتفبد ٜاس آٖٞب ث ٝردیبثی ٚ
ؽٙبعبیی تیپٞبی ؽیٕیبیی ٔختّف  NIV ٚ DONدر ٔیبٖ
خذایٞٝبی تِٛیذوٙٙذ ٜتزیىٛتغیٗ ٘ٛع  Bپزداخت تبت ٚ
ٕٞىبراٖ ( .)Toth et al., 2004ثزرعیٞبی صٛرت ٌزفت ٝدر
وؾٛرٞبی حٛسٔ ٜذیتزا٘ ٝفزاٚا٘ی تیپ ؽیٕیبی  DONرا ٘غجت
ث ٝتیپ ؽیٕیبیی ٘ NIVؾبٖ ٔیدٞذ ٌِٛزیىٕٞ ٚ ٛىبراٖ
(ٔ .)Logrieco et al., 2003غبِؼبتی و ٝثز رٚی تیپٞبی
ؽیٕیبیی  F. graminearumدر ٔٙبعك ٔختّف خٟبٖ اسخّٕٝ
آفزیمب ،آعیب  ٚارٚپب صٛرت ٌزفت ٝاعت ٘ؾبٖ ٔیدٞذ وٝ
تیپٞبی ؽیٕیبیی  NIV ٚ DONدر ایٗ ٔٙبعك ٚخٛد دار٘ذ أب

تٟٙب تیپ ؽیٕیبیی  DONدر آٔزیىبی ؽٕبِی ردیبثی ٚ
ؽٙبعبیی ؽذ ٜاعت تبالط ٕٞ ٚىبراٖ (.)Talas et al., 2011
ثب تٛخ ٝث ٝتٛوغیٗ ّٟٔه ایٗ لبرذ ثٝوبرٌیزی اثشار ٔٙبعت
ثزای ردیبثی  ٚؽٙبعبیی تٛوغیٗٞبی تِٛیذی ضزٚری ٔیثبؽذ.

هقذهِ

Lee

 ٌٝ٘ٛ F. graminearum Schwabeغبِت فٛساریٛس عٙجٌّٙ ٝذْ
در خٟبٖ ،ثٚٝیض ٜدر ٔٙبعك ٔؼتذَ آعیب ،ارٚپب  ٚآٔزیىب ثٝؽٕبر
ثٝػٛٙاٖ
ٔیرٚد خ٘ٛش ) F. graminearum .(Jones, 2000
ٌٝ٘ٛی غبِت در اعتبٖ ٌّغتبٖ ؽٙبخت ٝؽذ ٜاعت ػجبدی
تیشوز؛ صجبؽ ( .)Abedi-Tizaki and Sabbagh, 2012ایٗ لبرذ
ٔدٕٛػٝای اس تزیىٛتغیٗٞب ؽبُٔ ٘یٛاِ ، )Nivalenol( َٛٙدی
اوغی ٘یٛأِ ٚ )Deoxynivalenol( َٛٙبیىٛتٛوغیٗ اعتزٚص٘یه
سراِ )Zearalenone( ٖٛٙرا تِٛیذ ٔیوٙذ ویٕٛرا ٕٞ ٚىبراٖ
( .)Kimura et al., 2003تزیىٛتغیٗٞب در ثیٕبریسایی F.
 graminearumدر ٌیبٞبٖ ٔؤثز٘ذ  ٚوبٞؼ لذرت خٛا٘ٝس٘ی
ثذر ،ثالیت ٌیبٞس ،ٝوبٞؼ پزٚتئیٗ دا٘ ،ٝتخزیت ٌزاَ٘ٞٛبی
٘ؾبعت ،ٝتأثیز در ویفیت دا٘ ٚ ٝآرد حبصـــُ اس ثـــذٚر
آِـــٛد ٜدر ارتجبط ثب تزیىٛتغیٗٞبی تِٛیذ ؽذ ٜتٛعظ لــبرذ
ٌ F. graminearumشارػ ؽذ ٜاعت پب٘ی ٕٞ ٚىبرٖ ( Parry et
 .)al., 2007ایٗ تٛوغیٗٞب در پزٚعٞٝبی ٔختّف تٟیٝی ٔٛاد
غذایی حبِت عجیؼی خٛد را اس دعت ٕ٘یدٙٞذ  ٚپبیذار
ٔیثبؽٙذ أزتبق ( .)Omurtag, 2008تزیىٛتغیٗٞب ثب خٌّٛیزی
اس عٙتش پزٚتئیٗ در عَّٞٛبی یٛوبریٛتیىی ثزای عالٔتی
ا٘غبٖ ٘یش ٔضز ٔیثبؽٙذ ٕٔٞ ٚ َٛىبراٖ (.)Mule et al., 2005
ثٝصٛرت افشایؼ ضزثبٖ لّت ،اختالَ در
در ٔٛارد ؽذیذ ػالئٓ 
اػٕبَ ػضال٘ی لّت ،ثشري ؽذٖ  ٚفیجزٚس ٜؽذٖ لّت ثزٚس
ٔیوٙذٕٞ .سٙیٗ ٔصزف عٛال٘ی ٔذت تزیىٛتغیٗٞب در

عیغتٓ اػصبة ٔزوشی ،خ٘ٛزیشی ٔٙٙضٞب را ایدبد ٔیوٙذ فٛرٚد
 ٚادس (.)Foroud and Eudes, 2009
تزیىٛتغیٗٞب ث ٝد ٚوالط  B ٚ Aتمغیٓ ٔیؽ٘ٛذ و ٝدر
والط  ،Bتٛوغیٗٞبی لبرزی ٔ ٚ ٟٓخغز٘بوی ٘غجت ثٝ
والط  Aلزار دار٘ذ .لبرذ  F. graminearumلبدر ث ٝتِٛیذ
تزیىٛتغیٗٞبی ٘ٛع  Bاسخّٕ٘ ٝیٛاِ،)NIV( َٛٙ
ی٘یٛأِ ٚ )DON( َٛٙؾتمبت اعتیّی آٖٞب ٔب٘ٙذ -4
یاوغ 
د 
ی٘یٛاَِٛٙ
یاوغــ 
ُد 
اعتیُ ٘یٛاِ -3 ،)4-AcNIV( َٛٙاعتــی 
ی٘یٛاِ)15-AcDON( َٛٙ
یاوغ 
( -15 ٚ )3-AcDONاعتیُ د 
ٔیثبؽٙذ ویٕٛرا ٕٞ ٚىبراٖ ( .)2003صٖٞبی عٙتشوٙٙذٜ
تزیىٛتغیٗٞب ( )Triدر یه خٛؽ ٝیب والعتز ص٘ی (حذالُ 10
صٖ) ٔتٕزوش ؽذٜا٘ذ و ٝؽبُٔ :صٖٞبی عٙتتبس تزیىٛدایٗ
یُتزا٘غفزاس
( ،)Tri5اوغیض٘بس  ،(Tri4 ,Tri11) P450اعت 
( ،)Tri13, Tri7فبوتٛرٞبی ٘غخٝثزداری ( ،)Tri6, Tri10پٕپ
ا٘تؾبر تٛوغیٗ ( ٚ )Tri12د ٚپزٚتئیٗ فزضی ٘بؽٙبختTri8, ( ٝ
عتیُتزا٘غفزاس ٔب٘ٙذ  Tri101در

ٔ )Tri9یثبؽٙذ دیٍز صٖٞبی ا

03

فٌآٍری زیستی در کطاٍرزی /جلذ سیسدّن /ضوارٓ دٍم /زهستاى 39

 .)1983خبِصعبسی خذایٞٝب ثزاعبط رٚػ ٘یز٘جزي

ثب ٚخٛد اعتفبد ٜاس رٚػٞبی ٔختّف ردیبثی ٔبیىٛتٛوغیٗ اس
خّٕ ٝوزٔٚبتٌٛزافی الی٘ ٝبسن  ٚوزٔٚبتٌٛزافی ٌبسی ،ثٝدِیُ
ٞشی ٝٙسیبد ٚ ٚلتٌیز ثٛدٖ ٘تٛا٘غتٝا٘ذ وبرآیی السْ را در
ردیبثی ٔبیىٛتٛوغیٗٞب داؽت ٝثبؽٙذ ِی ٕٞ ٚىبراٖ ( Lee et
 .)al., 2001در ٔمبثُ اعتفبد ٜاس رٚػ ِٔٛىِٛی ٔ PCRجتٙی ثز
عزاحی آغبسٌزٞبی اختصبصی ،ؽٙبعبیی ٌ ٚ ٝ٘ٛتؼییٗ تیپٞبی
ؽیٕیبیی تزیىٛتغیٗ در لبرذ  F. graminearumرا ثب صزف
سٔبٖ ٞ ٚشی ٝٙثغیبر وٕتزی تغٟیُ ٕ٘ٛد ٜاعت .ثب تٛخ ٝثٝ
یرٌ ٝ٘ٛثزرعی در راثغ ٝثب ؽٙبعبیی لبرذ F.
ایٙى ٝتبو ٞ ٖٛٙ
 ،graminearumتیپٞبی ؽیٕیبیی تزیىٛتغیٗ )(NIV, DON
 ٚردیبثی صٖٞبی ٔؤثز در تِٛیذ ایٗ تٛوغیٗٞب ( Tri5, Tri7,
 )Tri13در اعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛزغتبٖ صٛرت ٍ٘زفت ٝثٛد؛ ِذا
ایٗ تحمیك خٟت ثزرعی ایٗ ٔٛارد ا٘دبْ ٌزفت.

) (Nirenberg, 1981اس عزیك ته اعپٛر وزدٖ ٛ٘ ٚن ریغٝ
ظوؾتٞبی آة -آٌبر د ٚدرصذ حبٚی
رٚی ٔحی 
اعتزپتٔٛبیغیٗ ،ثزي ٔیخه -آٌبر ( SNA ٚ )CLAا٘دبْ
ٌزفت .عپظ خذایٞٝبی فٛساری ْٛاس عزیك خصٛصیبت
ٔٛرفِٛٛصی وٙیذیٞب  ٚؽىُ پزٌٞٝٙب تٛعظ وّیذٞبی ؽٙبعبیی
ٔؼتجز ٔٛرد ؽٙبعبیی لزار ٌزفتٙذ ّ٘غٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ (.)1983
استخراج DNA

پظ اس وؾت خذایٞٝبی لبرزی  F. graminearumدر ٔحیظ
ثٔٝذت یه ٞفت ٝثز
 ٚ PDBا٘ىٛثبعی ٖٛآٖٞب در دٔبی  25°C
رٚی دعتٍب ٜتىبٖدٙٞذ ٜدٚرا٘ی ( 12000دٚر در دلیم،)ٝ
اعتخزاج  DNAث ٝرٚػ  CTABصٛرت پذیزفت ٘یىّغٚ ٖٛ
ٕٞىبراٖ (.)Nicholson et al., 1997

هَاد ٍ رٍشّا
جوعآٍری ٍ ضٌاسایی ًوًَِّا


طراحی آغازگرّای هَلکَلی

در عبَ سراػی  1389-1390اس ٔٙبعك ػٕذ ٜوؾت ٌٙذْ در
اعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛزغتبٖ اسخّٕ ٝساثُ ،ساٞذاٖ ،ایزا٘ؾٟز،
خبػ  ٚعزاٚاٖ در دٚر ٜتؾىیُ  ٚتىبُٔ خٛؽٞٝب (فزٚردیٗ ٚ
ثٝعٛر تصبدفی ٚ
ثٝػُٕ آٔذٕٝ٘ٛ٘ .ثزداری 
اردیجٟؾت) ثبسدیذ 
تمزیجبً 30خٛؽ ٝآِٛد ٜاس ٞز ٔشرػٔ ٚ ٝدٕٛػبً ٕٝ٘ٛ٘ 600
خٕغآٚری ٌزدیذ.
اس لغٕتٞبی ٔختّف خٛؽ ٝؽبُٔ پٛؽیٙهٞبی دا٘ٚ ٝ
ثٝعٛر خذاٌب٘ ٝثب ٞیپٛوّزیت
لغؼبتی اس ٔحٛر عٙجّس ٚ ٝخٛؽ ٝ
عذیٓ  0/5درصذ ثٔٝذت  30ثب٘ی ٝتب یه دلیم ٝثز حغت
ضخبٔت ثبفت ضذػف٘ٛی  ٚپظ اس ع ٝثبر ؽغتؾ ٛثب آة ٔمغز
تسٔیٙی -دوغتزٚس -آٌبر
ظوؾتٞبی عی 
اعتزیُ رٚی ٔحی 
( Nash and Snyder ٚ )PDAوؾت ٌزدیذ٘ذ  ٚدر دٔبی 25
درخ ٝعب٘تیٌزاد ٛ٘ ٚر ٔتٙبٚة  12عبػت تبریىی  12 ٚعبػت
رٚؽٙبیی لزار ٌزفتٙذ ّ٘غٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ ( Nelson et al.,

ثزای ؽٙبعبیی تىٕیّی خذایٞٝب اس خفت آغبسٌزٞبی اختصبصـی
ٌ )Fg16( F. graminearum ٝ٘ٛاعتفبد ٜؽذ (خذ .)1 َٚخفـت
آغبسٌزٞــبی اختصبصــی ٌ٘ٛــ )Fg16( ٝػــالٜٚثــز ؽٙبعــبیی
اختصبصی ٌٞٝ٘ٛبی  ،F. graminearumثـزای تؼیـیٗ عـبختبر
خٕؼیتی ایٗ خذایٞٝب ٘یش اعتفبد ٜؽذ٘ذ .ثزای ردیـبثی صٖٞـبی
عٙتش وٙٙذ ٜتزیىٛتغیٗ اسخّٕـ ٚ Tri7 ٚ Tri5 ،Tri13 ٝتؼیـیٗ
تیــپٞــبی ؽــیٕیبیی ٔختّــف در خذایــٞٝــبی لــبرزی

 ،graminearumاس آغبسٌزٞــبی عزاحــی ؽــذ ٜثــزای ٞــز صٖ
اعتفبد ٜؽذ (خذ . )1 َٚتٕبٔی ایٗ آغبسٌزٞب ث ٝعفبرػ ؽزوت
آری ـٗ

صٖ ٌغــتز در وؾــٛر إِٓــبٖ تٛعــظ ؽــزوت Metabion

عبخت ٝؽذ.

خذٔ :1 َٚؾخصبت آغبسٌزٞبی ٔٛرد اعتفبد ٜدر ایٗ ٔغبِؼٝ
آغبسٌز
Primer
Fg16F
Fg16R
Tri13F
Tri13R
Tri7F
Tri7R
Tri5F
Tri5R

Table 1: Characteristic of Primers used in this study
ا٘ذاس ٜلغؼ(bp) ٝ
تٛاِی'5'-3
(Fragment size (bp
400-500
234 - 415
458-535
545

F.

Sequence
CTCCGGATATGTTGCGTCAA
GGTAGGTATCCGACATGGCAA
TACGTGAAACATTGTTGGC
GGTGTCCCAGGATCTGCG
TGCGTGGCAATATCTTCTTCTA
TGTGGAAGCCGCAGA
AGCGACTACAGGCTTCCCTC
AAACCATCCAGTTCTCCATCTG
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ٔٙجغ
Reference
Nicholson et al., 1998
Waalwijk et al., 2003
Chandler et al., 2003
Nicholson et al., 2004

ردیابی تیپّای ضیویایی تریکَتسیي در جذایِّای قارچ ...

ٍاکٌص زًجیرُای پلیهراز

ٍاکٌص  PCRجْت ردیابی تریکَدایي با آغازگر

ٚاوـــٙؼ  PCRدر حدـــٓ ٔ 25یىزِٚیتـــز  ٚثـــب اعـــتفبد ٜاس

آغــبسٌز  Tri5F/Tri5Rدر تٕــبْ خذایــٞٝــبی تِٛیذوٙٙــذٜی
تزیىٛتغیٗ ،تِٛیذ لغؼٝی  545خفت ثبسی ٔـیوٙـذ .ثز٘بٔـٝی
 94°Cثزای  75ثب٘ی ٝخٟت آغبس ٚاوٙؼ
 PCRؽبُٔ یه ٔزحّ ٝ
 ،PCRعــپظ  30ززخــ ٝوــٞ ٝــز ززخــ ٝؽــبُٔ یــه ٔزحّــٝ
 94°Cثزای  15ثب٘یٔ ،ٝزحّ ٝاتصبَ در
ٚاعزؽتعبسی در دٔبی 

 72°Cثزای
 60°Cثزای  30ثب٘یٔ ٚ ٝزحّ ٝثغظ در دٔبی 
دٔبی 
 45ثب٘ی ٝا٘دبْ ؽذ  ٚدر پبیبٖ یـه ٔزحّـٌ ٝغـتزػ ٟ٘ـبیی در
 72°Cثزای  255ثب٘ی ٝدر ٘ظز ٌزفت ٝؽذ.

تزٔٛعــبیىّز ( )Eppendorph, Germanyا٘دــبْ ؽــذ .ثز٘بٔــٝ
حزارتی ثزای ایٗ آغبسٌزٞبی ٔزثٛط ث ٝصٖٞب ؽبُٔ یه ٔزحّـٝ
55°C
 94°Cثـزای  30ثب٘یـ ،ٝ
 2دلیمٝای در  35 ،94°Cززخ ٝ
 72°Cثزای  30ثب٘ی ٝا٘دبْ ؽذ  ٚدر آخـز یـه
ثزای  30ثب٘ی ٚ ٝ
ٔزحٌّ ٝغتزػ ٟ٘بیی در  72°Cثزای  5دلیمـ ٝدر ٘ظـز ٌزفتـٝ
ؽذٚ .اوٙؼ  PCRثب اعتفبد ٜاس خفت آغبسٌز  Fg16F/Fg16Rثـب
یه ثز٘بٔ ٝحزارتی ؽبُٔ یـه ٔزحّـ 5 ٝدلیمـٝای در ٚ 94°C
عپظ  30ززخٔ ٝتٛاِی ؽبُٔ ثز٘بٔـ ٝسٔـب٘ی 94°C :ثـزای 30
 72°Cثزای  60ثب٘ی ٚ ٝیه ٔزحّٝ
ثب٘ی 57°C ،ٝثزای  30ثب٘ی ٚ ٝ
 72°Cثـزای  5دلیمـ ٝا٘دـبْ ٌزفـت.
ٌغتزػ ٟ٘بیی در دٔـبی 
ثٝعٛر خذاٌب٘ ٝثـز رٚی صَ  1/2درصـذ آٌـبرس
ٔحصٛالت  PCR
اِىتزٚفٛرس ؽذ٘ذٚ .اوـٙؼ  PCRدر حدـٓ ٔ 25یىزِٚیتـز  ٚثـب
اعــتفبد ٜاس تزٔٛعــبیىّز ( )Ependrof, Germanyا٘دــبْ ؽــذ.
غّظت ٔٛاد ٚاوٙؼ  PCRؽبُٔ  50 ngاس  DNAص٘ٔٛیmM ،
)1.5 )100 Tris–HCl, 15 mM MgCl2, 500 mM KCl pH 8
2 mM MgCl2, 0.2 mM dNTPs, 0.75U ،μl 10×buffer
 μM 0.4 ٚ DNA Taq polymeraseاس ٞز آغبسٌز ثٛد ( Roche
ٞ .)( )Co., Germanyز آسٔبیؼ ؽبُٔ یه وٙتزَ ٔٙفـی (یـه
ٚاوٙؼ  PCRثب ٛٔ ٕٝٞاد ٚاوٙؼ ثذ DNA ٖٚص٘ٔٛی) ثٛد خـی
ٕٞ ٚىبراٖ (ٞ .)Ji et al., 2007ز آسٔـبیؼ ؽـبُٔ یـه وٙتـزَ
ٔثجت (یه ٚاوٙؼ  PCRثب  DNAص٘ٔٛی یـه خذایـ ٝؽـٙبختٝ
ؽذ ٚ )ٜیـه وٙتـزَ ٔٙفـی (یـه ٚاوـٙؼ  PCRؽـبُٔ ٕٞـٝ
ٔؼزفٞب أب ثذ DNA ٖٚص٘ٔٛی) ا٘دبْ ٌــزفت .وٙــتزَ ٔـثجت
ؽبُٔ یه ٌ F. graminearum ٝ٘ٛؽٙبعبیی ؽـذ ٚ ٜثـ ٝتأییـذ
رعیذ ٜاس ٌزٌ ٜٚیبٜپشؽىی دا٘ؾٍب ٜخزْآثبد تٟی ٝؽذ.

Tri5

ٍاکنٌص  PCRجْنت تعینیي تینپّنای ضنیویایی بنا
آغازگرّای Tri13 ٍ Tri7

در ایٗ تحمیك خفت آغبسٌزٞبی ٚ Tri7F/Tri7R
 Tri13F/Tri13Rثزای ردیبثی صٖ  ٚ Tri13 ٚ Tri7تأییذ ٚخٛد
تیپٞبی ؽیٕیبیی  DON ٚ NIVدر ثیٗ خذایٞٝبی F.
 graminearumاعتفبد ٜؽذ .ثز٘بٔ ٝحزارتی ٚاوٙؼ  PCRثزای
آغبسٌز ٔ Tri13F/Tri13Rغبثك ثب ثز٘بٔ ٝحزارتی آغبسٌز Fg16
ٔیثبؽذ .ثز٘بٔ ٝحزارتی آغبسٌز  Tri7F/Tri7Rؽبُٔ یه ٔزحّٝ
 94°Cثزای آغبس ٚاوٙؼ  ،PCRعپظ  35ززخٝ
 2دلیمٝای در 
94°C
وٞ ٝز ززخ ٝؽبُٔ یه ٔزحّٚ ٝاعزؽتعبسی در دٔبی 
 55°Cثزای  30ثب٘یٚ ٝ
ثزای  30ثب٘یٔ ،ٝزحّ ٝاتصبَ در دٔبی 
 72°Cثزای  30ثب٘ی ٝا٘دبْ ؽذ  ٚدر پبیبٖ
ٔزحّ ٝثغظ در دٔبی 
 72°Cثزای  5دلیم ٝدر ٘ظز
یه ٔزحٌّ ٝغتزػ ٟ٘بیی در 
ٌزفت ٝؽذ.
الکترٍفَرز هحصَالت PCR

ثٝعٛر خذاٌب٘ ٝثز رٚی صَ  1/2درصـذ آٌـبرس
ٔحصٛالت  PCR
اِىتزٚفــٛرس ؽــذ٘ذ .ر٘ــًآٔیـشی ٔحصــٛالت  PCRثــب اتی ـذیْٛ
ثزٔٚبیذ صٛرت ٌزفت  ٚعپظ ػىظثزداری تحـت ٘ـٛر  UVدر

ٍاکٌص  PCRاختصاصی گًَِ (ٍ F. graminearum )Fg16
تعییي ساختار جوعیت آى

دعتٍب ٜصَ دان ( )Bio-RAD, USAا٘دبْ ؽذ.

ؽٙبعبیی ٌٞٝ٘ٛبی  F. graminearumاس ٘ظز ِٔٛىِٛی ثب خفـت
آغبسٌزٞبی اختصبصـی  Fg16F/Fg16Rصـٛرت ٌزفـت .ثز٘بٔـٝ
حزارتی آغـبسٌز  Fg16ثـزای ا٘دـبْ ٚاوـٙؼ  PCRؽـبُٔ :یـه
 94°Cثـزای آغـبس ٚاوـٙؼ ٚ PCR
ٔزحّ 5 ٝدلیمٝای در دٔبی 
عپظ  30ززخ ٝوٞ ٝز ززخـ ٝؽـبُٔ عـٔ ٝزحّـٚ ٝاعزؽـت
 94°Cثزای  30ثب٘یٔ ،ٝزحّـ ٝاتصـبَ در دٔـبی
عبسی در دٔبی 
 72°Cثـزای 60
 57°Cثزای  30ثب٘یٔ ٚ ٝزحّ ٝثغـظ در دٔـبی 

ثب٘ی ٝا٘دبْ ٌزفت .در پبیبٖ یه ٔزحٌّ ٝغتزػ ٟ٘بیی در دٔبی
 72°Cثزای  5دلیم ٝدر ٘ظز ٌزفت ٝؽذ.

بحث ٍ ًتایج
ضٌاسایی هَرفَلَشیکی جذایِّای فَزاریَم
در ایٗ ثزرعی خٕؼبً  293خذای ٝفٛساریٔ ْٛتؼّك ثـٌ٘ٛ 8 ٝـ ٝاس
خٛؽٝدٞـی

ٔشارع ٌٙذْ اعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛزغتبٖ در ٔزحّٝ
خذاعبسی  ٚؽٙبعبیی ؽذ .اس ثیٗ ایـٗ تؼـذاد خذایـ ٝؽٙبعـبیی
ؽذ ٜوٍٕٞ ٝی اس ػٛأُ ثالیت خٛؽٔ ٝحغٛة ٔیؽ٘ٛذٌ٘ٛ ،ـٝ
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ٌٞٝ٘ٛبی دیٍز داؽت (خذ.)2 َٚ

 F. graminearumثیؾـــتزیٗ فزاٚا٘ـــی ( )%68/6را در ثـــیٗ

خذٌٞٝ٘ٛ :2 َٚبی فٛساری ْٛخذاعبسی ؽذ ٜاس ٔشارع ٌٙذْ اعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛزغتبٖ
Table 2: Fusarium species isolated from wheat field of Sistan and Bluchestan province

درصذ فزاٚا٘ی
Abundance%
68.8
10.9
8.9
5.8
4.09
1.3
0.6
0.4

تؼذاد خذایٞٝب
N. of isolates
201
32
24
17
12
4
2
1
293

ٌٞٝ٘ٛبی فٛساریْٛ
Fusarium species
F. graminearum
F. equiesti
F. acuminatum
F. proliferatum
F. culmorum
F. poae
F. sporotrichioides
F. solani
Total isolates

ٔختّف) ٕ٘ٝ٘ٛثزداری ث ٝػُٕ آٔذ ٜاعت ثب ایٗ ٚخٛد عبختبر
خٕؼیتی ٔختّفی در ثیٗ خذایٞٝبی ٚ F. graminearumخٛد
دارد و ٝاحتٕبالً ثٝدِیُ تٛٙع در ؽزایظ الّیٕی ،ارلبْ  ٚعیغتٓ
وؾت ثبؽذ.

ضٌاسایی تکویلی جذایِّای  F. graminearumبا
استفادُ از آغازگرّای اختصاصی گًَِ ( ٍ )Fg16تعییي
ساختار جوعیت آى
اس تؼذاد  201خذای F. graminearum ٝؽٙبعبیی ؽذ ٜتٛعظ
رٚػٞبی ٔٛرفِٛٛصی ،تؼذاد  168خذای ٝثزای ؽٙبعبیی تٛعظ
 PCRثب اعتفبد ٜاس آغبسٌز ٛٔ Fg16F/Fg16Rرد اعتفبد ٜلزار
ٌزفتٙذ .تٕبْ خذایٞٝبی ٔٛرد ثزرعی تِٛیذ لغؼبت ٔٔٛٙزفیىی
حذٚد  420-520خفت ثبسی وزد٘ذ (ؽىُ ٘ .)1تبیح ٚاوٙؼ
 PCRثب ایٗ آغبسٌزٞب ،رٚػ ٔٛرفِٛٛصیىی در راثغ ٝثب ؽٙبعبیی
ٌٞٝ٘ٛبی  F. graminearumرا تأییذ وزد  ٚثبثت ؽذ وٝ
خذایٞٝبی ؽٙبعبیی ؽذ ٜاس عزیك خصٛصیبت ٔٛرفِٛٛصیىی،
ٌٔ F. graminearum ٝ٘ٛیثبؽٙذ٘ .تبیح ٚاوٙؼ  PCRثب آغبسٌز
٘ Fg16یش ٘ؾبٖ داد و ٝخذایٞٝبی ؽٙبعبیی ؽذ ٜدارای
تیپٞبی عبختبری خٕؼیتی ٔختّفی ٔیثبؽٙذ .در ایٗ تحمیك
ثب اعتفبد ٜاس ایٗ آغبسٌز د ٚخٕؼیت ( 7C1تِٛیذوٙٙذ ٜلغؼبت
 420خفت ثبس) ( 6A5 ٚتِٛیذوٙٙذ ٜلغؼبت  520خفت ثبس) در
ثیٗ خذایٞٝبی  F. graminearumؽٙبعبیی ؽذ.
٘تبیح ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝخٕؼیت  114( 7C1خذای)ٝ
ثیؾتزیٗ پزاوٙؼ را در ٔٙبعك ٕ٘ٝ٘ٛثزداری داؽت ثٙبثزایٗ
ثٝػٛٙاٖ خٕؼیت غبِت در خذایٞٝبی ٔ F. graminearumغزش

ؽذ .در ثزرعی و ٝثز رٚی خذایٞٝبی  F. graminearumدر
زیٗ ٘ ٚپبَ صٛرت ٌزفت ٘یش ایٗ د ٚخٕؼیت ()6A5 ٚ 7C1
غبِت ثٛد٘ذ خی ٕٞ ٚىبراٖ ( .)Ji et al., 2007ؽزایظ الّیٕی ٚ
خغزافیبیی ،عیغتٓ وؾتٛ٘ ،ع ٙٔ ٚؾأ ٔیشثبٖ تأثیز ثغشایی ثز
رٚی عبختبر خٕؼیتی خذایٞٝبی  F. graminearumدارد وبرتز
ٕٞ ٚىبراٖ ( .)Carter et al., 2002ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدر ایٗ
ثزرعی تٛٙع ٔیشثب٘ی خبصی ٚخٛد ٘ذارد  ٚتٟٙب اس ٌٙذْ (ارلبْ

استفادُ از  PCRبرای بررسی پتاًسیل تَلیذ تریکَدایي
با استفادُ از آغازگر Tri5

عی ا٘دبْ ٚاوٙؼٞبی  PCRثب خفت آغبسٌز  ،Tri5R/Tri5Fیه
لغؼٝی  545خفت ثبسی در  DNAص٘ٔٛی تٕبْ خذایٞٝب تىثیز
ؽذ (ؽىُ  .)2خفت آغبس  Tri5R/Tri5Fثزاعبط ٘ٛاحی
حفبظت ؽذ ٜصٖ  Tri5در ٌٞٝ٘ٛبی فٛساری ْٛعزاحی ؽذٜا٘ذ .اس
آ٘دبیی وٞ F. graminearum ٝبپّٛئیذ اعت  ٚفمظ یه وپی اس
ایٗ صٖ را در ص٘ ْٛخٛد حُٕ ٔیوٙذ ،ثٙبثزایٗ ثب ٞزٌٝ٘ٛ
ٔٛتبعی٘ٛی در ایٗ صٖ تٛا٘بیی تِٛیذ تزیىٛتغیٗ اس ثیٗ ٔیرٚد
٘یغٗ ٕٞ ٚىبراٖ ( .)Niessen et al., 2004تىثیز لغؼ545 ٝ
خفت ثبسی ثب آغبسٌزٞبی ٔذوٛر در ایٗ ثزرعی ثٝػٛٙاٖ ٘ؾبٍ٘ز
در تٛا٘بیی ص٘تیىی تِٛیذ تزیىٛتغیٗ در تٕبٔی خذایٞٝبی F.
 graminearumارسیبثی ؽذ ؤ ٝغبثك ثب تحمیمبت ادٚارد ٚ
ٕٞىبراٖ ( )Edwards et al., 2001ثٛد .عجك ثزرعیٞبی
فیىت ٕٞ ٚىبراٖ (٘ )Fekete et al., 1997یش اثجبت ؽذ ٜاعت
و ٝصٖ ٘ Tri5ؾبٍ٘زی در تٛا٘بیی ص٘تیىی تِٛیذ تزیىٛتغیٗ
ٔیثبؽذ .اس تغبثك ث ٝدعت آٔذ ٜاس تىثیز ایٗ صٖ در ثزرعی
ا٘دبْ ؽذ ٜثب یبفتٞٝبی ٔحممبٖ ٔذوٛر ٔیتٛاٖ اظٟبر ٕ٘ٛد وٝ
تٛا٘بیی ثُ ل ٜٛص٘تیىی تِٛیذ تزیىٛتغیٗ در تٕبْ خذایٞٝبی F.
 graminearumاعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛزغتبٖ ٔٛرد ثزرعی در
ایٗ تحمیك ٚخٛد دارد.
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تعییي تیپّای ضنیویایی  NIV ٍ DONدر جوعینت

ثـٝػٙـٛاٖ
آغبسٌز 62 ،خذایـ ٝتِٛیذوٙٙـذ 106 ٚ NIV ٜخذایـ ٝ

F.

 graminearumبا آغازگر Tri13

تِٛیذوٙٙذ DON ٜؽٙبخت ٝؽذ٘ذ .ایٗ ٘تبیح ٘ؾبٖ ٔیدٞـذ وـٝ

در ایــٗ ثزرعــی ٘تـــبیح ٚاوـــٙؼ  PCRثـــب خفـــت آغـــبسٌز

تیپ غبِت تزیىٛتغیٗ در ثـیٗ خٕؼیـت  F. graminearumدر

٘ Tri13F/Tri13Rؾبٖ داد وٞ ٝز د ٚخذای ٝتِٛیذوٙٙذDON ٜ

ٔشارع ٌٙذْ اعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛزغتبٖ ،تیپ ؽـیٕیبیی

DON

 NIV ٚدر ثیٗ خٕؼیت خذایـٞٝـبی ٚ F. graminearumخـٛد

ٔیثبؽذ .در ایٗ ثزرعی تىثیز ثب٘ذٞبی  234 ٚ 415خفت ثـبسی

داردٔ .حصــ PCR َٛدر خذایــٞٝــبی تِٛیذوٙٙــذ ٜتیــپٞــبی

تٛعظ آغبسٌز  Tri13ثب تحمیمبت خی ٕٞ ٚىبراٖ (ٔ )2007جٙـی

ثٝتزتیـت ثب٘ـذٞبی  234 ٚ 415خفـت
ؽیٕیبیی  DON ٚ NIV

ثز تىثیز ایـٗ لغؼـبت در ثـیٗ خذایـٞ ٝـبی تِٛیذوٙٙـذ ٜتیـپ

ثبسی ثٛد (ؽىُ  .)3اس  168خذای ٝثزرعی ؽـذ ٜثـب ایـٗ خفـت

ؽیٕیبیی ٔ DON ٚ NIVغبثمت داؽت.

ؽىُ ٔ :1حصٛالت  PCRخٕؼیتٞبی  420( 7C1خفت ثبس)  520( 6A5 ٚخفت ثبس) ثب اعتفبد ٜاس خفت آغبسٌز  Fg16F/Fg16Rدر
ایشٞ ِٝٚبی ٘ :M .Fusarium graminearumؾبٍ٘ز  :C ،100 bpوٙتزَ ٔٙفی
Fig. 1: PCR products of 7C1 (420 bp) and 6A5 (520 bp) populations by using Fg16F/Fg16R primer pair in F.
graminearum strains. Lane M, 100-bp ladder marker; Lane C, negative control

ؽىُ  :2ثب٘ذ  545خفت ثبسی (آ٘شیٓ وذوٙٙذ ٜتزیىٛدایٗ عٙتتبس) حبصُ اس  PCRثب اعتفبد ٜاس خفت آغبسٌز  Tri5R/Tri5Fدر تٕبْ
خذایٞٝبی ٘ :M .Fusarium graminearumؾبٍ٘ز  :C ،100 bpوٙتزَ ٔٙفی
Fig. 2: PCR products of 545 bp (encoding trichodiene synthetase enzyme) by using Tri5R/Tri5F speciﬁc primer pair in
all Fusarium graminearum isolates. Lane M, 100-bp ladder marker; Lane C, negative control
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ؽىُ ٔ :3حصٛالت  PCRتیپٞبی ؽیٕیبیی  415( DONخفت ثبس)  234( NIV ٚخفت ثبس) ثب اعتفبد ٜاس خفت آغبسٌز
 Tri13F/Tri13Rدر ایشٞ ِٝٚبی ٘ :M .Fusarium graminearumؾبٍ٘ز  :C ،100 bpوٙتزَ ٔٙفی
Fig. 3: PCR amplification of DON (234 bp) and NIV (415 bp) chemotypes by using Tri13F/Tri13R primer pair in F.
graminearum strains. Lane M, 100-bp ladder marker; Lane C, negative control

خفت ثبس) ثب اعتفبد ٜاس خفت آغبسٌز Tri7F/Tri7R

ؽىُ ٔ :4حصٛالت  PCRتیپٞبی ؽیٕیبیی  535( DONخفت ثبس) 436( NIV ٚ
در ایشٞ ِٝٚبی ٘ :M .Fusarium graminearumؾبٍ٘ز  :C ،100 bpوٙتزَ ٔٙفی

Fig. 4: PCR amplification of DON (535 bp) and NIV (436 bp) chemotypes by using Tri7F/Tri7R primer pair in F.
graminearum strains. Lane M, 100-bp ladder marker; Lane C, negative control

ٔصزفوٙٙذٌبٖ فزاٚردٜٞبی ٌٙذْ را ث ٝخغز ثیب٘ذاسد .ثب تٛخٝ

ث ٝردیبثی تیپٞبی ؽیٕیبیی  DON ٚ NIVدر ٌٙذْٞبی اعتبٖ
عیغتبٖ  ٚثّٛزغتبٖ  ٚعٕی ثٛدٖ ایٗ تزویجبت ثزای ا٘غبٖ ٚ
داْ ،تٛصیٔ ٝیؽٛد و ٝاس رلٓٞبی ٔمبْٚتز ثزای وؾت اعتفبدٜ
ؽٛد  ٚثزای ردیبثی صٖٞبی تزیىٛتٛعیٗ در ٌٙذْ اس رٚػٞبی
ِٔٛىِٛی اعتفبد ٜؽٛد؛ سیزا رٚػٞبی ِٔٛىِٛی ارساٖتز  ٚوٓ
ٞشیٝٙتز ٞغتٙذ.

ثب تٛخ ٝث ٝالّیٓ ٔٙغم ٝثزٚس ثیٕبری فٛساریٛس خٛؽٌٙ ٝذْ ثٝ
حبِت اپیذٔی ٕ٘یرعذ  ٚدر زٙیٗ حبِتی ثٝػّت ایٙى ٝثیٕبری
اس ِحبػ وٕی خغبرت سیبدی را ثٔ ٝحصٚ َٛارد ٕ٘یوٙذ ٚ
ػالئٓ ٔشرػٝای ثیٕبری  ٓٞسیبد ٘یغت ،ثٙبثزایٗ تِٛیذوٙٙذٌبٖ
ٌٙذْ وٕتز تٛخٟی ث ٝویفیت ٔحص َٛتِٛیذی خٛد ٔیوٙٙذ.
وٓ ثٛدٖ خغبرت وٕی ٘بؽی اس ثیٕبری فٛساریٛس ٌٙذْ دِیّی
ثز ػذْ حضٛر پبتٛصٖ  ٚتِٛیذ تزیىٛتغیٗ ٘یغت .ػذْ تٛخ ٝثٝ
ویفیت ٔحص َٛتِٛیذی تٛعظ وؾبٚرساٖ ٔیتٛا٘ذ عالٔت

ٔٙبثغ:
خٟت ٔغبِؼٙٔ ٝبثغ ث ٝصفحٞٝبی ٔ 9-8تٗ اٍّ٘یغی ٔزاخؼ ٝؽٛد.
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