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ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی دو گونه  Phomaجدا شده از علفهای هرز
 Taraxacum officinaleو Chenopodium murale
Molecular and Morphological Chracterestics of Two Phoma Species Iolated from
Taraxacum officinale and Chenopodium murale
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چکیده
بهمنظور شناسایی قارچهای مرتبط با علفهای هرز در استان همدان طی فصلهای بهار و تابستان  8411از مناطق مختلف
استان نمونهبرداری شد .در بين نمونههای جمعآوری شده ،پنج جدایه قارچ مربوط به گل قاصد وحشی ( )Taraxacum officinaleو سه
جدایه مربوط به غازپا ( )Chenopodium muraleبر اساس مشخصات ریختشناسی و توالییابی نواحی  ITSاز ژن  rDNAبهترتيب به-
عنوان  Phoma herbicolaو  Phoma medicaginis var. medicaginisشناسایی شدند .این گونههای قارچی برای اولين بار از روی این
ميزبانها در دنيا گزارش میشوند
واژههای کلیدی :توالی نواحی  ،ITSعلفهای هرز ،همدان

 8و  .2بهترتيب فارغالتحصيل کارشناسی ارشد بيماریشناسی گياهی و دانشيار گروه گياهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان
 .4کارشناس ،شرکت سينا ریز تِک ،همدان
* :نویسنده مسوول
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محيط کشت سيب زمينی-دکستروز-آگار و سيب زمينی-
هویج-آگار ( )PCAمورد بررسی و اندازهگيری قرار گرفت و
اطالعات جمعآوری شده با کمک کليد تشخيص این جنس

مقدمه
قارچهای سلوميست ( )Coelomycetesاز نظر
جغرافيایی دارای پراکندگی وسيعی هستند ،بهطوریکه در
نيچهای اکولوژیکی متنوعی یافت میشوند (.)Grove, 1935
تعداد قابل توجهی از آنها بهصورت ساپروفيت یا حتی
بيمارگر ثانویه در ارتباط با مواد گياهی مختلف هستند
( Phoma sacc. )Sutton, 1980یکی از متنوعترین جنسهای
سلوميستی از نظر تنوع اکولوژیکی است که اغلب بهصورت
عوامل لکه برگی یا لکه روی ساقه گياهان مختلف دیده می-
شود ( .)Zhang et al. 2009تاکنون گونههای مختلفی از این
جنس از روی علفهای هرز مختلف در دنيا گزارش شده
است P. herbarum .از روی ترشک ()Rumex obtusifolius
از آمریکا ( )Greene, 1964و کاسنی ()Cichorium intybus
از ارمنستان ()Simonyan, 1981؛  P. sorghinaاز روی
چسبک ( )Setaria viridisاز استراليا ()Lenne, 1990؛
صحرائی
پيچک
روی
 P.از
proboscis
( )Convolvulus arvensisاز آمریکا ()Ormeno et al. 1988؛
خاردار
گندم
گل
روی
از
P.
exigua
( )Centaurea solstitialisاز روسيه ( )Widmer, 2002و از
روی تلخه ( )Acroptilon repenseاز ترکيه
( )Tunali et al. 2003گزارش شدهاند .استان همدان به دليل
شرایط آب و هوائی مناسب دارای فلور گياهی نسبتاً غنی از
خانوادههای متنوع گياهی بهویژه علفهای هرز میباشد .با
توجه به اینکه تاکنون مطالعه قابل توجهی روی قارچهای
علفهای هرز در این استان صورت نگرفته و بنا بر اهميت
قارچهای سلوميستی روی این گياهان ،پژوهش حاضر به
منظور بررسی و شناسایی گونههای مختلف  Phomaروی
علفهای هرز استان صورت گرفت.

( )Boerema et al, 2004مقایسه و گونههای قارچی شناسایی
شدند .برای بررسی مولکولی و تعيين توالی نواحی ،ITS1
 ITS2و ژن کد کننده پروتئين ریبوزومی  ،5.8Sاستخراج
 DNAژنومی به روش اصالح شده ماری و تامپسون صورت
گرفت .قطعات  DNAبا استفاده از آغازگرهای  ITS1و ITS4
تکثير گردیدند .بهمنظور تعيين توالی DNAی نمونهها در این
بررسی از نرم افزار  TreeConو روش Neighbour-Joining
برای تجزیه و تحليل نتایج استفاده گردید .بهکمک جستجوی
بالست ( )Blast Searchو با توجه به مقاالت متعدد در زمينه
تاکسونومی قارچهای سلوميست Outgroup ،مناسب انتخاب
گردید .بعد از همردیف کردن توالیهای بهدست آمده با کمک
نرمافزار  GeneDocبرای رسم درخت ،از نسخه  8/2نرمافزار
 TreeConاستفاده شد و درخت مورد نظر با روش  NJو مدل
دو پارامتری کيمورا با هزار  Bootstrapترسيم شد.
نتایج و بحث
در این پژوهش بر اساس مشخصات ریختشناسی
پنج جدایه قارچ از روی گل قاصد وحشی ( )T. officinaleبه-
عنوان گونه  Phoma herbicolaو سه جدایه قارچ از روی
غازپا ( )C. muraleبر اساس کليد شناسای بورما و همکاران
بهعنوان  Phoma medicaginis var. medicaginisتشخيص
داده شدند .بهمنظور بررسی صحت شناساییهای انجام شده
بر اساس ویژگیهای ریختشناسی ،توالی نواحی ،ITS1( ITS
 ITS2و ژن کد کننده پروتئين ریبوزومی  ) 5.8Sاز DNA
ریبوزومی در.جدایه  TA1282از بين جدایههای مربوط به
 T. officinaleو جدایه  CH838از بين جدایههای مربوط به
 C. muralتعيين شد .در درخت بهدست آمده از مقایسه
توالی نواحی  ITSگونههای  Phomaدر این پژوهش با سایر
گونههای نزدیک در این جنس (شکل ،)8جدایه TA1282
) )Phoma herbicola JQ308341با جدایه GU237898
DQ474091
 Phoma herbicolaو دو جدایه
 P. macrostoma HM755951 ،P. macrostomaدر کنار هم
قرار میگيرند .از بين جدایههای مختلف این گونه ،تنها جدایه
با شماره دسترسی  DQ474091از کانادا و همچنين جدایهای
که برای اولين بار روی ازمک ( )Lepidium drabaاز آمریکا
گزارش شده با شماره دسترسی  HM755951با توالی جدایه
 ،TA1282در یک گروه فرعی نسبت به سایر جدایهها قرار
میگيرند .اما نواحی مختلف ژنوم  Phoma herbicolaدر دنيا

روش بررسی
در بهار و تابستان  8411از مناطق مختلف استان
همدان شامل کوریجان ،باغ جنت آباد ،سراب گيان ،گردنه
اسد آباد ،الفاوت و رزن بازدید بهعمل آمد و از علفهای هرز
به ویژه گل قاصد وحشی و غازپا که دارای عالئمی از آلودگی
قارچی بودند نمونههایی جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل
شدند .نمونهها پس از ضدعفونی سطحی بهوسيله محلول
هيپوکلریدسدیم  8-0/5درصد ،روی محيط کشت سيب
زمينی-دکستروز-آگار ( )PDAکشت گردیدند .جهت خالص
سازی پرگنههای رشد کرده از روش تک اسپور یا نوک ریسه
استفاده شد .صفات پرگنه و اندامهای غير جنسی آنها روی
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در کنار سایر جدایههای  P. medicaginisموجود در بانک
ژن یک کالد را تشکيل دادهاند که بهخوبی از بقيه گونههای
 Phomaجدا میشوند .بنابراین براساس توالی نواحی ،ITS
Phoma medicaginis
جدایه  CH838بهعنوان var.
 medicaginisتشخيص داده میشود .شرح ریختشناسی این
دو گونه در ذیل آمده است:

بسيار کم بررسی شده است ،بهطوریکه تنها یک توالی از
نواحی  ITSآن در بانک ژن وجود دارد ( Aveskamp et al,
 .)2010بنابراین توالی نواحی  ITSجدایه  TA1282به دو
گونه  P. herbicolaو  P. macrostomaبسيار شبيه است ،اما
از نظر ویژگیهای ریختشناسی P. macrostoma ،نمیتواند
شناسایی شود .همچنين جدایه  CH838بهدست آمده در این
پژوهش ()P. medicaginis var. medicaginis JQ929130

شکل :8کالدوگرام به دست آمده از مقایسه توالی  ITSجدایههای  Phomaبهدست آمده در این پژوهش با برخی جدایههای
موجود در بانک ژن با استفاده از نرمافزار  TreeConبه روش  neighbor joiningبا هزار .Bootstrap

Phoma

Fig. 1: Cladogram constructed from ITS1-5.8S-ITS2 nucleotid sequence data of Phoma isolates from this research with
some Phoma isolates obtained from GenBank using the neighbourjoining method with 1000 bootstrap.
Phoma herbicola Wehmeyer
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 800-450ميکرومتر بودند و دارای سلولهای کنيدیومزا به-
صورت مجتمع ،آمپولی شکل و به اندازه
 4/5-7 × 2/5-4ميکرومتر بودند .خصوصيات اصلی که باعث
تمایز  Phoma herbicolaاز بقيه گونههای  Phomaمیشود،
وجود گردن کشيده در پيکنيدیوم به اندازه
( 800-400 × 50-45 )800ميکرومتر و کنيدیومهای استوانه-
ای تا نيمه استوانهای ،تک حجرهای به اندازه
 3-4 )-7/5(×8/5-4ميکرومتر در محيط کشت است
(شکل .)2این ویژگیها با توصيف ارائه شده توسط گرویتر و
همکاران ( )Gruyter et al. 1998مطابقت داشت .آنها بيان
کردند که این گونه فاقد ذرات چربی در کنيدیوم است.
همانگونه که قبالً ذکر شد جدایههای بهدست آمده در این
پژوهش از نظر ویژگیهای ریختشناسیP. macrostoma ،
نمیتوانند شناسایی شوند ،چون  P. macrostomaدارای
ذرات چربی کوچک و به تعداد زیاد و دارای دیوارههای عرضی
در کنيدیومهای با اشکال متنوع میباشند.

عالئم جدایههای متعلق به این گونه روی برگها لکه
های کم و بيش گرد تا نامنظم و به رنگ خاکستری بودند که
پيکنيدیومهای نيمه فرو رفته به رنگ خاکستری تا قهوهای
نيز در آنها دیده میشد .رنگ پرگنه روی محيط  PDAدر
ابتدا زرد کم رنگ و به تدریج پر رنگتر گردید .سطح زیرین
پرگنه نيز به همين رنگ بود .سپس پيکنيدیومهای
خاکستری تا سياه رنگ به صورت تکی یا مجتمع در سطح یا
درون آگار بهوجود آمدند که توليد آنها از مرکز پرگنه به
سمت حاشيه بود .توده کنيدیومی در  PDAبه رنگ زرد تا
نارنجی روشن مایل به قهوهای دیده شد .پرگنه در محيط
 PCAسفيد مایل به صورتی و دارای حاشيه صاف و تيرهتر
بود .مرکز پرگنه به سرعت با تشکيل پيکنيدیومهای
خاکستری رنگ فراوان تيره شده و رنگ سطح زیرین پرگنه
به طور غير یکنواخت در مرکز و حاشيهها قهوهای مایل به
قرمز بود .ميزان رشد پرگنه در دمای  25درجه سلسيوس
پس از هفت روز به  35-50ميلیمتر رسيد .پيکنيدیومها
کروی شکل تا نامنظم دارای یک تا دو استيول و با قطر

شکل  .a Phoma herbicola :2عالئم لکه برگی .b ،پيکنيدیومها در سطح برگ .c ،پرگنه روی محيط  .d ،PDAپرگنه روی محيط
 .e ،PCAپيکنيدیوم گردندار .j.f ،سلولهای کنيدیومزا .i،h،g ،کنيدیومها (مقياسj ،i،h ،g ،fبرابر  80ميکرومتر e ،برابر 50
ميکرومتر).
Fig.2: Phoma herbicola a. Symptoms of leaf spot, b. pycnidia on leaf, c. colony on PDA medium, d. colony on
PCA medium, e. necked pycnidia, f,j. Conidiogenus cells, g,h,i,. conidia (Bar f,g,h,i,j ꞊10 μm, e ꞊50 μm).
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به صورت تکی یا به صورت مجتمع ،کروی تا نيمه کروی،
بدون مو ،به قطر  200-400ميکرومتر و به رنگ قهوهای تيره
تا سياه ،دارای یک استيول دایرهای شکل مرکزی با قطر
 25 -50ميکرومتر تشکيل شدند .سلولهای کنيدیومزا به
صورت مجتمع یا جدا از هم با سطح صاف ،روشن ،آمپولی
شکل و با اندازه ( 3/5-1/ 5  )4(3-4 )1ميکرومتر بودند.
کنيدیومها باسيلی تا استوانهای شکل و در دو انتها گرد و
برخی از آنها اندکی در وسط فرورفته ،در تودههای کرمی
مایل به سفيد تشکيل شدند .کنيدیومها بدون دیواره عرضی
با اندازه  )3( 5-7/5 × 8/5-2/5ميکرومتر بودند .اکثر
کنيدیومها دارای دو تا سه ذره چربی در قطبها و تعدادی
نيز دارای ذرات کوچک در قسمتهای مختلف کنيدیوم بودند
(شکل .)4این ویژگیها با توصيف ارائه شده توسط وبر و
همکاران ( )Weber et al. 2004مطابقت داشت .همانگونه که
درخت رسم شده در شکل  2نشان میدهد ،جدایه CH838
بهعنوان  Phoma medicaginis var. medicaginisتشخيص
داده میشود .از آنجائیکه بورما و همکاران ( Boerema et al.
 )2004نيز بيان کردندP. medicaginis var. macrospora ،
در دمای پایين ،توليد کنيدیومهای بزرگتر با یک دیواره
عرضی میکند و تنها از این طریق از P. medicaginis var.
 medicaginisتشخيص داده میشود و با توجه به اینکه
جدایههای مورد بررسی در این پژوهش نيز در دمای پایين،
حتی پس از گذشت  88ماه ،توليد کنيدیومهای بزرگ با
دیواره عرضی نکردند ،بنابراین در نهایت با توجه به بررسی-
های مولکولی و ریختشناسی گونههای  Phomaجدا شده از
 C. muralبه عنوان P. medicaginis var. medicaginis
شناسایی میشوند.

تاکنون گونههای مختلف  Phomaشامل
 P. herbarumو  P. exiguaنيز از روی  Taraxacumاز کانادا
توسط بربائوم و بوالند گزارش شده است (& Boland, 1999
 .)Brebaumاما  P. herbarumنيز با داشتن ذرات چربی
کوچک در کنيدیومهای خود و عدم وجود گردن در
پيکنيدیوم و  P. exiguaبا داشتن کنيدیومهای چند حجره-
ای و عدم وجود گردن در پيکنيدیوم نيز با جدایههای مورد
بررسی در این پژوهش تفاوت دارند .الزم بهذکر است که
کنيدیومها در جدایههای این تحقيق نسبت به P. herbarum
اندکی باریکتر و استوانهایتر میبلشند .در نهایت با توجه به
بررسیهای مولکولی و ریختشناسی گونههای  Phomaجدا
شده از  T. officinaleبهعنوان  P. herbicolaشناسایی شدند،
که این گونه برای اولين بار از روی  T. officinaleدر دنيا
گزارش میشود.

& Phoma medicaginis var. medicaginis Malbranche
Roumeguère

عالئم جدایههای این گونه روی برگها به صورت
لکههای دارای اشکال نامنظم و به رنگ خاکستری روشن با
حاشيه صورتی رنگ بودند .پرگنه روی محيط  PCAبیرنگ و
بهطور غير یکنواخت در قسمتهائی از آن زرد کم رنگ بود.
ميسليومهای هوائی تشکيل نشدند و پيکنيدیومها از مرکز
پرگنه به سمت حاشيهها توسعه یافتند .قطر پرگنه پس از ده
روز به  35ميلیمتر رسيد .پرگنه در محيط  PDAخزه مانند
و دارای ميسليومهای هوائی فراوان به حالت کرکی تا پشمی
بود که رنگ آن مایل به خاکستری و به تدریج سفيد شد.
قطر آن پس از  80روز به  55ميلیمتر رسيد .پيکنيدیومهای
فراوان بهصورت دوایر متحدالمرکز در زیر ميسليومهای هوائی
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.e ،PCA  پرگنه روی محيط.d ،PDA  پرگنه روی محيط.c ، عالئم لکه برگی.b،a : Phoma medicaginis var. medicaginis :4 شکل
 کنيدیومها (مقياس.k،i ، سلولهای کنيدیومزا. j.h ، ترشحات کنيدیوم.g ، پيکنيدیوم دارای یک استيول مرکزی.f ،تصویر پيکنيدیومها
.) ميکرومتر50  برابرg ،f ، ميکرومتر20  برابرi،h ، ميکرومتر80  برابرk،j
Fig. 3: Phoma medicaginis var. medicaginis: a, b. Symptoms of leaf spot, c. colony on PDA medium, d. colony on
PCA medium, e. picture of pycnidia, f. pycnidium with 1 central ostiole ,g. conidial exudation, h,j. Conidiogenesis
cells, i,k. conidia (Bar j,k ꞊10 μm, h,i ꞊20 μm, f,g ꞊50 μm).
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Summary

Molecular and Morphological Chracterestics of Two Phoma Species Iolated from
Taraxacum officinale and Chenopodium murale
Razaghi1, P., Zafari2*, D. and Bahador3, M.

Abstract
In order to identify fungi associated with weeds in Hamedan Province, samples were collected from different
geographic regions during spring and summer in 2009. Species were identified using morphological characteristics and
sequences of ITS regions (ITS1, ITS2, 5.8S gene) of ribosomal DNA. Five isolates related to Taraxacum officinale and
three isolates related to Chenopodium murale were identified as Phoma herbicola and Phoma medicaginis var
medicaginis, respectively. This is the first report of Phoma herbicola on Taraxacum officinale and Phoma medicaginis
var medicaginis on Chenopodium murale in the World.
Keywords: ITSsequences, Weeds, Hamedan
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