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چکیده
گونههای فوزاریوم ازجمله قارچهای بیماریزا در دنیا و ایران هستند که بر روی سیبزمینی ایجاد پوسیدگی خشک میکنندد بندابرای
هدف از انجام ای تحقیق شناسایی گونههای بیماریزای فوزاریوم بر روی سیبزمینی در سطح مغازههدای تدرهبدار فروشدی موجدود در
شهرهای مختلف استان کردستان بود در ای تحقیق  55جدایه قارچ فوزاریوم جدا شده از غدههای آلوده سیبزمینی مورد بررسی قرار
گرفت که بر اساس بررسیهای ریخت شناسدی متللدق بده گوندههدای F. ،F. acuminatum ،F. oxysporum ،Fusarium incarnatum
 graminearumو  F. solaniبودند آزمون بیماریزایی همه جدایهها بر روی غدههای سیبزمینی سالم (رقدم مارفوندا ارزیدابی شدد از
میان جدایههایی که بیماری زا بودند ،ده جدایه برای مطاللات مولکولی انتخاب شدند بررسیهای مولکولی براسداس مقایسده تدوالی ن
 TEF-1αانجام گردید بر ای اساس همه ده جدایه در پنج گروه فیلو نیتیکی قرار گرفتند در ای تحقیدق گونده  F. incarnatumبدرای
اولی بار از ایران گزارش و بیماریزایی گونه  F. graminearumبر روی سیبزمینی برای اولی بار از ایران گزارش میشود
واژههای کلیدی :میکوفلور ،سیبزمینی ،پوسیدگی خشک ،فوزاریوم ،کردستان
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شناسایی گونههای فوزاریوم بیماریزا جدا شده از غدههای...

بهعنوان رقم نسبتاً مقاومی نسبت به ای بیماری ملرفی ملرفی
کرد درحالیکه سایر رقمها در درجات مختلمی حساس بده اید
بیماری گزارش شدند در ای تحقیق گوندههدای F. ،F. solani
 oxysporumو  F. sulphureumبهعندوان گوندههدای بیمداریزا
ملرفی شدند سطح زیر کشت سیبزمینی در ایران ساالنه بدی
 159تا  189هزار هکتار است که استانهای اردبید  ،اعدمهان،
همدان ،آذربایجان شرقی ،خراسان ،گلستان ،جیرفدت ،کهندوج،
فارس ،تهران و کردستان مهمتری تولیدکنندگان سدیبزمیندی
در کشور بهشدمار مدیروندد آنونیمدوس (Anonymous, 2011
ای محصول یکی از زراعتهای مهم اسدتان کردسدتان واقد در
غرب کشور که حدود  11هزار هکتار از اراردی اید اسدتان بده
کشت ای گیاه اختصدا پیددا کدرده (آنونیمدوس 2011 ،و بدا
توجه به اینکه در طی سالهای  1303-01مقدار زیادی از اید
محصول در مغازههای تدرهبدار فروشدی بده بیمداری پوسدیدگی
خشک آلوده بودند و بسیاری از مدردم از اید موردوع ناراردی
بودند بنابرای هدف از اجرای ای تحقیدق بررسدی و شناسدایی
گونههای فوزاریوم مرتب با پوسیدگیهای خشدک در انبارهدا و
مغازههای ترهبار فروشدی موجدود در شدهرهای مختلدف اسدتان
کردستان با استماده از روشهای مولکولی و مورفولو ی است از
طرفی اولی گام در جهت کنترل بیماریهای مختلف شناسایی
دقیق آن عوام بیماریزا است اسکور و گودمستاد ( Secor and

مقدمه
سیبزمینی یکی از محصوالت غذایی پر کدالری و دارای مقددار
زیددادی کربوهیدددرات عمدددتاً نشاسددته و مقددادیر متوسددطی از
پددروتنی هددا ،ویتددامی هددا و امددالد ملدددنی اسددت همچنددی
سددیبزمینددی در عددنلت الک د سددازی و تهیدده محددی کشددت
میکروارگانیسمها کاربرد دارد جیدامییترو و همکداران؛ سدین ؛
اُزکدان و همکداران ( ;Giampietro et al., 1992; Singh, 2000
 Ozkan et al., 2004در حدال حاردر هدر سداله حددود 339
میلیون ت سیبزمینی در سراسر جهدان و در سدطحی حددود
 10/1میلیون هکتار تولید میشود تولید سدیبزمیندی پدا از
گندم ،برنج ،ذرت ،در رتبه چهارم جهانی قرار دارد فائو ( FAO,
 2004سازگاری ای گیاه با شرای آب و هوایی مناطق مختلف
به گونهای است کده هدم اکندون در  119کشدور جهدان تولیدد
میشود با ای حال بهدلید اردرات محدودکنندده و تدن هدای
مختلف نظیر کمآبی و خشکی و حدرارت بداال بیشدتری میدزان
تولید و عملکرد ای گیاه در کشورهای منداطق ملتدلده حاعد
مدیشدود فدابریو و همکداران ( Fabeiro et al., 2001جدنا
فوزاریوم یدک جدنا هیمومیسدت خداکزی اسدت کده اهمیدت
اقتصادی زیادی دارد و بسیاری از گونههای بیماریزای گیداهی
را شام میشود کده دامنده وسدیلی از گیاهدان میزبدان مانندد
گوجهفرنگی ،سیبزمینی ،بقوالت و خدانواده گنددمیان ازجملده
گندم ،جو ،یوالف ،ذرت ،نیشکر ،میخک و بسیاری از سدبزیجات
و سایر گیاهان را آلدوده مدیکندد اید قدارچ عامد پژمردگدی
آوندی ،پوسدیدگی ریشده و بوتدهمیدری در گوندههدای گیداهی
مختلف است لزلی و سامورل (Leslie and Summerell, 2006
پوسیدگی خشک یکی از مهمتری بیماریهای انباری و نیدز
در سطح مزارع سیبزمینی بهشمار میرود و بهوسیله گونههای
مختلف فوزاریوم ایجاد میشود وارتون و کیرک ( Wharton and
 Kirk, 2007خسارت ناشی از ای بیمداری در آمریکدا سدالیانه
مبلغی بالغ بر یک عد میلیدون دالر بدرآورد شدده اسدت (فدائو،
 2004در لهستان خسدارت ناشدی از اید بیمداری  25درعدد
گدزارش شدده اسدت چکوسدکی ( . Chelkowski, 1985امدا در
ایران هنوز اطالع دقیقی در مورد خسارت ناشی از ای بیمداری
گزارش نشده اشت همچنی گونههای فوزاریوم عالوهبدر ایجداد
بیماری و کاه تولید محصوالت کشاورزی ،در گیاهان مختلف
مایکوتوکسی تولید میکنند که برای سالمتی انسان و حیونات
مضدر اسدت بدوتیگنی ( Boutigny et al., 2011نصراعدمهانی
( Nasr Esfahani, 2005حساسیت  13رقم تجاری سیبزمینی
نسبت به عام پوسیدگی خشک ایجاد شدده توسد گوندههدای
مختلف فوزاریوم مورد بررسی قرار داد و رقم ستورا ( Saturnaرا

Gudmestad, 1999

مواد و روشها
جداساازی و شناساایی گوناههاای فوزاریاوم براسااا
ویژگیهای ریختشناسی
جم آوری نمونهها از مغازهها و ترهبار فروشی در شهرستانهای
مختلف استان کردسدتان انجدام گردیدد در اید تحقیدق از 55
مغازه ترهبدار فروشدی نموندهبرداری عدورت گرفدت نموندهها از
غدههای سیبزمینی که دارای پوسیدگی خشک و تا حدی ندرم
بودند انتخاب شد غدههایی سیبزمیندی در پاکتهدای یکبدار
مصرف ریخته و به آزمایشگاه انتقدال داده شددند سدیا عمد
جداسازی جدایههدای قدارچی بدهروش کشدت مسدتقیم انجدام
گرفت ابتدا غدههایی سیبزمینی کده دارای عالئدم پوسدیدگی
خشک و تا حدی پوسدیدگی ندرم بودندد بدا اسدتماده از جریدان
مالیم شیر آب شستشو گردیدندد و سدیا رددعمونی سدطحی
شدددند ردددعمونی سددطحی بددا اسددتماده از هییوکلریددتسدددیم
) (NaClOیک درعد انجام شد بدی عورت کده بدهمددت یدک
دقیقه غدههایی سیبزمینی در ای محلول غوطهور شدد و سده
بار با آب مقطر استزی شستشو گردیدند سدیا بدا اسدتماده از
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بهمدت  55رانیه و گسترش رشدته جدیدد در دمدای  12درجده
سلسیوس بهمدت  09رانیه و در نهایت مرحله گسدترش نهدایی
در دمای  12درجه سلسیوس بهمدت  19دقیقه
ن تکویر یافته  TEF-1αرا با استماده از کیت خدال سدازی
( ، Quiagenمطددابق دسددتوراللم ارایدده شددده توس د شددرکت
سازنده ( Quiagenخال سازی شد محصول بهدست آمده به-
منظور تلیی توالی  ،DNAبه شدرکت  First Baseدر سدنگاپور
فرستاده شد اطالعات توالی بهدست آمده با استماده از نرمافدزار
 BioEditویرای شدند توالیهای بهدست آمده بدا تدوالیهدای
موجدددود در  GenBankو پایگددداه اطالعددداتی Fusarium-ID
) (http://isolate.fusariumdb.orgبا اسدتماده از ابدزار BLAST
مقایسه شدند و در نهایت نتایج بهدست آمده از شناسداییهدای
ریختشناسی و مولکولی مورد ارزیابی قرار گرفتند

اسکالی غدهها به قطلاتی تقسیم شد و از فاعله بی بافت سالم
و بافت آلوده قسمتهایی را جدا کدرده و بدر روی تشدتکپتری
حاوی محی کشت انتخدابی پیتدون -پنتداکلرونیتروبنزن -آگدار
( PPAناش و اسدنایدر ( Nash and Snyder, 1962گذاشدته و
سیا در انکوباتور نگهداری شد همه تشدتکهای پتدری بدرای
 18سدداعت در انکوبدداتور و در دمددای  25°Cقددرار داده شددد
پرگنههای رشد کرده تک اسیور گردیده و برای نگهداری کوتاه-
مدت و مشاهده مشخصات پرگنه نظیر میزان رشدد و رند  ،بده
محی کشدت ملمدولی سدیب زمیندی-دکسدتروز-آگدار (PDA
انتقددال داده شدددند جهددت تحریددک جدایددهها بدده تولیددد
ماکروکنیدیوم از محی های کشت بدر میخدک-آگدار (CLA
دو درعد فیشر و همکاران ( Fisher et al., 1982استماده شدد
سرانجام گونهها به کمک کلیدد لزلدی و سدامورل ( Leslie, and
 Summerell, 2006شناسایی شدند.

آزمون بیماریزایی
استخراج  ،DNAواکنش زنجیراهای پلیمراز و توالییاابی

جهت انجام آزمون بیماریزایی جدایههای قدارچی از غددههدای
سیبزمینی سالم (رقم مارفونا که از نظر شک و انددازه تقریبداً
یکسان بودند استماده شد غدههای سیبزمینی بدا آب ملمدولی
شسته شدند و با استماده از الک اتانول  %19ردعمونی سطحی
شدند سیا با استماده از پنبه سوراخ ک  ،حمرهای به قطر 9/5
سانتیمتر و عمق  1سانتیمتر بر روی آنهدا ایجداد شدد سدیا
قطلهای به همی اندازه از محی کشت حاوی قارچ رشدد کدرده
(محی کشت  1روزه بر روی ای قسمت گذاشته شد و سدیا
توس پارافیلم پوشانده شد و در درون جلبه اسدتری گذاشدته
شد و سیا روی جلبده بدا ندایلون سدلمون پوشدانده شدد و در
دمددای آزمایشددگاه بددهمدددت  3همتدده نگهددداری شددد چهددری و
همکدداران ( Chehri et al., 2014جهددت کنتددرل منمددی از
محی کشت  PDAاستماده شد و جهت کنترل موبت از جدایه-
های بیماریزای موجدود در آزمایشدگاه قدارچشناسدی دانشدگاه
رازی استماده شد ای آزمدای در  3تکدرار انجدام شدد بدرای
ارزیابی شدت بیماری ،غدهها از وس و در امتداد حمدره ایجداد
شده تقسیم شدند و شدت بیماریزایی طبدق الگدوی چهدری و
همکاران ( 2014نمرهدهی شد و بدی ترتیب  5درجه تخمدی
زده شد  aغده سالم بوده و عالئمی از بیماریزایی دیده نشدد
 5 bتا  19میلیمتر پوسیدگی دیده شد  11 cتا  29میلیمتر
پوسیدگی دیده شد  21 dتا  39میلیمتر پوسیدگی دیده شد
 eبی از  39میلیمتر پوسیدگی دیده شد

ژن TEF-1α

برای ای منظور جدایههای مورد نظر روی محدی کشدت بدرا
) (PDBکشددت شدددند و بددهمدددت  1روز در دمددای  25درجدده
سلسیوس نگهداری شدند و  DNAجدایهها مطابق روش اعالد
شددده مددوری و تامیسددون (Murray and Thompson, 1980
اسددتخراج شددد تکویددر و تددوالی ن Translation Elongation
) Factor (TEF-1αبدددا اسدتدمدددداده از آغدازگدرهددددای (5’-
(5’-
’ EF1 ATGGGTAAGGAGGACAAGAC-3و
’ EF2 GGAAGTACCAGTGATCATGTT-3اُدوندددددد و
همکدداران ) (O’Donnell et al., 1998انجددام شددد واکددن
زنجیرهای پلیمراز بهینده شدده در اید مطاللده ،در حجدم 59
میکرولیتر شام  9/1میکرولیتر  DNAالگو 11/35 ،میکرولیتدر
 8 ،ddH2Oمیکرولیتددر از هددر آغددازگر 1 ،میکرولیتددر دیاکسددی
نوکلنوتید تری فسمات ( 9/25 ، dNTPsمیکرولیتر واحد آندزیم
 DNAپلیمراز ( 8 ، Promegaمیکرولیتر بدافر واکدن  5Xو 8
میکرولیتر کلریدمنیزیم ( MgCl2انجام گرفت واکن مزبور در
دستگاه ترموسدایکلر (PTC-100®, MJ Research, Inc., USA
انجام شد چرخههای دمایی بهکار رفته بدرای تکویدر ن شدام
 35چرخه به شرد زیر بود :واسرشت اولیه در دمدای  01درجده
سلسیوس بهمدت  1دقیقه 35 ،چرخه شدام واسرشدتسدازی
 DNAنومی در دمای  05درجه سلسیوس بهمددت  39رانیده،
اتصال آغازگرها به رشدته الگدو در دمدای  50درجده سلسدیوس
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 برای1  و با استماده از روش ماکزیمم پارسیمونی اجرا شده با نرمافزار مگاTEF-1α  درخت فیلو نی براساس ترتیب توالی ن:1 شک
گونههای فوزاریوم جدا شده از سیبزمینی
Fig. 1: A maximum parsimony phylogeny for 40 taxa of the Fusarium spp. isolated from potato inferred from combined
tef1 sequences. Bootstrap tests were performed with 1000 replications. Campylicarpone faciculare (NRRL112613)
obtained from GenBank was treated as the outgroup

 جدایهی فوزاریوم جددا شدده از سدیبزمیندی در55  از بی،1
 قدادر بده، جدایه در آزمدون بیمداریزایدی22 ،استان کردستان
ایجاد پوسیدگی خشک و تا حدودی پوسدیدگی ندرم بودندد در
بی جدایههای بیماریزا درجهی پرآزاری متغیر بود
F. در آزمون اربات بیماریزایی و ارزیابی پرآزاری جدایههای
 جدایه مورد آزمون قدرار گرفتندد کده از29  در مجموع،solani
 جدایه بیماریزا شناخته شدند همچنی در بی19 ،ای تلداد
1 جدایههای بیماریزا درجهی پدرآزاری متغیدر بدود (جددول
بیماریزایی ای گونه توس سدایر محققدی رابدت شدده اسدت

نتایج و بحث
 مغازه ترهبار فروشدی نموندهبرداری55 برای انجام ای تحقیق از
 جدایه قارچ فوزاریوم جدا شده55 عورت گرفت در ای تحقیق
از غدههای آلوده سدیبزمیندی مدورد بررسدی قدرار گرفدت کده
براسدداس بررسددیهددای ریخددتشناسددی متللددق بدده گونددههددای
،F. acuminatum ،F. oxysporum ،Fusarium incarnatum
 بودندF. solani  وF. graminearum
نتایج حاع از آزمون اربات بیماریزایی و ارزیدابی پدرآزاری
 ارائه شده است مطابق جددول1 جدایههای فوزاریوم در جدول
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شریمی و همکداران؛ مریدد و همکداران (
; Morid et al., 2009در آزمون اربات بیماریزایدی و ارزیدابی
پدرآزاری جدایدههدای  ،F. oxysporumدر مجمدوع  12جدایده
مورد آزمون قرار گرفتند که از اید تلدداد 1 ،جدایده بیمداریزا
شناخته شدند همچنی در بی جدایههای بیمداریزا درجدهی
پرآزاری متغیر بود (جدول  1بیماریزایی ای گونه توس نصر
اعمهانی ) (2005و کریمی ( Karimi, 1970رابدت شدده اسدت.
ای گونه برخالف سایر گونهها پوسیدگی نرم ایجاد میکندد در

آزمون اربات بیمداریزایدی و ارزیدابی پدرآزاری جدایدههدای
 ،incarnatumدر مجموع  19جدایه مورد آزمدون قدرار گرفتندد
که از ای تلداد 1 ،جدایه بیماریزا شناخته شددند (جددول 1
در بددی جدایددههای بیمدداریزا ،جدایددههددای ،FIESCSan271P
 FIESCSan269P ،FIESCSan283Pو  FIESCSan268Pدارای
درجهی پرآزاری  bبودند اید گونده بدرای اولدی بدار از ایدران
گزارش میشود
F.

;Sharifi et al., 2008

شک  a :Fusarium incarnatum :2آرای کنیدیوفورها با یاختههای کنیدیومزای پلیفیالید b ،ماکروکنیدیومها c ،کالمیدوسیورها
(خ مقیاس برای اشکال برابر  15میکرومتر است
)Fig. 2: Fusarium incarnatum. a( polyphialide, b( macroconidia, c( chlamydospores (Bar= 15µm
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...شناسایی گونههای فوزاریوم بیماریزا جدا شده از غدههای

 روز21  گونههای فوزاریوم شناسایی شده و نتایج حاع از آزمون بررسی شدت بیماریزایی جدایه های فوزاریوم بلد از:1 جدول
Table 1: The name of the pathogen identified and measurement of lesion expansion and rank of the tuber’s condition 21 days after incubation from each sample

بیماریزایی
Pathogenicity/
virulencea

گونه شناسایی شده اندازهی قطر زخم
Species
ایجاد شده (میلیمتر
identified

نتیجه آزمون
بیماریزایی

شماره جدایه
Isolate number

ردیف

بیماریزایی

اندازهی قطر زخم
No. Pathogenicity ایجاد شده (میلیمتر
/ virulencea

Pathogenicity
resultd

گونه شناسایی
شده

نتیجه آزمون
بیماریزایی

شماره جدایه

ردیف

Isolate number

No.

Species
identified

Pathogenicity
resulted

F. solani

*

FSSCSan01P

1

a

Measurement the
width of lesion’s
size (mm)
0

F. acuminatum

-

FIESCSan03P

23

a

Measurement the
width of lesion’s
size (mm)
0

b

6

F. acuminatum

*

FIESCKa272P

24

d

22

F. solani

*

FSSCSan12P

2

b

8

F. acuminatum

*

FIESCKa272P

25

d

23

F. solani

*

FSSCBi27P

3

FIESCSan21P

26

b

6

F. solani

*

FSSCSan10P

4

FIESCSan22P

27

d

21

F. solani

*

FSSCBi23P

5

FIESCSan213P

28

d

24

F. solani

*

FSSCBi21P

6

a

0

F. acuminatum

a

0

F. acuminatum

a

0

F. acuminatum

-

b
b

8
8

F. incarnatum
F. incarnatum

*
*

FIESCSan283P
FIESCSan269P

29
30

c
c

16
14

F. solani
F. solani

*
*

FSSCBi22P
FSSCBi24P

7
8

b

6

F. incarnatum

*

FIESCSan268P

31

c

16

F. solani

*

FSSCBi25P

9

FIESCM260P

32

c

14

F. solani

*

FSSCSan02P

10

FIESCM261P

33

a

0

F. solani

FSSCSan03P

11

FIESCM262P

34

a

0

F. solani

FSSCSan04P

12

FIESCBi263P

35

a

0

F. solani

FSSCSan05P

13

FIESCSan264P

36

a

0

F. solani

-

FSSCSan06P

14

a

0

F. incarnatum

a

0

F. incarnatum

a

0

F. incarnatum

a

0

F. incarnatum

a

0

F. incarnatum

-

a

0

F. incarnatum

-

FIESCD265P

37

a

0

F. solani

-

FSSCSan07P

15

b

6

F. incarnatum

*

FIESCSan271P

38

a

0

F. solani

FSSCSan08P

16

FOSCKa108P

39

a

0

F. solani

FSSCSan09P

17

FOSCKa109P

40

a

0

F. solani

-

FSSCS01P

18

FSSCS02P

19

FSSCS03P

20

FIESCSan01P

21

FIESCSan02P

22

a

0

F. oxysporum

b

6

F. oxysporum

-

d

21

F. oxysporum

*

FOSCD143P

41

a

0

F. solani

c

18

F. oxysporum

*

FOSCKa239P

42

a

0

F. solani

c

16

F. oxysporum

*

FOSCSan103P

43

a

0

F. acuminatum

b

8

F. oxysporum

*

FOSCD104P

44

a

0

F. acuminatum
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 روز21  گونههای فوزاریوم شناسایی شده و نتایج حاع از آزمون بررسی شدت بیماریزایی جدایه های فوزاریوم بلد از:1 ادامه جدول
Table 1 Continiued: The name of the pathogen identified and measurement of lesion expansion and rank of the tuber’s condition 21 days after incubation from each sample

بیماریزایی
Pathogenicity/
virulencea

اندازهی قطر زخم
گونه شناسایی شده ایجاد شده (میلیمتر
Species
identified

a

Measurement the
width of lesion’s
size (mm)
0

F. graminearum

a

0

b
b

نتیجه آزمون
بیماریزایی

شماره جدایه
Isolate
number

ردیف

بیماریزایی

No.

Pathogenicity
/ virulencea

اندازهی قطر زخم
گونه شناسایی شده ایجاد شده (میلیمتر
Species
identified

FGSCSan35P

52

a

F. graminearum

-

Measurement the
width of lesion’s
size (mm)
0

FGSCSan36P

53

a

0

F. oxysporum

8

F. graminearum

*

FGSCHaz34P

54

b

8

F. oxysporum

6

F. graminearum

*

FGSCHaz33P

55

a

0

a

Pathogenicity
resultd
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نتیجه آزمون
بیماریزایی

شماره جدایه

Pathogenicity Isolate number
resulted

ردیف
No.

FOSCKa105P

45

FOSCKa107P

46

FOSCKa106P

47

F. oxysporum

-

FOSCKa110P

48

0

F. oxysporum

-

FOSCBa111P

49

a

0

F. oxysporum

-

FOSCBa112P

50

a

0

F. graminearum

-

FGSCSan34P

51

F. oxysporum

شناسایی گونههای فوزاریوم بیماریزا جدا شده از غدههای...

نشددان داد جدایددههددای ،FIESCSan283P ،FIESCSan271P
 FIESCSan276P ،FIESCKa272Pبددددددددا ارزش Bootstrap
متوس ( 11درعد در کمیلکا گوندهای F. incarnatum- F.
) equiseti species complexes (FIESCقدرار گرفتندد در اید
کمیلکا جدایههدای  FIESCSan283P ،FIESCSan271Pکده
براسداس مطاللدات ریخددتشناسدی بددهعندوان F. incarnatum
تشخی داده شده بودند (شک  2با ارزش  Bootstrapبداالیی
( 00درعد در کنار جدایههدای ) F. incarnatum (PRT6بده-
دسددت آمددده از بانددک نددی قددرار گرفتنددد و جدایددههددای
 FIESCKa272Pو  FIESCSan276Pنیدز بددا ارزش Bootstrap
بدداالیی ( 00درعددد در کنددار جدایددههددای F. acuminatum
) (C3SA.049بهدست آمده از بانک نی قرار گرفتندد و بددی -
ترتیب با مطاللات بدهدسدت آمدده از دادههدای ریخدتشناسدی
مطابقت داشت (شک 2
تک نیایی جدایدههدای  FOSCSan239P ،FOSCKa143Pو
) F. oxysporum (NRRL22902بدهدسدت آمدده از باندک ندی
براساس توالی نوکلوتیدهای ن  TEF-1αنشان داده شد (شدک
 1همچندددی درخدددت فیلدددو نی نشدددان داد جدایدددههدددای
 FSSCSan12Pو  FSSCBi27Pبا ارزش  Bootstrapباالیی (08
درعدد در کمدیلکا گوندهای F. solani species complexe
) (FSSCقدرار گرفتندد نتیجده بدهدسدت آمدده نشدان داد اید
جدایههدا بدا  11درعدد  Bootstrapدر کندار گونده فیلو نتیدک
 FSSC5قرار گرفتند که با مطاللات چهری و همکداران (2014
مطابقت داشت

در آزمون اربات بیماریزایی و ارزیابی پدرآزاری جدایدههدای
 ،acuminatumدر مجموع  8جدایه مورد آزمدون قدرار گرفتندد
که از ای تلداد 2 ،جدایه بیماریزا شناخته شددند (جددول 1
جدایههای  FIESCKa272Pو  FIESCSan276Pدارای درجهی
پددرآزاری  bبودنددد بیمدداریزایددی ای د گوندده توس د شددریمی و
همکاران ( 2008رابت شده است در آزمون اربات بیماریزایدی
و ارزیابی پرآزاری جدایههای  ،F. graminearumدر مجمدوع 5
جدایه مورد آزمون قدرار گرفتندد کده از اید تلدداد 2 ،جدایده
بیمدداریزا شددناخته شدددند (جدددول  1در بددی جدایددههای
بیماریزا ،جدایههدای  FGSCHaz34Pو  FGSCHaz33Pدارای
درجهی پرآزاری  bبودند ای گونده قدبالً توسد زارع و ارشداد
( Zare and Ershad, 1997از غددالت جدددا شددده اسددت
بیماریزایی ای گونه بر روی سیبزمینی توس سایر محققدی
در سایر کشورها به اربات رسیده است علی و همکاران؛ اسدترادا
و همکدداران (Ali et al., 2005; Estrada et al., 2010
بیماریزایی ای گونه بر روی سیبزمینی برای اولی بار از ایران
گزارش میشود
 19جدایه از همه گونههدا بدهترتیدب زیدر مدورد مطاللدهی
مولکددولی قددرار گرفتنددد درخددت فیلددو نی براسدداس تددوالی
نوکلوتیدددددهای ن  TEF-1αرابددددت کددددرد جدایددددههددددای
 FGSCHaz34Pو  FGSCHaz33Pکددده براسددداس مطاللدددات
ریختشناسی بهعنوان  F. graminearumتشخی داده شددند
با ارزش  Bootstrapباالیی ( 02درعد در کنار جدایدههدای F.
) graminearum (CBS131784, CBS131778بهدست آمده از
بانک نی قرار گرفتندد (شدک  1همچندی درخدت فیلدو نی
F.

مناب :
جهت مطالله مناب به عمحه  21-25مت انگلیسی مراجله شود
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