
 

جدا شده از گیاهان مختلف در استان آذربایجان غربی  Botrytisای جنس مطالعه تنوع گونه

 و شهرستان سنندج )استان کردستان(

 1و یوبرت قوستا *2پور، عبداهلل احمد 1 زادهحسین نبی

 ( 27/11/1400  پذيرش: تاريخ  ؛1400/ 23/10 دريافت: )تاريخ

 دهیكچ 

های مهم های مخرب، سبب بروز خسارت جازی است که با ایجاد بیماری های همه یكی از بیمارگر   .Botrytis P. Micheli ex Persجنس  

شناختی همراه با تبارشناسی مولكولی در حال  شود. بر اساس مطالعات جامع ریختاقتصادی در تعداد زیادی از گیاهان در سراسر دنیا می 

های مختلف گیاهی، گیاهان  های این جنس از میزبان اند. به منظور شناسایی گونه رگه در این جنس قرار داده شده گونه و یک دو   38حاضر  

غربی( و   های ارومیه، میاندوآب، سردشت و پیرانشهر )استان آذربایجان ها در شهرستان دارای عالئم آلودگی به این قارچ از باغات و گلخانه 

 18جدایه(، سیب )  44فرنگی )جدایه(، توت   168جدایه از گیاهان انگور )  271آوری شدند. در مجموع تعداد سنندج )استان کردستان( جمع 

های دست آمد. بر اساس مقایسه ویژگیجدایه( و کلم سفید )دو جدایه( به  39ورا و کاکتوس )جدایه(، گیاهان زینتی شامل شمعدانی، آلوئه 

 .Bو    B. cinerea  ،B. prunorum، سه گونه شامل  RPB2و    G3PDH  ،HSP60شناختی و تجزیه و تحلیل تبارشناختی نواحی ژنومی  ریخت

sinoviticola  شناسایی گردید. گونه B. prunorum  های جدایه، فراوانترین گونه و گونه  125باB. cinerea  جدایه و  116باB. sinoviticola  با

گونه جدید برای بیوتای قارچی ایران است و گیاهان انگور،    B. prunorumگونه  های بعدی از نظر فراوانی قرار گرفتند.  جدایه در رتبه  30

برای این گونه معرفی میفرنگی، سیب و شمعدانی میزبانتوت  انگور و سیب میزبان های جدید  برای شوند. همچنین، گیاهان  های جدیدی 

های انگور ها و میوه های شناسایی شده روی برگ گونه های منتخب از  بیماریزایی جدایه   شوند. نتایج آزمون گزارش می   B. sinoviticolaگونه  

بیماریزایی را روی    B. prunorumو    B. cinereaهای  گونه های  دانه سفید نشان داد که جدایه رقم بی بیشترین و کمترین شدت  به ترتیب 

میوه برگ  دادند و جدایه ها و  نشان  د   B. sinoviticolaهای گونه  ها  متوسطی  بیماریزایی  بیماریزایی، شدت  بین  رابطه مشخصی  هیچ  اشتند. 

جدایه  پرگنه  تیپ  و  رشد  گونه  سرعت  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج  نگردید.  مشاهده  شده  جداسازی  گیاهی  میزبان  نوع  و   .Bها 

prunorum   جدید به عنوان بیمارگر مهم های  ها و نیز وقوع آن روی میزبانتواند به دلیل فراوانی باالی مشاهده شده در برخی از میزبان می

 . عامل پوسیدگی خاکستری در نواحی مورد مطالعه مطرح شود

 ژنی، بیماریزاییشناسی چند، گونه مرکب، کپک خاکستری، تبارBotrytis :لیدواژهک
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Abstract 

The genus Botrytis P. Micheli ex Pers., is a cosmopolitan plant pathogenic fungus, causing destructive plant 

diseases and significant crop losses in a wide variety of plant species all over the world. According to 

comprehensive morphological and molecular phylogenetic studies, at present, 38 species and one hybrid are 

included in this genus. In order to identification of Botrytis species from different crop plants, symptomatic 

plants were collected from different orchards and greenhouses in Urmia, Miyandoab, Sardasht and 

Piranshahr (West Azarbaijan province) and Sanandaj (Kurdistan province). Totally, 271 Botrytis isolates 

were recovered from grapevine (168 isolates), strawberry (44 isolates), apple (18 isolates), ornamental plants 

(Geranium, Aloe vera and Cacti) (39 isolates) and white-headed cabbage (2 isolates). Based on comparision 

of morphological characteristics and phylogenetic analyses using sequences of three protein-coding genes 

G3PDH, HSP60 and RPB2, three species including Botrytis cinerea, B. prunorum and B. sinoviticola were 

identified. Botrytis prunorum with 125 isolates was the most prevalent species followed by B. cinerea (116 

isolates), and B. sinovticola (30 isolates). Botrytis prunorum is a new species to Iran mycobiota and apple, 

grapevine, geranium and strawberry are introduced as new hosts (matrix nova) for this species. Also, apple 

and grapevine are reported here as new hosts for B. sinovticola. Results of pathogenicity tests of the selected 

isolates from the identified species on leaves and berries of Thompson seedlees grape showed that isolates of 

B. cinerea and B. prunorum had the highest and lowest aggressiveness on both leaves and fruits, respectively 

and B. sinoviticola isolates had moderate aggressiveness. There was not any relationship between the isolate 

growth rate, colony type, aggressiveness and the type of plant host. The results of this study showed that B. 

prunorum can be a significant gray mold pathogen in the studied area being observed in higher proportion 

and distribution and its presence on new plant species. 
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 مقدمه 

از اولنني   .Botrytis P. Micheli ex Persجننن  

های شناخته شده در شناخه آسنكوميكوتا اسنت کنه جن 

توسط ميشلي توصيف شند و  1729برای اولي  بار در سال 

 B. cinereaتين   توسط پرسنون بنا گوننه 1801در سال 

Pers. ( معتبنر گرديندHennebert 1973, Walker 2016, 

He et al. 2021تري  و های اين  جنن  از شناي (. گوننه

های گياهي در جهان بوده و از تمنامي تري  بيمارگربارزيان

اند. آنها سنب  خسنارت اقتدنادی بنه ها گزارش شدهاقليم

شوند و به عنوان ها ميعملكرد محدول در مزارع و گلخانه

بيمارگرهای مهم پ  از برداشت محدوالت مختلف ماننند 

ها دار و حتي بنذرهای شاخه بريده، گياهان پيازها، گلميوه

اند بنه نحنوی کنه خسنارت سناليانه آنهنا در ناخته شندهش

ميلينارد دالر بنرآورد شنده   10-100مقياس جهاني حندود  

های جن  (. گونهElad et al. 2007, Boddy 2015است )

Botrytis پنننرور بنننه عننننوان بيمارگرهنننای مهننناجم مرده

شناسي، شوند که از نظر زيسنت)نكروتروفيک( شناخته مي

هنننای گنننری و وي گيميزبننناني، آزار ننننهشناسنني، دامبوم

ها نيز بنه شناختي با هم تفاوت دارند. برخي از گونهريخت

زی )اندوفيت( بدون نشانه در داخنل های درونعنوان گونه

 ,B. deweyae van Kanکنند و گوننه ميزبان خود رشد مي

R.B. Terhem & Grant-Downt.  در مراحل اوليه آلودگي

نشننانه مشننهودی از بيمنناری را بننروز  هننا هيوگونننهميزبان

هنای تنازه رشند کنرده ميزبنان تواند از بافتدهد و مينمي

های جداسننازی شننود، امننا در زمننان رسننيدن ميزبننان لكننه

 ,Barnes & Show 2003کند )مرده را در آن ايجاد ميبافت

Shipunov et al. 2008, Sowley et al. 2010, Grant- 

Downton et al. 2014, Shaw et al. 2016 بسنياری از .)

ميزبناني محندود )اختداصني ميزبنان(   ها دارای دامنهگونه

کنند، ای حمله ميای يا دولپهلپهبوده و اصواًل به گياهان تک

باشند و ميزباني وسيعي مي  ها دارای دامنهاما برخي از گونه

ار گيناهي را منورد حملنه قنر  تينره  170گياهان متعلق بنه  

گوننه متعلنق بنه   1400دهند که از بني  آنهنا، بنيز از  مي

 ,Williamson et al. 2007گياهنان کشنت شنده هسنتند )

Elad et al. 2016, Valero-Jiménez et al. 2019, 

Esterio et al. 2020, Garfinkel 2021, Prasannath et 

al. 2021, Richards et al. 2021های ايجاد شده (. بيماری

های اي  جن  به طور معمول به نام پوسنيدگي گونه  توسط

توانند ها ميشوند هر چند برخي گونهخاکستری خوانده مي

برگنني، ها، لكننه هننايي مانننند سننوختگي شننكوفهبيماری

های سوختگي برگي، پوسيدگي گردن پياز و پوسيدگي حبه

 ,Ellerbrock & Lorbeer 1977سننير را ايجنناد کنننند )

Dugan et al. 2007, Zhang et al. 2008, 2009, 2010,  

2016, Walker et al. 2011, Harper et al. 2019) .)

 در  را  يجنسنريغ  کنينديوم  یاديز  تعداد  ها،گونه  از  یاريبس

 دمنا، بنه بسنته که  کننديم  ديتول  منشع   هایبرکنيدی  نوک

 ننور  معنر   در  گنرفت   قنرار  و  يكروبيم  تيفعال  رطوبت،

 & Carisse et al. 2012, Nassr) دارنند يکوتناه عمنر

Barakat 2013.) 

بنننر  اصنننواًل Botrytisها در جنننن  شناسنننايي گوننننه

شناسني شناختي و کشت از قبيل ريختهای ريختوي گي

 پرگنه، شكل و اندازه اسپورها، تعداد، سنازماندهي و انندازه

هنای کشنت شناسني ريسنه روی محيطها و ريختسختينه

 Hennebert 1973, Jarvis 1980, Li etت )استوار بوده اس

al. 2012, Lorenzini & Zapparoli 2014 در بنازنگری .)

گونننه در  22هننای مشننابه بننا آن، و جن  Botrytisجننن  

(. با اي  Hennebert 1973) شناسايي شدند Botrytisجن  

شنناختي بنه های ريختها از نظر وي گيوجود، بيشتر گونه

شنناختي در هم شبيه بوده و سطوح بنااليي از تننوع ريخت
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شود. عالوه بر آن شرايط کشت يک گونه تشخيص داده مي

شناختي تأثير زيادی دارد و در تجديد های ريختبر وي گي

 Lorenz etند )مانها پايدار نميها، اي  وي گيجدايه کشت

al. 1983, Martinez et al. 2003, Garfinkel et al.  

2019, Garfinkel 2021هننای (. بننه همنني  دليننل روش

برای شناسنايي   DNAيابي  مولكولي بر مبنای تكثير و توالي

ای ها توسعه يافتند و در حال حاضر به طنور گسنتردهگونه

فاده قنرار ها منورد اسنتبرای تشخيص و تعيي  حدود گونه

 ,Staats et al. 2005, Zhang et al. 2010, 2016گيرند )مي

Walker et al. 2011, Saito et al. 2016, Zhong et al.  

2019, Garfinkel 2021, He et al. 2021, Richards et 

al. 2021هنای ننواحي (. اي  مطالعنات در بردارننده توالي

ITS-rDNA  ده پنروتئي  ماننند کننهای رمزهای ژنو توالي

(، پنروتئي  G3PDHفسفات دِهيدروژناز )-3-گليسرآلدهيد

(، دومني  زينر واحند HSP60شنوک گرمنايي )  60شماره  

( و RPB2ای )انای پليمنراز دو وابسنته بنه دیبنزر  آران

کنننننده اتنننيل  و هنننای شنننماره ينننک و دو القا پروتئي 

 .Staats et alاننند )( بودهNEP2و  NEP1مردگي )بافننت

2005, Garfinkel et al. 2017, Garfinkel 2021, 

Richards et al. 2021 هموني  توالي ناحينه .)ITS  بنرای

مفينند و قابننل  Botrytisها در جننن  تعينني  حنندود گونننه

از سناير  Botrytisاستفاده نبوده و تنها بنرای تمنايز جنن  

اسننتفاده شننده اسننت  Sclerotiniaceaeهننا در تيننره جن 

(Beever & Weeds 2007, Walker 2016, He et al. 

شناسي همراه (. در حال حاضر نتايج مطالعات ريخت2021

همنراه بنا   گوننه  38با تبارشناسي مبتني بر چند ژن، وجود  

، دورگنه حاصنل از B. allii Munnرگه )گونه يک گونه دو

 B. acladaو   B. byssoidea J.C. Walkerهای  تالقي گونه

Fresen.انند )( را مشنخص کردهGarfinkel et al. 2019, 

Garfinkel 2021, He et al. 2021, Prasannath et al. 

 Centaureaگونه تعيي  نام نشده از گياهنان  17( و 2021

stoebe L.  وTaraxacum officinale (L.) Weber ex 

F.H.Wigg.  بدون نشانه آلودگي و گياهان بيمارPaeonia 

lactiflora Pall.  اند )آوری شندهجمنShipunov et al. 

2008, Shaw et al. 2016, Garfinkel et al. 2019 .) 

بر اساس اطالعات موجود، در حال حاضنر ده گوننه از 

ميزبننان گينناهي  40در ايننران و از روی  Botrytisجننن  

 ,Mirzaei et al. 2008, Ershad 2009گزارش شده است )

Sadeghi et al. 2018 اطننالع از ترکينن  جمعيتنني يننا .)

های بيمنارگر بنرای اجنرای منوثر اقندامات منديريتي گونه

های مختلف در بيماری بسيار مهم هستند زيرا واکنز گونه

بيمنارگر، -کز، روابط ميزبنانبرابر ترکيبات شيميايي قارچ

گيری آنهنا، علينرغم حرنور شناسي و همهوضعيت زيست

(، ممكن  اسنت متفناوت nicheاختي )شنندر يک کنج بوم

(. بنا Plesken et al. 2015, Esterio et al. 2020باشند )

 Botrytisهای جنن   شناسي گوننهتوجه به اهميت بيماری

ينک کننج   درهای متفاوت  در گياهان مختلف، وجود گونه

هننای مولكننولي در جهننت شننناختي، اسننتفاده از دادهبوم

ع کنافي از وجنود و ها و عندم اطنالشناسايي صحيح گونه

های اين  جنن  در گياهنان مختلنف در سنطح تنوع گونه

استان آذربايجان غربي، ضرورت دارد مطالعنات متمرکنزی 

در جهت شناسايي و تعيني  وضنعيت فراوانني و پنراکنز 

ها در گياهان مختلف در سطح استان انجام شنود. لنذا گونه

مطالعنننه حاضنننر بنننا هننندش جداسنننازی و شناسنننايي 

از  Botrytisهای جننن  تي و مولكننولي گونننهشننناخريخت

های مختلنف گيناهي در اسنتان آذربايجنان غربني و ميزبان

شهرسننتان سنننندس )اسننتان کردسننتان(، تعينني  فراواننني و 

ها در مناطق مورد بررسني و مشنخص کنردن پراکنز گونه

ها های شناسايي شده روی بر های گونهبيماريزايي جدايه

 دانه سفيد انجام گرفته است.يهای انگور رقم بو ميوه
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 ها مواد و روش

داری سررازی و نگررهبرررداری، جداسررازی، خررال نمونه

 های قارچیجدایه

 ، منزارع وباغنات  از  يتدنادف  صنورت  به  یبردارنمونه

 مختلنف منناطقاز تحت کشت گياهان مختلف   یهاگلخانه

و شهرسننتان سنننندس در اسننتان  يغربنن جننانيآذربا اسننتان

 انجنام1397-1398  هایسنال   زييپا  و  تابستانکردستان طي  

آلنودگي ماننند   یهانشنانه  یداراها از گياهان  گرفت. نمونه

 داخنل پوسيدگي خاکستری، سوختگي و لكه برگي تهينه و

 .شندند منتقل  شگاهيآزما  بهحاوی مشخدات    یکاغذ   پاکت

ی آلوده از روش محفظنه هابافت از  هاقارچ  یجداساز  برای

مرطننوب اسننتفاده شنند. بننرای اينن  منظننور در تعنندادی از 

عفوني سنطحي در ها بدون شستشنو و ضندها، بافتنمونه

داخل ظروش پالستيكي يكبار مدرش تمينز و حناوی سنه 

شنده بنا آب مقطنر اليه از دسنتمال کاغنذی سنترون خي 

ها با آب نمونه  سترون قرار داده شدند و در بقيه موارد، ابتدا

جاری به آرامي شسته شدند، سپ  به مندت دو دقيقنه در 

عفوني سنطحي محلول هيپوکلريت سديم يک درصند ضند

شننده و پنن  از شستشننو بننا آب مقطننر سننترون در داخننل 

 اقتنا یدماشرايط  در ظروشظروش ذکر شده قرار گرفتند. 

 سناعته  48  فواصل  در  و  ی شدندنگهدار  هفته  1-2  مدت  به

 یرو هنناقارچ رشنند از پنن . ننندگرفت قننرار يرسننبر مننورد

های ها و يا گاهي ميسليوماسپور  یهاتوده  ،ياهيگ  یهابافت

 از  اسنتفاده  بنا  Botrytisهای شاخص جنن   دارای وي گي

 کشننت طيمحنن در و برداشننته سننترون و فيننظر سننوزن

 Merck  ،39، شنرکت  PDA)  آگنار-دکسنتروز-ينيزم يس

 رشند  یهناقارچ.  ندشند  کشت  گرم در يک ليتر آب مقطر(

-کشنت آب طيمحنهای پتری جديد حاوی  به تشتک  کرده

 تنک روش بنه ومنتقنل شندند  (WA %2) درصدآگار دو 

ها جداينه  رشند  .شندند  یسنازخالص  اسپور يا نوک ريسه

های آزمننايز روی قطعننات کاغننذ صننافي سننترون و لولننه

 مندت بنه اقتنا  یدماشرايط    در  PDAحاوی محيط کشت  

 4 یبنا دمنا خونال يها در و نموننه انجام گرفنت  هفته  يک

 .شدند  ینگهدار  وسيدرجه سلس

  Botrytisهای جنس  شناختی جدایهشناسایی ریخت

 هاهينجدا ،يشنناختختير هنایوي گي  مطالعه  منظور  به

 کشننت PDA کشنت طيمحننهای پتننری حناوی تشنتک در

 بنه  وسيسلسن  درجنه  20±2ی  دما  با  انكوباتور  در  و  شدند

 و رشنند از پنن . گرديدننند ینگهنندار روز 10 تننا 7 منندت

. شند  هيتهاز آنها    مناس   ی ميكروسكوپيهاالم  ،ييزااسپور

 یدهاينکل  زينن  و  فاتيتوصن  از  اسنتفاده  با  هاگونه  ييشناسا

 و  رنگ  ليقب  از  ييهاي گيو  یمبنا  بر  هاگونه  معتبر  ييشناسا

 و ابعناد نه،يسنخت وجنود عندم اين  وجود  پرگنه،  رشد  نحوه

 .Zhang et al) گرفت انجام هاها و کنيديومبرکنيدی شكل

2010, 2016, Walker et al. 2011, Saito et al. 2016, 

Zhong et al. 2019, He et al. 2021). های منتخ  جدايه

 مؤسسنههای  های شناسايي شده در کلكسيون قارچاز گونه

و تمنامي   (IRAN))تهنران(    کشنور  گياهپزشنكي  تحقيقات

پزشننكي شناسنني گننروه گياهها در کلكسننيون قارچجدايننه

 .شوند( نگهداری ميFCCUUدانشگاه اروميه )

 مطالعات مولكولی

 رد نظرو تكثیر نواحی ژنومی مو DNAاستخراج  

های های قارچي و از ميسنليومای ژنومي از جدايهاندی

-10برای مدت    PDAتازه و رشد يافته روی محيط کشت  

ژاننگ روش    بر اساسدرجه سلسيوس    25روز در دمای    7

 اسننتخراس( Zhong & Steffenson 2001) و استفنسننون

 ISSR-PCRبر اسناس روش    DNAنگاری  انگشت  .گرديد
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 مشخصات آغازگرهای استفاده شده در این مطالعه .1جدول  

Table 1. Characteristics of the primers used in this study 
Reference Annealing 

temperature 
Product 

size 

(bp) 

Primer sequences (5ʹ→3ʹ) Primer name Locus 

Staats et al. 2005 60 1200 GATGATCGTGATCATTTCGG RPB2for RPB2 

CCCATAGCTTGCTTACCCAT RPB2rev 

Staats et al. 2005 57 900 ATTGACATCGTCGCTGTCAACGA G3PDHfor G3PDH 

ACCCCACTCGTTGTCGTACCA G3PDHrev 

Staats et al. 2005 57 1100 CAACAATTGAGATTTGCCCACAAG HSP60for HSP60 

GATGGATCCAGTGGTACCGAGCAT HSP60rev  

Ma & Michailides 2005 49 - CACCACCACCACCAC BOT ISSR4 ISSR 

 

طبنق توصنيف منا و  Bot ISSR4و با اسنتفاده از آغنازگر 

( انجنام گرفنت. Ma & Michailides 2005ميكائيليدي  )

ميكروليتنر  10مراز در حجنم پليای مخلوط واکنز زنجيره

پيكومنول(، چهنار   5/0شامل ينک ميكروليتنر از آغنازگر )

 Taq DNA polymerase 2Xميكروليتر مسترميك  آماده )

Master Mix Red, 2 mM MgCl2, Ampliqon 

Company, Denmark نانوگرم  10(، حدودDNA  جداينه

ديند. قارچي و چهار ميكروليتر آب ديونيزه سترون تهيه گر

بننا اسننتفاده از دسننتگاه ترموسننايكلر منندل  PCRواکنننز 

(SimpliAmp, Applied Biosystems, USA و با اعمنال )

دقيقننه جهننت  5درجننه سلسننيوس بننه منندت  95دمننای 

چرخه شامل دمنای   35سازی اوليه و به دنبال آن  واسرشت

درجنه   50ثانينه، دمنای    45درجه سلسيوس بنه مندت    94

درجه سلسنيوس بنه   72ثانيه، دمای    50سلسيوس به مدت  

ثانيه و در نهايت يک چرخه گسنترش نهنايي در   60مدت  

دقيقنه انجنام شند.   7درجه سلسيوس بنه مندت    72دمای  

درس شنده اسنت.   1  جدول در    هاتوالي نوکلئوتيدی آغازگر

( آلمان .Metabion Corpآغازگرها توسط شرکت متابيون )

ژل آگنارز ينک   تأمي  شدند. محدوالت تكثير يافتنه روی

 DNA (Exel Bandای درصند همنراه بنا نشنانگر انندازه

100bp+3 kb DNA Ladder  بننه شننمارهDM2300) 

 Gelالكتروفنننورز شننندند و بنننا اسنننتفاده از دسنننتگاه 

Documentation    مدل(Glit عكسنبرداری انجنام )تايوان ،

های حاصله به ها بررسي و باندگرفت. الگوی باندی جدايه

رای عدم حرور باند( و يک )برای حرنور صورت صفر )ب

دهي شندند و دنندروگرام مربوطنه بنا اسنتفاده از باند( کند

و الگننوريتم NTSYSpc-2.02e (Rohlf, 1998 )افننزار نرم

UPGMA (unweighted pair group method with 

arithmetic mean بر اساس ضنري  تشنابه داين  رسنم )

شننناختي و تهننای ريخبننر اسنناس ترکينن  وي گيشنند. 

، Bot ISSR4آغنازگر دندروگرام حاصل از الگنوی بانندی 

جدايه برای مطالعات تبارشناسي انتخناب گرديند   32تعداد  

 (. 2  جدول )

جداينه منتخن    32در    RPB2در اي  مطالعه، ابتندا ژن  

يابي گرديد. سپ  بر اساس تبارنمای ترسنيم تكثير و توالي

ها، هنای ريخنت شنناختي جداينه( و وي گي5)شكل  شده  

جدايننه تكثيننر و  15نيننز در  HSP60و  G3PDH هننایژن

، G3PDHforهننای گريننابي شنندند. از جفننت آغازتوالي

G3PDHrev  بننننرای تكثيننننر بخشنننني از ژنG3PDH ،

برای تكثير بخشني از   HSP60for  ،HSP60revآغازگرهای  

بننرای  RPB2revو  RPB2forو آغازگرهننای  HSP60ژن 

 های منتخن  اسنتفادهدر جدايه  RPB2تكثير بخشي از ژن  

ای پليمنراز در واکننز زنجينره(. Staats et al. 2005شد )

  مسنترميك ميكروليتر    10ميكروليتر شامل    30حجم نهايي  
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 های تبارشناختی در این مطالعهتجزیه و تحلیل در استفاده شدههای ها و توالی. جزئیات جدایه2جدول  
 Table 2. Details of isolates and sequences used in phylogenetic analyses in this study 
Species Isolate/strain Host GenBank accession number Reference 

G3PDH HSP60 RPB2 
Botrytis aclada PRI006 Allium AJ704993 AJ716051 AJ745665 Staats et al. 2005 

  MUCL3106 Allium AJ704991 AJ716049 AJ745663 Staats et al. 2005 

B. allii MUCL403 Allium AJ704996 AJ716055 AJ745666 Staats et al. 2005 

B. byssoidea MUCL94 Trifolium AJ704998 AJ716059 AJ745670 Staats et al. 2005 

B. californica X655 Vitis vinifera KJ937069 KJ937059 KJ937049 Saito et al. 2016 

  X503 Vitis vinifera KJ937068 KJ937058 KJ937048 Saito et al. 2016 

B. calthae CBS175.63 Caltha AJ704999 AJ716060 AJ745671 Staats et al. 2005 

  MUCL1089 Caltha AJ705000 AJ716061 AJ745672 Staats et al. 2005 

B. caroliniana CA3 Rubus fruticosus JF811586 JF811589 JF811592 Li et al. 2012 

  CB15 Rubus fruticosus JF811584 JF811587 JF811590 Li et al. 2012 

B. cinerea SAS405 Vitis vinifera AJ705005 AJ716066 AJ745678 Staats et al. 2005 

  B05.10 Vitis vinifera AJ705002 AJ716063 AJ745674 Staats et al. 2005 

B. cinerea BB4 Vitis vinifera - - MW465805 This study 

B. cinerea E20 Vitis vinifera - - MW465806 This study 

B. cinerea K7 Vitis vinifera MW465777 MW465790 MW465807 This study 

B. cinerea K20=IRAN 4282C Vitis vinifera - - MW465834 This study 

B. cinerea R5 Vitis vinifera MW473717 MW465791 MW465808 This study 

B. cinerea R8 Vitis vinifera MW465778 MW465792 MW465809 This study 

B. cinerea R14 Vitis vinifera - - MW465810 This study 

B. cinerea S1 Vitis vinifera - - MW465811 This study 

B. cinerea S8 Vitis vinifera - - MW465812 This study 

B. cinerea A1 Fragaria ananassa MW465779 MW465793 MW465835 This study 

B. cinerea P7=IRAN 4283C Fragaria ananassa MW465780 MW465794 MW465813 This study 

B. cinerea P13 Fragaria ananassa - - MW465814 This study 

B. cinerea D2 Pelargonium 

hirsutum 
- - MW465815 This study 

B. cinerea DD4 Pelargonium 

hirsutum 
MW465781 MW465795 MW465816 This study 

B. cinerea DD11 Pelargonium 

hirsutum 
MW465782 MW465796 MW465817 This study 

B. cinerea SH Zantedeschia 

aethiopica 

- - MW465818 This study 

B. cinerea AL Aloe vera - - MW465819 This study 

B. convoluta 9801 Iris AJ705007 AJ716068 AJ745679 Staats et al. 2005 

  MUCL11595 Iris AJ705008 AJ716069 AJ745680 Staats et al. 2005 

B. croci MUCL436 Crocus AJ705009 AJ716070 AJ745681 Staats et al. 2005 

B. deweyae CBS134649 Hemerocallis HG799521 HG799519 HG799518 Grant-Downton. et al. 

2014 

B. elliptica BE9610 Lilium AJ705011 AJ716072 AJ745683 Staats et al. 2005 

  BE9714 Lilium AJ705012 AJ716073 AJ745684 Staats et al. 2005 

B. eucalypti CFCC51322 Eucalyptus KX301018 KX301022 KX301026 Liu et al. 2016 

  CGMCC3.18028 Eucalyptus KX301020 KX301024 KX301028 Liu et al. 2016 

B. 

euroamericana 
AK10 Paeonia × lactiflora KX266727 KX266733 KX266739 Garfinkel et al. 2017 

  B83 Vitis vinifera KC191677 KC191678 KC191679 Garfinkel et al. 2017 

B. fabae CBS109.57 Faba AJ705013 AJ716074 AJ745685 Staats et al. 2005 

  MUCL98 Faba AJ705014 AJ716075 AJ745686 Staats et al. 2005 

B. fabiopsis BroadbeanBC-2 Vicia EU519211 EU514482 EU514473 Zhang et al. 2010 

 BroadbeanBC-13 Vicia EU563109 EU563100 EU563115 Zhang et al. 2010 

B. ficariarum CBS176.63 Ficaria AJ705015 AJ716076 AJ745687 Staats et al. 2005 

 MUCL376 Ficaria AJ705016 AJ716077 AJ745688 Staats et al. 2005 
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 . ادامه2جدول  
Table 2. Continued 

Species Isolate/strain Host GenBank accession number Reference 

G3PDH HSP60 RPB2 
B. fragariae U14_H3 Fragaria KX429701 KX429694 KX429708 Rupp et al. 2017 

 D11_H_R4 Fragaria KX429702 KX429695 KX429709 Rupp et al. 2017 

B. galanthina MUCL435 Galanthus AJ705018 AJ716079 AJ745689 Staats et al. 2005 

 MUCL3204 Galanthus AJ705017 AJ716078 AJ745690 Staats et al. 2005 

B. gladiolorum 9701 Gladiolus AJ705019 AJ716080 AJ745691 Staats et al. 2005 

 MUCL3865 Gladiolus AJ705020 AJ716081 AJ745692 Staats et al. 2005 

B. globosa MUCL444 Allium AJ705022 AJ716083 AJ745693 Staats et al. 2005 

 MUCL21514 Allium AJ705021 AJ716082 AJ745694 Staats et al. 2005 

B. hyacinthi 1 Hyacinthus AJ705023 AJ716084 AJ745695 Staats et al. 2005 

 MUCL442 Hyacinthus AJ705024 AJ716085 AJ745696 Staats et al. 2005 

B. mali BPI412756 Malus EF367129 - - O'Gorman et al. 2008 

  BPI411770 Malus EF367121 - - O'Gorman et al. 2008 

B. medusae B-555 Vitis vinifera MH732861 MH732866 MH732870 Harper et al. 2019 

B. narcissicola MUCL18857 Narcissus AJ705025 AJ716086 AJ745698 Staats et al. 2005 

 MUCL2120 Narcissus AJ705026 AJ716087 AJ745697 Staats et al. 2005 

B. paeoniae 3 Paeonia AJ705027 AJ716088 AJ745699 Staats et al. 2005 

 MUCL16084 Paeonia AJ705028 AJ716089 AJ745700 Staats et al. 2005 

B. pelargonii CBS497.50 Pelargonium AJ704990 AJ716046 AJ745662 Staats et al. 2005 

 MUCL1152 Pelargonium AJ705029 AJ716090 AJ745701 Staats et al. 2005 

B. polyblastis CBS287.38 Narcissus AJ705030 AJ716091 AJ745702 Staats et al. 2005 

 MUCL21492 Narcissus AJ705031 AJ716092 AJ745703 Staats et al. 2005 

B. polygoni  Poly-1 Fallopia 

convolvulus 

MG846496 MG846501 MG846506 He et al. 2021 

  Poly-2 Fagopyrum 

esculentum 

MG846497 MG846502 MG846507 He et al. 2021 

B. polyphyllae  YN1 Paris polyphyllae MG387957 MG431978 MG431975 Zhong et al. 2019 

 YN3 Paris polyphyllae MG387959 MG431980 MG431977 Zhong et al. 2019 

B. porri MUCL3234 Allium AJ705032 AJ716093 AJ745704 Staats et al. 2005 

 MUCL3349 Allium AJ705033 AJ716094 AJ745705 Staats et al. 2005 

B. prunorum  Bpru-8 Prunus domestica KP339979 KP339993 KP339986 Ferrada et al. 2016 

 Bpru-21 Prunus domestica KP339980 KP339994 KP339987 Ferrada et al. 2016 

B. prunorum BB3 Vitis vinifera - - MW465820 This study 

B. prunorum BN3 Vitis vinifera - - MW465821 This study 

B. prunorum E3=IRAN 4281C Vitis vinifera MW465783 MW465799 MW465822 This study 

B. prunorum C2 Fragaria ananassa - - MW465823 This study 

B. prunorum P20= IRAN 

4280C 
Fragaria ananassa MW465784 MW465800 MW465824 This study 

B. prunorum X7 Malus domestica MW465785 MW465801 MW465825 This study 

B. prunorum X14 Malus domestica MW465786 MW465802 MW465826 This study 

B. prunorum X15= IRAN 

4278C 
Malus domestica MW465787 MW465803 MW465827 This study 

B. prunorum DD8= IRAN 

4279C 

Pelargonium 

hirsutum 
MW465788 MW465804 MW465828 This study 

B. 

pseudocinerea 

10091 Vitis vinifera JN692414 JN692400 JN692428 Zhou et al. 2014 

 X1303 Vitis vinifera KJ796654 KJ796658 KJ796650 Saito et al. 2014 

B. pyriformis SedsarBC-1 Sedum sarmentosum KJ543484 KJ543488 KJ543492 Zhang et al. 2016 

  SedsarBC-2 Sedum sarmentosum KJ543485 KJ543489 KJ543493 Zhang et al. 2016 

B. ranunculi CBS178.63 Ranunculus AJ705034 AJ716095 AJ745706 Staats et al. 2005 

B. sinoallii OnionBC-23 Allium EU519217 EU514488 EU514479 Zhang et al. 2010 

 OnionBC-59 Allium FJ169646 FJ169658 FJ169678 Zhang et al. 2010 
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Table 2. Continued 

Species Isolate/strain Host GenBank accession number Reference 

G3PDH HSP60 RPB2 
B. sinoviticola GBC-3-2b Vitis vinifera JN692411 JN692397 JN692425 Zhou et al. 2014 

 GBC-5 Vitis vinifera JN692413 JN692399 JN692427 Zhou et al. 2014 

B. sinoviticola BH8 Vitis vinifera - - MW465829 This study 

B. sinoviticola BN13 Vitis vinifera - - MW465836 This study 

B. sinoviticola BN4 Vitis vinifera - - MW465830 This study 

B. sinoviticola CX3 Vitis vinifera - - MW465831 This study 

B. sinoviticola E10=IRAN 4284C Vitis vinifera MW473718 MW465797 MW465832 This study 

B. sinoviticola K19 Vitis vinifera - - MW465833 This study 

B. sinoviticola X12 Malus domestica MW465789 MW465798 - This study 

B. 

sphaerosperma 

MUCL21481 Allium AJ705035 AJ716096 AJ745708 Staats et al. 2005 

 MUCL21482 Allium AJ705036 AJ716097 AJ745709 Staats et al. 2005 

B. squamosa PRI026 Allium AJ705039 AJ716100 AJ745707 Staats et al. 2005 

 MUCL1107 Allium AJ705037 AJ716098 AJ745710 Staats et al. 2005 

B. tulipae BT9830 Tulipa AJ705041 AJ716102 AJ745713 Staats et al. 2005 

 BT9001 Tulipa AJ705040 AJ716101 AJ745712 Staats et al. 2005 

M. fructigena 9201 - AJ705043 AJ716047 AJ745715 Staats et al. 2005 

S. sclerotiorum 484 - AJ705044 AJ705044 AJ716048 Staats et al. 2005 

 

 Taq DNA polymerase 2X Master Mix Red, 2آماده )

mM MgCl, Ampliqon Company, Denmark) يننک ،

، دو پيكومننول( 5/0)ميكروليتننر از هننر کنندام از آغازگرهننا 

ميكروليتنر آب مقطنر سنترون   16قارچ و    DNAميكروليتر  

چرخنه دمنايي: پننج دقيقنه انجام گرفنت. بنرای تكثينر از  

 35درجنه سلسنيوس و   95سازی اوليه در دمنای  واسرشت

 45درجنه سلسنيوس،  95ثانينه در دمنای  45چرخه شامل 

هننای درجننه سلسننيوس بننرای آغازگر 57مننای ثانيننه در د

G3PDH  وHSP60  درجننه سلسننيوس بننرای  60و دمننای

درجنه سلسنيوس و   72ثانيه در دمنای    RPB2  ،60آغازگر  

درجه سلسيوس به   72يک چرخه گسترش نهايي در دمای  

مدت پنج دقيقه استفاده شد. محدوالت تكثينر شنده روی 

سنازی و خالصژل آگارز يک درصد الكتروفورز شندند و  

 BGI  (Beijing Genomicsتعيي  توالي آنها توسط شرکت  

Institute, China .انجام گرفت ) 

 های تبارشناختیتجزیه و تحلیل

 بنه  مربوط  کروماتوگرام  يابي،نتايج توالي  دريافت  از  پ 

 Chromas Pro ver. 1.7.6افنزار نرم از اسنتفاده با هر توالي

(http://www.technelysium.com.au)  مشنننننناهده و در

هنای تواليشندند.  صورت لزوم به صورت دستي وينرايز

 BLASTnويننرايز شننده بننا اسننتفاده از ابننزار جسننتجوی 

(Basic Local Alignment Search Tool( )Altschul et 

al. 1997هننای ژن هننای موجننود در بانننک داده( بننا توالي

(GenBankمقايسننه شنندند و توالي )  هننای دارای بيشننتري

های اين  های تي  يا شاخص گوننهشباهت همراه با توالي

 .Staats et alاند )که در منناب  مختلنف ذکنر شندهجن  

2005, Zhang et al. 2010, Walker et al. 2011, Saito 

et al. 2016, Zhong et al. 2019, He et al. 2021 ) بنرای

هنا بنا توالي  .های تبارشناختي ذخيره شندندلو تحليتجزيه  

 MAFFT version 7افنننزار بنننر خنننط اسنننتفاده از نرم

(https://mafft.cbrc.jp/alignment/server )ردينننف هنننم

بهتنري  مندل جنايگزيني  ( وKatoh et al. 2019) شندند
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 .MrModeltest vافنزار ها با استفاده از نرمنوکلئوتيدی ژن

2.2 (Nylander 2004تعيي  گرديد. تبارنما ) ها بنا اسنتفاده

و  (Maximum Likelihoodحداکثر احتمال )های از روش

( ترسيم شدند. برای ترسيم تبارنما Bayesianروش بي ي  )

 RAxML v. 8.0.0افنزار بنه روش حنداکثر احتمنال از نرم

(Stamatakis 2014 ) استفاده شد و برای اطميننان از ثبنات

 نمننا، شنناخص اعتبارسنننجيهای موجننود در تبارشنناخه

(bootstrap  )  صنفات  هينکلتكرار محاسبه گرديند.    1000با 

و بنا ( unorderedبه عنوان صنفات نامرتن  )  يبررس  مورد

به عنوان اطالعنات  هايتوال  درهای خالي  وزن برابر و مكان

( در نظر گرفته شدند. در طي Missing dataاز دست رفته )

 .های تبارشناختي، هيچ يک از صفات حذش نگرديدرسيبر

 .MrBayes vافنزار نرماز نما به روش بي ي  در ترسيم تبار

3.2.5 (Ronquist et al. 2012 اسنتفاده شند و تجزينه ) و

 MCMCهنننای بيننن ي  بنننا اسنننتفاده از الگنننوريتم تحليل

(Markov Chain Monte Carlo برای چهنار زنجينره بنه )

ان از ينک تبارنمنای تدنادفي اولينه و پنارامتر طور همزمن

انندازی فر  راهبا استفاده از احتماالت پيز  15/0گرمايي  

شد. برای هر ماتري  دو اجرای جداگانه به منظور دستيابي 

 Posteriorهای دقينق از توزين  احتمنال پسني  )به نمونه

Probabilitiesنمنا( اجرا شد و از هر هزار نسنل، ينک تبار 

هنای ذخيره شد. در نهايت پ  از تكمينل تجزينه و تحليل

شنده سنوزانده  نماهای ذخينرهدرصد اوليه تبار  25مربوطه،  

 FigTreeافزار  نماهای ايجاد شده با استفاده از نرمشد و تبار

v. 1.4.4 (Rambaut 2019.مشنناهده شنندند ) هننای توالي

ينابي شنده های تواليهای مختلف از گوننهمربوط به جدايه

هنای ژن ثبنت و شنماره دسنتيابي آنهنا اخنذ در بانک داده

 (.2گرديد )جدول 

های شناسررایی شررده های گونهبررسی بیماریزایی جدایه

Botrytis دانه سفیدروی برگ و میوه انگور رقم بی 

زايي، تعندادی از برای بررسي و مقايسه شندت بيمناری

 .BجداينهB. cinerea (11  ،)هنر سنه گوننه  ازها جداينه

prunorum (12  و )جدايهB. sinoviticola  نه جدايه( بنر(

های مختلف گياهي انتخناب و روی اساس مناطق و ميزبان

(. از 4 جنندول کشننت داده شنندند ) PDAمحننيط کشننت 

های کامالً رسيده انگنور رقنم و ميوه  های تازه و جوانبر 

ها استفاده شد. سعي گرديد انندازه دانه سفيد برای آزمونبي

انندازه های مورد اسنتفاده تنا حند امكنان همها و ميوهبر 

گونه های سالم و بدون هيچها و ميوههای بر باشند. نمونه

نشننانه آلننودگي از يكنني از باغننات شهرسننتان مياننندوآب 

بنه خنوبي شستشنه شنير  شدند و با آب جاری  آوری  جم 

ها با محلول هيپوکلريت سديم نيم درصند شدند. اي  نمونه

برای مدت دو دقيقه ضدعفوني سطحي و بالفاصله سه بنار 

 و مينوه  های بنر با آب مقطر سترون آبكشي شدند. نمونه

در داخل ظروش يكبار مدرش حاوی سه الينه از دسنتمال 

ها در زني بر ار داده شدند. مايهکاغذی سترون و خي  قر

سه مكان روی هر بر  و با استفاده از قرص ميسليومي بنه 

های در حنال رشند متر که از حاشنيه پرگننهقطر شز ميلي

هنای زني ميوهتهيه شدند، انجام گرفت. ماينه  هافعال جدايه

انگور به همان روش انجام گرفنت بنه نحنوی کنه در هنر 

ها نينز ينک ی هر کدام از حبنهظرش شز حبه انگور و رو

 و هنابر  یرو يزنهيما  عملقرص ميسليومي گذاشته شد.  

ظنروش   .گرفت  صورت  آنها  یرو  زخم  اعمال   بدون  هاوهيم

درجنه   25±2زني شده در شرايط آزمايشگاه بنا دمنای  مايه

سلسيوس نگهداری شدند و قطر بخز آلوده شنده )تیيينر 

ها پ  و برای ميوه  ساعت  96ها پ  از  يافته( در بر رنگ

 Acosta Morel etبرداری گرديد )ساعت يادداشت 120از 
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 Botrytisهای شناسایی شده جنس گونه در هر کدام از هامربوط به میزبان، مكان و تعداد جدایهمشخصات  .3جدول  
Table 3. Characteristics related to host, locality and the number of isolates in each identified Botrytis species 

Identified species Number of isolates Sampling region Host 

B. sinoviticola B. prunorum B. cinerea 

9 6 4 19 Urmia (Lake road) Grapevine 
2 3 13 18 Urmia (Emamzadeh) 
1 18 9 28 Urmia (Serow road) 
8 8 2 18 Miyandoab (Barough) 
4 29 5 38 Miyandoab (Baktash, Orchard 1) 
2 14 – 16 Miyandoab (Baktash, Orchard 2) 

1 7 3 11 Miyandoab (Baktash, Orchard 3) 

– 4 – 4 Miyandoab (Baktash, Orchard 4) 

1 5 – 6 Miyandoab (Chaharborj) 
– 3 5 8 Sardasht 
– 2 – 2 Piranshahr 
– 1 19 20 Urmia (greenhouse) Strawberry 
– 12 12 24 Sanandaj, Kordestan field) 
– 7 32 39 Miyandoab Ornamental plants 
2 5 8 15 Urmia Apple 
– 1 2 3 Miyandoab 
̶ – 2 2 Urmia cabbage 

30 125 116 271   Total 
 

al. 2019هنا بنر اسناس معينار (. شاخص آلنودگي در ميوه

( شنامل Saito et al. 2016بنندی سنايتو و همكناران )رتبه

درصند پوسنيدگي  25صفر )بدون آلودگي(، يک )کمتنر از 

درصند پوسنيدگي سنطح   50تنا    25سطح حبه(، دو )بني   

درصد پوسنيدگي سنطح حبنه( و   75تا    50حبه(، سه )بي   

درصد پوسيدگي سنطح حبنه( در نظنر  75چهار ) بيشتر از 

هنا در ها و ميوههای بيماريزايي روی بر گرفته شد. آزمون

ها دو بار ديگر تكنرار كرار انجام گرفت و تمام آزمونسه ت 

 SAS 9.1افزار های بدست آمده با استفاده از نرمدادهشدند. 

مورد تجزيه و تحليل آمناری قنرار گرفتنند. آزمنون نرمنال 

افنزار منذکور بررسني گرديند و تبنديل ها با نرمبودن داده

𝑋√فرمول )  اساس  برها  داده + زيه و تج  .گرفت( انجام  0.5

و  ANOVAهنا بنا اسنتفاده از آزمنون تحليل واريان  داده

ای دانكن  در سنطح ها با آزمون چند دامننهمقايسه ميانگي 

 درصد انجام گرفت.  5احتمال آماری  

 نتایج 

 هاجداسازی قارچ

از  Botrytisجداينننه از جنننن   271در ايننن  مطالعنننه 

های انگنور، مينوه هي شامل خوشنههای مختلف گياميزبان

سني  و   ها و مينوهفرنگي، بر  گياهان زينتي، شناخهتوت

غربني و کلم سنفيد از منناطق مختلنف اسنتان آذربايجنان  

شهرستان سننندس در اسنتان کردسنتان جداسنازی گرديند 

شننناختي و هننای ريخت(. بننا مطالعننه وي گي3 جنندول )

 .B  جنن  شنامل ها، سنه گوننه از اينتبارشناسي جداينه

cinerea ،B. prunorum  وB. sinoviticola  شناسنننايي

درصند  1/46جداينه ) 125بنا  B. prunorum گرديد. گونه

بنا فراوانتنري  تعنداد جداينه   عنوان گوننهها( بنهکل جدايه

جدايننه 116بنا  B. cinereaی هامشنخص گرديند و گوننه

جدايننه  30بننا  B. sinoviticolaی درصنند( و گونننه 8/42)

ها های بعدی از نظر فراوانني جداينهدرصد( در رتبه  1/11)
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ها. ( کنیدیومhبر و وزیكل، ( کنیدیe-gروز.   7پس از گذشت  PDAدر محیط کشت  ( انواع پرگنهBotrytis cinerea :a-d. گونه 1شكل 

 µm 20مقیاس = 
Fig 1. Botrytis cinerea: a-d) Colony types on PDA medium after 7 days. e-g) Conidiophore and vesicle; h) 

Conidia. Scale bar = 20 µm 

 

 (. 3قرار گرفتند )جدول 

 های شناسایی شده توصیف گونه

Botrytis cinerea Pers., Syn. meth. fung. 
(Göttingen) 2: 690 (1801)  

های مختلف اي  گونه روی قطر رشدی پرگنه در جدايه

درجنه سلسنيوس پن  از   20و دمنای    PDAمحيط کشت  

متر اسنت. پرگننه بنه ميلي  30-78گذشت پنج روز برابر با  

باشند. های هنوايي فنراوان ميرنگ خاکستری و بنا ريسنه

های عرضني، منفنرد، در بخنز ا دراز، دارای بندهبرکنيدی

ای تينره و رو بنه سنمت ای تا قهنوهای به رنگ قهوهقاعده

و ميكرومتنر    525-3650  ×  16-34تر، به ابعاد  رنگانتها کم

شنوند. در بخز انتهايي بنه صنورت متنناوب منشنع  مي

های ها بنه صنورت دسنتهزا متنورم، کنينديومياخته کنيدی

شننوند. مننان روی اسننتريگما تشننكيل ميای و همزخوشننه

بنا ای، معمواًل گنرد تنا تخنم مرغني،  ها تک ياختهکنيديوم

ای روش ، با هيلوم مشخص و رنگ تا قهوهسطح صاش، کم

ها نهيسنختباشنند.  مي  ميكرومتنر  6-16  ×  4-5/10به ابعناد  

ای تينره تنا سنياه، گنرد، منفرد تا مجتمن ، بنه رننگ قهنوه

 5/1-10بنه طنول  ل مشنخص،  مستطيلي و ينا بندون شنك

ها به صورت پراکنده ينا در و در اغل  جدايهمتر بوده  ميلي

مرکز در بخز مرکنزی ينا حاشنيه تشنتک پتنری دواير هم

غير از دو جدايه که پرگننه آنهنا (. به1  شكلتشكيل شدند )

( و در يكنني از Conidial type, C) کنيننديومياز نننوع 

( بنود، در Mycelial type, Mها از نوع ميسنليومي )جدايه

کنينديومي   -ایجدايه باقيمانده پرگنه از ننوع سنختينه  113

(Sclerotial–Conidial type, SC.مشخص گرديد ) 

جداينه از انگنور )ارومينه،   41  های بررسی شده:نمونه

فرنگي )ارومينه و جدايه از توت 31مياندوآب و سردشت(؛  

جداينه از گياهنان زينتني )ميانندوآب( شنامل   32  سنندس(؛
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( hبر و وزیكررل، ( کنیرردیe-gروز،  7پررس از گذشررت  PDAدر محرریط کشررت  ( انواع پرگنررهBotrytis prunorum :a-d. گونه 2شكل 

 µm 20ها. مقیاس= کنیدیوم
Fig 2. Botrytis prunorum: a-d) Colony types on PDA medium after 7 days; e-g) Conidiophore and vesicle; h) 

Conidia. Scale bar = 20 µm 

 

ورا )يک جدايه(، بگونيا )ينک جدايه(، آلوئه  28شمعداني )

کاکتوس )يک جدايه( و يک جدايه از گياه زينتني   ،جدايه(

جدايننه از سنني  )اروميننه و مياننندوآب(؛ دو  10ناشنناخته؛ 

 (.3سفيد )اروميه( )جدول  جدايه از کلم

Botrytis prunorum E.E. Ferrada and Latorre, 
in Ferrada, Latorre, Zoffoli and Castillo, 
Phytopathology 106(2): 159 (2015) 

های اي  گوننه روی محنيط قطر رشدی پرگنه در جدايه

درجه سلسيوس پن  از گذشنت   20و دمای    PDAکشت  

باشد. پرگننه بنه رننگ متر ميميلي  40-75پنج روز برابر با  

های ای و بنا تعنداد کمتنری ريسنهخاکستری مايل به قهوه

های عرضنني، ها دراز، دارای بننندبرهننوايي اسننت. کنينندی

ای ای روش  تا قهوهای به رنگ قهوهبخز قاعدهمنفرد، در  

 2250-190 × 12-32تر، بنه ابعنناد رننگو رو بنه انتهنا کم

و در بخز انتهايي بنه صنورت ننامنظم منشنع  ميكرومتر  

ها بنه صنورت زا متنورم، کنينديومياختنه کنيندیشوند.  مي

ای و همزمننان روی اسننتريگما تشننكيل های خوشننهدسننته

ای، با سنطح صناش، اغلن  يک ياخته  هاشوند. کنيديوممي

ای رنگ تا قهنوهمرغي شكل، گاهي گرد تا بيروی، بيتخم

 5-18  ×  3-10روش ، با هيلوم تا حدی برجسته و به ابعاد  

ها معمواًل بدون شنكل خناص، باشند. سختينهميكرومتر مي

تينره، ای  مرغي تا مستطيلي شكل، به رنگ قهنوهگاهي تخم

ها به صورت متر بوده و در بيشتر جدايهميلي  1-10به طول  

شنوند ولني در پراکنده در سطح محيط کشنت تشنكيل مي

ها در بخز مرکزی پرگنه و گاهي به صنورت برخي جدايه

های منفنرد و ينا مجتمن  مرکز مرکن  از سنختينهدواير هم

کنه   غير از پنج جدايه(. نوع پرگنه به2  شكلتشكيل شدند )

جدايه مورد بررسي   120( بود در بقيه  C)کنيديومي  از نوع  
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( hبر و وزیكررل، ( کنیرردیe-gروز،  7پررس از گذشررت  PDAدر محیط کشررت  ( انواع پرگنهBotrytis sinoviticola :a-dگونه  .3شكل 

 µm 20ها. مقیاس = کنیدیوم
Fig 3. Botrytis sinoviticola: a-d) Colony types on PDA medium after 7 days; e-g) Conidiophore and vesicle; h) 

Conidia. Scale bar = 20 µm 

 

 ( مشخص گرديد. SC)کنيديومي    -ایاز نوع سختينه

جداينه از انگنور )ارومينه،   99  های بررسی شده:نمونه

فرنگي جدايه از تنوت  13مياندوآب، سردشت و پيرانشهر(؛  

شنز جداينه از گيناه شنمعداني و ينک سنندس و ارومينه؛  

؛ شز جداينه از   جدايه از گياه زينتي ناشناخته )مياندوآب(

 (.3سي  )اروميه و مياندوآب( )جدول 

Botrytis sinoviticola J. Zhang, Y.J. Zhou and 
G.Q. Li, Mycologia 106(1): 51 (2014) 

های اين  گوننه در محنيط قطر رشدی پرگنه در جداينه

سلسيوس و پ  از گذشت   درجه  20و دمای    PDAکشت  

متر است. پرگنه به رنگ سفيد ميلي  50-75پنج روز برابر با  

های مايل به زرد تا خاکستری و با تعنداد کمتنری از ريسنه

برها راسننت، منفننرد، دارای بننندهای هنوايي اسننت. کنينندی

عرضي، با انشعابات متناوب در بخنز انتهنايي، در بخنز 

ای و رو به سمت انتهنا ای به رنگ خاکستری تا قهوهقاعده

ميكرومتننر  2175-250 × 16-36تر و بننه ابعنناد رنننگکم

ها بنه صنورت زا متنورم و کنينديومياخته کنيدیباشند.  مي

ان روی اسننتريگما تشننكيل ای و همزمننهای خوشننهدسننته

ای، ننندرتاً دو ها اصننواًل تننک ياختننهکنيننديومشننوند. مي

رنگ، اغل  بيري شكل تنا ای کمرنگ تا قهوهای، بيياخته

باشنند. ميميكرومتنر    5/5-18  ×  5-9مرغي و به ابعاد  تخم

مرکز و در ها به صورت دواير همها در بيشتر جدايهسختينه

اشيه پرگنه، بنه صنورت منفنرد تنا ها در حبرخي از جدايه

رننگ   شوند و کروی تا بيري شكل، بنهمجتم  تشكيل مي

متر )کوچكتر ميلي  5/0-3ای تيره و به طول  ای تا قهوهقهوه

ها (. در غالن  جداينه3  شنكلباشند )از دو گونه قبلي( مي

 کنيننديومي -ایجدايننه(، نننوع پرگنننه از نننوع سننختينه 25)

(SCدر چهار جداينه از ،) ( ننوع ميسنليوميM و در ينک )

 (.3( مشخص گرديد )شكل C)  کنيديوميجدايه از نوع 
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ی جدایرره  34برای    NTSYSpc-2.02eافزار  و ضریب تشابه دایس در نرم  UPGMAدندروگرام به دست آمده بر اساس الگوریتم    .4شكل  

 Bot ISSR4با استفاده از آغازگر  Botrytisمنتخب از جنس 
Fig 4. Dendrogram obtained based on UPGMA algorithm and Dice similarity coefficient in NTSYSpc-2.02e 

software for 34 selected isolates of Botrytis using Bot ISSR4 primer 

 

جداينه از انگنور ) ارومينه   28  های بررسی شده:نمونه

 (. 3ومياندوآب( و دو جدايه از سي  )اروميه( )جدول  

 شناسایی مولكولی

 ISSR-PCRنگاری دندروگرام مربوط به نتنايج انگشنت

 271بنندی اولينه در ( بنرای گروهBot ISSR4)با آغنازگر 

های بررسي شنده بنر جدايه قارچي مشخص کرد که جدايه

و ضري  تشابه داي  در سطح   UPGMAاساس الگوريتم  

درصدی در سه خوشه متمنايز قنرار گرفتنند کنه   61تشابه  

جدايه و   17جدايه، خوشه دوم شامل    10خوشه اول شامل  

های هجداين  مربنوط بنهخوشه سنوم شنامل هفنت جداينه  

(. با توجه بنه اينكنه اين  4  شكلسه گونه بود )  هر  منتخ 

ها کنافي بنندی جداينهاطالعات برای تعيني  ماهينت آرايه

، G3PDHهننای ننواحي ژنننومي نبودنند از اطالعنات توالي

HSP60  وRPB2 ها استفاده شد.برای شناسايي گونه 

و  G3PDH ،HSP60هننای نتننايج تكثيننر بخشنني از ژن

RPB2  منتخنن ، بننه ترتينن  قطعنناتي بننه  هایجدايننهدر

جفنت بناز را ايجناد کنرد. در   991و    940،  893های  اندازه

بررسي تبارنمای ترسيم شده به روش حداکثر احتمال و بنر 

جداينه منورد بررسني در سنه   RPB2  ،32ژن    اساس توالي

، C2های  جداينه(.  5  شنكلدودمان متمنايز قنرار گرفتنند )

BB3  ،BN3  ،P20  ،X7  ،X14  ،X15  ،DD8    وE3   با مقندار

 .Bهای گونننه درصنند در کنننار جدايننه 99سنننجي اعتبار

prunorumهای ، جدايننهK20 ،SH ،DD4 ،P13 ،S8 ،R8 ،

E20  ،BB4  ،K7  ،S1  ،P7  ،D2 ،DD11 ،A1 ،R14  وR5  با

 .B درصند در کننار جداينه گوننه 65مقندار اعتبارسننجي 

cinerea های و جدايننهK19 ،CX3 ،BN13 ،E10 ،BN4  و

BH8  درصند در کننار گوننه 98با مقدار اعتبارسننجي B. 

sinoviticola  (. 5قرار گرفتند )شكل 
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بر مبنررای ترروالی ژن  RAxML v. 8.0.0افزار ( با نرمMLاستفاده از روش حداکثر احتمال )با  Botrytisهای جنس تبارنمای گونه .5شكل 

RPB2های . گونهMonilinia fructigena  وSclerotinia sclerotiorum اند. اعررداد برراالی هررر های خارجی استفاده شدهبه عنوان آرایه

 دهند.تكرار را نشان می 1000سنجی از شاخه درصد اعتبار
Fig 5. Phylogenetic tree of Botrytis spp. using Maximum Likelihood (ML) method with RAxML v. 8.0.0 Software 

based on RPB2 gene sequences. Monilinia fructigena and Sclerotinia sclerotiorum were used as outgroup taxa. 

The numbers above each branch indicate the bootstrap percentage of 1000 replicates. 

 

 HSP60و  RPB2،  G3PDHهای  ژن  ترکي  توالي  نتايج

های داخنل گنروه و استري  قارچي که شنامل آراينه 89در  

صنفت بنود. در بررسني   2824شد حناوی  خارس گروه مي

افزار با استفاده از نرمها  های جايگزيني نوکلئوتيدی ژنمدل 
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MrModeltest v. 2.2،  منندلSYM+I+G هننای بننرای ژن

G3PDH  وHSP60  و منندلGTR+I+G  بننرای ژنRPB2 

تجزيننه و ها مشننخص شنندند. بننه عنننوان بهتننري  منندل 

های تبارشناختي بر اسناس ترکين  تنوالي هنر سنه تحليل

( و حنداکثر احتمنال BIهای بين ي  )به روش  ناحيه ژنومي

(MLتبا ).در   رنماهايي با ساختارهای مشابه را ايجناد کنرد

اي  مطالعه تبارنمای حاصنل از روش حنداکثر احتمنال بنه 

 تبارنمنای حاصنل(. در  6  شنكلعنوان مبنا انتخاب گرديد )

بنا   A1و    R5  ،DD4  ،R8  ،K7  ،P7  ،DD11  هایجداينه  نيز

در کنننار  50و  89/0سنننجي/احتمال پسنني  مقننادير اعتبار

با مقادير  E10و  X12های ، جدايهB. cinereaجدايه گونه 

های در کنننار جدايننه 100و  1اعتبارسنننجي/احتمال پسنني  

، DD8 ،X15 ،X14های و جدايننه B. sinoviticolaگونننه 

X7  ،P20    وE3  و  1سننجي/احتمال پسني   با مقنادير اعتبار

قنرار گرفتنند  B. prunorumهای گونه در کنار جدايه 100

 (.6)شكل 

روی   Botrytisهای  های گونررهشدت بیماریزایی جدایرره

 های انگورها و میوهبرگ

 جدايه  32های مربوط به بيماريزايي  تجزيه واريان  داده

 B. prunorum (12منتخنن  بررسنني شننده از سننه گونننه 

)ننه  B. sinoviticola جداينه( و 11) B. cinereaجدايه(، 

هنای انگنور نشنان داد از نظنر ها و ميوهجدايه( روی بر 

( بي  شدت بيمناريزايي P<0.05داری )آماری تفاوت معني

هننای انگننور هننا و ميوهها روی بر های اينن  گونننهجدايننه

های (. جدايننه4 جنندول و  8و  7 هایشننكلوجننود دارد )

رتي  بيشنتري  به ت  B. prunorumو  B. cinereaهای گونه

هنای هنا و ميوهو کمتري  شندت بيمناريزايي را روی بر 

 .Bهای گوننه ( و جداينه4انگور ايجناد نمودنند )جندول 

sinoviticola   در حد متوسنط بني  دو گوننه منذکور قنرار

هنای انگنور گرفتند. بيشتري  شدت بيمناريزايي روی بر 

 و B. cinerea (S1 ،K7 ،K20های گوننه مربوط به جداينه

P7 ( بود، ضم  اينكه پنج جدايه )سه جداينهBH34 ،BB4 

از  BN3و  K4 و دو جدايننه B. cinereaاز گونننه  X4و 

هنا ( قادر به ايجناد بيمناری روی بر B. prunorumگونه 

ها در هر سنه که همه جدايهنبودند. عالوه بر آن، با وجودی

ها بودند گونه مورد بررسي قادر به ايجاد بيماری روی ميوه

، K7های اما بيشتري  شدت بيمناريزايي مربنوط بنه جداينه

K20 ،BH34  وX4  از گونهB. cinerea  و جداينهP20  از

و کمتري  شدت بيماريزايي نيز مربوط  B. prunorumگونه 

 .Bاز گوننننه  BN3و  X7 ،S2 ،DD8های بنننه جداينننه

prunorum  (. ارتبنناط خنناص 4ثبننت گردينند )جنندول

های مربننوط بننه يافتگي ميزبنناني بنني  جدايننهتخدننص

های های مختلف گياهي مشناهده نگرديند و جداينهميزبان

د بيمناری های مختلف قادر بنه ايجنادست آمده از ميزبانبه

هنای انگنور ها )به اسنتثنای پننج جداينه( و ميوهروی بر 

ها، بودند. هموني ، رابطه مشخدي بي  بيمناريزايي جداينه

ها و ننوع ميزبنان گيناهي سرعت رشد و تي  پرگنه جدايه

 (.4مشاهده نشد )جدول  

 بحث

تنري  بنه عننوان يكني از مهم  Botrytisهای جن   گونه

بيمارگرهننای گياهننان در بسننياری از محدننوالت مهننم 

کشاورزی، هم در طول فدل رشندی گيناه و هنم پن  از 

اند و برداشننت محدننول، در سرتاسننر دنيننا شننناخته شننده

کنننندگان وارد های اقتدننادی زيننادی را بننه توليدخسننارت

(. تننوع Garfinkel et al. 2019, He et al. 2021کنند )مي

شنناختي، هنای ريختاز نظر وي گي  Botrytisهای  در گونه

شود. آزارگری و دامنه ميزباني/اختداصيت ميزباني ديده مي

هنای های بيمنارگر بنه دلينل تفاوتشناسايي درست گوننه



 ... جدا شده از گیاهان مختلف در استان آذربایجان غربی   Botrytisای جنس مطالعه تنوع گونه و همكاران: زاده نبی 

 

254 254 
 

 
بررر مبنررای ترکیررب  RAxML v. 8.0.0افزار ( با نرمMLبا استفاده از روش حداکثر احتمال ) Botrytisهای جنس گونه نمایتبار .6شكل 

های برره عنرروان آرایرره Sclerotinia sclerotiorumو  Monilinia fructigenaهای . گونهRPB2و  G3PDH ،HSP60های سه ژن توالی

( در تجزیه و تحلیل بیژین را PPتكرار و مقدار احتمال پسین )  1000سنجی از  اند. اعداد باالی هر شاخه درصد اعتبارخارجی استفاده شده

 دهند.ان مینش
Fig 6. Phylogenetic tree of Botrytis spp. using Maximum Likelihood (ML) method with RAxML v. 8.0.0 software 

based on combined DNA sequences of G3PDH, HSP60 and RPB2. Monilinia fructigena and Sclerotinia 

sclerotiorum were used as out-group taxa. The numbers above each branch indicate the bootstrap percentage of 

1000 replicates and Posterior Probability (PP) values in Bayesian analysis, respectively. 
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ساعت  96دانه سفید های انگور رقم بیروی برگ B. sinoviticolaو  B. cinerea، B. prunorumهای های گونهبیماریزای جدایه .7شكل 

 درجه سلسیوس 25± 2سازی و نگهداری در دمای پس از آلوده
Fig 7. Pathogenicity of B. cinerea, B. prunorum and B. sinoviticola isolates on Thompson seedless grape leaves 

after 96 hrs. of post-inoculation and incubation at 252 ºC 

 

 
 سرراعت 120دانه سررفید های انگور بیروی میوه B. sinoviticolaو  B. cinerea ،B. prunorumهای های گونهبیماریزایی جدایه .8شكل 

 درجه سلسیوس 25± 2سازی و نگهداری در دمای پس از آلوده
Fig 8. Pathogenicity of B. cinerea, B. prunorum and B. sinoviticola isolates on Thompson seedless grape berries 

after 120 hrs. of post-inoculation and incubation at 252 ºC 

 

ي و تنننوع در بيمنناريزايي آنهننا روی گياهننان شناسننزيست

هكارهای منوثر مختلف، دارای اهميت اساسي در طراحي را

در سنال   Botrytisمديريتي است. پ  از بنازنگری جنن   

شننناختي و کشننت هننای ريختبننر اسنناس وي گي 1973

(Henebert 1973و به دنبال آن استفاده از داده ،) های توالي

DNA ها، تیييننرات زيننادی در در تعينني  حنندود گونننه

بندی اي  جنن  ر  داد و چنندي  گوننه جديند کنه آرايه

های نامگذاری شنده قبلني داشنتند، بوم با گونهزيستگاه هم

 Walker et al. 2011, Saitoتوصيف و شناسايي گرديدند )

et al. 2016, Rupp et al. 2017های تازه توصنيف (. گونه
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هررای انگررور ههررا و میوروی برگشده زنیمایه B. sinoviticolaو  B. cinerea ،B. prunorumهای های گونهجدایه هایگیویژ .4جدول 

 دانه سفیدبی

Table 4. Characteristics of B. cinerea, B. prunorum and B. sinoviticola isolates inoculated on the leaves and 

berries of Thompson seedless grape 

Species Isolate Region Host Colony 

diam. (mm)* 
Morphotypes** Mean of lesion 

diam. on leaves*** 
Mean of disease 

index on fruits*** 
B. cinerea BB4 Miyandoab Grapevine 75 SC 00.00o 2.66±0.75bcde 
B. cinerea R5 Urmia Grapevine 34 M 31.50±0.14 1.66±0.25fgh 
B. cinerea K7 Urmia Grapevine 70 SC 39.66±0.05ab 4±0.00a 
B. cinerea S1 Sardasht Grapevine 75 SC 44.66±0.13a 3.33±0.40abc 
B. cinerea BH34 Miyandoab Grapevine 57 SC 00.00o 4±0.00a 
B. cinerea CX18 Barough Grapevine 70 SC 26.83±0.18de 3.50±0.22ab 
B. cinerea E18 Urmia Grapevine 75 SC 26.83±0.40def 3.16±0.37abcd 
B. cinerea K20 Urmia Grapevine 60 SC 37.33±0.41bc 4±0.00a 
B. cinerea DD4 Miyandoab Geranium 71 SC 21.50±0.35 fgh 2.33±0.40defg 
B. cinerea P7 Urmia Strawberry 75 SC 33.33±0.28c 2.66±0.40bcde 
B. cinerea X4 Urmia Apple 75 SC 00.00o 3.83±0.40a 
B. prunorum S2 Sardasht Grapevine 75 SC 12.66±0.20jklmn 1.50±0.27gh 
B. prunorum E3 Urmia Grapevine 45 SC 13±0.35jklm 2.33±0.25defg 
B. prunorum K4 Urmia Grapevine 55 SC 00.00o 3.50±0.27ab 
B. prunorum BN3 Miyandoab Grapevine 70 SC 00.00o 1.50±0.27gh 
B. prunorum R4 Urmia Grapevine 40 SC 11.33±0.20lmn 3.16±0.49abcd 
B. prunorum BB3 Miyandoab Grapevine 60 SC 9.66±0.10mn 1.66±0.25fgh 
B. prunorum CX5 Barough Grapevine 72 SC 19.50±0.31ghi 3.66±0.25a 
B. prunorum DD8 Miyandoab Geranium 50 SC 11.33±0.24lmn 1.50±0.41gh 
B. prunorum P20 Urmia Strawberry 70 SC 14.66±0.22ijkl 3.83±0.20a 
B. prunorum X7 Urmia Apple 45 SC 7.66±0.10n 1.33±0.25h 
B. prunorum X14 Urmia Apple 75 SC 18.83±0.36ghi 2.33±0.25defg 
B. prunorum X15 Urmia Apple 75 SC 15.66±0.23ijkl 2.16±0.37efgh 
B. sinoviticola E4 Urmia Grapevine 67 SC 22.83±0.17efg 2.50±0.27cdef 
B. sinoviticola BH8 Miyandoab Grapevine 60 SC 16.33±0.23hijk 2.33±0.25defg 
B. sinoviticola BH27 Miyandoab Grapevine 50 SC 12.83±0.19jklm 3.33±0.40abc 
B. sinoviticola CX10 Barough Grapevine 75 SC 15.66±0.33ijkl 2.50±0.27cdef 
B. sinoviticola CX3 Barough Grapevine 73 SC 16.66±0.28hij 2.33±0.25defg 
B. sinoviticola BN4 Miyandoab Grapevine 72 SC 19.83±0.40ghi 3.16±0.37abcd 
B. sinoviticola E10 Urmia Grapevine 65 SC 32±0.09cd 2.66±0.25bcde 
B. sinoviticola X12 Urmia Apple 60 C 11.83±0.05jklmn 2.16±0.20efgh 
B. sinoviticola X17 Urmia Apple 75 SC 11.83±0.16klmn 2.66±0.25bcde 
* Colony diameter on PDA media after 7 days at 202 ºC. 

** Morphotypes: Mycelial (M), Conidial (C) and Sclerotial-Conidial (SC) types. 

 *** The means (± Standard Deviation) with dissimilar letters show statistically significant difference at P≤ 0.05 in each 

column. 

 

ها در بيماريزايي و مقاومت به برخني شده بر اساس تفاوت

ر اينن  شننوند. دها متمننايز ميهننا از بقيننه گونننهکزاز قارچ

جدايه متعلق بنه اين  جنن  از گياهنان   271مطالعه تعداد  

های بيماری در مناطق مختلف استان آذربايجان دارای نشانه

غربي و سنندس )استان کردستان( جداسازی شند و پن  از 

های مربنوط بنه شناختي و تواليهای ريختبررسي وي گي

، B. cinereaسه ژن کارآمد رمز کننده پروتئي ، سنه گوننه 

B. prunorum  وB. sinoviticola  168شناسايي شندند. از 

 .B های انگور هر سنه گوننهدست آمده از خوشهجدايه به

prunorum  جدايه(،  99)باB. cinerea  جداينه( و  41)بنا
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B. sinoviticola   جداسازی شد. دو گونه    جدايه(  28)باB. 

prunorum  وB. sinoviticola  دو گوننه از گياهان سي  و

B. cinerea  وB. prunorum فرنگي و نيز از گياهنان تنوت

(. حرنور بنيز از 3شمعداني جداسازی گرديدند )جدول  

از يننک ميزبننان گينناهي در  Botrytisيننک گونننه از جننن  

فرنگي، مطالعات متعدد و روی گياهاني مانند انگنور، تنوت

 Walker etسي ، انار و ساير گياهان گزارش شده اسنت )

al. 2011, Grant-Downton et al. 2014, Zhou et al. 

2014, Ferrada et al. 2016, Saito et al. 2016, 

Garfinkel et al. 2017, Rupp et al. 2017, Acosta 

Morel et al. 2019, Zhong et al. 2019, Testempasis 
et al. 2020, He et al. 2021 در مطالعنه انجنام شنده در .)

های جننن  کشننور آلمننان و بننرای مشننخص کننردن گونننه

Botrytis ها و گياهنان سنبزی، دو گوننه مرتبط با ميوهB. 

pseudocinerea  وB. cinerea  جداسنننازی و شناسنننايي

 B. pseudocinereaشدند. نتايج اي  مطالعه نشنان داد کنه 

گونه متداول بوده و در برخي منوارد فراوانني آن بيشنتر از 

(. همونني  Plesken et al. 2015است ) B. cinereaگونه 

در  B. pseudocinereaمشنخص شنند کنه فراواننني گوننه 

کز همبستگي منفني های قارچباغات مورد بررسي با تيمار

به دليل حساسيت اي  گوننه در برابنر بسنياری از   داشت و

ها استفاده کزهايي که از قارچکز، در مكانترکيبات قارچ

)بنه دلينل مقاومنت  B. cinereaشده بنود، فراوانني گوننه 

هننا( بيشننتر ديننده کزهای آن در برابننر اغلنن  قارچجدايننه

 Botrytisشد. در مطالعه ديگری چهنار گوننه از جنن   مي

و  B. cinerea ،B. pseudocinerea ،B. prunorumشنامل 

B. californica  از باغنات انگنور در اسنپانيا جداسنازی و

بنه عننوان گوننه شناي   B. cinereaشناسايي شد و گوننه 

های (. گوننهAcosta Morel et al. 2019مشخص گرديد )

B. cinerea ،B. pseudocinerea  و گنروهS  از گوننهB. 

cinerea  های انار دارای عالئم کپک خاکستری پ  از ميوه

از برداشنننت در کاليفرنينننا و يوننننان شناسنننايي شننندند 

(Testempasis et al. 2020در نموننه .)شنده از های جدا

به نسبت يكسان برآورد گرديد   يونان، فراواني اي  سه گونه

های جندا شنده از کاليفرنينا، فراوانني در حاليكه در نموننه

بيشتر از بقيه بود. در اين  مطالعنه شنيوع  B. cinereaگونه 

هننای انننار بننه در ميوه B. pseudocinereaبنناالی گونننه 

شناسني بيمناری و تنوان بناالی اين  گيریهای همهوي گي

های پنهان نسبت داده شده است. بنه گونه در ايجاد آلودگي

های کشت و پرورش گياهان )گلخاننه، رسد سيستمنظر مي

رع(، نوع ميزبان گياهي، زمنان فدنل و منناطق باغات و مزا

 Botrytisهای جنن   ای جداينهبرداری در تنوع گونهنمونه

 .Walker et al. 2011, Johnston et alگذارنند )تنأثير مي

2014, Acosta Morel et al. 2019, Testempasis et al. 

هننای شننديداً از بيمارگريكنني  B. cinerea (. گونننه2020

تواند هر ننوع انندام ينا پرور است که مير و مردهپذيتطبيق

گياهي را در تمام مراحل رشندی منورد حملنه قنرار   بافت

 Staats etدهد و دارای دامنه ميزباني بسيار وسيعي اسنت )

al. 2005, Mirzaei et al. 2008, Farr & Rossman 

(. عالوه بنر آن، اين  گوننه تعنداد بيشنماری اسنپور 2022

کند که به سادگي توسط باد، حشرات و د ميجنسي توليغير

شنوند و منجنر بنه گسنترش پراکنده مي  های انسانفعاليت

کننند وسنني  آن گشننته و مننديريت بيمنناری را مشننكل مي

(Acosta Morel et al. 2019 هر چند اي  گونه قنبالً بنه .)

شند امنا مطالعنات در عنوان يک گوننه منفنرد شنناخته مي

( آن را Complex speciesن )بنودهای اخينر مرکن  سنال 

 .Bمشننخص کننرد و وجننود الاقننل يننک گونننه مخفنني )

pseudocinerea که با )B. cinerea بنوم دارای زيستگاه هم

 Walker et al. 2011, Plesken etبود، مشخص گرديند )

al. 2015شنناختي، زيناد صنفات ريخت (. به دليل شباهت
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هنای ژني )ژنهای چندمطالعات تبارشناختي بر مبنای توالي

G3PDH  ،HSP60    وRPB2های جنن  ( برای تمايز گونه

Botrytis  ( الزم استFerrada et al. 2016, Harper et al. 

2019, Garfinkel 2021.) 

( و اسنتريو و Ferrada et al. 2016فِنرادا و همكناران )

 .Bگوننه اند که ( بيان کردهEsterio et al. 2020همكاران )

prunorum  های سنفيد ماينل بنه زرد، به دليل داشت  پرگنه

هايي کنينديومتر و فشرده در بخز پايه،  های کوتاهبرکنيدی

های کنوچكتر زايي کمتر و سنختينهبه ابعاد کوچكتر، اسپور

شود. نتنايج مطالعنه حاضنر متمايز مي B. cinereaاز گونه 

هنای زبانها از مينشان داد که وقتي تعداد بيشتری از جدايه

گيرننند بسننياری از اينن  مختلننف مننورد بررسنني قننرار مي

های مطالعه شنده کننده در جدايههای به ظاهر متمايزوي گي

توانند از هر دو گونه، دارای همپوشاني زيادی هستند و نمي

شناختي بنرای تمنايز اين  دو به عنوان صفات معتبر ريخت

بنرای  B. prunorum گونه مورد استفاده قرار گيرند. گوننه

های اولي  بار به عننوان عامنل بيمناری سنوختگي شنكوفه

( در کشنور شنيلي .Prunus salicina Lindlآلوی ژاپنني )

(. عنالوه Ferada et al. 2016جداسازی و گزارش گرديد )

های پوسيدگي بر آن، اي  گونه به عنوان عامل مولد بيماری

يدگي انتهای (، پوسElfar et al. 2017ميوه کيوی در شيلي )

 .Ferrada et alگلگاه ميوه گالبي اروپنايي در سنردخانه )

های انگنور در شنيلي گنزارش ( و سوختگي شنكوفه2020

(. در اي  مطالعنات گوننه Esterio et al. 2020شده است )

B. prunorum  همننراه بننا گونننهB. cinerea  از يننک

بوم، ولي با فراوانني کمتنر، جداسنازی شنده اسنت. زيست

نسنبت بنه سناير  B. cinereaفراوانني بيشنتر گوننه  داليل

ها مشخص نيست، هر چند ذکر شده است که برخني گونه

به دليل کارايي بناالتر در  B. pseudocinereaها مانند گونه

های رويشي منرده های مس  گياهان )بافتکردن اندامکلنيزه

هنای بنالو و نينز هنا( نسنبت بنه ميوههای مس  گلو اندام

ها، در فدل بهار با فراواني بيشتری کزکاربرد قارچ  اهميت

هنم در فدنل  B. cinereaکه گوننه شود در حاليديده مي

رو بهار و هم پاييز فراواني بيشنتری داشنته اسنت و از اين 

ها منوثر برداری در تعيي  فراوانني جداينهشايد زمان نمونه

 ,Martinez et al. 2003, Johnston et al. 2014باشند )

Zhou et al. 2014 در مطالعه حاضر و بر اساس بررسني .)

هنای شناختي و مولكولي مبتني بنر تواليهای ريختوي گي

بنا بيشنتري  تعنداد  B. prunorumسه ناحيه ژنومي، گوننه 

دست آمده به عنوان گوننه متنداول شناسنايي های بهجدايه

گرديد. هموني  بر اساس اطالعات نگارندگان، اين  گوننه 

شنود و اولي  بار برای بيوتنای قنارچي اينران گنزارش مي

هنای جديند فرنگي و شنمعداني ميزبانگياهان سي ، توت

(matrix novaبرای آن در ايران و دنيا گز )شنوند. ارش مي

(Mirzaei et al. 2008, Ershad 2009, Farr & Rossman 

2022.) 

 2014بنرای اولني  بنار در سنال  B. sinoviticola گونه

( و بنه Zhou et al. 2014ميالدی توسنط ژو و همكناران )

عنوان عامل بيماری کپک خاکستری انگنور گنزارش شنده 

ن از دو شنناختي متمنايز کنننده آاست. وي گي بارز ريخت

های فراوان، گرد و کوچک روی گونه قبلي، تشكيل سختينه

هايي بنا سنطح دارای زوائند و اسنپور  PDAمحيط کشنت  

دار در بررسني بنا ميكروسنكول الكترونني ذکنر شنده پرز

انننار  در ايننران از ميننوه B. sinoviticolaاسننت. گونننه 

(، Sadeghi et al. 2018جداسازی و گزارش شنده اسنت )

شنناختي آن ارائنه هنای ريختصنيفي از وي گيهر چند تو

نگرديده است. در اي  مطالعه اي  گونه از گياهان انگنور و 

سي  جداسازی و شناسايي گرديد و سي  به عنوان ميزبان 

 Farr & Rossmanشود )جديد برای آن در دنيا گزارش مي

2022.) 
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بندی الگوی باندهای تكثينر يافتنه در روش نتايج خوشه

ISSR-PCR  آغننازگر بنناBot ISSR4 و  بننا نتننايج تجزيننه

های تبارشناختي بر اساس توالي سه ناحيه ژنومي در تجليل

 .Bو  B. cinerea ،B. prunorumهای تفكيننک گونننه

sinoviticola  تنوان از اين  مطابقت داشنتند و بننابراي  مي

بنرای غربنالگری  Bot ISSR4روش و با استفاده از آغازگر 

استفاده کنرد.   Botrytisهای جن   ای گونههو تمايز جدايه

 عالوه بر آن، در مطالعنه حاضنر مشنخص گرديند کنه ژن

RPB2 های دارای کارايي مناسبي بنرای تفكينک گوننهB. 

cinerea ،B. prunorum  وB. sinoviticola باشد از هم مي

نمنای و تبارنمای ترسيم شده بر مبنای توالي اي  ژن بنا تبار

 HSP60و  RPB2 ،G3PDHهنننای نژحاصنننل از تلفينننق 

مطابقت دارد. لذا در صورت وجنود تعنداد زينادی جداينه 

برای مطالعات شناسايي و برای شناسنايي سنري  و کناهز 

بندی نمنود و گروه  ISSRتوان آنها را با نشانگر  ها ميهزينه

 شناسايي گونه را انجام داد. RPB2 بر اساس توالي ژن

نشنان داد کنه در مجمنوع، های بيماريزايي  نتايج آزمون

بيشتري  شدت بيمناريزايي را  B. cinereaهای گونه جدايه

 .Bو  B. sinoviticolaهای های گونننهداشننتند و جدايننه

prunorum  های بعندی از نظر شندت بيمناريزايي در رتبنه

قرار گرفتند و با نتايج مطالعات محققني  ديگنر همخنواني 

(  Esterio et al. 2020داشتند. مطالعات استريو و همكاران )

در مقايسنه بنا  B. prunorum های گونهنشان داد که جدايه

تری از بيماريزايي و قدرت تهاجمي پايي  B. cinerea گونه

خنننننوردار هسنننننتند و در برابنننننر بوسنننننكاليد و بر

سيپرودينيل/فلوديوکسونيل حساس هستند هر چند کناهز 

هگزاميد ديده شده است. بنا حساسيت آنها به قارچكز ف 

 .B های گونننههننای ناشنني از جدايننهاينن  وجننود، زخم

prunorum  های انگور، ورود ساير بيمارگرهنای روی ميوه

را تسنهيل کنرده و  B. cinereaبا بيماريزايي باال از جملنه 

اند. قنندرت سننب  کنناهز بيشننتر کيفيننت محدننول شننده

در مقايسه  B. prunorum های گونهتر جدايهتهاجمي پايي 

در مطالعات آکوستا مورل و همكناران  B. cinerea با گونه

(Acosta Morel et al. 2019 نيز ذکر شده است و برخني )

هنای هنا و ميوهروی بر ها قادر به ايجاد بيماری  از جدايه

 .Bانگور نبودند. در مطالعه حاضر نيز پنج جداينه از گوننه 

cinerea   هنای تيمنار شنده قادر به ايجاد بيماری روی بر

 .Bهای گوننه انگور نبودند. در بررسي بيمناريزايي جداينه

sinoviticola   های انگور مشخص شند ها و ميوهروی بر

کنردن در صنورت زخمني  گوننه تنهنا    های اين که جدايه

های انگور سب  ايجاد بيماری در آنها شدند، ها و ميوهبر 

شدن سب  آلوده B. cinereaهای گونه در صورتيكه جدايه

های زخم شده و بدون زخم منورد بررسني گرديدنند بافت

(. 2014et alZhou  .) 

در مجموع، مطالعه حاضر نشان داد که عالوه بنر گوننه 

B. cinerea در مناب  به عنوان فراوانتري  گونه مرتبط با ، که

 B. prunorumهای شود، گونهپوسيدگي خاکستری ذکر مي

بوم وجود دارند های همنيز در زيستگاه B. sinoviticolaو 

در مقايسه با دو گوننه  B. prunorumو حتي فراواني گونه 

 RPB2های ژن  های تواليديگر بيشتر است. استفاده از داده

 HSP60و    RPB2  ،G3PDHهای سه ژن  ا ترکي  تواليو ي

شننناختي هننای ريختبننه دليننل همپوشنناني اغلنن  وي گي

ها منورد های اي  جن  برای شناسايي صنحيح گوننهگونه

 B. prunorumنياز است. نتايج مطالعه ما نشان داد که گونه 

تواننند بننه عنننوان بيمننارگر مهننم مننرتبط بننا پوسننيدگي مي

ه با فراوانني بناالی آن در گياهنان خاکستری مطرح شود ک

هننای قننبالً بررسنني شننده و نيننز جداسننازی آن روی ميزبان

شود. مطالعات بيشتر برای شناسنايي گزارش نشده تأييد مي

در گياهننان مختلننف،  Botrytisهای جننن  صننحيح گونننه

زايي آنهننا، بررسنني تنننوع اهميننت بيمنناريزايي و خسننارت
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هنای کزبرابر قارچ  ژنتيكي و حساسيت يا مقاومت آنها در

مورد استفاده در منطقه و ساير مناطق کشور الزم اسنت تنا 

بتوان از اي  اطالعات در منديريت منوثر بيمناری اسنتفاده 

 کرد.
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