
 ۱۵۲-۱۲۵ :۱۳۹۹ سال / ۲ شماره / ۵۶ جلد / گياهي هايبيماري

و  Bipolaris ،Curvulariaي هاگونه یبرخ ییزايماریو ب یلوژنی، فیتاکسونوم
Exserohilum  رانیان در جنوب ایهمراه با گندم*  
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 1396بهار و تابستان  یران، طیکلوس در غالت جنوب اینیگرام يهاقارچ ییزايماریک و بیلوژنتیروابط ف ی، بررسییبه منظور شناسا

راحمد انجام شد. یه و بویلویبوشهر، خوزستان، فارس و کهگ يهاجو، چمن، ذرت و گندم  در استان يشه و طوقهیاز برگ، ر يبردارنمونه
 يهیو دو آرا Bipolaris )B. sorokiniana يبه دست آمده شامل سه گونه يهیجدا 141، یکیلوژنتیو ف یشناختختیبر اساس مطالعات ر

 .C. australiensis ،C. papendorfii ،C. spicifera، C( Curvularia ي)، چهار گونهBipolaris sp.2و  Bipolaris sp.1د یاحتماالً جد

verruculosa و (يک گونهی Exserohilum )E. rostratumارزن،   يان شامل رقم پروسویگندم يشهیبرگ و ر يرو ییزايماری) بود. آزمون ب
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Abstract 
In order to identify, study phylogenetic relationships and evaluate the pathogenicity of graminicolous fungi 
on cereals in southern Iran during the spring and summer of 2017, some roots, stems and rhizosphere soil 
were collected from barley, maize, millet, rice, and wheat fields in Bushehr, Fars, Khuzestan and Kohgiluyeh 
and Boyer-Ahmad Provinces, Iran. Based on morphological and phylogenetic studies, 141 recovered isolates 
were identified as three species of Bipolaris (B. sorokiniana and two probable new taxa Bipolaris sp1 and 
Bipolaris sp.2), four species of Curvularia (C. australiensis, C. papendorfii, C. spicifera, C. verruculosa) 
and one species of Exserohilum (E. rostratum). pathogenicity test was conducted on leaves and roots of 
Eram cultivar of barley, 504 cultivar of maize, Parosou cultivar of millet, Lanjan cultivar of rice, and Azar 
cultivar of wheat. In both pathogenicity tests pathogenic and nonpathogenic isolates were observed. This is 
the first report of potential pathogenicity of C. papendorfii in all tested plants; C. verruculosa in barley, 
millet, rice and wheat; C. spicifera in barley, millet and maize; and C. australiensis in barley, maize and rice.
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  مقدمه
هـاي  هاي میتوسپوریک بر اساس ویژگیگروهی از قارچ

ــت ــنس   ریخ ــوان ج ــت عن ــدیوم تح ــناختی کنی ــاي ش ه
ــی ــوس (گرامین ــدکننده روي  Graminicolousکل ــا رش ) ی

هـا  شوند. از جمله این قـارچ بندي میگندمیان مختلف، رده
 Bipolaris Shoemaker، Boedjin هـاي توان به جـنس می

Curvularia و Exserohilum J.K. Leonard and Suggs 
هـا از  ). ایـن گـروه از قـارچ   Sivanesan 1987کرد ( اشاره

بیمارگرهاي گیاهان و به خصوص گندمیان هستند و ممکن 
هاي خود ایجـاد کننـد.   است خسارت شدیدي را در میزبان

گندمیان و اخـتالل در  ي ها به دلیل حمله به ریشهاین قارچ
  اند.جذب آب و مواد غذایی بسیار مهم

هـا  ترین گیاهان براي انسـان هسـتند. آن  گندمیان از مهم
دهنـد و یـا در   درصد باالیی از غذاي انسان را تشـکیل مـی  

 Triticumگیرنـد. گنـدم (  فضاي سبز مورد استفاده قرارمی

aestivum L.)برنج ،(Oryza sativa L.) ذرت ،(Zea mays 

L. ــو  Panicum)، ارزن (.Hordeum vulgare L()، ج

miliaceum L.و چمــن ،((Poa spp. L.)  تــرین از مهــم
شوند. تا کنون در ایـران و  گیاهان در این تیره محسوب می

کلـوس  هاي مختلف گرامینـی زایی گونهجهان روي بیماري
-کلـوس گـزارش  هاي گرامینیکار شده است. از میان گونه

 B. sorokinianaهـاي زایـی گونـه  اثبـات بیمـاري  هایی از 

Shoemaker برنج، جو، چمن و گندم( يروSmiley et al. 

1993; McIntosh 1998; Lidong & Qiang 2002;  
Mirabolfathi & Ershad 2006; Morejon 
et al. 2006; Safaei et al. 2008; Abbasi & Aliabadi 
2009; Ershad 2009; Iftikhar et al. 2009; Karov et al. 
2009; Bashyal et al. 2011; Amarloo et al. 2012;  
Ghazvini 2012; Manamgoda et al. 2014; Mehraabi  

et al. 2015(  و B.spiciferaو گنـدم  چمـن،  بـرنج،  روي 

 Sivanesan 1987; Mohammadipour & Ershad( نیشکر

2002; Mirabolfathi & Ershad 2007; Saaneei et al. 
2011; Lin et al. 2012 (  در ایران و جهان در دست است

تـرین بررسـی در مـورد جداسـازي     بیش و از میان گندمیان
هـا روي گنـدم   زایـی آن ها و اثبـات بیمـاري  کلوسگرامینی

)  Sturz & Bernier 1987( برنیـر  و استرزانجام شده است. 
را در  B. sorokinianaها از جمله زایی برخی قارچبیماري

 &Richard( سـینتیا و  ریچاردگندم اثبات کردند. همچنین 

Cynthia 2007      این گونـه را بـه عنـوان عامـل پوسـیدگی (
ي گندم در اکامبا، کنیا اعالم کردند. این قارچ ریشه و طوقه

ي گندم در استرالیاي جنـوبی  عامل پوسیدگی ریشه و طوقه
). در Fedel-Moen & Harris 2010( نیز شناخته شده است

بـه عنـوان عامـل     B.  spiciferaایران این گونه بـه همـراه   
 .Irani et alي گندم گزارش شده اسـت ( بیماري در ریشه

 Sharafi( شرفی و صدروي). این موضوع در بررسی 2003

& Sadravi 2015 .عمــارلو و همکــاران) نیــز تأییــد شــد 
)Amarloo et al. 2010زایـی ایــن گونــه را در ) بیمــاري 

ي گنــدم در اسـتان خراســان شـمالی اثبــات کردنــد.   ریشـه 
هاي زایی گونهشواهد موجود حاکی از آن است که  بیماري

انـد و  کلوس به ویژه در ایران چندان بررسی نشـده گرامینی
اند. هاي خاص مورد بررسی بودهدر موارد محدود نیز گونه

هـاي  بنابراین در این پژوهش عـالوه بـر جداسـازي قـارچ    
گلوس از ریشـه، طوقـه و خـاك گنـدمیان جنـوب      امینیگر

ها بـر اسـاس   زایی و فیلوژنی آنایران، تاکسونومی، بیماري
اس) تـی ي داخلـی (آي ي ترانویسی شدهتوالی ژنومی ناحیه

  اي ریبوزومی بررسی شده است.اندي

  روش بررسی
 بردارينمونه

ي غـالت (جـو، چمـن،    برداري از خاك و ریشـه نمونه
از منــاطق مختلــف  96ذرت و گنــدم) در بهــار و تابســتان 
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ــتان ــه  اس ــارس و کهگیلوی ــتان، ف ــهر، خوزس ــاي بوش و  ه
 ). 1 بویراحمد به روش تصادفی انجام شد (جدول

هاي گیـاهی دارا و فاقـد عالئـم آلـودگی و خـاك      اندام
آوري و به صورت جداگانه در ي گیاهان جمعاطراف ریشه

اي کاغـذي داراي مشخصـات بـه آزمایشـگاه آورده     هپاکت
هاي قارچی با استفاده سازي نمونهشد. جداسازي و خالص

-آگـار و آب -دکسـتروز -زمینـی هاي کشت سـیب از محیط

 & Mirabolfathyاسـپور انجـام شـد (   آگار بـه روش تـک  

Ershad 2007; Amarloo et al. 2010, 2012; Nazari et 

al. 2015; Mehraabi et al. 2015هاي قـارچی بـا   ). نمونه
 ,Sivanesan 1987اسـتفاده از کلیـدها و مقـاالت معتبـر (    

Alcorn 1988, Berbee et al. 1999; Manamgoda et al. 

2014, 2015. Hernández-Restrepo et al. 2018 (
  شناسایی شدند.  

  
  کلوس به دست آمده در این پژوهشهاي گرامینیجدایه .1جدول 

Table 1. Graminicolus fungal isolates collected in this study 
Species Isolate Substrate Date Location Coordinate Accession 

Number 
B. sorokiniana       
 Gdez06 Turfgrass, 

root 
25/3/2017 Khuzestan, Dezful 32° 24' 2.436"N 48° 26' 37.6"E  

 Bchr01 Barley, root 28/3/2017 Kohgiluieh-va-
Buierahmad, Choram 

30°45'28.8"N 50°43'54.634"E MH370841 

 Bkaz01 Barley,root 5/6/2017 Fars, Kazerun 29°39'53.9994"N 51° 41' 27.6"E  
 Bkaz03 Barley, root 5/6/2017 Fars, Kazerun 29°39'53.9994"N 51° 41' 27.6"E  
 Wshu01 Wheat, soil 9/4/2017 Khuzestan, Shush 32° 12' 6.8"N 48° 15' 40.6"E MH370844 
 Bdrb01 Barley, root 13/6/2017 Fars, Darab 28°44'19.305"N 54°32'22.505"E  
 Gstn02 Turfgrass, 

root 
5/6/2017 Fars, Estahban 29° 9' 10.7994"N 53° 59' 2.4"E  

 Bbor01 Barley, soil 12/4/2017 Bushehr, Borazjan 29°14'13.1994"N 51°10'58.7994"E  
 Bkhr02 Barley, soil 5/6/2017 Fars, Khafr 29° 6' 17.7582"N 53° 9' 18.828"E  
  
 Bdrb11 Barley, soil 8/6/2017 Fars, Darab 28°44'19.305"N 54°32'22.505"E  
 Bahr01 Barley, root 13/4/2017 Bushehr, Ahram 28° 52' 38.4"N 51° 15' 53.977"E  
 Wdez01 Wheat, root 9/4/2017 Khuzestan, Dezful 32° 21' 38.768"N 48° 22' 41.595"E  
 Wand01 Wheat, root 9/4/2017 Khuzestan, 

Andymeshk 
32° 26' 9.5994"N 48° 18' 36"E  

 Gabd04 Turfgrass, 
leaf 

13/4/2017 Bushehr, Abdan 28° 6' 21.6"N 51° 43' 40.8"E  

 Wfsa05 Whaet, root 15/6/2017 Fars, Fasa 28° 33' 18.435"N 53° 24' 18.828"E  
 Wnrz05 Wheat, root 9/6/2017 Fars, Neyriz 29° 12' 50.593"N 54° 19' 27.412"E  
 Wkho02 Wheat, root 30/3/2017 Bushehr, Khormuj 28° 39' 44.778"N 51° 22' 3.521"E  
 Bbor02 Barley, root 31/3/2017 Bushehr, Borazjan 29°14'13.1994"N 51°10'58.7994"E  
 Blam01 Barley, root 18/6/2017 Fars, Lamerd 27°21'46.7994"N 53° 8' 56.4"E  
 Wzrn07 Wheat, root 11/7/2017 Fars, Zarghan 29°46'51.5994"N 52°43'11.9994"E  
 Wnoa03 Wheat, root 1/4/2017 Fars, Nodan 29° 47' 32.397"N 51° 40' 33.009"E  
 Bchm01 Barley, root 28/3/2017 Kohgiluieh-va-

Buierahmad, Choram 
30° 45' 3.276"N 50° 44' 28.954"E  

 Gsvs02 Turfgrass, 
root 

1/4/2017 Fars, Sarvestan 29° 16' 45.138"N 53° 13' 47.982"E  

 Bbeh01 Barley, root 26/3/2017 Khuzestan, Behbahan 30° 37' 22.045"N 50° 13' 43.430"E  
 Bsvs03 Barley, leaf 1/4/2017 Fars, Sarvestan 29° 16' 38.138"N 53° 14' 47.982"E  
 Bjnb03 Barley, root 15/6/2017 Fars, Abadeh, 

Janatabad 
31°10'58.7994"N 52°37'19.1994"E  



 ۱۵۲-۱۲۵ :۱۳۹۹ سال / ۲ شماره / ۵۶ جلد / گياهي هايبيماري

129 129  
 

  . ادامه1جدول 
Table 1. Continued. 
Species Isolate Substrate Date Location Coordinate  Accession 

Number 
 Begd01 Barley, root 7/5/2017 Fars, Eghlid 30°55'44.3994"N 52°43'22.7994"E  
 Bgha02 Barley, leaf 5/6/2017 Fars, Jahrom, 

Ghotbabad 
28° 38' 58.164"N 53°37'48.2394"E  

 Blar07 Barley, soil 20/3/2017 Fars, Lar 27°40'55.1994"N 54° 20' 16.8"E  
 Blar08 Barley, root 20/3/2017 Fars, Lar 27°40'55.1994"N 54° 20' 16.8"E  
 Wdez02 Wheat, root 26/3/2017 Khuzestan, Dezful 32° 21' 38.768"N 48° 22' 41.595"E  
 Wgnk02 Wheat, root 5/6/2017 Fars, Gonak 28° 29' 32.432"N 53°31'44.2234"E  
 Btgr02 Barley, root 6/7/2017 Fars, Toghor 28° 31' 34.29"N 53° 39' 19.48"E  
 Wstn03 Wheat, root 9/5/2017 Fars, Estahban 29° 49' 51.816"N 53° 34' 56.424"E  
 Wdsl04 Wheat, root 29/3/2017 Kohgiluieh-va-

Buierahmad, Dejh 
soleiman 

30° 17' 49.2"N 50° 39' 28.8"E  

 Blar02 Barley, root 20/3/2017 Fars, Lar 27°40'55.1994"N 54° 20' 16.8"E  
B. sorokiniana       
 Wkmr01 Wheat, soil 19/5/2017 Fars, Kohmareh 29° 35' 45.6"N 52° 15' 54"E  
 Gmoa02(2) Turfgrass, 

root 
30/3/2017 Bushehr, Borazjan, 

Mohamad abad 
29° 19' 22.8"N 51° 11' 16.8"E  

 Gand02 Turfgrass, 
root 

26/3/2017 Khuzestan, 
Andymeshk 

32° 26' 9.5994"N 48° 18' 36"E  

 Wkmr06 Wheat, soil 19/5/2017 Fars, Kohmareh 29° 35' 45.6"N 52° 15' 54"E  
 Bnza02 

 
Barley, root 1/4/2017 Fars, Sarvestan, 

Nazarabad 
29° 9' 55.832"N 53° 16' 3.269"E  

 Wdsl02 Wheat root 29/3/2017 Kohgiluieh-va-
Buierahmad, Dejh 
soleiman 

30° 17' 49.2"N 50° 39' 28.8"E  

 Blar04 Barley, root 20/6/2017 Fars, Lar 27°40'55.1994"N 54° 20' 16.8"E  
 Gsvs01 Turfgrass, 

root 
5/6/2017 Fars, Sarvestan 29° 16' 38.130"N 53° 14' 47.960"E  

 Gjhr06 Turfgrass, 
leaf 

9/6/2017 Fars, Jahrom 28°18'20.0262"N 53° 20' 32.352"E  

 Wshu01r Wheat, root 26/3/2017 Khuzestan, Shush 32° 12' 6.8"N  48° 15' 40.6"E  
 Meia01 Maize, root 19/7/2017 Fars, Abadeh, Enayat 

abad 
31° 7' 51.6"N 52° 40' 1.2"E  

 Bjnb06 Barley, soil 15/6/2017 Fars, Abadeh, Janat 
abad 

31°10'58.7994"N 52°37'19.1994"E  

 Gshz06 Turfgrass, 
root 

14/7/2017 Fars, Shiraz 29° 38’ 18.70”N 52° 31’ 28.10”E  

 Wgnk06 Wheat, root 2/6/2017 Fars, Gonak 28° 29' 32.432"N 53°31'44.2234"E  
 Bdrb15 Barley, root 9/5/2017 Fars, Darab 28° 44' 51.816"N 54° 32' 56.424"E  
 Wfrg02 Wheat, root 9/4/2017 Fars, Forag 28° 19' 1.2"N 55° 12' 3.6"E  
 Wtns01 Wheat, root 27/3/2017 Kohgiluieh-va-

Buierahmad, 
Tangsulak 

30° 39' 39.6"N 50° 31' 12"E  

 Btgr01 Barley, root 6/7/2017 Fars, Toghor 28° 31' 34.29"N 53° 39' 19.48"E MH370843 
C. australiensis       
 Wdrb01 Wheat, root 28/5/2017 Fars, Darab 28°44'18.305"N 54°32'20.505"E  
 Mtgd01 Maize, root 24/6/2017 Fars, Takhte jamshid 29°55'37.1994"N 52°52'19.1994"E  
 Wbnt02 Wheat, root 10/6/2017 Fars, Baavanat 30° 29' 31.2"N 53° 34' 30"E  
 Gdeh2(4) Turfgrass, 

root 
27/3/2017 Bushehr, Dehdaran 29° 30' 7.1994"N 50°54'53.9994"E  

 Wkho01 Wheat, root 30/3/2017 Bushehr, Khormuj 28° 39' 44.778"N 51° 22' 3.521"E  
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  ادامه. 1جدول 
Table 1. Continued. 
Species Isolate Substrate Date Location Coordinate  Accession 

Number 
 Bstn02 Barley, root 9/5/2017 Fars, Estahban 29° 9' 10.7994"N 52° 34' 30"E  
 Mzrn05 Maize, root 3/7/2017 Fars, Zarghan 29°46'51.5994"N 52°43'11.9994"E  
 Wlam01 Wheat, root 15/6/2017 Fars, Lamerd 27°21'46.7994"N 53° 8' 56.4"E  
 Gabd07 Turfgrass, 

root 
16/6/2017 Bushehr, Abdan 28° 6' 21.6"N 51° 43' 40.8"E  

 Begd01 Barley, root 7/5/2017 Fars, Eghlid 30°55'44.3994"N 52°43'22.7994"E  
 Gbgh01r Turfgrass, 

root 
11/7/2017 Fars, Bajgah 29° 44' 8.259"N 52° 35' 32.198"E  

 Gssr04 Turfgrass, 
root 

6/5/2017 Fars, Saadat shahr 30° 4' 58.7994"N 53° 6' 0"E  

 Msad01 Maize, root 1/5/2017 Khuzestan, Safi abad 32°16'40.7994"N 48° 25' 33.6"E  
 Mzrn06 Maize, root 3/7/2017 Fars, Zarghan 29°46'51.5994"N 52°43'11.9994"E  
C. australiensis       
 Wrnz03 Wheat, root 1/4/2017 Fars, Roniz 29° 10' 43.346"N 53° 45' 38.175"E  
 Wlar03 Wheat, soil 29/5/2017 Fars, Lar 27° 42' 3.6"N 54° 19' 30"E  
 Mmrt01 Maize, root 10/6/2017 Fars, Marvdasht 29° 52' 43.45"N 52° 50' 8.494"E  
 Gbnt04r Turfgrass, 

root 
8/6/2017 Fars, Bavanat 30° 29' 8.13"N 53° 35' 35.99"E  

 Wbgh01 Wheat, root 11/7/2017 Fars, Bajgah 29° 43' 1.1994"N 52° 35' 32.188"E  
 Bdrb10 Barley, root 9/5/2017 Fars, Darab 28°44'19.305"N 54°32'22.505"E  
 Gdsol3(3) Turfgrass, 

root 
29/3/2017 Kohgiluieh-va-

Buierahmad, Dejh 
soleiman 

30° 19' 24.88"N 50° 40' 41.08"E  

 Wfsa02r Wheat, root 5/6/2017 Fars, Fasa 28°59'38.3994"N 53°38'27.5994"E  
 Gabh02 Turfgrass, 

leaf 
12/6/2017 Fars, Abadeh 31° 6' 18"N 52° 43' 4.8"E  

 Wmdk01 Wheat, soil 27/3/2017 Fars, Murdak 28° 26' 33.810"N 53° 52' 46.997"E  
 Gssr05 Turfgrass, 

root 
12/6/2017 Fars, Saadatshahr 30° 5' 20.3994"N 53° 8' 20.4"E  

 Mtgd02 Maize, root 5/7/2017 Fars, Takhte jamshid 29° 56' 37.88"N 52° 52' 22.90"E  
 Gbnt01 Turfgrass, 

root 
5/5/2017 Fars, Bavanat 30° 29' 8.13"N 53° 35' 35.99"E  

 Bkhd02 Barley, root 9/6/2017 Fars, Khorambid 30° 36' 50.195"N 53° 12' 25.805"E  
 Gbnt02 Turfgrass, 

root 
5/5/2017 Fars, Bavanat 30° 29' 8.13"N 53° 35' 35.99"E  

 Bstn01 Barley, soil 31/3/2017 Fars, Estahban 29° 9' 10.7994"N 53°58'22.7994"E  
 Gbnt04 Turfgrass, 

soil 
5/5/2017 Fars, Bavanat 30° 29' 8.13"N 53° 35' 35.99"E  

 Gfsa03 Turfgrass, 
root 

5/6/2017 Fars, Fasa 28°34'24.7548"N 53°22'52.0674"E  

 Gfsa04 Turfgrass, 
root 

5/6/2017 Fars, Fasa 28°34'24.7548"N 53°22'52.0670"E  

 Mzrn07 Maize, root 3/7/2017 Fars, Zarghan 29°46'51.5994"N 52°43'11.9994"E  
 Mtgr01 Maize, root 5/6/2017 Fars, Toghor 31° 0' 39.5994"N 52° 47' 31.2"E  
 Mzrn03 Maize, soil 3/7/2017 Fars, Zarghan 29°46'51.5994"N 52°43'11.9994"E  
 Gand05 Turfgrass, 

root 
26/3/2017 Khuzestan, 

Andymeshk 
32° 26' 9.5994"N 48° 18' 36"E  

 Mlpi01 Maize, root 30/3/2017 Fars, Lapouei 29° 48' 54"N 52° 37' 26.4"E  
 Bkhd01 Barley, soil 13/6/2017 Fars, Khorambid 30° 36' 50.185"N 53° 12' 25.805"E  
 Gshz04 Turfgrass, 

soil 
12/7/2017 Fars, Shiraz 29°39'43.1994"N 52° 30' 21.6"E  
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  . ادامه1جدول 
Table 1. Continued. 
Species Isolate Substrate Date Location Coordinate  Accession 

Number 
 Badh02 Barley, root 14/6/2017 Fars, Abadeh 31° 12' 14.4"N 52° 36' 14"E  
 Mzrn11 Maize, root 8/6/2017 Fars, Zarghan 29°46'51.5994"N 52°43'11.9994"E  
 Gssr06 Turfgrass, 

root 
3/7/2017 Fars, Saadat shahr 30° 5' 20.3994"N 53° 8' 20.4"E  

 Gshz08 Turfgrass, 
root 

11/7/2017 Fars, Shiraz 29° 39' 4.58"N 52° 29' 45.87"E  

 Bshz03 Barley, root 11/7/2017 Fars, Shiraz 29° 39' 13.71"N 52° 29' 38.61"E  
 Wzrn06 Wheat, root 8/6/2017 Fars, Zarghan 29° 45' 50.98"N 52° 42' 48.57"E  
 Wfsa02 Wheat, soil 5/6/2017 Fars, Fasa 28°59'38.3994"N 53°38'27.5994"E  
 Gjhr05 Turfgrass, 

root 
5/6/2017 Fars, Jahrom 28°18'20.0262"N 53° 20' 32.352"E  

 Gjhr04 Turfgrass, 
root 

5/6/2017 Fars, Jahrom 28°18'20.0262"N 53° 20' 32.352"E  

 Wfrg04 Wheat, root 9/4/2017 Fars, Forg 28° 19' 1.2"N 55° 12' 3.6"E  
 Mlpi02 Maize, root 1/4/2017 Fars, Lapouei 29° 48' 54"N 52° 37' 26.4"E  
 Wadh01 Wheat, root 6/7/2017 Fars, Abadeh 31° 12' 14.4"N 52° 36' 0"E  
C. australiensis       
 Gssr02 Turfgrass, 

root 
3/7/2017 Fars, Saadat shahr 30° 5' 20.3994"N 53° 8' 20.2"E  

 Wbon02 Wheat, root 9/4/2017 Khuzestan, Bonrashid 31° 8' 56.4"N 49° 39' 3.6"E  
 Gfsa02 Turfgrass, 

soil 
5/6/2017 Fars, Fasa 28°59'38.3800"N 53°38'27.5994"E  

 Wgnk07 Wheat, soil 2/6/2017 Fars, Gonak 29°26'51.2234"N 52° 32' 7.0674"E  
C. papendorfii       
 Mshm01 Maize, root 16/6/2017 Fars, Eghlid, 

Shahrmian 
30° 50' 6"N 52°20'31.1994"E  

 Gsmr03 Turfgrass, 
root 

27/3/2017 Khuzestan, Siah 
mansour  

32° 19' 30"N 48° 30' 32.4"E MH370847 

 Gsmr01 Turfgrass, 
root 

10/6/2017 Fars, Bavanat 30° 30' 3.6"N 53°35' 9.5994"E MH370848 

 Wnrz04 Wheat, root 9/6/2017 Fars, Neyriz 29°12'11.9994"N 54° 19' 42"E  
 Wzrn08 Wheat, leaf 8/6/2017 Fars, Zarghan 29° 45' 50.98"N 52° 42' 48.57"E  
C. spicifera       
 Wmho01 Wheat, leaf 1/4/2017 Fars, Maharloo 29° 21 '19.765"N 52° 49' 17.414"E MH370838 
 Blam02 Barley, root 13/6/2017 Fars, Lamerd 27° 19' 33.6"N 53°13'33.5994"E  
 Bshz02 Barley root 13/7/2017 Fars, Shiraz 29° 39' 28.8"N 52°29'52.7994"E MH370840 
 Wabd01 Wheat, root 30/3/2017 Fars, Abdan 28°5'13.1994"N 51°45'43.2"E MH370845 
C. verruculosa       
 Wfzd01 Wheat, root 18/7/2017 Fars, Firuzabad 28° 50'40. 282"N 52° 34'16.606"E  
 Mshm02 Maize, root 15/6/2017 Fars, Eghlid, 

Shahrmian 
30° 50' 6"N 52°20'31.1994"E  

 Gbgh01 Turfgrass, 
soil 

19/7/2017 Fars, Bajgah 29° 44' 52.8"N  52° 34' 30"E  

 Gbnt03 Turfgrass, 
root 

10/6/2017 Bavanat, Fars 30° 30' 3.6"N 53° 35' 9.5994"E MH375716 

E. rostratum       
 Mbeh01 Maize, root 4/7/2017 Behbahan, Khuzestan 30° 37' 32.6"N 50° 14' 43.2"E MH370849 
Bipolaris sp.1       
 Wrnz02 Wheet, leaf 31/3/2017 Fars, Roniz, 

Estahban,  
29° 10' 43.346"N 53° 45' 38.175"E MH370839 
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  . ادامه1جدول 
Table 1. Continued. 
Species Isolate Substrate Date Location Coordinate  Accession 

Number 
 Wrnz04 Wheat, soil 1/4/2017 Fars, Roniz 29° 10' 43.346"N 53° 45' 38.175"E  
 Bbtd03 Barley, root 27/3/2017 Khuzestan, Masjed 

soleiman, Batvand 
31° 59' 9.6"N 49° 5' 9.5994"E  

 Gstn01 Turfgrass, 
root 

9/5/2017 Fars,Estahban 29°9'10.7994"N. 53°58'22.7994"E
. 

 

 Bpsd01 Barley, soil 9/6/2017 Fars, Pasargad 30° 12' 36"N 53° 12' 14.4"E  
Bipolaris sp.2       
 Wfsa01 Wheet, root 5/6/2017 Fars, Fasa 28°59'38.3994"N 53°38'27.5994"E MH370846 
 Wgnk03 Wheat, root 2/6/2017 Fars, Gonak 28° 29' 32.432"N 53°31'44.2234"E  
  Bkhr09 Barley, root 5/6/2017 Fars, Khafr 29° 6' 17.7582"N 53° 9' 18.828"E  
 Bsvs02 Barley, root 1/4/2017 Fars, Sarvestan 29° 16' 57.6"N 53°13'23.0538"E  

 Wdsl01 
 

Wheat, root 27/3/2017 Kohgiluieh-va-
Buierahmad, Dejh 
soleiman 

30° 17' 49.2"N 50° 39' 28.8"E  

 Gsvs03 Turfgrass, 
soil 

19/6/2017 Fars, Sarvestan 29° 16' 57.6"N 53°13'23.0538"E  

 Wmho02 Wheat, root 1/4/2017 Fras, Maharloo 29° 21 '19.765"N 52° 49' 17.414"E  
Bipolaris sp.2       
 Wgha01 Wheat, root 5/6/2017 Fras, Jahrom, Ghotb 

abad 
28° 38 16.126"N 53° 3734.576"E  

 Bstn05 Barley, soil 19/5/2017 Fars, Estahban 29° 9' 10.7994"N 53°58'22.7994"E  
 Gram02 Turfgrass, 

root 
27/3/2017 Khuzestan, 

Ramhormoz 
31°22'22.8"N 49°29'45.6"E  

 Wabd02 Wheat, root 30/3/2017 Bushehr, Abdan 28°5'13.1994"N 51°45'43.2"E  
 Bdrb16 Barley, root 28/5/2017 Fars, Darab 28°44'18.305"N 54°32'20.505"E  
B. = Bipolaris C. = Curvularia E. = Exserohilum r = root  

  
 بررسی رشد روزانه

به منظور بررسی رشد روزانه، یک جدایه از هر گونـه و   
هاي متفاوت از نظر نماي پرگنه با سایر یک نمونه از جدایه

متـري  همان گونه در تشتک پتري هشـت میلـی   هايجدایه
ي سلسـیوس بـا سـه    درجـه  40تا  5کشت و در انکوباتور 

تکرار قرار داده شد. نتایج میـزان رشـد جدایـه بـر حسـب      
گیـري و ثبـت   متر تا روز دهم به صورت روزانه اندازهمیلی

  گردید. 

 زاییبیماري

-سـانتی  قرص نیم 7تا  5ها، سازي جدایهپس از خالص

ي منتخـب بـه گنـدم سـترون دو بـار      متري از هـر جدایـه  

ــده در  ــوکالو ش ــار درجــه 121ات  5/1ي سلســیوس و فش
اري دروز در تاریکی نگـه  14تا  9اتمسفر اضافه و به مدت 

ي گیاهـان  و به صورت مخلوط با خـاك گلـدان بـه ریشـه    
رقم پروسوي ارزن،  لنجـان بـرنج، ارم جـو،    مورد آزمون (

 .Amarloo et alزنـی شـد (  ) مایـه دمذرت و آذر گنـ  504

روزه از  7زنــی بــه بــرگ گیاهــان    ). بــراي مایــه 2012
 لیتــر اســتفاده شــداســپور در میلــی  2×410سوسپانســیون 

)Nazari et al. 2015    آبیاري گیاهان بـه صـورت روزانـه .(
براي برنج و ذرت و یک روز در میان براي جو انجام شـد.  

ي کشـاورزي  پزشکی دانشکدهي گیاهاین بررسی در گلخانه
 35و  19ي دانشگاه شیراز با حداقل و حداکثر دماي روزانه

درجــه سلســیوس، در شــرایط نــوري طبیعــی محــیط و بــا 
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سیستم گرمایشی رادیاتور در مدت سه مـاه (دي مـاه سـال    
) انجـام شـد. از عالئـم برگـی از     1396لغایت اسفند  1396

ت روزانه و عالئم زنی به صورروز سوم تا دهم پس از مایه
بـرداري شـد. بـراي    روز مـورد یادداشـت   21ریشه پس از 
هـاي  زایی از برگ و بذر داراي عالئم و ریشهاثبات بیماري

کشـت  دارا یا فاقد عالئـم اسـتفاده و قطعـات روي محـیط    
  آگار در سه تکرار کشت داده شد. -دکستروز -زمینیسیب

 کیسنجی و واکاوي فیلوژنتیاستخراج ژن، توالی

 از آمـده  دست به هايگونه فیلوژنتیک بررسی منظور به
 هـایی گونـه  مورد در و جدایه یک گونه هر از پژوهش این

 یـک  بودنـد،  متفاوت يبا ظاهر پرگنه هایییهجدا يکه دارا
-محـیط  از اسـتفاده  با سازينمونه انتخاب و پس از خالص

 میسـلیوم تکثیـر شـده و    دکستروز-زمینـی سـیب  هايکشت
و بـه   PLUS-TMDNG یتبا استفاده از ک ياناياستخراج د
ــط تول یهروش توصــ ــدشــده توس ــده انجــام  ی ــدکنن  گردی

)Mostowfizadeh-Ghalamfarsa et al. 2010و یفیت). ک 
ــت ــتگاه    يااندي کمی ــتفاده از دس ــا اس ــده ب ــتخراج ش اس

) یکـا آمر ي،(نانودراپ تکنولوژ 1000يد-نانودراپ مدل ام
 اياندي سازي. فزونشد ینانومتر بررس 260در طول موج 

 اياندي هــايژن داخلــی يشــده ترانویســی يفاصــله
ــوزومی ــا ریبــ ــا  بــ ــتفاده از آغازگرهــ  = ITS1 ياســ

5́TCCGTAGGTGAACCTGCGG3  ITS4 = 5́TCCو  ́

TCCCGCTTATTGATATGC3́  )White et al. 1990 (
 .شد انجام

 واکـنش  لیتـر میکـرو  25 در پلیمـراز  ايزنجیـره  واکنش
 ،BSAاز  یکرومولم 100، ×10از بافر  لیترمیکرو 5/2 شامل
 2MgCl، 1از  یکرومــولم dNTPs، 5/2از  یکرومــولم 100
 100مراز و پلی Taqواحد از  4/0از هر آغازگر،  یکرومولم

-Mostowfizadeh( شـد  انجـام  هـدف  ايانينانوگرم از د

Ghalamfarsa & Mirsoleimani, 2013 .( انجـام  شـرایط 
 یمورد استفاده عبارت بود از واسرشتگ ژن براي آزمون این
 در واسرشـتگی )، دقیقه(سه  سلسیوس يدرجه 95در  یهاول
 52 در شـدگی جفـت )، دقیقـه  یـک ( سلسیوس يدرجه 95

 يدرجـه  72 در گسـترش )، دقیقه یک( سلیسیوس يدرجه
 يدرجـه  72 در نهـایی  گسـترش  و) دقیقـه  یک( سلسیوس
 .چرخه 30 در)دقیقه(ده  سلسیوس

بـا الکتروفـورز در ژل    یمـراز پل ايیـره واکنش زنج یجنتا
در بـافر   یـد بروما یدیومدرصد ات05/0 يدرصد آگارز حاو1

TBE )10,8 ــر ــرم ت ــرم  37/0 یس،گ ــرم EDTA، 5/5گ  گ
 یـک  مـدت  بـه ) لیتر یک حجم تا مقطر آب و اسید بوریک
 زیـر  اينادي قطعـات  و شـد  تأییـد  ولـت  80 در و ساعت
 بـرداري عکـس  داکیـومنتر  ژل از استفاده با فرابنفش پرتوي
 یـک  بـا  مقایسـه  در آمـده  دست به نوارهاي ياندازه و شد

هـاي  ژن .شـد  بـرآورد  بـازي  جفـت  100 اياندي نشانگر
سـنجی بـه شـرکت زیسـت     سازي شـده بـراي تـوالی   فزون

 فناوران آسیا ارسال شد.

 Bioeditاستفاده از نرم افزارِ  با آمده دست به هايتوالی
)Hall, 1999 (آمـد  دست به برآیند يرشتهو  شد ویرایش .

 ,GenBank( ژن بانـک  بـه  ارائـه  از پـس  برآیند هايرشته

NCBI, USA; [Online] http://www.ncbi.nlm.  
nih.gov/ ــزار ــرم اف ــا ن  ;GenBank; NCBI( BanKit) ب

USA; [Online] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

BankIt/  (بعدي مطالعات براي رسیدست يشماره اخذ و 
 .شد استفاده

ــوژنتیکی مطالعــات ــه فیل ــافتن منظــور ب ــط ی ــین رواب  ب
 تنـوع  سـطح  از آگـاهی  چنـین هـم  و هـا گونه هايجمعیت
مـورد مطالعـه و    قطعـات  یـه کل يبـرا  ايگونهدرون ژنتیکی
 سـازي ردیـف صورت گرفـت.   یکیسطح تنوع ژنت یابیارز

 دستبه هايتوالی همراه به شده ویرایش هايتوالی ابتدایی
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 Manamgoda et( معتبر مقاالت به مربوط ژن بانک از آمده

al. 2011, 2012, 2014; Hernández-Restrepo et al. 

) Thompson et al. 1997( ClustalX) با نرم افـزارِ   2018
نمـایی طبـق روش   ي درسـت شـد. رهیافـت بیشـینه    انجام

-Mostowfizadeh( میرســلیمانی و قلمفرســا زادهمســتوفی

Ghalamfarsa & Mirsoleimani, 2013    بـا هـزار بـوت (
بـر اسـاس   استراپ انجام شـد و درخـت بـه دسـت آمـده      

ي شــدهي ترانویســیي تــوالی نوکلئوتیــدي فاصــلهمقایســه
  اي ریبوزومی ترسیم گردید.اناس) ديتیداخلی (آي

 و بحث جینتا

)  در ایـن  1جدایه به دسـت آمـده (جـدول     141تعداد 
)، 2شـناختی (جـدول   بررسی بر اسـاس مطالعـات ریخـت   

) و واکاوي 4زایی (جدول )، بیماري3سرعت رشد (جدول 
 & Bipolaris ) Tsudaفیلــوژنتیکی شــامل یــک گونــه 

UeyamaB. sorokinianaي احتمـاالً  ) و دو آرایه1) (شکل
)؛ Bipolaris sp.2و  Bipolaris sp.1توصیف نشده (به نام 

 Curvularia) ،C. australiensis (Bugnic. exچهار گونه 

M.B.) Manamgoda, L. Cai & K.D. Hyde ،C. 

papendorfii Aa ،C. spicifera (Bainier) Boedijn   وC. 

verruculosa Tandon and Bilgrami   و  )5تـا   2(شـکل
 Exserohilum )E. rostratum (Drechsler)یـک گونـه   

K.J. Leonard & Suggs(  شـکل)هـاي  ) بـود. ویژگـی  6
آمـده   2ها در جدول سنجی جدایهشناختی و ریختریخت

هـا از نظـر سـرعت رشـد نیـز رفتارهـاي       است، این جدایه
هاي به دست ). جدایه3متفاوتی از خود نشان دادند (جدول

ــارچآمــده در مجموعــه ــاهي ق پزشــکی شناســی بخــش گی
  شوند.  داري میدانشگاه شیراز نگه دانشکده کشاورزي
هاي منتخب روي برگ، ریشه زایی جدایهبررسی بیماري

زایـی و  ي گیاهان مورد آزمون هر دو حالت بیماريو طوقه

-یژگـ یو درادامـه ). 4زایی را نشان داد (جدولعدم بیماري
  .استبه دست آمده  ذکر شده  يهاهیآراي ها

Bipolaris sorokiniana Shoemaker 1959 
 و پرگنه شکل نظر از يادیز اریبس تنوع يدارا گونه نیا
 مـوارد  یدر برخـ  یبـود. حتـ   کروسکوپیم ریدر ز هااندام

 25 در شـکل هـم  يهاپرگنه يروزانه رشد زانیم در تفاوت
 بـه  يهاهیجدا. شد مشاهده گونه نیا در وسیسلس يدرجه
 ظـاهر  لحـاظ  بـه  يظـاهر  نظـر  از گونـه  نیا از آمده دست
 وفوریدیـ کن به ومیدیکن اتصال محل و وفوریدیکن و ومیدیکن
ــ ــهچیه ــا گون ــا یرتیمغ ــا ب ــابع ریس  ;Alcorn 1983( من

Sivanesan 1987; Ahmadpour et al. 2011; 

Manamgoda et al. 2014 (طـول  لحـاظ  از یول  .نداشتند 
ــکن ــا ومیدی ــه ب ــزارش ينمون ــده گ ــط ش ــانیس توس   وانس
)Sivanesan 1987 ( وانسـان یس ينمونـه  در. بـود  متفـاوت 
 کرومتـر یم 100 از شیب طول يواسطه به گونه نیا) 1987(
 حـال . بود شده جدا خود به کینزد يهاگونه از هاومیدیکن
 نیا در گونه نیا يبرا آمده دست به يهاهیجدا تمام که آن

 97 حـداکثر ( کرومتریم 100 از ترکم ومیدیکن طول پژوهش
 بـا  وفوریدیـ کن طـول  نظـر  از نیچنـ هـم . داشتند) کرومتریم

 Mehraabi( همکاران و یمهراب توسط شده یبررس ينمونه

et al. 2015 (یبررسـ  در کـه  صـورت  نیا به. بود متفاوت 
ـ  کرومتریم 200 برابر وفوریدیکن طول حداکثر شده ذکر  یول
 کرومتـر یم 300 پژوهش نیا از آمده دست به يهانمونه در
 Amarloo( سایر انتشـارات  یبررس باتفاوت  نیا البته. بود

et al. 2010; Naeimi et al. 2011; Manamgoda et al. 

 کـه  شد مشاهده مقاالت نیا در. شد برطرف) 2014 ,2012
 یعامل کرومتریم 300 طول و سلول چهار با ومیدیکن وجود
 B. sorokininana از این مطالعه يهاهیجدا جداشدن يبرا
 يبـردار نمونـه  يهـا محـل  در تفاوت است ممکن و ستین

بـه  یمـدت  گونـه  نیا. باشد هااندام ياندازه در تفاوت عامل



 ۱۵۲-۱۲۵ :۱۳۹۹ سال / ۲ شماره / ۵۶ جلد / گياهي هايبيماري

135 135  
 

  



  ... و Bipolaris ،Curvulariaهاي زايي برخي گونهتاکسونومي، فيلوژني و بيماري :زاده قلمفرساکهن و مستوفیفکری
 

136 136 
 

  
  کلوس به دست آمده در این بررسیهاي گرامینیمتر در روز) جدایهسرعت رشد (میلی .3جدول 

Table 3.  Growth rate (mm/d) of the graminicolus fungal isolates collected in this study 
species Isolate Temperature (°C) 

5 10 15 20 25 30 35 37 40 
B. sorokiniana          
Bchr01  0 1.42 5.57 16.42 9.71 17.66 16.00 13.28 0 
Wstn03  0 7.10 12.10 19.00 18.31 13.72 15.16 6.60 0 
Gjhr06  0 6.45 12.95 18.66 18.12 16.00 17.83 18.14 0 
Bstn01  0 2.65 6.55 16.37 17.15 17.15 14.80 15.00 0 
Wgnk03  0 6.30 9.80 17.57 16.85 20.44 19.85 19.90 0 
Wkmr01  0 7.75 12.50 19.90 17.95 19.75 19.10 7.05 0 
Bkhr02  0 3.95 10.95 17.33 11.35 17.56 20.88 18.20 0 
Wand04  0 5.10 10.35 18.66 17.88 18.42 20.28 19.42 0 
Begd01  0 1.90 6.15 12.70 14.35 18.55 18.28 12.00 0 
Gram02  0 3.15 7.00 11.30 18.00 18.00 15.40 13.70 0 
C. australiensis          
Gfsa02  0 3.70 11.66 18.66 18.17 20.83 25.60 23.83 0 
C. papendorfii          
Mshm01  0 7.50 20.05 22.00 20.80 23.00 23.50 19.62 0 
Gsmr01  0 4.00 16 19.00 19.80 19.00 17.00 3.00 0 
C. spicifera          
Wmho01  0 7.41 13.12 19.00 18.16 16.66 16.18 17.85 0 
C. verruculosa         
Gsmr03  0 4.05 15.70 19.71 19.88 19.25 18.30 0 0 
Gbnt03  0 3.70 9.90 19.71 19.71 21.83 21.50 0 0 
E. rostratum          
Mbeh01  0 5.85 14.66 16.60 16.60 19.00 20.16 12.30 0 
Bipolaris sp.1          
Wrnz02  0 5.65 11.50 19.00 15.80 17.56 20.31 18.20 0 
Bipolaris sp.2          
Wmrt01  0 5.69 7.69 14.40 14.00 16.18 17.18 14.33 0 
Bstn04  0 4.25 10.25 14.83 16.87 15.00 14.60 0 0 
B. = Bipolaris C. = Curvularia E. = Exserohilum 

 
 کـه  شدیم شناخته  B. multiformis (Jooste) Alcorn نام

 داد نشـان ) Manamgoda et al. 2014(گـر ید يهاپژوهش
-کی یکیلوژنتیف و یشناختختیر لحاظ به گونه دو نیا که
    .هستند سان
ـ ا در کنـون  تـا  گونـه  نیا  يهـا زبـان یم از جهـان  و رانی

ـ ا در. اسـت  شـده  يجداسـاز  مختلف  علـف  اق،یـ ق از رانی
- يادولپه یبرخ ،).Sorghum halepense (L.) Pers( دوروا
 Festuca( قرمـز  بـره  علف گلرنگ، چمن، جو، گندم، ها،

rubra L.(،  یمرتعـ  چمـن )Poa pratensis L. (علـف  و 
ــبور ــو يای ــدن در و) .Agrostis tenuis Sibth( نییم  از ای

ــ ــبز یارزن ــو، ،).Setaria faberi Herrm( س ــاودار ج  چ
)Secale cereale L.(،  خارخسـک )Tribulus terrestris 

L. (گـر ید يهـا خـانواده  ياریبس از و هانهیگرام از ذرت و 
-Aliaceae ،Ericaceae ،Fabaceae ،Cariophylac مانند

eae ،Linaceae ،Moracea ،Polygoniaceae ،Euphorb-

iaceae ،Lauraceae ،Marantaceae ،Orchidaceae، Pl-

antaginaceae و Rosaceae بود شده يجداساز )Ershad 

2009; Ahmadpour et al. 2011, 2014; Farr & 

Rosman 2013; Mehraabi et al. 2015.(  یبررس نیا در 
يشهیچمن،ر يشهیر جو، خاك و شهیر برگ، از گونه نیا
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  ي گیاهان مورد آزمونهاي به دست آمده از این پژوهش در برگ و ریشهزایی جدایهبیماري .4جدول 
Table 4.  Pathogenicity of the graminicolus fungal isolates collected in this study in leaves and roots of tested 
plants 
Species Isolate Barley  Maize  Millet  Rice  Wheat 

leaf root  leaf root  leaf root  leaf root  leaf root 
B. sorokiniana               
 Bchr02 + +  + +  + +  + +  + + 
 Gjhr06 + +  + +  + +  + +  + + 
 Wstn03 + +  - +  + +  - +  + + 
C. australiensis               
 Gfsa01 - +  + +  + +  + +  + + 
C. papendorfii               
 Mshm01 + +  + +  + +  - +  + + 
 Gsmr01 + +  + +  + +  + +  + + 
C. spicifera               
 Wmho01 + +  + +  + +  - +  + + 
C. verruculosa               
 Gsmr03 + +  + +  + +  + +  + + 
E. rostratum               
 Mbeh01 + +  + +  - +  - +  - + 
Bipolaris sp.1               
 Wrnz02 + +  + +  - +  + +  + + 
Bipolaris sp.2               
 Bstn04 + +  + +  + +  - +  + + 
 Wgnk03 + +  + -  + +  - +  + + 
B. = Bipolaris C. = Curvularia E. = Exserohilum    + = Pathogenic      - = Nonpathogenic 

  

 
 Bipolaris مختلــف يهــاهیــجدا یشناســخــتی. ر1 شــکل

sorokiniana A (ــنه ــکن يپاش ــورم) B وفوریدی ــدها ت  يبن
ــکن ــکن) C فورویدی ــکن) D وفوریدی ــط( ومیدی ــمق خ  20= اسی
  )کرومتریم

Fig. 1. Morphology of different isolates of Bipolaris 
sorokiniana A) Conidiophore′s hill B) Swelling of  
conidiophore′s segments C) Conidiophore D) Conidia 
(Bars = 20 µm) 

  
 مطالعـات  در .شـد  يجداسـاز  گنـدم  خاك و شهیر و ذرت

 و شـه یر یدگیپوس عامل عنوان به گونه نیا رانیا در نیشیپ
 بـود  شـده  یمعرفـ  چمـن  در یبرگـ  لکـه  و گنـدم  يطوقه

)Smiley et al. 1993; Mirabolfathi & Ershad 2006;  
  

 
) Curvularia australiensis .Aی شناســـخـــتیر .2 شـــکل

 يرو متـورم  يبندها) Cو تورم  وفوریدیکن انشعاب) B وفوریدیکن
 يدارا و صـاف  وفوریدیکن به ومیدیکن اتصال محل) D وفوریدیکن

  )کرومتریم 20=  اسیمق خط( انتها در کوچک يپاشنه
Fig. 2. Morphology of Curvularia australiensis A) 
Conidiophore B) Conidiophore′s branching and 
swelling C) Swollen segments of conidiophore D) 
straight conidium ̍s junction to the conidiophore and 
terminal small heel (Bars = 20 µm) 

  

Safaei et al. 2008;  Ershad 2009; Amarloo et al. 
2012; Mehraabi et al. 2015 ( .يرو یمطالعـات  ایـ دن در 

 و شـده  انجـام  بـرنج  و گندم جو، در گونه نیا ییزايماریب
;Lidong & Qiang 2002( بـود  شده اثبات یی آنزايماریب
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) کنیدیوفور همـراه بـا   D) کنیدیوم C)انتهاي صاف کنیدیوفور B) انتهاي کنیدیوفور Curvularia papendorfii Aشناسی . ریخت3شکل 

  میکرومتر) 20کنیدیوم (خط مقیاس= 
Fig. 3. Morphology of Curvularia papendorfii A) terminal of conidiophore B) Straight terminal of conidiophore 
C) Conidia D) Conidiophore with conidium (Bars = 20 µm) 

 

  
  )کرومتریم 20=  اسیمق خط( روفویدیکن و ومیدیکن) B روشن و رهیت ومیدیکن) Curvularia spicifera Aی شناسختی. ر4 شکل

Fig. 4. Morphology of Curvularia spicifera A) Dark and light-colored conidium B) Conidium and conidiophore  
(Bars = 20 µm) 

 

  
) کنیـدیوم خمیـده   Cي کنیدیوفور ) انتهاي داراي پاشنهB) انتهاي ساده کنیدیوفور Curvularia verruculosa  Aشناسی . ریخت5شکل 

D کنیدیوم صاف (Eخط مقیاس) میکرومتر) 20=  ) اتصال کنیدیوم به کنیدیوفور  
Fig. 5. Morphology of Curvularia verruculosa A) Simple terminal of conidiophore B) Terminal of conidiophore 
with the hill C) Curved conidium D) Straight conidium E) Conidium ̍s junction to the conidiophore  (Bars = 20 
µm) 

  
Morejon et al. 2006; Iftikhar et al. 2009; Karov et 

al. 2009; Bashyal et al. 2011; Ghazvini 2012;  .(در 
 بـرنج،  ارزن، اهـان یگ در گونه نیا ییزايماریب پژوهش نیا

 طوقه و شهیر برگ، يرو عالئم لحاظ از گندم و ذرت جو،
ـ ا. گرفت قرار یبررس مورد -خـت یر تنـوع  يدارا گونـه  نی

 ;Amarloo et al. 2010( اسـت  زیـادي  اریبسـ  یشـناخت 

Naeimi et al. 2011; Manamgoda et al. 2012, 2014 (
 یشناسـ خـت یر نظر از که آن از هیجدا پنج لیدل نیهم به و

 انتخـاب  یـی زايمـار یب آزمـون  يبـرا  بودنـد،  تفاوت يدارا
  .شدند

B C A 
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) پاشـنه  E) کنیـدیوم  D) انتهاي کنیدیوفور زیگزاگی B-C) انتهاي صاف کنیدیوفور Exserohilum rostratum Aشناسی ریخت .6شکل 

Fمیکرومتر) 20ي اول تیره (خط مقیاس= ) کنیدیوفور و کنیدیوم با  تیغه 
Fig. 6. Morphology of Exserohilum rostratum A) Smooth conidiophore terminal  B , C) Zigzag conidiophore 
terminal  D) Conidium E) Hilum F) Condiophore and conidium with dark-colored first spetum  (Bars = 20 µm) 

  
 اسـت،  ارزن يرو یـی زايماریب به قادر تنها نه گونه نیا
 عالئـم  جـاد یا بـدون  توانندیم آن يهاهیجدا از یبرخ بلکه
 کامـل  زوال بروز باعث آن کردن فیضع با اهیگ يرو یبرگ
 شـده  مشـاهده  عالئم یکل طور به. شوند ارزن يهابرگ در
ــرگ يرو ــامل ب ــه ش ــ لک ــرگ، يزرد ،یبرگ ــ ب  ،یپژمردگ

ــوختگ ،یسبزخشــک ــرگ یس ــل زوال و ب ــگ کام ــود اهی . ب
 و جـو  در یبرگـ  لکـه  و بـرگ  یسـوختگ  عالئم يمشاهده
 McIntosh 1998; Kumar( نیشیپ مطالعات جینتا با گندم

et al. 2002; Karov et al. 2009; Manamgoda et al. 

-يماریب زین مطالعات یبرخ البته. داشت یخوانهم)   2014
 Iftikhar( انـد کرده رد را جو و گندم در گونه نیا بودن زا

et al. 2009 .(يرو ونیسوسپانسـ  افشاندن پژوهش نیا در 
ـ  شد عالئم بروز به منجر هاهیجدا یبرخ در برنج برگ  یول
 در کـه . حـال آن نشـد  مشاهده یعالئم چیه گرید یبرخ در

 Naeimi et( همکـاران  و یمـ ینع توسط شده انجام یبررس

al. 2011 (جـاد یا بـرنج  در را یبرگـ  عالئـم  هاهیجدا تمام 
 تمـام  شهیر به قارچ یزنهیدر ما گری. از طرف دبودند کرده
) رشـد  کاهش(حداقل  عالئم جادیا یبررس مورد يهاهیجدا
 چیهـ ) 2011( همکاران و یمینع یبررس در اما. بودند کرده
 مشـاهده  شـه یر يرو یطـوالن  مـدت  از پس یحت یعالئم
 رقـم  و هیجدا در تفاوت به توانیم را هااختالف نیا. نشد
 حاصل جینتا. داد نسبت یطیمح طیشرا و آزمون مورد اهیگ

A B C 

D F E 
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 مـورد  اهـان یگ يشـه یر بـه  گونه نیا يهاهیجدا یزنهیما از
ـ ا يهاهیجدا که داد نشان پژوهش نیا در یبررس  گونـه  نی
 رنـگ  رییـ تغ شه،یر لیتشک عدم رشد، کاهش جادیا به قادر
 احتمـال  بـه . بودند شهیر حالت رییتغ و بذر و طوقه شه،یر
 یعموم عالمت کی عنوان به شهیر و اهیگ رشد کاهش ادیز
 گونه نیا يهاهیجدا به آلوده خاك در که است یاهانیگ در

 و طوقـه  شـه، یر رنگ رییتغ عالئم يمشاهده. کنندیم رشد
 پـژوهش  نیا در گندم و جو اهانیگ يرو شده مشاهده بذر
 McIntosh 1998; Kumar et( نیشیپ يهاپژوهش جینتا با

al. 2002; Karov et al. 2009; Manamgoda et al. 

-یم نشان باال در شده ذکر شواهد. دارد یخوانهم)  ;2014
ـ جدا یـی زايماریب از گزارش نخستین نیا که دهند هـاي  هی

  .است ذرت واین گونه در ارزن، برنج 
 جینتـا  ،ییدما نظر از گونه نیا يهاهیجدا یبررس یدر پ

 رشـد  سرعت نیترشیب. بود متفاوت هیجدا نوع به توجه با
 وسیسلسـ  يدرجـه  35 تا 20 در گونه نیا يهاهیجدا يبرا
 پـژوهش  نیا در آزمون مورد يهاهیجدا تمام. افتدیم اتفاق
 وسیسلسـ  يدرجـه  37 در ییبـاال  سـرعت  با رشد به قادر
  . بودند

ي طغـر  ي جـو در منطقـه  که از ریشـه  Btgr01ي جدایه
جداسازي شد؛ با کمی تفـاوت در کنـار   جهرم استان فارس 

قـرار گرفـت. در ایـن     B. sorokinianaهـاي  سایر جدایـه 
ي هـاي کـوچکی را در ظـاهر پرگنـه (پرگنـه     جدایه تفاوت

ي سفید)، فرم انتهاي کنیـدیوفور  خاکستري روشن با حاشیه
هاي این جدایـه وجـود داشـت.    و وجود پاشنه در کنیدیوم

ایه نشان داد کـه تـوالی ایـن    چنین بررسی توالی این جدهم
ي موجـود  چنین با جدایـه ي دیگر و همجدایه با سه جدایه

در درخت در دو نوکلئوتید متفاوت است. به ایـن صـورت   
و جایگزینی  Aبه جاي  30در جایگاه  Tکه جایگزینی یک 

مشـاهده گردیـد. امـا در     Tبه جاي  322در جایگاه  Gیک 

 .Bي الی گونـه نهایـت بـا توجـه بـه مرکـب بـودن احتمـ       

sorokiniana )Amarloo et al. 2010; Naeimi et al. 

2011; Manamgoda et al. 2012, 2014(، ي تنوع مشاهده
هــاي آن، کــافی نبــودن تعــداد    بســیار بــاال در جدایــه  

ي متفـاوت  نوکلئوتیدهاي متفاوت براي تشکیل یک رمزینه
و  B. sorokinianaي براي جدا کردن این جدایـه از گونـه  

احتمال قرار گرفتن دو جدایه از یک گونه در کنار هم ایـن  
  ذکر شد. B. sorokinianaجدایه نیز به عنوان 

Curvularia australiensis (Bugnic. ex M.B. 
Ellis) Manamgoda, L. Cai & K.D. Hyde2012 

  B. australiensisبا نـام قـدیمی    نیا از شیپ گونه نیا
 ،ياذرت خوشـه  ار،یخ ز،یاز چمن، گندم، گل جال رانیدر ا

ــا، ــ خرم ــو، ب،یس ــرنج ج ــ و ب ــهیگرام کی ــناخته ين  ناش
 .Ershad 2009; Amarloo et al( بـود  شـده  يجداسـاز 

2010; Ahmadpour et al. 2012; Barzegar & 

Banihashemi 2012; Sharafi & Sadravi 2015 .(نیا در 
. بـا  شـد  يجداساز گندم و ذرت چمن، جو، از زین پژوهش

ـ گـزارش ا  نیاول نیتوجه به شواهد ذکر شده ا گونـه از   نی
 ارزن در یبرگـ لکـه  عامـل  گونه نیا   است.  رانیذرت در ا

 برگ یسوختگ و) .Pennisetum typhoides Lي (دیمروار
 در) .Cymbopogon winterianus L( مـــویل علـــف در

 توجـه  بـا ). Sivanesan 1987(  بود شده یمعرف هندوستان
ـ آیمـ  نظـر  به برگ يرو ییزايماریب آزمون جینتا به  کـه  دی
 خسارت نیترشیب و گندم به را خسارت نیترکم گونه نیا
رقـم   بـرگ  رسـد یمـ  نظر به. کندیم وارد ذرت و جو به را

 جینتـا  اساس بر. باشد مقاوم گونه نیا مقابل در برنجلنجان 
 اهـان یگ تمـام  کـه  شـد  مشخص شهیر به گونه نیا یزنهیما

 دچـار  کـم دست ای شده ماریب گونه نیا توسط آزمون مورد
  .  شدند رشد کاهش
ـ ا کـه  داد نشان ییدما نظر از گونه نیا یبررس  گونـه  نی
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بـا   دارد ي سلسیوسدرجه 35  در را خود رشد نیترعیسر
توجـه   قابـل  یسـرعت  با ي سلسیوسدرجه 37 در این حال

 کـه  داد احتمـال  تـوان یم اساس نیا بر. است رشد به قادر
 داشـته  را یانسـان  مـارگر یب به شدن لیتبد تیقابل گونه نیا

 را گونـه  نیا ییزايماریب که است دست در يشواهد. باشد
  ).Toul et al. 2006( است داده نشان انسان در

Curvularia  papendorfii Aa 1967 
 Bipolaris جـنس  از ياگونـه  عنـوان  به یمدت گونه نیا

ـ جد در امـا . شدیم شناخته  رسدسـت  در یبررسـ  نیدتری
)Manamgoda et al. 2014 (خـت یر شـواهد  با گونه نیا-

 Curvularia papendorfii عنـوان  بـه  یمولکول و یشناخت
 يهاومیدیکن بودن ترکوچک يگذارنام نیا لی. دلگرفت نام
 و متـورم  و Bipolarisي هـا گونـه  ریسا به نسبت گونه نیا
 Manamgoda( بـود  هاومیدیکن در دوم سلول بودن تررهیت

et al. 2014 .(  ـ ا  برخـوردار  یکمـ  یپراکنـدگ  از گونـه  نی
ـ ا از حاصـل  يهانمونه در. ستا  دو تنهـا  زیـ ن پـژوهش  نی

 ذرت و خوزسـتان  استان منصوراهیس چمن از( آن از هیجدا
 يهـا هیجدا. شد يجداساز) فارس استان در دیاقل انیشهرم
ـ ا در آمده دست به  لحـاظ  بـه  یرتیمغـا  چیهـ  پـژوهش  نی

 Manamgoda et( همکـاران و منمگـودا  ينمونه با يظاهر

al. 2014 (نداشت.  
ـ ز يهـا گزارش شد گفته نیا از شیپ که طورهمان  يادی

 قبـل  تـا  موجـود  شواهد طبق. ستین دست در گونه نیا از
ـ ا ییزايماریب مورد در یپژوهش چیه پژوهش نیا  گونـه  نی

ـ ا در چه ـ ا در .اسـت  نشـده  انجـام  ایـ دن در چـه  و رانی  نی
 ییتوانـا  و شـد  يجداسـاز  گونـه  نیا از هیجدا دو پژوهش

 مـورد  شـه یر و برگ به یزنهیما صورت دو به ییزايماریب
  .گرفت قرار مطالعه
 اهـان یگ برگ يرو ییزايماریب نظر از گونه نیا یبررس

 قـادر  گونه نیا که داد نشان گندم و ذرت جو، برنج، ارزن،
 جـز  به آزمون مورد اهانیگ تمام يرو یبرگ عالئم جادیا به

 اهیـ گ برگ که زد حدس توانیم مشاهده نیا از. است برنج
ـ ا برابر در برنج  ریسـا  يرو عالئـم . اسـت  مقـاوم  گونـه  نی
 گنـدم  و ارزن در عالئـم  نیتـر کـم . بـود  متفـاوت  هازبانیم
 يهـا لکـه  آن بـر  عـالوه  ذرت. شد مشاهده) زرد يهالکه(

 از یناشـ  خسارت نیترشیب تینها در و داشت زین ياقهوه
ــا ــه نی ــ ،یسبزخشــک شــامل گون ــرگ، يزرد ،یپژمردگ  ب

 مشـاهده  جـو  بـرگ  در کامـل  زوال یحت و برگ یسوختگ
 نیا به اهیگ نیترحساس جو اهیگ مشاهدات به توجه با. شد
  .است گونه

 نشان اهانیگ يشهیر يرو گونه نیا ییزايماریب یبررس
 رشـد  کاهش( یعموم عالئم جادیا به قادر گونه نیا که داد
 عالئـم  هازبانیم در عالئم نیا بر عالوه. است) اهیگ و شهیر

 بـذر،  رنـگ  رییـ تغ طوقـه،  و شهیر يرو ياقهوه لکه شامل
 اسـاس  بـر . شـد  مشـاهده  شـه یر یبدشـکل  و شهیر یاهیس

 گونـه  نیا ییزايماریب از گزارش نیاول نیا موجود مدارك
  .است  آزمون مورد اهانیگ در

ـ ا کـه  داد نشان ییدما نظر از گونه نیا یبررس  گونـه  نی
 وسیسلسـ  يدرجـه  35  در را خـود  رشـد  سرعت حداکثر
-درجه 37  در ادیز سرعت با رشد به قادر نیچنهم و دارد

 کـه  داد احتمـال  توانیم اساس نیا بر. است وسیسلس ي

-یمـ  انیگنـدم  يهاکشت در يریگرمس مناطق در گونه نیا
ـ ا نیهمچن. باشد زاخسارت تواند  لیتبـد  ییتوانـا  گونـه  نی
 انجام يهایبررس طبق البته. دارد را یانسان مارگریب به شدن
ـ ا يمـارگر یب يدهنـده  نشـان  کـه  یگزارش کنون تا شده  نی
 .ندارد وجود باشد، انسان در گونه

 عنـوان  بـه  یشناختختیر یبررس در Gsmr03 يهیجدا
C. papendorfii ــا ــد ییشناس ــراه و ش ــا هم ــجدا ب يهی
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ي ي توالی نوکلئوتیدي فاصـله بر اساس مقایسه Bipolarisهايدر بین سایر گونه .Bipolaris sppهاي موقعیت فیلوژنتیکی جدایه. 7شکل 

هاي مشخص شده در کادرهاي سفید، مربوط نمایی.آرایهي درستاي ریبوزومی در درخت بیشینهاناس) ديتیي داخلی (آيشدهترانویسی
درصـد    50تر و یا مساوي استراپ بزرگي درصد مقادیر بوتدهندهها نشانهاي این مطالعه است. اعداد روي محل انشعاب شاخهبه جدایه

  است.
Fig. 7. Phylogenetic relationships of Bipolaris spp. isolates among other Bipolris species based on a comparison of 
ITS sequences of rDNA in maximum likelihood tree. Highlighted taxa represent isolates of this study. Numbers 
above the branches represent the bootstrap values equal to or greater than 50%. 

  
Gsmr01 یسـنج یتـوال  جهت گونه نیا يندهیبه عنوان نما 
ـ جدا ژن یتوال یبررس. شد ارسال  طـول  بـه  Gsmr03 يهی

ـ ا که داد نشان ژن بانک در باز جهت 700 ـ جدا نی  يدارا هی
ــابه ــد 99 تشـ ــادرصـ )C. papendorfii )KJ909774 بـ
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ي تـوالی نوکلئوتیـدي   بـر اسـاس مقایسـه    Curvulariaهايدر بین سایر گونه .Curvularia sppهاي موقعیت فیلوژنتیکی جدایه. 8شکل 
هاي مشـخص شـده در کادرهـاي    نمایی. آرایهي درستاي ریبوزومی در درخت بیشینهاناس) ديتیي داخلی (آيشدهي ترانویسیفاصله

تـر و یـا   اسـتراپ بـزرگ  ي درصد مقادیر بـوت دهندهها نشانمحل انشعاب شاخه هاي این مطالعه است. اعداد رويسفید، مربوط به جدایه
 .درصد است  50مساوي 

Fig. 8. Phylogenetic relationships of  Curvularia  spp. isolates among other Curvularia species based on  a 
comparison of ITS sequences of rDNA in maximum likelihood  tree. Highlighted taxa represent isolates of this 
study. Numbers above the branches represent the bootstrap values equal to or greater than 50%. 

  
)Manamgoda et al. 2014 (ـ ا زین درخت میترس. است  نی
ـ ا گـرفتن  قـرار  لیدل به اما. )8(شکل  کرد دییتأ را جینتا  نی

 یتـوال  تـر قیـ دق یبررس با درخت در تفاوت یکم با هیجدا
ــا ــجدا نی ــار در هی ــوال کن ــه یت  C. papendorfii يگون
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)KJ909774) (Manamgoda et al. 2014 ( کـه  داد نشـان 
تفاوت در چند نقطه است. بـه   يمورد آزمون دارا يهیجدا
 در Cمقابـل   يبـاز  چیهـ  119 گـاه یکـه در جا  بیـ ترت نیا

 302 يهاگاهیجا در نیچنهم. نداشت وجود مرجع ينمونه
ـ جدا درT يجـا  به 303 و . داشـت  وجـود  A مرجـع،  يهی

داراي  690 و 689 يهـا گـاه یجادر   بحـث مـورد   يهیجدا
ـ ا. بودنـد مرجع  ينمونه A و G افتادگی  در هـا تفـاوت  نی
 بـر . باشد دیجد يگونه کی لیتشک از نشان که نبود يحد
 یمولکـول  و یشناسـ خـت یر يهایبررس جینتا و اساس نیا
   . شد یمعرف C. papendorfii هیجدا نیا تینها در

Curvularia spicifera (Bainier) Boedijn 1933 
 B. australiensis )Sivanesanاین گونه پـیش از ایـن   

هـاي  شد اما امروزه بـر اسـاس واکـاوي   ) شناخته می1987
ــنس   ــک در ج ــت    Curvulariaفیلوژنتی ــه اس ــرار گرفت ق

)Manamgoda et al. 2014گونـه از جـو    نیاهاي ). جدایه
 نیــا تلئــومرفشــد.  يداراب و جــو المــرد جداســاز  

ـ ا. است  Cochliobolus spicifera Nelsonگونه  گونـه  نی
ـ ز اریبسـ  شباهت ـ دارد. بـا ا  C. australiensis بـا  يادی  نی

. دارنـد  يبزرگتـر  ياندازه گونه نیا يهاومیدیتفاوت که کن
 عـرض  با گونه نیا) Sivanesan 1987( وانسانیس دیکل در
(اکنـون   B. australiensis از کرومتـر یم 11از شیب ومیدیکن

C. australiensis (ي هـا هیجدا. شودیجدا مC. spicifera 
 چیهـ  هااندامک ظاهر نظر از پژوهش نیا در آمده دست به

. نداشـتند  هاپژوهش ریسا در گونه نیا يهاهیجدا با یتفاوت
ـ ا به. شد مشاهده هااندازه در یاندک تفاوت اما  صـورت  نی
 حداکثر) Sharafi & Sadravi 2015( يصدرو و یشرف که

 کـرده  ذکر کرومتریم 300 گونه نیا يبرا را وفوریدیکن طول
 Safaei et al. 2008 (287( همکـاران  و یصـانع  و بودنـد 

. بودنـد  کرده ذکر وفوریدیکن طول حداکثر يبرا را کرومتریم

ـ ا در آمـده  دسـت  بـه  يهاهیاست که جدا یدر حال نیا  نی
 کرومتــریم 250 حــداکثر وفوریدیــکن طــول يدارا پــژوهش
ـ جدا ومیدیکن عرض و طول ياندازه. بودند  زیـ ن مـا  يهـا هی

 ریســا در ومیدیــکن يبــرا شــده ذکــر يهــاانــدازه متوســط
 نیشـ یپ يهـا یبررس در گرید طرف از. داشت را هاپژوهش
ــگ ــه رن ــارچ يپرگن ــونیز ســبز ق ــت یت ــا رهی ــود اهیســ ت  ب

)Mirabolfathi & Ershad 2007; Safaei et al. 2008; 

Sharafi & Sadravi 2015 (ـ جدا يپرگنـه  که یحال در -هی
ـ ما رهیـ ت تـا  روشن یتونیز سبز پژوهش حاضر يها  بـه  لی
 تفـاوت  از یناشـ  هـا تفاوت نیا ادی. به احتمال زبودند اهیس
  . است گونه نیا مختلف يهاتیجمع در
 از کـه  دارد ايگسـترده  اریبسـ  یزبانیم يدامنه گونه نیا
 شـده  يجداسـاز  هـوا  و خـاك  ،یاهیگ مختلف يگونه 77

-مـه ین و يریگرمسـ  منـاطق  و کشـورها  در گونه نیا. است

 در). Ellis 1971( دارد یتـوجه  قابـل  تیـ جمع يریگرمسـ 
از  هیجدا چهارتنها  ،یبررس نیبه دست آمده از ا يهانمونه

). هـا نمونـه  کـل  درصدحدود سه (  آمد دستقارچ به  نیا
 همچـون  یمتفـاوت  يهازبانیم از رانیا در کنون تا قارچ نیا

 ،ینـ یزمبـادام  چـاودار،  سـوروف،  مـرغ،  برنج، گندم، چمن،
 چمـن  ارسـالم، یاو سـبز،  یارزن جو، ،ياخوشه ذرت ذرت،
 Agropyron ellangatiforme( بلنـد  یگندم چمن ،یمرتع

L. ،(ــره علــف ــز، ب ــبور علــف قرم ــو يای  چســبک ن،ییم
)Setaria viridis (L.) P Beauv. ،(اق،یـ ق مـو،  يدرختچه 
)، .Typha latifolia L( پابلنـد  ییلو)، .Arundo sp( شیقم
 Iris( زنبق يهاگونه)، .Setaria sp. Lی (وحش ارزن ینوع

sp. L. (نـــیزمبیســـ و) یSolanum tuberosum L. (
 ;Amini 1997; Safaei et al. 2008( است شده يجداساز

Ershad 2009; Arzanlou & Bakhshhi Kazaj 2010; 

Ahmadpour et al. 2011; Barzegar & Banihashemi 

2012; Sharafi & Sadravi 2015; Nemati & 
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Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2016 .(پـژوهش  نیا در 
 يجداسـاز  فارس استان المرد و داراب در جو از گونه نیا

 گنـدم،  چمـن،  ،ياخوشه ذرت از گونه نیا زین ایدن در. شد
 Smiley et al. 1993; Uneal et( است شده گزارش شکرین

al. 2011; Lin et al. 2012.(  
 يهازبانیم از ياریبس در يماریب جادیا به قادر گونه نیا
گونه  نیا ییزايماریب مورد در یقاتیتحق کنونتا. است خود
ـ گندم، برنج و چمـن در ا  يرو و جهـان انجـام شـده     رانی

 و شـه یر یدگیپوسبه عنوان عامل  رانیگونه در ا نیاست. ا
 Saaneei et al. 2011; Mohammadipour( گندم در طوقه

& Ershad 2002  ،(چمـن  یبرگـ  لکه )Mirabolfathi & 

Ershad 2007 (بـرنج  در ياقهـوه  لکه و )Saaneei et al. 

 یـی زايماریب جهان نقاط ریسا در. است شده یمعرف) 2011
 و) Sivanesan 1987( گنـدم  يسـاقه  نییپـا  و سنبله يرو
) Lin et al. 2012( شـکر ین در شهیر یدگیپوس و یبرگ لکه

 داد نشـان  ییدمـا  نظر از گونه نیا یبررس. بود شده شناخته
ـ ا که  يدرجـه  20 در را خـود  رشـد  نیتـر عیسـر  گونـه  نی
 بـا  رشـد  بـه  قـادر  گونه نیا گرید طرف از. دارد وسیسلس

ـ ا بـر . بود وسیسلس يدرجه 37 در باال سرعت  اسـاس  نی
 بـه  شـدن  لیتبـد  ییتوانـا  گونـه  نیا که زد حدس توانیم
 جـاد یا کـه  اسـت  موجود يشواهد. دارد را یانسان مارگریب
 انسان در را گونه نیا توسط هیقرن آماس و ینوسیس يماریب
 .Buzina et al. 2003; El Khizzi  et al( کنـد یمـ  دییـ تأ

2010; Da Cunha et al. 2012 .(  
 بــه یشــناختخــتیر مطالعــات در Wmho01ي جدایــه

 یتـوال  خـوانش  از پـس . شد ییشناسا C. spicifera عنوان
 یو بالست کردن آن مشخص شد که تـوال  هیجدا نیا ژنوم
ـ جدا نیا ) C. spicifera )KJ922377ي گونـه  یتـوال  بـا  هی
)(Manamgoda et al. 2014  99 ــد ــابق درص . دارد تط

ـ ا بـه . داشـت  وجود یتوال دو نیا در یاندک يهاتفاوت  نی

 بـه  64 گـاه یجا در Wmho01 يجدایـه  یتـوال  که صورت
 و Tي دارا C  يجـا  به 198 گاهیجا  در، Tي دارا Aي جا
 بـه  امـر  نیهمـ . بـود  Cي دارا Gي جـا  به 321 گاهیجا در

 مرجـع  يگونه با هیجدا نیا که شد آن موجب ادیز احتمال
C. spicifera با توجـه بـه تشـابه    رندیدر کنار هم قرار نگ .

هـاي  و سایر جدایه هیجدا نیا يدرصد 100 یشناسختیر
 در که ییهاC. spicifera با سنجی شده در این مطالعهتوالی
 Smiley et al. 1993; Amini 1997; Safaei( گرید مقاالت

et al. 2008; Ershad 2009; Arzanlou & Bakhshhi 

Kazaj 2010; Ahmadpour et al. 2011; Barzegar & 

Banihashemi 2012; Uneal et al. 2011; Lin et al. 

2012; Sharafi & Sadravi 2015; Nemati & 

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2016;  (شـده  فیتوص-

  . شد یمعرف C. spicifera نام با هیجدا نیا تینها در ،اند

Curvularia verruculosa Tandon and Bilgrami 
1962 

 و گنـدم  چمن، از گونه نیا از هیجدا پنج یبررس نیا در
ــادیف و انیشــهرم جهــرم، بوانــات، باجگــاه، در ذرت  روزآب

ـ جدا تمـام . شد يجداساز  نظـر  از آمـده  دسـت  بـه  يهـا هی
-گـزارش  ریسـا  با یرتیمغا چیه یشناختختیر يهایژگیو

ــا  & Huang et al. 2004; Nemati( منتشرشــده يه

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2016; Choi et al. 
  .نداشتند) 2018
. اسـت  یعیوسـ  اریبسـ  یزبـان یم يدامنه يدارا گونه نیا
 ذرت، چمـن،  برنج، از رانیا در کنون تا بحث مورد يگونه
 Ershad( اسـت  شـده  گـزارش  سورگوم و ياخوشه ذرت

2009; Nemati & Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 

 Cynodonیی (قایآفر چمن از گونه نیا زین ایدن در  ).2016

sp. (L.) Pers. ،(ژاپنـ  چمن) یZaysia japonica Willd. (
 شده گزارش) Eleusine indica (L.) Gaerth( غاز چمن و
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 Huang et al. 2004; Marin-Felix 2017; Choi et( است

al. 2018 .(ـ ا پـژوهش  نیا در و خـاك   شـه یر از گونـه  نی
  .شد يجداساز گندم يشهیر و ذرت يشهیچمن، ر
 بـا  رابطـه  در یمنبعـ  چیهـ  شـده  انجام يهایبررس طبق
ـ ا در مختلـف  اهـان یگ در گونـه  نیا ییزايماریب اثبات  رانی
 Nemati( قلمفرسا زادهیمستوف و ینعمت البته. ندارد وجود

& Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2016 (ــژوهش در  پ
 رییـ تغ و یبرگ لکه عالئم با ییهاچمن از را گونه نیا خود
 ایـ دن در. بودنـد  کـرده  يجداساز شهیر رشد کاهش و رنگ

 ،ییقـا یچمـن آفر  یبرگـ  لکـه  عامـل  عنـوان  بـه  گونـه  نیا
 یدر تنبـاکو معرفـ   یو لکه برگ یبرگ چمن ژاپن یسوختگ

  ).  Huang et al. 2004; Choi et al. 2018( شده است
 کـردن  فیضـع  قیطر از ارزن به گونه نیا یرسانبیآس

 10 از پـس  اهیـ گ کامل زوال باعث تینها در که است اهیگ
 تـا  زیـ ن ذرت و برنج اهانیگ که دیآیم نظر به. شودیم روز
 برگ يرو عالئم تنها رایز. هستند مقاوم گونه نیا به يحد
 جینتـا  امـا . بود ياقهوه ندرتزرد و به  يهالکه اهانیگ نیا

 مورد را گندم و جو اهانیگ شدت به گونه نیا که داد نشان
ــه ــرار حمل ــم و داده ق ــوختگ عالئ ــرگی س ــو در ب  و ج
 در. آوردیمـ  وجـود  به گندم در را یپژمردگ و یسبزخشک

 گونـه  نیا توانیم بخش نیا در آمده دست به جینتا از کل
 دو در شـده  مشـاهده  عالئم شدت لیدل به که گرفت جهینت
 فتوسـنتز،  يبـرا  سـطح  دیشـد  کـاهش  و گنـدم  و جو اهیگ

  زانیـ م افـت  عامل تواندیم گونه نیا به اهانیگ نیا یآلودگ
  .باشد محصول تیفیک و

 مورد اهانیگ يشهیر مارگریب عنوان به گونه نیا یبررس
 جـاد یا به قادر گونه نیا که داد نشان پژوهش نیا در آزمون

 بـر  عـالوه . بـود ) اهیگ و شهیر رشد کاهش(حداقل  يماریب
 رییـ تغ و گنـدم  يطوقـه  و شـه یر در رنـگ  رییتغ عالئم نیا

 ارزن، در زیـ ن بذر شدن اهیس عالئم. شد جو در شهیر رنگ

 از. بود مشاهده قابل گونه نیا با شده یزنهیما ذرت و برنج
 لیتشـک  از بـود  توانسته موارد یبرخ در گونه نیا که جاآن
ـ ا . بنـابراین کنـد  يریجلوگ ذرت و جو اهانیگ در شهیر  نی
ـ ا مقابل در را مقاومت نیترکم اهیگ دو  بـا . دارنـد  گونـه  نی

 نینخست نیا که رسدیم نظر به رسدست در منابع به توجه
ـ ا یـی زايماریب و وجود از گزارش  يشـه یر يرو گونـه  نی
  .است جهان و رانیا در گندم و برنج جو، ارزن،

 در گونه نیا که داد نشان ییدما نظر از گونه نیا یبررس
 از. دارد را رشـد  نیتـر عیسـر  ي سلسـیوس درجه 35 تا 30
ـ ا وجـود  که گرفت جهینت توانیم موضوع نیا  در گونـه  نی

 توانـد یم ریگرمس مناطق در ياریآب آب و هوا مزارع، خاك
 پـژوهش  نیا در یبررس مورد انیگندم يهارقمکشت  يبرا

 در یبررس مورد يهاهیجدا گرید طرف از. باشد سازمشکل
 وسیسلسـ  يدرجـه  37  در را يرشـد  چیهـ  پـژوهش  نیا

ـ ا کـه  معناسـت  نیا به نیا و ندادند نشان ـ جدا نی بـه   هـا هی
با این . را ندارند انسان در ییزايماریباحتمال زیاد پتانسیل 

ـ ا ییزايماریب که دارد وجود يشواهد حال  در را گونـه  نی
 ;Wilhelmus & Jones 2001( دهــدیمــ نشــان انســان

Ravankar & Suton 2010; Cunha et al. 2012; 

Manamgoda et al. 2015 .(ـ ز احتمال موجود اختالف  ادی
  .است یبررس مورد يهاهیجدا در تفاوت از یناش

 جفت 550 طول به یسنجیتوال از حاصل یتوال یبررس
ــا کــه داد نشــان ژن بانــک در بــاز  تطــابق يدارا گونــه نی
 C. verruculosa )KP698724) (Su يگونه بادرصد 100

et al. 2015 (ـ ا زیـ ن درخـت  رسـم  بـا  آن از پس. است  نی
  C. verruculosa يگونـه  کنـار  در تفـاوت  یکمـ  با هیجدا
 یتـوال  کنار در هیجدا نیا یتوال ترقیدق یگرفت. بررس قرار

C. verruculosa ـ ا کـه  داد نشـان  ژن بانک از شده اخذ  نی
 بـه . دارد یمتفـاوت  يبازهـا  يشمارانگشت تعداد در هیجدا
 A مقابـل  در داراي افتـادگی  93 گاهیجا در که صورت نیا
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 و C يدارا T يبـه جـا   320  گاهی، در جامرجع يگونه در
ـ ا. بود T يجا به A يدارا 479 گاهیجا در ي هـا تفـاوت  نی

احتماالً به علت چندشکلی تـک نوکلئوتیـد    یتوال در اندك
 بـه  توجـه  با و اساس نیا بر. استهاي مختلف در جمعیت

ـ نها در هیجدا نیا يبرا یمولکول و یشناختختیر دییتأ  تی
 پژوهش نیا در که گرید مشابه يهیجدا چهار و هیجدا نیا
  . شوندیم یمعرف C. verruculosa نام به امدند؛ دست به

Exserohilum rostratum (Drechsler) K.J. 
Leonard & Suggs 1974 

شـد.  می شناخته E. gedarefenseاین گونه پیش از این 
 .Eهاي فیلوژنتیک نشان داد کـه گونـه مـذکور بـا     واکاوي

rostratum نام هسـتند ( همHernández-Restrepo et al. 

از نظـر   E. rostratumي به دسـت آمـده از   ). جدایه2018
ي کنیدیوم و رنگ پرگنه روي محـیط  ظاهر کنیدیوم، اندازه

هاي این گونـه کـه در   آگار با جدایه-دکستروز-زمینیسیب
 & Sivanesan 1987; Nematiهــاي پیشــین (پــژوهش

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2016 معرفـــی شـــده (
ي مـا عـدم   مشابه بودند. اما تفاوت مشاهده شده در نمونـه 

ي هاي متورم در کنیـدیوفور نسـبت بـه نمونـه    وجود سلول
ــران (  ــده در ای ــی ش -Nemati & Mostowfizadehمعرف

Ghalamfarsa 2016     بود. از طـرف دیگـر حـداکثر طـول (
بود، در حالی کـه   250ي این پژوهش کنیدیوفور در جدایه

 & Nematiطول کنیـدیوفور ایـن گونـه را پـیش از ایـن (     

Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2016 میکرومتـر   159) تا
 الفخـ  بـر  مـا  ينمونـه  ایـن  بـر  عالوه محاسبه کرده بود.

 .Hernández-Restrepo et al( همکاران و هرناندز ينمونه

 هـا کنیـدیوم  در کشیده بسیار ابتدایی هايسلول فاقد) 2018
 در بـاز  جفـت  540 طـول  بـه  جدایه این توالی بررسیبود. 
درصـد بـا    98 تشابه داراي گونه این که داد نشان ژن بانک

-E. rostratum )LT837479) (Hernández يگونـــــه

Restrepo et al. 2018نشـان داد   یـز درخت ن یم) بود. ترس
 .Eتفـاوت در بازهـا در کنـار     یبـا انـدک   یـه جدا یـن کـه ا 

rostratum نشـان داد   تریقدق ی. بررس)9(شکل قرار کرفت
اسـت.   یمتفاوت يبازها ينقاط دارا یدر برخ یهجدا ینکه ا
مرجع،  يدر نمونه A يجا 10 یگاهکه در جا یبترت ینبه ا
C  يدارا 189 جایگـاه  در چنـین هـم . داشـت  وجود T   بـه
 501 یگـاه در جا و C يبه جـا  G 381 یگاهدر جا ،A يجا
G يبه جا C مرجع، ينمونه 405 یگاه. در جاداشت وجود 

 ينمونه همچنین. بود C ي این مطالعهداراي افتادگیجدایه
بـود در   391 یگـاه در جا Aو  390 یگـاه در جا T يما دارا
. بـا  بـود  باز فاقد جایگاه دو این در مرجع يکه نمونه یحال
 ارزیـابی  همـراه  بـه  شـناختی ریخـت  هـاي یژگیحال و ینا

-کند و تفـاوت می محرز را گونه این تشخیص فیلوژنتیکی،

ي مـورد  نوکلئوتیدي موجب قـرار گـرفتن جدایـه   هاي تک
گردد و این اخالف به احتمال اي دیگر نمیبررسی در گونه

  .  هاي مختلف این گونه استمربوط به جمعیتزیاد 
و  یبرگـ لکـه  عامـل  عنـوان  بـه  E. rostratumکنـون   تا

 يهـا گونـه  جملـه  ازمختلـف   اهانیگ يروبرگ  یسوختگ
 .Hevea brasiliensis Mϋll(کائوچو ذرت، چمن، مختلف

Arg.(،  ییایـ کـدو قل )Lagenaria siceraria (Molina) 

Standl.، ایــکاالت یآپارتمــان اهیــگ )Calathea picturata 

K.Koch & Lidong  (بهشــــت مــــوز و )Musa 

paradisiacal L.(اســت شــده گــزارشو هنــد  نیچــ در 
)Leahy 1999; Lin et al. 2011;  Liu et al. 2016;  

Zhang et al. 2016;  Choudhary et al. 2018 .(   بررسـی
گونه روي برگ گیاهان مورد آزمون نشـان  زایی این بیماري

داد که این گونه قادر به ایجـاد هـیچ عالئمـی روي ارزن و    
برنج نبود. در سایر موارد شدت آسیب روي بـرگ گیاهـان   

هـاي زرد در  ترین به ترتیب شـامل لکـه  ترین به بیشاز کم
هـاي زرد و اي در جـو و لکـه  هـاي زرد و قهـوه  گندم، لکه
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ي تـوالی نوکلئوتیـدي   بر اسـاس مقایسـه   Exserohilumهايدر بین سایر گونه .Exserohilum spي موقعیت فیلوژنتیکی جدایه .9شکل 
ي مشخص شـده در کـادر سـفید،    نمایی. آرایهي درستاي ریبوزومی در درخت بیشینهاناس) ديتیي داخلی (آيشدهي ترانویسیفاصله

  50تر و یا مسـاوي  استراپ بزرگي درصد مقادیر بوتدهندهها نشانمطالعه است. اعداد روي محل انشعاب شاخههاي این مربوط به جدایه
  درصد است.

Fig. 9. Phylogenetic relationships of  Exserohilum  sp. isolate among other Exserohilum species based on  a 
comparison of ITS sequences of rDNA in maximum likelihood  tree. Highlighted taxon represents isolate of this 
study. Numbers above the branches represent the bootstrap values equal to or greater than 50%. 

  
اي همراه با سوختگی برگ در ذرت بود. اطالعات بـه  قهوه

زایـی ایـن گونـه روي ریشـه     از بررسی بیماريدست آمده 
زایی حداقلی (کـاهش  نشان داد که این گونه قادر به بیماري

رشد گیاه و ریشه) است. اما تفاوت در شدت و نوع عالئم 
ي گیاهان مورد بررسی نشـان داد کـه مقاومـت    روي ریشه

هـاي بـه   گیاهان به این گونه متفاوت است. بـر اسـاس داده  
گونه قادر به ایجاد پوسیدگی و تغییر رنـگ  دست آمده این 

در بذر گیاهان جو و ذرت بود. همچنـین توانسـته بـود در    
  ي برنج حالت بدشکلی ایجاد کند. ریشه

 .Bدر ابتــدا بــه عنــوان    Bipolaris sp.1ي آرایــه

sorokiniana یابی ژنوم شناسایی شده بود. اما پس از توالی

ــار    B. eleusinesو رســـم درخـــت فیلوژنتیـــک در کنـ
)AF081451)(Berbee et al.1999 قرار گرفت. در نهایت (

ي شـناختی در جدایـه  به دلیل مشـاهده اختالفـات ریخـت   
Wrnz02  باB. eleusines  هـاي  شامل عدم وجود کنیـدیوم

هـا، عـدم   دوکی شکل بسـیار متـورم و پاشـنه در کنیـدیوم    
 هـا در ي سلول اولیه کامال روشن در تمام کنیـدیوم مشاهده

کنار عدم وجود کنیدیوفور با انتهاي خمیده، ایـن آرایـه بـه    
 Bipolaris sp.2ي ذکـر شـد.آرایه   Bipolaris sp.1عنـوان  

شناختی شامل خمیدگی شدید در هاي ریختعالوه بر جنبه
هاي به شدت روشن از نظـر  ها و کونیدیومبرخی کونیدیوم

هاي نزدیک بـه خـود بـه خـوبی قابـل      فیلوژنتیکی از گونه
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 Bipolarisي )، با این حـال دو آرایـه  7تفکیک بود (شکل 

sp.1  وBipolaris sp.2    احتماالً به علت تکامل همگـرا بـا
هاي خواهري خود و عدم توانـایی تفکیـک ژن مـورد    آرایه

هاي اخذ شـده  استفاده، تفاوت فیلوژنتیکی چندانی با جدایه
  از بانک ژن نشان ندادند.  

گونه بـه نظـر   این پژوهش ایناز نتایج به دست آمده در 
ي میزبـانی  آید که این گروه از بیمارگرها پتانسیل دامنـه می

ي وسیعی از توانند گسترهوسیعی روي گندمیان داشته و می
جـا کـه در   هاي خود ایجاد کنند. از آنعالئم را روي میزبان

-این پژوهش روي تنها یک رقم از هرگیاه آزمـون بیمـاري  

هـا و شـدت   ت، بررسی عالئم این قارچزایی انجام شده اس
ي گنـدمیان توصـیه   ها در ارقام مختلف از هر گیـاه تیـره  آن
هـاي یافـت   زایی گونهي بیماريشود. بررسی دماي بهینهمی

هاي طبیعـی نیـز بـه درك    شده در این پژوهش روي میزبان
کلـوس  هـاي گرامینـی  زایی گونهدرست از سازوکار بیماري

  کند.  کمک می
هـاي مـورد   جا که طی ایـن پـژوهش رشـد گونـه    از آن

بررسی در دماي بدن انسان مشـاهده شـده و گـاه سـرعت     
رشد در این دما قابل توجه بوده و از طرفی منابعی نیـز دال  

هـا در انسـان در   هایی از ایـن قـارچ  زا بودن گونهبر بیماري
 Wilhelmus & Jones 2001; Buzina etرس است (دست

al. 2003; Toul et al. 2006; El Khizzi  et al. 2010; 

Ravankar & Suton 2010; Da Cunha et al. 2012; 

Manamgoda et al. 2015    زایـی  ) بررسـی تـوان بیمـاري
هاي این پژوهش، روي انسان نیز موضـوعی بااهمیـت   گونه

هایی یافـت شـد   رسد. طی بررسی منابع، گزارشبه نظر می

هـا بـه   هاي این قارچبرخی گونهکه بیانگر امکان استفاده از 
شـود تـا   عنوان عامل مهار زیستی بود. بنابراین پیشنهاد مـی 

 پـژوهش  این هاي به دست آمده ازاین امکان در مورد گونه
هـا بـا   در طی بررسـی . شود بررسی غیرمیزبان گیاهان روي

اي رو شدیم که در ابتدا به عنوان گونـه تعدادي جدایه روبه
هاي کوچک دند. اما وجود اختالفخاص تشخیص داده ش

ها براي بررسی توالی ژنومی شناختی باعث شد تا آنریخت
ــه   ــن جدای ــرفتن ای ــرار گ ــود. ق ــا در درخــت ارســال ش ه

شناختی هایی که یا از نظر ریختفیلوژنتیکی در کنار جدایه
ها داشـتند و یـا قـرار گـرفتن بـا کمـی       تفاوت زیادي با آن

-ی شـده بـه روش ریخـت   تفاوت در کنـار گونـه شناسـای   

ها را براي میکوبیوتاي ایران شناختی، امکان جدید بودن آن
و دنیا مطرح کرد. با این حال ممکن است دو گونه در یـک  
ناحیه ژنومی داراي توالی یکسان یا بسیار مشابه بـوده، امـا   
در سایر نواحی تا حد زیادي اختالف نشان دهند و استفاده 

ها کافی نیسـت.  فکیک بین گونهي ژنی براي تاز یک ناحیه
در راستاي تأیید این فرضیه و یا پیدا کردن نام صحیح براي 

تري با استفاده از سـایر  هاي گستردهها به بررسیاین جدایه
اي انداري مانند زیرواحد بزرگ و کوچک ديهاي خانهژن

اي هـاي آران ریبوزومی، نواحی ترانویسی شـده داخلـی ژن  
ــوزومی  ــازهریبـ ــه سـ ــداد ترجمـ ــا و  1ي ي امتـ  ژنآلفـ

 ;Turgeon 1998( دروژنازیـ ده فسـفات  3-دیسـرآلده یگل

Koedseb et al. 2006; Manamgoda et al. 2012; 
Crous et al. 2013; Manamgoda et al. 2014  الزامـی (
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