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چکیده
هاياهی طی سالهاي برگی آلوده گی، نمونهPyrenophoraو Exserohilumهاي هاي جنسدر راستاي تاکسونومی گونه

هاي جدایه از جنس48تعداد . آوري گردیدجمع) شرقی، مازندران، گیالن، اصفهان و خوزستانوآذربایجان غربی(هاي مختلف کشور از استان1392- 94
Exserohilum)26جدایه( وPyrenophora)22و ختیشناهاي ریختها براساس ویژگیجدایه. هاي مختلف گیاهی جداسازي گردیداز گونه) جدایه

GPDH)Glyceraldehyde-3-phosphateژنو rDNA ITS1-5.8S-ITS2ناحیه یابیتوالی dehydrogenase (هاي براساس داده. شناسایی شدند
.E،)سه جدایه(E. monocerasشاملExserohilumچهار گونه از جنس،و مولکولیختیشناریخت oryzicola)جدایهپنج( ،E. rostratum)12جدایه(،

E. turcicum)شش جدایه ( گونه از جنس سهوPyrenophoraشاملP. graminea)19جدایه( ،P. dictyoides)یک جدایه ( وP. lolii)دو جدایه (
هاي میزبانو همچنین دیدجگونهکامل به همراه تصاویر براي شرح. باشدبراي مایکوبویتاي ایران جدید میE. oryzicolaگونهگزارش .شناسایی شدند

.گرددمعرفی میP. loliiوE. rostratumجدید براي دو گونه 

ITS،GPDH،یلوژنیف،شناسیریخت،یتاکسونوم:يدیکلي هاواژه
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Summary
In a taxonomic study of Exserohilum and Pyrenophora species in Iran, infected plant materials were obtained from different

provinces (West and East Azerbaijan, Guilan, Mazandaran, Isfahan and Khuzestan), during the years 2013–16.
A total number of fourty eight isolates including 26 Exserohilum and 22 Pyrenophora isolates were obtained from various plants. The
internal transcribed spacer (ITS) region and GPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) gene were amplified and sequenced
for representative isolates. Based on a combination of morphological characteristics and sequence data, six species of Exserohilum viz.,
E. monoceras (three isolates), E. oryzicola (five isolates), E. rostratum (12 isolates), E. turcicum (six isolates), and Pyrenophora viz.,
P. dictyoides (one isolate) P. graminea (19 isolates), and P. lolii (two isolates) were identified. Among the species, E. oryzicola is new
species for the mycobiota of Iran. Full description and illustration for the new species are provided herewith. New hosts are also reported
for E. rostratum, and P. lolii.
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مقدمه
روي گیاهان LinkHelminthosporiumهاي گونه

graminicolous(گرامینه  Helminthosporium (به چهار جنس
Bipolaris Shoemaker ،Curvularia Boedijn ،Drechslera S.

ItoوExserohilum K.J. Leonard & Suggs به
Cochliobolusمراحل جنسی ترتیب با Drechsler،

Pseudocochliobolus Tsuda, Ueyama & Nishih ،
Pyrenophora Fr. وSetosphaeria K.J. Leonard & Suggs

,Sivanesan 1987, Alcorn 1988(اندشدهتقسیم  Manamgoda

et al. 2011, 2012, 2014, هاي گونه). 2015
Helminthosporiumگیاهان گرامینه روي)graminicolous

plants ( نیسیکادوتوسط)Nisikado براساس ) 1929
زنی به دو زیرجنس ها و نحوه جوانهکنیدیومشناسیریخت

که هاي صاف و سیلندريهایی با کنیدیومگونه. تقسیم گردیدند
germ(چند لوله تندشی ها از طریق ایجاد یک یا زنی آنجوانه

tube ( زیرجنس در،گیردمیاز هر سلول کنیدیوم انجام
Cylindro-Helminthosporiumهاي هایی با کنیدیومگونهو

زنی اغلب خمیده با جوانهو) fusoid(دوکی شکل
Eu-Helminthosporiumدر زیرجنس ) bipolar(دو قطبی

Ito(ایتومتعاقبا . بندي شدندگروه زیرجنس) 1930
Cylindro-Helminthosporium را به جنسDrechslera با

Shoemaker(شوماکرو Pyrenophoraمرحله جنسی  1959 (
با Bipolarisرا به جنس Eu-Helminthosporiumزیرجنس 

خصوصیات دیگر از . دادندءارتقاCochliobolusمرحله جنسی 
دیواره قبیل محل خروج لوله تندشی و جهت رشد آن، تشکیل

هايها براي تشخیص جنسعرضی کاذب و رنگ کنیدیوم
Bipolaris وDrechsleraپیشنهاد گردید)Luttrell 1963,

Shoemaker(شوماکر. )1977 ,1964 را ومکنیدیهیلوم ) 1966
تمایز این دو جنس مطرح به عنوان یک صفت مهم دیگر براي 

Leonard(ساجسو لئوناردآن پس از. کرد & Suggs 1974 (
را که هیلوم برجسته داشتند، به Bipolarisهایی از جنسگونه

منتقل Setosphaeriaبا مرحله جنسی Exserohilumجنس 
هايجنس) Ellis 1971, 1976(الیس،با این حال. کردند

BipolarisوExserohilumهاي جنسرا به عنوان مترادف
Drechsleraآلکورن.در نظر گرفت)Alcorn 1982a, 1982b,

هاي تعداد زیادي از گونهتحقیقات وسیعی را روي )1983
از گیاهان گرامینه انجام داد و پیشنهاد Drechsleraکمپلکس 

Drechsleraو Bipolaris ،Exserohilumهاي کرد که نام

نیز) Sivanesan 1987(سیوانسان.گردندءبایستی دوباره ابقا

Bipolaris وExserohilum هاي مجزا پذیرفتبه عنوان جنسرا.
بهDrechsleraهاي کمپلکستفکیک گونه،به این ترتیب

با داشتن Drechsleraو Bipolaris ،Exserohilumهايجنس
با ،)1983(آلکورن.متفاوت و مجزا حمایت گردیداحل جنسی مر

فوق روي جنسسه هاي مختلف مطالعات وسیع روي گونه
ها وهایی از جمله شکل کنیدیوم، ویژگیتیره یاد شدهگیاهان 

هیلوم، منشا لوله تندشی در سلول شناسیریختزنی، نحوه جوانه
پایه و موقعیت آن نسبت به محور کنیدیوم، نحوه تشکیل دیواره 

زایی یگاه یا گره کنیديهاي جاعرضی کاذب و ویژگی
)conidiogenous nodes ( را به عنوان صفات اصلی و مهم در

مراحل جنسی این سه .یز این سه جنس مطرح کردتما
هاي آسکوسپورها به دیوارهوضعیتجنس نیز براساس شکل و 
Sivanesan(باشندراحتی قابل تشخیص می l.c..( نامبرده

و Bipolaris،Curvularia ،Drechsleraهاي هاي جنسگونه
Exserohilum روي گیاهان گرامینه مورد مطالعه جامع قراررا

هاي مذکور ز آن سال به بعد، چندین گونه جدید از جنسا. داد
Hernández-Restrepo(گزارش گردیده است et al. 2018,

Marin-Felix et al. گردیده که به اخیرا پیشنهادولی ،)2019
شوداستفاده Pyrenophoraاز Drechsleraجاي جنس 

)Rossman et al. 2015(.
indexمانهسادرتاکنون fungorum

)www.indexfungorum.org(،40 گونه براي جنس
Exserohilumگونه براي جنس 139وDrechsleraفهرست

هاي هاي جنسبندي گونهآرایه،هاي اخیردر سال. تشده اس
رسترپو و -هرناندز. اندمذکور دستخوش تغییرات زیادي شده

Hernández-Restrepo(همکاران  et al. براي گونه11،)2018
Marin-Felix(فلیکس و همکاران -و مارینExserohilumجنس 

et al. براساس Pyrenophoraگونه براي جنس 27،)2019
ژنهايژن،rDNAشناسی و توالی ناحیه صفات ریخت
فاکتور گسترش ،)GPDH(فسفات دهیدروژناز3- گلیسرآلدهید

. اندپذیرفته) RPB2(IIپلیمراز RNAو)TEF(رونویسی
اند و برخی هاي قبلی مترادف در نظر گرفته شدهبسیاري از گونه

هاي معتبر از نبود توالی(هاي مشکوك ها به عنوان گونهگونه
علیرغم اهمیت این ،با این وجود. اندقلمداد شده) هاي تیپنمونه
هاي مهم گیاهی و تنوع میزبانی وسیع ها در ایجاد بیماريقارچ

ها در بندي طبیعی این قارچی روي آرایهها، مطالعات اندکآن
،با توجه به تحقیقات گذشته تاکنون. ایران صورت گرفته است

جنسگونه از دوو Pyrenophoraجنسگونه از هفت
Exserohilum از ایران گزارش شده است)Ershad 2009.(
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هاي با هدف مطالعه و معرفی برخی گونه،این پژوهش

هاي مختلف گیاهان گرامینه از گونهاز روي مذکور هايجنس
.مناطق مختلف کشور انجام شده است

روش بررسی
هاي قارچیآوري، جداسازي و شناسایی نمونهجمع-

هاي مختلف گیاهان گرامینه که هاي گیاهی گونهاندام
هاي مختلف آلودگی توسط گونههاي مشکوك بهنشانه
آوري شتند، جمعرا داPyrenophoraو Exserohilumهاي جنس
جداگانه به آزمایشگاه منتقل يهاي کاغذکدام در پاکتو هر

، هاحاشیه یا داخل مزارع، باغگرامینه گیاهاناز هانمونه. شد
هاي ها از استانو حاشیه رودخانهمناطق باتالقی، مراتع

، )ها از این استان به دست آمدنداغلب جدایه(آذربایجان غربی 
. شدندآوري جمعکهگیلویه و بویراحمدو خوزستان، گیالن 

به مشابه مطالعات هاي قارچیسازي نمونهخالصجداسازي و 
Ahmadpour(قبلی انجام گردید  et al. 2011, 2012a,b, 2013.(

و میکروسکوپی شناختیجهت بررسی خصوصیات ریخت
متر از حاشیه در حال رشد میلی5هایی به قطر ها، حلقهجدایه
هاي ي مربوط به هر جدایه برداشته شد و به تشتکهاپرگنه

و آب )PDA(آگار - دکستروز- زمینیسیبهايکشتحاوي محیط
tap water(سترونآگار-شیر شهري حاوي کاه گندم

agar+wheat straw: TWA (هاي حاوي تشتک. منتقل گردید
هاي حاوي تحت شرایط تاریکی و تشتکPDAهاي کشتمحیط
حت شرایط نور نزدیک به ماورابنفش تTWAکشت محیط

)Near Ultra Violet: NUV ( متناوب)12ساعت تاریکی و 12
درجه سلسیوس منتقل شدند و به 25و دماي ) ساعت روشنایی

,Sivanesan 1987(روز نگهداري گردید 10-14مدت 
Ariyawansa et al. 2014, Hernández-Restrepo et al. 2018,

Marin-Felix et al. 2019 .(
صفات مورد مطالعه شامل رنگ پرگنه، مشخصات 

عدد از هر کدام از 50حداقل . ها بودکنیدیوفورها و کنیدیوم
در چند نمونه ) کنیدیوفور و کنیدیوم(هاي قارچی اندام

از تصاویر مورد نظر . گیري شدندمیکروسکوپی بررسی و اندازه
مپوس صفات مذکور با استفاده از میکروسکوپ نوري الی

)Olympus ( مدلBX41هاي میکروسکوپی با نمونه. تهیه گردید
,Ellis 1971, 1976(گیري از منابع معتبر بهره Sivanesan 1987,

Ariyawansa et al. 2014, Hernández-Restrepo et al. 2018,
Marin-Felix et al. .ندنام گردیدشناسایی و تعیین ) 2019

تحقیقاتمؤسسههاي ارچمجموعه قها در تمامی جدایه
شناسی و کلکسیون قارچ(IRAN…C)) تهران(کشورپزشکیگیاه

شوندنگهداري می)CCTU(پزشکی دانشگاه تبریز گروه گیاه
.)1جدول (
هاي فیلوژنتیکتجزیه و تحلیل-

اسازي جدایه جد48ختیشناریختهاي بر مبناي ویژگی
Pyrenophoraو)جدایهExserohilum)26هاي جنساز شده 

مولکولیبا استفاده از نشانگرDNAنگاري و انگشت) جدایه22(
ISSR)Inter Simple Sequence Repeats( ، و 15به ترتیب
و Exserohilumهايجنساز جدایه منتخب هفت

Pyrenophora 1جدول (شدبراي مطالعه فیلوژنتیکی انتخاب( .
Ahmadpour(ژنومی DNAاز استخراج پس et al. 2012a( ،

ITS1-5.8S-ITS2براي تکثیر نواحی  rDNAاي از ترکیب هسته
) 'ITS1)5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3آغازگرهاي 

)'ITS4)5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3و 
)White et al. 1990( و تکثیرGPDHاز آغازگرهاي

gpd1)5'-CAACGGCTTCGGTCGCATTG-3' (وgpd2

)5'-GCCAAGCAGTTGGTTGTGC-3'()Berbee et al.

و)forward(هاي مستقیمبه ترتیب به عنوان آغازگر،)1999
ابی یو توالیPCRواکنش . گردیداستفاده)reverse(معکوس

گردید انجاممحصوالت تکثیر شده مشابه مطالعات قبلی
)Ahmadpour et al. 2012a, 2013.(

افزار رمنازاستفادهباهاتوالیبهمربوطکروماتوگرام
(http://www.technelysium.com.au)Pro Ver. 1.7.6

Chromasافزار و نرمEditSeq Ver. 1.7.6 مشاهده و در صورت
هاي به دست براي اطمینان از صحت توالی. شدندلزوم ویرایش

ها با استفاده از ابزار جستجوي آمده از هر نمونه، هر یک از توالی
BLAST)Altschul et al. هاي موجود در بانک با توالی)1997

هاي براي مقایسه روابط فیلوژنتیکی جدایه. ژن مقایسه شد
و Exserohilumهاي جنسهاي تیپیابی شده، گونهتوالی

Pyrenophora ژناز بانک)NCBI (شد اخذ)Ariyawansa
et al. 2014, Hernández-Restrepo et al. 2018, Marin-Felix

et al. Bipolarisگونه. )2019 maydis (CBS 137271) نیز به
-Hernández(انتخاب گردید ) outgroup(خارجیآرایهعنوان 

Restrepo et al. 2018, Marin-Felix et al. ). 1جدول ) (2019
گردیدند ردیف همMAFFTافزار ها با استفاده از نرمتوالی

)Katoh et al. بهترین ها،ردیف کردن توالیاز همپس). 2019
افزار ها، با استفاده از نرممدل جایگزینی نوکلئوتیدي ژن

MrModeltest Ver. 2.2)Nylander در . تعیین شد) 2004
به ترتیب GPDHو ژن ITSناحیه برايافزار مذکور نرم

هاي درخت. محاسبه گردیدGTR+I+Gو GTR+Iهاي مدل
با )MP)Maximum parsimonyفیلوژنتیکی با استفاده از روش 
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براي . رسم گردید)PAUP 4.0b10)Swofford 2002افزار نرم
در درخت فیلوژنتیکی، مقدار هاي موجود اطمینان از ثبات شاخه

تکرار با استفاده از این 1000با )Bootstrap(اعتبارسنجی
طول هايها مانند شاخصگیريسایر اندازه. برنامه محاسبه شد

و )HI(هماهنگی شجره،)CI(، مقیاس استحکام)TL(شجره 
کلیه صفات مورد بررسی در . گیري شداندازه) RI(بازداري 

در نظر ) missing data(ها به عنوان اطالعات از دست رفته توالی
، هیچ یک از صفات هاي فیلوژنتیکیطی بررسی، اماگرفته شدند

هاي فیلوژنتیکی با استفاده از درخت،عالوهه ب.حذف نگردیدند
MrBayesافزار نرمو ) Bayesian(ش بیژینرو Ver. 3.2.5

)Ronquist & Huelsenbeck آنالیزهاي . ترسیم شدند)2003
MCMC)Markov Chain Monteبیژین با استفاده از الگوریتم 

Carlo(،زمان از یک درخت براي چهار زنجیره به طور هم
استفاده از با 15/0فیلوژنتیکی تصادفی اولیه و پارامتر گرمایی 

براي هر ماتریس دو اجراي . اندازي شدفرض راهاحتماالت پیش
هاي دقیقی از توزیع احتمال جداگانه به منظور دستیابی به نمونه

posterior(پسین  probabilities ( اجرا شد و هر هزار نسل، یک
پس از تکمیل ،در نهایت. برداري شددرخت فیلوژنتیکی نمونه

هاي فیلوژنتیکی اولیه درخت%25مربوطه، هايتجزیه و تحلیل
هاي فیلوژنتیکی ایجاد آوري شده، سوزانده شدند و درختجمع

Geneiousهاي افزارشده با استفاده از نرم Ver. 8.1.4)Kearse

et al. TreeViewو ) 2012 Ver. 1.6.6)Page مشاهده ) 1999
هاي هاي مختلف گونههاي مربوط به جدایهتوالی.گردیدند

دستیابی هايو شمارهگردیدند یابی شده در بانک ژن ثبت توالی
).1جدول (شد اخذ 

نتیجه و بحث
Exserohilum)26هاي جدایه از جنس48تعداد 

هاي مختلف گیاهی از گونه) جدایه22(Pyrenophoraو )جدایه
شناسی و مولکولی، هاي ریختبراساس داده. جداسازي گردید
Pyrenophoraو Exserohilumهاي جنسهفت گونه از 

،)سه جدایه(E. monoceras، )پنج جدایه(E. oryzicolaشامل 
E. rostratum)12جدایه( ،E. turcicum)شش جدایه(،
P. graminea)19جدایه(،P. dictyoides)و) یک جدایه

P. lolii)هاي شناسایی در بین گونه.شناسایی شدند) دو جدایه
. باشدبراي مایکوبیوتاي ایران جدید میE. oryzicolaنه شده، گو

هاي با توجه به این که شرح و توصیف کامل براي اغلب گونه
Heidarian(شناسایی شده در این تحقیق قبال ارایه گردیده  et

al. که براي E. oryzicolaلذا، در این بررسی گونه ) 2015

P. dictyoidesن گونهچنیمباشد و همایکوبیوتاي ایران جدید می

باشد، براساس که توصیف و شرح کامل گونه در دسترس نمی
در مورد سایر . شودمولکولی توصیف میوختیشناریختصفات 

ها ارایه هایی که در مطالعات قبلی شرح و توصیف آنگونه
هاي بررسی شده، دامنه میزبانی و پراکنش گردیده، به ذکر نمونه

.تفا گردیده استها اکجغرافیایی آن

1 -Exserohilum oryzicola Sivan., Trans. Brit. Mycol. Soc.
83: 325. 1984 (Fig. 1)

جداسازي شده از SHE15جدایه:هاي بررسی شدهنمونه
Echinochloa sp.- استان آذربایجان غربی(شهرستان شوط( ،

- L.Oryza sativaجداسازي شده از AE1؛ جدایه 1394شهریور 
CCTUهاي ؛ جدایه1394، مرداد )استان گیالن(شهرستان رشت 

110،CCTU 111 وCCTU 112 جداسازي شده ازEchinochloa

sp.- 1394، مرداد )استان گیالن(شهرستان رشت.
درجه 25در دماي PDAکشت پرگنه قارچ روي محیط

با حاشیه منظم و به رنگ زیتونی تیره روزهفتسیوس بعد از سل
هاي کنیدیوفورها ساده، منفرد یا در گروه).A، 1شکل (است 

شوند و تا تشکیل میتیرهايتا قهوهايبه رنگ قهوهکوچک
ها کنیدیوم).Cو B، 1شکل (گیري شدند میکرومتر اندازه1200

خمیده، اغلب سلول پایه اي روشن، راست تا اندکیقهوهدوکی، 
دیواره عرضی کاذب و 6-9شود، داراي به سمت هیلوم باریک می

).D، 1شکل (باشند می90-161×14- 22به ابعاد 
شناسی هاي ریختاز نظر ویژگیE. oryzicolaگونه 

E. monocerasهاي شباهت بسیاري به گونه (Drechsler) K.J.

Leonard & Suggs وE. echinochloae Sivan.هاي گونه. دارد
راست تا خمیده، اغلب دارايهاي فوق همگی داراي کنیدیوم

دیواره عرضی کاذب هستند که سلول پایه کنیدیوم به 9-6
با E. monocerasاما گونه .شودسمت هیلوم باریک می

تر، گونهتر و با خمیدگی کمتر، عریضهاي تیرهکنیدیوم
E. echinochloaeتر تر و با ابعاد بزرگهاي تیرهمبا کنیدیو

گردند میکرومتر از گونه فوق متمایز می) 210-150×35-25(
)Alcorn 1991 .(رسترپو و همکاران - هرناندز)براساس ) 2018

را مترادف گونهE. fusiformeگونه ،مطالعات فیلوژنی
E. oryzicolaرغم شباهت علی،گونه فوق. انددر نظر گرفته

،داردE. monocerasسی بسیاري که به گونه شناریخت
هدر دودمان کامال جداگانه با درج،در مطالعه فیلوژنتیکی

).3شکل (قرار گرفت99/0/95احتمال پسین/اعتبارسنجی
.E(از روي گیاهان سوروف ،این گونه colona (L.)

Link،(L.) BeauvE. crus-galli ( و برنج)Oryza sativa ( و از
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کشورهاي استرالیا، بنگالدش و کلمبیا گزارش شده است 

)Alcorn 1991, Farr & Rossman 2020, Hernández-

Restrepo et al. این گونه ،براساس منابع در دسترس). 2018

این نخستین گزارش از گونه فوق تاکنون از ایران گزارش نشده و 
).Ershad 2009(باشد براي فلور قارچی ایران می

در تحقیق حاضریکیلوژنتیفي زهایآنالبرايشدهاستفادهPyrenophoraو Exserohilumاز جنس یقارچي هاهیجدامشخصات- 1جدول
Table 1. List of Exserohilum and Pyrenophora isolates, used for phylogenetic analyses in the present study

GenBank accession number
HostStrain No.Taxon

GPDHITS
MT193112MT193477Echinochloa sp.MkE18; IRAN 3502CExserohilum monoceras

--UnknownYE7E. monoceras
--UnknownYE8E. monoceras

MT193116MT193479Echinochloa sp.ShE15; IRAN 3409CE. oryzicola
-MT193480Echinochloa sp.CCTU 110E. oryzicola

MT193113-Echinochloa sp.CCTU 111E. oryzicola
MT193115-Echinochloa sp.CCTU 112E. oryzicola
MT193114MT193478Oryza sativaAE1; IRAN 3410CE. oryzicola
MT193117MT193483Arundo donaxME1; IRAN 3411CE. rostratum

-KC198082Saccharum officinarumEX1; CCTU 113; IRAN
2458CE. rostratum

-MT193484Hordeum vulgareME5; CCTU 114E. rostratum
-MT193485H. vulgareMoE11; CCTU 115E. rostratum
--UnknownBE21E. rostratum
--Cynodon dactylonME2E. rostratum
--Digitaria sp.ME3E. rostratum
--Digitaria sp.ME4E. rostratum
--UnknownME6E. rostratum
--Arundo donaxUE9E. rostratum
--UnknownME10E. rostratum
--Paspalum sp.ShE16E. rostratum
-MT193482Sorghum halepensShE14 CCTU 117E. turcicum

MT193118MT193481S. halepenseKhE20; CCTU 118E. turcicum

-KR263032S. halepenseEX2; CCTU 119; IRAN
2460CE. turcicum

-KR263033S. halepenseEX 3; CCTU 120E. turcicum
-KR263034S. halepenseEX 4; CCTU 121E. turcicum
-–S. halepenseKhE19E. turcicum

MT193119MT193486UnknownMB4; IRAN 3505CPyrenophora dictyoides
–MT193487Hordeum vulgareBD8; CCTU 123P. graminea
–MT193489Secale sp.MoD27; CCTU 124P. graminea

MT193120MT193490Lolium sp.ND35; IRAN 3412CP. graminea
-MT193488Hordeum vulgareMD13; CCTU 125P. graminea
--H. vulgareMhD32P. graminea
--H. vulgareMhD33P. graminea
--H. vulgareMhD34P. graminea
--Lolium sp.ND36P. graminea
--Hordeum vulgareMoD24P. graminea
--H.vulgareMoD25P. graminea
--H. vulgareMoD26P. graminea
--H. vulgareMoD24P. graminea
--H. vulgareMD15P. graminea
--H. murinumBD12P. graminea
--H. vulgareBD9P. graminea
--H. vulgareBD3P. graminea
--H. vulgareBD5P. graminea
--H. vulgareBD6P. graminea
--H. vulgareBD7P. graminea

MT193121MT193491Alopecurus sp.MD14; IRAN 3413CP. lolii
MT193122MT193492Lolium sp.MhD31; IRAN 3414CP. lolii
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Exserohilum-1شکل  oryzicola:A.کشت ر محیطرنگ پرگنه دPDA ،C -B.میکرومتر50= مقیاس(ها کنیدیوفور(،
D.میکرومتر20=مقیاس(ها کنیدیوم.(

Fig. 1. Exserohilum oryzicola: A. Colony on PDA, B-C. Conidiophores (Bar = 50 µm), D. Conidia (Bar = 20 µm).

2-Pyrenophora dictyoides A.R. Paul & Parbery, Trans.
Brit. Mycol. Soc. 51: 708. 1968. (Fig. 2)

جداسازي شده از گیاه گرامینه MB4جدایه : نمونه بررسی شده
، تیر )استان آذربایجان غربی(شهرستان میاندوآب -ناشناخته

1392.
Agrostis tenuis(قبال از روي چمن ،این گونه L. ( از

شرح ،با این وجود). Ershad 2009(ایران گزارش شده است 
گونه در دسترس نبود و در تحقیق حاضر هویت این کاملی براي

شناختی هاي ریختهاي مولکولی و ویژگیگونه براساس داده
.براساس کشت زنده توصیف گردید

درجه 25در دماي PDAکشت پرگنه قارچ روي محیط
داراي حاشیه منظم و به رنگ کرم با روزهفتسلسیوس بعد از 
اي روشن، قهوههامیسیلیوم). A، 2شکل (ست امرکز خاکستري 

ها ماکرونماتوس، داراي دیواره عرضی، منفرد، راست، کنیدیوفور
میکرومتر 100- 300×3- 7اي و به ابعاد در انتها زانویی، قهوه

ها راست، اغلب چماقی وارونه، کنیدیوم). D-C،2شکل (است 
دیواره 4- 8اي متوسط، داراياي تا قهوهگاه سیلندري، قهوه

گونه فوق . باشندمی68- 130×11- 18عرضی کاذب و با ابعاد 
دهد کنیدیوفور ثانویه تشکیل میTWAکشت در محیط

کند همچنین استروما تولید می،این گونه). E-D، 2شکل (
).B، 2شکل (

.Pترین گونه به گونه فوق،نزدیک cynosure Y. Marín

& Crousگونه . استP. dictyoidesهاي با داشتن کنیدیوم
تر و کنیدیوفور کوتاه از گونه تر، تعداد دیواره کاذب بیشبزرگ

Marin-Felix(شود اخیر متمایز می et al. فلیکس - مارین). 2019
گونه ،یکیلوژنتیفمطالعات براساس) 2019(و همکاران 
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Drechslera andersenii A. Lamرا مترادف گونه

P. dictyoidesگونه. اندر گرفتهدر نظP. dictyoides عامل
باشد و از میLoliumو Festucaگیاهانبیماري سوختگی برگی

Farr(هاي مختلفی از گیاهان گرامینه گزارش شده است گونه &

Rossman 2020(.

3 -Exserohilum monoceras (Drechsler) K.J. Leonard &
Suggs, Mycologia 66(2): 291 (1974)

جداسازي شده از YE7 ،YE8هاي جدایه: هاي بررسی شدهنهنمو
استان کهگیلویه و (شهرستان یاسوج - گیاهان گرامینه ناشناخته

جداسازي شده از MkE18؛ جدایه 1392، مهر )بویراحمد
Echinochloa sp. - استان آذربایجان غربی(شهرستان ماکو( ،

.1394شهریور 

و ) Echinochloa colona(قبال از سوروف ،این گونه
Setaria sp. گزارش ) استان آذربایجان غربی(از شهرستان خوي
Heidarian)شده است  et al. تاکنون از ،گونهاین. (2015

، GouldDichanthelium clandestinum (.L)گیاهان
،Echinochloa colona(هاي مختلف سوروف گونه

Echinochloa crus-galli،(Vasinger) Vasinger (E As.)

Echinochloa oryzicola( ،(All.) Vign. ex Janchen

Eragrostis cilianensis،(Michx.) Nees ex Steud.

Eragrostis pectinacea،(L.) P.Beauv.Eragrostis pilosa،
(L.) P. Beauv.Oplismenus compositus ،Oryza sativa و

، استرالیا، آرژانتین، فلوریدا، کره، آمریکاو از کشورهاي خاك
یل، نیویورك، ترکیه، ژاپن، چین و کوبا گزارش شده است یاسرا

)Farr & Rossman 2020.(

فور وکنیدی.D-C، )میکرومتر20= مقیاس(ما واستر.PDA ،.Bکشت پرگنه در محیطرنگ .Pyrenophora dictyoides :A-2شکل 
).میکرومتر10= مقیاس(هامکنیدیو. E–F، )میکرومتر20= مقیاس(

Fig. 2. Pyrenophora dictyoides: A. Colony on PDA, B. Stroma (Bar = 20 µm), C-D. Conidiophore (Bar = 20 µm),
E-F. Conidia (Bar = 10 µm).
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4-Eserohilum rostratum (Drechsler) K.J. Leonard &
Suggs, Mycologia 66(2): 290 (1974)

جداسازي شده ازME1جدایه:هاي بررسی شدهنمونه
Arundo donax - آذربایجان غربیاستان (شهرستان میاندوآب( ،

Cynodonجداسازي شده از ME2؛ جدایه 1393اردیبهشت 

dactylon (L.) Pers. - استان آذربایجان (شهرستان میاندوآب
جداسازي ME3 ،ME4هاي ؛ جدایه1393اردیبهشت ، )غربی

Digitariaشده از  sp. - استان آذربایجان (شهرستان میاندوآب
جداسازي شده از ME5یه ؛ جدا1394اردیبهشت ، )غربی

Hordeum vulgare L. - استان آذربایجان (شهرستان میاندوآب
Arundoجداسازي شده از UE9؛ جدایه 1394خرداد ، )غربی

donax L. - مهر ، )استان آذربایجان غربی(شهرستان ارومیه
-Hordeum vulgareجداسازي شده از MOE11؛ جدایه 1393

؛ 1394خرداد ، )بایجان غربیاستان آذر(شهرستان محمدیار 
Paspalumجداسازي شده از ShE16جدایه  sp. - شهرستان
BE21؛ جدایه 1394شهریور،)استان آذربایجان غربی(شوط 

شهرستان بوکان -نه ناشناختهیجداسازي شده از گیاه گرام
ME10و ME6هاي ؛ جدایه1393آبان ، )استان آذربایجان غربی(

شهرستان میاندوآب - گرامینه ناشناختهجداسازي شده از گیاه 
جداسازي EX1؛ جدایه 1393مهر ، )استان آذربایجان غربی(

Saccharumشده از  afficinarum L. - استان (شهرستان اهواز
.1391شهریور ، )خوزستان

Saccharumقبال از ،گونهاین afficinarum وSorghum

bicolor (L.) Moench استان خوزستان(شهرستان اهواز( ،
Sorghum halepense (L.) Pers.وAloe vera (L.) Burm.f.

شهرستان رشت Oryza sativaو ) استان البرز(شهرستان کرج 
Heidarian(است گزارش شده ) استان گیالن( et al. 2015.(

E. rostratum دامنه میزبانی زیادي دارد و از مناطق مختلف دنیا
Farr(گزارش شده است  & Rossman 2020 .( در ایران فوق گونه

اسپالوم، اما تاکنون از گیاهان پ،از گیاهان مختلفی گزارش شده
که در بررسی حاضر،گزارش نشده انگشتی و جو قمیش، پنجه

هاي جدید براي گونه فوق این گیاهان به عنوان میزبان
رسترپو و همکاران -هرناندز). Ershad 2009(شوند گزارش می

،E. antillanumهايمطالعات فیلوژنی گونهبراساس) 2018(
E. prolatum،E. longirostratum ،E. gedarefense

را مترادف گونهHelminthosporium leptochloaeو 
E. rostratumانددر نظر گرفته.

5-Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard &
Suggs, Mycologia 66(2): 291 (1974)

جداسازي شده از ShE14جدایه:هاي بررسی شدهنمونه
Sorghum halepense - استان آذربایجان (شهرستان شوط

EX3،KhE19 ،KhE20هاي؛ جدایه1394شهریور ، )غربی

Sorghumجداسازي شده از  halepense - شهرستان خوي
و EX2هاي؛ جدایه1394شهریور ، )استان آذربایجان غربی(

EX4 جداسازي شده ازSorghum halepense - رودبارشهرستان
.1392شهریور، )استان گیالن(

Sorghumهاي مختلف شامل قبال از میزبان،این گونه

halepense استان (، خوي )استان گیالن(رودبار شهرستان از
Paspalum،)ایجان غربیبآذر dilatatum Poir. استان (رشت

Zeaو) گیالن mays L. در ایران )استان مازندران(ساري از
Heidarian(شده است شگزار et al. E. turcicumگونه). 2015

به ،همچنین. باشدعامل بیماري بالیت شمالی برگ ذرت می
Sorghum vulgareايذرت خوشه (L.) Moench( قیاق ،

)Sorghum halepense( اوکلنا ،)Euchlaena mexicana

Schrad.(در مناطق ،این گونه. کندها حمله میو سایر گرامینه
,Sivanesan 1987(ارد گرمسیري انتشار دگرمسیري و نیمه

Hernández-Restrepo et al. 2018.(

6 -Pyrenophora graminea S. Ito & Kurib., J. Fac.
agric., Hokkaido Imp. Univ., Sapporo 29: 85–123 (1931)

، BD3 ،BD5 ،BD6 ،BD7هايجدایه: هاي بررسی شدهنمونه
BD8 ،BD9 جداسازي شده ازHordeum vulgare -ان شهرست

هاي ؛ جدایه1394خرداد ، )استان آذربایجان غربی(بوکان 
MOD24 ،MOD25 ،MOD26 جداسازي شده ازHordeum

vulgare - خرداد ، )استان آذربایجان غربی(شهرستان محمدیار
، MhD32 ،MhD33 ،MhD34 ،MhD35هاي ؛ جدایه1394

MhD36 جداسازي شده ازHordeum vulgare - شهرستان
هاي ؛ جدایه1394خرداد ، )استان آذربایجان غربی(مهاباد 
MD15 ،MD13 جداسازي شده ازHordeum vulgare -

؛ 1394خرداد ، )استان آذربایجان غربی(شهرستان میاندوآب 
Hordeumجداسازي شده از BD11 ،BD12هاي جدایه

murinum L. - استان آذربایجان غربی(شهرستان بوکان( ،
Secaleجداسازي شده از MOD27؛ جدایه1394اردیبهشت 

cereale L. - استان آذربایجان غربی(شهرستان محمدیار( ،
.1394خرداد 

باشد که در عامل بیماري لکه نواري جو می،این گونه
کند و باعث آلودگی بذر گیاه به صورت سیستمیک رشد می

هایی که آلودگی این بیماري گسترش زیادي دارد و بذر. گرددمی
-اياي تیره یا قهوهارند باریک، خالدار و به رنگ قهوهدشدید
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تاکنون از روي ،فوقگونه ). Sivanesan 1987(باشند صورتی می

از مناطق مختلف دنیا گزارش شده ) Hordeum vulgare(جو 
(.L)گیاهان بیدگیاهاز ،همچنین. است P.Beauv.Agropyron

repens ، جو دو سر)Avena sativa(،یباغعلف)Dactylis

glomerata(، گندم)L.Triticum aestivum(،L.Alopecurus

pratensis،(L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl

Arrhenatherum elatius ،Avena fatua،(L.) Roth

Calamagrostis epigeios ،Critesion murinum،L.

Cynosurus cristatus،L.Holcus lanatus،L.Hordeum

distichon ،Hordeum sativum var. hexastichon ،Hordeum

sp. ،Hordeum vulgare var. nudumوLolium perenne از
و لهستان،کشورهاي نیوزلند، اسکاتلند، چین، تایوان، انگلیس

Farr(گزارش شده است سایر کشورها & Rossman 2020.(

7 -Pyrenophora lolii Dovaston, Trans. Br. mycol. Soc.
31(3–4): 251 (1948)

جداسازي شده از MD14جدایه :هاي بررسی شدهنمونه
Alopecurus sp. - استان آذربایجان غربی(میاندوآب شهرستان( ،

Loliumجداسازي شده از MahD31؛ جدایه 1394اردیبهشت 

sp. - اردیبهشت )استان آذربایجان غربی(شهرستان مهاباد ،
1394.

Lolium multiflorumروي ،این گونه (Lam.) Husnotو
L. perenne L.هاي کشیده به رنگ اشد و لکهبمعمول می

ها با هم کند که ممکن است لکهاي تیره روي برگ ایجاد میقهوه
اي رنگ را به وجود ادغام شده و مناطق آبسوخته پهن و قهوه

Festuca pratensisاین قارچ به گیاه ،همچنین. آورند Huds.

Dactylis glomerataکند و در بذور حمله می L. ،Festuca

pratensis ،F. rubra ،Lolium multiflorum ،L. perenne و
Poa trivialis L.این گونه در اصل بذرزاد . مشاهده شده است

تاکنون از ،منابع در دسترسبراساسو)Sivanesan 1987(است 
کشورهاي آرژانتین، انگلیس، سودان، استرالیا، اسکاتلند، 

Avena sativa(و از گیاهان یوالف لهستاندانمارك، ایرلند و 

L.(،Hordeum sp. ،Festuca pratensis ،Lolium italicum ،
Lolium multiflorum وLolium perenne گزارش شده است

)Farr & Rossman 2020 .( اخیرا، این گونه از ایران از یوالف
Vasighzadeh(ت گزارش شده اس et al. این ،همچنین). 2020

Alopecurusگونه تاکنون از گیاه  sp. گزارش نشده و این
.باشدگزارش از این گونه روي این میزبان مینخستین

یکیلوژنتیفي هالیتحلوهیتجز-
به ترتیب GPDHو ژن ITSناحیه یابی تکثیر و توالی

و Exserohilumهايجدایه منتخب جنس7و15براي 
Pyrenophoraیک ها منجر به تولید یابی جدایهتوالی. انجام شد

باز از جفت515- 540و 548-580يهابه طولبه ترتیب قطعه 
و حذف ردیف کردنهمبعد از . گردیدGPDHو ژن ITSناحیه 

GPDHو ژن ITSجایگاه نوکلئوتیدي براي ناحیه916فواصل، 

با گرفت و درخت فیلوژنتیکی تجزیه و تحلیل قرارمورد
، TLهايشاخص).3شکل (رسم شد MP/Bayesianهايروش

CI،HI وRI محاسبه 898/0و 342/0، 658/0، 518به ترتیب
60کاراکتر ثابت، 676، )وکلئوتیدن(کاراکتر 916از . شدند

variable characters are(دهنده کاراکتر متغیر و غیرآگاهی

parsimony-uninformative ( دهنده کاراکتر آگاهی180و
. بودند) parsimony-informative characters(پارسیمونی 

و همچنین درخت یابینتایج حاصل از آزمون مشابهتبراساس
در Exserohilumجنس از جدایه 15فیلوژنتیکی رسم شده،

متعلق به هادودمان جداگانه قرار گرفتند که دودمانچهار
.Eهاي گونه rostratum ،E. turcicum ،E. monocerasو

E. oryzicola احتمال پسین/سنجیاعتباربه ترتیب با درجات
و در ند از هم تفکیک شد99/0/95و 1/100، 1/99، 96/0/98

). 3شکل(قرار گرفتند هاي مذکور نمونه تیپ گونهکنار
دودمان جداگانه قرار سهدر Pyrenophoraهاي جنس جدایه

و P. dictyoides،P. gramineaهايتند که متعلق به گونهگرف
P. loliiیابی در پایگاه آزمون مشابهتدر . )3شکل (باشندمی

و BD8 ،MD13،ND35هايجدایهتوالی NCBIاطالعاتی 
MOD27هايهاي گونهبا توالیP. graminea وP. teres موجود

خت فیلوژنتیکی شباهت داشتند و در در%98- 100در بانک ژن 
گونه قرار P. gramineaگونههاي فوق در کنار رسم شده جدایه

MahD31و MD14هاي جدایه). 3شکل ()98/0/100(گرفتند

MB4و جدایه 82/0/100احتمال پسین/اعتبارسنجیبا درجه

وP. loliiهايدر کنار نمونه تیپ گونهبه ترتیب ) 1/100(
P. dictyoides3شکل (قرار گرفتند.(

و Exserohilumهاي هاي جنسبراي تمایز گونه
Pyrenophoraهایی از یابی بخشاز ترادفITSهاي، ژنGPDH

Ariyawansa(است شدهاستفاده TEFژن و et al. 2014,
Berbee et al. 1999, Hernández-Restrepo et al. 2018,

Marin-Felix et al. 2019, Zhang & Berbee 2001 .(
هاي شناسی در گونهتغییرپذیري خصوصیات ریخت

است شدههاي مذکور در شرایط آزمایشگاهی گزارش جنس
)Alcorn 1983, 1988 .( در مطالعه حاضر نیز اختالف آشکاري
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رنگ پرگنه، شکل، اندازه و (ها جدایهشناسیصفات ریختبین 
.شدها دیده در برخی گونه) هاکاذب کنیدیومهاي تعداد دیواره

، دما و نور روي pHهاي کشت نوع ماده غذایی، در محیط
براي ،بنابراین.گذارندها تاثیر میشناسی گونهخصوصیات ریخت

هاي مذکور نیاز به هاي جنستعیین دقیق حدود و ثغور گونه
تر براي مقایسه بهتر و دقیق. باشدهاي مولکولی میروش

هاي اخیر، ي جنسهاهاي ناشناخته و مشکوك با گونهجدایه

.باشدضروري میTEFو ITS ،GPDHیابی نواحی توالی

سپاسگزاري
خاطربهتبریزدانشگاهبنیاد ملی نخبگان وازنگارندگان

این پژوهش سپاسگزاري و قدردانی ی مالاعتباراتکردنفراهم
.نمایندمی

و Exserohilumهاي براي جدایهGPDHو ژن ITSناحیه هايدرخت فیلوژنتیکی استنباط شده براساس ترکیب توالی-3شکل 
Pyrenophoraهاي به روشMP وBayesian . احتمال پسین /اعداد باالي هر شاخه به ترتیب مقدار اعتبارسنجی)PP ( تکرار 1000از

Bipolarisگونه . )باشدید میجایگزینی به ازاي هر نوکلئوتتعداددهندهمقیاس نشان(دهدنشان میBayesian/MPهاي را در روش

maydis (CBS 137271)به عنوان برون گروه انتخاب شده است.
Fig. 3. Maximum Parsimony and Bayesian trees inferred from the ITS and GPDH sequences of Exserohilum and
Pyrenophora isolates. Numbers above the branches show the MP/Bayesian bootstrap and posterior probability (PP)
values in 1000 replicates (Scale bar indicates the average number of substitutions per site). Bipolaris maydis (CBS
137271) was chosen as outgroup.
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