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 چکیده

های جدا  برخی از قارچ  بازدارندگی  اثر  و   شدند   جداسازی   زنجان  استان های تاکستان   از   های اندوفیت و همراه بیماری زوال مو قارچ

از    یچنود و پنج جدایۀ قار .مطالعه شد  .Fusarium sp  و   Cytospora chrysosperma  بیمارگر تنۀ مو شامل  قارچ  دو  رشد  شده، بر

بافت )از  سالم  )  54/63های  آلوده  و  جداسازی  46/36درصد(  مو  ریشۀ  و  تنه  چند  شد.    درصد(  و  قوی  سطحی  ضدعفونی  با 

هایی که از بافت سالم جدا  فیت به حداقل ممکن رسانده شد؛ بنابراین قارچهای ساپروفیت و اپیای، احتمال جداسازی قارچمرحله

  ود، اندوفیت و آنهایی که از بافت آلوده جدا شدند، قارچ همراه بیماری زوال مو قلمداد شدند. بن شان مثبت  شده و تست بیماریزایی

مقدماتی   بر  جدایه  13شناسایی  گونه،  مواردی  در  و  جنس  سطح  تا  و ریخت  خصوصیات  اساس  شاخص  ماکروسکوپی  شناسی 

  های شامل آرایهجنس و    10یی شده مشتمل بر  اسهای شناجدایه  . شد  انجام   ITS–rDNA  هیناح ی د یئوتنوکل  یتوال  میکروسکوپی و

Alternaria malorum،  Alternaria sp.  ،Allocanariomyces tritici ،  Aaosphaeria arxii،  Clonostachys rosea ،  

Chaetomium sp.،  Daldinia loculata،  sp.  Daldinia،  Fusarium oxysporum،  Fusarium sp.،  Macrophomina 

phaseolina، Phaeoacremonium minimum  وStromatinia narcissi جدایۀ قارچی به   13 آنتاگونیستی با بررسی فعالیت. بودند

متقابل،   قارچ  دو  مقابلدر    بازدارندگی رشدمیزان    بیشترین  C. rosea  و  F. oxysporum،  P. minimum  هایگونه   روش کشت 

مو    یمارگرب گونه دادند.  ننشا  .Fusarium spو    C. chrysospermaشامل  تنۀ  سالم  بافت  زا   S. narcissiوarxii. A   دو   تنۀ 

  D. loculataگونۀ    شوند.می  گزارش  دنیا  در  مو  از   های اندوفیتقارچ  عنوان  به  بار   نخستین یاطالعات ما برا  طبق و  شدند  جداسازی

دو    به عالوه،.  شودگزارش می  دنیا   مو از  تنۀ   هایبیماری  قارچ همراه   عنوان  به   بار   نخستین   برای   و   شد   جداسازی  از بافت تنۀ آلوده 

زایی، باعث ایجاد شانکر  یماریآزمون ب  در  بودند،   شده   جدا  سالم ریشه   بافت   از  اینکهبا وجود    F. oxysporum  و  A. triticiۀ  گون

   .شوندمی گزارش دنیا  ازمو   بیمارگربار به عنوان  اولین برای  و  داخلی در ساقه شده 
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 مقدمه 

هـای جـنس  ترین گونه( از مهمL.  Vitis vinifera) مو

Vitis  چند ساله    یوۀ م  های درختچه  ینتراز مهم  یکیو    است

است جهان  از   .(Gramaje et al., 2018) در  یکی  ایران 

تولیدکنند مهم  دمیوۀ    ۀ کشورهای  از    یش ب  دنیاست.  رانگور 

شده است    ییشناسادر ایران،    یمو بومدرختچۀ    یپژنوت  800

 Mahmoudzadeh et)  نداپراکنده   آنمختلف    یکه در نواح

al., 2010)آخر مطابق  ا  ین.  فائو،  جا  یرانآمار    یگاه در 

داردانگور  میوه    یدتول   یازدهم قرار  دنیا    . (FAO, 2020)  در 

رسم آمار  ز  ی،براساس  م  یرسطح  زنجان    و کشت  استان  در 

از  یکیکه  استتن  230255عملکرد  یزانهکتار با م 15965

زنجان    کشاورزی   محصوالت  ینترمهم   محسوب استان 
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) یم ها  تی اندوف  (. ,.Ahmadi et al  2020شود 

در طول    یاهیگ  یهاند که در بافتهست  ییهایکروارگانیسمم

عالئم    گونه  یچ بدون ه  ی،مرحله از چرخه زندگ   یک  حداقل

وب  یهراظ منف  یا  یماری  م  یاثرات  زندگ  یزبانبر    ی خود 

)یم در  ها  اندوفیت(.  Petrini, 1992کنند  مهمی  نقش 

باعث  و  دارند  گیاهان  تحمل  ا  حفاظت  به   گیاهان فزایش 

(.  Waqas et al. 2012)  شوندمی  و محیطی  زیستیهای  تنش

گ   300  از گونه  رو   یاهی هزار  دار  ین زم  یکه  هر    ، دنوجود 

م  ,Bérdy)  هستند  یت اندوفگونه  چند    یا   یک  نیزباکدام 

  به   یتاندوف  هایقارچ .Strobel et al.و& 2003   (2005

م  افزایش  دلیل ب  یزبانمقاومت  و  آفات  برابر  ها،  یماری در 

سنگ  ،خوارانیاه گ و  عناصر  خشکیتنشین  شوری،    های  و 

تولید  Pimentel et)  یکروبیم ضد  ی هایتمتابول  همچنین 

al., 2011)    به کلوطو    دارای   گیاهان،رشد    یشافزا  یر 

  یت اندوف  ی هاقارچ(.  Arnold et al. 2001)هستند    اهمیت 

  یک عنوان  به    دارند و  ییباال  یتجمع  یاییو پو  زیستیتنوع  

ز خود    در   یه ثانو  یها یتمتابول  یدکننده تول   یستیمنبع  میزبان 

 Schulz et al., 2002; Stroubel, 2003)کنندنقش ایفاء می

Schulz et al., 2005)  .ب یت تقو عوامل  برابر   یماریزایدر 

از  غ های تنش و زنده  قارچ  های نقشیرزیستی،  های  مهم 

  (. Waqas et al., 2012)  است   در حفاظت گیاهان   اندوفیت 

به   داشته   ییباال تنوع  یچوب یاهان گ یت اندوف هایقارچ  و 

دارند تاکسونوم  هایگروه  تعلق  مختلفی    ( ,Weber  یکی 

م.  2009) یک  اندوف  15لعه،  اططی  قارچ  براساس   یت گونه 

گزارش   درختچۀ مواز    یشناختی و مولکول مطالعات ریخت

 Alternaria brassicicolaجنس شامل  10که متعلق به    شد 

(Schwein.) Wiltshire.،Alternaria chlamydospora 

Mouch. ،  Alternaria malorum (Rühle) U. Braun, 

Crous & Dugan. ،  Alternaria atra (Preuss) 

Woudenb. & Crous.،  (Corda) M.B. Ellis.  

Arthrinium phaeospermum،  Arthrinium sacchari 

(Speg.) M.B. Ellis.،  (Eidam) G. Winter.  nidulans 

Aspergillus،  Wehmer.  Aspergillus wentii ،  

Beauveria bassiana (Bals.–Criv.) Vuill.،Cytospora 

punicae Sacc. ،Chaetomium elatum Kunze.  ،  

Epicoccum nigrum Link. ،  Geosmithia pallida (G. 

Sm.) M. Kolarík, Kubátová & Pa 

outová. ،Paecilomyces variotii Bainier.  
ودند  ب   .Verrucobotrys geranii (Seaver) Hennebertو

(Hergholi et al., 2015).   بررسی اندوفیتیبا    قارچ  رشد 

(Sacc.) Sacc.  Phomopsis viticola   مختلف  های در بافت  

در طی فصل رشدی، مو آن  توزیع  بر  نظارت  جدایۀ    46  و 

میان،    شدند  ییشناسا  قارچی این  در  که 

  Alternaria alternata (Fr.) Keissler.  (40هایگونه 

فراوانی    ، درصدSphaeropsis sp.  (20  )و    ( درصد بیشترین 

ها را به خود  جدایه   درصد  P. viticola ،  3گونۀه   ورا داشتند  

 .(Mostert et al., 2000) داد  اختصاص

منطقۀ   ساقه  subalpineدر  از  ایتالیا  شمال  مو،  در  های 

داد    41 نشان  آماری  آنالیز  شد.  شناسایی  قارچی  جدایۀ 

قارچ باغ جمعیت  در  مو،  اندوفیت  به های  که  صورت  هایی 

باغ از  بودند  شده  مدیریت  آنارگانیک  در  که  از هایی    ها 

بود   متفاوت  بود،  شده  استفاده  آفات  تلفیقی  مدیریت 

(Pancher et al., 2012 .) 

مو  هایبیماری و    یپتر  اسکا،  متداول  های نام  با  تنۀ 

ط،  زوال قارچ  یعیوس  یفتوسط    یجاد ا  یفومیسته  یهااز 

  در   مو،  باغداران   به  هنگفتی  هایخسارت  ساالنه   و   شوندمی

  .(Larignon & Dubos, 1997) کنندمی  وارد  ایران  و   دنیا

  ییرکه عامل تغ است یفومیستیه   Phaeoacremoniumجنس

  شودمحسوب می اسکا  یماریرنگ بافت چوب و آوند در ب

(Surico et al., 2006 ).   های  گونهPhaeomoniella 

chlamydospora (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & 

Mugnai) Crous & W. Gams.  و  Phaeoacremonium 

aleophilum W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & 

Mugnai.   است    بالغ   یدر موها  ای شدن چوب مو عامل قهوه

(Khan et al., 2000; Mostert et al., 2006b; Eskalen 

et al., 2007  Scheck et al., 1998;)گونۀ  . P. 

chlamydospora  موها  یپتر  یماریب  مولد   جوان   یدر 

(Díaz & Latorre, 2014  )از   میدانی  مطالعۀ   کی  در .است  

گونه    دو   فارس،  استان   مختلف   هایتاکستان
Phaeoacremonium flatipes W. Gams, Crous & M.J. 
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Wingf.   وPhaeoacremonium mortoniae Crous & W. 

Gams.  .شدند   در   زائیبیماری  تست   براساس  شناسایی 

  ین بودند و به عنوان اول  زابیماری   گونه  دو  هر  گلخانه  شرایط

با  رشگزا ا  یپتر  یماریز  در  شدند   یران مو    معرفی 

(Banihashemi, 2012  &  Mohammadi).  تحقیقی    در

 & .Phaeoacremonium minimum (Tulهایگونه   دیگر،

C. Tul.) Gramaje, L. Mostert & Crous.، 
Phaeoacremonium parasiticum (Ajello, Georg & 

C.J.K. Wang) W. Gams, Crous & M.J. Wingf. ،  
Phaeoacremonium iranianum L. Mostert, 

Gräfenhan, W. Gams & Crous. وPhaeoacremonium 

tuscanum Essakhi, Mugnai, Surico & Crous.  عنوان به  

مو   و   شاخه  زای بیماری  عوامل خراسان    های تاکستان  از   تنۀ 

  در   هاقارچ  این  زاییبیماریو   شدند  جداسازی  یرضو

شد    گلخانه   شرایط   از   .(Ghanbary et al., 2020)ثابت 

  بجنورد   هایتاکستان  در  اسکا   عالیم  مو دارای  هایدرختچه

خراسان استان  قارچی  64  شمالی،  در   و  جداسازی  جدایۀ 

 P. chlamydospora،P. parasiticum  های گونه 

،Fomitiporia mediterranea M. Fisch. ،   Fusarium 

sp.وPhoma sp.   شدند  شناسایی (Farashiani et al., 

  های استان   در  مو   زوال  عالیم  دارای   های نمونه  از (.  2012

 .P  گونه  چهار  بویراحمد،  و  کهگیلویه   و  کرمان

tuscanum،De Not.   Diplodia 

seriata،Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & 

De Not.   وNeofusicoccum parvum (Pennycook & 

Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips.   شناسایی 

 & Arabnezhad)  شد  اثبات   هاآنبیماریزایی  و   شده 

Mohammadi, 2013) .  استان   در  تاکستان   45  ارزیابی  با  

 بیمارگر  قارچی  های گونه  ترینشایع  غربی،آذربایجان

 P. chlamydospora ،P. aleophilumمو از  شده  جداسازی

،  P. mortonieae،Lasiodiplodia theobromae (Pat.) 

Griffon & Maubl. ،  Fusicoccum vitifusiform Van 

Niekerk & Crous.،Truncatella angustata (Pers.) S. 

Hughes   وPestalotiopsis sp.    معرفی شدند  (Moshari et 

al., 2011).   

شا  Ehrenb  Cytospora.  جنس و    ین تریعاز 

و  کننده شانکر و مرگ درختان  یجادا  یهاقارچ  ینترگسترده 

جهان  ختچهدر سراسر  در     .Fr (.Pers)گونه   است.ها 

Cytospora chrysosperma  مناطق  هامیزبان  از   مختلف   و 
)  گزارش  کشور است   & Fotouhifar et al., 2007شده 

گونه    .(2010 دو    و   Sacc.  Cytospora cinctaهمچنین 

(Pers.) Sacc.  Cytospora leucostoma  های چهدرخت  از  

در     et al., 2010)  اند شده گزارش    یمرکز  استان مو 

Fotouhifar). و   یشرق یجانآذربا هایاستان ای دردر مطالعه

  اثبات   با  و  شد  شناسایی  C. chrysosperma  گونه  ی،غرب

 گزارش  مو  بیمارگر  عنوان  به  زایی در شرایط گلخانه، بیماری

 .C  یااسپان  در  .(Arzanlou et al., 2015)  شد

chrysosperma   چوب وفند ا  عنوان به   شد   معرفی  مو   یت 

(Tello, 2011  & González). 

 یهاقارچ  ینتراز گسترده    Fusariumجنس  یهاگونه 

برخ  هستند  یاهانگدر  زا  یماریب زوال    در  آنهااز    یو 

مودرختچه جوان  دار   های   .Fusarium sp  قارچد.  ن نقش 

از    بیمارگر  عنوانبه  است  گزارش  فارس  استانمو   شده 

(Mohammadi & Banihashemi, 2007).   گونه   دو 

Padwick.  Fusarium brachygibbosum  و  (Mart.) 

Sacc.  Fusarium solani  از مو    بیمارگرهای  عنوان  به  

 (.  Akgul et al., 2019)   اندشده  یمعرف ترکیه  هایتاکستان

آنجا میوۀ ییاز  عنوان    که  به  مهم    یکانگور  محصول 

ا طیم  شناخته   یراندر  و  ا  یعیوس  یفشود  در  مو    امرقاز 

م  یهااستان کشت  کشور  عوامل    ، شوندیمختلف  به  توجه 

چشمگ  مو  زاییماریب خسارات  امر  ینا  یرو   یعوامل، 

ا  هدف.  است  یضرور انجام    ۀ مطالع  تحقیق،   یناز 

اندوفیت و    هایقارچ  زیستی  تنوع  نظر  از  زنجان  هایتاکستان

بیماری مو  های  همراه  قارچ  یتفعال  بررسی  و تنۀ    یضد 

تنۀ    یزایماریب  یقارچ  ۀگون  دو  یجداشده، بر رو  ایهقارچ

این  .  بود  .Fusarium spو    C. chrysosperma  شامل  مو

های ضدقارچی یک تحقیق مقدماتی برای شناسایی متابولیت 

 های تنه آن است. های مو علیه بیماریاندوفیت 
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 ها روش و مواد 

و   شناسی  ریخت  مطالعه  ،، جداسازیبرداری  نمونه 

 ها یهادج دارینگه

ماه  شهردر     60 تا  سه   مو  درختچه  54  از  ،1398یور 

از    شامل  زنجان  استان  مختلف  مناطق  هایتاکستانساله 

  و   بیجار آباد،زرین  خرمدره،  ابهر،  قلعه،   صائین   آباد،رحمت

  های درختچه  ریشه  و   اصلی تنه  بازدید و از شاخۀ،   کندآقجه

نکروز    بیمار  و  سالم و  زردی  عوامل  نهابرگ با  وز،  رک، 

شد برداری  نمونه  زوال  و  تنه    مورد   مو   ارقام.  پوسیدگی 

دانه  بی  قرمز  و  دانهبی  سفید  ای،مراغه  شامل کشمشی،  مطالعه

آوری شده، با ثبت مشخصات مربوط  جمع  هاینمونه   بودند. 

تار و  مکان  جعبه  یخ، به  داخل  یخ   یونولیت   در  به    حاوی 

چهار درجه    یزمان کشت در دما  تاانتقال داده و    یشگاه آزما

نمونه   یدارنگه  یلسیوسس شیر  آب  جریان    یرز،  هاشدند. 

آزمایشگاه خشک    شده شسته   دمای  در  به    هانمونه شدند.  و 

داده   متر   میلی  3–5  اندازه   با  قطعات ی  شدند. ضدعفون  برش 

مدت    درصد   70اتانول    با  هانمونه    یپوکلریت ه  یقه،دق  سهبه 

دنب  یقه دق  دو مدت    به  درصد   5  یمسد به  اتانول    ل او    70آن 

مواد    انجام  یقه دق  سه   مدت   به   درصد شستشوی  شد. 

نمونه   ضدعفونی کننده    بار(   3سترون )با آب مقطر  ها،  روی 

  یری شده گبا کاغذهای صافی سترون آبها  نمونهانجام شد.  

)–دکستروز–زمینیسیب  کشت   یط مح  در و   (  PDAآگار 

(Potato Dextrose Agar)  ی پتر  یهاتشتک  شدند.  کشت  

دما  یکیتار  رد پنج  به مدت    درجۀ سلسیوس  25  یو  تا  سه 

  یافته رشد    های قارچیجدایه  یهاشدند. پرگنه   یدارروز نگه

 Watre)  ( WA)آگار  –آبکشت    یطبه محپیرامون قطعات  

Agar)  شده اسپور    منتقل  تک  روش  به    یسه ر  نوک   یا و 

شدند.   محسپس    هاجدایه خالص  انتقال    PDAکشت    یطبه 

 یبررس  برای روز در انکوباتور    10تا    7مدت    ه بو    شدند داده  

جهتندشد   دارینگه  یشناسیختر  یهایژگیو   مطالعات  . 

استفاده    یکروسکوپیم  یدهای اسال  ،هاقارچ  شناسیریخت با 

واز محلول تهالکتوفنل های الکتوفنل  بلو  با    شده   یه کاتن  و 

بررس  یکروسکوپم با  قارچی    های جدایه  شدند.  ینوری 

ا   سپس و    شدند   شناسایی  معتبرشناسایی   کلیدهای  زاستفاده 

شاخصجدا  13   انتخاب   مولکولی،  شناسایی  منظور  به   یه 

قارچی،جدایه  دارینگهشدند.   -میکروتیوب  داخل  در  های 

سلسیوس  چهار  دمای  در لیتری  میلی  5/1  های   انجام   درجۀ 

 شد.  

 یتاندوف  یهاقارچ یمولکول ییشناسا

  یژنوم  DNAاستخراج

 تغییر   CTAB  روش  از  ژنومی،  DNA  جاراستخ  برای

  منظور،   این برای. (Mogg & Bond 2003)شد   استفاده   یافته

 کشت   محیط   حاوی   پتری  های تشتک  در  قارچی  هایجدایه 

PDA  25  دمای   در   روز  14  تا   10  مدت   به   و   شدند   کشت  

 گرممیلی  200–400  حدود   .شدند  دارینگه   درجۀ سلسیوس 

  و  محیط کشت خراش داده شد  حاز سط میسلیوم هر جدایه از

حاوی   چینی  هاون   در شد.    مایع  نیتروژن  سترون  آسیاب 

میکروتیوبنمونه  به  و    5/1های  ها  شدند  منتقل  لیتری  میلی 

 CTAB 2 موالر،  CTAB  (NaCl  4 /1  بافر   میکرولیتر  500

 موالرمیلی  Tris–HCl 100 ،موالرمیلی  EDTA 20 ،درصد

  هر   به  ( درصد  β–mercaptoethanol2/0   و  pH=8با  

مدت  نمونه .  شد  اضافه  میکروتیوب به  داخل    10ها  دقیقه 

  داری نگه   درجۀ سلسیوس   65  دمای   در  Heat blockدستگاه  

الکل ایزوآمی–وفرم کلر  میکرولیتر  پانصد .  شدند نسبت    ل  به 

تیوب   به  1:24حجمی   بهتیوب  و  شد  اضافه  هر    دو   مدت   ها 

  جۀ سلسیوس رد  چهار   دمای  با   دقیقه   در   دور   13000  در   دقیقه

  میکروتیوب   به   و   شده   برداشته  رویی  فاز.  شدند  سانتریفیوژ

  اتانول   میکرولیتر  700  ها نمونه  به .  شد  منتقل   جدید

تا  20  مدت  به  سپس  و   شد  اضافهدرصد100 یک    دقیقه 

سلسیوس  –20  دمای  در  ساعت .  شدند  دارینگه  درجۀ 

  دمای   با  دقیقه  در   دور  13000  در  دقیقه   10  مدت   به   هانمونه 

حذف    رویی  محلول.  شدند  سانتریفیوژ  درجۀ سلسیوس  ارهچ

 13000  در   دقیقه  دو  مدت  به  دوباره   باقیمانده   رسوب  و   شد

  شد.   سانتریفیوژ  درجۀ سلسیوس  چهار  دمای   با  دقیقه  در  دور
DNA  میکروتیوب    رسوب ته  در  در   5  مدت   بهیافته    دقیقه 

  میکرولیتر   50  پس از آن،   و   شد   خشک   آزاد   هوای   مجاورت

 در  شده   استخراج  DNA  به آن اضافه شد.   سترون  رطقم  آب
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انجام  درجۀ سلسیوس  –20دمای مولکولیآزمون  برای    های 

 . شد داری نگه

 ITS–rDNA ناحیۀ تکثیر
  ITS–rDNA  هیناح  ،یقارچ  یهاه یجدا  ییشناسا  یبرا

  . شد  ریتکث(  PCR)  مرازیپل   یاره یزنج  واکنش  از  استفاده   با

از جفت هیناحاین    ریتکث  برای به جلو   آغازگر  ،   ITS1 رو 
(5'TCCGTAGTTGGACCTGCGG3'  )معکوس  وITS4 

 (5'TCCTCCGCTTATTGATATGC3'  ) شد   استفاده  

(White et al., 1990.)  واکنش  PCR  کل حجم   30  یدر 

  2شامل    واکنش  مخلوط.  شد  انجام  تریکرولیم

  نانوگرم   12تا    10حدود    ی )حاو   یژنوم   DNAتریکرولیم

DNA)  ،تریکرولیم  15،  آغازگر  رر از هتیکرولیم  یک  Taq 

DNA Polymerase 2x Master Mix (BIOFACT, 

South Korea)  مقطر    تر یکرولیم  12  و .  بود  سترونآب 

واسرشت حرارت  ه یاول  یسازمرحله  برنامه  درجۀ    95  یبا 

آن  وشد  شروع    قه یدق  سهمدت    به  سلسیوس دنبال    30  ،به 

  ه ب  درجۀ سلسیوس  95  یدما  در  یسازواسرشت  شامل  چرخه

دما  ه، ی ثان  30  مدت در  آغازگر  اتصال  درجۀ    55  ی مرحله 

درجۀ    72  یمرحله بسط در دما  ، هیثان  30به مدت    سلسیوس

درجۀ    72در    ییو مرحله بسط نها  هی ثان  45  مدت   به  سلسیوس

مدت    سلسیوس شد.    قهیدق  7به  واکنش  انجام  محصوالت 

PCR    بر یک درصد  ژل آگاروز    ی رواز طریق الکتروفورز 

در    دیبروما  وم یدی ات  گرمیلیم  بر  کروگرمیم  1/0  یحاو

 مشاهده و بررسی شدند.   TAE  1Xبافر

 
قارچیی  شناسا  و  DNAی  ابی یتوال های مولکولی 

  اندوفیت
 Sequencerبا استفاده از  شده   ریتکث  ینواح  یتوال  نییتع

kit   شرکت  Microsynth  واسطه شرکت    به  سیسوئ  کشور

انجام    یرانیا و تح .شدکدون    از   استفاده   با  نتایجلیل  تجزیه 

و  شد  انجام  ABI persim.® 3700  دستگاه    ش یرایو 

 ,Bio Edit   (Hallافزارنرم  استفاده از  با  یابییتوال  یهاداده 

شد (1999 توالیانجام    برخط  افزارنرم از  استفاده   با  ها. 

  با (  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast)   بالست

  ژن   بانک  در  موجود  یهای توال

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov  )و شدند    سه یمقا  

  . شدند  افتیدر  ژن  بانک  از   باال   تشابه   درصد   با  یهای توال

نرم  استفاده   با   ها یتوال  ی بندرج برخطاز   افزار 

(bi.ac.uk/Tools/msa/clustalohttps://www.e)   Clustal

omega    افزارنرمو MEGA11  (Tamura et al. 2021 )  

داده جدایه  شد.  انجام  تطبیق  کمک  به  و  ها  مولکولی  های 

شدند.  ریخت شناسایی  گونه  یا  جنس  سطح  در  شناسی 

  ی هایتوال  نیترکینزد  کردن  دا یپ  یبرا  تبارزایی  درخت

استفاد  ه یجدا  هر  شاوند یخو افزار  با  نرم  از    MEGA11ه 

داده   ترسیم )شد.  ژن  بانک  به  توالی    ارسال (  NCBIهای 

 .  شد  افتیدر آنها  یدسترس کد و شدند 

 

 ییزایماریب آزمون 

جدایه  زیاد  حجم  به  توجه  سه  با  تنها  از    هی جداها، 

 Allocanariomyces tritici  ، شاملشده یی  شناساهای  گونه 

Mehrabi, Asgari & Zare. ،  (Link) Schroers, 

Samuels, Seifert & W. Gams.  Clonostachys rosea 
  انتخاب   یتصادف  طور  به  Schltdl.  Fusarium oxysporumو

  . شدمطالعه    گلخانه  طیشرا  در  آنهایی  زایماریب  و   شدند 

نهال مو(    3  یگلدان حاو  2تکرار )  6  تیمار و  4  در  شیآزما

شد قار  PDA  کشت  ط یمح  با   شاهد   ماریت  .انجام    چبدون 

و چهارشد  یزنهیما بیست    ی کشمش  رقمساله  یکمو    نهال   . 

ساقه    شد.   هی تهکه طبق منایع، حساس به بیماری است،    مراغه

و در هر ساقه    شد   یضدعفون  درصد 70ابتدا با الکل    نهالهر  

متر تا رسیدن  میلیسه    به قطر  زخمی  دریل،  مته با استفاده از  

میسلیو  .شد  جاد یا  به آوند چوبی قطعه  -میلی 3×3ی  میک 

دو  کشتکلنی    ازحاشیه  یمتر قارچههفت های  داخل  ای  ها 

و  شد،  داده  قرار  پارافیلم  زخم  توسط  .  شدبسته    سپس زخم 

درجۀ    25  یدما  بااتاقک رشد    در  شده ی  زنهیما  ی هاگلدان

رطوبت    4500نور  شدت    ،سلسیوس و    40  ینسبلوکس 

  در   ها لنها   ماه بعد از مایه زنی،   چهارشدند.    ی دارنگه درصد

به    یعرض  صورت  هب  ،یزنهیما  محل   ی طول  صورتو سپس 

شدند داده  زخمو    برش  داخلیاندازه  آوندی    ساقه،   های 

مایه محل  پایین  سمت  و  باال  .  شد  یریگندازه ازنی  سمت 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo
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عامل بیماری مجددا از حاشیه شانکرهای داخلی، طبق اصول  

 کخ، جداسازی شد.  

 

 تیوف اند یهاقارچ یقارچ  ضد ویژگی یبررس

 شده  جدا

 .Cشامل  مو  مارگریب   یهاقارچ  از   مطالعه،  نیا  در

chrysosperma   و  Fusarium sp.   از    استفاده که  شد 

درقارچ  ونیکلکس موسسه    کسیپروتئوم  شگاه یآزما  ها 

ته   یاهپزشکیگ  قاتیتحق  یبررس  یبرا  شدند.   هیکشور 

  برای   .شد  استفاده از روش کشت متقابل    یضد قارچ  ویژگی

در    مارگریب  قارچاز    یمتریلیم  پنج   سکید  ک یمنظور،    نیا

تشتک   کی  کشت   ط یمح  ی حاو  یمتریلیم  90  ی پتر  سمت 

PDA    ازمتریلیم  پنج  سکیدیک  و در    تیاندوفقارچ    ی 

  قارچ   سکید مقابل قرار داده شد.  سمتحال رشد فعال در  

تنها  شاهد   عنوانبه  مارگر،یب کشت جداگانه    طیدر مح  ییبه 

مد  هایپتر.  شد  کشت دما  هفت ت  به  در  درجۀ   25  یروز 

نگه  سلسیوس انکوباتور  داخل    ن یا  از  پس  و   شدند   یداردر 

قارچ    مارگریب  قارچ  یرشد شعاع  مدت   و   تی اندوفبه سمت 

  ی ریگکش اندازه رشد قارچ شاهد با استفاده از خط  نیهمچن

بازدارندگ  زانیشد. م از فرمول    یدرصد  استفاده  با   ر یزرشد 

 : شدمحاسبه 

 یلیم به  شده  بازدارنده  ه یناح   =یدگبازدارن  درصد

 (.Das, et al., 2010) 100×پرگنه شاهد شعاع/متر

 جی نتا

 ت یاندوف  های قارچی جدایه یجداساز

های  از تاکستان  جدایۀ قارچی  95  تعداد در این مطالعه  

(  درصد  46/36)  هیجدا  34که    ند شد  یجداساز استان زنجان

 54/63)  ه یادج  61  و  یماریب   عالئم  یدارا  هایچهدرخت  از

 . بودندسالم   هایچه ( از درختدرصد

 تیندوف ا قارچی ی هاهی جدامولکولی  ییشناسا

ازکلیدقارچمقدماتی  شناسایی   استفاده  با  معتبرها  و    های 

داده   شناختی  ریخت خصوصیات  براساس نیز  های حاصل  و 

 . انجام گرفت ITS–rDNA  یابی ناحیه  ازتوالی

از   و م  یشناسختیرخصوصیات    بررسیپس  اکروسکوپی 

ها، جدایه  جدایه   هیجدا  13  میکروسکوپی  عنوان  های  به 

طریق و   شدند  انتخاب  نماینده  از  آنها  تر  تکمیلی    شناسایی 

شد    ITS4و    ITS1آغازگرهای    ,.White et al)انجام 

های شناسایی شده، همگی  جدایه  نتایج نشان داد که   .(1990

به   راسته به  ها  هیجدا.  هستند   کوتایشاخه آسکوممتعلق    هفت 

Botryosphaeriales،  Hypocreales،  Helotiales ،  

Pleosporales،  Sordariales،  Togniniales  و 

Xylariales جنس 10 وAlternaria Nees. ،Aaosphaeria 

،  Allocanariomyces،  Clonostachys،  Chaetomium 

Kunze.،  Daldinia،  Fusarium،Macrophomina  ، 

Phaeoacremoniumو  Stromatinia  جدول  )  داشتند  تعلق

گونه،  (1 سطح  تا  قارچی  گونه  نه  تا    جدایه،   چهار   و .  تنها 

  ، A. malorum  :از  عبارتند   که   شدند  ییشناساسطح جنس،  

Alternaria sp.،  Aaosphaeria arxii (Aa) Aptroot.   ،A. 

tritici،  C. rosea،  Chaetomium sp.،  Daldinia loculata 

(Lév.) Sacc.،  Daldinia sp.،  F. oxysporum،  Fusarium 

sp.،  Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid.،  P. 

minimum  و  Stromatinia narcissi Drayton & J.W. 

Groves.  (1 دولج.)  ی  هاهی جداGZ37  (MW560216 )  

.sp Alternaria،  GZ58  (MT568839) A. tritici،  GZ64  

(MW081388 )  A. arxii،  GZ54  (KC175290 )  

.Chaetomium sp،  C. rosea (MK530694)  ،GZ60  

(MN982764)  Fusarium sp.،  GZ74  (MW850546)  F. 

oxysporum،  GZ52  (MT127393)  M. phaseolina،P. 

minimum (EU851106)  و  GZ57  (MH855451 )  S. 

narcissi  یها هیجدا  و  سالم  اه یگ  از  GZ96  (KT160310 )  

A. malorum،  D. loculata (MG27330) GZ81    وGZ36  

(MK066899)Daldinia sp.   ی جداساز  آلوده   گیاه   از  

 . (1جدول ) شدند 
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 به روش مولکولی.  شده  ییشناسا یقارچ یها هی جدا مشخصات کلی -1جدول
Table 1. Taxonomical assignment of identified fungal isolates. 

Infected/healthy 

tissue 

Isolated 

tissue 

Grapevine 

cultivar 

Accession 

No. 

Scientific name  Isolates 

Infected Stem Keshmeshi OM760878 Daldinia sp.  GZ36 

Healthy Trunk  White seedless Keshmeshi OM760879 Alternaria sp.  GZ37 

Healthy Root White seedless Keshmeshi OM760880 Macrophomina phaseolinia  GZ52 

Healthy Root White seedless Keshmeshi OM760881 Chaetomium sp. GZ54 

Healthy Root Red seedless Keshmeshi OM760882 Stromatinia narcissi  GZ57 

Healthy Root Red seedless Keshmeshi OM760883 Allocanariomyces tritici  GZ58 

Healthy Root Keshmeshi OM760884 Fusarium sp. GZ60 

Healthy Root White seedless Keshmeshi OM760885 Aaosphaeria arxii  GZ64 

Healthy Root White seedless Keshmeshi OM760886 Phaeoacremonium minimum  GZ65 

Healthy Root Maraghe Keshmeshi OM760887 Fusarium oxysporum  GZ74 

Infected Stem White seedless Keshmeshi OM760888 Daldinia loculata  GZ81 

Healthy Stem Red seedless Keshmeshi OM760889 Clonostachys rosea  GZ83 

Infected Trunk White seedless Keshmeshi OM760890 Alternaria malorum  GZ96 

GZ=Grapevine zanjan 

  .(1نشان داده شده است )شکل   زنجان استان  های اندوفیت و همراه بیماری زوال مو بر روی نقشهجدایهپراکنش 

 

 های اندوفیت و همراه بیماری زوال مو در استان زنجان. پراکنش جدایه  -1شکل
Fig. 1. Distribution of endophytic and grape trunk diseases associated fungal isolates in Zanjan province. 
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  یکیلوژنتیف  لیتحل و هی تجز

 

  یهاداده   براساس  ه یجدا  13  یکیلوژنتیف  درخت

مربوطه آنها    یو کد دسترس  یعالمت اختصار  با   ITSیتوال

  امکان   جادیا  منظور  به(.  2)شکل   شد  میترس  NCBI  در

 در  ،NCBI  در  هاه یجدا  از   کی  هربالست    جیاز نتا  سه،یمقا

  با   درخت فیلوژنتیکی  .شد  استفاده   ی کیلوژنتیف  خترد  میترس

با استفاده از نرم   ITS هایتوالی چندگانه  ترازیهم از استفاده 

نتا  یجادا  MEGA11  افزار داد که    یبررس  ینا  یج شد.  نشان 

  تا   Group I)  گروه مختلف  هفتدر    یمورد بررس  یهانمونه 
Group VII)  (2شکل )   شونددسته بندی می . 

 

در    مواندوفیت و همراه بیماری زوال    قارچی  هایجدایه مربوط به    ITS  ناحیهاز    یبخش  یحاصل از توال  یلوژنتیکیف  تدرخ  –2شکل

 است.  شده  داده  نشان  هاشاخه  ی رو Neighbor–joining  یزتکرار مربوط به آنال 1000 بر پایه استرپ بوت . مقادیر استان زنجان

Fig. 2. Phylogenetic tree of grapevine endophytic and trunk diseases associated fungal isolates inferred from 

partial sequence data of the ITS region. Bootstrap values are shown based on 1000 replications of Neighbor–

joining analysis on branches 
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یش  های تعیین شده با ارزش بوت استرپ باغلب گروه 

نشان داده شده  گذاری شدند که روی شاخه شماره   50از   ها 

  C. globosum  های است. براساس درخت ترسیم شده، گونه 
گروه    .Chaetomium spو از  یک  هیچ  بندی  در  دسته  ها 

این گونه  هرچند   نشدند. که    VII  ها در مجاورت گروه که 

گونه  شدند،    Chaetomiumهای  سایر  بندی  گروه  آن  در 

گر گونه فتنقرار  گروه   Alternaria  هاید.  در   I  در  و 

بهزیرشاخه شدند.  بندی  گروه  مجزا  این  طوریهای  در  که 

قرار   مجزا  شاخه  زیر  یک  در  ها  گونه  از  یک  هر  گروه، 

گونه  تمام  گروه   Daldinia  هایگرفتند.  در  در    IV  نیز  و 

گروه زیرشاخه مختلف  جنس های  اعضای  شدند.    بندی 
Stromatinia   د شامل  جکه  گروه و  در  بودند،    III  دایه 

گروه دسته شدند.  هر    II  بندی  که  بود  شاخه  زیر  دو  شامل 

گونه  از  جنسیک    و   Macrophomina  های های 
Aaosohaeria    در داشتند.  قرار  جداگانه  زیرشاخه  یک  در 

در یک زیر شاخه و    Fusarium  هایتمامی گونه  V  گروه 

گونه  گر  Clonostachys  دو  دیگر  زیرشاخه  یک  وه در 

-های نزدیک به هم در گروه بندی شدند. قرار گرفتن گونه

نشان مشترک  ریختهای  شباهت  و  ارتباط  شناختی  دهنده 

بسیار زیاد آنهاست. این شباهت به وسیله اعداد بوت استرپ  

 نیز کامال تایید شد. 

  ییزایماریب آزمون 

جدایه    .GZ58  (MT568839 )  A. tritici،C  سه 

rosea (MK530694) GZ83  و  F. oxysporum 

(MW850546) GZ74    مو بدون عالئم درختچه  ازکه های 

در  بیماریزایی  آزمون  براساس  شدند،  جداسازی  بیماری 

بودند.   بیماریزا  گلخانه،  چوبی  شرایط  بخش  در  شانکرها 

و پایین توسعه یافتند و   ساقه، از محل مایه زنی به سمت باال

مردگی   بافت  و  زردی  شامل  های  اخه شر  د  هابرگعالئمی 

  .oxysporum  F  (. جدایه3زنی شده، مشاهده شد )شکل  مایه

با   برابر  متر دارای میلی  66/23با میانگین طول شانکر داخلی 

( مترمیلی   5/19)   C. roseaبا  مقایسه  در  زایی بیشتریبیماری

شانکر    .بود(  مترمیلی  25/15)  A. tritici  و طول  میانگین 

برابر   شاهد  تیمار  در  ایجاد    5با  داخلی  )دلیل  بود  متر  میلی 

ایجاد   از  ناشی  فیزیولوژیک  تغییرات  تیمار شاهد،  شانکر در 

(. هر سه گونه، از قسمت حاشیه عالئم  3زخم است( )شکل  

 ایجاد شده، طبق اصول کخ، مجددا جداسازی شدند.  

  هایهجدا قارچی ضد ویژگی یابیارز

مستق  هایآزمون ضد    تیفعال  مطالعه  یبرا  میمهار 

قارچی  13چی  قار مو    جدایۀ  از  شده    رشد   مقابل  در جدا 

بر  مارگریب  دو  میسلیومی مشتمل  مو     .Fusarium spتنۀ 

  شان اثبات شده بود، که قبال بیماریزایی .chrysosperma  Cو
شد.   داد  انجام  نشان  متقابل  کشت  روش  از  حاصل  نتایج 

م  ها هی جدااز    92/76% رشد  مهار  به    حداقل   ی هاوم یسل یقادر 

  برابر   در  ها هی جدااز    %  84/53  و   بودند   مارگریب  دو از    یکی

 قارچ  مقابل   در  ها هیجدا  %53/61  و  C. chrysosperma  قارچ
Fusarium sp. (.2 )جدول شتند دا خاصیت آنتاگونیستی   

 .P  (GZ65)  و  .oxysporum  F  (GZ74)ی  هاهیجدا

minimum  های  جدایه  و   شدند   یجداساز  سالم  بافت  از  که

(GZ96)  A.malorum،  (GZ36)  Daldinia sp.  و  (GZ81 )  

loculata  D.  مهار    نیبهتر ،بودنداز بافت آلوده جدا شده   که

  ه ی جدا  سه   .(2جدول  )  دادند   نشان   را  ها مارگریب  وم یسل یرشد م

(GZ58)  A. tritici، (GZ60)  Fusarium sp.  و  (GZ52 )  

M. phaseolina   در بودند،    شده   یسالم جداساز  بافتاز    که  

ه  مارگریب  دومقابل   شده    ی ستیآنتاگون  تیفعال  چگونه یذکر 

 . نداشتند
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( به ترتیب  n–p  و  b–d،  f–h ،  j–lو شانکرهای داخلی )  ( mو    a،  e ،  i)ی  زنه یاز ما  پسساله  های مو یکنهال   عالئم هوایی  –3شکل

 و تیمار شاهد.  .Allocanariomyces tritici،  Clonostachys rosea، Fusarium oxysporum هایناشی از جدایه

Fig 3. Foliar symptoms of one–year grape  seedling after inoculation (a, e, i and m) and internal canker (b–d, f–h, 

j–l and n–p) of Allocanariomyces tritici, Clonostachys rosea, Fusarium oxysporum and control, respectively. 

 

بیمارگر  قارچ  هی علمو    یقارچ  ی هاهیجدا   یارچدقض  ت یفعال  –2جدول شرایط    .Fusarium spو    C. chrysospermaهای  در 

 آزمایشگاه. 
Table 2.  Antifungal activity of grapevine fungi isolates  against Cytospora chrysosperma and  Fusarium sp. in 

vitro.  
Isolates Species  Tissue Cytospora chrysosperma Fusarium sp. 

GZ74 Fusarium oxysporum )OM760887 ( Healthy ++++ +++ 

GZ65 Phaeoacremonium minimum 

)OM760886 ( 

Healthy ++++ +++ 

GZ81 Daldinia loculata )OM760888 ( Infected ++++ + 

GZ96 Alternaria malorum )OM760890 ( Infected +++ ++ 

GZ83 Clonostachys rosea )OM760889 ( Healthy +++ + 

GZ36 Daldinia sp. )OM760878(  Infected ++++ – 

GZ57 Stromatinia narcissi )OM760882( Healthy – +++ 

GZ64 Aosphaeria arxii )OM760885 ( Healthy +++ – 

GZ54 Chaetomium sp. )OM760881(  Healthy – +++ 

GZ37 Alternaria sp. )OM760879 ( Healthy – + 

–: no growth inhibition, +: 10–24.9%, ++: 25–49.4%, +++: 50–74.9%, ++++: 75–100%. 
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 بحث  

  مختلف   مناطق   از   مو   درختچه  54  از  تحقیق  این   در

  34  که  شد  جداسازی قارچ  جدایه  95  تعداد  زنجان،  استان

  یماری عالئم ب  یدارا   هایچه ( از درختدرصد  46/36)  یهجدا

مو   از درختدرصد  54/63)  یهجدا  61و  زوال  سالم    هایچه ( 

-قارچ  حاضر، شناسایی  مطالعهاز  هدف    کهییآنجا  ازبودند.  

بود اندوفیتی  ب   های  هستنده  که  ساکن  مو  در  مداوم    ، طور 

  ین بدست آمده از ا  یجنتا  . شدمطالعه در اواخر تابستان انجام  

های  در بخش   یتاندوف  یها که حضور قارچ  داد نشان    یق تحق

درختچه  لفمخت ریشه  و  تنه   ، با  ساقه  مو  بیمار  و  سالم  های 

مختلف   با    70–3سنین  مقایسه  در  گیاهی ساله    بیمارگرهای 

 یبرخ  مناسب،  یطیمح  یطشرادر  ،  این  با وجود است.    یشترب

اندوف است  یتاز  ممکن  بیمارگرهای ها  صورت  نهفته    به 

کنند.  دارا   ی هایتاندوف  فعالیت  تنوع    یعیوس  یف ط  یمو  از 

پژوهشی    تیزیس در  غربی  هستند.  آذربایجان  استان    31در 

درختچه  از  اندوفیت  قارچی  شدند  گونه  جداسازی  مو  های 

  ، .Alternaria،  Arthrinium Kunze  هایکه متعلق به جنس 

.P. Micheli  Aspegillus،  .Vuill  Beauveria ،  

Shoemaker.  Bipolaris  ،Botryosphaeria Ces. & De 

Not.  ،Chaetomium،  Cytospora،  .Link  Epicoccum  ،

.Pitt  Geosmithia،  Fresen.  Mucor  ،Paecilomyces 

Bainier.،  Penicillium Link. ،  Sacc.  Phoma،  DC.  

Rhizoctonia ،  .Corda  Seimatosporium،  .Pers  
Trichoderma،  Truncatella Steyaert.  و  Hennebert.  

Verrucobotrys  (   عه الدر مط(.  Hergoli et al. 2013بودند 

 .malorum  .A،Alternaria sp. ،A  یقارچ  ی هاگونه  حاضر،

tritici ،  A. arxii،Chaetomium sp. ،  C. rosea،  D. 

loculata،Daldinia sp. ،Fusarium sp. ،  F. 

oxysporum،M. phaseolina  ،P. minimum   وS. 

Narcissi  موارد   برخی  در   که   دلیل  این  به شدند.    ییشناسا  

با  گیاهان   برابر   در  بیشتری  مقاومت  ها دوفیتنا   مرتبط 

،  اندداده   نشان   نماتدها   و   هاقارچ  ویژه   به   گیاهی،  هایبیمارگر

  قرار   توجه  مورد  گیاهی  شناسیبیماری  در  ها ندوفیتا

زیستی  عنوان   به   اندوفیت   هایقارچ.  اندگرفته جدید    منبع 

متابولیتب استفاده  و  تولید  ثانویه  رای    . اندشده  مشخصهای 

  تحقیق،   این های به دست آمده درجدایه  یستینتاگونآ یتفعال

  ی تنۀ مو مشتمل بر هابیمارگردر برابر    متقابلکشت    یقاز طر

C. chrysosperma  وFusarium. sp.    این   در   .شد  مطالعه  

 .P  و   C. rosea،  F. oxysporum  هایقارچ  مطالعه،

minimum  ر  بافت   از  که و  شاخه  شده    یجداساز  یشه سالم 

آنتاگونیستی  یشترین ب  ایردا  بودند،    برابر   در  خاصیت 

مو    ییماریزاب   عواملبه عنوان    خود   هرچند   بودند،   هابیمارگر

گونه.  اندشده   معرفی از  خود  برخی  باال،  آنتاگونیستی  های 

ذکر  به  الزم  دارند،  مو  درختچۀ  روی  بیماریزایی  پتانسیل 

غربال که  متابولیت است  شناسایی  با هدف  های  گری حاضر 

جدایهضدقار این  علیه  چی  آینده  مطالعات  برای  ها 

است.  بیماری شده  انجام  انگور،  تنه   .A  های قارچدو  های 

malorum،  D. loculata  و  Daldinia sp.  دو   برابر  نیزدر  

 دارای   C. chrysosperma  و  Fusarium sp.  بیمارگر

اینکه   .بودندرشد    ی بازدارندگ  یتخاص به  توجه    با 

از    F. oxysporum  و  A. tritici ،  C. roseaیهایه جدا که 

ر  بافت جداساز  یشه سالم  مو  شاخه  ولی  شد  یو    ی داراه 

نشان دهنده این است که    امر  این  بودند؛  زایییماریب  یتفعال

اندوفیت گیاهی بدون عالمت رفتار    هاپاتوژن به عنوان یک 

یا محیطی خاص می تنها تحت شرایط فیزیولوژیکی  کنند و 

ها  یتاندوفبرخی  حضور و نقش  وجود   با  .شوندزا میبیماری

آنهاهایماریب  ایجاددر   برابر    ،  در  را  دفاعی  مکانیسم  گاهی 

کنند می  فعال  القایی  مقاومت  طریق  از  بیماریزا    ؛ عوامل 

توسط    های متابولیت  از  استفاده   بنابراین  شده    در   ها آنتولید 

زیستی ایمنبه  باغات،    عرصۀ  در  مهار  روش  تری  عنوان 

می این  پیشنهاد  به  مربوط  آینده  مطالعات  موضوع  که  شود 

 .  تحقیق است

گونه    یه جدا  9  تعداد سطح  جنس    یه جدا  4  و در  سطح  در 

ا  شناسایی در  که  تفک  ینجا شدند  قرار    یکبه  بحث  مورد 

 .گیرندمی

 

 Alternaria malorum   گونۀ
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های مو  درختچه  از  malorum.A گونه    ،مطالعه  یندر ا

زوال   عالیم  دارای درم  بیماری    . شد  جداسازی  تنه،   و 
  یزبانی دامنه م یت اندوف و بیمارگربه عنوان    Alternariaجنس

گزارش   یا مختلف در دنگیاهی    یها یزباندارد و از م  یعیوس

است.   مهار    برای  را  جنس  این  هایگونه  اسپانیا،  ردشده 

 معرفی   اندوفیت   عنوان  به   مو   قارچی  های بیماری  زیستی

  و   هرقلی  ایران،  در .(,Gonzalez & Tello  2011)  اندکرده 

 .A. brassicicola،  Aهای  گونه   همکاران

chlamydospora،  A. malorum  و  A. atra  عنوان   به  را  

)  معرفی  مو  اندوفیت   . (Hergholi et al,. 2015کردند 

 از  مو  درختچه  عنوان قارچی از  به  .Alternaria sp  همچنین

  (. Mohammadi et al., 2019)است    شده   گزارش  زنجان

اندوف  A. malorum  گونه عنوان   هرز   علف  از  یتبه 

Centaurea stoebe Boreau L.  (et al., 2008  Shipunov )  

 Asgari et)است    شده   گزارش  جو  از  بار  اولین  ایران  در و

al., 2004).    استاندر از  دیگر  اصفهان،  پژوهشی  های 

کرمانشاه،  کرمان،  کردستان،  بختیاری،  و  چهارمحال 

همدان،  و  کهکیلویه و  احمد  گونه  بویر    عامل  عنوان  به  این 

 Bagherabadi et)  شد   معرفی  دنیا   در  گردو   درخت   شانکر

al.گونه . همچنین  (2022 و  A. malorum  از استان کردستان 

 ,.Khaledi et alشده است )عامل زوال مو گزارش   عنوان  به 

2021  .) 

   Aaosphaeria arxii  گونۀ

بافتA. arxii   ۀگون   یق، تحق  ین ا  در   ریشۀ مو   سالم  از 

ا  طبق   . شد  جداسازی برا   یناطالعات ما  بار    یگونه  نخستین 

 . شودمی گزارش یادن  در انگور  یت عنوان قارچ اندوف به

 Allocanariomyces tritici   گونۀ

 یشرق  آذربایجان  استان از  ایران  در.tritici   Aگونۀ  

  ه ب  گندم  بذر  ازو همکاران    یمهراب  توسطبار    یننخست   برای

اندوف )  یتعنوان  شد    در  (.et al., 2020  Mehrabiگزارش 

سالم    این   حاضر،  مطالعه بافت  از  شد    یجداسازریشه  گونه 

اطالعات    زایی،بیماری  نتیجه آزمون  به  توجه  با  یول ما  طبق 

عنوان    یادن  از  A. triticiگزارش    اولین  این   مو  بیمارگربه 
 .است

 Clonostachys rosea   گونۀ

قارچ    قبال  C. rosea  ۀگون عنوان  رستبه   پوده 

بیمارگر،  )ساپروفیت( عالی،  اندوف  مایکوپارازیت  مو    یتو 

 ,.Sun et al., 2020 & Muvea et al)  گزارش شده است

ریشۀ    یدگیپوس  عاملعنوان    به   یسسوئ  در گونه    این.  (2014

 و  ساقه از   یران( و در اCasieri et al., 2009) شده  معرفیمو 

 Pinus eldarica (Medw.))  تهران  کاج  ،مبادا باقال،  یشهر

Silba.)   ایخمره   سرو  و  (Cupressus arizonica Greene.)  

 Vega et al., 2008 & Aghdam et))  است  ه گزارش شد

al., 2017)  Cannon et al., 2002;.  ا  ین ا از  به    یرانگونه 

 Aghdam et)  دنیا در    بار  ین اول  برای   یالسگ  یت عنوان اندوف

al., 2017)  ز  ا  و ( علف شورهSalsolaدر ب )به عنوان   ،یرجند  

است   یمعرف  یشهر  یتاندوف  ,.Razghandi et al)  شده 

یلی  ش  از   مو   اندوفیت  قارچ  عنوان  به  C. rosea  گونۀ  (2020.

  .(Silva–Valderrama et al., 2021)  است  شده   گزارش

قارچ  ینا درختچه  یگونه  دارایاز  مو  از    الیمع   های  زوال 

 Khaledi)کردستان    و(  Mohammadi et al., 2019)  زنجان

et al., 2021)همچنین )استان    ایران  غرب  هایتاکستان  از  ، 

در    . گزارش شده است  (et al., 2021  Bahmani)(  کرمانشاه 

مو  از   C. rosea  گونه  حاضر،  مطالعه   جداسازی   سالم  ساقه 

  و در نتیجه،   بیماریزایی آن در شرایط گلخانه اثبات شد   شده،

 . شودمی معرفی زنجان از   تنۀ مو یمارگرب  به عنوان

  Chaetomiumجنس

  از  Chaetomium جنس از ایجدایه ۀ حاضر،در مطالع

سالم   مو بافت    Chaetomiumجنس  شد.  ی جداساز  ریشۀ 

م  یدارا   به  C. globosum  گونه و  است  یعوس  یزبانیدامنه 

  معرفی   Vitis vinifera  از  2010مو در سال    یتاندوف  عنوان

 2016در سال  یراندر ا .(Longoni et al., 2012) شده است

نخستین   Kunze.  C. globosumگونه   عنوان    برای  به  بار 

 & Aghdam)شد  گزارش  یا  از دن   یالسدرخت گ  یتاندوف

Fierro. 2017)  .  گونهC. elatum  عنوان    به   2015سال    در
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شد    گزارش  یغرب  آذربایجاناز  مو    یت اندوف  قارچ

(Hergholi et al., 2015).  

 Daldinia loculata   گونۀ

  هاییساپروفیت   عنوان  به    Daldiniaجنس  هایگونه 

  شوند، می  مرده   هایچوب  در  سفید   پوسیدگی  باعث  که

شده  گونه (.  Stadler et al. 2014)  اندشناخته    های بیشتر 

Daldinia   در   اغلب و  هستند  میزبان   درون   اندوفیت    بافت 

 کنندتروماتا زندگی میاسیا تولید   بیماری بدون ایجاد عالئم

(Whalley, 1996 & Stadler et al., 2014).   جنس  

Daldinia  از  اندوفیت  عنوان  به  Dendrobium   (یده )ارک  ،

Salix fragilis L.  ( بیدخشتی  بید )وShorea obtusa Wall. 

ex Blume.   است )  گزارش شده   نخل(   ی)نوعMa et al., 

2015  Rivera–Orduña et al., 2011; Sutjaritvoraku et 

al., 2011;).  گونه  (Bolton) Ces. & De Not.  Daldinia 

cf. concentrica زیتون درخت اندوفیت از عنوان به (Olea 

europaea L  ) در   فراری  آلی ترکیبات  که  فلسطین اشغالی  از  

  های بیماری  کنترل  در   و   کندمی  تولید   مختلف  های قارچ  برابر

  et al., 2016)  ت اس  شده   گزارش  دارد،  کاربرد  قارچی

Liarzi.)   از  اولین  Daldinia eschscholtziiگونه    گزارش 

(Ehrenb.) Rehm.  با    ساکن  اندوفیت   عنوان   به چوب 

ایجاد بوده    از   وم  در  چوب   پوسیدگی  پتانسیل  کره  کشور 

 خار  یاه از گ  D. loculata  گونه  (.Lee et al., 2019)  است

منطقۀ    (.Silybum marianum (L.) Gaertn)  مریم در 

(Williams, OR, USA) Horizon Herbs LLC   (et al., 

2015  Raja)،  ا  و   یالن گ  یجنگل  درختاناز    یراندر 

(Pourmoghaddam et al. 2014)    از بلوو  به  ط  درختان 

اندوف  عنوان استگزارش    یتقارچ   .(Ghasemi et  شده 

(al., 2019.  گونه،  حاضر  مطالعه  در  D. loculata  از  
با توجه به عدم انجام    و  شد  جداسازی  تنۀ مو   آلوده   های بافت

حاضر،   حال  در  بیماریزایی    برای   ما  اطالعات  طبقآزمون 

همراه   عنوان  به   بار  نخستین مو    هایبیماری  قارچ    یا ند   ازتنۀ 

   .شودمی گزارش

 Fusarium oxysporum   گونۀ

عنوان    به  Fusarium  جنس  هایگونه   از  برخی

درخت  سبب  که  زادخاک   بیمارگر مرگ  و  مو    های چهزوال 

  .(Vilvert et al. 2017)  اندشده   شناخته  شوند،می

  جنوب   هایتاکستان  از  Fusarium  جنس  از  هاییجدایه 

  تنۀ موهای دارای عالیم  وشاخه  از( فارس)استان  ایران   غرب

 Mohammadi) &  د انشده   گزارش  اسکا  بیماری

Banihashemi, 2007)  .،جنس   از  هایییهجدا  همچنین  

Fusarium  بیماری    همراه   قارچ  عنوان  به  سیستان  منطقه  از

از    سرخشکیدگی   است   شده   جداسازی   آلوده   های شاخهمو 

(Safarnejad & Gholamian, 2011  .)مطالعه قادر    چ رای، 
Fusarium sp.    زوال عوامل  دارای  بجنورد  مو  باغات  از 

( شد    از   هاییایهجد   .(Farashiani et al., 2012شناسایی 

.Fusarium sp  عالیم   مو دارای   های درختچه  تنه   و  شاخه  از  

است    شده   نیز جداسازی  کرمان  استان  مختلف  مناطق  از  زوال

(Arabnejad et al., 2013).  ای ازجدایه  Fusarium sp.    از

دارای مو  عالئم  درختان    شد گزارش  زنجان    استان  از  زوال 

(et al., 2019  Mohammadi  .)  گونه    از   ای یهجداهمچنین

F. oxysporum    به  یااسپان از  مو   همچنین  و مختلف  گیاهان از  

مرتبطند،   عنوان جوان  گیاهان  با  که  بیماری   گزارش  عامل 

ا  (.González & Tello, 2011)  است  شده   ونهگ  یراندر 

F.oxysporum س  از  Quercus macranthera) یاه بلوط 

Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.  ) ی برا  اندوفیت  عنوان   به  

)   شده بار گزارش    یناول (. در  al., 2019  Ghasemi etاست 

حاضر،تحق سالم  از    F.oxysporum  گونه  یق  ریشه  بافت 

شرایط  جدا در  آن  بیماریزایی  اثبات  بخاطر  اما  شد،  سازی 

  گزارش   ایران   از مو    بیمارگربه عنوان    بار   اولین   برای   ، هنگلخا

 .شودمی

 Macrophomina phaseolina   گونۀ

  های بافت  از  M. phaseolinaۀ  گون  تحقیق حاضر،  در

  لوبیا   از  M. phaseolina  ۀ شد. گون   یجداساز  ریشۀ موسالم  
اندوف  ( .Glycine max (L.) Merr)  بلبلی  چشم   یت به عنوان 

 González et al., 2011& Femandes) استگزارش شده  

et al., 2015  Ghimire et al., 2011; ).  گونه    ین عالوه، ا  به

)ذغالی(  عنوانبه   خشک  ریشه  پوسیدگی  بیماری    از   عامل 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liarzi%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27977739
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  سورگوم،   ذرت،  فرنگی،توت   جمله   ازمحصوالت    از  یبرخ

 Avilés et al., 2008; Saleh et) نخود   سویا و   زمینی،سیب

al., 2010; Živanov et al., 2019; Basandr et al., 

2020; Ko et al., 2020 & Purushotham et al., 2020 ) 

قبال    M. phaseolina  گونۀ  .است  شده   جداسازی ایران،  در 

  گزارش  مو کشمشی  رقم  از   مرند   از   مو   زوال   عامل   عنوانبه

  قارچ   این (.Abed–Ashtiani et al., 2018) است  شده 

عنوان    از  ریکامآ  در  2020سال    در   همچنین به  عامل مو 

 . (Nouri et al., 2020) شد یمعرفپوسیدگی تنه و کوردون 

 Phaeoacremonium minimum   گونۀ

حاضر،  در   های بافت  از.minimum   P  گونۀ  تحقیق 

مو  سالم  عامل   P. minimum  گونۀ.  شد  جداسازی  ریشۀ 

  از  ازکشورها  بسیاری   و   ایران  در  که   است اسکا در مو    یماریب

عنوان   (Baloyi et al., 2013) جنوبی  آفریقای  هلجم به 

ا  شده   یمو معرفهای اسکا و پتری از  بیماری  عامل   ین است. 

از تاک بعد    شناسایی شد،   خراسان رضوی  در  مو   های گونه 

 ی مو معرف  بیمارگربه عنوان  ،  در گلخانه  زاییبیماری  اثبات   از

از(.  Amarloo et al., 2020)شد     ی ها تاکستان  همچنین 

جدا    P. minimumقارچ    کرمانشاه  عالیم  دارای  موهای  از 

مهاجم از  یکی  عنوان  به  و  گونه شد  زایی  بیماریهای  ترین 

 .(al., 2021  Bahmani et) معرفی شد قارچی مو

 

 Stromatinia narcissi  گونۀ

ریشۀ    سالم  بافت  از   S. narcissiۀگون   یق، تحق  ینا  در

ا  طبق   . شد  جداسازی  مو ما  براگو  ین اطالعات  به   ی نه    بار 

 .شودمی گزارش دنیا در انگور از  اندوفیت قارچ عنوان

قارچ  از  استفاده   ممنوعیت  به  توجه   با های کشبرخی 

آرسنیت  نظیر  گروه    های قارچکش  و  سدیم  شیمیایی 

انگور،   مو  ارقام  نشدن  شناخته   و   بنزمیدازول،  زوال  به    مقاوم 

 Fischer)  است   تا حدودی دشوار  تنۀ مو   های بیماری  کنترل

et al., 2002; Ciancio et al.,2008)  .کهآنجائی  از  

  درختان   به خصوص   و  گیاهان  در   موجود  اندوفیت   هایقارچ

  جلب   خود  به   دنیا  در  را  زیادی  توجه   اخیر  هایسال  در  میوه 

زیستی  پتانسیل  بررسی  و  شناسایی  اند،کرده   هایقارچ  مهار 

متابولیت  اندوفیت،  اثر  مطالعۀ  توسط  وت های  امکان  شده  لید 

  تنۀ مو   های بیماری  کنترل  در   آنها  استفاده از   و در نتیجه   ، آنها

به  .کرد  خواهد  فراهم  را قارچی  ضد  خاصیت  عنوان  داشتن 

ها در  اندوفیت جهت استفاده از آنهای  ویژگی مناسب قارچ

 باشد.  مهار زیستی می
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Abstract  

Endophytic and grapevine trunk diseases associated fungi were isolated from Zanjan province and their 

inhibitory effect on 2 grapevine fungal pathogens Cytospora chrysosperma and Fusarium sp. was investigated. 

A total of 95 fungal isolates were isolated, of which 63/54% were from healthy and 36.45% were from diseased 

tissues. Using strong disinfection steps, probability of isolation of saprophytic fungi was decreased to minimum; 

So, the fungi isolated from healthy and infected tissues considered as endophytes and grapevine trunk diseases 

associated fungi, respectively. Preliminary molecular identification of 13 representative isolates in terms of 

morphological characteristics was performed using nucleotide sequencing of ITS–rDNA region was done and 10 

genera were identified. The taxa of Alternaria malorum, Alternaria sp., Allocanariomyces tritici, Aaosphaeria 

arxii, Clonostachys rosea, Chaetomium sp., Daldinia loculata, Daldinia sp., Fusarium oxysporum, Fusarium sp., 

Macrophomina phaseolina, Phaeoacremonium minimum and Stromatinia narciss were identified. Pathogenicity 

of A. tritici, C. rosea and F. oxysporum was confirmed. Antagonistic activity of 13 fungal isolates against 

pathogenic fungi of grapevine trunk diseases (GTDs) including C. chrysosperma and Fusarium sp. using dual–

culture method showed that species of F. oxysporum, P. minimum and C. rosea had the greatest potential as 

biocontrol agents. In this study, two species of A. arxii and S. narcissi were isolated from healthy grape tissue 

and to the best of our knowledge; are reported for the first time as endophytic fungi of grapevine trees in the 

world. D. loculata was isolated from infected tissues of grape trunk and is reported for the first time as a fungi 

associated with grapevine trunk diseases from the world. Moreover, the pathogenicity of A. tritici and F. 

oxysporum, was proved in green house condition and are reported for the first time as grapevine pathogens from 

the world. 
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