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چکیده
نماتد سیست طالیی سیبزمینی ( )Globodera rostochiensisیکی از مخربترین و خسارتزاترین
نماتدهای انگل سیبزمینی است؛ که این محصول را مورد هجوم قرار میدهد .ارائه راهکارهای مدیریتی
مناسب جهت کنترل این بیماری بسیار ضروری بهنظر میرسد .با توجه به ترکیبات پوسته تخم در نماتدهای
سیستی و توانایی بسیاری از قارچها در تولید طیف وسیعی از آنزیمهای تجزیهکننده دیوارهی تخم ،شناسایی
قارچهای همراه نماتد و نقش آنها در کنترل بیولوژیک نماتدها از جمله نماتدهای سیستی بسیار حائز اهمیت
میباشد .در این پژوهش 934 ،جدایهی قارچی آلوده کنندهی نماتد سیست طالیی سیبزمینی جداسازی و
خالصسازی شدند .بر اساس ویژگیهای ریختشناسی و تعیین توالی نواحی  ITSاز  DNAریبوزومی934 ،
جدایهی مذکور در  99جنس ،Chaetomium ،Candida ،Beauveria ،Aspergillus ،Alternaria
،Purpureocillium ،Plectosphaerella ،Lecanicillium ،Fusarium ،Cylindrocarpon
 Trichocladium ،Trichodermaو  Ulocladiumقرار گرفتند که پنج گونهی قارچی Candida
Trichocladium ،Plectosphaerella cucumerina ،Cylindrocarpon olidum ،parapsilosis
 griseumو  Ulocladium dauciبرای اولین بار در ایران از روی نماتد سیست طالیی سیبزمینی گزارش
میشوند که میتوانند بهعنوان تولید کننده آنزیمهای مختلف از پتانسیل مناسبی برای کنترل بیولوژیکی
نماتد سیستی طالیی سیبزمینی برخوردارند.
واژههای کلیدی :جدایهی قارچی ،ریختشناسی ،سیست طالیی ،کنترل بیولوژیک.

مقدمه
نماتد سیست طالیی سیبزمینی ( Globodera

 )rostochiensisبهعنوان یکی از مخربترین و
خسارتزاترین عوامل بیماریزای این محصول در
دنیا محسوب میگردد که میتواند تا  966درصد
باعث خسارت شود و تاکنون از مناطق
سیبزمینیکاری  63کشور دنیا گزارش شده است

( .)Gitty et al., 2011بهدلیل مضرات استفاده از
نماتدکشهای شیمیایی از قبیل اثرات مخرب آنها
روی انسان و محیطزیست ،کاهش نسبت کربن به
نیتروژن در خاك ،ماندگاری در خاك و در نتیجه
آلودگی آبهای زیرزمینی ،قیمت باالی بیشتر
نماتدکشهای مؤثر ،عدم دسترسی به نماتدکشها و
کاهش تأثیر آنها به سبب استفاده مداوم از این
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ترکیبات ،محققین بهدنبال دستیابی به راههای
مناسب برای مهار نماتدها هستند که روش مناسب
برای این امر ،کنترل بهوسیله عوامل آنتاگونیستی
مطرح شده است و از آن بهعنوان یک روش عملی و
امیدبخش یاد میشود ( Dong et al., 2004; Liu
 .)et al., 2008; Sharon et al., 2009دشمنان
طبیعی زیادی نماتدهای انگل گیاهی را مورد حمله
قرار میدهند و جمعیت آنها را کاهش میدهند.
این عوامل شامل بیمارگرها ،شکارچیان،
رقابتکنندگان و آنتاگونیستها هستند .در مجموع،
 66درصد از دشمنان طبیعی گزارش شده از
نماتدها را قارچها تشکیل میدهند ( & Brown
)Kerry, 1987؛ که غالب قارچهای انگل داخلی
نماتدها و انگل تخم آنها مربوط به خانواده
 Clavicipitaceaeو آنامورفهای وابسته به آنها
میباشند ( .)Khezri Nezhad, 2004قارچها،
ویژگیهای مناسبی را بهدلیل تولید آنزیمهای
قارچی با اثر آنتاگونیستی بالقوه جهت کنترل
حشرات ،قارچها و نماتدها از خود نشان دادهاند.
قارچهای آنتاگونیست و نقش آنها در کنترل
بیولوژیک نماتدها از جمله نماتدهای سیستی توسط
محققین متعددی مطالعه شده است .گونههایی از
،Acremonium
قارچهای
،Aspergillus
،Arthrobotrys
،Fusarium ،Dactylella ،Cylindrocarpon
،Monacrosporium
،Lecanicillium
،Pochonia ،Penicillium ،Paecilomyces
و
Trichoderma
،Pyrenochaeta
 Verticilliumشایعترین جنسهای قارچی مرتبط
با پارازیتیسم تخم نماتدها هستند ( Kok et al.,
)2001; Verdejo et al., 2002؛ در آزمایشگاه
فعالیت این قارچها با استفاده از شاخص انگلی تخم
( ،)Egg parasitic index; EPIشدت آلودگی
تخم ،اثر روی ریختشناسی و تفریخ تخمها ،تحرك

و مرگومیر الروهای سن دوم ( )J2تست شده و در
بیشتر موارد تغییرات ریختشناسی ،کاهش درصد
تفریخ و افزایش مرگومیر الروها مشاهده شده است
( .)Chen & Chen, 2002قارچهای Fusarium
،Fusarium sporotrichioides ،oxysporum
Phoma
،Paecilomyces lilacinus
 glomerataو  Trichoderma virideتوسط
 Sankaranarayananو همکاران ( )2662از
تخمهای نماتد ریشه گرهی Meloidogyne
 incognitaجداسازی شدند .همچنین  Ebrahimو
همکاران ( )2661چندین قارچ از تخم و الرو نماتد
( M. incognitaبیمارگر گوجهفرنگی) جداسازی
نمودند که شامل قارچهای ،F. oxysporum
P. ،Rhizoctonia solani ،Aspergillus spp.
 lilacinusو Verticillium chlamydosporium
بودند .تأثیر کنترلی قارچها سبب کاهش
قابلتوجهی گالها شده بهطوریکه مایهزنی ریشهی
گوجهفرنگی با  F. oxysporumسبب کاهش درصد
گالها بهمیزان  6/12درصد نسبت به گیاهان شاهد
بدون قارچ شده بود .در بررسی دیگری که
 Ruanpanunو همکاران ( )2696روی قارچهای
جدا شده از نماتد  M. incognitaانجام دادهاند ،از
بین  66جدایه قارچی مورد بررسی ،گونههای غالب
متعلق به قارچهای  Penicilliumو Fusarium
بودند .گونههای فوزاریوم بیشترین تأثیر را روی
تفریخ تخم نماتد داشته و موجب بیش از  66درصد
مرگومیر الروها شدند .در بررسیهای انجام شده
توسط  )9116( Dackmanمشاهده شد که گونهی
درصد
16
V.
suchlasporium
تخمهای  G. rostochiensisرا پس از  96روز
پارازیته میکند .طی مطالعهای توسط  Tobinو
همکاران ( )2668اثر گونهی قارچی Pochonia
 chlamydosporiaبر نرخ تکثیر نماتدهای
سیستی سیبزمینی بررسی شد و این قارچ بهعنوان
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عامل بیوکنترل با شایستگی باال جهت کنترل این
نماتدها معرفی گردید .همچنین در مطالعهای که
توسط  Lopez Limaو همکاران ( )2699صورت
گرفت کاهش  81درصدی جمعیت نماتد سیست
طالیی سیبزمینی با استفاده از قارچ
 Paecilomyces sp.مشاهده شد .دو گونه
P.
فرصتطلب  P. chlamydosporiaو
 lilacinusبهعنوان عامل بیوکنترل در تهیه
فرموالسیون تجاری برای کنترل نماتدهای سیستی
و ریشهگرهی استفاده شدهاند ( & Rumbos
 .)Kiewnick, 2006خالصسازی و شناسایی یک
کیتیناز ( )CHI43و یک پروتئاز ( )P32از دو قارچ
V.
نماتدخوار  V. chlamydosporiumو
 suchlasporiumبرای اولین بار توسط Tikonov
و همکاران ( )2662انجام شد .در بررسیهای
 Khanو همکاران ( )2666تخمهای
 Meloidogyne javanicaبا پروتئازها و
کیتینازهای نیمهخالص جدا شده از قارچ P.
 lilacinusهم بهصورت جداگانه و هم ترکیبی
تیمار شدند .این آنزیمها بهطور قابلتوجهی رشد و
نمو جنین و تفریخ الروها را کاهش دادند که با
تغییرات فیزیولوژیکی و ریختشناسی در مرحله
تخم و الروی مرتبط بود .فعالیت زیستی مجموعهای
از پروتئازها و کیتینازها از جدایههای P. lilacinus
علیه نماتد  M. javanicaتوسط  Parkو همکاران
( )2664بررسی شد .بیماریزایی و پارازیتیسم در
این جدایهها از چهار درصد تا  966درصد متفاوت
بود.
با توجه به ترکیبات پوسته تخم در نماتدهای
سیستی و توانایی بسیاری از قارچها در تولید طیف
وسیعی از آنزیمهای تجزیه کننده دیوارهی تخم،
شناسایی قارچهای همراه نماتد و نقش آنها در
کنترل بیولوژیک نماتدها از جمله نماتدهای
سیستی بسیار حائز اهمیت میباشد.

مواد و روشها
تهیه جدایههای قارچ
طی ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیر سال  9919از
مزارع سیبزمینی کشت بهارهی استان همدان واقع
در دو شهر همدان (انصاراالمام ،امزاجرد ،جورقان،
مریانج ،حسینآباد و دیزج) و بهار (گنج تپه،
هارونآباد ،صالحآباد ،مهدیآباد ،یکنآباد ،اللجین،
دینارآباد و تازهکند) که مشکوك به آلودگی به نماتد
سیست طالیی بودند ،نمونهبرداری از خاك آلوده
انجام شد .پس از انتقال به آزمایشگاه ،نمونهها در
دمای محیط قرار گرفتند تا خشک شوند .سپس
سیستها به روش  )9146( Fenwickو با استفاده
از الک  66مش استخراج گردیدند و به کمک سوزن
در زیر استریومیکروسکوپ از بقایای گیاهی و خاك
جداسازی شدند.
از کشت سیستهای چروکیده و بیمار نماتد
سیست طالیی سیبزمینی ،جدایههای قارچی
همراه نماتد جداسازی و خالصسازی گردید .به این
ترتیب که سیستهای نماتد سه بار در آب مقطر
شستوشو و با محلول هیپوکلریت سدیم  6/3درصد
ضدعفونی شدند .سپس روی کاغذ صافی سترون
آبگیری شده و در داخل تشتکهای حاوی محیط
کشت  )Water agar( WAکشت داده شدند.
تشتکهای حاوی سیست و تخم نماتد در انکوباتور
با دمای  23درجه سانتیگراد نگهداری و قارچهای
رشد کرده از آنها به محیط کشتهای PDA
( )Potato dextrose agarمنتقل و جداسازی شدند.
برای خالصسازی جدایهها از روش تک اسپور و
نوك هیف استفاده شد.
شناسایی جدایههای قارچی
بررسیهای ریختشناسی :مشخصات ماکروسکوپی و
میکروسکوپی برای تشخیص گونههای جدایههای
قارچی با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر
( & Simmons, 1967; Seifert, 1996; Gams
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;Bisset, 1998; Nagami et al., 2006
Kurtzman et al., 2011; Luangsa-ard et
 )al., 2011مورد بررسی قرار گرفت.

بررسیهای مولکولی
استخراج  DNAژنومی
استخراج  DNAژنومی از زیستتوده میسیلیومی
تازه با استفاده از کیت تجاری ( Qiagen
kit,

mini

plant

DNAeasy

Hilden,
 )Germanyمطابق با دستورالعمل سازنده انجام

شد .تنظیم شرایط  PCRبا استفاده از آغازگرهای
عمومی )White et al., 1990( ITS4–ITS1در
مخلوط واکنشی به حجم  23میکرولیتر شامل:
 92/3میکرولیتر Takara EmeraldAmp GT
 2/3 ،Master Mixمیکرولیتر آغازگر رفت ITS1
(پنج میکروموالر) 2/3 ،میکرولیتر آغازگر
برگشت ( ITS4پنج میکروموالر) 6/3 ،میکرولیتر
آب سترون دو بار تقطیر و یک میکرولیتر DNA
الگو صورت گرفت.
تعیین توالی نواحی  ITSو تجزیه و تحلیل
فیلوژنتیکی:
تعیین توالی دو طرفه قطعات  DNAتکثیر شدهی
جدایههای مورد نظر ،در آزمایشگاه منابع ژنومی
دانشگاه ماساچوست آمریکا انجام گرفت .در این
بررسی جهت تجزیه و تحلیل دادهها و رسم
کالدوگرام از نرمافزار  Mega 5استفاده شد .به
کمک جستوجوی بالست و با توجه به مقاالت
متعدد ( Kurtzman et al., 2011; Arzanlou et
 )al., 2013در زمینه تاکسونومی جدایههای
منتخب Outgroup ،مناسب انتخاب و بعد از

همردیف کردن توالیهای بهدست آمده ،کالدوگرام
جدایهها با هزار بار نمونهگیری کاذب ()Bootstrap
رسم گردید.
نتایج و بحث
شناسایی ریختشناسی و مولکولی
از کشت  666عدد سیست چروکیده و بیمار نماتد
در محیط کشت  934 ،WAجدایهی قارچی
جداسازی و خالصسازی شد که بر اساس
ویژگیهای ریختشناسی (ماکروسکوپی و
میکروسکوپی) با استفاده از کلیدهای شناسایی
معتبر ،جدایههای مذکور در  99جنس
،Beauveria
،Aspergillus
،Alternaria
،Cylindrocarpon ،Chaetomium ،Candida
،Lecanicillium
،Fusarium
،Purpureocillium
،Plectosphaerella
و
Trichocladium
،Trichoderma
 Ulocladiumقرار گرفتند (جدول .)9
بالست حاصل از توالی نواحی  ITSنشان دهنده
شباهت  11درصد به باالی جدایههای مورد بررسی
در این پژوهش به جدایههای موجود در بانک ژن
بود .بر اساس بررسیهای ریختشناسی و مولکولی
Candida
انجام شده ،پنج گونهی قارچی
،Cylindrocarpon olidum ،parapsilosis
cucumerina

،Plectosphaerella

 Trichocladium griseumو
 dauciبرای اولین بار در ایران از روی نماتد سیست
طالیی سیبزمینی گزارش میشوند که در زیر به
شرح هر یک از این گونهها پرداخته میشود.
Ulocladium
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 نتایج شناسایی جنسهای قارچی جدا شده از نماتد سیست طالیی سیبزمینی در استان همدان-1 جدول
محل
جمعآوری
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
اللجین
اللجین
اللجین
اللجین
اللجین
مریانج
مریانج
مریانج
مریانج
مریانج
مریانج
مریانج
مریانج
مریانج
مریانج
مریانج
مهدیآباد
مهدیآباد
مهدیآباد
مهدیآباد
مهدیآباد
مهدیآباد
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جنس قارچ
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Alternaria
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Alternaria
Alternaria
Fusarium
Alternaria
Alternaria
Candida
Alternaria
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Alternaria
Alternaria
Alternaria
Alternaria
Alternaria
Alternaria
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Candida
Fusarium
Fusarium
Chaetomium
Fusarium
Chaetomium
Chaetomium

نام
جدایه
61
86
89
82
89
84
83
86
86
88
81
16
19
12
19
14
13
16
16
18
11
966
969
962
969
964
963
966
966
968
961
996
999
992
999
994
993
996
996

محل
جمعآوری
جورقان
جورقان
جورقان
جورقان
حسینآباد
حسینآباد
حسینآباد
حسینآباد
دیزج
دیزج
دیزج
دیزج
دیزج
دیزج
دیزج
دیزج
دیزج
دیزج
دینارآباد
دینارآباد
دینارآباد
دینارآباد
صالحآباد
صالحآباد
صالحآباد
صالحآباد
صالحآباد
صالحآباد
صالحآباد
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه
گنجتپه

نام
جدایه
46
Plectosphaerella
49
Chaetomium
42
Alternaria
49
Fusarium
44
Fusarium
43
Fusarium
46
Alternaria
46
Fusarium
48
Fusarium
41
Cylindrocarpon
36
Fusarium
39
Alternaria
32
Ulocladium
39
Fusarium
34
Fusarium
33
Alternaria
36
Fusarium
36
Fusarium
38
Fusarium
31
Fusarium
66
Fusarium
69
Fusarium
62
Fusarium
69
Fusarium
64
Fusarium
63
Fusarium
66
Fusarium
66
Fusarium
68
Fusarium
61
Fusarium
66
Fusarium
69
Fusarium
62
Fusarium
69
Fusarium
64
Alternaria
63
Fusarium
66
Candida
66
Fusarium
68
Fusarium
جنس قارچ

محل
جمعآوری
انصاراالمام
انصاراالمام
انصاراالمام
انصاراالمام
انصاراالمام
انصاراالمام
انصاراالمام
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
امزاجرد
تازهکند
تازهکند
جورقان
جورقان
جورقان
جورقان
جورقان
جورقان
جورقان
جورقان
جورقان
جورقان

جنس قارچ
Fusarium
Chaetomium
Fusarium
Fusarium
Chaetomium
Candida
Fusarium
Fusarium
Alternaria
Fusarium
Plectosphaerella
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Chaetomium
Chaetomium
Fusarium
Fusarium
Candida
Fusarium
Fusarium
Alternaria
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Alternaria
Alternaria
Fusarium
Alternaria
Fusarium
Fusarium
Alternaria
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Alternaria
Fusarium

نام
جدایه
9
2
9
4
3
6
6
8
1
96
99
92
99
94
93
96
96
98
91
26
29
22
29
24
23
26
26
28
21
96
99
92
99
94
93
96
96
98
91
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ادامه جدول  -1نتایج شناسایی جنسهای قارچی جدا شده از نماتد سیست طالیی سیبزمینی در استان
همدان
نام
جدایه
998
991
926
929
922
929
924
923
926
926
928
921
996

جنس قارچ
Fusarium
Alternaria
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium

محل
جمعآوری
مهدیآباد
مهدیآباد
مهدیآباد
مهدیآباد
مهدیآباد
مهدیآباد
هارونآباد
هارونآباد
هارونآباد
هارونآباد
هارونآباد
یکنآباد
یکنآباد

نام
جدایه
999
992
999
994
993
996
996
998
991
946
949
942

جنس قارچ
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Alternaria
Candida
Trichocladium
Fusarium

تعداد نمونههای مورد بررسی در این پژوهش
هفت جدایه بود که با کدهای،19 ،66 ،91 ،6 :
 946 ،999و  944عنوان شدهاند از نماتدهای مزارع
آلودهی سیبزمینی مناطق مختلف شامل6 :
(انصاراالمام)( 91 ،امزاجرد)( 66 ،گنجتپه)19 ،
(گنجتپه)( 999 ،گنجتپه)( 946 ،یکنآباد) و 944
(یکنآباد) جداسازی شدند .پرگنه این جنس روی
محیط گلوکز پپتون آگار در دمای  23درجه
سانتیگراد بعد از سه روز به رنگ کرم در آمده،
صاف و دارای قطر دو میلیمتر میباشد که بعد از
هفت روز به  9-6میلیمتر میرسد (شکل  9الف).
سلولهای مخمری گرد تا بیضی شکل بوده (شکل
 9ب) ،گاهی اوقات سلولهای درازتر بهخصوص در
پرگنههای چیندار که زنجیره تشکیل میدهند نیز
دیده میشود ،روی محیط کشت Corn ( CMA
 )meal agarسودومیسلیوم تولید شده که
زنجیرههای منظم و مستقیم از سلولهای دراز را
بعد از  2-9روز تشکیل میدهد .شاخهبندی بسیار
منظم ،شکلی شبیه جنگل کاج به سودومیسلیومها
میدهد که معمو ًال خوشهای با دیواره نازك،

محل
جمعآوری
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد

نام
جدایه
949
944
943
946
946
948
941
936
939
932
939
934

جنس قارچ
Fusarium
Candida
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Aspergillus
Chaetomium
Fusarium
Beauveria
Lecanicillium
Purpureocillium
Trichoderma

محل
جمعآوری
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد
یکنآباد

اسپورهای کروی تا بیضوی (بهعنوان بالستوسپور
نامیده میشوند) و بهطور عمده در اتصاالت سلولها
تولید میشود .در این گونه رنگ پرگنه در محیط
کشت  )Yeast malt extract agar( YMEشیری
بود.
سلولها تخممرغی و اندازه آنها 3-8×9-4
میکرومتر و جوانهزنی در محیط کشت عصاره مالت
مخمر مایع چند جانبه بود .در هیچکدام از
محیطهای کشت آرتروسپور و بالستوکنیدیوم
تشکیل نشد .پرگنههای این گونه در واکنش با
معرف دیازینیوم بلو بیتغییر رنگ ندادند و
بنابراین نتیجه منفی بود  .این جنس برای
اولین بار از روی نماتد سیست طالیی
سیب زمینی در ایران گزارش میشود .بالست
حاصل از توالی نواحی  ITSنشان دهنده شباهت
 11درصد به باالی جدایههای شماره ،66 ،91 ،6
 946 ،999 ،19و  944به جدایههای موجود در
بانک ژن بود و کالدوگرام بهدست آمده از تجزیه و
تحلیل فیلوژنتیکی این جدایهها ،شناسایی
ریختشناسی آنها را تأیید کرد (شکل .)2
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شکل  ،Candida parapsilosis -1الف) سطح رویی پرگنه ،ب) شکل کنیدیوم.

شکل  -2کالدوگرام بهدست آمده از توالی نواحی  ITSدر جدایههایی از قارچ ،111 ،19 ،66 ،11 ،6( Candida
 141و  )144با استفاده از نرمافزار .Mega 5
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تنها یک جدایه ( )41از این جنس از منطقه
دیزج از توابع شهر همدان جداسازی و شناسایی
گردید که با کد هرباریوم  IRAN 2834Cدر بخش
کلکسیون قارچهای زنده در مؤسسه تحقیقات
گیاهپزشکی ایران نگهداری میشود .پرگنهی قارچ
پس از هفت روز روی محیط  PDAدارای قطر 96
میلیمتر میباشد .پرگنه در ابتدا سفید رنگ ،دارای
میسلیومهای هوایی پنبهای که بعد ًا به تیرگی
میگراید (شکل  9الف) و سطح زیرین آن به رنگ
کرم میباشد .کنیدیها معموالً به وفور در بالشک
( )Sporodochiumلزج تشکیل میشوند و از
خوشههای منشعب نامنظم از سلولهای کنیدیزا
(فیالیدها) منشأ میگیرند که دارای اندازه -96×4-3
 99میکرومتر هستند .سلولهای کنیدیزا گاهی
اوقات برای تشکیل یک فیالید ثانویه از نوك فیالید

اولی توسعه یافتهاند .کنیدیها دارای  9-3دیواره
میباشند (شکل  9ب) .زمانیکه سه دیواره دارند
اندازه آنها  36-66×6-8/3میکرومتر بوده و زمانی
که  3-6دیواره دارند دارای  66-86×6-1میکرومتر
هستند .کالمیدوسپورها معموالً در پرگنهی بالغ با
دیواره ضخیم ،بهصورت انفرادی یا زنجیری ،گرد،
صاف ،بیرنگ یا به رنگ قهوهای رنگ پریده با قطر
 96-26میکرومتر دیده میشوند .این قارچ برای
اولین بار از روی نماتد سیست طالیی سیبزمینی
در ایران گزارش میشود .بالست حاصل از توالی
نواحی  ITSنشان دهنده شباهت  11درصد به باالی
جدایهی شماره  41به جدایههای موجود در بانک
ژن بود و کالدوگرام بهدست آمده از تجزیه و تحلیل
فیلوژنتیکی این جدایه ،شناسایی ریختشناسی آن را
تأیید کرد (شکل .)6

شکل  ،Cylindrocarpon olidum -9الف) سطح رویی پرگنه ،ب) شکل کنیدیوم.

تنها یک جدایه با شماره  949از این گونه
قارچی از نماتد سیست طالیی سیبزمینی از منطقه
یکنآباد از توابع شهرستان بهار جداسازی و
شناسایی گردید .پرگنه روی محیط  PDAبهصورت
سبز مایل به خاکستری بوده (شکل  4الف) و رنگ
سطح زیرین پرگنه خاکستری میباشد .میزان رشد
پرگنه قارچی در دمای  23درجه سانتیگراد و
بهمدت  96روز روی محیط  36 ،OAمیلیمتر بود.

این گونه قادر به تولید آلئوروکنیدیوم و همچنین
تولید کنیدیفورهای فیالیدیک و تولید کنیدیوم
میباشد .آلئوروکنیدیومها مستقیم روی هیف
رویشی و یا روی استریگما ،بهصورت میانی و
انتهایی ،به شکل تقریب ًا کروی و به رنگ قهوهای
تیره مشاهده شدند (شکل  4ب).
ابعاد آلئوروکنیدیومها ( 92-93 )99میکرومتر
اندازهگیری گردید .اگرچه این گونه توانایی تولید
66
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کنیدیومهای فیالیدیک را دارا میباشد ،اما این فرم
بهندرت تشکیل میشود و در برخی از جدایهها این
نوع از کنیدیومها تشکیل نمیشود .در این جدایه
نیز مرحله کنیدیومی مشاهده نشد .این قارچ
معموالً به عنوان یک گونه خاكزی شناخته
می شود .این گونهی قارچی بهنام Humicola
 griseaبرای اولین بار توسط زارع و همکاران
( )9986از ایران گزارش شد که قارچ مذکور را از
نماتدهای  Heterodera schachtiiو M.
 javanicaجدا کردند .طبق بررسیهای  Wangو
همکاران ( )2691قارچ  H. griseaبه

 Trichocladium griseumتغییر نام یافت.
همراهی این قارچ با نماتدها میتواند دلیلی بر نقش
آن در کنترل بیولوژیک این نماتدها باشد .بر اساس
بررسی های انجام گرفته ،این قارچ برای اولین
بار از روی نماتد سیست طالیی سیب زمینی در
ایران گزارش میشود .بالست حاصل از توالی نواحی
ITSنشان دهنده شباهت  11درصد به باالی
جدایهی شماره  949به جدایههای موجود در بانک
ژن بود و کالدوگرام بهدست آمده از تجزیه و تحلیل
فیلوژنتیکی این جدایه ،شناسایی ریختشناسی آن
را تأیید کرد (شکل .)6

شکل  ، Trichocladium griseum -4الف) سطح رویی پرگنه ،ب) شکل کنیدیوم.

نمونههای مورد بررسی مربوط به این جنس در
این پژوهش ،دو جدایه با شمارههای  99و 46
بهترتیب از مناطق امزاجرد و جورقان بودند که
جدایه شماره  46با کد هرباریوم IRAN 2831C
در مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران نگهداری
میشود .پرگنه قارچ روی محیط کشت  PDAو
 )Malt extract agar( MEAصاف و لزج بوده،
دارای میسلیوم هوایی پراکنده ،شفاف (شکل 3
الف) ،منشعب و دیوارهدار با عرض  9-4میکرومتر

میباشد که با تشکیل آناستوموزهای متعدد،
پیچهای هیفی را تشکیل میدهند .سطح زیرین
پرگنه شفاف میباشد .کنیدیفورها انفرادی ،شفاف،
صاف ،با دیواره نازك و غیرمنشعب یا بهندرت
بهصورت نامنظم منشعب شدهاند .سلولهای
کنیدیزا فیالیدیک ،مشخص ،صاف ،انفرادی و روی
پیچهای هیفی تشکیل میشوند .فیالیدها بدون
دیواره دارای اندازه  92-43×9-3/3میکرومتر ،گاه ًا
دارای یک دیواره نزدیک پایه هستند و بعضی از
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آنها بهطرف رأس کج شده و در بخش پایه پهن
میباشند .کنیدیها روشن ،بیضی شکل ،اغلب بدون
دیواره و گاهی اوقات دارای یک دیواره هستند.
اندازه کنیدیها  3/3-6/3×9-4میکرومتر بوده و
بین کنیدیها نیز آناستوموز دیده میشود (شکل 3
ب) و کالمیدوسپور وجود ندارد .این جنس قارچی
برای اولین بار از روی نماتد سیست طالیی

سیبزمینی در ایران گزارش میشود .بالست حاصل
از توالی نواحی  ITSنشان دهنده شباهت  11درصد
به باالی جدایههای شمارههای  99و  46به جدایههای
موجود در بانک ژن بود و کالدوگرام بهدست آمده از
تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی این جدایهها ،شناسایی
خصوصیات ریختشناسی آنها را تأیید کرد (شکل
.)6

شکل  ،Plectosphaerella cucumerina -5الف) سطح رویی پرگنه ،ب) شکل کنیدیوم

از این قارچ تعداد یک جدایه با شماره  32از
منطقه دیزج جداسازی گردید که با کد هرباریوم
 IRAN 2833Cدر مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی
ایران نگهداری میشود .رنگ پرگنه این قارچ روی
محیط کشت  ،)Potato carrot agar( PCAسیاه با
حاشیه سفید رنگ میباشد (شکل  6الف) و رنگ
سطح زیرین پرگنه سبز تیره میباشد .کنیدیفورها
صاف ،به رنگ قهوهای روشن یا تیره و اندازه آنها
 36-36×4/3-3میکرومتر میباشد .کنیدیومها
بهصورت انفرادی ،اغلب گرد ،بهندرت تخممرغی
وارونه ،بیضوی و زگیلدار ،دارای  9- 3دیواره

عرضی و اغلب  6- 9دیواره طولی یا مورب
هستند (شکل  6ب) .اندازه کنیدیوم ها - 99
 29 - 99 × 1میکرومتر می باشد .این قارچ برای
اولین بار از روی نماتد سیست طالیی
سیب زمینی در ایران گزارش میشود .بالست
حاصل از توالی نواحی  ITSنشان دهنده شباهت
 11درصد به باالی جدایهی  32به جدایههای
موجود در بانک ژن بود و کالدوگرام بهدست آمده از
تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی این جدایه ،شناسایی این
جدایه بر اساس ویژگیهای ریختشناسی را تأیید
کرد (شکل .)6
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شکل  ،Ulocladium dauci -6الف) سطح رویی پرگنه ،ب) شکل کنیدیوم.

شکل  -6کالدوگرام بهدست آمده از توالی نواحی  ITSدر جدایههایی از قارچهای ،)41( Cylindrocarpon
 11( Plectosphaerellaو  ،)141( Trichocladium ،)41و  )52( Ulocladiumبا استفاده از نرمافزار .Mega 5

نتیجهگیری کلی
نماتد سیست طالیی سیبزمینی یکی از مهمترین
نماتدهای انگل این محصول در دنیا محسوب

میگردد .با وجود اینکه تخم نماتد یکی از
مقاومترین ساختارهای زیستی است اما به حملهی
قارچهای بیمارگر تخم حساس میباشد .بنابراین
69
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جدید شناسایی شده در این پژوهش تاکنون از
 در منابع علمی به عنوانCylindrocarpon قارچ
عامل کنترل بیولوژ یک مطالعه و گزارش شده و
مطالعات بیشتر در خصوص زیست شناسی این پنج
گونه و برهمکنش آن ها با نماتد ها و سایر قارچ های
شناسایی شده در این مطالعه می تواند راهگشای
افق های جدیدی در عرصه کنترل بیولوژیک
نماتدهای انگل گیاهی باشد و می توان نتیجه
گرفت که قارچهای رشتهای بهعنوان تولیدکننده
آنزیمهای مختلف از پتانسیل مناسبی برای کنترل
.بیولوژیکینماتدسیستطالییسیبزمینیبرخوردارند

شناسایی قارچهای همراه نماتدها و نقش آنها در
کنترل بیولوژیک نماتدها از جمله نماتدهای
 در این.سیستی بسیار حائز اهمیت میباشد
 جدایهی مختلف قارچی از نماتد934 ،پژوهش
سیست طالیی سیبزمینی در استان همدان
جداسازی شد که بر اساس ویژگیهای
 جنس99 ریختشناسی و بررسیهای مولکولی در
C. قارچی قرار گرفتند که پنج گونه ی قارچ ی
،P. cucumerina ،C. olidum ،parapsilosis
 برای اولین بار در ایرانU. dauci  وT. griseum
 از قارچ های.از روی نماتد مذکور گزارش میشوند
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