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 چکیده

روی دو نوع محیط کشت  Valsa sordidaهای قارچ  در بررسی سازگاری میسلیومی جدایه

های مختلف کشور و از  جدایه که از استان 31آگار، از  -آگار و جو دوسر-دکستروز -زمینی سیب

در بود، استفاده شد. آوری شده  جمع 1331تا  1323های  برخی درختان مثمر و غیرمثمر طی سال

رنگ که  ها تالقی داده شد. خط واکنش تیره ر جدایهدیگشده، هر جدایه با خود و با  الگوی تعیین

 بر اساس نتایج،پس از گذشت هفت روز ایجاد گردید.  ،داد ها را نشان می ناسازگاری بین جدایه

 -زمینی سیبعضوی روی محیط کشت  عضوی و هشت گروه چند گروه سازگار رویشی تک 32

گروه چندعضوی روی محیط کشت  11عضوی و  گروه سازگار رویشی تک 25آگار و  -دکستروز

های قارچ  دهندۀ وجود تنوع ژنتیکی زیاد در میان جدایه شناسایی شدند که نشانآگار  -جو دوسر

نش شده روی هر دو نوع محیط کشت با پراک های شناسایی ارتباطی بین گروه ،در این مطالعه بود.

 .مشاهده نشدآنها  یمیزبانمنشأ های قارچی و  جغرافیایی جدایه
 

 .Cytospora chrysospermaمنطقۀ سد، هتروکاریون،  تنوع ژنتیکی، قارچ، کلیدی: هایهواژ
 

 مقدمه

 و آنامورف آن، Valsa sordida Nitschke ۀگون

Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr.،  یکی از

و بیشتر روی  استشانکر اری بیم ةعوامل ایجادکنند

( و .Salix sppهای بید ) های گیاهی از جنس گونه

 Hayovaبسیار شایع است )، (.Populus sppصنوبر )

& Minter, 1998)ها روی  این گونه ،. با وجود این

بیمارگرهای  نیز های گیاهی دیگر برخی میزبان

 ,Kepley & Jacobi)ند شو اختیاری محسوب می

 .C آنامورف آن،و  V. sordidaگونۀ  .(2000

chrysosperma را Fotouhifar et al. (2007 برای ،)

اند و  طور جامع توصیف کرده اولین بار در ایران به

های  های گیاهی متعددی به غیر از گونه میزبان

اند.  برای آنها معرفی کرده Populusو  Salixهای  جنس

شامل شده،  های گیاهی گزارش برخی از این میزبان

 .L(، زالزالک ).Armeniaca vulgaris Lamزردآلو )

Crataegus azarolus( زبان گنجشک ،)Fraxinus 

excelsior L.( توت ،)Morus alba L. برگ نو ،)

(Ligustrum latifolium Hook.( هلو ،)Mill. Persica 

vulgaris( چنار ،)Platanus orientalis L.( اقاقیا ،)L. 

Robinia pseudoacacia( گز ،)Tamarix sp. و سرو )

Aghapour (2010 ،)( اند. L. Thuja orientalisنوش )

های گیاهی جدید دیگری شامل فیکوس  میزبان

(Roxb. Ficus elasticaو انواع بید نظیر گونه )  هایL. 

Salix triandra  وGoerz Salix fedtschenkoi  را برای

است.  در دنیا معرفی کرده C. chrysospermaگونۀ 

Bozorgmanesh (2012 نیز ختمی درختی ،)

(Hibiscus syriacus L. و موچسب )

[Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) 

Planch.های گیاهی جدید در دنیا  [ را به عنوان میزبان
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را نیز به  (.Elaeagnus angustifolia L)و گیاه سنجد 

یرجنسی عنوان میزبان گیاهی جدیدی برای شکل غ

 است.  در ایران معرفی کرده C. chrysospermaقارچ، 

ها به توانایی دو قارچ برای  سازگاری رویشی در قارچ

ای و سیتوپالسمی اشاره  تماس، الحاق و انتقال مواد هسته

دارد. بنابراین، سازگاری رویشی یک ویژگی مهم زیستی 

قارچ است که تشکیل هتروپالسم و هتروکاریون را کنترل 

های بیمارگر  (. قارچProffer & Hart, 1988کند ) می

دارای سازگاری رویشی، قادرند مواد ژنتیکی را بین 

هایی اغلب  یکدیگر مبادله کنند و همچنین، چنین قارچ

زایی و بیولوژیک یکسانی  های فیزیولوژیک، بیماری ویژگی

ها  بندی جدایه (.گروهPloetz & Shokes, 1989نیز دارند )

های  های سازگار رویشی در شناسایی نژادها، فرم در گروه

زا مفید است. بنابراین، اگر  های بیماری اختصاصی و گروه

طور دقیق بررسی شوند،  های سازگار رویشی به گروه

توانند ابزار مفیدی در شناسایی برخی نژادها و  می

های اختصاصی و همچنین در ردیابی جمعیت قارچ   فرم

 -(. سیستم سازگاریGlass & Kuldau, 1992باشند )

ناسازگاری رویشی روشی مایکروسکوپیک است که از 

های  های تالقی خود با خود و خود با غیرخود جدایه روش

کند. در حالت سازگاری، دو جدایۀ  قارچی استفاده می

دهند، اما در حالت  سازگار تشکیل یک پرگنه را می

سری از  های هر جدایه با تشکیل یک ناسازگار، پرگنه

های مرده در محل تماس دو پرگنه )منطقۀ سد(  سلول

ها معمول است و به  اند. این روش در قارچ قابل تفکیک

ای در  گونه عنوان روشی مؤثر برای ارزیابی تنوع درون

 ,.Kull et alرود ) زا به شمار می جمعیت عامل بیماری

2004.) 

 ، سازگاریPloetz & Shokes (1989)در این زمینه، 

 Diaporthe phaseolorumجدایه از گونۀ  236رویشی 

(Cke. & Ell.) Sacc. f.sp. meridionalis را از طریق ،

گروه  23کشت متقابل بررسی کردند. در این تحقیق، 

ها  درصد از جدایه 63سازگار رویشی شناسایی شدند که 

 Proffer & Hartدر یک گروه قرار گرفتند. همچنین 

جدایه از گونۀ  636ویشی، سازگاری ر(1988)

Leucocytospora kunzei (Sacc.) Urban  را از طریق

 -دکستروز -زمینی سیبکشت متقابل روی محیط کشت 

های نوئل  ها عمدتاَ از کاج بررسی کردند. جدایه آگار

(Picea spp.)  و از مناطق شهری در ایالت میشیگان و

در این آوری شده بودند.  مناطق جنگلی ایالت کلرادو جمع

عضوی و هشت  گروه سازگار میسلیومی تک 94پژوهش، 

گروه سازگار میسلیومی چندعضوی شناسایی شدند. 

آمده از یک درخت یا درختان مجاور،  دست های به جدایه

در یک گروه سازگار میسلیومی یا در تعداد کمی از 

های سازگار  های سازگار قرار گرفتند و برخی از گروه گروه

های  آمده از گونه دست های به مل جدایهمیسلیومی شا

مختلف درخت کاج، یا متعلق به مناطق جغرافیایی 

بینی کردند که  مختلف بودند. بر اساس نتایج، آنها پیش

حداقل شش جایگاه ژنی در بروز پدیدة ناسازگاری در 

درگیر است. همچنین  L. kunzeiهای گونۀ   جدایه

Adams et al. (1990)33گاری رویشی ، در بررسی ساز 

گروه  Leucostoma persoonii Höhn. ،49جدایه از گونۀ 

آمده از یک باغ  دست جدایۀ به 26سازگار رویشی در میان 

جدایۀ  45گروه سازگار رویشی در میان  29و 

آمده از باغ دیگر را شناسایی کردند. بر اساس این  دست به

گونه،  های سازگار رویشی در این مطالعه، تنوع زیاد گروه

حتی درون جمعیت حاصل از یک باغ نیز قابل مشاهده 

های این گونه،   بوده است. آنها نتیجه گرفتند که در جدایه

سازگاری رویشی توسط چندین جایگاه ژنی کنترل 

، ناسازگاری Smit et al. (1997)گردد. در عین حال،  می

را  Nits. Diaporthe ambiguaهای گونۀ  رویشی جدایه

 -زمینی سیبهای کشت مختلف نظیر  طروی محی

 oat) آگار -، جو دوسر(WA)آگار  -، آبآگار -دکستروز

meal agar) بررسی کردند و محیط کشت جو دوسر- 

ترین محیط کشت برای  آگار تازه را به عنوان مناسب

تشکیل خطوط ناسازگاری معرفی کردند. در ژاپن 

Suzaki (2008)ختار ، بر اساس سازگاری میسلیومی، سا

 Valsa ceratosperma (Tode ex Fries)جمعیت گونۀ 

Maire عامل بیماری شانکر درختان سیب و گالبی را ،

های کشت مختلف  بررسی کرد. در این تحقیق، از محیط

آگار  -، آبآگار -دکستروز -زمینی سیبآگار،  -نظیر زاپک

آگار برای بررسی سازگاری رویشی استفاده  -% و مالت4/4

آگار به عنوان  -محیط کشت جو دوسر شده است.

ترین محیط کشت برای بررسی ناسازگاری  مناسب

های این گونه معرفی شد. بر اساس  میسلیومی در جدایه

 V. ceratospermaهای گونۀ  نتایج این تحقیق، استرین
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های مختلف سازگار  جداشده از یک شانکر، در گروه

 رویشی قرار گرفتند.

کنون تحقیقی در زمینۀ با توجه به این که تا

 های گونۀ بررسی سازگاری میسلیومی جدایه

V. sordida  در دنیا انجام نگرفته است، هدف از این

های  پژوهش، بررسی سازگاری رویشی و تعیین گروه

، V. sordidaهای گونۀ  سازگار رویشی در جمعیت

عامل بیماری شانکر سیتوسپورایی گیاهان، با استفاده 

 شت مختلف بوده است.های ک از محیط

 

 ها مواد و روش
 های قارچی  جدایه

، بر حسب امکانات و تنوع 4933تا  4939های  طی سال

گیاهی، بیشتر مناطق شهرستان سمیرم در استان 

اصفهان و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج بازدید 

نمونۀ گیاهی آلوده به شانکر سیتوسپورایی  26شد و 

های بارده قارچ،  و حاوی اندام V. sordidaناشی از گونۀ 

های مربوط به  آوری شدند. برای جداسازی نمونه جمع

آوری  های آلودة گیاهی جمع از اندام V. sordidaگونۀ 

(، استفاده گردید. 2007) .Fotouhifar et alشده، از روش 

 جدایۀ خالص قارچی دیگر مربوط به گونۀ 46

V. sordida که قبالً  نیزFotouhifar (2007 و )

Aghapour (2010آنها را جمع ،)  آوری، جداسازی و

شناسی گروه  توصیف کرده بودند، از کلکسیون قارچ

پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه  گیاه

 (.4تهران، کرج تهیه شدند )جدول 

 

 بررسی سازگاری میسلیومی

 34های سازگاری میسلیومی، از  برای انجام آزمون

های مختلف و از نقاط  ارچی که از میزبانجدایۀ ق

(. 4دست آمده بود، استفاده شد )جدول مختلف ایران به

های قارچی بر اساس  برای انجام آزمون، ابتدا جدایه

 93منطقۀ جغرافیایی به سه گروه شامل؛ گروه یک با 

عضو  93(،گروه دو با 239تا  S1های  عضو )جدایه

 94سوم شامل  ( و گروهG95تا  G112های  )جدایه

( تفکیک شدند K-2تا  994های  عضو )جدایه

 (.4)جدول

های سازگار میسلیومی، ابتدا برای  برای تعیین گروه

 -زمینی هر جدایه پرگنۀ جوان روی محیط کشت سیب

های پتری به قطر شش   آگار درون تشتک -دکستروز

 25متر پس از نگهداری به مدت پنج روز در دمای  سانتی

سلسیوس در شرایط تاریکی مداوم، تهیه  درجۀ 26تا 

شد. سپس از حاشیه در حال رشد پرگنه چهار تا پنج 

 -دکستروز -زمینی روزة قارچ، روی محیط کشت سیب

آگار قطعاتی از محیط کشت حاوی میسلیوم قارچ به 

ها در  متر مربع برداشته شد. تالقی میلی 25اندازة تقریبی 

متر حاوی  ده سانتیهای پتری پالستیکی به قطر  تشتک

آگار و جو  -دکستروز-زمینی های کشت سیب محیط

آگار انجام گرفت. به منظور کسب حداکثر استفاده  -دوسر

جدایه در  24از محیط کشت داخل یک تشتک پتری، 

متری از یکدیگر قرار داده شدند. به این  سانتی 5/4فاصلۀ 

یگر های د ترتیب، یک جدایه با خود و نیز با کلیۀ جدایه

واقع در آن گروه تالقی داده شد. آزمون تالقی بین 

ها، روی هر دو نوع محیط کشت، حداقل در دو  جدایه

ها، در  های پتری حاوی تالقی تکرار انجام گرفت. تشتک

درجۀ سلسیوس درون انکوباتور و در شرایط  26دمای 

تاریکی مداوم نگهداری شدند. پس از گذشت هفت تا ده 

ها قابل ارزیابی بودند. خط واکنش تیره  یروز، نتایج تالق

( barrage zoneرنگ موسوم به منطقۀ سد، یا ممانعت )

داد، حداقل پس  ها را نشان می که ناسازگاری بین جدایه

های قارچی،    از گذشت هفت روز از کشت متقابل جدایه

 تشکیل شد.

ها در هر گروه اولیه،  پس از ارزیابی نتایج تالقی

زگار با هم در یک گروه قرار داده شدند. های سا جدایه

های سازگار  به این ترتیب، هر گروه اولیه به زیر گروه

میسلیومی تفکیک گردید. از هر زیرگروه سازگار 

ای که با تمام یا اکثریت قریب به  میسلیومی، جدایه

اتفاق اعضای آن زیرگروه سازگار بود، به عنوان جدایۀ 

های  گردید. سپس جدایهنمایندة آن زیرگروه انتخاب 

های سازگار میسلیومی مختلف )در  نمایندة زیرگروه

های  سه گروه اولیه( بر اساس شرایط ذکرشده در تالقی

ابتدایی، با یکدیگر تالقی داده شد. در صورتی که دو 

جدایۀ نماینده از دو زیر گروه با هم سازگار بودند، همۀ 

قرار گرفتند. های سازگار با آن دو، در یک گروه  جدایه

های  ها در یکی از گروه به این ترتیب، همۀ جدایه

 سازگار میسلیومی قرار گرفتند.
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 Valsa sordida گونۀ از بررسی موردهای  جدایه .4 جدول
 کننده آوری جمع سال آوری مکان جمع میزبان نام گونه نام جدایه

S 1 Cytospora chrysosperma Salix excelsa منش بزرگ 4933 آباد فتح، سمیرم 

S 2 Cytospora chrysosperma Salix babylonica منش بزرگ 4933 ، بارندسمیرم 

S 3 Cytospora chrysosperma Populus deltoides منش بزرگ 4933 ، بارندسمیرم 

S 4 Cytospora chrysosperma Populus deltoides منش بزرگ 4933 ، بارندسمیرم 

S 5 Cytospora chrysosperma Populus deltoides منش بزرگ 4933 ، بارندسمیرم 

S 6 Cytospora chrysosperma Populus deltoides منش بزرگ 4933 سمیرم 

S 7 Cytospora chrysosperma Populus deltoides منش بزرگ 4933 ، وردشتسمیرم 

S 8 Cytospora chrysosperma Populus deltoides منش بزرگ 4933 ، بارندسمیرم 

S 9 Cytospora chrysosperma Populus deltoides منش بزرگ 4933 ، بارندسمیرم 

S 10 Cytospora chrysosperma Populus deltoides منش بزرگ 4933 ، بیدهسمیرم 

S 11 Cytospora chrysosperma Populus deltoides منش بزرگ 4933 ، بارندسمیرم 

S 12 Cytospora chrysosperma Salix babylonica منش بزرگ 4933 ، بارندسمیرم 

S 13 Cytospora chrysosperma Salix alba منش بزرگ 4933 ، مهرگردسمیرم 

S 14 Cytospora chrysosperma Salix babylonica منش بزرگ 4933 ، بازارگرمهسمیرم 

S 15 Cytospora chrysosperma Salix triandra منش بزرگ 4933 آباد ، فتحسمیرم 

S 16 Cytospora chrysosperma Salix fedtschenkoi منش بزرگ 4933 آباد فتح ،سمیرم 

S 17 Cytospora chrysosperma Salix excelsa منش بزرگ 4933 ، وردشتسمیرم 

S 18 Cytospora chrysosperma Salix babylonica منش بزرگ 4933 ، بازارگرمهسمیرم 

S 19 Cytospora chrysosperma Malus pumila منش بزرگ 4933 آباد ، فتحسمیرم 

S 22 Cytospora chrysosperma Populus nigra منش بزرگ 4933 وردشت ،سمیرم 

S 23 Cytospora chrysosperma Salix triandra منش بزرگ 4933 ، بارندسمیرم 

S 24 Cytospora chrysosperma Juglans sp. منش زرگب 4933 ، وردشتسمیرم 

S 27 Cytospora chrysosperma Juglans sp. منش بزرگ 4933 ، مهرگردسمیرم 

S 21 Cytospora chrysosperma Populus alba ،منش بزرگ 4933 سمیرم اصفهان 

S 25 Cytospora chrysosperma Elaeagnus angustifolia منش بزرگ 4933 ، وردشتسمیرم 

436 Cytospora chrysosperma Salix sp. فر فتوحی 4936 فارس 

992 Cytospora chrysosperma Ficus carica فر فتوحی 4936 فارس 

4-453 Cytospora chrysosperma Prunus domestica فر فتوحی 4936 کهگیلویه و بویراحمد 

233 Cytospora chrysosperma Fraxinus excelsior فر فتوحی 4936 مرکزی 

239 Cytospora chrysosperma Fraxinus excelsior فر فتوحی 4936 مرکزی 

G112 Cytospora chrysosperma Salix excelsa آقاپور 4936 گلستان، کردکوی 

G113 Cytospora chrysosperma Salix babylonica آقاپور 4936 گلستان، بندر گز 

G107-T Valsa sp.1 Populus deltoides اپورآق 4936 آباد کتول گلستان، علی 

G54 Cytospora sp.1 Populus deltoides آقاپور 4936 آباد کتول گلستان، علی 

G72 Cytospora sp.1 Populus deltoides آقاپور 4936 گلستان، بندر گز 

G85 Cytospora sp.1 Populus deltoides آقاپور 4936 گلستان، گنبد کاووس 

G94 Cytospora sp.1 Populus deltoides آقاپور 4936 انبار الوم ،گلستان 

G105-yell Cytospora sp.1 Populus deltoides ،آقاپور 4936 رامیان گلستان 

G107 Cytospora sp.1 Populus deltoides آقاپور 4936 آباد کتول گلستان، علی 

G115-yell Cytospora sp.1 Populus deltoides آقاپور 4936 گلستان، کردکوی 

G116 Cytospora sp.1 Populus deltoides ،آقاپور 4936 نوکانده گلستان 

G32-T Valsa sordida Salix babylonica آقاپور 4936 گلستان، بندر گز 

G26 Cytospora chrysosperma Salix alba آقاپور 4936 گلستان، کردکوی 

G32 Cytospora chrysosperma Salix babylonica آقاپور 4936 گلستان، بندر گز 

G38 Cytospora chrysosperma Salix triandra آقاپور 4936 گلستان، کردکوی 
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 Valsa sordida گونۀ از بررسی موردهای  جدایه .4 جدولادامۀ 
 کننده آوری جمع سال آوری مکان جمع میزبان نام گونه نام جدایه

G61 Cytospora chrysosperma Salix fedtschenkoi قاپورآ 4936 گلستان، بندر گز 

G71 Cytospora chrysosperma Salix excelsa آقاپور 4936 گلستان، بندر گز 

G78 Cytospora chrysosperma Salix babylonica ،آقاپور 4936 مراوه تپه گلستان 

G81 Cytospora chrysosperma Salix babylonica ،آقاپور 4936 مراوه تپه گلستان 

G87 Cytospora chrysosperma Populus nigra ،آقاپور 4936 گرگان گلستان 

G88 Cytospora chrysosperma Salix triandra آقاپور 4936 گلستان، کردکوی 

G89 Cytospora chrysosperma Populus deltoides آقاپور 4936 گلستان، کردکوی 

G91 Cytospora chrysosperma Populus nigra ،آقاپور 4936 گرگان گلستان 

G96 Cytospora chrysosperma Ficus elastica ،آقاپور 4936 گرگان گلستان 

G104 Cytospora chrysosperma Salix babylonica ،آقاپور 4936 مینودشت گلستان 

G105-red Cytospora chrysosperma Populus deltoides ،آقاپور 4936 رامیان گلستان 

G108 Cytospora chrysosperma Populus nigra ،آقاپور 4936 گرگان گلستان 

G109 Cytospora chrysosperma Populus deltoides ،آقاپور 4936 خان ببین گلستان 

G110 Cytospora chrysosperma Salix babylonica ،آقاپور 4936 گرگان گلستان 

G95 Cytospora chrysosperma Eucalyptus sp. ،آقاپور 4936 انبار الوم گلستان 

994 Cytospora chrysosperma Olea sativa فر فتوحی 4936 مازندران 

K-1 Cytospora chrysosperma Parthenocissus tricuspidata حیدریان 4933 کرج 

433 Cytospora chrysosperma Platanus orientalis فر فتوحی 4939 تهران 

996 Cytospora chrysosperma Salix excelsa فر فتوحی 4932 تهران 

995 Cytospora chrysosperma Juglans regia فر فتوحی 4936 تهران 

944 Cytospora chrysosperma Populus nigra فر فتوحی 4936 خراسان رضوی 

924 Cytospora chrysosperma Platanus orientalis فر فتوحی 4936 خراسان رضوی 

4-946 Cytospora chrysosperma Populus alba فر فتوحی 4936 رضوی خراسان 

4-946 Cytospora chrysosperma Thuja orientalis فر فتوحی 4936 خراسان رضوی 

946 Valsa sordida Populus alba فر فتوحی 4936 خراسان رضوی 

933 Cytospora chrysosperma Populus nigra فر فتوحی 4936 سمنان 

263 Valsa sordida Juglans regia فر فتوحی 4936 همدان 

933 Cytospora chrysosperma Morus alba فر فتوحی 4936 همدان 

936 Cytospora chrysosperma Malus pumila فر فتوحی 4936 همدان 

935 Cytospora chrysosperma Tamarix sp. فر فتوحی 4936 قزوین 

245 Cytospora chrysosperma Ligustrum latifolium فر فتوحی 4936 لرستان 

225 Cytospora chrysosperma Robinia pseudoacacia فر فتوحی 4936 لرستان 

224 Cytospora chrysosperma Armeniaca vulgaris فر فتوحی 4936 لرستان 

4-244 Cytospora chrysosperma Armeniaca vulgaris فر فتوحی 4936 لرستان 

4-299 Cytospora chrysosperma Malus pumila فر فتوحی 4936 رستانل 

243 Cytospora chrysosperma Salix excelsa فر فتوحی 4936 کردستان 

232 Cytospora chrysosperma Crataegus azarolus فر فتوحی 4936 کردستان 

4-263 Cytospora chrysosperma Juglans regia فر فتوحی 4936 کردستان 

4-236 Cytospora chrysosperma Thuja orientalis فر فتوحی 4936 کردستان 

4-56 Cytospora chrysosperma Salix aegyptiaca فر فتوحی 4939 آذربایجان غربی 

4-53 Cytospora chrysosperma Salix  aegyptiaca فر فتوحی 4939 آذربایجان غربی 

4-43 Cytospora chrysosperma Persica vulgaris رف فتوحی 4939 آذربایجان غربی 

2-43 Cytospora chrysosperma Persica vulgaris فر فتوحی 4939 آذربایجان غربی 

56 Valsa sordida Salix aegyptiaca فر فتوحی 4939 آذربایجان غربی 

432 Cytospora chrysosperma Populus alba فر فتوحی 4939 چهارمحال و بختیاری 

K-2 Cytospora chrysosperma Hibiscus syriacus منش بزرگ 4933 کرج 
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 نتایج

 -زمینی سیبها روی محیط کشت  تالقی جدایه

برای آزمایش سازگاری  آگار -جو دوسرو  آگار -دکستروز

میسلیومی منجر به یکی از دو واکنش گردید. در حالت 

اول، میسلیوم دو جدایه به سمت همدیگر رشد کردند و 

لت، دو جدایه با پرگنۀ واحدی را تشکیل دادند. در این حا

هم سازگار در نظر گرفته شدند. در حالت دوم، منطقۀ 

سد بین دو پرگنۀ مربوط به دو جدایه تشکیل گردید. این 

منطقه اغلب در برگیرندة نوار باریکی از میسلیوم نامتراکم 

یا متراکم و در موارد نادری نیز تقریباَ خالی از میسلیوم 

. منطقۀ سد اغلب داد بود که منطقۀ سد را تشکیل می

ای روشن،  ای معموالً به رنگ قهوه صورت نوار تیره به

های ناسازگار  ای تیره تا سیاه در بسیاری از واکنش قهوه

 (.4در هر دو سطح تشتک پتری نمایان بود )شکل 

 

     
پشت و سطح تشتک پتری حاوی  ترتیب به bو  V. sordida :aهای گونۀ  های سازگار و ناسازگار در بین جدایه واکنش .4شکل 

 .آگار -دکستروز -زمینی سیبترتیب پشت و سطح تشتک پتری حاوی محیط کشت  به dو  cآگار و  -محیط کشت جو دوسر

 

 از که یک گروه به مربوط جدایۀ 93 مجموع از

 و بویراحمد و کهگیلویه فارس، اصفهان،های  استان

 سازگار گروه 49 بودند، شده آوری جمع مرکزی

 ،S1، S2نماینده؛ های  جدایه با) عضوی تک میسلیومی

S9، S10، S11، S12، S14، S15، S16، S21، S22، 

S23 میسلیومی سازگار گروه شش و( 233 و 

 ،S3، S6، S27، 184نماینده؛ های  جدایه با) چندعضوی

 -زمینی سیب کشت محیط روی( 239 و 1-150

 محیط روی. شدند داده تشخیص آگار -دکستروز

 میسلیومی سازگار گروه پنج آگار، -دوسر جو شتک

 S1، S13، S16، S22نماینده؛ های  جدایه با) عضوی تک

 با) چندعضوی میسلیومی سازگار گروه 44 و( S23 و

 ،S4، S5، S6، S9، S12، S15، S17نماینده؛ های  جدایه

 .شدند شناسایی( 239 و 1-150 ،332 ،184

ت بررسی، جدایۀ تح 93در گروه دو، از مجموع 

شده از نقاط مختلف استان گلستان روی  آوری جمع

گروه  24، آگار -دکستروز -زمینی سیبمحیط کشت 

های نماینده؛  عضوی )با جدایه سازگار میسلیومی تک

G112 ،G113 ،G107-T ،G54 ،G72 ،G85 ،G94 ،

G105-yell ،G107 ،G115-yell ،G116 ،G32-T ،

G26 ،G38 ،G61 ،G71 ،G78 ،G81 ،G88 ،G91  و

G96 ( و سه گروه سازگار میسلیومی چندعضوی )با

( G105-redو  G32 ،G87های نماینده؛  جدایه

 -جو دوسرروی محیط کشت  .تشخیص داده شدند

عضوی )با  گروه سازگار میسلیومی تک 45نیز  آگار

، G113 ،G107-T ،G54 ،G72های نماینده؛  جدایه

G85 ،G94 ،G105-yell ،G107 ،G115-yell، G116 ،

G38 ،G78 ،G81 ،G88  وG91 و چهار گروه سازگار )

، G112های نماینده؛  میسلیومی چندعضوی )با جدایه

G32 ،G87  وG105-red.تشخیص داده شدند ) 
جدایۀ تحت بررسی که از  94در گروه سه از مجموع 

های مازندران، البرز، تهران، خراسان، سمنان،  استان

تان، آذربایجان غربی و همدان، قزوین، لرستان، کردس

آوری شده بودند، در آزمون  چهارمحال و بختیاری جمع

 -زمینی سیبسازگاری میسلیومی روی محیط کشت 

عضوی  گروه سازگار میسلیومی تک 49، آگار -دکستروز

، 245، 946، 946-4، 924، 994های نماینده؛  )با جدایه

( و K-2و  432، 56، 2-43، 4-53، 4-56، 4-263، 224

های  فت گروه سازگار میسلیومی چندعضوی )با جدایهه

-4 و K-1 ،996 ،933 ،936 ،225 ،4-299نماینده؛ 

 -جو دوسر( تشخیص داده شدند. روی محیط کشت 236

عضوی )با  نیز هفت گروه سازگار میسلیومی تک آگار
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و  K-1 ،924 ،263 ،933 ،935 ،224های نماینده؛  جدایه

K-2 عضوی )با  یومی چندگروه سازگار میسل 43( و

، 946-4 ،946-4، 944، 995، 996های نماینده؛   جدایه

( تشخیص داده 43-2و  4-56، 4-236، 4-299، 946

شده در بررسی سازگاری  های نمایندة تعیین شدند. جدایه

 های متعلق به قارچ     میسلیومی هر سه گروه از جدایه

V. sordida  ه جدای 66روی دو نوع محیط کشت، شامل

های  جدایه از گروه 44عضوی و  های تک  از گروه

 -دکستروز -زمینی سیبعضوی روی محیط کشت  چند

جدایه از  25عضوی و  های تک جدایه از گروه 26و  آگار

 آگار -جو دوسرعضوی روی محیط کشت  های چند گروه

های نماینده با یکدیگر روی هر یک از  بودند. تالقی جدایه

جو و  آگار -دکستروز -ینیزم سیب های کشت محیط

های سازگار بین برخی   منجر به ایجاد واکنش آگار -دوسر

 های مختلف گردید. های نماینده از گروه جدایه

های سازگار  این امر موجب کاهش تعداد کل گروه

های  شده روی هر یک از محیط میسلیومی شناسایی

رچ جدایۀ ایرانی از قا 34کارگرفته شد. در نهایت،  کشت به

V. sordida  دکستروز -زمینی سیبروی محیط کشت- 

عضوی )با  گروه سازگار میسلیومی تک 93در  آگار

، S1 ،S2 ،S11 ،S12 ،S14 ،S16 ،S22های نماینده؛  جدایه

S23 ،S21 ،G112 ،G107-T، G54 ،G72، G85، G94 ،

G105-yell ،G107 ،G115-yell ،G116 ،G32-T ،G26 ،

G38 ،G61 ،G71 ،G78 ،G81 ،G88 ،G96 ،994 ،924 ،

-Kو  432، 2-43، 4-53، 4-263، 224، 946، 4-946

عضوی )با  ( و هشت گروه سازگار میسلیومی چند2

، G32 ،996 ،933 ،936 ،225، 239های نماینده؛   جدایه

 آگار -جو دوسر( و روی محیط کشت 236-4و  4-299

های  عضوی )با جدایه گروه سازگار میسلیومی تک 25در 

، S1 ،S13 ،S16 ،S22 ،S23 ،G107-T ،G54نده؛ نمای

G72 ،G85 ،G94 ،G105-yell ،G107 ،G115-yell ،

G116 ،G38 ،G78 ،G88 ،G91 ،K-1 ،924 ،263 ،933 ،

گروه سازگار میسلیومی  43( و K-2و  224، 935

، S6 ،S12 ،G112های نماینده؛   عضوی )با جدایه چند

G32 ،G87 ،G105-red ،996 ،995 ،946 236-4 و )

های  ها در هر یک از گروه قرار گرفتند. تعداد جدایه

جدایه روی محیط  94سازگار میسلیومی از یک جدایه تا 

 96و از یک جدایه تا  آگار -دکستروز -زمینی سیبکشت 

متغیر بودند.  آگار -جو دوسرجدایه روی محیط کشت 

، گروه آگار -دکستروز -زمینی سیبروی محیط کشت 

عضو بیشترین سازگاری را  94با  236-4ایۀ متعلق به جد

جو ها نشان داد و روی محیط کشت  در بین جدایه

 96با  G105-redنیز گروه متعلق به جدایۀ  آگار -دوسر

های  عضو، بیشترین سازگاری را نشان داد. تعداد گروه

 -شده روی محیط کشت جو دوسر عضوی شناسایی چند

 آگار -دکستروز -زمینی سیبآگار بیشتر از محیط کشت 

عضوی در محیط  های تک بود. همچنین، تعداد گروه

آگار کمتر از محیط کشت  -کشت جو دوسر

، 236-4بود. سه جدایۀ  آگار -دکستروز -زمینی سیب

روی هر دو نوع محیط کشت به عنوان  G32و  996

های نماینده انتخاب شدند. در این بین، جدایۀ  جدایه

ها روی  ای با بقیۀ جدایه سازگاری قابل مالحظه 996

روی  236-4آگار و جدایۀ  -محیط کشت جو دوسر

نشان دادند.  آگار -دکستروز -زمینی سیبمحیط کشت 

شده روی  گروه سازگار میسلیومی شناسایی 64در نهایت، 

های   )با جدایه آگار -دکستروز -زمینی سیبمحیط کشت 

 ،S1 ،S2 ،S11 ،S12 ،S14 ،S16 ،S22 ،S23نماینده؛ 

S21 ،239 ،G112 ،G107-T ،G54 ،G72 ،G85 ،G94 ،

G105-yell ،G107 ،G115-yell ،G116 ،G32-T ،G26 ،

G32 ،G38 ،G61 ،G71 ،G78 ،G81 ،G88 ،G96 ،994 ،

996 ،924 ،4-946 ،946 ،933 ،936 ،225 ،224 ، 

( K-2و  432، 2-43، 4-53، 4-236، 4-263، 4-299

 MCG (mycelial compatibilityترتیب به اسامی  به

group)  ازMCG1  تاMCG 46 گذاری شدند )جدول  نام

شده  گروه سازگار میسلیومی شناسایی 95(. همچنین 2

های نماینده؛  آگار )با جدایه -روی محیط کشت جو دوسر

S1 ،S6 ،S12 ،S13 ،S16 ،S22 ،S23 ،G112 ،G107-T ،

G54 ،G72 ،G85 ،G94 ،G105-yell ،G107 ،G115-

yell ،G116، G32 ،G38 ،G78 ،G87 ،G88 ،G91 ،

G105-red ،K-1 ،996 ،995 ،924 ،946 ،263 ،933 ،

 MCGترتیب به اسامی  ( بهK-2و  4-236، 224، 935

O1  تاMCG O35 (. در 2گذاری شدند )جدول  نام

ارتباطی بین  V. sordidaهای ایرانی قارچ  جمعیت

شده روی هر دو  های سازگار میسلیومی شناسایی گروه

های قارچی  وع محیط کشت، پراکنش جغرافیایی جدایهن

 و منشأ میزبانی آنها، به جز در موارد معدود وجود نداشت.
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آگار و  -دکستروز -زمینی های کشت سیب روی محیط Valsa sordidaهای گونۀ  های سازگار میسلیومی در جدایه . گروه2جدول 
 آگار -جو دوسر

 PDAشده در محیط کشت  های سازگار میسلیومی شناسایی  گروه  OMAشده در محیط کشت  شناسایی های سازگار میسلیومی   گروه

 منشأ میزبانی پراکنش جغرافیایی
 تعداد
 عضو

 جدایۀ 
 نماینده

 منشأ میزبانی مکان جغرافیایی  گروه
 تعداد 
 عضو

 جدایۀ 
 نماینده

 گروه

 Salix excelsa 4 S1 MCG1 آباد تح،فسمیرم  Salix excelsa 4 S1 MCGO 1 آباد سمیرم، فتح

 Salix babylonica 4 S2 MCG2 ، بارندسمیرم  S6 MCGO 2 45 متنوع متنوع 

 Populus deltoides 4 S11 MCG3 ، بارندسمیرم  S12 MCGO 3 9 متنوع متنوع

 Salix babylonica 4 S12 MCG4 ، بارندسمیرم  Salix alba 4 S13 MCGO 4 سمیرم، مهرگرد

 Salix babylonica 4 S14 MCG5 ، بازارگرمهسمیرم  Salix fedtschenkoi 4 S16 MCGO 5 آباد ، فتحسمیرم

 Salix fedtschenkoi 4 S16 MCG6 آباد فتح ،سمیرم  Populus nigra 4 S 22 MCGO 6 سمیرم، وردشت

 Populus nigra 4 S22 MCG7 وردشت ،سمیرم  Salix triandra 4 S 23 MCGO 7 سمیرم، بارند

 Salix triandra 4 S23 MCG8 ، بارندسمیرم  G112 MCGO 8 5 متنوع متنوع

 Populus alba 4 S21 MCG9 سمیرم اصفهان،  Populus deltoides 4 G107-T MCGO 9 آباد کتول گلستان، علی

 MCG10 239 43 متنوع متنوع  Populus deltoides 4 G54 MCGO 10 آباد کتول گلستان، علی

 Salix excelsa 4 G112 MCG11 گلستان، کردکوی  Populus deltoides 4 G72 MCGO 11 بندر گز گلستان،

 Populus deltoides 4 G107-T MCG12 آباد کتول گلستان، علی  Populus deltoides 4 G85 MCGO 12 گنبد کاووسگلستان، 

 Populus deltoides 4 G54 MCG13 آباد کتول گلستان، علی  Populus deltoides 4 G94 MCGO 13 گلستان، انبار الوم

 Populus deltoides 4 G72 MCG14 گلستان، بندر گز  Populus deltoides 4 G105-yell MCGO 14 گلستان، رامیان

 Populus deltoides 4 G85 MCG15 گلستان، گنبد کاووس  Populus deltoides 4 G107 MCGO 15 آباد کتول علی گلستان،،

 Populus deltoides 4 G94 MCG16 انبار الوم گلستان،  Populus deltoides 4 G115-yell MCGO 16 ، کردکویگلستان

 Populus deltoides 4 G105-yell MCG17 رامیان گلستان،  Populus deltoides 4 G116 MCGO 17 نوکانده ،گلستان

 Populus deltoides 4 G107 MCG18 آباد کتول گلستان، علی  G32 MCGO 18 9 متنوع متنوع

 Populus deltoides 4 G115-yell MCG19 گلستان، کردکوی  Salix triandra 4 G38 MCGO 19 گلستان، کردکوی

 Populus deltoides 4 G116 MCG20 نوکنده گلستان،  Salix babylonica 4 G78 MCGO 20 مراوه تپهگلستان،،

 Salix babylonica 4 G32-T MCG21 در گزگلستان، بن  G87 MCGO 21 5 متنوع متنوع

 Salix alba 4 G26 MCG22 گلستان، کردکوی  Salix triandra 4 G88 MCGO 22 گلستان، کردکوی

 Salix babylonica 2 G32 MCG23 متنوع  Populus nigra 4 G91 MCGO 23 گلستان، گرگان

 Salix triandra 4 G38 MCG24 گلستان، کردکوی  G105-red MCGO 24 96 متنوع متنوع

 Salix fedtschenkoi 4 G61 MCG25 گلستان، بندر گز  Parthenocissus tricuspidata 4 K-1 MCGO 25 کرج

 Salix excelsa 4 G71 MCG26 گلستان، بندر گز  MCGO 26 996 94 متنوع متنوع

 Salix babylonica 4 G78 MCG27 مراوه تپه گلستان،  MCGO 27 995 49 متنوع متنوع

 Salix babylonica 4 G81 MCG28 مراوه تپه گلستان،  Platanus orientalis 4 924 MCGO 28 خراسان رضوی

 Salix triandra 4 G88 MCG29 گلستان، کردکوی  MCGO 29 946 2 متنوع متنوع

 Ficus elastica 4 G96 MCG30 گلستان،گرگان  Juglans regia 4 263 MCGO 30 همدان 

 Olea sativa 4 994 MCG31 مازندران  Morus alba 4 933 MCGO 31 همدان

 MCG32 996 46 متنوع متنوع  Tamarix sp. 4 935 MCGO 32 قزوین

 Platanus orientalis 4 924 MCG33 خراسان رضوی  Armeniaca vulgaris 4 224 MCGO 33 لرستان

 Populus alba 4 4-946 MCG34 خراسان رضوی  MCGO 34 236-4 3 متنوع متنوع

 Populus alba 4 946 MCG35 خراسان رضوی  Hibiscus syriacus 4 K-2 MCGO 35 کرج

 MCG36 933 2 متنوع متنوع      

 MCG37 936 44 متنوع متنوع      

 MCG38 225 44 متنوع متنوع      

 Armeniaca vulgaris 4 224 MCG39 لرستان      

 MCG40 299-4 42 متنوع متنوع      

 Juglans regia 4 4-263 MCG41 کردستان      

 MCG42 236-4 94 متنوع متنوع      

 Salix  aegyptiaca 4 4-53 MCG43 آذربایجان غربی      

 Persica vulgaris 4 2-43 MCG44 آذربایجان غربی      

 Populus alba 4 432 MCG45 چهارمحال و بختیاری      

 Hibiscus syriacus 4 K-2 MCG46 کرج      
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 بحث

های سازگار  در این تحقیق از روش شناسایی گروه

میسلیومی به منظور بررسی تنوع و ارتباط ژنتیکی 

جدایۀ  34استفاده شد.  V. sordidaهای گونۀ  جدایه

ها و مناطق جغرافیایی مختلف  قارچی، که از میزبان

های   یان جدایهدست آمده بودند، انتخاب شدند. در م به

 های حاصل از مرحلۀ غیرجنسی  قارچی، جدایه

(C. chrysospermaو تعداد معدودی جدایه )  های

وجود  (V. sordida)حاصل از مرحلۀ جنسی قارچ 

داشتند. در این تحقیق، از دو نوع محیط کشت 

آگار برای  -آگار و جو دوسر -دکستروز -زمینی سیب

ومی استفاده شد. های سازگار میسلی شناسایی گروه

گروه سازگار میسلیومی روی محیط  64طور کلی،  به

گروه سازگار  95آگار و  -دکستروز -زمینی کشت سیب

آگار  -میسلیومی روی محیط کشت جو دوسر

های سازگار میسلیومی   شناسایی گردیدند. تعداد گروه

روی  V. sordidaعضوی در جمعیت ایرانی قارچ  چند

گروه( بیشتر از  43گار )آ -محیط کشت جو دوسر

عضوی  های سازگار میسلیومی چند تعداد گروه

 -زمینی شده روی محیط کشت سیب شناسایی

آگار )هشت گروه( بود که بیانگر تأثیر  -دکستروز

محیط کشت در پدیدة سازگاری میسلیومی در 

های این گونه است. تشکیل خط واکنش روی  جدایه

بود و پس از هر دو نوع محیط کشت واضح و مشخص 

روز سازگاری یا ناسازگاری،  43گذشت هفت تا 

های قارچی قابل ارزیابی بودند. در نتیجه، هر دو  جدایه

های کشت مناسب  نوع محیط کشت به عنوان محیط

برای بررسی سازگاری میسلیومی این گونه معرفی 

های سازگار  گردند. به دلیل اینکه تعداد گروه می

عضوی روی محیط کشت  تکشده  میسلیومی شناسایی

 -زمینی آگار نسبت به محیط کشت سیب -جو دوسر

آگار کمتر بود، این محیط کشت برای  -دکستروز

رسد.  تر به نظر می بررسی سازگاری میسلیومی مناسب

های سازگاری میسلیومی فراوان امکان  وجود گروه

( را کاهش mycovirusesهای قارچی ) انتقال ویروس

جه، امکان کنترل بیولوژیک دهد و در نتی می

 & Liuیابد ) های پرآزار در طبیعت کاهش می جدایه

Milgroom, 2007). 

های سازگار میسلیومی فراوان  وجود گروه

ها است  دهندة تنوع ژنتیکی زیاد در بین جدایه نشان

 که این نتایج، با نتایج حاصل از نشانگر مولکولی 

MP-PCR نیز مطابقت دارد(Bozorgmanesh, 2012)  .

ها  نتایج آن تنوع ژنتیکی زیادی را در میان جدایه

ای، تطابق  نشان داد و نتایج تجزیه و تحلیل خوشه

ها  چندانی با پراکنش جغرافیایی و منشأ میزبانی جدایه

 نداشت.

های سازگار میسلیومی، در برخی موارد  در گروه

های  های حاصل از مرحلۀ جنسی )مانند جدایه جدایه

G32-T های حاصل از مرحلۀ  ( با دیگر جدایه946 و

غیرجنسی قارچ سازگار بودند، اما هیچ یک از 

های حاصل از آسکوسپور با یکدیگر سازگار  جدایه

تواند ناشی از تغییرات ژنتیکی  نبودند. این امر می

گرفته در طی تولیدمثل جنسی قارچ باشد.  انجام

روی هر دو نوع G32 و  996، 236-4های  جدایه

ای نماینده انتخاب شدند.  حیط کشت به عنوان جدایهم

، G54 ،G72های  ، جدایهV. sordidaدر جمعیت قارچ 

G85 ،G94 ،G105-yell ،G107 ،G115-yell  وG116 ،

بودند. این  Cytospora sp.1مربوط به استرین 

 Populus deltoidesها همگی از میزبان گیاهی   جدایه

Marsh. آوری  ان گلستان جمعو از مناطق مختلف است

ها همگی روی محیط کشت  جدایه شده بودند. این

آگار و محیط کشت جو  -دکستروز -زمینی سیب

عضوی  سازگار میسلیومی تکهای  آگار گروه -دوسر

های دیگر سازگار  تشکیل دادند و با هیچ یک از جدایه

ها با خود،  نبودند، اما در تالقی هر یک از جدایه

 G107-Tردید. همچنین جدایۀ سازگاری مشاهده گ

 ، که از میزبان گیاهی Valsa sp.1مربوط به استرین 

P. deltoides آوری شده بود،  و از استان گلستان جمع

در آزمون تالقی خودسازگار بود، اما در تالقی با دیگر 

ها روی هر دو نوع محیط کشت، ناسازگار بود.  جدایه

های  ین گروهطور کلی ارتباطی ب در این مطالعه، به

شده روی هر دو نوع محیط کشت با پراکنش  شناسایی

های قارچی و میزبان آنها به جز در  جغرافیایی جدایه

موارد معدود، وجود نداشت. تشکیل خط واکنش بین 

دهندة تفاوت در  دو جدایه ناسازگار میسلیومی نشان

 Glass et) در دو جدایه است hetیک یا چند لوکوس 
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al., 2000)ر این تحقیق مشخص گردید که تشکیل . د

شدت تحت  خط واکنش عالوه بر سیستم ژنتیکی به

 .McCallum et alتأثیر نوع محیط کشت نیز است. 

، نیز نتیجه گرفتند که تشکیل خط واکنش (2004)

 Fusariumهای قارچ  ناسازگاری در جدایه

graminearum Schwabe  تحت تأثیر نوع محیط

بهتر از  V8-agarیط کشت کشت و نور بوده و مح

 آگار است. -دکستروز -زمینی محیط کشت سیب

همچنین در بررسی سازگاری میسلیومی 

مشخص شد که محیط  V. sordidaهای گونۀ  جدایه

آگار به دلیل تولید خط واکنش  -کشت جو دوسر

ها در آن و در  تر و سرعت رشد بیشتر جدایه واضح

ها، به عنوان  نتیجه سهولت و سرعت ارزیابی تالقی

تری نسبت به محیط کشت  محیط کشت مناسب

آگار است، که این مورد نیز  -دکستروز -زمینی سیب

 (.G. Wint)با ارزیابی سازگاری میسلیومی دربارة قارچ 

Honey Monilinia fructicola مطابقت دارد (Adams 

et al., 1990)عضوی حاصل، برخی  های چند . در گروه

ز یک گروه تعلق داشتند که این امر ها به بیش ا جدایه

دهد که همواره همسانی کامل آللی در همۀ  نشان می

های دخیل در تنظیم سازگاری میسلیومی  لوکوس

برای سازگاری رویشی در این گونه قارچی مورد نیاز 

 .Adams et al(. Proffer & Hart, 1988نیست )

 های گروه سازگار میسلیومی را در جدایه 49(، 1990)

شناسایی کردند و در این تحقیق  L. persooniiگونۀ 

برای تعیین محیط کشت مناسب برای بررسی 

محیط کشت  46سازگاری میسلیومی این گونه، از 

مختلف استفاده کردند که در نتیجه خط واکنش تنها 

آگار تشکیل گردید.  -روی محیط کشت جو دوسر

ر های سازگار میسلیومی د  وجود تعداد زیاد گروه

حتی درون یک باغ و روی  L. persooniiجمعیت گونۀ 

یک درخت، بیانگر این نظریه بود که آلودگی اولیه 

ممکن است در اثر انتشار آسکوسپورها بوده باشد. 

Suzaki (2008 در بررسی سازگاری میسلیومی ،)

گروه سازگار  V. ceratosperma ،25های گونۀ  جدایه

 -ط کشت جو دوسرمیسلیومی را شناسایی کرد و محی

های قارچی در آن و  آگار را به دلیل رشد سریع جدایه

های  تر نسبت به دیگر محیط تشکیل خط واکنش واضح

ترین محیط کشت برای  کشت، به عنوان مناسب

بررسی سازگاری میسلیومی در این گونه معرفی کرد. 

آمده از یک شانکر  دست های به وی دریافت که استرین

زگار میسلیومی مختلفی تعلق دارند. های سا به گروه

همچنین وی بیان کرد که ساختار جمعیت این قارچ 

 Liu & Milgroomها پیچیده است.  در بیشتر باغ

های سازگار میسلیومی  ، تنوع بسیار زیاد گروه(2007)

های بومی ژاپنی و چینی قارچ  را در جمعیت

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr  مشاهده

های سازگار  ها در گروه ردند و بیشتر جدایهک

های سازگار  عضوی قرار گرفتند. گروه میسلیومی تک

شده از  های شناسایی شده با گروه میسلیومی شناسایی

های آزمایشگر(  های اروپایی )به عنوان جدایه جمعیت

های  قارچ سازگار نبودند. در آن پژوهش تنوع گروه

آسیایی و اروپایی های  سازگار رویشی بین جمعیت

طور  مقایسه گردیده است. آنها این C. parasiticaگونۀ 

در آسیا پلی  vicهای  تفسیر کردند که لوکوس

اند. در  ها منومورفیک اند، اما در اروپا این لوکوس مورفیک

ها  نتیجه، در جمعیت آسیایی قارچ، انتقال مایکوویروس

روپایی های ا جمعیت ها بسیار کمتر از در بین جدایه

 McCallum et al. (2004) ،96اتفاق خواهد افتاد. 

جدایه را که با  69گروه سازگار رویشی متشکل از 

 در قارچ nitیافتگان  استفاده از تولید جهش
F. graminearum  شناسایی شده بودند در حاالت

مختلف برای بررسی سازگاری میسلیومی تالقی دادند 

( VCGsهای سازگار رویشی ) و بین گروه

شده، خط واکنش ناسازگاری تشکیل شد.  شناسایی

بنابراین آنها تشکیل خط واکنش را به عنوان روشی 

 های سازگار رویشی قارچ  سریع در ردیابی گروه
F. graminearum های جنس  و دیگر گونهFusarium 

های  روی جمعیت Mylykمعرفی کردند. مطالعات 

 .Neurospora crassa Shear & B. Oطبیعی قارچ 

Dodge  نشان داد که هیچ یک از دو جدایۀ

آمده از یک مکان، قادر به تشکیل هتروکاریون  دست به

 .(Glass & Kuldau, 1992) نیستند

های نزدیک  سازگاری میسلیومی تنها بین ژنوتیپ

بندی بر فراوانی افراد  دهد و کثرت گروه به هم رخ می

. (Wang et al., 1998) مختلف ژنتیکی داللت دارد
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مطالعۀ سازگار میسلیومی در یک آسکوکارپ، یا روی 

یک درخت، یا روی درختان نزدیک، یا سرتاسر یک 

تواند اطالعات باارزشی  باغ، یا یک ناحیه جغرافیایی می

گیر  در مورد شرایط تولیدمثل جنسی بیمارگر و همه

 ;Proffer & Hart, 1988) شدن بیماری فراهم آورد

Adams et al., 1990)های  . همچنین تعداد زیاد گروه

های طبیعی  شده در جمعیت سازگار میسلیومی یافت

دهد که در طبیعت  ای، نشان می های رشته قارچ

دهد. وجود  ندرت تشکیل هتروکاریون رخ می به

های  های ناسازگاری رویشی در آسکومیست سیستم

شناسان  ای چندین نتیجۀ کاربردی برای بیماری رشته

برای مطالعۀ پویایی  VCGهای  رد. گروهگیاهی دا

های بیمارگر گیاهی و همچنین  جمعیت قارچ

اند. شناسایی  زا استفاده شده های غیربیماری جدایه

ابزار مفیدی در تعیین منبع نژادهای  VCGهای  گروه

جدید در یک منطقۀ جغرافیایی خاص است و افزایش 

رون دهندة تنوع ژنتیکی د نشان VCGهای  تعداد گروه

. تجزیه و (Glass & Kuldau, 1992) جمعیت است

ای  های رشته های قارچ در جمعیت VCGهای  تحلیل

ای  برای ارزیابی اینکه آیا بیمارگر به تازگی به منطقه

وارد شده، یا اینکه به مدت طوالنی در آن منطقه 

وجود داشته است، استفاده شده است. اما دربارة گونۀ 

D. ambiguaگیری بدون اطالع از چرخۀ  جه، چنین نتی

طور کلی،  تولیدمثل جنسی قارچ مشکل خواهد بود. به

رود  از جمعیتی که تولیدمثل جنسی دارد، انتظار می

های سازگار رویشی را  که میزان زیادی از تنوع گروه

 .(Smit et al., 1997)داشته باشد 

 های گونۀ در بررسی سازگاری میسلیومی جدایه
V. sordida اد زیادی گروه سازگار میسلیومی روی تعد

دست آمد که، تعداد زیاد  هر دو نوع محیط کشت به

آسکومیستی های  گروه سازگار میسلیومی در دیگر قارچ

نیز  Leucostoma kunzei و گونۀ C. parasiticaمانند 

. وجود Proffer & Hart, 1988)مشاهده شده است )

را  V. sordidaهای گونۀ  این میزان تنوع در جدایه

توان به تنوع اقلیمی ایران و منشأ میزبانی متنوع  می

ها مرتبط دانست. تحقیق حاضر اولین مورد  این جدایه

در  V. sordidaهای گونۀ  از بررسی تنوع ژنتیکی جدایه

های سازگار  ایران، با استفاده از شناسایی گروه

 میسلیومی است.
 

 سپاسگزاری

ة شماربه ی این تحقیق در قالب طرح پژوهش

از اعتبارات پژوهشی  با استفاده   32/4/69465549
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ABSTRACT 
In order to study of mycelial compatibility of Valsa sordida isolates on two culture media including 

potato dextrose agar and oat meal agar, 91 isolates that were collected from different provinces in 2004 

and 2011 were used. In the prepared test, each isolate was paired with itself and with any of the other 

isolates. Dark barrage zone that shows incompatibility between two isolates, were observed seven days 

after parings. According to the results, thirty-eight single mycelial compatibility (MC) groups and eight 

multi-merge groups were identified on PDA culture medium and twenty-five single m-c groups and ten 

multi-merge groups on OMA culture medium were detected, showing the existence of high genetic 

diversity among the fungal isolates. In this study, no relationship between obtained MC groups on two 

culture media with geographic distribution and host plant origins of the fungal isolates was observed. 
 

Keywords: fungus, Cytospora chrysosperma, genetic diversity, heterokaryon and barrage zone. 
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