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چکیده
چندین گونه از جنس آسپرژیلوس از جمله  Aspergillus nigerو گونههای مرتبط با آن از عوامل قارچی دخیل در پوسیدگی
خوشه انگور و آلوده کننده فرآوردههای آن بهشمار میروند .این قارچها ضمن کاستن از کیفیت و کمیت انگور و
فرآوردههای آن با صدمه به حبهها و تخریب آنها ،باعث تولید و تجمع اکراتوکسین آ میگردند .این تحقیق در سالهای
 0931و  0930برای شناسایی گونههای آسپرژیلوس همراه انگور و کشمش در نواحی جنوبی استانهای آذربایجانشرقی و
غربی شامل شهرستانهای آذرشهر ،بناب ،عجبشیر ،مراغه ،ملکان و میاندوآب انجام گرفت .جداسازی و خالصسازی
گونههای قارچی با استفاده از روشهای رایج در بیماری شناسی گیاهی انجام گرفت .از مجموع  190نمونه ،تعداد  061جدایه
از گونههای آسپرژیلوس جداسازی گردید .بر اساس ویژگیهای ریختشناختی کلیه جدایههای آسپرژیلوس در گروه گونهای
 A. nigerقرار گرفتند .توالییابی ژن بتاتوبولین برای جدایههای منتخب از هر ناحیه جغرافیایی انجام گردید .بر اساس توالی
ژن بتاتوبولین  39درصد جدایهها متعلق به گونه  A. tubingensisبوده و  0/1درصد جدایهها به گونه  0/1 ،A. uvarumدرصد
جدایهها به گونه  A. welwitschiaeو  9/6درصد جدایهها به گونه  A. nigerتعلق داشتند .این اولین گزارش گونه A. uvarum

از روی انگور در ایران و اولین گزارش گونه  A. welwitschiaeاز روی انگور در دنیا میباشد .با شناسایی گونههای
آسپرژیلوس شایع در انگور و فرآوردههای آن در این ناحیه ،اقدامات بعدی در جهت ردیابی تولید و تجمع اکراتوکسین آ در
محصوالت انگور میسر خواهد شد.
واژههای کلیدی :ایران ،بتاتوبولین ،ریختشناختی ،مایکوتوکسین ،شناساییمولکولی
مقدمه

سرزمین های اولیه کشت انگور در جهان بهشمار مهیآیهد.

انگور یکی از میوه های مهم و قدیمی دنیا است که اهلی

بیشههتر گیههاهشناسههان معتقدنههد کههه مبههدا کشههت انگههور در

کردن آن برای اولین بار در منطقهای که امروزه در جنوب

آسیای صغیر ،در حد فاصل دریای سهیاه و دریهای خهزر

ترکیه واقع شده است ،انجام گرفتهه اسهت .ایهران از جملهه

قرار دارد و از این منطقه به کلیه دنیا گسترش یافت اسهت.
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هماکنون اراضی وسیعی از قارههای آسیا ،اروپا ،امریکا و

تک ردیفی  A. aculeatus Iizuka ،A. japonicas Saitoو گونه

حتی قسمتهایی از افریقا به کشت انگهور اختصهاد دارد

 A. uvarum Perroneکههه فقههط روی انگورهههای اروپههایی

(امیرقاسهههمی  .)0939در منطقهههه شهههمالغربهههی ایهههران،

مشاهده شده است (پرون و همکاران .)1116

شهرستان های مراغه ،بناب ،عجبشیر و ملکان از موقعیت
مناسب آب و هوایی برای تولید انگور برخوردار هستند.

گونههای مختله

آسهپرژیلوس از جملهه A. ،A. niger

( aculeatusجهارویس و ترکهوئیر  )0339و A. carbonarius

مطابق گزارش فائو ( )1109سطح زیر کشت انگور در

(گوپتا  )0326از عوامل دخیل در پوسیدگی خوشهه انگهور

دنیا در سال  1101حدود هفت میلیون هکتار بوده و ایران

میباشند که باعث تخریب حبههای انگور گردیده و موجب

با دارا بودن سطح زیر کشت  102هزار هکتار ،بعد از

انتشار بوی نامطبوع از آنهها مهیگردنهد .بعهد از تخریهب

کشورهای اسپانیا ،فرانسه ،ایتالیا ،چین ،ترکیه ،ایاالت

کامل ،تهوده سهیاه  /قههوه ای رنگهی از اسهپورها بهر روی

متحده امریکا و آرژانتین رتبه هشتم دنیا را به خود

حبهها ایجاد شده و فقط پوست آن ها باقی میماند (اِمِت و

اختصاد داده است و از نظر میزان تولید ،با تولید حدود

همکاران  .)0331این گروه عامهل پوسهیدگی نهانوی غه ا و

 1021هزار تن انگور ( 01تن در هکتار) در مقام نهم دنیا

گیاهان مختل

و نیز عامل تجمع توکسینها نیز میباشهند.

قرار دارد.

گونههههههای تولیههد کننههده اکراتوکسههین ماننههد ،A.niger

آسپرژیلوسهای سیاه گندروهای حاضر در خاک در
تمامی نقاط دنیا ،بویژه در نواحی گرمسیری و نیمه
گرمسیری هستند (کلیچ و پیت  ،0333پیت و هوکینگ
 .)0331چندین گونه از این گروه در تاکستانها عمومیت
دارند و اغلب با پوسیدگی خوشه انگور (آمرین و همکاران
 )0331مرتبط میباشند.
آسپرژیلوسهای سیاه شایع روی انگهور ،ههم از نظهر
میکرومورفولژیکی و ههم از نظهر پروفیهل

اگزترولیهتهها0

متفهههاوت هسهههتند ،ولهههی بهههرای برخهههی از گونهههههههها
مثهههلniger Tiegh.

،Aspergillus

 A.ochraceus K.Wilh.و  A.carbonariousدر اغلههههب
محصوالت کشاورزی یافهت مهی شهوند .آنهها مهیتواننهد
محصوالت کشاورزی را در مراحل پیش از برداشت ،پهس
از برداشت ،موقهع فهرآوری و حمهل و نقهل آلهوده نماینهد
(کوزاکیویک .)0333
رحمانی و همکاران ( )0930شهیوع گونهه ههای سکشهن
آسههپرژیلوس در ایههن جههنس را روی انگههور و کشههمش در
نواحی مختل

استان آذربایجانشرقی بررسی کردند ،ایهن

محققان نشان دادند که از هشت جدایه بدست آمهده ،چههار

A. tubingensis

جدایهه متعلهق بهه ،Eurotium amestelodami L. Mangin

A.

سه جدایه متعلق به & A. chevalieri (L. Mangin) Thom

brasiliensis

 .Churchو یک جدایه متعلق به )E. rubrum (König et al.

 A. foetidus Thom & Raper،(Schöber) Mosserayو

Varga, Kocsubé, Tóth, Frisvad,
 Perrone, Susca, Meijer, Samsonشناسههایی صههحیح

آنها ،نیازمنهد دادهههای مولکهولی مهیباشهد .شهایعتهرین
گونه ها عبارت هستند از گونههای با سلولهای کنیدیزای

 Thom & Churchبودنههد .میرابههوالفتحی و کرمههی اسههبو
( )0930نههههواحی مختلهه ه

کشههههت انگههههور در اسههههتان

آذربایجان شرقی از جمله شهرسهتان ههای مراغهه ،بنهاب و

دو ردیفهی A. niger ،A. carbonarius (Bainier) Thomو

ملکان را مورد مطالعه قرار داده و نشهان دادنهد کهه سهطح

 A. tubingensisو نیز گونههای با سهلولههای کنیهدیزای

آلودگی انواع کشمش ها به گونه های گهروه  Nigriاز جملهه
 A. nigerو  A. carbonariusبهاال بهوده اسهت .صهداقتی و

1 - Extrolites
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شناسایی گونههای آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش ...

همکههههاران ( )1101در مطالعهههههای بههههرای شناسههههایی

( )Aspergillus niger complexممکهههن اسهههت منجهههر بهههه

ریختشناختی گونههای آسپرژیلوس جدا شده از انگهور و

نتیجهگیریهای نادرست شود .ل ا تحقیق حاضهر بها ههد

کشمش در بازار رفسنجان با ضد عفونی سطحی و کشهت

شناسایی گونههای آسپرژیلوس روی انگور و کشهمش در

روی  PDA0فقههط گون هههههای Aspergillus section Nigri

نواحی جنوب آذربایجان با استفاده از دادههای مولکولی و

شهههامل  A. niger, A. tubingensisو  A. citricusرا

ریختشناختی انجام گردید.

جداسههازی نمودنههد .رحمههانی و همکههاران ( )1101شههیوع
گونههههههای آسههپرژیلوس را در اسههتان آذربایجههانغربههی

مواد و روشها

بررسههی نمههوده و نشههان دادنههد کههه بههر پایههه معیههار

نمونهبرداری از باغات انگور و کارخانهههای فهرآوری

ریختشناختی ،گروه گونهای A. ،A. flavus Link ،A. niger

کشمش در شهرستان های مورد مطالعهه در سهه نوبهت از

 Erotium repens de Bary ،ochraseusو A. carbonarius

شهریور ماه تا آبان ماه سال  0931و از شههریور مهاه تها

از تاکسههتانهههای آذربایجههانغربههی جداسههازی شههدند.

مهههر مههاه  0930در شهرسههتانهههای آذرشهههر ،بنههاب،

قزلسفلو و همکاران ( )1101در مطالعه شناسهایی بعیهی

عجبشیر ،مراغه ،ملکان و میاندوآب انجام گرفت.

در

جداسازی جدایههای قارچی با استفاده از روش اتاقک

از آسپرژیلوسهای سیاه در روی کشمش های مختله

استان خراسان رضویA. ،A. foetidus ،A. tubingensis ،

مرطوب اجرا شد .برای خالص سازی جدایههای قارچی از

 A. carbonarius ،A. niger ،awamoriو  A. aculeatusرا

روش کشت نوکریسه 1استفاده گردید.

شناسهههایی کردنهههد .آبرانوسههها و همکهههاران ( )1110در

شناسایی ریختشناختی جدایههای قارچ آسپرژیلوس

نمونههههههای انگههور رشههد یافتههه در کشههور پرتغههال قههارچ

با استفاده از روش کلیچ و پیت ( )0333و کلیچ ()1111

آسپرژیلوس را پیهدا نکردنهد .بهاتی نی و همکهاران ()1116

انجام گرفت .جدایههای قارچی در سه نقطه از تشتکهای

آسهپرژیلوس (اغلهب گهروه  )Nigriرا در

پتری حاوی محیطهای کشت زاپک عصاره مخمر آگار،9

گونه های مختله

انگورهای کشت شده در ایتالیا گزارش نمودند.

زاپک عصاره مخمر آگار با  %11ساکارز ،9عصاره مالت

با توجه به اینکه فرآوردههای انگهور بهویژه کشهمش از

آگار (مرک ،آلمان) ،2زاپک دوکس آگار 6تلقیح گردیده و

نظر صادرات برای کشهور و منطقهه از اهمیهت برخهوردار

تشتکهای پتری حاوی عصاره مخمر آگار در دو دمای

می باشند و بحث آلودگی به توکسهینههای قهارچی (بهویژه

 12و  91درجه سانتیگراد و سایر تشتکهای پتری در

اکراتوکسین آ) یک فاکتور مهم در صادرات ایهن محصهول

دمای  12درجه سانتیگراد و در داخل کیسههای نایلونی

میباشد ،ل ا شناسایی و معرفهی آسهپرژیلوسههای سهیاه

سر بسته و در شرایط تاریکی بهمدت یک هفته نگهداری

روی این محصهول در منطقهه از ارزش بهاالیی برخهوردار

شدند .خصوصیات ماکروسکوپی جدایههای قارچی شامل

میباشد .در تحقیقات قبلی شناسهایی گونهههها بهر اسهاس

قطر کلنی ،رنگ توده اسپور ،رنگ میسلیوم ،رنگ پشت

دادههای ریختشناختی انجام شده است و اتکا به دادههای
ریخههتش هناختی بههه تنهههایی بههرای شناسههایی گونههههههای
آسهههپرژیلوس و بهههویژه گونههههههههای کمهههپلکس نهههایجر
1- Potato dextrose agar

2 - Hyphal tip culture
)3 - Czapek yeast extract agar (CYA
4 - Czapek extract yeast agar with 20% Succrose
)(CYA20S
)5 - Malt extract agar (MEA
)6- Czapek dox agar (CZ

خدایی و همکاران
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کلنی ،وجود و یا فقدان ترشحات ،وجود و یا فقدان

( 01-02نانوگرم بر میکرولیتر)  DNAالگو0/12 ،

رنگدانههای قابل حل در آب و وجود و یا فقدان اسکلروت

میکرولیتر بافر  1/6 ،PCR 10Xمیکرولیتر مخلوط

یا کلیستوتیس در جدول توصیه شده توسط کلیچ ()1111

به غلظت یک میلیمول 1/912 ،میکرولیتر ( 0/2میلیمول)

نبت گردیدند.

کلرید منیزیم 1/1 ،0میکرولیتر ( 1/1پیکومول) از هرکدام از

dNTPs

برای ارزیابی خصوصیات میکروسکوپی جدایهههها ،از

آغازگرهای رفت و برگشت 1/2 ،میکرولیتر دیمتیل

کلنی های رشد یافته روی محیط کشت عصاره مالت آگهار

سولفوکسید 1و نیم واحد آنزیم  Taq Polymeraseبود که

استفاده گردید .اسه یدهای میکروسهکوپی بها اسهتفاده از

حجم نهایی با آب مقطر دوبار استریل به  01/2میکرولیتر

اسهههید الکتیهههک تهیهههه شهههده و تصهههاویر سهههاختارهای

رسانده شد .واکنش با استفاده از ترموسیکلر

میکروسههکوپی بهها اسههتفاده دوربههین عکاسههی دیجیتههال

PCR System 9700 (Applied Biosystems, Foster City,
) CAانجام گرفته و چرخههای حرارتی اعمال شده شامل

المپیوس مدل  DP-25نصب شده روی میکروسکوپ نوری
المپیهههوس مهههدل  BX-41تهیهههه گردیهههد .خصوصهههیات
میکروسکوپی جدایهها در جدول توصیه شده توسط کلهیچ
( )1111یادداشت شدند.

یک واکنش واسرشت سازی اولیه در دمای  36درجه
سانتیگراد بهمدت پنج دقیقه 91 ،چرخه تکثیر شامل
واسرشت سازی در دمای  39درجه سانتیگراد بهمدت
 91نانیه ،اتصال آغازگرها در دماهای  26درجه سانتی-
گراد بهمدت  91نانیه و بسط در  11درجه سانتیگراد به

استخراج DNA

برای استخراج  ،DNAکلیه جدایهها بر روی محیط
کشت عصاره مالت آگار بهمدت هشت روز و در دمای 12
درجه سانتیگراد در تاریکی رشد داده شدند و پس از
رشد کافی جهت استخراج  DNAمورد استفاده قرار
گرفتند .برای استخراج  DNAاز بافت قارچ ،از روش مولر
و همکاران ( )0331استفاده شد .پس از اتمام عملیات
استخراج ،کمیت و کیفیت  DNAاستحصالی به روش
اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفت.
جهت تایید هویت گونههای شناسایی شده بر اساس
دادههای ریختشناختی ،بخشی از ژن بتاتوبولین برای
جدایههای نماینده هر گروه ریختشناختی (معیار انتخاب
جدایههای منتخب شامل شهرستان و باغ مورد مطالعه و
گروه مورفولوژیکی بوده است) ،با استفاده از دو آغازگر
رفت و برگشت )΄( T1 (5΄AACATGCGTGAGATTGTAAGT3اُ دونل
و سیگلینک  )0331و

GeneAmp

مدت  61نانیه و باالخره یک چرخه بسط نهایی بهمدت
هفت دقیقه در دمای  11درجه سانتیگراد بود.
فرآوردههای واکنش روی ژل آگارز یک درصد حاوی
 1/0میکروگرم بر میلیگرم اتیدیوم بروماید در بافر

TAE9

توسط دستگاه عکسبرداری از ژل تحت نور ماورای
بنفش (طولموج  901نانومتر) بررسی شدند.
توالییابی و تبارزایی

محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از کیت
تجاری بیگدای مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده و در
موسسه قارچشناسی فرهنگستان علوم کشور هلند

)(CBS

توالییابی شد و دادههای خام توالی با استفاده از نرم
افزار  (Lasergene Package , DNA Star) SeqManمورد
بررسی قرار گرفت .پس از ویرایش دادههای توالی
نوکلئوتیدی ،توالیهای برآیند در فرمت فایل فاستا 9ذخیره

)΄Bt2b (5΄ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC3

(گ س و دونالدسون  )0332تکثیر و توالی یابی گردید.
مخلوط واکنش زنجیرهای پلیمراز شامل یک میکرولیتر

1 - MgCl2
)2 - Dimethyl sulfoxide (DMSO
3 - Tris acetate-EDTA
4- FASTA

شناسایی گونههای آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش ...

شدند .زیر همچینی دادههای توالی ایجاد شده در این
تحقیق با دادههای توالی بانک ژن با استفاده از
نرمافزار( Mega V. 5تامورا و همکاران  )1100انجام و
الگوی همترازی چند گانه تعیین گردید .درخت تبارزایی
برمبنای استنتاج بیژین 1با استفاده از نرمافزار MrBayes
( v. 3.2.1.رانکوئیست و هولسنبک  )1119ترسیم و
روابط خویشاوندی جدایهها بررسی شد .جهت حصول
اطمینان از گروهبندی ایجاد شده ،در نهایت پس از تکمیل
تجزیه و تحلیلهای مربوطه ،درخت برآیند 21 2درصد

03

آلودگیهای قارچی مفید باشد (جدول  .)9مطابق جدول 9
از مجموع  99نمونه کشمش آفتابی ،تنها  01نمونه ()%21
دارای آلودگی قارچی بود ،در حالیکه از  93نمونه
کشمش تیزابی ،تعداد  96نمونه ( )%39آلوده به قارچها
بود و این دادهها تانیر روش فرآوری کشمش را در ح
آلودگی قارچی نمونههای کشمش نشان
و یا عدم ح
میدهد.
نتایج حاصل از مقایسه توالی ژن بتاتوبولین جدایههای
منتخب ( 91جدایه) با توالیهای موجود در بانک ژن ،هویت
جدایههای آسپرژیلوس جداسازی شده از انگور و کشمش

همراه با مقادیر مربوطه به توزیع احتمال پسین)PP( 9

را تحت عنوان welwitschiae ،A. tubingensis

ترسیم گردید.

 nigerو  A. uvarumتایید کرد (شکل  .)0بر این اساس از
مجموع  061جدایه آسپرژیلوس 021 ،جدایه ( )%39متعلق
به گونه  ،A. tubingensisشش جدایه ( )%9/6متعلق به گونه
 ،A. nigerدو جدایه ( )%0/1متعلق به گونه  A. uvarumو دو

نتایج
در این بررسی مجموعا  093نمونه انگور و  39نمونه
کشمش مورد مطالعه قرار گرفتند که جزییات مربوط به
منشاء جغرافیایی این نمونهها در جدول  0قید شده است.
از مجموع  190نمونه انگور و کشمش بررسی شده031 ،
نمونه دارای آلودگی و  93نمونه بدون آلودگی بودند .از
 093نمونه انگور 013 ،جدایه و از تعداد  39نمونه کشمش،
 23جدایه قارچی ،جداسازی گردید (جدول  .)1در 91
نمونه از انگور و در  19نمونه از کشمشها آلودگی به
قارچ آسپرژیلوس وجود نداشت .با توجه به جداول
م کور میانگین آلودگی در نمونههای انگور  %16و در
نمونههای کشمش  %39بوده است .الزم به ذکر است که
نمونههای کشمش در شهرستانهای آذرشهر ،عجبشیر
و میاندوآب بررسی نگردیدند .تغییر در میزان آلودگی
نمونهها میتواند ناشی از دو دلیل عمده باشد ،در مورد
انگور فاصله خوشهها از سطح خاک باغات که منجر به
عدم آلودگی آنها میشود .در مورد کشمش هم میتوان
به تیمار یا عدم تیمار کشمش با تیزاب و دود ناشی از
سوزاندن گوگرد اشاره کرد که میتواند در جلوگیری از
1 - Bayesian
2 - Consensus tree
3- Posterior probabilities

،A.

A.

جدایه ( )%0/1متعلق به گونه  A. welwitschiaeبودند (شکل
.)1
مشخصات گونهها
Aspergillus niger Tiegh.

قطر کلنی بعد از هفت روز :در دماهای  12و  91درجه
سانتیگراد در روی زاپک عصاره مخمر آگار ،هر دو
بیشتر از  31میلیمتر؛ در دمای  12درجه سانتیگراد در
روی عصاره مالت آگار و زاپک دوکس آگار ،بهترتیب
 90-99و  91-96میلیمتر.
اسپورزایی شدید در روی  CYAکشت بعد از هفت
روز؛ رنگ تودههای کنیدیومی سیاه متمایل به قهوهای،
رنگ پشت کلنی :روی  ،CYAخاکستری متمایل به شیری؛
روی  ،MEAخاکستری متمایل به زرد و روی ،CZ
خاکستری متمایل به شیری .متوال بلند و فیالید نسبتاً
کوتاه؛ کنیدیفور دو ردیفی با دیواره صا و بهقطر -11
 09میکرومتر و با وزیکولهای کروی متمایل به بییوی
بهقطر  60-63میکرومتر؛ کنیدیها کروی و بهقطر 9-2
میکرومتر ،قهوهای ،کام خاردار (شکل .)9

خدایی و همکاران
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جدول  -1تعداد و درصد نمونههای انگور و کشمش آلوده و غیرآلوده به تفکیک شهرستانهای مورد مطالعه
انگور
شهرستان

دارای آلودگی

کشمش
دارای آلودگی

بدون آلودگی

جمع
بدون آلودگی

دارای آلودگی

بدون آلودگی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آذرشهر

24

08

6

28

8

8

8

8

24

08

6

28

بناب

08

188

8

8

00

30

15

23

60

01

15

11

عجبشیر

24

188

8

8

8

8

8

8

24

188

8

8

مراغه

15

188

8

8

11

15

1

5

04

13

1

0

ملکان

20

188

8

8

11

30

4

23

01

11

4

1

میاندوآب

0

00

10

62

8

8

8

8

0

00

10

62

جمع

121

03

11

10

60

36

28

24

112

00

01

13

جدول  –2تعداد جدایههای  Aspergillusجداسازی شده از انگور و کشمش به تفکیک شهرستانهای مورد مطالعه.
شهرستان
آذرشهر

*

بناب
عجبشیر

*

مراغه
ملکان

*

انگور

کشمش

جمع

24

8

24

25

08

55

21

8

21

18

10

20

24

11

05

میاندوآب

4

8

4

تعداد کل ایزولهها

180

51

163

* -نمونههای کشمش این نواحی مورد بررسی قرار نگرفته است.

این گونه عموماً با کلنیهای قهوهای خیلی تیره تا سیاه
مشخص ،سرهای کنیدیومی دو ردیفی با وزیکولهای
بزرگ ،متوالی نسبتا بزرگ و کنیدیهای خاردار نامنظم
خود مشخص گردیده استA. ficuum (Reich.) Thom & .
 Churchو  A. tubingenssisتوسط الموساالم ()0331
متراد با  A. nigerقرار گرفته بودند .دادههای مولکولی
نشان میدهد که  A. tubingensisتاکسون جداگانهای است
(سامسون .)0339
Aspergillus tubingensis (Schöber) Mosseray

قطر کلنی بعد از هفت روز :در دماهای  12و  91درجه
سانتیگراد در روی زاپک عصاره مخمر آگار ،بهترتیب
 02-03و بیشتر از  21میلیمتر؛ در دمای  12درجه
سانتیگراد در روی عصاره مالت آگار ،زاپک دوکس آگار

و زاپک عصاره مخمر آگار با  %11ساکارز ،بهترتیب -10
 00-02 ، 01و  06-16میلیمتر.
اسپورزایی شدید روی تمامی محیطهای کشت؛ رنگ
کلنی روی تمامی محیطها ،سفید؛ رنگ پشت کلنی :روی
زاپک عصاره مخمر آگار ،سفید؛ روی عصاره مالت آگار،
قهوهای روشن و روی زاپک دوکس آگار ،قهوهای تا
خاکستری.
کنیدیفور دو ردیفی با وزیکولهای کروی ،بهقطر -21
 91میکرومتر؛ کنیدیفور با دیواره صا و بهقطر 09-03
میکرومتر؛ کنیدیها کروی و بهقطر  1/3-9/6میکرومتر،
قهوهای ،خاردار (شکل .)9
با توجه به مشخصات ریختشناختی دو گونه ذکر-
شده در باال ،شناسایی این گونه از گونه  A. nigerممکن

00

شناسایی گونههای آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش ...

Aspergillus welwitschiae (Bres.) Henn.

نبوده و الزم است تا از دادههای مولکولی برای تائید
هویت آنها کمک گرفته شود.

قطر کلنی بعد از هفت روز :در دماهای  12و  91درجه
سانتیگراد در روی زاپک عصاره مخمر آگار ،بهترتیب
 06-11و  00-09میلیمتر؛ در دمای  12درجه سانتیگراد
در روی عصاره مالت آگار ،زاپک دوکس آگار و زاپک
عصاره مخمر آگار با  %11ساکارز ،به ترتیب ،11-19
 09-91و  06-03میلیمتر.
اسپورزایی شدید روی تمامی محیطهای کشت بهجز
زاپک عصاره مخمر آگار؛ رنگ کلنی روی تمامی محیطها
سفید؛ رنگ پشت کلنی؛ روی زاپک عصاره مخمر آگار،
سفید؛ روی عصاره مالت آگار ،قهوهای روشن و روی
زاپک دوکس آگار :سفید.
کنیدیفورها دو ردیفی با دیواره صا تا کمی خاردار
و بهقطر  00-02میکرومتر و با وزیکولهای کروی تا
بییوی ،بهقطر  13-93میکرومتر؛ کنیدیها کروی و

Aspergillus uvarum Perrone

قطر کلنی بعد از هفت روز :در دماهای  12و  91درجه
سانتیگراد در روی زاپک عصاره مخمر آگار ،بهترتیب
 01-99و  03-11میلیمتر؛ در دمای  12درجه سانتیگراد
در روی عصاره مالت آگار ،زاپک دوکس آگار و زاپک
عصاره مخمر آگار با  %11ساکارز ،بهترتیب -06 ،02-03
 01و  91-91میلیمتر.
اسپورزایی شدید روی تمامی محیطهای کشت بهجز
زاپک عصاره مخمر آگار؛ رنگ کلنی روی تمامی محیطها،
سفید؛ رنگ پشت کلنی روی زاپک عصاره مخمر آگار،
سفید تا قهوه ای؛ روی عصاره مالت آگار ،کرمی و روی
زاپگ دوکس آگار ،سفید.
کنیدیفور یک ردیفی با وزیکولهای کروی تا نیمکروی

بهقطر  9/6 -9/9میکرومتر ،قهوهای ،صا
خاردار(شکل .)6

بهقطر  93-96میکرومتر؛ کنیدیفور با دیواره صا و
بهقطر  01-02میکرومتر؛ کنیدیها کروی و بهقطر 1/2-9
میکرومتر ،قهوهای ،صا تا کمی خاردار (شکل .)2

تا کمی

جدول  -3تاثیرنوع فرآوری انگور درمیزان آلودگی نمونههای کشمش به قارچ  Aspergillusبه تفکیک شهرستانهای مورد مطالعه
شهرستان

نوع کشمش
تیزابی

بناب
آفتابی
تیزابی
مراغه
آفتابی
تیزابی
ملکان
آفتابی
جمع

فرآوری

بدون آلودگی

دارای آلودگی
تعداد

درصد

تعداد

درصد

قبل

11

14

1

6

بعد

18

11

1

1

قبل

5

06

1

64

بعد

8

8

4

188

قبل

8

8

8

8

بعد

6

06

1

14

قبل

6

188

8

8

بعد

6

188

8

8

قبل

1

188

8

8

بعد

4

188

8

8

قبل

8

8

2

188

بعد

8

8

2

188

60

36

28

24
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آذربایجانشرقی از جمله شهرستانهای مراغه ،بناب و

بحث
نتایج این بررسی نشان داد که آسپرژیلوسهای سیاه

ملکان را مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند که

در تاکستانهای منطقه از شیوع قابل توجهی برخوردار

آلودگی انواع کشمشها به گونههای گروه  Nigriباال بود.

هستند ،بهطوریکه از مجموع  190نمونه انگور و کشمش،

صداقتی

مطالعات

 061جدایه ،جداسازی گردید .نتایج مشابه دادههای این

ریختشناختی نشان دادند که در حالت کلی

تحقیق در گزارشهای سایر محققان که مطالعاتی را در

 ،section Nigriعمومیترین گونههای آسپرژیلوس در روی

مورد شیوع آسپرژیلوس در روی انگور ،در این منطقه و

انگور و کشمش در بازار رفسنجان بودند .در مطالعه

یا بخشی از این منطقه انجام دادهاند ،بدست آمده است،

دیگری رحمانی و همکاران ( )1101گزارش کردند که بر

بهطوریکه رحمانی و همکاران ( )0930در مطالعه

پایه معیار ریختشناختی آسپرژیلوسهای سیاه رایجترین

گونههای آسپرژیلوس روی انگور و کشمش در نقاط

گونههای قارچی در تاکستانهای آذربایجانغربی بودند و

و

همکاران

()1101

بر

پایه

Aspergillus

استان آذربایجانشرقی نشان دادند که گونههای

نیز قزلسفلو و همکاران ( )1101گونههای مختل

 Aspergillus section Aspergillusشیوع بیشتری دارند.

آسپرژیلوسهای سیاه را در روی کشمشهای مختل

مختل

میرابوالفتحی و کرمی اسبو ( ،)0930نواحی مختل

استان

استان خراسان رضوی جداسازی و شناسایی نمودند.

شکل  -2تعداد و درصد گونههای  Aspergillusهمراه انگور و کشمش در منطقه جنوبی استانهای آذربایجانشرقی و غربی.

شناسایی گونههای آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش ...

05

شکل  -1درخت برآیند  05درصد همراه با مقادیر مربوطه به توزیع احتمال پسین براساس توالی ژن بتاتوبولین برای گونههای Aspergillus
برمبنای استنتاج بیژین (جدایههای با پیشوند  gbمربوط به این تحقیق میباشند)

خدایی و همکاران
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شکل  -3کلنیهای هفت روزه گونه  A. nigerدر روی زاپک عصاره مخمر آگار ( ،)D ،Aعصاره مالت آگار ( ،)B ،Eزاپک دوکس آگار
( )C ،Fو  -G-Jکنیدیفور و کنیدیها

شکل  -4کلنیهای هفت روزه  A. tubingensisدر روی زاپک عصاره مخمر آگار ( ،)D ،Aعصاره مالت آگار ( ،)B ،Eزاپک دوکس آگار
( G-I ،)C ،Fکنیدی و کنیدیفور

شناسایی گونههای آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش ...

01

شکل  -0کلنی های هفت روزه  A. uvarumدر روی زاپک عصاره مخمر آگار ( ،)D ،Aعصاره مالت آگار ( ،)B ،Eزاپک دوکس آگار (،F
 G-K ،)Cکنیدی و کنیدیفور

شکل  -6کلنی های هفت روزه  A. welwitschiaeدر روی زاپک عصاره مخمر آگار ( ،)D ،Aعصاره مالت آگار ( ،)B ،Eزاپک دوکس
آگار ( G-I ، )C ،Fکنیدی و کنیدیفور

خدایی و همکاران
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مطابق یافتههای این تحقیق با وجود شیوع باالی

 tubingensisو شش جدایه ( )%01متعلق به گونه

A. niger

آسپرژیلوسهای سیاه در روی انگور و کشمش ،تنوع

بود .با این وجود تنوع قابل توجهی از آسپرژیلوسهای

گونهای قابل توجهی در منطقه مشاهده نگردید بهطوریکه

سیاه از روی کشمشهای جمع آوری شده از نواحی

از بین گونههای آسپرژیلوس شناسایی شده در این

استان خراسان شمالی توسط قزلسفلو و

تحقیق ،بیشترین فراوانی ( )%39به گونه

A. tubingensis

مختل

همکاران ( )1101گزارش گردیده است ،به طوریکه آنها

تعلق داشت و سه گونه دیگر جداسازی شده در این

گونههای ،A. carbonarius ،A. awamori ،A. niger

تحقیق A. uvarum ،A. niger ،و  A. welwitschiaeبهترتیب با

 A. tubingensis ،foetidusو  A. aculeatusرا از روی

 0/1 ،9/6و  %0/1فراوانی از فراوانی کمی برخوردار

کشمشهای مختل

استان خراسان رضوی شناسایی

بودند .با این وجود ،در مطالعه رحمانی و همکاران

کردند.

A.

( )0930که از نظر مکان جغرافیایی با بخشی از نواحی

نکتهای که ذکر آن ضروری بهنظر میرسهد ایهن اسهت

Eurotium

که یافتههای ایهن تحقیهق از تاییهد دادهههای مولکهولی نیهز

 A. chevalieri ،amestelodamiو  E. rubrumاز این منطقه

برخوردار بوده ولی اغلهب مطالعهاتی کهه روی شناسهایی

گزارش گردیده است .همچنین میرابوالفتحی و کرمی اسبو

گونههای آسپرژیلوس همراه با انگور و کشهمش در ایهران

( )0930نشان دادند که گونه  A. nigerو  A.carbonariusبر

صورت گرفته است ،بر اسهاس اط عهات ریخهتشهناختی

روی انواع کشمشها در این منطقه حیور داشته ولی در

بوده است .در مورد گونههای این جنس بهویژه گونههههای

یافتههای ما درصد فراوانی گونه  A. nigerپایین بوده و

متعلق به گروه  Nigriشناسایی گونهههها تنهها بهر اسهاس

جدایهای از گونه  A. carbonariusمشاهده نگردید .صداقتی

دادههههای ریخههتشههناختی ،ممکههن اسههت منجههر بههه نتیجههه

و همکاران ( )1101در مطالعه خود نشان دادند که

گیریهای نادرست شود .تا سال  1100حدود  02گونه در

A. ،A. tubingensis

این بخش شناسایی شده است که تفکیک ایهن گونهههها بهر

 nigerو  A. citricusبر روی انگور و کشمش رفسنجان

اساس دادههای ریختشناختی از ههمدیگهر ممکهن نیسهت.

A. citricus

بهههعنههوان مثههال گونهه  A. neonigerاز ایههن بخههش از نظههر

مشاهده نگردید .رحمانی و همکاران ( )1101نیز بر پایه

ریختشناختی شبیه  A. nigerو  A. tubingensisبهوده و یها

معیار ریختشناختی ،گروه گونهای  A. nigerو ،A. flavus

 A. eucalypticolaبهها  A. tubingensisو A. costaricaensis

 E. repens ،A. ochraceusو  A. carbonariusرا از

تفهاوت ریخهتشهناختی نهدارد (وارگها و همکههاران .)1100

تاکستانهای آذربایجانغربی جداسازی کردند ولی در

بنابراین با توجه به شباهتهای ریخهتشهناختی بهاال بهین

تحقیق حاضر که از نظر جغرافیایی با بخش کوچکی از

گونه های این گروه ،به نظر مهیرسهد کهه بهرای شناسهایی

A.

دقیق آن ها ،در کنار مطالعات ریخهتشهناختی ،اسهتفاده از

 ،nigerبقیه گونهها جداسازی نگردیدند .نتایج بررسی

دادههای توالی ،پروفیل متابولیتهای نانویهه و مارکرههای

حاضر نشان داد که از  23جدایه آسپرژیلوس جداسازی

مولکولی مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمهراز (بهه عنهوان

مطالعه حاضر مطابقت دارد ،سه گونه

گونههای آسپرژیلوسهای سیاه شامل

حیور داشتند ولی در این تحقیق گونه

منطقه مورد مطالعه آنها مطابقت دارد ،بهجز گونه

شده از کشمش 29 ،جدایه ( )%31متعلق به گونه

A.
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مثال مالتیپلکس پیسیآر )0نیز ضروری باشد (فرایزود و
همکاران  ،1111گایزر و همکاران .)1111

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله مراتهب قهدردانی خهود را از معاونهت

بحث دیگری که در مورد آسپرژیلوسهای سیاه مطهر

محترم پژوهشی دانشگاه تبریز به خاطر تامین بودجه الزم

مههیباشههد ،توکسههینزایههی آنههها مههیباشههد و ایههن امههر بههر

برای انجام این پژوهش ،از آقای دکتهر یهوس ههوبراکن (از

صادرات این محصهول اسهتراتژیک مخصوصهاً در منطقهه

موسسه قارچ شناسی فرهنگسهتان علهوم کشهور هلنهد) ،از

مههورد مطالعههه تههانیر دارد ،زیههرا بههر اسههاس گههزارشهههای

خههانم مهنههدس مههونس بخشههی (دانشههجوی دوره دکتههری

غیرمکتوب ردیابی توکسین در کشمشهای صهادراتی ایهن

قارچشناسی دانشهگاه تبریهز) ،از آقهای ههات

(کارشهناس

منطقه ،مشک تی را برای این محصول در بازارهای جهانی

محترم آزمایشهگاهههای قهارچ شناسهی دانشهگاه تبریهز) و

بوجود آورده است و الزم است توکسهینزایهی گونههههای

آقایههان سههیفی و خلیههلپههور (کارشناسههان آزمایشههگاه

جدا شده از این محصول بررسی گردد تا مشک ت مربهوط

زیست شناسی دانشگاه مراغه) و آقهای ابوالفیهل نرمهانی

به صدور شناسنامه سه مت بهرای ایهن محصهول مرتفهع

(دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته بیمهاریشناسهی

گردد.

گیهههاهی دانشهههگاه تبریهههز) ،بهههه خهههاطر همکهههاریههههای
صمیمانهشان ،ابراز مینمایند.

1

- Multiplex PCR
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Abstract
Several species of the genus Aspergillus including Aspergillus niger and its segregates are involved
in bunch rots of grapevine as well as contamination of grapevine products worldwide. These fungal
agents reduce both yield and quality of grape and its products by damaging and destroying the berries
and the production and accumulation of ochratoxin A. This study was carried out in 2011 and 2012 in
order to characterize black aspergilli species on grape and raisin in southern regions of East and West
Azerbaijan provinces including Azarshar, Bonab, Ajabshir, Maragheh, Malekan and Miyandoab
counties. The isolation and purification of fungal isolates was performed with commonly used methods
in plant pathology. A total number of 167 Aspergillus isolates were recovered from 231 grape and
raisin samples. Based on morphological characteristics, all of the isolates were identified as members
of A. niger species complex. Sequence data for the β- tubulin gene were generated for the
representative isolates for each geographical region. Based on the sequence data from β- tubulin gene,
the identity of the isolates was determined as A. tubingensis (94%), A. niger (3.6%), A. welwitschiae
(1.2%) and A. uvarum (1.2%). This study provides the first report on the occurrence of A. uvarum on
grape from Iran and first report on the occurrence A. welwitschiae on grape in the world. With the
identification of Aspergilllus spp. occurring of grapevines and its products in this region, it will be
possible to further actions in monitoring the production and accumulation of ochratoxin A in grape
vines products.
Keywords: β-tubulin, Iran, Molecular identification, Morphology, Mycotoxin

