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چکیذه
گًَِی  ،Biscogniauxia mediterraneaػاهل تیوازی ذغالی تلَط ،تهِ ػٌهَ ى ی هی ش ػَ ههل قهلی خییهل خز شٍ ل
تلَط خز یس ى هؼسفی ؾدُ غت .تا یي حال عالػاتی خز هَزخ پس کٌؽ ،خ هٌِی هیصتاًی ،زٍؼّهای ًشؿهاز ٍ ًشلهال
ػاهل تیوازی خز هٌاعق آلَخُ ٍ ّوچٌیي حشوال ؾیَع تیوازی خز غایس هٌاعق جٌگلهی یهس ى خز خغهشسظ ًوهیتاؾهد
تحلیق حاضس تا ّدف تَغؼِی یک زٍؼ هَل َلی هثشٌی تس ٍ کٌؽ شًجیهسُ ی پلهیههس شی جْهت تؿهییف گًَهِی
 B. mediterraneaتس غاظ آغاشگسّای یشكاقی گًَِ ،جس گسخید تدیي هٌظَز ًوًَِتسخ زی ش خزیشهاى تلهَط تها
ػالین تیوازی ذغالی خز غشاى یالم قَزت گسفت ػاهل تیوازی تا غشفاخُ ش ت ٌیکّای هشؼازف خز تیوازیؾٌاغهی
گیاّی جد غاشی ٍ یالف غاشی گسخید جد یِّای  Biscogniauxiaتس غاظ ٍیطگهیّهای زییهتؾهٌایشی هسحلهِی
جٌػی ٍ تَ لی یاتی ًاحیِ  ITS-rDNAگًَِی  B. mediterraneaؾٌاغایی گسخیدًهد خ خُّهای تهَ لی ًاحیهِی ITS-

 rDNAتس ی کلیِی گًَِّای  Biscogniauxiaهَجَخ خز تاًک ضى خزیافت ٍ ّوس ُ تا تَ لیّهای یجهاخ ؾهدُ خز یهي
تحلیق شیس ّن چیٌی ٍ یک جفت آغاشگس یشكاقی ( )BmF/BmRتا عَل قغؼِی هَزخ ًشظهاز 344جفهت تهاش ،تهس ی
تؿییف هَل َلی  B. mediterraneaعس حی گسخید کاز یی جفت آغاشگس عس حی ؾدُ تا غشفاخُ ش  DNAجد یِّای
 ٍ B. mediterraneaخیگس گسٍُّای قازچی جد غاشی ؾدُ ش تافتّای خزیشاى تلهَط عهی ٍ کهٌؽ شًجیهسُ ی پلهی-
هس شی زشیاتی گسخید ًشایج حاقل ش تسزغی هحكَل ٍ کٌؽ زٍی ضل آگازش ًؿاى خ خ کهِ قغؼهِ  344جفهت تهاشی
فلظ ش جد یِّای گًَِی  B. mediterraneaت ثیس هیؾَخ آغاشگسّای یشكاقهی عس حهی ؾهدُ خز یهي تحلیهق خز
تسًاهِّای هستَط تِ زخیاتی ػاهل تیوازی ،هغالؼِی پس کٌؽ ،خ هٌِی هیصتاًی ٍ زٍؼّای ًشؿاز ػاهل تیوازی قاتهل
غشفاخُ یَ ٌّد تَخ
واطههبی کلیذیً :دٍفیت ،تیوازی ًَظَْز ،شٍ ل تلَط ،ش یالزیاغِ
تلَط هیؾَخ کِ تحت ػٌهَ ى تیوهازی ذغهالی ؾهٌایشِ

مقذمه
گًَههههِی Not.( Kuntze

) De

Biscogniauxia

 mediterraneaتههِ ػٌههَ ى یههک پههاتَضى فسقههت علههة
گًَِّای تلَط تِ ؾواز ههیزٍخ ػاههل تیوهازی تاػه
یجاخ شینّای ً سٍتیک زٍی غاقِ ،ؾایِ ٍ تٌِ قلی

ؾدُ غت (هاش گلیا ٍ ّو از ى  ،1442لَچی ٍ ّو از ى
 )1444تیوازی ذغهالی زٍی گًَهِّهای هیشلهب تلهَط
ؾهاهل Q. pubescens ،Q. ruber ،Quercus cerris L.

 Q. frainetto L.ٍ L.یجهاخ یػههازت ؾههدید هههیکٌههد

اسصنلو و همکبسان
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(ٍ ًٌیٌی ٍ غ ازغیا هَگٌَش  ،2882جَزک ٍ گهسیع

ػاهل تیوازی ش عسیق تافهتّهای آًٍهدی ٍ زخ ؾهدُ ٍ

 ٍ 1444ز گههاشی ٍ ّو ههاز ى  ) 1421تهها یههي ٍجههَخ

تافتّای چَب ٍ پَغت ز کلًَیصُ ههیکٌهد کهِ هو هي

یػازت تیوازی زٍی گًَهِی  Q suber L.تهِ هس تهة

غت هٌجس تِ هسگ هیصتاى خز عَل یک فكل زٍیؿهی

تیؿشس غت (هاش گلیا ٍ ّو از ى  .)1442ػالین تیوهازی

ؾَخ (ٍ ًٌیٌی ٍ غ ازغهیا هَگٌهَش ًٌ ٍ ،2882یٌهی ٍ

ػوَها تِ قَزت شٍ ل ٍ هسگ ،قَُْ ی ؾهدى ٍ یهص ى

ٍ الًشیٌی  )2883یي گًَِ تیؿهی ش چسیهِی شًهدگی

شٍختس ش هَػد خز خزیشاى آلَخُ هیتاؾد ػالین ٍلیِ-

یَخ ز تِ قَزت ًدٍفیت خز تافتّهای تلهَط غهپسی

ی تیوازی تِ قَزت شزخی ٍ پطهسخگی تسگّها ظهاّس

هههیکٌههد (هاش گلیهها ٍ ّو ههاز ى  )1442ػاهههل تیوههازی

هیؾَخ ٍ ّوصهاى تا پیؿسفت تیوازی تسگّها قْهَُ ی

هسحلِی ًدٍفیشی یَخ ز خز ًد مّای هیشلهب هیصتهاى

زًگ ؾهدُ ٍ یؿه یدگی غسؾهایِ ّها تفها ههی فشهد

ش قثیل چَب ،پَغت ،جَ ًِ ،غسؾهایِ ٍ تهسگ تهدٍى

(هاش گلیا ٍ ّو هاز ى  )1442خز یهي هسحلهِ تؿهییف

یجاخ ػالین غپسی هیکٌد خ ز تَخى هسحلِی ًدٍفیشی

تیوازی تِ ز حشی ه اى پریس ًثَخُ ٍ یي ػالیهن هو هي

ٍ تلا خز هیصتاى غهالن یهک غهشس تطی هْهن تهس ی یهي

غت تهِ خیگهس ػَ ههل ًػهثت خ خُ ؾهًَد تیوهازی خز

تیوازگس تِ حػاب هیآید ،تِ یي تستیة کِ خز هیصتهاى-

هس حل تؼد تِ ًاحیِی تٌِ غس یت کسخُ ٍ یجاخ ؾهاً س

ّای هشاثس ش تٌؽّای هحیغی ،ػاهل تیوازی تها تیییهس

خز هحل تٌِ هو ي غت هٌجهس تهِ ههسگ کاههل خزیهت

فاش ش ًهدٍفیشی تهِ تیوهازگسی ،تهِ غهسػت تافهتّهای

ؾَخ ػالین تیوازی خز تافهت ّهای چهَتی تهِ قهَزت

هیصتاى ز کلًَیصُ کسخُ ٍ تیسیة هیًواید (آًػهلیوی ٍ

قَُْ ی زًگ ؾدى آًٍدّای آت ؿی قاتل هؿاّدُ غهت

ّو از ى )1444

ّوصهاى تا هسگ ؾایِّا ٍ تٌهِ ،خز شیهس پَغهت تافهت

تا تَجِ تِ عَالًی تَخى هسحلهِی ًهدٍفیشی ػاههل

غشسٍهایی تالؿش ی ؾ ل ٍ تیسُ زًگ قازچ تَغؼِ پید

تیوازی (آلَخگی ًْاى) ٍ غسػت ػول پهاییي زٍؼّهای

هیکٌد کِ خز ثس زؾد آى ٍ فؿاز یجهاخ ؾهدُ ،پَغهت

غ هٌشی خز زخیههاتی ػاهههل تیوههازی خز هس حههل ٍلیههِی

خز هحل تافت غشسٍهایی تسک تسخ ؾهشِ ٍ تهِ قهَزت

آلَخگی ،ؾٌاغایی ٍ زخیاتی ػاهل تیوازی تا غشفاخُ ش

ًههَ زی ش تٌههِ جههد ههی ؾههَخ ٍ تافههت غههشسٍهایی خز

ز ُکازّای هَل َلی کِ ش غسػت ػول ٍ خقت تهاالتسی

هؼسل خید ٍ قهغ ههی ؾهَخ (هیس تهَ لفشحی  )1422خز

تسیَزخ ز هیتاؾٌد ،هَزخ تَجهِ ٍ قهغ ؾهدُ غهت خز

خ یل یي تافت غشسٍهایی پهسیشعّهای ػاههل تیوهازی

یي ز غشا زٍؼّای هَل َلی تهس ی ؾٌاغهایی گًَهِی

تؿ یل هیؾًَد آغ َغپَزّای قازچ تِ ػٌهَ ى هایهِ

 ٍ B. mediterraneaخیگس گًَِّای یي جٌع ش قثیهل

تللیح ٍلیِ خز یجاخ آلَخگی ػول ههیکٌٌهد (هاش گلیها ٍ

 B. nummularia )De Not.( Kuntzeکِ زٍی گًَِّای

ّو از ى  )1442خز هحل ؾسٍع آلَخگی زٍی ؾایِّها

جٌع ز ؼ ( )Fagus L.یجهاخ تیوهازی ههی کٌهد ،تهد ع

تسؾح ؾیس تِ غفید زًگ هؿَْخ ههیتاؾهد ٍ خز هحهل

ؾدُ غت (هاش گلیا ٍ ّو از ى  ،1442لَچی ٍ ّو از ى

تٌِ حجن شیاخی ش قوغ غیاُ تیهسُ خز خزیشهاى هػهي

 )1445 ،1444هاش گلیا ٍ ّو از ى ( )1442تا غشفاخُ ش

قاتل زٍیت ههیتاؾهد (هیس تهَ لفشحی ٍّو هاز ى ،1422

آغاشگسّای یشكاقهی هثشٌهی تهس ًاحیهِ ITS-rDNA

هیس تَ لفشحی )1422

ه ههاى تؿههییف  B. mediterraneaز ش کؿههتّههای

گًَِی  B. mediterraneaخز ؾس یغی کهِ هیصتهاى

یالف ٍ تافتّای گیاّی تهدٍى ػالیهن فهس ّن ًوَخًهد

تحت تاثیس تٌؽ ّای هحیغی تاؾد ،یجاخ تیوهازی ههی-

لَچی ٍ ّو هاز ى ( )1444تها غهشفاخُ ش ت ٌیهک PCR

کٌد حػاغیت تِ یي قازچ تا ٍقَع خٍزُّهای تحس ًهی

 Real-timeگًَههِی  B. mediterraneaز ش خزیشههاى

یؿ ػالی ٍ آتؽ غَشی خز جٌگل ّای تلهَط ههستثظ

تلَط تدٍى ػالین زخیاتی کسخًهد یهي هحللهیي خز یهک

هیتاؾد ٍقشی هیصتاى تحت تٌؽ کن آتی ٍ قغ هیؾَخ،

تحلیق خیگهس ،گًَهِ  B. nummulariaز تها غهشفاخُ ش
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تطخیص مولکولی گونه عبمل بیمبسی رغبلی بلوط... ،
ت ٌیهههک  Real-time PCRش خزیشهههاى ز ؼ ( Fagus

زؾد کسخُ تِ هحیظ کؿت جدید ًشلال خ خُؾدًد ٍ تهِ-

 )sylvestris Gaertn.تدٍى ػالین تیوازی زخیاتی ًوَخًد

هههدت  2-4زٍش خز ً َتههاتَز تهها خهههای  14خزجههِی

(لَچی ٍ ّو از ى )1445

غاًشیگس خ ًگْد زی ؾدًد کؿتّای قازچی خز خههای

خز یس ى قازچ  B. mediterraneaتِ ػٌَ ى ی هی ش
ػَ هل قلی خییل خز شٍ ل تلهَط هؼسفهی ؾهدُ غهت

چْاز خزجِی غهاًشیگهس خ جْهت غهشفاخُّهای تؼهدی
ًگْد زی ؾدًد

(هیس تههَ لفشحی  )1422تهها ٍجههَخ یههي عالػههاتی خز

ؾٌاغایی جد یِّای قازچی تس غهاظ ٍیطگهیّهای

یكَـ پس کٌؽ ،خ هٌِی هیصتاًی ٍ زٍؼّای ًشؿاز

هسحلِی جٌػی زٍی تافتّای گیهاّی آلهَخُ قهَزت

ٍ ًشلههال ػاهههل تیوههازی خز هٌههاعق آلههَخُ ٍ ّوچٌههیي

گسفت تهس ی یهي هٌظهَز تهسؼّهای ػسضهی ش تافهت

حشوال ؾیَع تیوازی خز غایس هٌاعق جٌگلهی یهس ى خز

غههشسٍهایی تْیههِ ٍ ٍیطگههیّههایی ش قثیههل ؾه ل تافههت

خغههشسظ ًوههی تاؾههد ّههدف یههي تحلیههق تؿههییف ٍ

غشسٍها ،پسیشػیَم ،آغک ٍ غ َغپَز تها غهشفاخُ ش

زخیاتی گًَهِ  B. mediterraneaتس غهاظ آغاشگسّهای

هی سٍغ َج ًَزی هغالؼِ گسخید ٍیطگیّای هسحلِی

یشكاقی هثشٌی تس  ITS-rDNAتا غهشفاخُ ش ٍ کهٌؽ

غیس جٌػی تس غاظ کؿتّای یهالف قهازچی زؾهدُ

شًجیسُ ی پلی هس ش تَخ

خ خُ ؾدُ زٍی هحیظ کؿت ػكازُ غیة شهیٌهی آگهاز
2

)  (PDAقَزت گسفت

مواد و سوشهب
نمونهبشداسی،خذاسبصی عبمل بیمبسی و ضنبسبیی
عههی غههالّههای ً 2281-2282وًَههِتههسخ زی ش

تطخیص مولکولی B. mediterranea
استخشاج DNA

خزیشاى تلَط خ ز ی ػالین تیوازی ذغالی خز جٌگلّهای

تِ هٌظهَز غهشیس  DNAش کؿهتّهای یهالف،

هٌغلِ یالم قَزت پریسفت (ؾ ل  )2تافتّای پَغهت

جد یِّا تس زٍی هحیظ کؿت  MEAهیغظ ؾدُ ٍ پع

ٍ تٌههِ خ ز ی غههشسٍهای قههازچی خز خ یههل پاکههتّههای

ش خٍ ّفشِ شهاًی ِ تِ ًد شُ کافی زؾهد کسخًهدDNA ،

کاغههری جوههغآٍزی گسخیدًههد ًوًَههِّهها تالفاقههلِ تههِ

جد یِّا تا غهشفاخُ ش زٍؼ ههَلس ٍ ّو هاز ى ()2882

آشهایؿههگاُ هٌشلههل ٍ تهها هَقههغ جد غههاشی خز ؾههس یظ

غشیس گسخیهد غلظهت  DNAتها غهشفاخُ ش خغهشگاُ

یؿک ٍ یٌک ًگْد زی ؾدًد جْهت جد غهاشی ػاههل

ًاًَخز ج ًد شُ گیهسی ؾهد  DNAغهشیس ؾهدُ تهِ

تیوازی ،قغؼات تِ عهَل  4/4 × 4/4غهاًشیهشهس ش حهد

ًػثتّای  24تس تس ( ٍ )2924قد تس تس ( )29244تسقیهق

فاقل تافت غالن ٍ آلَخُ تها غهشفاخُ ش تیهغ غه الپل

ٍ هَزخ غشفاخُ قس ز گسفت هحلَل  DNAپایِ خز هٌفی

جد غاشی گسخید قغؼهات تافهت تها غهشفاخُ ش هحلهَل

 14خزجِی غاًشیگس خ ًگْد زی ؾد

ّیپَکلسیت غدین  4خزقد تجهازی تهِ ههدت خٍ خقیلهِ
ضدػفًَی ؾدًد ،غپع تِ ههدت  24ثاًیهِ خز ل هل 64
خزجِ قس ز خ خُ ؾدًد ٍ تدًثال آى تا آب هلغس غهشسٍى
ؾػشؿههَ خ خُ ؾههدًد تافههتّههای ضههدػفًَی ؾههدُ تهها
غشفاخُ ش کاغر قافی غشسٍى یؿک ؾدُ ٍ تؼد خ پٌج
قغؼِ تافت تِ هحیظ کؿت ػكازُ هالت آگاز ( MEA2 :

ً )Merck, Hamburg, Germanyشلال خ خُ ؾد تؿشک
ّای پشسی خز خهای  14خزجِی غهاًشیگهس خ تها شههاى
ظاّس ؾدى پسگٌِ قهازچی ًگْهد زی ؾهدًد ًوًَهِّهای
Malt Extract Agar (MEA).
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تکثیش نبحیه ITS-rDNA
خز هَزخ تؼد خی ش جد یهِّهای B. mediterranea

جد غاشی ؾهدُ خز یهي تحلیقً،احیهِ  ITS-rDNAتها
غشفاخُ ش ٍ کٌؽ شًجیهسُ ی پلهیههس ش ت ثیهس گسخیهد
جْت ت ثیس ًاحیِ  ITS-rDNAآغهاشگس زفهت ( = ITS1

' ٍ )'5'TCCGTAGTTGGACCTGCGG3تسگؿهههههت
(' )ITS4 = 5'TCCTCCGCTTATTGATATGC3خز
جد یِّها ههَزخ غهشفاخُ ٍ قهغ ؾهد (ٍ یهت ٍ ّو هاز ى

Potato Dextrose Agar (PDA).

2
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 )2884یي آغهاشگسّها تیؿهی ش ًاحیهِ َ 2شیهس ٍ حهد

) package, DNAstar, Madison, USAتسزغههی ٍ

کَچک  DNAزیثَشٍهی (ً ،)SSU-rDNAاحیِ ٍ ITS1

ٍیس یؽ ؾد ٍ تا غشفاخُ ش ًهسم فهص ز تهسیظ تالغهت

 ٍ ITS2 ،4/7Sتیؿههی ش ًاحیههِ َ 4شیههس ٍ حههد تههصزگ

( )http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blastتهها تههَ لیّههای

 DNAزیثههَشٍهی ( )LSU-rDNAز ت ثیههس هههیکٌٌههد

هَجَخ خز تاًهک ضى ()http://www.ncbi.nlm.nih.gov

هیلَط ٍ کٌؽ شًجیسُ ی پلهی ههس ش ؾهاهل  ٍ 4/4حهد

هلایػِ ٍ َّیت گًَِ تاییهد گسخیهد تهَ لی جد یهِّهای

آًصین پلیهس ش ( ،)Taq DNA polymeraseتافس ٍ کهٌؽ

ًوایٌههدُ خز تاًههک ضى ( )GenBankز یههِ ٍ ز ظ ؾههواز

( 4/4 ،)1X PCR bufferهیلههیهههَل کلسیههد هٌیههصین،

خزیافت گسخید (جدٍل )2

4/1هیلیهَل ش ّس یک ش  ،dNTPپٌج پی هَههَل ش ّهس
یک ش غاشگسّا ٍ  24لی ً 24اًَ گسم ش  DNAتَخ کِ
حجن ًْایی هیلَط ٍ کٌؽ تها غهشفاخُ ش آب خیهًَیصُ
غشسٍى تِ هلد ز  14هی سٍلیشس تٌظین ؾد ت ثیس ًهَ حی
ضًَهی هَزخ ًظس تها غهشفاخُ ش خغهشگاُ تسهَغهای لس
( ٍ )Bio RAD– Mj Miniتا ػوال حس زت  84خزجهِی
غاًشیگس خ تِ هدت  4خقیلِ جْت ٍ غسؾهت ٍلیهِ ٍ تهِ
خًثال آى  25چسیِ ؾاهل  83خزجِی غهاًشیگهس خ تهِ
هدت  24ثاًیِ 41 ،خزجِی غاًشیگس خ تِ هدت  24ثاًیهِ
ٍ  61خزجِی غاًشیگس خ تِ هدت یک خقیلِ ٍ خز ًْایت
یک چسیِ  61خزجِ تِ هدت ّفت خقیلِ جْت گػهشسؼ
ًْایی ًجام ؾد جْهت جلهَگیسی ش تجصیهِ ٍ تیسیهة
هحكَل ٍ کٌؽ خهای خغشگاُ پع ش ًجام ٍ کٌؽ تهس
زٍی  24خزجِی غاًشیگس خ تس ی هدت ًاهؼلَم ،تٌظهین
گسخید فسآٍزخُّای ٍ کٌؽ زٍی ضل آگازش یک خزقهد
حاٍی  /2هی سٍگسم تس هیلهیگهسم تیهدیَمتسٍهایهد خز
تههافس  1X TAE2تَغههظ خغههشگاُ ػ ههعتههسخ زی ش ضل
( )Gel documentationتحت ًهَز ههاٍز تهٌفؽ (عهَل
هَ ً 221اًَهشس) هؿاّدُ ٍ تسزغی ؾدًد.
ٍ کههٌؽ تههس خفیههاتی ًَکلتَتیههدی تَغههیلِ کیههت
kit

 Sequencingغههههایت کازیاًههههِ

®

BigDye
Applied

 Biosystemsکالیفسًیا (آهسی ا) ٍ هغهاتق خغهشَز لؼول
کازیاًِ قَزتگسفت تجصیِ تحلیل ًشایج تا غشفاخُ ش
خغههشگاُ ً ABI persim.® 3700جههام ؾههد تههَ لی
ًَکلتَتیهههدی تههها ًهههسم فهههص ز SeqMan

جْت عس حی آغاشگس یشكاقی تس ی تؿهییف
گًَِی  ،B. mediterraneaتواهی تَ لیّای ثثهت ؾهدُ
خز تاًهههک ضى تهههس ی ًاحیهههِ  ITS-rDNAگًَهههِّهههای
 Biscogniauxiaخزیافت ٍ ذییهسُ ؾهدًد تهَ لی یجهاخ
ؾدُ خز یي تحلیق ّوس ُ تا تَ لیّای خزیافهت ؾهدُ ش
تاًک ضى ،تا غشفاخُ ش ًهسم فهص ز ( MEGA6تهاهَز ٍ
ّو از ى  )1422زجثٌدی ٍ تس غاظ لگَی ّهن تهس شی
چٌد گاًِ تَ لیّا ،یک جفت آغهاشگس یشكاقهی تهس ی
گًَِی  B. mediterraneaعس حی گسخید جْت حكَل
عویٌهههاى ش کهههاز یی جفهههت آغهههاشگس یشكاقهههی خز
تؿییف توهاهی جد یهِّهای  ،B. mediterraneaتهَ لی
تس یٌههد ش تههَ لیّههای هَجههَخ تههس ی جد یههِّههای B.

 mediterraneaیجاخ ٍ هَقؼیت جفت آغاشگس عس حهی
ؾدُ زٍی تَ لی تس یٌد زشیاتی ؾد ٍیطگهیّهای جفهت
آغاشگس ؾاهل خهای ذٍب ،خزقد گَ ًیي تِ غهیشَشیي،
ه اى تؿ یل غایشازّای ثاًَیِ ،تؿ یل پس یوهس خ یوهس
ٍ تهها غههشفاخُ ش ًههسم فههص ز تههسیظ غههایت غههیگوا
( )https://www.sigmaaldrich.comتسزغههههی ؾهههههد

توالی یببی
تجازتی تیگخ ی Terminator V301 Cycle

طشاحی آغبصگش اختصبصی

(Lasergene

Tris-acetate-EDTA (TAE).

3

(جدٍل )1
تْیٌِغاشی ٍ ز غتآشهایی ٍ کٌؽ شًجیسُ ی پلهی-
هس ش تؼییي خهای تكال تْیٌِ تهس ی جفهت آغهاشگس تها
غشفاخُ ش تسًاهِ ؾیة خههای خغهشگاُ تسهَغهای لس ٍ
غلظت تْیٌِ کلسید هٌیصین تس ی ٍ کٌؽ ش عسیهق ػوهال
غلظت ّای هیشلهب کلسیهد هٌیهصین ( 4/4لهی  1/4هیلهی
هَل) قَزت پریسفت تِ هٌظَز زشیاتی کهاز یی جفهت
آغههاشگس عس حههی ؾههدُ خز ت ثیههس یشكاقههی گًَههِی
ّههدف ،تشههد  DNAجد یههِّههای تاییههد ؾههدُ گًَههِّههای
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 B. mediterraneaتس غاظ خ خُّای تَ لی ًاحیهِ ،ITS

ز یهِ ؾهدُ تهس ی گًَهِی  B. mediterraneaتَغههظ

ش عسیههق ٍ کههٌؽ شًجیههسُ ی پلههی هههس ش ت ثیههس ؾههدًد

هیس تههَ لفشحی ٍ ّو ههاز ى ( ٍ )1422ز ػههی ٍ ّو ههاز ى

ز غتآشهایی آغاشگسّای عس حی ؾدُ ش عسیهق ت ثیهس

( )1423هغاتلت خ ؾت پسگٌِ زٍی هحیظ کؿهت PDA

 DNAغایس جد یِّای گًَِی ّدف ٍ خیگس گًَهِّهای

خز خههای  14خزجهِی غهاًشیگهس خ ٍ ؾهس یظ تهازی ی،

ز یج جد غاشی ؾدُ ش تلَط زشیاتی گسخید (جدٍل )2

غفید ٍ یاکػشسی زًگ ،غسیغ لسؾد ٍ قغس آى پهع ش

تس ی یي هٌظَز  DNAغشیس ؾهدُ ش خیگهس گهسٍُ-

ّفت زٍش تِ  84هیلیهشس هیزغید هیػلیَم هشؿه ل ش

ّای قازچی جد غاشی ؾدُ ش خزیشاى تلَط ّوهس ُ تها

زیػِّای ّهَ یی ،ؾهفاف تها قْهَُ ی زًهگ ،هٌؿهؼة،

 DNAجد یِّای  Biscogniauxiaتها غهشفاخُ ش جفهت

خیَ زُخ ز ٍ تِ قغس  2-6هی سٍهشس تهَخ کٌیهدیَفَزّها

آغاشگس یشكاقی ت ثیس گسخید

ؾفاف تا زًگهی ،هٌؿهؼة ،خ ز ی ً 2-1ؿهؼاب تها 1-4
غههلَل کٌیههدیش خز ًشْهها ٍ تههِ تؼههاخ 44-74 × 2-3

نتبیح

هی سٍهشس تَخًد غهلَلّهای کٌیهدیش تكهَزت پلهی-

ویظگیهبی سیختضنبختی خذایههب

تالغشیک ،غهشَ ًِ ی ؾه ل ،ؾهفاف ،قهاف تها شتهس ٍ

خز تافتّای آلَخُ هیصتاى 9غشسٍها هػهغح ،تیهسُ
زًگ ،تا عَل هشییس ،ضیاهت غشسٍها تا یک هیلیهشهس،
پسیشػهیَمّها تیههنهسغهی ٍ زًٍهِ تهها غهدُ ی ،غههشیَل

خ ز ی یویدگیّای ش ًَیی ؾ ل خز هحهل کٌیهدیش یهی
تَخًد ٍ ،خز تؼاخ  )3-(5-6)24( × 2-3هی سٍهشس تَخًد
کٌیدیّا ؾفاف ،هٌفسخ ،تک غلَلی ٍ خز ًد شُّهای -2

تسجػشِ ٍ غهیاُ ،تهاالتس ش غهغح غهشسٍها ،آغهکّها

 )2-(3-4)-5( × 1هی سٍهشهههههس تَخًهههههد (ؾههههه ل )2

غههشَ ًِ ی ،خ ز ی ّؿههت غههپَز ،خ ز ی حللههِ ًشْههایی

هؿیكات هی سٍغ َپی جد یِّای تِ خغهت آههدُ تها

آهیلَئیدی قفحِ ی ،آغ َغپَزّا قَُْ ی تها قْهَُ ی

هؿیكات ذکس ؾدُ تس ی هسحلِی غیسجٌػی یي قازچ

تیسُ ،تدٍى خیَ زُ ،تیضَی ،تها خٍ ًشْهای گهسخ ،خ ز ی
ؾ ه اف تٌدؾههی هػههشلین خز جْههت عههَل آغ َغههپَز
تَخًد ٍیطگیّای زییتؾٌایشی جد یِّها تها تَقهیب

( )Periconiella-likeهغاتلت خ ؾت (کهاالى ٍ ز جهسش
 )2875هسحلِی جٌػی ػاهل تیوازی خز هحهیظ کؿهت
هؿاّدُ ًؿد

شکل ً-1وًَِّای درختاى بلَط با عالین بیواری رغالی .جذاسازی عاهل بیواری از بافتّای چَب ٍ پَست ًوًَِّای دارای عالین
بیواری صَرت گرفت.
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شکل :a Biscogniauxia mediterranea -2پرگٌِ قارچ رٍی هحیط کشت  :b ،PDAکٌیذیَفَرّا ٍ سلَلّای کٌیذیزا.
 :cکٌیذیّا :d ،آسکَسپَرّا (از هیسباى آلَدُ) هقیاس =  10هیکرٍهتر.

خز یي تسزغهی تها تهَ لیّهای هَجهَخ تهس ی گًَهِی

ضنبسبیی مولکولی خذایههب

 B. mediterraneaخز تاًههک ضى  88لههی  244خزقههد

قغؼِ ی تِ عَل تلسیثی  444جفت تاش ش ؾؽ جد یهِ

هؿاتْت خ زًد تَ لیّای یجاخ ؾدُ خز یي تحلیهق خز

 ،B. mediterraneaتا غهشفاخُ ش جفهت آغهاشگس ITS1

تاًک ضى ز یِ ٍ ز ظ ؾواز تس ی ّسیک ش ؾؽ تَ لی

ٍ  ،ITS4ت ثیههس گسخیههد (جههدٍل ً )2شههایج حاقههل ش

خزیافت گسخید (جدٍل )2

هلایػِی خ خُّای تَ لی یجاخ ؾدُ تا خ خُّهای تهَ لی
هَجَخ خز تاًک ضى ًؿاى خ خ کِ تَ لیّای یجاخ ؾهدُ
جذٍل  -1لیست جذایِّای قارچی (جذاسازی شذُ از هیسباى بلَط) هَرد استفادُ در ایي تحقیق جْت راست آزهایی ٍ بررسی

کارایی آغازگرّای اختصاصی گًَِی .Biscogniauxia mediterranea
راس شوار (ًاحیِ)ITS

هٌطقِ جغرافیایی

ًام قارچ

کذ جذایِ

KX267747

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 120

KX267748

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 121

KX267749

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 122

KX267750

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 123

KX267751

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 124

KX267752

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 125

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 126

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 127

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 128

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 129

ایالم

Biscogniauxia mediterranea

CCTU 130

کلیبر

Daldinia effuse

CCTU 131

کلیبر

Penicillium commune

CCTU 132
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طشاحی آغبصگش اختصبصی بشای تطخیص گونه-
ی Biscogniauxia mediterranea

 Biscogniauxiaتَخًد کِ ش یي تیي  24تهَ لی هشؼلهق
تِ جد یِّای گًَِ  B. mediterraneaتَخًد یهک جفهت
آغهههاشگس ؾهههاهل آغهههاشگس زفهههت ( '(BmF = 5

هلایػهههِی تهههَ لی ًَکلتَتیهههدی جفهههت آغهههاشگس

' ٍ GGTCGTGGTGTGTAGCGTGA 3آغههههاشگس

یشكاقههی ش قثههل عس حههی ؾههدُ ()MED2ٍ MED1

تسگؿهت ('5' GCTGCAGAAGCGAGAGTGTG 3

تس ی گًَهِی ( B. mediterraneaهاش گلیها ٍ ّو هاز ى

 )BmRکِ عَل قغؼِی ههَزخ ًشظهاز ت ثیهس حهدٍخ 344

 )1442تا تَ لیّای هَجَخ تهس ی B. mediterranea

جفت تاش تَخ ،عس حهی ؾهد جْهت حكهَل عویٌهاى ش

خز تاًک ضى ًؿاى خ خ کِ هحل تكال آغهاشگس هػهشلین

یٌ ِ جفت آغاشگس عس حی ؾدُ ه اى ت ثیس قغؼِ هَزخ

(MED1 = 5' GCTATAAGGGATCACCGCCTC
)' 3خز تؼد خی ش تَ لیّای هَجَخ خز تاًهکضى ؾهاهل

ًشظاز ش تواهی جد یِّای گًَهِی B. mediterranea

،GQ377490.1

،AJ390414.1

AJ390413.1

ٍ EF026134.1تفاٍت ًؿهاى ههیخّهد ،لهر یهک جفهت
آغاشگس جدید کِ ه هاى ؾٌاغهایی توهاهی جد یهِّها ز
فس ّن ًواید ،عس حی گسخید شیسّنچیٌی خ خُّای تهَ لی
ًاحیههِ  ITS-rDNAگًَههِّههای جههٌع Biscogniauxia
ه ههاى عس حههی آغههاشگس یشكاقههی تههس ی گًَههِ B.

 mediterraneaز فس ّن غایت فایل شیسّن چیٌی ؾدُ
 24تَ لی ز ؾاهل هیؾد کِ تَ لیّا هشؼلق تِ  25گًَِ

:

ز فس ّن هی کٌٌد ،یک فایل تس یٌد ش خ خُّای تهَ لی 24
جد یِ یي گًَِ یجاخ ٍ هَقؼیت جفت آغهاشگس عس حهی
ؾدُ زٍی فایل تس یٌد زشیاتی ٍ قاتلیت ت ثیس ش قغؼهِ
ّههدف ،ش توههاهی جد یههِّههای یههي گًَههِ تاییههد گسخیههد
ٍیطگیّای جفهت آغهاشگس ؾهاهل خههای ذٍب ،خزقهد
گَ ًیي تِ غیشَشیي ،ه اى تؿ یل غایشازّای ثاًَیهِ،
تؿ یل پس یوس خ یوس خز جدٍل ؾهوازُ  1یالقهِ ؾهدُ
غت

جذٍل ٍ -2یژگیّای جفت آغازگر طراحی شذُ در ایي تحقیق جْت تشخیص اختصاصی گًَِی .Biscogniauxia mediterranea

تشکیل دایور

تشکیل ساختار ثاًَیِ

طَل (جفت باز)

دهای رٍب ()°C

درصذ G/C

جْت

آغازگر

ٍجَد ًذارد

ٍجَد ًذارد

20

67/5

60

رفت

BmF

ٍجَد ًذارد

ضعیف

20

66/6

60

برگشت

BmR

بهینهسبصی و ساست آصمبیی واکنص صندیشهای پلیی-
مشاص

ش  ،dNTPپٌج پی َ هَل ش ّس یک ش غهاشگس ّها ٍ 24
لی ً 24اًَ گسم ش  DNAتَخ کِ حجن ًْهایی هیلهَط
ٍ کٌؽ تا غشفاخُ ش آب خیًَیصُ غشسٍى تهِ هلهد ز 14

خهای تكال تْیٌِ تس ی جفت آغاشگس تا غشفاخُ ش

هی سٍلیشس تٌظین ؾد تسًاهِ خهایی ٍ کٌؽ ؾاهل ػوال

تسًاهِ ؾیة خزجِی حس زت خغهشگاُ تسهَغهای لس45 ،

حس زت  84خزجِی غاًشیگس خ تِ هدت پٌج خقیلهِ جْهت

خزجِی غاًشیگس خ ٍ غلظت تْیٌِ کلسیهد هٌیهصین تهس ی

ٍ غسؾهت ٍلیههِ ٍ تهِ خًثههال آى  25چسیهِ ؾههاهل 83

ٍ کٌؽ ش عسیق ػوال غلظت ّای هیشلب کلسید هٌیصین

خزجههِی غههاًشیگههس خ تههِ هههدت  24ثاًیههِ 45 ،خزجههِی

 2/4هیلی هَل تؼییي گسخید هیلَط ٍ کهٌؽ شًجیهسُ ی

غاًشیگس خ تِ هدت  24ثاًیِ ٍ  61خزجِی غهاًشیگهس خ

پلی هس ش ؾاهل  ٍ 4/4حد آًصین پلی هس ش ( Taq DNA

تِ هدت یهک خقیلهِ ٍ خز ًْایهت یهک چسیهِ  61خزجهِ

 ،)polymeraseتههافس ٍ کههٌؽ 2/4 ،1X PCR buffer

غاًشیگس خ تِ هدت ّفت خقیلهِ جْهت گػهشسؼ ًْهایی

هیلههیهههَل کلسیههد هٌیههصین 4/1 ،هیلههیهههَل ش ّههس یههک

ًجام ؾد زشیاتی لگَی تاًدی ت ثیس یافشِ عی ٍ کهٌؽ
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شًجیسُ ی پلهیههس ش زٍی ضل آگهازش ًؿهاى خ خ ،جفهت

ؾدُ ًؿاى خ خ کِ جفت آغاشگس  BmF/BmRتهِ عهَز

آغاشگس عس حی ؾدُ ش کاز یی الشم خز تؿییف گًَهِ

یشكاقی قغؼِ  344جفت تاشی ز ش جد یِّای گًَِ

ّدف تسیَزخ ز هی تاؾد ،تِ یي قَزت کِ قغؼِ 344

 B. mediterraneaت ثیس هیًوایٌد ٍ ت ثیهسی ش DNA

جفت تاشی ش  DNAجد یِّهای تاییهد ؾهدُ گًَهِ B.

خیگس گًَِّای قازچی جد غاشی ؾهدُ ش تلهَط کهِ خز

 mediterraneaتس غاظ خ خُّهای تهَ لی ًاحیهِ ٍ ITS

یي تسزغی هَزخ هغالؼِ قس ز گسفهت ،قهَزت ًگسفهت

خیگس جد یِّای یي گًَِ (جهدٍل  ،)2ت ثیهس گسخیهد (ؾه ل

(ؾ ل )3

ً )2شایج حاقل ش ز غت آشهایی آغاشگسّهای عس حهی

6

5

2

3

4

M

NC

1

(344 )bp

شکل  -3تشخیص هَلکَلی گًَِ  Biscogniauxia mediterraneaبا استفادُ از آغازگر اختصاصی .هحصَل ٍاکٌش رًجیرُای
پلی هراز حاصل از تکثیر  DNAگًَِ  B. mediterraneaبا استفادُ از جفت آغازگر ً :M .BmF/BmRشاًگر ٍزى هَلکَلی 100
جفت باز؛  NCشاّذ هٌفی؛  1الی  :6جذایِّای تاییذ شذُ گًَِ .B. mediterranea

NC

8

7

6

5

4

3

2

1

M

(344 )bp

شکل  -4ارزیابی کارایی آغازّای اختصاصی طراحی شذُ برای تشخیص گًَِ  . B. mediterraneaهحصَل ٍاکٌش رًجیرُای
پلیهراز حاصل از تکثیر  DNAگًَِ جذایِ ّای  B. mediterraneaبا استفادُ از جفت آغازگر ً :M .BmF/BmRشاًگر ٍزى
هَلکَلی  100جفت باز؛  :1جذایِ تاییذ شذُ گًَِ B. mediterranea؛  :8 ،7 ،4 ،3،2جذایِّای هشکَک بِ گًَِ B.
mediterranea؛ Penicillium commune :5؛ Daldinia effusa :6؛  :NCشاّذ هٌفی.
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بحث

 )1442تا تَ لیّای هَجَخ تهس ی B. mediterranea

ؾٌاغهایی قههحیح ػاهههل تیوهازی ،قههل ٍلیههِ خز

خز تاًک ضى ًؿاى خ خ کِ هحل تكال آغهاشگس هػهشلین

هدیسیت تیوازی هحػَب هیؾهَخ تهٍِیهطُ خز ههَزخ

(MED1 = 5' GCTATAAGGGATCACCGCCTC
)' 3خز تؼد خی ش تَ لیّای هَجَخ خز تاًهکضى ؾهاهل

ػَ هل تیوازیش ی قسًغیٌِ ی ،ؾٌاغایی غسیغ ٍ خقیهق
ش ًلؽ تِ غص یی خز هدیسیت هَثس آًْا تسیَزخ ز ههی
تاؾد تا تَجِ تِ هحدٍخیتّا ٍ ًازغاییّهای هَجهَخ
خز زٍؼّای ؾٌاغایی غٌشٌی آى ػَ هل ،هسٍشُ تص ز
هَل ههَلی ؾٌاغههایی تغههَز ز یههج خز تؿههییف ػَ هههل
تیوههازیص ی گیههاّی ،هغالؼههِ پههس کٌؽ یههي ػَ هههل ٍ
هغالؼهات کَلهَضی ی هههَزخ غهشفاخُ قههس ز ههی گیسًههد
(لیههًَع ٍ تَههها  ،1444هاکػههَل ٍ ّو ههاز ى ،1444
زشًلههَ ٍ ّو ههاز ى  ،1446تیؿههی ٍ ّو ههاز ى ٍ 1422
زشًلَ ٍ ًسههاًی ّ )1423هدف یهي پهطٍّؽ ،عس حهی
آغاشگسّای یشكاقی جْت ؾٌاغایی غهسیغ ٍ خقیهق
گًَِ  B. mediterraneaػاهل تیوازی ذغهالی تلهَط تها
غههشفاخُ ش ٍ کههٌؽ شًجیههسُ ی پل هی هههس ش ٍ تسزغههی
کههههاز یی یهههي آغاشگسّهههها خز ت ثیههههس  DNAگًَههههِ
 B. mediterraneaتَخ جْت تْیهِی جد یهِّهای قهازچ
ػاهل تیوهازیً ،وًَهِتهسخ زی ش خزیشهاى تلهَط خ ز ی
ػالین (ؾ ل  )2ش جٌگلّای تلَط غشاى یالم قهَزت
پریسفت َّیت جد یِّا تا غهشفاخُ ش خ خُّهای زییهت
ؾٌاغی هسحلهِی جٌػهی ٍ تهَ لی ًاحیهِ ITS-rDNA

تایید ٍ هلایػِی خ خُّهای تهَ لی یهي گًَهِ تها غهایس
گًَههِّههای یههي جههٌع ،عس حههی یههک جفههت غههاشگس
یشكاقی ( )BmF/BmRتس ی تؿهییف یشكاقهی
یي گًَِ ز فس ّن غایت خز تحلیلات قثلی آغاشگسّای
یشكاقهی تهس ی ؾٌاغههایی یهي گًَههِ عس حهی ؾههدُ
تَخًد (هاش گلیها ٍ ّو هاز ى  ،)1442تها ٍجهَخ یهي ،تها
تَجِ تِ تٌَع خ یل گًَِ ی خز ًاحیِ  ITS1جد یهِّهای
یي گًَِ ،عس حهی آغاشگسّهای جدیهد تهس ی تؿهییف
یشكاقی ّوِ جد یِّای یي گًَِ ضهسٍزی تهِ ًظهس
هههیزغههید هلایػههِ تههَ لی ًَکلتَتیههدی جفههت آغههاشگس
یشكاقههی ش قثههل عس حههی ؾههدُ ()MED2ٍ MED1
تههس ی گًَههِ ( B. mediterraneaهاش گلیهها ٍ ّو ههاز ى

،GQ377490.1

،AJ390414.1

AJ390413.1

ٍ EF026134.1تفاٍت خ زخ خز تحلیق حاضس تا یجهاخ
تَ لی تس یٌد ش ًاحیِ  ITSتواهی جد یِّای خز خغشسظ
گًَِ  ،B. mediterraneaهٌغثق تَخى تَ لی آغهاشگس تها
تَ لی تایید گسخید ًشایج حاقل ش ز غت آشهایی جفهت
آغههاشگس یشكاقههی )ً )BmF/BmRؿههاى خ خ کههِ یههي
آغاشگسّا تِ عَز یشكاقی قغؼِ  344جفت تهاشی ز
ش توههاهی جد یههِّههای گًَههِ  ،B. mediterraneaت ثیههس
ًوَخ ػالٍُ تس جد یِّای قازچی ذکس ؾدُ خز ؾه ل ،5
جفت آغاشگس ) )BmF/BmRزٍی گسٍُّای هشؼهدخی ش
قازچ ّای جد غاشی ؾدُ ش تلَط هَزخ آشههایؽ قهس ز
گسفت ٍ یشكاقی تَخى یي جفت آغاشگس هَزخ تاییهد
قس ز گسفت (خ خُ ّا ًؿاى خ خُ ًؿدُ ًد)
خز یس ى قازچ  B. mediterraneaتِ ػٌَ ى ی هی ش
ػَ هل قلی خییل خز شٍ ل تلَط هؼسفهی ؾهدُ غهت
تیوازی ذغالی تلَط خز یس ى تس ی ٍلهیي تهاز خز غهال
 2276ش جٌگههل ّههای غههشاى یههالم گههص زؼ گسخیههد
(هیس تههَ لفشحی  )1422یههي تیوههازی تههاکٌَى ش غههشاى
ّای لسغشاى ،فازظ ٍ کْ یلَیهِ ٍ تهَیس حوهد ش زٍی
تلههَط ٍ ش غههشاى گسگههاى زٍی خزیشههاى آش خ ٍ تلٌههد
هاشٍز گص زؼ گسخیدُ غت (هیس تَ لفشحی  ،1422ز ػی
ٍ ّو از ى  )1423تا یي حال ،عالػهاتی خز یكهَـ
پس کٌؽ ،خ هٌِ هیصتهاًی ٍ زٍؼّهای ًشؿهاز ٍ ًشلهال
ػاهل تیوازی خز هٌاعق آلَخُ ٍ ّوچٌیي حشوال ؾهیَع
تیوازی خز غایس هٌاعق جٌگلی یس ى ؾاهل غشاى ّهای
کسخغشاى ،آذزتایجاى غستهی (غسخؾهت) ٍ جٌگهل ّهای
زغثاز ى خز خغشسظ ًوهی تاؾهد تها تَجهِ تهِ یٌ هِ
ؾٌاغههایی ػضههای یههاًَ خُ  Xylariaceaeتههس پایههِ
ٍیطگههیّههای غههایشازّای جٌػههی ؾههاهل ؾ ه ل تافههت
غشسٍها ،پسیشػیَم ،غک ٍ غ َغهپَز غهشَ ز ههی-
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ؾدُ تَغظ یي گسٍُ قازچ ّها ضهسٍزی تهِ ًظهس ههی

تاؾد ٍ تها تَجهِ تهِ یٌ هِ یهي غهایشازّا خز هس حهل

زغههد زٍؼ هَل ههَلی ز یههِ ؾههدُ خز یههي تحلیههق

پیؿسفشِ تَغؼِ تیوازی زٍی تافتّای هیصتاى تؿه یل

ؾٌاغایی غسیغ ٍ خقیق ػاههل تیوهازی ز ػوهال هیػهس

 غهههشفاخُ ش،)1444 ههههیؾهههًَد (ّػهههیِ ٍ ّو هههاز ى
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Abstract
Biscogniauxia mediterranea, the cause of charcoal rot disease on oak, is known as one of the
main agents involved in oak decline in Iran. However, very little is known on the extent of
distribution, host range and mechanisms of dispersal of the pathogen in infected areas as well as
incidence of the disease in other regions of country. The present study was aimed to develop a
diagnostic tool for molecular identification and detection of the causal agent of charcoal rot
disease based on species-specific primer set using polymerase chain reaction. To this aim,
samples were collected from oak trees with typical charcoal rot disease from Ilam province. The
causal agent was isolated and purified using routine plant pathology methods. Biscogniauxia
isolates were identified using a combination of morphological and sequence data from ITSrDNA region. Blast search analysis of the sequence data obtained in this study against the
sequence data in GenBank confirmed the identity of the isolates as B. mediterranea. Seqeunce
data of ITS-rDNA region for all of Biscogniauxia were obtained from GenBank and aligned
together with seqeunce data gnerated in this study. A pair of

species-specific primer

(BmF/BmR) with expcted amplicon size of 400 bp was designed for B. mediterranea. Efficacy
of this primer set was tested and verified on DNA extracted from B. mediterranea and other
fungal species isolated from oak tree tissues.The results of amplication profile showed that a 400
bp band was amplified only from B. mediterranea isolates. The species-specific primer set
designed in this study can be used in monitoring programmes for the detection of the causal
agent, the extent of distribution and mechanisms of dispersal of the pathogen.
Keywords: Endophyte, New emerging disease, Oak decline, Xylariaceae.

