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 چکیده

شود که عالوه بر تقلیل کمیت و کیفیت محصول، با تولیدد نددد   مزارع ذرت محسوب می یقارچ فوزاریوم از بیمارگرهای عمده
شدود  در تحقید    ، موجب آلودگی مواد غذایی و تهدید سالمت انسان و دام می(FUM)نوع مایکوتوکسین از جمله فومونیزین 

هدای متللد    دارای عالئم بیماری قدارنی موجدود در سدیلوهای دامدداری و مرغدداری      های ذرتبرداری از دانهحاضر نمونه
پد  از جداسدازی و    ،WAو  PDA اسلان خراسان رضوی انجام گرفت  با کشت دانه های ذرت بر روی محدی  کشدت هدای   

هدای  جدایده بدسدت آمدده کده بدا توجده بده وی گدی         40مجموعد  تعدداد    های ملعل  بده جدد  فوزاریدوم،   خالص سازی جدایه
                  ،Fusarium verticillioidesماکروسکوپیک و میکروسدکوپیک آنهدا و مقایسده بدا کلیددهای شداسدایی مربو ده، سده گونده          

F. graminearum  وF. proliferatum  جدایه شداسایی شدند  به مدظور ت یید نلدای  بدسدت    2و  4، 34به ترتیب با فراوانی
و آغازگرهای اخلصاصی توالی مورد نظدر   PCRهای ذرت با اسلفاده از واکدش ها و دانهدایهج DNAآمده، پ  از اسلتراج 

غالدب   یجدایده از گونده   15 (FUM1 F/R)بده همدراه آغدازگر اخلصاصدی      PCRواکددش  بدا اسدلفاده از   بعدالوه،  تکثیر شد  
F.verticillioides در محصوالت   از نظر پلانسیل تولید فومونیزین مورد بررسی قرار گرفلددPCR   تولیدد نوارهدای ،bp183 

                         یجدایده هدای مدورد بررسدی گونده      یهمده مشاهده گردید  نلای  حاصل از این مطالعده نشدان داد کده     جدایه مزبور 15برای 
F. verticillioides       بدا تکدیدک منلددی بدر     از نظر ژنلیکی از پلانسیل تولیدد فومدونیزین برخدوردار هسدلدد، هم ددینPCR  و

-ذرت مقددور مدی   یهای فوزاریوم همراه دانهو ردیابی گونه  نشانگرهای مولکولی بکار رفله در این مطالعه، شداسایی، تفکیک

 باشد 

 فومونیزین، آغازگراخلصاصی  ،F. verticillioides، غالب یگونه: های کلیدیواژه

 مقدمه
 یاز کلمددددده  (Mycotoxin)مایکوتوکسدددددین  یواژه     

یونانی  یدارای ریشهکه مایکوتوکزیکوزی  مشل  گردیده 
 بددده معددددی قدددارچ و 1مدددایک  یباشدددد و از دو واژهمدددی

                                                           
1
Mykes 

گرفلدده شددده اسددت  تددارنر و   بدده معدددی سددم 2متوکسددیکو
بددروز مایکوتوکسددیکوزی  در انسددان    ( 2009همکدداران 

معضلی قدیمی است ندانکه به ارگوتیسم در بتشی ازکلاب 
 هددامایکوتوکسددینشدداره شددده اسددت   مقدددم مسددیحیان ا

لکدرد  نیعدی   جهت عم هسلدد که های ثانویه سمیملابولیت

                                                           
2
Toxicum 
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-توس  گدروه و در  نیعت اغلب  باشددسلول ضروری نمی

فوزاریدوم، آسدژرژیلوم،   هدای  ها نظیر جدد  هایی از قارچ
جدد     تولیدد میشدوند   آللرناریا و کالویسدژ   ،سیلیومپدی

 و مل قارنهددای هیفومیسددت خدداکزی اسددتشددا فوزاریددوم
هدای ملعلد  بده آن    کده گونده   اهمیت اقلصادی زیدادی دارد 

وسدیعی از محصدوالت غدذایی از جملده غدالت مانددد        ی  
تدرین  یکدی از مهدم  د  سدازن ذرت، گددم و جدو را آلدوده مدی   

 های ذرت در سراسر جهدان پوسدیدگی فوزاریدومی   بیماری
در ذرت های فوزاریدوم  گونهاست و حضور  خوشه یا بالل

پوسددیدگی هددای پوسددیدگی صددورتی یددا   بیمدداری سددنب
           بدددا عامدددل (Fusarium ear rot)فوزاریددومی خوشددده  
F. verticillioides  پوسدددیدگی پوسدددیدگی قرمددر یدددا  و
 .Fبددا عامددل  (Gibberella ear rot)جینرالیددی خوشدده 

graminearum بیمداری بده  ایدن    (2003مانکولد   گرددمی 
                            هددای متللدد  توسدد  گوندده هددا توکسددینمایکو دلیددل تولیددد

F. verticillioides، F. proliferatum وF.nygamai  در
کاهش کیفیت ذرت و ایجاد مسمومیت در انسان و دام نقش 

ایددن  یاز جملدده ( 2006 لزلددی و سددومرل  دارد ای  ویدد ه
 11هسلدد که توس  حدداقل   هافومونیزین ،هامایکوتوکسین

                           وشددوند قددارچ فوزاریددوم تولیددد مددی  ملعلدد  بدده   یگوندده
F. verticillioides  وF. proliferatum  جملدددده از

ولوژیک به علت ارتندا  اپیددمی  باشدد  ارگرهای ذرت میمبی
مدونیزین و سدر ان مدری و    بین خوردن ذرت آلوده بده فو 

دارای  سیسلم عصنی در انسان، ایدن مایکوتوکسدین   آسیب
د (  بده عدالوه میلواند   1999 هدددریکز  اهمیت بسیاری است 

در خددو ، در اسددب، ورم ریدده 1باعددل لکوانسفالوماالسددی
هدددای سدددر ان و آسدددیب سیسدددلم عصدددنی در مدددو   

در بررسی  ( 2004 و همکاران ماراسازد  آزمایشگاهی شو
سدایر کشدورها  زمدانی و    پوسیدگی فوزاریدومی بدالل در   

هددای خوزسددلان  اسددلان ودر ایددران از (،2000همکدداران 
(، 2010شدددداگر و همکددداران آ(، لرسدددلان  1390 عظیمدددی 

 پرنمیدان و همکداران   اصفهان، ساری، کرمانشداه و کدرج   
 غالددب یبدده عدددوان گوندده F. verticillioidesنیددز  (2010

مدونیزین  هدای مولدد فو  ردیدابی قدارچ   گزار  شدده اسدت   

                                                           
3
Leukoencephalomalacia 

ی جهت شداسدایی دقید    های ریتت شداخلوی گی براسام
و نددین   باشدد های قارنی در سطح گونه کدافی نمدی  جدایه
لدوژی و  هایی نیازمدد تتصص الزم در زمیده فیزیوعملکرد

 ،2006مرل و سددو دد  لزلددیتاکسددونومی فوزاریددوم هسددل 
اسدلفاده از روشدی کده بلواندد      ( 2010جورادو و همکاران 
 ،داسایی نمایدرا سریعاً شمایکوتوکسین  یقارچ تولید کددده

 2PCR هددایتکدیددک در ایددن راسددلااهمیددت بسددزایی دارد  
زا هدای فوزاریدوم توکسدین   ملدوعی بدرای شداسدایی گونده   

تک کژی ژن هسلدد بعضی از آنها براسام اند  توسعه یافله
بددین    دنشدو مدی  مسلقیماً شامل بیوسدلز مایکوتوکسینکه 

زا بدر اسدام ژن   مایکوتوکسین یمدظور که شداسایی گونه
در  ،باشدد اخلصاصی تولید مایکوتوکسین در آن گونده مدی  

باشدددد هددای دیگددر اخلصاصددی گوندده مددیرو حددالی کدده 
با توجه   (2004 مول و همکاران ،2004 گونزالز و همکاران 

قدارچ فوزاریدوم در گیاهدان بداالخص     هدای  گونده به اهمیت 
ذرت ونقش مهمی که در سالملی حیوانات، انسان و اقلصاد 

هدای ذرت در شدرای    جامعه دارد،در تحقید  حاضدر دانده   
از نظر آلودگی به قارچ فوزاریوم بررسی شدند و از انناری 

-ها آساننسنت به مایکوتوکسین هاآنجایی که ردیابی قارچ

علد   مل یاز گونه های مولکولیبا بکارگیری رو  تر است،
انددیکاتور در جهدت بررسدی    به جد  فوزاریوم به عددوان  

 اسلفاده شد پلانسیل تولید توکسین 
 

 هامواد و روش
 برداری، جداسازی و شناسایینمونه
 1394تدا خدرداد مداه سدال      1393 مداه سدال    ی بهمن     

های ذرت دارای عالئم بیماری قدارنی  برداری از دانهنمونه 
-هدای متللد    و مرغدداری  موجود در سیلوهای دامدداری 

هدا داخدل پاکدت    خراسان رضوی انجام شدد  نمونده   اسلان
مشتصدات الزم   کاغذی مجزا قدرار گرفلددد و پد  از ثندت    

هدای  جهت بررسی به آزمایشگاه مدلقل شدند  آلودگی دانده 
ذرت با اسدلفاده از کشدت آنهدا روی محدی  سدیب زمیددی       

PDA)دکسلروز آگار 
3
WA)و آب آگار  (

4
       تعیین گردید  (

                                                           
2
Polymerase Chain Reaction 

3
Potato Dextrose Agar  

4
Water Agar 
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   WAو  PDAهای کشت کشت دانه ذرت روی محیط

های ذرت پ  از دانهابلدا برای جداسازی قارچ بیمارگر  
بدرای   دقیقده  سده بده مددت   به وسدیله جریدان آب   شسلشو 
 قدرار  یدک درصدد  هیژوکلریت سددیم  در ی سطحضدعفونی 
ها پ  از شسلشو بدا آب مقطدر سدلرون و    دانه داده شدند 

هددای پلددری حدداوی خشددک شدددن در زیددر هددود، در تشددلک
در کشددت گردیدنددد و   WAو  PDAهددای کشددت   محددی 

 نگهدداری شددند    سلسدیوم  یدرجه 25انکوباتور با دمای 
هددای قددارچ عامددل بیمدداری، پرگددده یپدد  از تشددکیل پرگددده

تشددکیل شددده جهددت تحریددک بدده اسددژور زایددی و تولیددد     
بدر  میتدک    محدی  کشدت  ی و میکروکدیدی به ماکروکدید

دو درصد مدلقل شدند  آگار دو درصد و آب(CLA)  1آگار
سداعت   12با تداوب ندوری  UV های پلری زیر نوروتشلک

 یدرجددده 25 و دمدددای سددداعت روشددددایی 12تددداریکی و 
ها بده رو   سازی جدایهخالص  داده شدندقرار  سلسیوم

جهدت نگهدداری بده    ص های خال  جدایهتک اسژور انجام شد
جهدت   های حاوی ماسه سدلرون مدلقدل شددند    میکروتیوب

های خدالص  بررسی میزان رشد، شکل و رنگ پرگده، جدایه
به سلسیوم  یدرجه 25در دمای  PDAروی محی  کشت 

نگهداری شدند  برای شداسدایی  ساعت در تاریکی  72مدت 
از کلیددهای شداسدایی معلندر اسدلفاده     قدارنی  هدای  جدایه
، 1994 و همکداران   گ، بر1983 نلسون و همکاران گردید 

  (2006لزلی و سومرل  و
 

 های مولکولیبررسی

های دانهص قارچ و لهای خااز جدایهDNA اسلتراج 
در  ،بودندد بده قدارچ فوزاریدوم    آلوده  یعیکه بطور  نذرت 

میسدلیوم   یتدوده  یتهیه جهت انجام گرفت  مراحل جداگانه
مددت  ه بد  PDAکشدت   روی محی  خالصهای قارچ، جدایه

زیر نور مسدلقیم  سلسیوم،  یدرجه 25روز در دمای  5-4
ماتیال و  -یلی  نگهداری شدند نور فلئورسدت اسلفاده شد( 

بوسیله اسکالژل ضدعفونی شده در  سژ (  2004 همکاران
ها از روی محی  کشدت تراشدیده   میسلیوم ،شرای  سلرون

                                                           
1
Carnation leaf-piece Agar 

در  هدای ذرت بده  دور جداگانده    و دانده  هدا میسلیوم  شدند
گردیدند  به هاون نیدی سلرون توس  نیلروژن مایع پودر 
اسدلتراج   مدظور یکسان بودن شرای  اسلتراج از یک کیت

DNA (Genomic DNA isolation Kit-IV, 
DENAzist Asia)    اسلفاده شد و مراحل انجدام اسدلتراج

DNA    جهدت  انجدام گرفدت     ن  دسدلور شدرکت سدازنده 
 تعدداد پدد   اسدلتراج شدده،    DNAبررسی کمیت و کیفیت 

میکرولیلددر بددافر  بددا یددک DNAمیکرولیلددر از هددر نموندده  
متلدو  شدد و    (Loading Dye, Fermentas)بارگدذاری  

 2درصد رنگ آمیزی شده با گدرین ویدور   8/0در ژل آگارز 
 ,Electrophoresis)سددددددلگاه الکلروفددددددورز  در د

PowerPac
TM

Basic, BIO RAD, USA)  75تحت وللاژ 
 قرار گرفت  سژ  ژل در معدر   TBE 0/5Xبا بافر  ولت

 Gel) نرداری از ژلعکسد راء بددفش، در دسدلگاه   نور مداو 

documentation, Alphalmager Mini System)   قدرار
مشدداهده و بررسددی   روی ژل DNAو نوارهددای  گرفددت
  ندگردید

 
                                           اختصاصی PCR واکنش

غددازگر اخلصاصددی جددد   آ جفددت یددک در ایددن تحقیدد   
 جهددت  جفددت آغدازگر اخلصاصددی گوندده  پددد و فوزاریدوم  
 سهو  (فوزاریوم خالص قارچ هایجدایه مولکولی شداسایی

ردیدابی مولکدولی   جفت آغدازگر اخلصاصدی گونده  جهدت     
شددد  بکددار گرفلدده ( هددای ذرتآلددودگی فوزاریددومی داندده 

سددداخت شدددرکت مددداکروژن    ی(  آغازگرهدددا1 جددددول
(Macrogen)    از  ری  شرکت دنازیست آسیا، تهیه شددند

میکرولیلدر انجدام شدد  متلدو       25در حجدم   PCRفرآیدد 
 PCR Master Mix (2X)میکرولیلدر  5/12واکدش شامل 

(Thermo SCIENTIFIC) ، میکرولیلددر  پدددDNA  بدده
نانوگرم به عدوان کدلرل مثنت   کدلرل مدفی فاقدد   10غلظت 
DNA  میکرولیلر(، از هدر   پد ، حاوی آب دیونیزه به مقدار

یددک میکرولیلدر بدده   (Forward, Reverse)جفدت آغدازگر   
مقطر فاقد نوکلئداز   میکرولیلر آب 5/5پیکومول و  10غلظت 

                                                           
2
Green Viewer 
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پد  از بهیدده سدازی، در     PCR هدای واکددش  افزوده شدد  
MJ Mini)دسلگاه ترموسدایکلر  

TM
Gradient Thermal 

Cycler Bio Rad, USA)   براسددام برنامدده حرارتددی
(  محصدول  2اخلصاصی هر آغازگر صورت گرفت  جددول 

PCR درصد  رنگ آمیزی شده بدا گدرین    5/1ژل آگارز  از
در یک میدان الکلریکی بدا وللداژ    TBE 0/5Xبا بافر  ویور(
ولت در دسلگاه الکلروفورز عندور داده شدد  سدژ  ژل     90

مشداهده   موردعکسنرداری  با نور ماوراء بدفش در معر 
 قرار گرفت و بررسی 

 
 ن تولید مایکوتوکسی بالقوهبررسی 

ژندومی   DNAبه مدظدور پلانسدیل تولیدد فومدونیزین،      
قارچ با اسلفاده از یک جفدت آغدازگر اخلصاصدی  سداخت     

(  3شرکت مداکروژن( مدورد بررسدی قدرار گرفدت  جددول      
اخلصاصی مطاب  توضدیحات قنلدی  بدا ایدن      PCRواکدش 

ژنددومی قددارچ   DNAتفدداوت کدده بددرای کدلددرل مدفددی از   
Aspergillus flavus  10میکرولیلدر و غلظدت    پد به مقدار 

و تکثیددر در  سددازی گردیدددبهیددده ،نددانوگرم اسددلفاده شددد(
شدامل واسرشدت   حرارتی  یدسلگاه ترموسایکلر با برنامه

 35دقیقه؛  پد سلسیوم،  یدرجه 94سازی اولیه در دمای 
 یدرجدده 94نرخدده شددامل واسرشددت سددازی در دمددای   

 یدرجدده 58دقیقدده؛ اتصددال در دمددای    یددکسلسددیوم، 
 یدرجددده 72دقیقددده؛ بسددد  در دمدددای  یدددکسلسدددیوم، 
 یدرجده  72دقیقه و بسد  نهدایی در دمدای     یکسلسیوم، 
 دقیقه انجام گرفت  10سلسیوم، 

 

 و F. verticillioides،  F. proliferatum  هایو گونه Fusariumتوالی جفت آغازگرهای مورد استفاده برای تشخیص جنس  -1جدول

F. graminearum 
 آغازگر            توالی هدف  PCR (pb) اندازه محصول گونه     منبع 

   ITS  

Bluhm et al. 2004 Fusarium genus 431 Aactcccaaacccctgtgaacata ITS F 

   Tttaacggcgtggccgc ITS R 

   Calmodulin  

Mule et al. 2004 F. verticillioides 578 Cttcctgcgatgtttctcc VER1 

   Aattggccattggtattatatatcta VER2 

   Calmodulin  

Mule et al. 2004 F. proliferatum 585 Ctttccgccaagtttcttc PRO1 

   Tgtcagtaactcgacgttgttg PRO2 

   IGS  

Jurado et al. 2005 F. graminearum ~500 Gttgatgggtaaaagtgtg Fgr-F 

   Ctctcatataccctccg Fgc-R 

   ITS  

Visentin et al. 2009 F. verticillioides 172 aaatcgcgttccccaaattga verITS-F 

White et al. 1990   tcctccgcttattgatatgc ITS4 

   ITS  

Visentin et al. 2009 F. proliferatum 390 gcttgccgcaagggctcgc proITS-R 

White et al. 1990   tccgtaggtgaacctgcgg ITS1 
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و  F. verticillioides ،F. proliferatumهای و گونه Fusariumبرنامه حرارتی آغازگرهای مورد استفاده برای تشخیص جنس  -2جدول

F. graminearum 

 واسرشت سازی اولیه آغازگرها

تعداد 

 بسط نهایی بسط اتصال آغازگرها واسرشت سازی چرخه

VER1/VER2 
95دقیقه،  5 94ثانیه،  50 35  56ثانیه،  50  72دقیقه،  1  72دقیقه،  7   

PRO1/PRO2 
95دقیقه،  5 94ثانیه،  50 35  56ثانیه،  50  72دقیقه،  1  72دقیقه،  7   

verITS-F/ITS4 
94دقیقه،  2 96دقیقه ،  1 35  60دقیقه ،  1  72ه، ثانی 45  72دقیقه،  10   

ITS1/proITS-R 
94دقیقه،  2 96دقیقه ،  1 35  60دقیقه ،  1  72ثانیه،  45  72دقیقه،  10   

Fgr-F/Fgc-R 
94ثانیه،  85 95ثانیه،  35 25  53ثانیه،  30  72ثانیه،  30  72دقیقه،  5   

ITS F/ ITS R 
94دقیقه،  5 94دقیقه،  1 35  58دقیقه،  1  72دقیقه،  1  72دقیقه،  10   

 .مراحل بر حسب درجه سلسیوس استدما در تمامی  *

 توالی جفت آغازگر مورد استفاده برای تشخیص گونه فوزاریوم مولد فامونیزین -3جدول

 PCRاندازه محصول  منبع

(bp) 
 نام آغازگر توالی توالی هدف

Bluhm et al. 2004 183 Fum1 gen CCATCACAGTGGGACACAGT FUM1F 

  
 CGTATCGTCAGCATGATGTA FUM1R 

 

                                                                     نتایج 

 جداسازی و شناسایی عامل بیماری

بیمدداری  ذرت دارای عالئددم ینموندده داندده 22از تعددداد      
هددای متللدد  و مرغددداری قددارنی از سددیلوهای دامددداری
تا خدرداد   1393سال  ماه اسلان خراسان رضوی  ی بهمن

جدایده از جدد     40جمع آوری شده، در مجموع  1394ماه 
فوزایددوم جداسددازی و خددالص سددازی گردیددد  بددا بررسددی 

و مقایسددده مشتصدددات  ه هدددای بدسدددت آمدددده   جدایددد
های شداسایی با کلید آنها کپیوو میکروسک کپیوماکروسک

و لزلی ، 1994 و همکاران ، برگ 1983ن  نلسون و همکارا
                                           ،Fusarium verticillioides، سه گونده  (2006 و سومرل

F. graminearum  وF. proliferatum  بددا بدده ترتیددب
(  4جدایده شداسدایی شددند  جددول     2و  4، 34 هایفراوانی

 هدای گونده  کو میکروسدکوپی  کاکروسدکوپی خصوصیات م
 مزبور به تفکیک به شرح زیر است:

 
 Nirenberg  Fusarium verticillioides (Sacc)گونه -الف
در  قدارچ  یمیدزان رشدد پرگدده    PDAدر محی  کشدت       

 سداعت،  72بعدد از  سلسدیوم   یدرجه 25دمای  تاریکی با
ای و به رنگ های هوایی پدنهمیسلیومسانلی ملر،  9/2 -9/3

کدرم   پشت تشلک پلدری  رنگ پرگده در ،سفید تا خاکسلری
ه سدمت مرکدز بددفش تدا بددفش تیدره رویدت        ای و بتا قهوه
هددای فددراوان میکروکدیدددی CLAکشددت   در محددی  گردیددد
در زنجیرهدای  دوالنی و در سدرهای    تک سدلولی،  نماقی، 

هدددای مدفدددرد بدددر روی فیالیدددد (False-heads)دروغدددین 
 (Monophialide   هددا اغلددب ماکروکدیدددیتشددکیل شدددند

 یدیددواره 3-4کشددیده، راسددت و معمددوالً دارای    ویددل و
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ی ایدن  تدت شدداخل  ری(  نلدای   1عرضی ناز  بودند  شدکل 
 نلسدون و همکداران  گونه بدا توصدی  ارائده شدده توسد       

   و لزلددی و سددومرل ،(1994  و همکدداران  گ، بددر(1983 
( مطابقت داشت  این گونده در ایدران توسد  مهریدان     2006

(، 2002محمدددددی و همکدددداران  (، 2002(، داوودی  2000 
ندددادرپور  ( و2004(، داوودی و مهریدددان  2004  زمدددانی

  ذرت گزار  شده استاز ( 2004 

 

 .ماکروکنیدیD) مونوفیالید    C)رنگ پشت پرگنه    B)   رنگ پرگنه Fusarium verticillioides :(A -1شکل 

 Schewabe  Fusarium graminearumگونه -ب

قدارچ در   یمیدزان رشدد پرگدده    PDAدر محی  کشدت       

سداعت،   72بعدد از   سلسدیوم  یدرجه 25تاریکی با دمای 

رنگ میسدلیوم گلسدرخی تیدره و از پشدت     ، سانلی ملر 2/5

 کشت ای تیره دیده شد  در محی تشلک پلری قرمز تا قهوه

CLA ها نسنلاً کشیده میکروکدیدی تولید نشد  ماکروکدیدی

عرضدی،   یدیواره 5-6و در دو  رف کمی خمیده و دارای 

ای شکل بدود   سلول انلهایی کمی تیز و سلول پایه آن پاشده

وردوکیوم نارنجی کمرنگ و فاقدد کالمیدوسدژور   اسژدارای 

 هایی این گونه با توصی ای  ریتت شداخللن(  2 شکل بود

و   گبدر  و ،(1983  نلسدون و همکداران  ارائه شده توسد   

( مطابقت داشت  این گونه در ایدران توسد    1994  همکاران

کددایمی و  و( 2004داوودی و مهریددان   (،2000مهریددان  

 از ذرت گزار  شده است  (1395مومدی  

 

  ماکروکنیدی C)رنگ پشت پرگنه    B)   رنگ پرگنه Fusarium graminearum :(A -2شکل 

 Nirenberg Fusarium proliferatum (Matsush) گونه -ج

قدارچ در   یمیدزان رشدد پرگدده    PDAدر محی  کشدت       

سداعت،   72بعدد از   سلسدیوم  یدرجه 25تاریکی با دمای 

ای و ملدراکم بده   سانلی ملر، میسلیوم هوایی پدنده  2/3-9/2

رنگ سفید تا مایل به صورتی، رنگ پرگدده از پشدت پلدری    

ه سمت مرکز بدفش تا بددفش تیدره دیدده    ای و بقهوه کرم تا

   درمحدی  هایی به رندگ بددفش نیدز رویدت گردیدد       رگهشد

، ینماق یاتتم مرغی  ،های فراوانمیکروکدیدی CLA کشت

A B C D 

A B C 
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 دروغدین و گداهی سدرهای    به صورت زنجیری تک سلولی،

کدیددی   یهای تولید کدددده یا سلول ی مدشعبهافیالید روی

 هدا   ماکروکدیدیتشکیل شدند (Polyphialide)ندد شاخه 

عرضدددی بدددود   یدیدددواره 3-5داسدددی تدددا کشدددیده بدددا  

ی (  نلای  ریتت شدداخل 3اهده نشد  شکلکالمیدوسژور مش

نلسددون و ارائده شدده توسد      هدای ایدن گونده بدا توصدی     

و لزلددی و  ،(1994  و همکدداران  گ، بددر(1983  همکدداران

ایران توسد   ( مطابقت داشت  این گونه در 2006   سومرل

داوودی و مهریدددان  و (2004  (، ندددادرپور2000مهریدددان  

  از ذرت گزار  شده است( 2004 

 

 

 .ماکروکنیدی D)فیالید   پلی C)رنگ پشت پرگنه    B)   پرگنهرنگ  Fusarium proliferatum :(A -3شکل 

هابرداری و مشخصات جدایهمحل نمونه -4جدول  

کد جدایه  ردیف  محل جمع آوری گونه شناسایی شده 

1 Fj1  F. verticilioides  مرغداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

2 Fj2 F. verticilioides  مرغداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

3 Fj3 F. verticilioides دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

4 Fj4 F. verticilioides دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

5 Fj5 F. verticilioides مرغداری  -نقاب -خراسان رضوی  

6 Fj6 F. verticilioides مرغداری  -نقاب -خراسان رضوی  

7 Fj7 F. verticilioides دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

8 Fj8 F. verticilioides دامداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

9 Fj9 F. verticilioides دامداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

10 Fj10 F. verticilioides دامداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

11 Fj11 F. verticilioides دامداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

12 Fj12 F. verticilioides مرغداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

13 Fj13 F. verticilioides مرغداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

14 Fj14 F. verticilioides مرغداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

15 Fj15 F. verticilioides مرغداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

 
 

A B C D 
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 4ادامه جدول 

16 Fj16 F. verticilioides ذرت آمریکا( -سبزوار  -خراسان رضوی(  

17 Fj17 F. verticilioides ذرت آمریکا( -سبزوار  -خراسان رضوی(  

18 Fj18 F. verticilioides مرغداری -مازندران  

19 Fj19 F. verticilioides  مرغداری –سبزوار  -خراسان رضوی  

20 Fj20 F. verticilioides  مرغداری -سبزوار  -خراسان رضوی  

21 Fj21 F. verticilioides ذرت برزیل( -سبزوار  -خراسان رضوی(  

22 Fj22 F. verticilioides مرغداری -سبزوار  -خراسان رضوی  

23 Fj23 F. verticilioides مرغداری -ر سبزوا -خراسان رضوی  

24 Fj24 F. verticilioides ذرت اکراین( -سبزوار  -خراسان رضوی(  

25 Fj25 F. verticilioides دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

26 Fj26 F. verticilioides دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

27 Fj27 F. verticilioides دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

28 Fj28 F. verticilioides دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

29 Fj29 F. verticilioides دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

30 Fj30 F. graminearum دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

31 Fj31 F. graminearum دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

32 Fj32 F. graminearum دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

33 Fj33 F. graminearum دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

34 Fj34 F. proliferatum دامداری -جوین -خراسان رضوی  

35 Fj35 F. proliferatum دامداری -جوین -خراسان رضوی  

36 Fj36 F. verticilioides ذرت آرژانتین( -سبزوار  -خراسان رضوی(  

37 Fj37 F. verticilioides دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

38 Fj38 F. verticilioides دامداری  -مشهد -خراسان رضوی  

39 Fj39 F. verticilioides مرغداری -مشهد  -خراسان رضوی  

40 Fj40 F. verticilioides مرغداری -مشهد  -خراسان رضوی  

 

های فوزاریوم به روش واکنش مولکولی جدایه شناسایی
PCR اختصاصی                                                     

    DNA هددا بددا اسددلفاده از یددک جفددت آغددازگر     جدایدده
هددای جددد   کدده در جدایدده  (ITS-F/ITS-R اخلصاصددی 
کددد  مدی جفت باز را تکثیر  431ای به اندازه فوزاریوم قطعه
 یبررسی قرار گرفدت  کلیده   (، مورد2004 ران بالم و همکا

جفت بازی از نظر تعلد  بده    431ها با تولید یک قطعه جدایه

(، کده نلدای    4جد  فوزاریوم مورد تایید قرار گرفلدد  شکل
( مطابقدت  2011و همکداران    بدست آمده بدا بررسدی یزیدد   

، F. proliferatumدو جفددت آغددازگر اخلصاصددی   دارد 
PRO1/PRO2  وITS1/proITS-R   قددددادر هسددددلدد در

بده ترتیدب    DNA یقطعده ،  F. proliferatum هدای جدایه
  ویسددلین و همکداران   390( و 2004  مول و همکاران 585
( جفت بازی را تکثیر نمایدد  در ایدن تحقید  در تمدام    2009
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جفدت بداز تکثیدر     390و  585به  ول  DNAقطعه ها جدایه
 .Fیدددک جفدددت آغدددازگر اخلصاصدددی  ( 4شدددد  شدددکل

graminearum، Fgr-F/Fgc-R   و همکدددداران جددددورادو
هدای ریتدت   کده بدا بررسدی وی گدی     هایی( در جدایه2005
 DNAقطعه شداسایی شدند،  F. graminearumی شداخل
هدا  را تکثیر نمود و نشدان داد کده جدایده    یجفت باز ~500

  ( 4باشدد  شکلمی F. graminearumملعل  به گونه 
دو جفت آغازگر  F. verticillioidesبرای ردیابی گونه 

اسدلفاده شدد،   verITS-F/ITS4 و VER1/2 اخلصاصدی،  

بده   DNAقطعده  های این گونه به ترتیدب  که در تمام جدایه
جفدددت بددداز  172 ( و2004  مدددول و همکددداران 578 دددول 

نمایدددد، مطدداب  ( را تکثیددر مددی2009  ویسدددلین و همکدداران
                         یهدددایی کددده از نظدددر ریتدددت شدددداخل   ر جدایدددهانلظدددا

F. verticillioides شداسایی شدند با تکثیر قطعات DNA 
هدای  نلای  بررسدی  ( 4ر مورد تایید قرار گرفلدد  شکلمزبو

ریتددت  مولکددولی ایددن بتددش از تحقیدد ، ت ییدددی بددر نلددای 
 ها بودند ی جدایهشداخل

 

 

( از چپ به راست به ترتیب12،10،7،5،3،1های های متعلق به آن. چاهکشناسایی جنس فوزاریوم و گونه PCRنمایی کلی از محصول  -4شکل

 .F( 5و1چاهک  PRO1/2 .VER1/2  .verITS-F/ITS4 .proITS-R/ITS1 .Fgr-F/Fgc-R .ITS F/R.ی:آغازگرها

verticillioides. کنترل منفی6و2 چاهک ) F. verticillioides. 7و3 چاهک )F. proliferatum ..کنترل منفی8و4 چاهک )                      

F. proliferatum جنس 10.. چاهک )Fusarium. کنترل منفی جنس 9. چاهک )Fusarium. کنترل منفی( 12و11 چاهک ،F. 

graminearum .(M DNA  سایز مارکرbp100 (Ladder, ThermoScientific - Fermentas, Canada). 

 ذرت هایهای فوزاریوم در دانهردیابی مولکولی گونه

خلصاصدی، بدا تولیدد    ا PCRنلای  حاصدل از واکددش    

جفددت بددازی ملعلدد  بدده جفددت آغددازگر   DNA 578 قطعدده

 DNA قطعده  ،VER1/2 (F. verticillioides) اخلصاصی

ملعلدد  بدده جفددت آغددازگر اخلصاصددی   جفددت بددازی 585

PRO1/2 (F. proliferatum)  قطعهو DNA 500~  جفت

 Fgr-F/Fgc-Rبازی ملعل  بده جفدت آغدازگر اخلصاصدی     

(F. graminearum)  نلای  جداسازی و شداسدایی گونده ،-

(  5هدای ذرت را تکمیدل نمدود  شدکل     دانهز های فوزاریوم ا

، ربیعدی مطلد  و همکداران    یمطالعده نلای  بدست آمده بدا  

از بدذور آلدوده    F. proliferatumردیابی گونه در( 1389 

 ،PCRبا اسلفاده از آغازگرهای اخلصاصی بده رو    پیاز

 مطابقت دارد 
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و  VER1/2با آغازگر  F. verticillioides گونه( 1،2چاهک  های فوزاریوم از دانه ذرت.ردیابی گونه PCRنمای کلی محصول  -5شکل

جفت بازی.  585کثیر نوار و ت PRO1/2 با آغازگر F. proliferatumکنترل منفی، گونه  (4،5کنترل منفی. چاهک ،جفت بازی 578تکثیر نوار 

 M DNA) 6و  3چاهک  .جفت بازی 500و تکثیر نوار  Fgc-F/Fgc-Rبا آغازگر  F. graminearumگونه  ،کنترل منفی( 7،8چاهک 

 .bp100 (Ladder, ThermoScientific - Fermentas, Canada)مارکر سایز 

 

                                  بررسیییی پتانسییییل تولیییید فومیییونیزین در گونیییه   
F. verticillioides        

های فوزاریوم از نظر دارا بودن گونه در این تحقی 
یا بالعک  مورد بررسی قرار  و پلانسیل تولید فومونیزین

            های ملعل  به گونهغالب بودن جدایه با توجه به گرفلدد 
F. verticillioides  کارهای مولکولی این بتش از تحقی، 
های ملعل  به این گونه صورت گرفت  از بر اسام جدایه

با  جدایه 15تعداد جدایه بدست آمده از این گونه،  34

که ( FUM1 F/Rاسلفاده از یک جفت آغازگر اخلصاصی  
 DNA 183های فوزاریوم مولد فومونیزین قطعه در گونه

 توس  بالم و همکارانو نماید جفت بازی را تکثیر می
مطاب  انلظار این  ،است مورد بررسی قرار گرفله( 2004 

جفت باز را در  183به اندازه  DNAقطعه آغازگر توانست 
قطعه تولید نماید  در حالی که  ،جدایه مورد بررسی 15تمام 

DNA در نمونه شاهد  مزبور(Aspergillus flavus) 
 ( 6مشاهده نگردید  شکل 

 

 .F (3،2،1،5های . چاهکF. verticillioides در FUM1 F/Rمونیزین توسط آغازگر بررسی پتانسیل تولید فو PCRمحصول  -6شکل

verticillioides 4مونیزین. چاهک دارای پتانسیل تولید فو )A. flavus مونیزین.فاقد پتانسیل تولید فو(M DNA  سایز مارکرbp100 

(Ladder, ThermoScientific - Fermentas, Canada). 
 

 بحثگیری و نتیجه
-پوسیدگی فوزاریومی خوشه یدا بدالل یکدی از ملدداول    

انجدام   مطالعدات  بر اسامباشد  میهای ذرت ترین بیماری
، در ایدران و سدایر کشدورها   بیمداری  این روی عامل  گرفله
غالب شداسدایی   یبه عدوان گونه F. verticillioidesگونه 

غیاصیان و همکداران  ، 2000زمانی و همکاران    شده است
بده عددوان   این گونده  شمال ایران،  مطالعات قنلیدر (  2004

ذرت و  میدزان شدیوع بداال در مدزارع بدرن ،     قارچ بذرزاد با 
بدا توجده بده     ( 1997 زارع و ارشداد   گددم یافت شده اسدت 
هدای ذرت دارای  بدرداری از دانده  نمونده  ،اهمیت این بیماری
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بیمدداری قددارنی موجددود در سددیلوهای دامددداری و  عالئددم 
صدورت   خراسدان رضدوی   اسدلان هدای متللد    مرغداری
 و مولکدولی  یریتت شدداخل  هایبررسی براسام  پذیرفت
های تمام نمونه به قارچ فوزاریوم عامل بیمارگر در آلودگی

                      ایددن میددان،  مشدداهده گردیددد کدده در  جمددع آوری شددده  
F. verticillioides  85ترین گونه با شدیوع  شایعبه عدوان 

( %10 شدیوع   F. graminearumدرصد نسنت به دو گونه 
جداسددازی و شداسددایی ( %2 شددیوع  F. proliferatumو 
 بده  باال بودن شیوع این قارچ بر اسام مطالعات دیگدر   شد

 در بررسدی ( 2005آکوندا و همکداران     اسدت   رسیدهاثنات 
هدای ذرت  نشان دادند که نمونده  ،یومفوزار یهاگونه یوعش

             % دارای آلدددودگی قدددارنی بدددوده و100مدددورد بررسدددی 
F. verticillioides هددای غالددب بدده عدددوان یکددی از گوندده
و در برزیدل نیدز    %( را داشله اسدت 8/70باالترین فراوانی  

 های ذرت نیز گزار  شده اسدت این میزان آلودگی در دانه
از جمله باالترین فراوانی کده ایدن     (2009 روکا و همکاران 

اخیدر   یمطالعده ملعل  بده   ،دهدگونه به خود اخلصاص می
باشدد  مدی مصر در ذرت  روی( 2015عندالفلاح و همکاران  

                      و مولکدددولی یریتدددت شدددداخل نلدددای  بدددر اسدددام کددده
F. verticillioides   گزار  شده اسدت    %4/96با فراوانی

ملفداوت   ،درصد غالب بودن این گونه در مطالعدات متللد   
این مهم شایان ذکر است که نده در تمدام    ولیگزار  شده 
پوسدیدگی  عامدل  های انجام شدده روی  تحقی بلکه در اکثر 
 یبه عدوان گونده  F. verticillioides ،ذرت در فوزاریومی

  .اعالم شده است غالب
بددا اسددلفاده از  فوزاریددوم جددد  هددایشداسددایی گوندده

بده   یهای ریتت شدداخل مول و بر اسام دادههای معرو 
بده سدتلی امکدان پدذیر     ات خصوصدی  این پوشانیدلیل هم
هدای مولکدولی نظیدر    تکدیدک بکدارگیری   ین مدظدور است  بد

PCR ، و  حسدام ، دقی  بسیارگونه  نوع تشتیصدر جهت
                  دو گونده  ( ، 2006 روسل و پلرسدون   نمایددعمل میسریع 

F. verticillioides  وF. proliferatum   بددده لحدددا 
تدهدا   و بسدیار مشدابه هسدلدد    یریتت شداخل خصوصیات
هدا  زا یدا فیالیدد  هدای کدیددی  سلول ،آنها و تفکیک وجه تمایز

هددا از کدیدددی F. verticillioidesه کدده در گوندد باشدددمددی
و بده   (مونوفیالیدد یدک مدفدذ    دارای  یزاهدای کدیددی  سلول
گردند، در حدالی  تشکیل میفیالید( دارای دو مدفذ  پلیندرت 
فیالیددها  هدا از پلدی  کدیددی  F. proliferatumدر گونده  کده  

با توجه به خصوصیات مزبدور شداسدایی     یابددتشکیل می
 یشدداخل با اسلفاده از خصوصیات ریتتها این گونه دقی 

مولکدولی   هدای و بررسدی  باشدبه تدهایی کافی و دقی  نمی
 لزلددی و باشددد مددی جهددت شداسددایی دقیدد  آنهددا ضددروری

فاصدله اندداز رونویسدی شدونده      یناحیده   (2006سدومرل  
یکددی از انددواع  (Internal Transcribed Specer)داخلددی 

هدای اخیدر کداربرد    لکولی است کده در دهده  ونشانگرهای م
بارکدیدگ  DNAهای فیلوژنی و تکدیک بسیاری در پ وهش

کده در آن بتدش   ( 2009پیدا کرده است  شوللز و همکاران 
یابی میشود و برای شداسایی و ژنوم گیاه توالی از کونکی

های متلل  یک جد  مورد اسلفاده تعیین ارتنا  بین گونه
بده مدظدور   (  2009 هولیدگزورث و همکداران   گیردقرار می

بتشدی  اخلصاصدی   PCR واکدش ردتایید نلای  شداسایی 
 ،Calmodulinو تدددوالی ژن  ITS ،IGSاز تدددوالی ناحیددده 

                     هددایگونددهو فوزاریددوم جددد  هددای ملعلدد  بدده   جدایدده
F. verticillioides، F. graminearum و                           

F. proliferatum های مزبور شداسایی تکثیر گردید، گونه
از  F. proliferatumو  F. verticillioidesدو گوندده و 

ی هدا دانده  فوزاریدومی آلودگی ردیابی  تفکیک شدند یکدیگر 
و تددوالی ژن  IGS بتشددی از تددوالی ناحیددهبددا تکثیددر  ذرت

Calmodulin  ذرت فوزاریوم همراه بدا های گونهملعل  به 
ردیدابی  ذرت  یژندومی دانده   DNAاز  بدرده(  سه گونه نام

در   گردیدد ی تکمیدل  شدداخل شدند و نلای  شداسایی ریتدت 
بدا اسدلفاده از آغدازگر اخلصاصدی جدد        مطالعات دیگدر، 

آلددودگی فوزاریددومی در  ITSفوزاریددوم منلدددی بددر ناحیدده 
 اسدت  مورد بررسدی و شداسدایی قدرار گرفلده     خورا  دام

ویسدددلین و همکدداران  (، هم دددین2011 یزیددد و همکدداران 
                             دو گونددددده ITSبدددددا تدددددوالی یدددددابی ناحیددددده ( 2009 

F. verticillioids و F. proliferatum   ت که از نظدر ریتد
بده عدالوه    را تفکیک نمودندد   هسلدد ی مشابه یکدیگرشداخل
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های فوزاریوم عامدل پوسدیدگی ذرت در   در شداسایی گونه
              گونددده کمدددژلک  ،TEF-1تدددوالی ژن بدددر اسدددام ندددین، 

F. graminearum  مسددددلقلگوندددده  سددددهدر نددددین                      
F. graminearum ،F. meridionale  وF. boothii  را

نلای  بدسدت آمدده از    ( 2016شامل شد  دووان و همکاران 
 ،F. verticillioidesهای گونه وردیابی مولکولی شداسایی

F. proliferatum  وF. graminearum  با نلای  مطالعات
 ذکر شده مطابقت دارد   

ذرت  بیمدارگر  عامل به عدوان F. verticillioidesقارچ 
سدالمت   جهدت تولیدد فومدونیزین دارد کده    پلانسیل بداالیی  
های مولد ردیابی قارچاندازد  به متا ره میانسان و دام را 

-مایکوتوکسین با روشهای سددلی کدار پدر زحمدت و وقدت     

هدا و  باشد که نیاز به تجربه در تاکسونومی قدارچ گیری می
 اسریدیواسدا و همکداران  آنالیزهای شیمیایی دارد  هم دین 
به مدظور برآورده شدن این هدف  (،2008هالسلد  ، 2008
بدا تمرکددز بدر شداسددایی    PCRنظیددر  هدای مولکدولی  رو 

-های توکسینبیمارگر گیاه و فوزاریومهای عامل فوزاریوم

، 1998اوداندل و همکداران     اندد قرار گرفله مورد اسلفاده زا
بدا در نظدر گدرفلن    در این راسدلا    (2000همکاران جیمدز و 
در واکددش  ، به عددوان انددیکاتور   F. verticillioidesگونه 
PCR ژن  ،آغازگر اخلصاصدی  به همراه اخلصاصیfum1 
مدورد   این در حالی است که ژن دیابی گردید ر این گونه در

فاقد پلانسدیل تولیدد    که Aspergillus flavusنظر در گونه 
با اسدلفاده    یابی نشدردمطاب  انلظار  باشد،می فومونیزین
هدای فوزاریدوم جداسدازی شدده از دانده      گونه رو از این 

ندین  دووان  ( و 2015 عند الفلاح و همکارانذرت در مصر 
  اندد مونیزین بودهدارای پلانسیل تولید فو( 2016 ارانو همک

تددوالی ژن نیددز بددا تکثیددر  (2008 اسریدیواسددا و همکدداران 
fum1 ، هدای گونده F. verticillioides  و غیدر مولدد   مولدد 
پلانسیل تولیدد   ،حاصلنلای   نمودند وتفکیک  را مونیزینفو

 گونه مزبور و عددم پلانسدیل   هایفومونیزین در تمام جدایه
را  Aspergillus flavusدر گونده   این مایکوتوکسدین  تولید

هدای آزمدایش   جدایده  یکلیده   در تحقید  حاضدر   نشان داد
باشددد، کده بدا    شده، دارای پلانسدیل تولیدد فومدونیزین مدی    

  مطابقت دارد فوق الذکر تحقیقات
های بدست آمده از این بررسی نشان داد که تمدام  یافله
اندد، آلدوده   های ذرت که در شرای  انناری قرار داشلهنمونه
کده در ایدن    باشددد میهای ملعل  به قارچ فوزاریوم به گونه

باالترین فراوانی را به خدود   F. verticillioidesمیان گونه 
اخلصدداص داده اسددت  از آنجددایی کدده داندده ذرت اسددلعداد  

ها به عدوان ترکیناتی سمی زیادی برای جذب مایکوتوکسین
مایکوتوکسدین عدالوه    ذرت به یبدابراین آلودگی دانه دارد،

دهدد، تهدیدد   قدرار مدی  یر بر ایدکه اقلصاد جامعه را تحت تاًث
عوار   جهت ای برای سالمت انسان و دام بههقابل مالحظ

ایدن مشدکل بده دلیدل تقاضدا بدرای       باشد و ناشی از آن می
 تکدیدک اسدلفاده از    افزایش غذا، افدزایش پیددا خواهدد کدرد    

بررسدی ارتندا  پلانسدیل تولیدد     و مولکولی توسدعه یافلده   
هدای ملعلد  بده    های ژنلیکدی گونده  مایکوتوکسین با وی گی

 باشد در مطالعات بعدی حائز اهمیت می قارچ فوزاریوم

 
 منابع

شداسایی عوامل پوسیدگی فوزاریومی بالل در اسلان لرسلان    1389نیا م، و سیاهژو  م، آشداگر ل، رضایی م، درویش
  ، ایران تهرانی گیاهژزشکی ایران، زدهمین کدگرهونخالصه مقاله های  1 صفحه

های قارچ عامل پوسیدگی فوزاریومی   جداسازی و شداسایی جدایه1389پرنمیان م، رهجو و، زمانی م، پیرنیا م، و ذهابی ع، 
ی گیاهژزشکی ایران، موسسه تحثقیقات گیاهژزشکی ایران، خالصه مقاله های نوزدهمین کدگره 62 صفحهخوشه ذرت  

 ایران تهران، 
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ی انزدهمین کدگدره پد خالصده مقالده هدای     82 صدفحه   معرفی قارچ عامل پوسدیدگی  وقده ذرت در قدزوین     1381داوودی ع، 
 ، ایران کرمانشاهگیاهژزشکی ایران، 

خالصده   115 صدفحه   شداسایی عوامل بیماریزای قارنی خوشه و دانه ذرت در مدطقه قزوین  1383داوودی ع، و مهریان ف، 
 ی گیاهژزشکی ایران، تنریز، ایران مقاله های شانزدهمین کدگره

 پیداز  بدذرزاد  هدای مفوزاریدو  بررسدی   1389 و جهدان بتدش و،   ا، فالحلی رسلگار م، روحدانی ح، جعفرپدور ب   ربیعی مطل 

  144تا  137 های  صفحه2 شماره ،24جلد  گیاهان، حفایت نشریه  رضوی و شمالی خراسان دراسلان های

  بررسی پوسیدگی ساقه ذرت و ارزیابی تعدادی از ترکینات با اسلفاده از آلودگی مصددوعی نسدنت بده گونده     1383زمانی م، 
 ی گیاهژزشکی ایران، تنریز، ایران خالصه مقاله های شانزدهمین کدگره 114 صفحهغالب  

  1، شدماره  1، جلدد بررسی پوسیدگی فوزاریومی بدالل ذرت در اسدلان خوزسدلان  مجلده تحقیقدات غدالت        1390 ،ص عظیمی
 .83تا  75های صفحه

   جلدد و فرم جدسی آن از ذرت در مدطقه دشت مغدان   Fusarium graminearumگزار  قارچ  1395، و مومدی ح ،هکایمی 
دومین کدگره گیاهژزشکی ایدران، پدردی  کشداورزی و مددابع  نیعدی دانشدگاه       های بیست وخالصه مقاله 148صفحه  -1

 تهران، کرج   
جداسدازی شدده از    Fusarium moniliformeهدای    تددوع ژنلیکدی در جدایده   1381ند اد ر، و میداسدیان و،   محمدی ع، فرخی

خالصده   135 صدفحه ا بیمداریزایی   نیشکر و بذور ذرت با اسلفاده از گروههای سازگار رویشی و تعیین ارتنا  گروهها بد 
 ی گیاهژزشکی ایران، کرمانشاه، ایران مقاله های پانزدهمین کدگره

خالصده مقالده هدای     289 صدفحه هدای مازنددران و گدیالن       معرفی عامل بیماریزای خوشه ذرت در اسلان1370مهریان ف، 
 ی گیاهژزشکی ایران، اصفهان، ایران نهاردهمین کدگره

خالصه مقاله های شدانزدهمین   120 صفحهدشت مغان   704  مایکوفلور بذر ذرت هینرید رقم سیدگل کرام 1383نادرپور م، 
 ی گیاهژزشکی ایران، تنریز، ایران کدگره
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Abstract  

Fusarium, a phytopathogenic fungus in fields of corn, not only reduces the quality and quantity of crops 

but also causes food contamination and endangers people  ̓s health by producing some mycotoxins such 

as Fumonisin (FUM). In the present study, samples were collected from fungal disease symptoms- 

showing corn from different livestock and poultry storage in Khorasan-Razavi province. Having placed 

the corn on PDA and WA, isolates belonging to Fusarium genus were isolated and purified. As a result, 

a total of 40 isolates were obtained among which three species were identified as Fusarium 

verticillioides, F. graminearum and F. proliferatum with isolated frequencies of 34, 4 and 2, 

respectively. To support these results,  DNA was extracted from the isolates from corn seeds and the 

fungal ribosomal DNA was amplified using PCR with species- specific primers. In addition, using PCR 

with the specific primers (FUM1 F/R) 15 isolates of F. verticillioides, as the prevalent species were 

examined for fumonisin production. The results indicated that all of the examined F. verticllioides 

isolates gave the expected fragment with  183 bp in size. Therefore, this study demonstrated that F. 

verticllioides isolates genetically have a potential for fumonisin-production. It also showed that the PCR-

based technique can be used for the identification, distinction and detection of the Fusarium species. 

Keywords: Prevalent species, Fusarium verticillioids, Fumonisin, Specific Primer. 
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