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  چکيده
  

 عامل Cryphonectria parasitica قارچ يهاهيبه منظور تعيين وضعيت باروري و تيپ آميزشي جدا

شامل ويسرود،  (شفتن درخت در يش ايدو منطقه اصلي روه در يبلوط، چهار ناحسوختگي درختان شاه

 در يت باروريوضع.  برداري شدالن نمونهيگ در استان) شامل دوران (رضوانشهرو ) طالقان و باباركاب

براي اين . دي جدايه بدست آمده از اين مناطق مورد بررسي قرار گرفت و تيپ آميزشي آنها معلوم گرد٥٤

 M1297 (MAT-1) و M1115 (MAT-2)هاي آميزشي مشخص، استاندارد با تيپكار تالقي با دو جدايه 

آگار صورت ‐ هاي پتري حاوي محيط كشت آبدرون تشتك Castanea sativa قطعات ساقه يبر رو

   در بيشترMAT-2 و MAT-1 از دو تيپ آميزشي يکيبراساس نتايج بدست آمده، وجود . گرفت

  ها در تالقي با هر يك ازجدايه% ٣/٢٠در اين بررسي . بات شداث%)  ٣/٧٢(هاي مورد مطالعه جدايه

ها نيز با هر دو تيپ از جدايه% ٤/٧هاي آميزشي استاندارد قادر به تشكيل پريتسيوم نبودند و همچنين تيپ

  . آميزشي سازگاري جنسي داشتند و تشكيل پريتسيوم در آنان مشاهده شد

  

  .يستي، تنوع زينابارور، يتي، ساختار جمعMAT :هاي كليديواژه

  
  مقدمه

بلوط ترين بيماري درختان شاهمهمبيماري سوختگي  
  كهگردد ميبلوط در دنيا محسوب هاي شاهدر اكثر جنگل

 بلوطهاي اخير روي بسياري از درختان شاهدر سال
)Castanea sativa Miller ( استان گيالن گسترش يافته و

 ,.Ghezi et al)استخسارات زيادي را به وجود آورده 

 ستييك قارچ آسکوم عامل اين بيماري .(2009
 Cryphonectria parasitica (Murill)با نام کيهتروتال

Barr هاي انجام شده در دنيا كنترل طي بررسي. باشد مي
  هاي  س انتقال ويروس توسط جدايهاسا بيولوژيك بر

  سبب بهبودي درختان مبتال  )hypovirulent (آزارکم
 & Anagnostakis, 1987; Robin)گردد مي  اين بيماري به

Heiniger, 2001). آزاريخصوصيت کم انتقال 
(avirulence) سيستم سازگاري دو جدايه توسط ميان 

نوتركيبي وقوع آنجايي كه از . شودميرويشي محدود 
هاي  گروه و ايجادتنوععوامل ترين از مهميکي جنسي 
 مانع تواندمي  اين امر،باشد مي رويشي جديدسازگار 

 آزارکمهاي   جدايهزاستفاده اک با يولوژيت مبارزه بيموفق
 زيرا ميزان انتقال .(Bissegger et al., 1997) گردد

 به فرد ديگر کاهش از يک فرد آزاريخصوصيت کم
توسط آزاري  طرف ديگر، ويروس عامل کماز. يابد مي

  دريثل جنسدمي تول، پس،يابد مي انتقال نهاآسکوسپور
 عامل بازدارنده در انتشار ويروس کي C. parasitica قارچ

  قارچ .روديعت به شمار مي در طبآزاريو خصوصيت کم
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C. parasitica ب يترکهاي هتروتال با همانند ساير قارچ
تقابل، توليدمثل جنسي  ميزشي آميدمثلي توليساختارها

پ يک فنوتي يزشيپ آميدر واقع ت. کندرا آغاز مي
 نيي تعيکي است که بر اساس ساختار ژنتي جنسيسازگار

 يگاه ژنيک جاي. (Glass & Kuldau, 1992) شوديم
)MAT (با دو آلل) (  متناوب)ايديومورفMAT-1و   

MAT-2 (ي جنسيستم سازگاري سي،ديدر مرحله هاپلوئ 
   همچون قارچهاي هتروتالستيشتر آسکوميرا در ب

C. parasitica لقاحيکه در مراحل بعدکند يکنترل م ، 
 و MAT خاص مربوط به يهافرمون م کنندهينقش تنظ
. (Marra & Milgroom, 2001)  را به عهده داردها گيرنده

  به صورتيزشي آميهااين تيپ C. parasiticaدر قارچ 
MAT-1  وMAT-2 شوندداده مي نشان(Milgroom et al., 

1993; McGuire et al., 2004) .اي هتروتالهدر قارچ ،
د با يان افراد هاپلوئيها تنها مگامت انيک لقاح موفق مي

. گردد مي حاصل MAT يگاه ژني متفاوت در جايها آلل
ان ي را در ميدمثل جنسي توليزشيپ آمي ت،نيبنابرا
 ي جنسيت متقابل در سازگاري با خصوصييهاهيجدا

 ,.Shiu & Glass, 2000; Souza et al)  سازديمحدود م

2003).  
ستم دو ي با س يک فرد ديپلوئيد در يک گونه هتروتال

 در ۱:۱زان متعادل ي را به ماي سازگارهدي، هاپلوئيقطب
ن يجاد خواهد کرد و در اي از قارچ ايعيت طبيک جمعي

 رخ يش از خودلقاحيچ عنوان بي به هيحالت دگرلقاح
 ,.Kronstad & Staben, 1997; Giraud et al)نخواهد داد

2008).  
   در قارچيجنسري و غيدمثل جنسيهر دو نوع تول

C. parasitica دمثل يت با توليک جمعير ددهد اما يرخ م
 به نسبت يزشي آميهاپيتتعداد شتر، وجود ي بيجنس
 اگر وقوع. (Bissegger et al., 1997) رود انتظار مي۱:۱
 يدمثل جنسيد، تولرخ ند ۱:۱ به نسبت يزشي آميهاپيت

روس که ي و پراکنش ويتيدر ساختار جمع را ينقش موثر
در قارچ يي زايماري و کاهش بآزاريکمجاد يسبب ا

 سازگار يهاگروهتنوع ن يبنابرا. نخواهد کردفاء ي، اگردد مي
 جهت يمهم عوامل يزشي آميهاپيتفراواني  و يشيرو

ک يولوژيمبارزه ب و موفقيت آزاريويروس عامل کمانتشار 
 شوندمي محسوبآزار هاي کمهبا استفاده از جداي

(Sotirovski et al., 2004; Montenegro et al., 2008).  
 از ي تعداديدمثل جنسيدر اين تحقيق وقوع تول

آوري شده از استان جمع C. parasitica قارچ يهاهيجدا
 يهاپيتنوع ن ي و همچنيشگاهيط آزمايگيالن در شرا

  .گرفت آنان مورد بررسي قراريزشيآم
  

  هاواد و روشم
   قارچجداسازي و خالص سازي ،بردارينمونه

ويسرود، طالقان (در مناطق شفت طي بازديدهايي كه 
 به عمل استان گيالن) دوران(رضوانشهر  و )و باباركاب

پوست .  شدبردارينمونهآلوده بلوط از درختان شاهآمد، 
 نمونه چهار از هر شانکر، نمونه پنجدرختان آلوده به تعداد 

.  شدنديز از وسط شانکر جداسازي نمونه نيكه و ياز حاش
هاي پالستيكي مجزا به آزمايشگاه داخل كيسهها اين نمونه

 ٢٠به مدت هاي پوست  نمونهقطعاتي از. منتقل شدند
ماده فعال،  %١٥/٠(م يت سديپوکلريدقيقه در محلول ه

 يضدعفون%) ٥مايع سفيدكننده تجاري تهيه شده از 
. با آب مقطر سترون شستشو شدندسپس سطحي و 

ط ي محيمتري حاو سانتي٩ ي پتريها تشتکبهها نمونه
 به (PDA)آگار + دکستروز  + ينيب زميکشت عصاره س

، منتقل شدند و به  پتري در هر تشتکليتر ميلي ٢٥زان يم
 تحت ٢٥±١° C ي روز درون انکوباتور در دماهفتمدت 
شانکر يك جدايه به  از هر  . شدندي نگهداريکيط تاريشرا

خالص سازي به .  ادامه کار انتخاب شدي برايطور تصادف
% ٢آگار ‐ اسپور كردن روي محيط كشت آبروش تك

 حاويصورت گرفت و پس از كشت درون لوله آزمايش 
  .  نگهداري شدندPDA  کشتمحيط

  هاارزيابي تيپ آميزشي جدايه

،  به دست آمده در اين تحقيق جدايه۲۷۲از ميان کل 
 يبه طور تصادفجدايه به منظور تعيين تيپ آميزشي  ٥٤
  با دويتالق. انتخاب شدندت هر منطقه يان جمعياز م

 M1297، يزشيپ آميتنماينده دو جدايه استاندارد 
(MAT-1) و M1115 (MAT-2)قطعات يرو ن قارچي از ا 

هاي استاندارد  جدايه.انجام شد Castanea sativaساقه 
بخش (نگ يگليطرف دکتر ر از M1095همراه با جدايه 

) سييقات جنگل، سوي جنگل، موسسه فدرال تحقياکولوژ
  .ي انجام اين مطالعه اخذ شده بودندبرا

از روش توصيه شده  يزشيپ آميت جهت آزمون تعيين 
 به Bissegger et al. (1997)  وRigling  (2006)توسط 

   قطر بهC. sativa تازه يهاساقه. شرح زير استفاده شد
چهار  به طول يدند و به قطعاتيه گرديتهسانتيمتر  ۵/۱‐ ۲
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. م شدندي تقسقسمتده و از قاعده به دو يبرمتر سانتي
 در ي دو مرتبه در دو روز متوالين قطعات طيسپس ا

   اتوکالو درونقهي دق۳۰ به مدت C۱۲۱°ي دما
  يهر قطعه ساقه در وسط تشتک پتر. شدندسترون 

ط يده قرار گرفت و سپس محسترون ش)  سانتيمتري۹(
که يخته شد به طوريبه دور آن ر% ۵/۱آگار ‐ کشت آب
 . پوشش دادي اطراف ساقه را در سطح پتريکامالً فضا

ها به طور جداگانه آزمايشگرها به همراه هر کدام از جدايه
 در سمت يگريک سمت و دي در يکي(ط کشت ي محيرو
 سپس در دند ويمنتقل گرد) بلوطگر قطعه ساقه شاهيد
  شبانهدر  روشنايي  ساعت۱۶ و تحت دوره ºC۱±۲۵ي دما
 ۵ن مدت يپس از ا . شدندي روز نگهدار۱۴به مدت  و روز
و ساقه کشت ط ي محي روسترونتر آب مقطر يليليم

ل شده ي تشکيهاه شد تا سوسپانسيوني از کنيديوماضاف
 يون روين سوسپانسيا. ه گردديه تهيتوسط هر دو جدا

ده شد به يه بود پاشيزش دو جدايه که محل آمقطعه ساق
 سپس آب اضافه . ساقه را پوشش دادي که تماميطور

ي  در دماپتري يهاتشتک. ديدرون تشتک ازآن خارج گرد
°C۱±۱۸روز شبانه ساعت در۸ يي تحت دوره روشنا  

 ماه بعد چهار تا  دوهانگهداري شدند و تشکيل پريتسيوم
ها در آزمايشگره با ي هر جدايالقت . قرار گرفتيابيمورد ارز

پ ي تآزمايشگر دو يدو تکرار انجام شد و شاهد شامل تالق
 يي به تنهاآزمايشگرو هر ) شاهد مثبت(گر يکدي با يزشيآم
  .و هر کدام در دو تکرار در نظر گرفته شدند) يشاهد منف(

 M1095 (MAT-2)جدايه  از ين بررسين در ايهمچن 
 استفاده ي جنسين سازگارييتعز جهت يروس نيآلوده به و

زا هاي بيمارياين جدايه آزمايشگر با برخي از جدايه. شد
 يتالق.  داده شدي تالق، انتخاب شدنديکه به طور تصادف

در دو تکرار انجام شد و شاهد  M1095جدايه ه با يهر جدا
شاهد (گر يکدي با يزشيپ آمي تآزمايشگر دو يشامل تالق

و هر کدام ) يشاهد منف (يي تنها بهآزمايشگرو هر ) مثبت
ز ين آزمون نيج اينتا. در دو تکرار در نظر گرفته شدند

 شد يابي ارزپتري آزمايش قبل يهار تشتکيهمزمان با سا
  .گرديدسه ي مقاآنج حاصل از يو با نتا
 ي حاصل از تالقيهاهي جدايکي مشخصات مرفولوژيبررس

  يزشي آميهاپيت

 در ، باروريها در جدايههاي تشکيل يافتهوميتسيپر 
 توسط سوزن سترون از هاي آزمايشگر،جدايه با يتالق

% ۵۰ک يد الکتيمحلول اساز . خارج شدندداخل استروما 

. دياستفاده گردهاي ميکروسکوپي براي تهيه نمونه
 يها اندامابعاد مشاهده و هانمونهک يات مرفولوژيخصوص
 يا آسکوکارپ، آسک و آسکوسپوره نظيرمختلف

Cryphonectria parasiticaمدرج ي با استفاده از عدس 
 ۳۰ براي  BH-2 نوري المپوس مدل کروسکوپي ميرو

  . ها، تعيين شدمورد از هر کدام از اندام
 ي حاصل از تالقيها آسکوسپوريزن قدرت جوانهي بررس

   يزشي آميهاپيت

اين  سترونط يشرادر با استفاده از سوزن سترون و 
هاي حاوي آسکوسپورها از آسک. گرفترت صوآزمايش 

 و به درون  شدنده برداشتهي هر جدايهادرون پريتسيوم
سترون منتقل گرديدند و سوسپانسيون آب مقطر 

ون در رقت ين سوسپانسيسپس ا. آسکوسپور به دست آمد
ط کشت به ي محي رو آسکوسپورها کهين، در حدييپا

% ۲ار آگ‐ ط آبي محي قابل شمارش باشند، رويآسان
 سطح ي تماميکنواختيکه به طرز ي  به طور،خته شدير
 C °۱±۲۵ يها در دمااين تشتک.  کشت را پوشاندطيمح

.  شدندينگهداري کيط تاري ساعت در شرا۱۸‐ ۲۴به مدت 
- زده و جوانههجوان آسکوسپورهايزان ين مدت ميپس از ا
 يزنکروسکوپ شمارش شد و قدرت جوانهير مينزده در ز
  .ديمحاسبه گرده يهر جدا

  
  نتايج

  ها جدايهيزشيپ آميتتعيين 

 مورد مطالعه در C. parasiticaي قارچ هاهيجدا
سرود، طالقان و يو(و شفت ) دوران( مناطق رضوانشهر

تمامي . ند شديي شناسايشگاهيط آزمايدر شرا) بابارکاب
بلوط و  ساقه شاهيها پس از گذشت دو هفته روجدايه
 رشد کردند و يبه خوبپتري ک ط درون تشتين محيهمچن

ط کشت ي ساقه و محي بر روي فراوانيهاوميديکنيپ
ها وميديکنين پي ا کهها نشان داديبررس. ل دادنديتشک
 ماه دوپس از گذشت . بودند يي بااليي قدرت اسپورزايدارا

 مورد يهاهيجدا% ۴۵، يون اسپوريح سوسپانسياز تلق
 دادند که بيشتر ل آسکوکارپي بارور شدند و تشکيبررس

 يزشيپ آمي داده شده با تي تالقيه هايها، جداهين جدايا
)(M1297 MAT-1بارور در يهاهين تعداد از جدايا.  بودند 
 نددا کرديش پيافزا% ۸۰باً به يان ماه چهارم تقريپا
 دو ي شاهد که حاويهاهمچنين در تشتک). ۱شکل(

 ليا تشکهوميتسيز پري متقابل بودند نآزمايشگره يجدا
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نشان داده شده است، ) ۲(اما همانطور که در شکل . شدند
 نداشتند ي جنسي، بارورييها به تنهاآزمايشگرهر کدام از 

  . ساقه ظاهر نشدي بر رويچ آسکوکارپيو ه
ه يزا و جدايماريه بيک جداي ي تالقيدر بررس 

 از دو MAT-2 M1095)(روس يپووي آلوده به هآزمايشگر
مه ي نين اندام ها تنها رويار، ظهور ا سازگيزشيپ آميت

 زا مشاهده شديماريه بيسمت جدا ساقه قرار گرفته در
   .)۲شکل (

  

  
هاي بالغ حاصل از تالقي تيپ هاي آميزشي سازگار  پريتسيوم‐۱شکل 

 ۱۸ پس از نگهداري در دماي ،Cryphonectria parasiticaدر قارچ 
 در شبانه روز به مدت  ساعت۸گراد و دوره روشنايي درجه سانتي

؛ عدم توانايي باروري و عدم تشکيل پريتسيوم در )چپ(چهار ماه 
  ).راست( از يک تيپ آميزشي C. parasiticaجدايه از قارچ  آميزش دو

  
هاي مورد بررسي از قارچ  وضعيت تيپ آميزشي جدايه‐۱جدول 

Cryphonectria parasiticaدر استان گيالن   
  مناطق بررسي شده

جمع کل ويسرود    طالقان بابارکاب  دوران
  تيپ نوع 

  آميزشي

۱۶  ۳  ۱  ۲  ۱۰  MAT-1 
۲۳  ۴  ۳  ۱۱  ۵  MAT-2  
۴  ۰  ۱  ۱  ۲  MAT-1, MAT-2* 
**عدم تشکيل پريتسيوم  ۳  ۴  ۳  ۱  ۱۱

ها پريتسيوم در آميزش با هر دو جدايه آزمايشگر تشکيل  در مورد اين جدايه*
  .شد
يتسيومي در آميزش با هر دو تيپ آميزشي ها هيچ پر در مورد اين جدايه**

  .تشکيل نشد

 يهاهين جداي شده بيي شناسايزشيپ آميع دو تيتوز
 آورده )۲( و )۱(ش در جدول ين آزماي در ايمورد بررس
  % ۶/۷۹ نشان داد ين بررسيج حاصل از اينتا. شده است

ط ي شرادر ي قادر به باروري بررسمورد يهاهيجدا
  % ۵/۵هاي دوران، هيجدا% ۱۰ا ام، شگاه بودنديآزما

 طالقان با هر دو يهاهيجدا %۵/۱۲سرود و ي ويهاجدايه
 در ،وم دادنديتسيل پري تشکيزشي آميهاپي تآزمايشگر

 يهاهاي بارور در ميان جدايه نوع جدايهني که ايحال
چ کدام يه با هي جدا۱۱در مجموع . بابارکاب مشاهده نشد

  . نداشتندي جنسيها سازگارآزمايشگراز 
 و MAT-1 يزشيپ آمي هر دو ت،در همه مناطق 

MAT-2در يزشيپ آمين دو تيزان اي اما م. وجود داشت 
در مناطق .  مشاهده نشد۱:۱ به نسبت ياچ منطقهيه

 غالب MAT-2 يزشيپ آميسرود تيبابارکاب، طالقان و و
ش يبآميزشي پ ين تيزان ايسرود ميکه در وي  به طور،بود
اما در . بدست آمد MAT-1 يزشيپ آمي ت برابرپنجاز 

ه ها غالب بود و نسبت ين جداي در بMAT-1پ ي ت،دوران
  .ن شديي تع۲:۱ يزشيپ آمين دو تيوجود ا
  

  

  
هاي قارچ در تالقي جدايه  باروري جنسي‐۲شکل

Cryphonectria parasiticaهاي آميزشي سازگار  با تيپ  
)MAT-1 و MAT-2) .(A (زا يماريآميزش دو جدايه ب)(V و 

. هابلوط در هر دو سمت جدايهتشکيل پريتسيوم روي ساقه شاه
)B (زا آميزش جدايه بيماري)(Vآزار  و جدايه کمM1095) H ( و

  . آزارعدم تشکيل پريتسيوم در سمت جدايه کم



 ۸۹  ...ي تيپ آميزشي در ها آللوضعيت باروري و پراکنش : نژاد مقدم و همکارانمهدي  

   و نوع تيپ آميزشي آنها در ناحيه  C. parasiticaهاي  جدايه۵۴ فهرست ‐۲جدول 
 )Ba(، بابارکاب )Ta(، طالقان  )Vi(، ويسرود  )Do(دوران 

  جدايه  تيپ آميزشي  تيپ آميزشي
MAT-1  MAT-2  

  جدايه
MAT-1  MAT-2  

Do-1-1 +  + Vi4-2  ‐ + 
Do2-2 + ‐ Vi6-1  ‐ + 
Do2-3 + ‐ Vi6-2  ‐ + 
Do3-3  ‐ + Vi6-3  ‐ + 
Do6  + + Vi7  ‐ + 
Do7  ‐ + Vi8-1  + ‐ 

Do8-1  + ‐ Vi8-2  ‐ ‐ 
Do8-3  ‐ + Vi9-1  ‐ ‐ 
Do9  + ‐ Vi9-2  ‐ + 

Do10-3  + ‐ Vi9-3  ‐ + 
Do14  + ‐ Vi9-4  ‐ + 

Do16-2  ‐ ‐ Ta1 ‐ + 
Do18-2  ‐ ‐ Ta3-2 ‐ ‐ 
Do19  + ‐ Ta5-2  ‐ ‐ 

Do21-1  + ‐ Ta16-1  ‐ ‐ 
Do23-2  ‐ + Ta19  +  ‐ 
Do24-2  ‐ + Ta21-1  ‐ + 
Do25  + ‐ Ta23  - + 

Do26-2  + ‐ Ta25-2  + + 
Do28-2  ‐ ‐ Ba5-1 ‐  +  
Vi1-1 ‐ ‐ Ba5-2 ‐  +  
Vi1-2 ‐ + Ba8-2 ‐  +  
Vi1-3 ‐ ‐ Ba10 +  ‐  
Vi2  ‐ + Ba11 +  ‐  

Vi3-1  ‐ + Ba13  +  -  
Vi3-2  + + Ba14  ‐  ‐  
Vi4-1  + ‐ Ba15-2 -  +  

  
  هاک پريتسيوميات مرفولوژيخصوص

 بارور در يهاهيل شده در جدايهاي تشکپريتسيوم 
اين ). ۳جدول( مشاهده شدند نسبتاً مختلف ياندازه ها

سياه بودند و به صورت ره تا ي تياها به رنگ قهوهوميتسيپر
 فرورفته به طور کامالً يا انفرادي و يي چندتايهادسته

ها  نارنجي رنگ و در کنار پيکنيديوم زرد تايدرون استروما
شان داده شده  ن)۳(همانطور که در شکل . قرار داشتند

 و ه شکل بودياها کروي تا کمي کوزهاست، شکل اين اندام
ره يتاي قهوهده و يار بلند و کشيهر کدام از آنان گردن بس

به . شدندمي که پس از بلوغ از استروما خارج ،داشتند

ها به طور کامل وميتسينکه پرين سبب با وجود ايهم
 اما به واسطه خروج ،بودندشده ده يتوسط استروما پوش

 قابل ي از آنان به آسانياريگاه بسين اندام ها جايگردن ا

  .ص بوديتشخ

هاي  خصوصيات مرفومتريک مرحله جنسي جدايه‐۳جدول 
  C. parasiticaقارچ 

 )µm()  ميانگين(SE ±اندازه  
  هاي قارچاندام

  طول  عرض
  ۴۸۵ ±۸۵  ۴۴۰ ± ۶۰  آسکوکارپ

  ۱۹۰۰ ± ۸۰۰  ۱۳۰ ± ۲۰  گردن آسکوکارپ
  ۵/۴۲ ±۵/۷  ۸ ±۱  آسک

  ۹ ± ۲  ۵/۴ ± ۵/۰  آسکوسپور

 
 ساقه يها رووميتسي، پري جنسيش سازگاريدر آزما 

ط داخل ي محيز اطراف آن و روي نيشاه بلوط و تعداد کم
ها بود، مشاهده هيزش جدايکه محل آمپتري تشتک 
ها، در سمت قطعات وميتسيشتر پراکنش پريب. شدند
 کشت داده شده در دو طرف ساقه بود و در يهاهيجدا
.  در وسط ساقه حضور داشتنديتعداد کمترسه يمقا

 مختلف متفاوت يهافراواني تشکيل آنان در بين جدايه
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  شده آسک وي بررسيهاوميتسي پريدر درون تمام. بود
 يها چماقآسک .آسکوسپور به تعداد فراوان مشاهده شد

عدد و حاوي هشت ه کوتاه بودند ي پايده و دارايشکل، کش
 .ف قرار داشتنديدو ردکه در بودند، آسکوسپور 
ک ي داراي شکل، صاف و يضوي، برنگبي هاآسکوسپور

  .بودند يواره عرضيد
  

  
 پريتسيوم، آسک و آسکوسپورهاي قارچ ‐۳شکل 

Cryphonectria parasitica هاي آميزشي حاصل از تالقي تيپ
  سازگار تهيه شده در محلول اسيد الکتيک

  
  تالقي آسکوسپورهاي حاصل از يزنقدرت جوانه

زش ي در آمC. parasitica قارچ  باروريهاتمامي جدايه
 با ، بالغيهااي آميزشي، آسکوکارپهپي تآزمايشگرهايبا 
ن ي ايآسکوسپورها. د کردندي فراوان توليي اسپورزاييتوانا

آگار در ‐ ط آبي محيقارچ پس از خروج از آسک رو
پورها آسکوسن يا.  بودنديزنشگاه قادر به جوانهيط آزمايشرا

 ۲۵ ي ساعت در دما۱۸ ي ال۱۶ به مدت يپس از نگهدار

خروج لوله .  کردنديزن گراد شروع به جوانهسانتيدرجه 
 صورت يک قطب آسکوسپور و به صورت خطي از تندش
 جوانه ي آسکوسپورهاتفکيک ، ساعت۲۴ که پس از ،گرفت
  ).۴شکل( قابل مشاهده بود ي نزده به راحتجوانه زده و

.  مختلف متفاوت بوديها هي در جدايزن قدرت جوانه
. ن شدييه تعي در هر جدايزنن درصد جوانهيانگيم
 و %۸/۷۵ها هيان جداين درصد در مين مقدار ايشتريب

زني ميانگين درصد جوانه. د مشاهده ش%۸/۳۴ن آن يکمتر
، %۸/۵۹، طالقان %۱/۶۲سرود ي وي تحت بررسيهاجدايه
  .ديحاسبه گرد م۲/۵۲و بابارکاب % ۷/۵۹دوران 
  

  
 Cryphonectriaزني آسکوسپورهاي قارچ جوانه‐۴شکل

parasiticaاز راست . هاي آميزشي سازگار حاصل از تالقي تيپ
آگار درون ‐ ساعت بر روي محيط آب۲۴ و ۱۸پس از : به چپ

  .گراد درجه سانتي۲۵تشتک پتري در دماي 
  

  بحث
در  و تشکيل پريتسيوم فقطق لقاح ين تحقيدر ا

  متقابليزشي آميها از گروهيان افراديمهايي که القيت
 يها به طوري که در هيچ کدام از تالقي. اتفاق افتادبودند،

ن ي ا. مشاهده نشدي بارورش با خودآزمايشگره يک جداي
پ يوجود دو گروه ت يشگاهيط آزمايشرا در يبررس
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 تحت يهاهيان جداي را در مMAT-2) و (MAT-1 آميزشي
قارچ که  کند تاييدن مشاهده توانست يا. ن داد نشايبررس

C. parasiticaستم يک سي ،هاستير آسکومي همانند سا
  . داردي دو قطبي خودناسازگار جنسيبارور
 به ، غالب بوديزشيپ آميک تيدر همه مناطق وجود  
 و سه منطقه MAT-1 )دوران(ک منطقه يکه در ي طور
 غالب پين تيتروانفرا) طالقان سرود، بابارکاب ويو(گر يد

MAT-2 با اين وجود، به دليل عدم دسترسي به . بودند
هاي کافي از کليه مناطق، امکان تغيير اين تعداد جدايه

مطالعات . هاي بيشتر وجود داردنتيجه با مطالعه جدايه
 بالکان ي تحت بررسيهاهيجدا% ۹۶نشان داده است که 

 تعداد و) EU-12(ي شيک گروه سازگار روي در يجنوب
 MAT-1 يزشيپ آميک گروه تيز در يها نهي از جداياعمده

 ميزان تنوع کم). Sotirovski et al., 2004(قرار گرفتند 
 يزشيپ آميک تي و وجود تنها يشي سازگار رويهاگروه

ران يدر ا C. parasitica قارچ يهاتيان جمعيغالب در م
. ، مشابه استيج بدست آمده در بالکان جنوبيبا نتا
 تحت يهاو اسپانيا نيز بيشتر جدايهونان ين در يهمچن

) MAT-1 (يزشيپ آميک تاز ي ،ن مناطقيادر مطالعه 
 Perlerou & Diamandis, 2006; Montenegro) اندبوده

et al., 2008).  
Mehdinejad (2008) جدايه، نشان ۲۷۲ با بررسي 

است که در حال حاضر چهار گروه سازگار رويشي در  داده
وجود  C. parasiticaناطق مختلف استان گيالن از قارچ م

هاي ژني گاهيجادر  ي جنسيبي که نوترکيياز آنجا .دارد
سازگار  يهاجاد تنوع گروهي ايمنبع اصل، vicک يرفومپلي

با توجه به اين که به ن يهمچن  ،رودرويشي به شمار مي
 ک قارچ تازه وارد شدهي C. parasiticaرسد قارچ  نظر مي

 عدم وجودن ي بنابرا،)Ghezi et al., 2009(باشد ران يبه ا
 ل قابليتواند دلهاي آميزشي ميپي ت براي۱:۱نسبت 

سازگار رويشي  يها کم بودن تنوع گروهيه توجقبولي براي
نکه يبا وجود ا.  باشدي مناطق تحت بررسيهادر جمعيت

ط يها تحت شرا در قارچيزشيستم آميک سيژنت
   شناخته شده است اما هنوز يه خوب بيشگاهيآزما

 در مورد عملکرد و نقش آنان در ساختار ي کميهادانسته
د مثل يهر دو نوع تول. ت بدست آمده استي جمعيکيژنت

  ن قارچ رخ ي ايهاهين جداي در بيرجنسي و غيجنس
هاي ا توجه به عدم تساوي در نسبت تيپدهد اما بيم

جه يتوان نتن، ميهاي استاآميزشي در ميان کل جدايه

ها حاصل از تين جمعي از اياگرفت که بخش عمده
   . باشديرجنسيدمثل غيتول

  يزشيپ آمي تيهاهي جداين پژوهش تماميدر ا
MAT-1  س هيپوويرو آلوده به آزمايشگرکه با)(MAT-2 
M1095 زايماريه بي داده شدند، در سمت جدايتالق 

عدم   کهنداهدمطالعات نشان دا. پريتسيوم تشکيل دادند
، آزارکم يهاهي جدايميقتوليد فرمون جنسي و ماده ع

  شوديميي  و اسپورزايدمثل جنسي تولسبب كاهش
Elliston, 1985; Zhang et al., 1993) .( نتايج اين مطالعه

  .نمايدتاييد ميرا آزار کمه ي جدايميماده عقنيز، 
ن ي ايدمثليستم تولي در سي و دگرباروريخودبارور

رد اما يگيعت به طور همزمان صورت ميرچ در طبقا
ين در ا. باشد ميشگاه نادر يط آزماي در شرايخودبارور

   بارور شده قادر به هاياز جدايه% ۳/۹مطالعه تعداد 
  . بودنديزشي آمآزمايشگروم با هر دو يتسيل پريتشک

Bissegger et al. (1997) دهي پدعنوان کردند که اين  
  توليد هتروکاريون، خودباروري وجهيتواند در نتيم

.  رخ داده باشدقارچ پرگنه) خته بودنيآم(ناخالص بودن 
در  C. parasiticaت ي جمعي جنسي سازگاريبررس
ه در يوم توسط هر دو جدايتسيد پريس نشان داد  توليسوئ
ها هيه جداي که بقي در حال،زش مشاهده شدين آميچند

.  بودنديدر به بارور قايزشيپ آمي تآزمايشگرک يتنها با 
ستم ي و سپس ظهور آن، به عملکرد سي خودبارورييتوانا

  Marra & Milgroom (2001).  نداردي وابستگيدگربارور
 وابسته به يستم خودباروريمشاهده کردند که ظهور س

ستم ين سييتع يدر بررس. باشد مي يطيعوامل مح
و  يشگاهيط آزمايها که در هر دو شراهي جدايدمثليتول
  يهاصورت گرفته بود، تعدادي از جدايه يعيطب

C. parasitica شگاه بودندي در آزماي خودباروريکه دارا، 
ن يهمچن . داشتنديترعي سري باروريعيط طبيتحت شرا

شتر آن در يشگاه و وقوع بي در آزمايامکان خودلقاح
ستم ي نشان دهنده آن است که سيعيط طبيشرا
ر ي تحت تأثيتا حدود زياد C. parasitica در يدمثليتول
ها با  در اين مطالعه جدايه. قرار دارديکيط اکولوژيشرا

 رسداز اينرو به نظر مي. اندروش تک اسپور خالص شده
اي مطالعه اما هيچ . ناخالص بودن پرگنه قارچ منتفي است

درک پديده  به منظور دستيابي به شواهدي براي
  . ه استنگرفت خودباروري در اين تحقيق صورت



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره دانش گياهپزشکيمجله   ۹۲

 و يج بدست آمده از هر دو مشاهدات دگربارورينتا
 از ساختار ييهاتواند سبب درک جنبه مييخودبارور

تواند به ي ميخودبارور. گردد C. parasiticaي تيجمع
 يتيل ساختار جمعي در تشکيرجنسيدمثل غيهمراه تول

    همچنين  و مطالعه  اين   نتايج . باشد مشابه نقش داشته
هاي سازگار رويشي اندک، که در مطالعه روهوجود گ

Mehdinejad (2008) مشخص شده است، امکان   
  اميدوار را  آزار کم هاي کمک جدايهه  بيولوژيک بکنترل

  

  . است ساخته
  

  سپاسگزاري
هاي انجام اين مطالعه بدون دسترسي به جدايه

از اينرو از دکتر . پذير نبودآزمايشگر تيپ آميزشي امکان
قات ي جنگل، موسسه فدرال تحقيبخش اکولوژ(لينگ ريگ

هاي آزمايشگر به خاطر ارسال جدايه) سيجنگل، سو
  .شودقدرداني مي
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