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 چکیده
 در واقع جنگلی مختلف مناطق از Armillaria قارچ از یدیوکارپباز هفده شمار ،1391 الی 1389 یها سال آذر تا شهریور یها ماه طی در

 جدایۀ ده از استفاده با جنسی سازگاری آزمون سپس .آمد دست به قارچی جدایۀ 24 ها آن از و یگردآور گلستان و مازندران گیالن، یها استان

 برای همچنین تالقی آزمون .گرفت انجام A. cepistipes و A. mellea، A. gallica اروپایی ۀگون سه از آزمایشگر یۀجدا دوازده با منتخب

 گروه دو در را ها یهجدا ای، گونه ینب تالقی 360 در جنسی سازگاری آزمون شد. استفاده نیز یا گونه درون جداسازی معیارهای تشخیص

A. mellea و A. gallica ا،ه یتالق وتحلیل یهتجز .شدند شناسایی سازگار نیمه یا و سازگار یها واکنش یا گونه درون تالقی 126 در داد. قرار 

 شناختی ریخت تغییر همچنین و (BLF) تیره خطوط تشکیل فراوانی و (MFF) یهیف یا ای ریسه پیوند فراوانی از آشکاری جداسازی

 جداسازی هم زا خوبی به را A. cepistipes و A. mellea، A. gallica گونه سه جنسی تالقی آزمون همچنین داد. نشان را پرگنه (مورفولوژی)

 تبارزایی ارتباط رغم به ایران از آمده دست به A. gallica ۀگون داد. نشان شان ییاروپا همتای با را ایرانی یها گونه جنسی سازگاری و کرد

 ۀگون مفهوم از استفاده که کند یم مشخص تحقیق این نتایج بود.مجزا  یکل به باروری نظر از ،A. cepistipes ۀگون با نزدیک ی(فیلوژنتیک)

 استفاده همچنان تواند می ها یهجدا از درست الگوی انتخاب با که است رویشی و جنسی سازگاری های یبررس شامل قارچ این در بیولوژیکی

  .دشو

 

 .پرگنه مورفولوژی ،قارچ ی،رویش سازگاری ی،جنس سازگاری ،آگاریکالس کلیدی: یها واژه
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ABSTRACT 
During September to November 2010-2012, 17 fruiting body specimens of Armillaria were collected from diverse 
forest sites in Guilan, Mazandaran and Golestan Provinces (Iran) and 24 basidiocarp derived isolates were obtained. 
Mating tests were performed using 10 Iranian representative isolates and 12 European tester strains of European 
species including A. mellea, A. gallica and A. cepistipes. Crossing tests were also used for identification of 
interspecific and intraspecific separation criteria. In the mating test of a total number of 360 interspecific crosses, 
Iranian isolates were divided into two A. mellea and A. gallica groups. Hemi-compatible and compatible reactions 
were found in 126 interspecific crosses. Analysis of crosses demonstrated clear separation for both MFF (mycelial 
fusion frequency) and BLF (black line frequency) and also change in culture morphology. Mating data clearly 
distinguished three species including A. mellea, A. gallica and A. cepistipes and defined sexual compatibility of 
Iranian species with their European counterparts. In spite of close phylogenetic relationship between Iranian A. 
gallica and A. cepistipes, it also represented a significant clear cut based on the sexual fertility. The results suggest 
that biological species concept in these fungi consist of using both somatic and sexual compatibilities that still can be 
used in case of selection of a proper pattern of isolates. 
 
Keywords: Agaricales, culture morphology, fungus, sexual compatibility, somatic compatibility. 
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 مقدمه

 میان در Armillaria (Fr.:Fr) Staude جنس

 است. مستثنا مورد چندین در عالی یها تیوسیدیباز

 و نددار یدئدیپلو رویشی ۀمرحل جنس این اعضای

 جنس این در متنوع یها (زومورفایر) نماریشه

 گرفته نظر در بزرگ رویشی یها گروه صورت به

 داشته دوام سال هزاران تا صدها توانند یم که شوند یم

 .(Smith et al., 1992; Ferguson et al., 2003) باشند

-یدئدیپلو یا و یدئدیپلو زندگی ۀچرخ نوع دو

 جنس این .شود یم مشاهده جنس این در دیکاریوتیک

 و داشته ای گسترده میزبانی ۀدامن و جغرافیایی انتشار

 اهمیت بر افزون .ددار زیادی اهمیت اقتصادی نظر از

 این یها گونه برخی ،ییزا یماریب لحاظ به اقتصادی

 (ساپروفیتی) پودرستی ویژگی A. gallica مانند جنس

 شمار به جنگل در چوب کنندگان هیتجز از و هاشتد

 عامل عنوان به A. mellea ۀگون .(Fox, 2000) ندآی یم

 در بیگ حاتم جنگل در بلوط درختان زوال اصلی

 ,Davari & Askari) است شده معرفی ردبیلا استان

2005).  

 از استفاده با بیولوژیک یها گونه تشخیص تاکنون

 در سودمند ابزار یک عنوان به آمیزشی یها آزمون

 است. هشد استفاده قارچ این (تاکسونومی) بندی آرایه

 تفاوت (Hintikka, 1973) هینتیکا بار نخستین

 تک از آمده دست به یها پرگنه ماکرومورفولوژیکی

 ینا بنابر کرد. مشاهده را یقارچ بافت و هااسپور

 یها ومیسلیم اسپوری، تک یها کشت ها همشاهد

 که یدرحال کنند یم ایجاد رنگ کرم تا سفید هوایی

 قارچی بافت یها کشت از آمده دست به یها هیجدا

 و هستند هوایی یها ومیسلیم بدون و صاف ه،فشرد

 وی .شوند یم دیده تیره یا قهوه رنگ به معمولطور به

 جنسی سازگار های یتالق در که داد نشان همچنین

 با برابر پرگنه (مورفولوژی) ظاهر یا شناختی ریخت

 این بربنا کند. می تغییر قطبی چهار آمیزشی نظام

 و نددار B و A آلل دو یدئهاپلو یها ومیسلیم ،نظام

 ناستوموزآ) 1ای هیفه پیوند و میسلیوم دو تماس از پس

 :دهد رخ است ممکن زیر حالت چهار از یکی ،(هیفی

                                                                               
1. Mycelial Fusion Frequency  

 نوع این در که (،incompatible) ناسازگار واکنش (1

 و کنند می رشد هم کنار در قارچی شریک دو واکنش

 و ای ریسه پیوند و ها ریسه یختگیآم درهم گونه یچه

 این گیرد. نمی صورت ها پرگنه ظاهر در تغییر همچنین

 A1B1 xآلل با ها آلل برهمکنش ۀجنتی در واکنش

A1B1 سازگار واکنش (2 .گیرد می صورت 

(compatible،) ای ریسه پیوند واکنش نوع این در 

 یکنواخت ۀپرگن تشکیل به منجر و گیرد می صورت

 و صاف به (fluffy) ای پنبه از پرگنه ظاهر شود. می

 و ها هسته مهاجرت کند. می تغییر (crustose) چرمی

 کند. می طی را آرامی نسبت به فرآیند شدن دیئدیپلو

 A1B1 x آللیها آلل برهمکنش ۀنتیج در واکنش این

A2B2 سازگار نیمه واکنش (3 شود. می ایجاد (a-

common hemi compatible،) ترکیب نتیجه در 

 (4 گیرد. یم صورت A1B1 x A1B2 آللیها آلل

 b-common hemi) سازگار نیمه واکنش

compatible،) آللیها آلل ترکیب نتیجه رد A1B1 x 

A2B1  واکنش ،4 و 3 یها حالت در .شود یم انجام 

 واکنش در که تفاوت این با است. ناسازگاری همانند

 دو بین بازدارنده ۀناحی یک طورمعمول به ناسازگار

 بدون طورمعمول به ناحیه این .شود یم تشکیل جدایه

 صورت به ها ومیسلیم یا و بوده هوایی یها ومیسلیم

 .(Shaw & Klie, 1991) شوند یم دیده پراکنده

 هفت تاکنون جنسی، سازگاری آزمون از استفاده با

 گونه پنج ،(Korhonen, 1978) اروپا در بیولوژیک ۀگون

 .(Anderson & Ulltrich, 1979) شمالی آمریکای در

 گونه ده ،(Kile et al., 1989) استرالیا در گونه شش

 چین در گونه سیزده و (Ota et al., 1998) ژاپن در

(Qin et al., 2007) تحقیق در است. شده شناسایی 

 ۀگون چهار نیز اُنتاریو شمال در و کانادا در آمده عمل به

 (.Dumas, 1998) است شده شناسایی بیولوژیک

 از گونه هفت شناسایی برای مفهوم این همچنین

 ادهاستف اپنژ شمال در "Nag E" نامشخص ۀگون جمله

 تحقیق تنها پایۀ بر (.Ota et al., 2009) شد

 ۀگون شش ،(Asef et al., 2003) ایران در آمده عمل به

  و A. mellea، A. borealis، A. cepistipes :بیولوژیک

A. gallica است هشد شناسایی ،نام بدون ۀگون دو و. 

 A. gallica و A. mellea یها گونه تحقیق این در
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 بررسی مورد یها هیجدا نظر از را فراوانی بیشترین

 دادند. نشان

 ,Korhonern) آمده عمل به تحقیقات نخستین در

1978; Anderson & Ullrich, 1979 )بیولوژیک یها گونه 

 .شدند داده تشخیص نابارور شمالی آمریکای و اروپایی

 میان جنسی سازگاری از کمی های هدرج آن پی در ولی

 که یطور به ،شد مالحظه یا قاره ینب مختلف یها گونه

  و NABS X بین کامل نداشتن سازگاری

A. cepistipes وجود همچنان لیکن شد. مشاهده اروپا 

 NABS XI و اروپا A. cepistipes ۀگون بین سازگاری

 تحقیق در .Morison et al., 1985)) است شده مشاهده

 جزیرة شبه از جدید یبردار نمونه یک پایۀ بر نیز دیگری

 میزان آمریکا در (Olympic Peninsula) پیکالم

 اروپا A. cepistipes ۀگون بین جنسی سازگاری درصد۶۰

 در .(Banik et al., 1996) است شده گزارش NABS XI با

 ,NABS XI, NABS X  یها گونه ارتباط بررسی در آن پی

A. sinapina و شمالی آمریکای A. cepistipes با اروپا 

 ،rDNA برش در RFLP مشترک (اندب) نوار یک ةمشاهد

  ۀگون بین درصد57 معادل جنسی سازگاری همچنین

A. cepistipes با اروپا NABS XI در متجانس ۀگون دو این 

 محققان توسط نسبی سازگاری این شدند. گرفته نظر

 (.Berubee et al., 1998) است شده مشاهده نیز دیگر

 یها نهگو بین کم جنسی سازگاری علت به که یدرحال

NABS X و  A. sinapina اروپایی ۀگون با A. cepistipes 

 جدید ۀگون عنوان به NABS X و دیگر از جدا ها گونه این

 .(Banik et al., 1998) گرفتند قرار مدنظر

 شمالی کرة یمن در Armillaria جنس اعضای آغاز در

 و شناختی ریخت یا ظاهری های یژگیو پایۀ بر

 ۀگون و شد تقسیم گروه چهار به ی(یکاکولوژ) شناختی بوم

mellea .A حلقۀ بدون گونۀ همچنین A. tabescence 

 گرفته نظر در جداگانه (کالستر) خوشۀ یک عنوان به

 سوم خوشۀ در پایۀ این بر .(Korhonen, 1995) شدند

 در و A. borealis و A. ostoyae، A. gemina یها گونه

  ،A. gallica، A. cepistipes یها گونه چهارم خوشۀ

A. sinapina، A. calvescence، NABS X و NABS XI 

 gallica  خوشۀ نام به یادشده خوشۀ گرفتند. قرار

 چهارم خوشۀ بندی آرایه مفهوم که یدرحال .شد معرفی

 .(Korhonen, 1995) رسد یم نظر به مبهم هنوز

 A. gallica و A. cepistipes یها گونه سویی از

 و هستند نزدیک هم به بسیار ظاهری ظلحا به اروپایی

 اخیر، یها سال در ی(فیلوژنتیک) تبارزایی تحقیقات در

 نظر در یصتشخ قابل غیر ITS ۀناحی توالی لحاظ به

 مولکولی جدید یها روش کاربرد اگرچه .شدند گرفته

 (EF-1α) آلفا بسط عامل ژن توالی از استفاده مانند

 داده نشان گونه دو این بین را یا مالحظه شایان تنوع

 نزدیک ارتباط با گونه دو این همچنان ولی ،است

 شوند یم گرفته نظر در ها گونه دیگر به نسبت تبارزایی

 گیرند یم جای (Gallica) باالکالد یک در و

(Anthonin et al., 2009; Hasegawa et al., 2010). 

 نیز شمالی آمریکای در آمده عمل به تحقیق در

 نشانگر از استفاده با شده شناسایی وژیکبیول یها گونه

AFLP دییتأ ریبوزومی یها ژن توالی همچنین و 

 بیولوژیک یها گونه امروز (.Kim et al., 2006) اند هشد

 های تجزیه از استفاده با چین در شده شناسایی

 خوشۀ در نامشخص یها گونه و شده بررسی تبارزایی

A. gallica گرفتند جای (Coetzee et al., 2015.) 

 ،دارد وجود ایران در فراوانی به Armillaria اگرچه

 در قارچ این مورد در اندکی بندی آرایه اطالعات ولی

 یقموردتحق یک جز به است. دسترس در ایران

 آن طی که ،Asef et al. (2003) توسط شده انجام

  ،A. cepistipes، A. borealis شامل گونه چهار

A. mellea و A. gallic است، شده شناسایی ایران از 

 یها گونه شناسایی ینۀزم در دیگری بررسی هیچ

 است. نگرفته صورت ایران در جنس این بیولوژیک
 و باروری قابلیت ،بیولوژیک ۀگون بررسی ازآنجاکه

 بهتر شناخت در ها گونه بین یکیژنت های تبادل امکان

 نظربه ضروری بیمارگرها تکاملی قابلیت و ظرفیت

 بندی آرایه یختگیر درهم به توجه با همچنین د،رس یم

 تحقیق این اخیر، یها سال در Armillaria یها گونه

 ۀگون مفهوم قابلیت و کاربرد نحوة بررسی هدف با

 یها گونه دامنۀ و حدود تعیین برای بیولوژیک

Armillaria ارتباط بررسی همچنین و ایرانی 

  و A. mellea، A. gallica اروپایی یها گونه بیولوژیک

A. cepistipes برای ،ایرانی منتخب یها هیجدا با 

 به نزدیک یها گونه های تعامل در ابهام رفع به کمک

 است. گرفته صورت A. gallica خوشۀ در هم
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 ها روش و مواد
 قارچی یها هیجدا و یبردار نمونه

 پایگاه شش از 1391 الی 1389 یها سال یها ماه در

 گیالن شامل ایران شمالی اناست سه در واقع جنگلی

 گلستان و بهشهر( و )نور مازندران )شفارود(،

 و شد انجام هاییبازدید (بندان آب و آباد یعل )کردکوی،

 یبردار نمونه Armillaria قارچ باردهی یها اندام از

 در گردش با آلوده یها پارسل آغاز در گرفت. صورت

 یک جنگلی پایگاه هر در و شدند شناسایی جنگل

 از تصادفی طور به و شد انتخاب آلوده یها پارسل

 یبردار نمونه چوب روی شده لیتشک یها وکارپیدیباز

 کاغذ روی تازه یها کالهک از قارچ پرینت اسپور شد.

 ۀدرج 3۰ دمای در ها وکارپیدیباز سپس .شد تهیه

 و پرینت اسپور یک اسپورهای .ندشد خشک سلسیوس

 آب تریل یلیم 1۰ به فلس از کوچکی های هقطع یا

 مختلف یها غلظت سپس و شد اضافه سترون مقطر

 و اصلی غلظت شامل اسپور (سوسپانسیون) دروایۀ

 حاوی) درصد2 آگار مالت محیط روی پنج به یک رقت

 درصد1۶ یلمبنو ،درصد5/1 آگار ،درصد2 مالت ةعصار

 پخش ن(یاسترپتومایس سولفات گرم یلیم 1۰۰ و

 ۀدرج 25 دمای در حاصل پتری یها تشتک .شدند

 زده جوانه سپورهایزیدیواب شدند. نگهداری سلسیوس

 و شده جدا نوری میکروسکوپ زیر در روز( 3-7 )بین

 یها هیجدا شدند. منتقل جدید آگار مالت محیط به

 1۰ درپوشدار یها لوله درون آمده دست به منتخب

 درصد75 حاوی) آگار مالت کشت محیط حاوی لیتر یلیم

 و پپتون درصد5/۰ دکستروز، درصد75 مالت، ةعصار

 از پس و( Worall, 1991) شدند منتقل (آگار درصد5/1

  .شدند ینگهدار سلسیوس ۀدرج 4 دمای در رشد

 

 جنسی سازگاری آزمون

 ،آمده دست به قارچی یها هیجدا میان از تحقیق این در

 در مختلف جغرافیایی مناطق از منتخب ۀجدای ده

 پایۀ بر ها هیجدا .ندشد استفاده هنمایند عنوان به ایران

 از جدایه شش .اند شده انتخاب جغرافیایی ۀفاصل

 شش از نماینده عنوان به دور جغرافیایی های هفاصل

 کردکوی، نور، ،آباد یعل شفارود، شامل جداگانه پایگاه

 در واقع پارسل یک از جدایه چهار و بهشهر و بندان آب

 انتخاب نزدیک اییجغرافی ۀفاصل از )نور( پایگاه یک

 از اروپایی آزمایشگر هایهیجدا 12 .(1 )جدول اند شده

 ةدانشکد و فنالند طبیعی منابع تحقیقات مؤسسۀ

 .شدند دریافت صربستان ،بلگراد دانشگاه شناسی جنگل

 .A و A. gallica، A. cepistipes ۀگون سه هر از

mellea ند.شد استفاده تالقی انجام برای جدایه چهار 

 و روسیه ایتالیا، کشورهای ،آزمایشگر یها هیجدا أمنش

 .(1 )جدول ندبود الغپرت

 
 جنسی سازگاری آزمون در استفاده مورد یها هیجدا .1 جدول

Table 1. Isolates of Armillaria used in mating tests 
Reference Species   Host  Locality Isolate 

 Armillaria sp. Cerpinus betulus Iran- Guilan-Shafarood P4 

 Armillaria sp. Alnus sp. Iran- Golestan-Aliabad M6 

 Armillaria sp. Dead wood Iran-Mazandaran-Nour V1 
 Armillaria sp. Pierocarya fraxinifolia Iran – Golestan- Kordkuy R1 

 Armillaria sp. Coprinus betulus Iran- Golestan-Abbandan N1 

 Armillaria sp. Parrotia persica Iran- Mzandaran-Behshahr H10-9 
 Armillaria sp. Fagus orientalis Iran-Mazandaran-Nour V2-9-2 

 Armillaria sp. Dead wood Iran-Mazandaran-Nour V2-3 

 Armillaria sp. Dead wood Iran-Mazandaran-Nour V4 
 Armillaria sp. Dead wood Iran-Mazandaran-Nour V5 

Korhonen (1978) Armillaria mellea. Pinus sylvestris Italy-Trentino, Giovo KK030761/1 

Korhonen (1978) Armillaria mellea Corylus sp. Italy,Trentino, Maso Omeri KK032777 
Korhonen (1978) Armillaria mellea Pinus sp. Maderia-Portugal KN97081/1 

Korhonen (1978) Armillaria mellea Pinus sylvestris Italy-Trentino, Terme Di Comano KK03196/1 

Korhonen (1978) Armillaria mellea Quercus sp. Moscow, Bot. Garden GBS KN10028/1 
Korhonen (1978) Armillaria gallica Picea abies Italy,Trentino, Tenno KK03045/2 

Korhonen (1978) Armillaria gallica Unknown Russia,Voronezh, Tellerman Forest KK07008/2 

Korhonen (1978) Armillaria gallica Unknown Russia, Mordovia, Sarnask KK05297/1 

Korhonen (1978) Armillaria cepistipes Unknown Russia, Moscow, "Loc.vyii Ostorv" KK10024/1 

Korhonen (1978) Armillaria cepistipes Unknown Russia, Siberia, Krasnoyark KK09043/2 

Korhonen (1978) Armillaria cepistipes Unknown Russia, Siberia, Krasnoyark KK09043/5 
Korhonen (1978) Armillaria cepistipes Fagus Silvatica Italy, Veneto,Monte Grappa KN03089/2 
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 استفاده آزمایش این در جدایه 22 مجموع در

  یها گونه از آزمایشگر جدایۀ دوازده شامل که شدند

A. mellea، A.gallica، A. cepistipes تک ۀجدای ده و 

 سازگاری پایۀ رب ایرانی یها هیجدا بود. ایرانی اسپور

 سازگاری و پرگنه ظاهر نکردن تغییر یا تغییر با جنسی

 و تماس ناحیۀ در 1تیره خطوط وجود بررسی با رویشی

 ده ند.شد شناسایی اروپایی یها هیجدا با تعامل در

 آغاز در آزمایش این در نامشخص گونۀ با ایرانی جدایۀ

 گونه سه هر )از آزمایشگر جدایۀ دوازده با تکرار سه در

 .A و A. mellea، A. gallica یها گونه شامل آزمایشگر

cepistipes) از پس شدند. تالقی جدایه چهار 

 گونه، تشخیص و ها واکنش نوع ثبت و بندیگروه

 های یتالق آمده دست به یها گروه یها هیجدا

 محیط در ها یتالق آزمایش شدند. نیز یا گونه درون

 رشد سرعت برحسب گرفت. صورت درصد1 آگار مالت

 انجام رایب روزه 7-1۰ جوان یها پرگنه جدایۀ هر

 به میسیلومی یها قرص شدند. استفاده تالقی آزمون

 جدایه هر پرگنه جوان حاشیۀ از متر یلیم 5 ابعاد

 تکرار دو در یمترسانتی 1۰ پتری یها تشتک درون

 دیگر هم از مترمیلی 1۰ و 5 متفاوت های هفاصل در

 در تفاوت امکان علت به نظر مورد الگوی تند.گرف قرار

 زمان ایجاد منظور به و مختلف یها هیجدا رشد سرعت

 شده انجام یها یتالق در ها واکنش بررسی برای کافی

 تشتک سه در و تکرار سه در ها یتالق .شد انتخاب

 حاوی یپتر یها تشتک گرفت. صورت جداگانه پتری

 شرایط در سلسیوس ۀدرج 23 دمای در ها تالقی

 اه هیجدا بین تعامل و شده نگهداری مداوم تاریکی

 دو در ها واکنش دهینمره و بررسی متناوب طور به

 شد. انجام کشت از پس هفته پنج و سه زمانی ۀفاصل

 آزمون انجام در استاندارد روش پایۀ بر زمان این

 دیرتر یا و زودتر و شده گرفته نظر در جنسی سازگاری

 Qin) نیستند دقیق ارزیابی قابل ها واکنش زمان این از

et al., 2007.)  
 

                                                                               
1. Black Line Frequency  

 نتایج
 قارچی یها هیجدا و یبردار نمونه

 پایگاه شش از اسپوری تک جدایۀ 24 تحقیق این در

 غرب شمال یها جنگل از بخشی در واقع جنگلی

 )طرح آباد یعل جنگل شرق شمال تا شفارود( )جنگل

 مانند برگ پهن مختلف های یزبانم از و سرخداری(

 بین در آمدند. دست به لرگ و توسکا ممرز، افرا، راش،

 یا پنبه و یدرنگسف پرگنۀ که ییها آن ها هیجدا این

 تالقی انجام از پیش و زمان گذشت با که داشتند

 و ندادند نشان پرگنه ظاهر در تغییری گونه چیه

 آزمون در اطمینان با هاپلوئید یها پرگنه عنوان به

 شدند. انتخاب بودند، استفاده قابل جنسی سازگاری

 جغرافیایی فاصلۀ پایۀ رب همچنین انتخاب این

 از که یطور به گرفت. صورت جنگلی مختلف های پایگاه

 از همچنین شد. انتخاب نماینده یک جنگلی پایگاه هر

 انتخاب پارسل یک به مربوط جدایه چهار پایگاه، یک

 ده آمیزشی های یتالق انجام برای مجموع در و شدند

 شدند. استفاده نماینده جدایۀ

 

 جنسی سازگاری آزمون

 کننده شرکت یها هیجدا سازگارینا و سازگاری بررسی

 تماس، ۀناحی در رنگ یرهت خط ظهور پایۀ بر واکنش در

 و پرگنه دو تماس محل در جداگانه ۀناحی دنبو

 یچرم به یا پنبه سفید از پرگنه ظاهر تغییر همچنین

 محل در هوایی یها ومیسلیم حذف یا و کاهش و

 در پرگنه آشکار رنگ غییرت با همراه پرگنه دو تماس

 گرفت. صورت پتری تشتک پشتی و رویی نمای

 و رویشی سازگاری پایۀ بر بررسی مورد یها هیجدا

 شدند. یبند گروه جنسی

 ی،ا گونه درون و ای گونه ینب تالقی 423 میان از

 علت به ها یتالق دیگر بودند. ارزیابی قابل تالقی 4۰8

 ارزیابی قابل خصنامش واکنش یا و پرگنه نکردن رشد

 منتخب یها هیجدا با تالقی ۶9 مجموع در نبودند.

 یها هیجدا با H10-9 و P4، M6، R1، V1 شامل ایرانی

 )+( مثبت واکنش ،A. mellea ۀگون اروپایی آزمایشگر

 تالقی سه در شد. داده تشخیص جنسی سازگار و

 اروپایی آزمایشگر ۀجدای با H10-9 ۀجدای به مربوط
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KK030761، شد. شاهدهم سازگار نیمه اکنشو 

 مجموع در گروه، این یها هیجدا مورد در که یدرحال

 .A و A. gallica آزمایشگر یها هیجدا با تالقی 144

cepistipes ناسازگاری ظهور و (-) منفی واکنش 

 با همراه تالقی از پس هفته سه تا دو میسیلیومی

 در پرگنه دو تماس محل در قوی ةتیر خطوط تشکیل

 بود. مالحظه شایان ،پرگنه پشتی و رویی نمای دو ره

 شش شامل که نظر مورد یها هیجدا ها یتالق این

 قرار A. mellea گروه در را بود باال یادشدة جدایۀ

 (.2 )جدول دادند

 
 اروپایی آزمایشگر یها هیجدا و ایرانی یها هیجدا های تالقی .2 جدول

Table 2. Mating tests between Iranian isolates and European tester strains 
A. mellea 

 

A. gallica    A. cepistipes 

Is
o
la

te
 

K
K

0
3
0
7
6
1

 

K
K

0
3
2
7
7
7

 

K
N

9
7
0
8
1

 

K
K

0
3
1
9
6
/1

 

K
N

1
0
0
2
8
/1

 

K
K

0
3
0
4
5
2

 

K
K

0
7
0
0
8
/2

 

K
K

0
5
2
9
7
1

 

 

K
K

1
0
0
2
4
/1

 

K
K

0
9
0
4
3
/2

 

K
K

0
9
0
4
3
/5

 

K
N

0
3
0
8
9
/2

 

P4 + + + + - - - -  - - - - 

P4 + + + +  - - - -  - - - - 

P4 + + + +  - - - -  - - - - 

M6 + + + +  - - - -  - - - - 

M6 + + + +  - - - -  - - - - 

M6 + + + +  - - - -  - - - - 

V1 + + + +  - - -   - - - - 

V1 + + + +  - - - -  - - - - 

V1 + + + +  - - - -  - - - - 

R1 + + + +  - - - -  - - - - 

R1 + + + +  - - - -  - - - - 

R1 + + + +  - - - -  - - - - 

H10-9 + + + H  - - - -  - - - - 

H10-9 + + + H  - - - -  - - - - 

H10-9 + + + H  - - - -  - - - - 

N1 + + + +  - - - -  - - - - 

N1 + + + +  - - - -  - - - - 

N1 + + + +  - - - -  - - - - 

V2-92 - - - -  + + + +  * * * * 

V2-92 - - - -  + + + +  * * * * 

V2-92 - - - -  + + + +  * * * * 

v2-3 - - - -  + + + +  - - - - 

v2-3 - - - -  + + + +  - - - - 

v2-3 - - - -  + + + +  - - - - 

v4 - - - -  + + + +  - - - - 

v4 - - - -  + + + +  - - - - 

v4 - - - -  + + + +  - - - - 

v5 - - ? -  + + + +  - - - - 

v5 - - ? -  + + + +  - - - - 

v5 - - ? -   + + + +   - - - - 

  نیمه سازگار :(Hمبهم، ) :رشد نکرده، )؟( :() *ناسازگار،  :سازگار، )ـ ()+(: 
 Compatible, (-) Incompatible, (*) No growth, (?) Ambiguous, (H) Hemi-compatible (+) 

 

 بین گرفته صورت تالقی 48 در دوم، گروه در

 ،V2-92، V2-3 یها هیجدا شامل منتخب یها هیجدا

V4 و  V5آزمایشگر یها هیجدا با A. gallica واکنش 

 در که یدرحال .شد داده نشان جنسی سازگار )+( مثبت

  گروه دو آزمایشگر یها هیجدا با ها هیجدا این تعامل

A. cepistipes و A. mellea قابل (-) منفی واکنش 

 با تالقی 9۶ از گروه این یها هیجدا بود. ارزیابی

  و A. cepistipes یها گونه آزمایشگر یها هیجدا

A. mellea، 81 تشکیل با میسلیومی سازگارنا تالقی 

 نشان تالقی از پس هفته سه تا دو یقو ةتیر خطوط

 پتری پشتی و رویی نمای در آشکار طور به که دادند

 جدایه چهار به مربوط ها یتالق این .بود مشاهده قابل

 شدند. داده تشخیص A. gallica ۀگون عنوان به که بوده

  (KN97081) آزمایشگر ۀجدای با V5 ۀجدای واکنش

A. mellea دو تماس ۀناحی در نبودن آشکار علت به 

 با V2-92 ۀجدای تالقی در و شد ارزیابی مبهم پرگنه،

 رشد علت به A. cepistipes مایشگرآز یها هیجدا

 (.2 )جدول نبود ارزیابی قابل واکنش گنه پر نکردن

 ،A. mellea یا گونه درون یها واکنش در

 A. mellea ۀگون عنوان به یک جدول در که ییها هیجدا

 یها هیجدا دیگر با خود، یرازغ به شدند داده تشخیص

 رفته،گ صورت تالقی 45 از شدند. داده تالقی گروه هم

 واکنش و مورد 42 در )+( جنسی سازگاری واکنش

 یها هیجدا ترکیب در مورد سه در (H) یسازگار نیمه
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R1-N1 از درجاتی تالقی نه .(3 دول)ج شد مشاهده 

 پرگنه دو تماس محل در پایین فراوانی با تیره خطوط

 در جنسی سازگار واکنش نهایت در ولی ،کردند ایجاد

 شد.  مالحظه زنی ها هیجدا این ترکیب

 A. gallica یا گونه درون یها واکنش بررسی در

 A. gallica عنوان با 1 جدول در که ییها هیجدا

 یها هیجدا دیگر با خود، یرازغ به نیز ندشد مشخص

 یها واکنش صورت به نتایج و شده داده تالقی گروه هم

 هجده از بود. ارزیابی قابل سازگار نیمه یا و سازگار

 دوازده ،A. gallica یها هیجدا یا گونه درون تالقی

 واکنش تالقی شش و سازگار نیمه واکنش تالقی

  (.4 )جدول کردند ایجاد سازگار

 
 A. melleaی در گونۀ ا گونه درون های یتالق .3دول ج

Table 2. Intraspecific pairing within A. mellea species 
Isolate P4 M6 V1 R1 H10-9 N1 

P4 / + + + + + 
P4 / + + + + + 
P4 / + + + + + 
M6 + / + + + + 
M6 + / + + + + 
M6 + / + + + + 
V1 + / / + + + 
V1 + + / + + + 
V1 + + / + + + 
R1 + + + / + H 
R1 + + + / + H 
R1 + + + / + H 
H10-9 + + + + / + 
H10-9 + + + + / + 
H10-9 + + + + / + 
N1 + + + H + / 
N1 + + + H + / 
N1 + + + H + / 

 نیمه سازگار :(Hانجام نشده، ) یتالق: ناسازگار، )/( :(-) ،سازگار: )+(

(+) compatible, (-) incompatible, (/) pairing was not carried out, (H) hemicompatible 

 
 A. gallicaی در گونۀ ا گونه درون های یتالق. 4 دولج

Table 3. Intraspecific pairing within A. gallica species 
Isolate  V2-92 V2-3 V4 V5 

V2-92  / H H H 

V2-92  / H H H 
V2-92  / H H H 

V2-3  H / + H 

V2-3  H / + H 
V2-3  H / + H 

V4  H + / + 

V4  H + / + 

V4  H + / + 

V5  H H + / 

V5  H H + / 
V5  H H + / 

 نیمه سازگار :(Hانجام نشده، ) یتالق: ناسازگار، )/( :(-) ،سازگار: )+(

(+) compatible, (-) incompatible, (/) pairing was not carried out, (H) hemicompatible 

 

 ناسازگار یها واکنش در تیره خطوط تشکیل

 فراوان هفته سه دو از پس و بوده تر عیسر طورمعمول به

 طورمعمول به جنسی سازگار یها واکنش که یدرحال بود.

 هفته پنج از پس طورمعمول به و ردیگ یم صورت یآرام به

 تشکیل مقایسه در بود. انجام قابل تفسیر سپس و تکمیل

 ناسازگار و سازگار واکنش در تیره خطوط نوع دو

 خطوط ناسازگار واکنش در که شد مشخص (1)شکل

 پرگنه دو که یطور به مانند دیوار و ضخیم صورت به تیره

 که شوند یم تشکیل ،کند یم جداسازی هم از کامل را

 در که تیره خطوط ولی .کند یم نفوذ یخوب به آگار درون

 ،شود یم مشاهده یگاه سازگار و یا گونه درون یها یتالق

 گاه چیه و بوده خطی و باریک کوتاه، کوچک، خطوط

  .کند ینم ایجاد مانند دیوار حالت

 (،2 )شکل رویی نمای در سازگار یها واکنش در
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 نمای در ژهیو به و درآمده چرمی صورت به ها پرگنه ظاهر

 مالحظه قابل تیره یا قهوه به سفید از رنگ تغییر پشتی،

 ظاهر سازگار نیمه یها واکنش در که یدرحال است.

 کامل ها ریسه ،مانده یباق یا پنبه همچنان ها پرگنه

 نیز پتری تشتک پشتی نمای در و شود یم یختهآم درهم

 تغییر یا و گنهپر دو تماس محل در مشخص ناحیۀ هیچ

 (.2 کل)ش نیست مشاهده قابل ها پرگنه در رنگی

 ترکیب در سازگار یها واکنش مقایسه همچنین

 و اروپایی آزمایشگر جدایۀ با A. gallica یها هیجدا

 جدایۀ با ها هیجدا همان ترکیب در ناسازگار یها واکنش

 توصیفر بناب A. cepistipes و A. mellea آزمایشگر

 است. مالحظه قابل 3 کلش در شدهیاد

 

 
 A. melle (M6/H10-9) گونۀ از جدایه دو بین سازگار واکنش .b و a ؛(ای گونه ین)ب ناسازگار و (یا گونه )درون سازگار یها واکنش .1 شکل

 .A. cepistipes گونه از KN03089/2 آزمایشگر جدایۀ و A. mellea گونۀ از (M6) ۀجدای بین ناسازگار واکنش .d و c و
Figure 1. Compatible (Intraspecific) and incompatible (Interspecific) reactions (a) and (b): compatible reaction 

between two A. mellea isolates (M6/H10-9), (c) and (d): incompatible reaction between M6 isolate (A. mellea)  

and A. cepistipes tester strain (KN03089/2). 

 

 
 آزمایشگر جدایۀ و A. mellea گونه از (H10-9) ۀجدای بین سازگار نیمه واکنش  b.و  a؛سازگار و سازگار نیمه یها واکنش .2 شکل

KK03076/1 گونۀ از A. mellea، c و d. ۀجدای بین سازگار اکنشو (M6) گونه از A. mellea آزمایشگر جدایۀ و KK03076/1 از 

 .A. mellea گونۀ
Figure 2. Hemicompatible and compatible reactions: (a) and (b): hemicompatible reaction between A. mellea isolate 

(H10-9) and A. mellea tester strain (KK03076/1), (c) and (d): compatible reaction between A. mellea isolate (M6) and 

A. mellea tester strain (KK03076/1). 
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 گونۀ از (KK03076/1) آزمایشگر جدایۀ و (V4) جدایۀ بین ناسازگار واکنش .b و a سازگار؛ و ناسازگار یها واکنش .3 شکل

A. mellea، c و d. جدایۀ بین ناسازگار واکنش (V4) آزمایشگر جدایۀ و (5/KK0943) گونه از A. cepistipes و e و f.  

 .A. gallica ۀگون از (KK03045/2) آزمایشگر ۀجدای و (V4) جدایۀ بین سازگار واکنش
Figure 3. Incompatible and compatible reactions: (a) and (b): incompatible reaction between isolate (V4) and A. 

mellea tester strain (KK03076/1), (c) and (d): incompatible reaction between isolate (V4) and A. cepistipes tester 

strain (KK0943/5) and e and f. compatible reaction between isolate (V4) and A. gallica tester strain (KK03045/2). 

 

 بحث

 ،هموکاریون -هموکاریون های یتالق لیوتحل هیتجز

 ای ریسه پیوند فراوانی ینب یآشکار جداسازی

(mycelial fusion frequency =MFF) فراوانی و 

 در (black line frequency = BLF) سیاه خطوط

 های یتالق داد. نشان را پرگنه دو تماس محل

 پیوند ةدهند نشان موارد بیشتر در یا گونه درون

 های یتالق در که یدرحال بودند. (MFF) ای ریسه

 نشد. مشاهده ای ریسه پیوند گونه چیه ای گونه ینب

 زیاد فراوانی با تیره خطوط ای گونه ینب های یتالق

(high BLF) سطح در آشکار طور به که دادند نشان را 

 تنها بود. تشخیص قابل پتری تشتک پشتی و رویی

 های یتالق مانند A. mellea یها هیجدا از کمی شمار

P4/H10-9، M6/H10-9 و V1/M6 های یتالق در 

 .دادند نشان خود از کم فراوانی با تیره خطوط خودی،

 پیشرفت مانع ها یتالق این در تیره خطوط وجود ولی

 یا و ای ریسه پیوند ظهور نبود. جنسی سازگاری

 به پرگنه دو تماس محل در تیره خطوط تشکیل

 ای ریسه پذیرش دنبو یا و وجود نشانگر ترتیب

(mycelial rejection) از زودتر زمانی نظر از که ،است 

 یدئدیپلو یها ومیسلیم تولید و جنسی واکنش بروز

 میسلیومی سازگاری در اساسی مفهوم .گیرد یم صورت

 خودی یها ریسه با پیوند و یرخودیغ یها ریسه دفع

 و گیرد یم صورت ای ریسه پیوند از استفاده با که است

 .کند یم کنترل را فیزیولوژیکی و ژنتیکی های تبادل

 ةکنندکنترل آلل یا ها آلل در تغییر ینتر کوچک حتی

 بروز به منجر تواند یم (het loci) فرآیند این

 دییتأ برای یآشکار دلیل ما یها داده شود. ناسازگاری

 های یتالق در که دهند یم ارائه دیدگاه این

 سوماتیک سازگاری مراحل هموکاریون -هموکاریون

 زمانی نظر از یا گونه درون و ای گونه ینب های یتالق در

 ةپدید و جنسی ارسازگ یها واکنش از زودتر

 های یتالق در واقع در .گیرد یم صورت کاریوگامی

 ها ریسه بودن (هتروژن) ناهمگون علت به ای گونه ینب
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 یرخودیغ از خودی تشخیص ةپدید ،تماس محل در

 مرگ سبب فنلی مواد ترشح با ها ریسه و گرفته صورت

 های تبادل بروز از و شده تماس ۀناحی در ها یاخته

 .کنند یم جلوگیری آمیزشی فرآیند شبردپی و ژنتیکی

 خطوط صورت به تماس ۀناحی در یا یاخته مرگ بروز

 پدیده این .(Worall, 1996) است مالحظه قابل تیره

 زیادی بسیار فراوانی با ای گونه ینب های یتالق در

 در رسد یم نظربه که یدرحال .گیرد یم صورت

 یا و گرفتهن صورت یاخته مرگ یا گونه درون های یتالق

 پیشرفت به منجر و گیرد یم صورت کمتری فراوانی با

 ارزیابی در بود. نخواهد جنسی آمیزش فرآیند نکردن

 ها هیجدا بین ژنتیکی های تبادل امکان بیولوژیک ۀگون

 در تواند یم ها تبادل این گیرد. قرار نظر مورد ستبای

 جنسی سازگاری یا و میسلیومی سازگاری ةبرگیرند

 مگا نخستین (سوماتوگامی) آمیزی   تن ازآنجاکه باشد.

 به ها ستیومیدیباز در ژنتیکی های تبادل فرآیند در

 تواند یم نیز میسلیومی یرفتنپذن لذا شود، یم شمار

 و ای گونه ینب یها واکنش تفسیر در ابزاری عنوان به

 این از توان یم نتیجه در و شود استفاده یا گونه درون

 بررسی و گونه از تر یینپا طوحس تشخیص برای روش

 رویشی شکل ینکها یژهو به .کرد استفاده نیز ها یتجمع

 و نماریشه صورت به طبیعت در Armillaria پایدار

 این لذا شود. یم دیده فرضی یدئدیپلو یها ومیسلیم

 ها گونه شناختی بوم رفتار بررسی برای تواند یم یالگو

 د.شو ادهاستف خوبیبه رویشی های یتجمع حتی و

 جداسازی خوبی به شده انجام های یتالق نتایج

 از را A. gallica و A. mellea، A. cepistipes یها گونه

 A. gallica ۀگون رسد یم نظر به و کند یم دییتأ هم

  ۀگون با نزدیک تبارزایی ارتباط رغم به ایرانی

A. cepistipes، لذا .است اجد یکلطور به باروری نظر از 

 شناختی بوم آشیان در که یدرصورت حتی گونه دو این

 را آمیزش توانایی ،گیرند قرار یکسان (اکولوژیک نیچ)

 داشت. نخواهند

 بندی رده درک برای ما های یافته تحقیق این نتایج

 در ژهیو به ،آسیا در Armillaria جنس (سیستماتیک)

 یبررس کم بسیار ها قارچ گروه این آن در که ایران

 نظر به تحقیق این پایۀ بر .دهد یم افزایش را ،اند هشد

 از آمده دست به A. gallica ۀگون بین ارتباط رسد یم

 با و آشکار ارتباطی ییاروپا A. cepistipes و ایران

 رغم به یادشده ۀگون دو .است کامل ناسازگاری

 نددار یدمثلیتول جدایی مشترک ظاهری های یژگیو

 و آشکار طور به آمیزی تن مراحل نخستین در که

 ۀگون سازگاری بر مبنی تفسیر .شود یم دیده مشخص

NABS XI با شمالی آمریکای A. cepistipes ی،اروپای 

 (.Banik et al., 1998) ددار کمی بندی آرایه قطعیت

 به تواند یم گونه دو این بین نسبی سازگاری وجود

 در یدمثلیتول های بازدارنده نداشتن تکامل علت

 دو این لذا .باشد (آلوپاتریک) بومدگر های یتجمع

 سازگاری از درصدی همچنان توانند یم جمعیت

 است ممکن جنسی سازگاری دهند. نشان را جنسی

 باقی ،ها تیجمع بین جغرافیایی جدایی صورت در

 در زیادی ةانداز به است ممکن ها تیجمع این و بماند

 کنند حاصل افتراق جنسی سازگاری از غیر صفاتی

(Vilgalys et al., 1991; Peterson et al., 1995.) این 

 در بیولوژیک ۀگون مفهوم های یتمحدود از یکی مسئله

 بین ارتباط بنابراین .است ها گونه دامنۀ و حدود تعیین

 از آمده دست به NABS XI و اروپا A.cepistipes ۀگون

 د.شو ارزیابی جدی صورت به باید نیز شمالی آمریکای

 (Brazee et al., 2011) اخیر های رسیبر که طور همان

 ۀگون یک عنوان به NABS X که است داده نشان نیز

 شده گرفته نظر در A. altimontana نام به و جداگانه

 ژن توالی مانند دقیق مولکولی ابزار از استفاده است.

EF-1α خوشۀ در موجود یها گونه ارتباط تواند یم 

Gallica کند. مشخص بهتر را  

  یها گونه جنسی سازگاری تحقیق این نتایج

A. gallica و A. mellea همتای با را ایرانی 

 های بررسی حال ینباا .دهد یم نشان شان ییاروپا

 را ها گونه این حدود تا است الزم تری یقدق تبارزایی

 آسانی به گیاهی مواد و چوب های تبادل کند. مشخص

 ورهایکش دیگر و روسیه مانند همسایه یکشورها از

 این که یدرصورت .گیرد یم صورت ایران با اروپایی

 است ممکن ولی بوده جداگانه تبارزایی نظر از ها گونه

 قابلیت ،باشند کرده حفظ را باروری توانایی همچنان

 ها گونه این ورود صورت در زیانبار یها گونه ایجاد

 باید ای ینهقرنط هایتمهید لذا .یافت خواهد افزایش

 شود. اعمال ها گونه این مورد در جدی طور به
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 و پرگنه ظاهر پایۀ بر طورمعمول به ها یتالق ارزیابی

 صورت مبهم و منفی مثبت، یها واکنش صورت به

 چرمی و یوستهپ هم به پرگنه مثبت یها واکنش .ردیگ یم

 ایجاد را یدهاپلوئ ۀپرگن دو تمایز بدون و یا قهوه رنگ به

 ظاهر حفظ با منفی یها واکنش که یدرحال .کنند یم

 دو که تیره خط یک دادن نشان و پرگنه در یا پنبه

 گاهی ولی شوند. یم مشخص ،کند یم جدا هم از را پرگنه

 و یدهاپلوئ ۀپرگن یک که شود یم مشاهده یهای حالت

 صورت تفسیر در دارد. یا قهوه چرمی ظاهر دیگر ۀپرگن

 Banik et) شدند گرفته نظر در مبهم ها یتالق این گرفته،

al., 1998). چند مورد در حالت این نیز تحقیق این در 

  گونۀ از KK09043/2 جدایۀ جمله از ستانداردا ۀجدای

A. cepistipes جدایۀ و KN10028/1 گونۀ از A. gallica 

 شد مشخص مرجع ۀپرگن با مقایسه با ولی .شد مالحظه

 زمان گذشت از پس و خود خودبه طور به ها پرگنه این که

 چنین ظهور لذا ،کنند یم تغییر چرمی به یا پنبه حالت زا

 در پدیده این .یستن سازگاری بر دلیل ای یدهپد

Armillaria یدهاپلوئ یها پرگنه که است شده مشاهده 

 نظر به .آیند یم در چرمی ۀپرگن صورت به زمان مرور به

 دو یدهاپلوئ صورت به زمان مرور به ها پرگنه این رسد یم

 یدهاپلوئ همانند رفتاری همچنان ولی ،درآمده یا هسته

 آمیزشی یها آزمون در اطمینان با توانند یم و دارند

 به (cytometry) سنجی یاخته از استفاده ند.شو استفاده

 مطالب این دییتأ برای تواند یم Flow laser روش

  .(Kim et al., 2001) دباش سودمند

 ایرانی A. gallica یا گونه درون های یتالق در

 شد. مشاهده سازگار نیمه واکنش یتوجه قابل درصد

 V5 و V2-92، V2-3، V4 شامل A. gallica یها هیسو

 این و اند شده سازیجدا نزدیک بسیار های هفاصل از

 سازگار نیمه یها واکنش بروز احتمال تواند یم مسئله

 تیپ آللیها آلل در اشتراک علت به ها هیجدا بین

  دهد. افزایش را آمیزشی

 ۀگون مفهوم از استفاده اطمینان قابلیت بررسی در

 چنین توان یم ایرانی یها گونه جداسازی در بیولوژیک

 تعیین در تواند یم همچنان مفهوم این که کرد بیان

 انتخاب الگوی ولی ،دشو استفاده گونه دامنۀ و حدود

 از استفاده گیرد. صورت درستی طور به باید ها هیجدا

 یها هیجدا همچنین و ای قاره ینب مرجع یها هیجدا

 ۀگون مفهوم بررسی برای مناسبی الگوی نزدیک بسیار

 منفی و مثبت ها واکنش بروز شانس و یستن بیولوژیک

 نیز نکته این به باید همواره .دهد یم افزایش را دروغین

 و جنسی سازگاری یها آزمون که داشت توجه

 های طیمح در حال تابه جنس این در آمیزی تن

 کافی اطالعات ولی ،گرفته صورت (in vitro) آزمایشگاهی

 طبیعی های نظام بوم در ها گونه بیولوژیک رفتار مورد در

 در ها پرسش از خیلی آشکار، طور به نیست. دسترس در

 بیولوژیک رفتار و Armillaria در آمیزشی نظام ۀزمین

 .ماند یم باقی پاسخ بدون همچنان جنس این یها گونه

 اطالعات تواند یم آمیزشی تیپ آلل یا ها آلل لیتوا عیینت

 در سیستم این شناخت به کمک ۀزمین در را سودمندی

Armillaria دهد. ارائه 

 این در بندی آرایه های بررسی برای شیوه هترینب

 است. بندی آرایه روش چندین از همزمان استفاده جنس

 که نددار وجود ایران در جدیدی یها گونه طورقطع به

 دیگر و بیولوژیک یها روش تلفیق از استفاده با توانند یم

 یها ژن توالی مانند دسترس در بندی آرایه ابزارهای

 یها افتهی شوند. یگذار نام و تشخیص پروتئین ةکدکنند
 را سودمندی اطالعات تحقیق این از آمده دست به

 جنس در گونه بیولوژیک مفهوم بهتر شناخت ینۀدرزم

Armillaria و درون های تعامل ارزیابی چگونگی ازجمله 

 و جنسی ناسازگار یا و سازگار یها واکنش در ای گونه ینب

 حدود تعیین در مفهوم این قابلیت و کاربرد نحوة رویشی،

 ما اختیار در Gallica خوشۀ در یژهو به ها گونه دامنۀ و

 گام تواند یم بیولوژیک گونۀ مفهوم کاربرد .دهد یم قرار

 و تکاملی قابلیت و ظرفیت شناخت جهت در یرمؤث

 آید. شماربه ها گونه تهاجمی
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