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چکیده
 گزینشNeodidymelliopsis  وDidymella ،Allophoma  سویه از گونههای شناختهشدۀ سه جنس08  سویۀ بومی و12 ،در این پژوهش
D1/D2 (  از زیرواحد بزرگ ژن ریبوزومیD2  وD1  دومین،ITS شدند و در یک تجزیهوتحلیل تبارزایشی جهت همسنجی ناحی ههای ژنی
DNA  ناحی ههای ژنی سویههای بومی با بهکارگیری. پلیمراز در جداسازی گونهها استفاده شدندRNA  بتاتوبولین و،)LSU rDNA

 تجزیهوتحلیل تبارزایشی با بهکارگیری الگوریتم.استخراجشده از زیستتودۀ میسیلیومی خشکانجمادی شده تکثیر و توالییابی شدند
 گونۀ مربوط به سه41  گونه از34  و39 ،28 ،8  به ترتیبtub2  وrpb2 ،ITS ،D1/D2 LSU rDNA  ناحی ههای.درستنمائی بیشینه انجام شد
،ITS-rpb2 ،ITS-tub2(  همۀ توالیهای ترکیبی، در تجزیهوتحلیل تبارزایشی ترکیب ناحی ههای ژنی.جنس موردبررسی را جداسازی کردند
 نتیجهها نشان دادند. گونۀ موردبررسی را جدا کنند41  گونه از33  نزدیک به،) توانستندITS-28S-tub2-rpb2  وITS-tub2-rpb2 ،tub2-rpb2
 توالییابی و تجزیهوتحلیل تبارزایشی سه،Neodidymelliopsis  وDidymella ،Allophoma که برای شناسایی و جداسازی دقیق گونههای
 تنها، چنانچه به خاطر محدودیتهای مالی یا زمانی در یک پژوهش. در کنار بررسیهای ریختشناسی نیازین استrpb2  وtub2 ،ITS ناحیه
. بهترین نتایج را ارائه میکنندrpb2  یاtub2  ژن،تکثیر و توالییابی یک ناحیه دلخواه باشد
. فیلوژنی تکژنی و چندژنی، شناسایی گونه، تجزیهوتحلیل تبارزایشی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this study, 12 native strains and 80 strains from the known species of Allophoma, Didymella, and Neodidymelliopsis were
selected. The ITS, D1/D2 LSU rDNA, tub2 and rpb2 regions of the mentioned strains were compared for species
delimitation using phylogenetic analysis. The genomic regions of the native strains were amplified using DNA extracted
from freeze-dried mycelia and sequenced. The phylogenetic analysis was performed using the maximum likelihood
algorithm. The regions of the D1/D2 LSU rDNA, ITS, tub2, and rpb2 delimited 0, 20, 43, and 46 out of 61 species studied,
respectively. In the phylogenetic analysis based on combined regions, all datasets (ITS-tub2, ITS-rpb2, tub2-rpb2, ITS-tub2rpb2, and ITS-28S-tub2-rpb2) could delimit 49 out of the 61 species under survey. Results showed that the sequencing and
phylogenetic analysis of the ITS, tub2, and rpb2 regions in combination with morphological studies are necessary for
species delimitation of the Allophoma, Didymella and Neodidymelliopsis genera. In a single-locus phylogeny, tub2 or rpb2
genes are the best markers among the genomic regions used.
Keywords: Phylogenetic analysis, species identification, single-gene and multigene phylogeny.
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مقدمه
خانوادة  Didymellaceaeجزء شاخه قارچهای رشتهای
 ،Ascomycotaزیرشاخۀ  ،Pezizomycotinaردة
 ،Dothideomycetesزیرردة  Pleosporomycetidaeو
راستۀ  Pleosporalesاست ( de Gruyter et al.,
 .)2009این خانواده در سال  2334برای جای دادن
جنسهای  Phoma ،Didymella ،Ascochytaو
همچنین چندین جنس دیگر همانند  Phomaبنا نهاده
شد ( .)de Gruyter et al., 2009بررسی تاریخچه
طبقهبندی قارچها بر پایۀ ریختشناسی نشان میدهد
که اعضای درپیوند با جنس  Phomaهمانند بسیاری از
قارچهای دیگر ابهامات فراوانی داشتهاند و این بیشتر
درپیوند با همگرایی 7در صفات ریختشناسی و
تجربیات گوناگون آرایهشناسان (تاکسونومیستها) در
دست یافتن این به صفات بوده است ( Chen et al.,
 .)2015بهکارگیری توالی نوکلئوتیدی چندین ناحیۀ
ژنی و تجزیهوتحلیلهای تبارزایشی درپیوند با آن،
دگرگونیهای گستردهای در جایگاه طبقهبندی و شمار
گونههای قارچهای همانند de Gruyter et ( Phoma
;.al., 2009, 2010, 2012; Aveskamp et al., 2010
;.Chen et al., 2015; Ariyawansa et al., 2015
 )Hyde et al., 2016و دیگر جمعیتهای قارچی
ازجمله ،)Druzhinina et al., 2010( Trichoderma
Short et al., 2013; Laurence et al., ( Fusarium
،)Woudenberg et al., 2013( Alternaria ،)2014
 )Manamgoda et al., 2012( Bipolarisو
Cannon et al., 2012; ( Colletotrichum
 )Jayawardena et al., 2016و Phyllosticta
( )Wikee et al., 2011; Hyde et al., 2014ایجاد
کرده است .خانوادة  Didymellaceaeنیز با بهکارگیری
تجزیهوتحلیل تبارزایشی بر پایۀ ناحیههای ژنی ،ITS
 ،)28S( D1/D2 LSU rDNAبتاتوبولین ( )tub2و RNA
پلیمراز  )rpb2( IIبررسی شد ( Chen et al., 2015,
;2017; Ariyawansa et al., 2015; Hyde et al., 2016
 )Valenzuela-Lopez et al.,, 2018و بر پایۀ آن،

جنسهای ،Boeremia ،Ascochyta ،Allophoma
،Cumuliphoma ،Calophoma ،Briansuttonomyces
1. Homoplasy

،Epicoccum
،Ectophoma
،Didymella
،Leptosphaerulina ،Juxtiphoma ،Heterophoma
،Neodidymelliopsis ،Neoascochyta ،Macroventuria
،Nothophoma
،Neomicrosphaeropsis
،Phomatodes
،Phoma
،Paraboeremia
،Similiphoma ،Remotididymella ،Pseudoascochyta
 Vacuiphoma ،Stagonosporopsisو Xenodidymella
در این خانواده قرار گرفته است.
امروزه شناسایی گونههای قارچی بدون تجزیهوتحلیل
تبارزایشی بر پایۀ ناحیههای ژنی تک یا ترکیبی ،بیارزش
است و با توجه به اینکه شاید در بسیاری از پژوهشها از
دید مالی یا هزینه کردن زمان امکان تکثیر چندین ناحیه
ژنی جود نداشته باشد ،این پژوهش نقش ناحیههای ژنی
 ،D1/D2 LSU rDNA ،ITSبتاتوبولین و  RNAپلیمراز
را در جداسازی گونههای  Didymella ،Allophomaو
 Neodidymelliopsisبا واردکردن جدایههای بومی ایران
از سه گونه بررسی میکند.
مواد و روشها
سویههای بومی گزینشی از سه جنس موردبررسی

در این بررسی 72 ،سویۀ بومی متعلق به سه گونۀ
( Allophoma hayatiiسویههای  CBS 142859و
Didymella microchlamydospora ،)CBS 142860
(سویههای CBS ،CBS 142856 ،CBS 142855
 142858و  )IRAN 2790Cو Neodidymelliopsis
( farokhinejadiiسویههای CBS ،CBS 142848
CBS ،CBS 142851 ،CBS 142850 ،142849
 142852و  )CBS 142853از مجموعه قارچهای زنده
گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گزینش
شدند .این سویهها از مناطق گوناگون استان خوزستان
جداسازی و شناسایی شده بودند ( Ahmadpour et al.,
.)2017a, b; Babaahmadi et al., 2018
تولید زیستتودۀ میسلیومی و استخراج DNA

از کنارة جوان در حال رشد پرگنۀ هر کدام از
سویههای گزینشی ،چهار دیسک با بهکارگیری
چوبپنبه سوراخکن برداشت و جداگانه به فالسکهای
ارلنمایر دربرگیرنده محیط کشت مایع سیبزمینی-
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دکستروز -بروث ( )PDBمایهزنی شد و درون
شیکرانکوباتور در دمای  22درجه سلسیوس و سرعت
 723تکان در دقیقه برای زمانی برابر  73روز نگهداری
شدند .زیستتوده میسیلیومی با زدودن قطعههای آگار
و شستشو روی کاغذ صافی جمعآوری گردید .جهت
نگهداری تا هنگام استخراج  ،DNAزیستتوده در
لولههای فالکن  03میلیلیتری بستهشده با گاز سترون
در دستگاه فریزدرایر ( Freeze Dryer, Alpha 1-2
 )LDplus, Christخشک -انجماد شدند و سپس درون
ازت مایع پودر گردیدند .این پودر تا زمان استخراج
 ،DNAدر لولههای فالکن مسدودشده در دمای
 -23°Cنگهداری شدند .جداسازی  DNAبهروش
 )1985( Raeder & Brodaبا اندکی دگرگونی انجام
گرفت (.)Ahmadpour et al., 2017a

( ،GenBioکره جنوبی) 2/0 ،میکرولیتر  DNAالگو و آب
مقطر دوبار تقطیرشده تا حجم  03میکرولیتر آماده و در
دستگاه ترموسیکلر (مدل MJ MiniTM Gradient
 )Thermal Cyclerقرار گرفت .برنامۀ دمایی و زمانی
ترموسیکلر برای هر جفت آغازگر به شرح زیر انجام شد:
نوع تیمار
واسرشتسازی
نخستین

شمار
چرخه
7

چرخههای
اصلی

90

بتاتوبولین و  RNAپلیمراز

).Btub4Rd (CCRGAYTGRCCRAARACRAAGTTGTC

استفاده شد (.)Woudenberg et al., 2009
همچنین برای تکثیر نزدیک به  433 bpاز ناحیه RNA
RPB2-5F2
پلیمراز ،از جفت آغازگر اختصاصی
)' (5'-CCCATRGCTTGYTTRCCCAT-3و fRPB2-
7cR
)'(5'-CCCATRGCTTGYTTRCCCAT-3
استفاده شد (.)Sung et al., 2007; Liu et al., 1999

مخلوط واکنش زنجیرهای پلیمراز با بهکارگیری پنج
میکرولیتر بافر  ،10x Taq bufferغلظت نهائی 2-9
میلیموالر از  ،MgCl2دو میکرولیتر آغازگر روبهجلو
) ،(10μmدو میکرولیتر آغازگر وارونه ) ،(10μmدو
میکرولیتر از مخلوط )3/0 ،dNTP (2.5mm each
میکرولیتر آنزیم )Taq DNA Polymarase (5u/μl

دما ()°C

مدتزمان
(ثانیه)
933

 49واسرشتسازی
 01به هم پیوستن
جفت آغازگرهای
 ITS1/NL4وRPB2-

93
93
93

49

5F2/fRPB2-7cR

تکثیر ناحی ههای ژنی ،D1/D2 LSU rDNA ،ITS

برای تکثیر نزدیک به  7233جفت باز از ناحیۀ
 ITSو  D1/D2 LSU rDNAاز ژن ،nrRNA
ITS1-F
عمومی
آغازگر
جفت
از
)' (5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3و NL4-R
)' (5'-GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3استفاده شد
( .)White et al., 1990; O’Donnell 1993جهت
تکثیر نزدیک به  903bpاز ژن بتاتوبولین از
Btub2Fd
اختصاصی
آغازگر
جفت
)' (5'-GTBCACCTYCARACCGGYCARTG-3و
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گسترش
پایانی

7

 02به هم پیوستن
جفت آغازگر
Btub2Fd/ Btub4Rd

 12گسترش برای
ناحیۀ ریبوزومی (تکثیر
توأمان  ITSو D1/D2
)LSU rDNA
 12گسترش برای
ناحیۀ  tub2و rpb2
12

43
03

933

تمیز کردن قطعههای تکثیری و توالییابی

بیشتر تولیدات تکثیری به روش تهنشینی با اتانول تغلیظ
و شستشو شدند ( .)Crouse & Amorese, 1987برای
نمونههایی که نوار اضافه دیده شد ،قطعههای تکثیری
هدف از ژل جدا و با بهکارگیری کیت استخراج از ژل
 ،Vivantis( GF-1 AmbiClean Kitمالزی) برابر با
دستورکار سازنده خالصسازی شد .توالییابی با
بهکارگیری آغازگرهای روبهجلو و وارونه بهوسیلۀ شرکت
ماکروژن ( Humanizing Genomics, Macrogen, South
 )Koreaانجام شد.
تجزی ه وتحلیل تبارزایشی برای آشکار ساختن ارزش
هرکدام از چهار ناحیه توالییابی شده برای جداسازی
گونهها

افزون بر توالیهای بهدستآمده در این پژوهش،
توالیهای نوکلئوتیدی ،D1/D2 LSU rDNA ،ITS
 tub2و  rpb2وابسته به سویههای تیپ یا سرشناس از
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همۀ گونههای شناختهشدة سه جنس ،Allophoma
 Didymellaو  Neodidymelliopsisاز خانوادة
 Didymellaceaeاز بانک ژن  NCBIگزینش شدند.
برای گونههایی که توالی چهار ناحیه مورد هم سنجی
برای بیش از یک سویه در بانک ژن وجود داشت ،دو
سویه گزینش شد .یک سویه ( )CBS 523.66از گونۀ
 Pleospora betaeبهعنوان آرایۀ بیرون از گروه
( )Outgroupجهت ریشهدار کردن درختان تبارزایشی
استفاده شد .توالیهای بهدستآمده با بهکارگیری
نرمافزار  )Hall, 1999( BioEdit v. 7.0.9.0ویرایش
شدند .خوانشهای مستقیم و وارونه هر ژن برای هر
جدایه با بهکارگیری نرمافزار DNA Baser Sequence
 Assembler v4مونتاژ شدند .تجزیهوتحلیل تبارزایشی
و نگاشتن درختان ژنی بر پایۀ توالی ناحی ههای ،ITS
 tub2 ،D1/D2 LSU rDNAو  rpb2بهصورت جداگانه
و ترکیب چهار ناحیه (فیلوژنی بر پایۀ چند جایگاه
کروموزومی) با بهکارگیری الگوریتم درستنمائی
بیشینه 7و آزمون اعتبارسنجی با  7333بار تکرار با
یاری نرمافزار  MEGA 6انجام شد ( Tamura et al.,
 .)2013ارزیابی بهترین الگو جانشینی نوکلئوتیدی در
نگاشتن درختان تبارزایشی برای هر گروه توالی با
بهکارگیری همین نرمافزار انجام شد.
نتایج و بحث
تجزیه وتحلیل ناحیههای ژنی مورداستفاده در فیلوژنی

توالیهای تولیدشده تحت شمارههای دسترسی
 KX139011تا  KX139018 ،KX139016تا
 KX821242 ،KX139028تا ،KX821252
 KY449008تا  KY449017 ،KY449009تا
 KY449023 ،KY449018تا ،KY449026
 KY464919تا  KY684812 ،KY464923تا
 KY684817و  MF095108تا  MF095109در بانک
ژن ذخیره شدهاند .تجزیهوتحلیل ناحی ههای ژنی نشان
داد که گونههای شناختهشدة  ،Allophomaدر
ناحیههای  tub2 ،28S ،ITSو 223 ،944 ،970( rpb2
و  040نوکلئوتید موردبررسی) بهترتیب 21/0 ،42 ،49
1. Maximum likelihood

و  11درصد همانندی نوکلئوتیدی 72/0 ،2 ،0 ،و 29
درصد چندشکلی نوکلئوتیدی 2و  3 ،3 ،2و  3درصد
پاک کردن و جای دادن نوکلئوتیدی 9دارند .گونههای
شناختهشدة  ،Didymellaدر ناحیههای ،28S ،ITS
 tub2و  229 ،944 ،979( rpb2و  040نوکلئوتید
موردبررسی) به ترتیب  02/0 ،40 ،24و  01درصد
همانندی نوکلئوتیدی 90 ،9 ،2 ،و  99درصد
چندشکلی نوکلئوتیدی و  2/0 ،3 ،9و  3درصد پاک
کردن و جای دادن نوکلئوتیدی دارند .گونههای
شناختهشدة  ،Neodidymelliopsisدر ناحیههای ،ITS
 tub2 ،28Sو  223 ،944 ،934( rpb2و 040
نوکلئوتید موردبررسی) به ترتیب  20 ،44 ،41/0و 21
درصد همانندی نوکلئوتیدی و  79 ،7 ،2/0و 79
درصد چندشکلی نوکلئوتیدی دارند.
در این بررسی 902 ،توالی از  42آرایه (با در نظر
گرفتن آرایه خارج از گروه) در تجزیهوتحلیل
تبارزایشی با بهکارگیری الگوریتم درستنمایی بیشینه
بهصورت تکژنی و ترکیب چندژنی استفاده شدند
(شکلهای  7تا  .)1در تجزیهوتحلیل درستنمائی
بیشینه ،خوشهبندی آرایهها در درختان تکژنی
(بهغیراز  )D1/D2 LSU rDNAو چندژنی کمابیش
یکسان بود که نشاندهندة سازگاری میان توالیهای
هر ناحیه و امکان استفاده آنها بهصورت ترکیبی بود.
مجموع طول توالی ترکیبی همردیفسازی شدة چهار
ناحیۀ موردبررسی با به شمار آوردن سایتهای پاک
کردن و جای دادن نوکلئوتیدی 7229 ،9سایت
نوکلئوتیدی (دربرگیرندة  224 ،039 ،924و 039
سایت نوکلئوتیدی بهترتیب از ناحیههای D1/D2 ،ITS
 tub2 ،LSU rDNAو  )rpb2بود .از این شمار سایت
نوکلئوتیدی با پاک کردن آرایۀ خارج از گروه7972 ،
سایت محافظتشده (دربرگیرندة  710 ،917 ،900و
 970سایت نوکلئوتیدی به ترتیب از ناحیههای ،ITS
 tub2 ،D1/D2 LSU rDNAو  44 ،)rpb2سایت متغیر
و عاری از دادههای متمایزکنندة آرایهها( 0دربرگیرندة
 72 ،2 ،72و  00سایت نوکلئوتیدی بهترتیب از
2. Single nucleotide polymorphisms
3. deletion/insertion
4. Gaps
5. Parsimony-uninformative
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ناحیههای  tub2 ،D1/D2 LSU rDNA ،ITSو )rpb2
و  923سایت متغیر و دربرگیرندة دادههای
متمایزکنندة آرایهها( 7شامل  43 ،23 ،90و 220
سایت نوکلئوتیدی به ترتیب از ناحیههای ،ITS
 tub2 ،D1/D2 LSU rDNAو  )rpb2بود.
جداسازی گونهها بر پایۀ یکی از ناحی ههای ژنی

در درخت تبارزایشی بر پایۀ ناحیۀ
( rDNAنشان داده نشده) ،هیچکدام از گونههای سه
جنس موردبررسی از همدیگر جداسازی نشدند .در
درخت تبارزایشی بر پایۀ ناحیه ( ITSشکل  ،)7دو
سویه مربوط به گونههای ،D. aeria ،A. piperis
،D. gardeniae ،D. ellipsoidea ،D. anserina
،D. molleriana
،D. microchlamydospora
،D. pteridis ،D. pomorum ،D. negriana ،D. musae
D1/D2 LSU
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 D. sinensisو  D. viburnicolaاز دیگر گونهها
جداسازی شدند و بهترتیب کالدهایی به اعتبار ،44
 20 ،19 ،41 ،43 ،20 ،42و  22درصد ایجاد کردند.
همچنین در این درخت (شکل  ،)7گونههای ،D. aliena
،D. negriana ،D. molleriana ،D. chenopodii
 D. pteridis ،D. pomorumو  D. viburnicolaاز بقیۀ
گونههای این جنس جداسازی شدند .در درخت
تبارزایشی بر پایۀ ناحیه ( tub2شکل  ،)2همۀ گونههای
سه جنس موردبررسی بهجز ،A. nicaraguensis
،D. acetosellae ،A. tropica ،A. oligotrophica
،D. bellidis ،D. arachidicola ،D. aquatica
،D. pinodella ،D. macrophylla ،D. lethalis
،D. segeticola ،D. rumicicola ،D. pinodes
 D. sinensisو  D. suiyangensisاز دیگر گونهها
جداسازی شدند.

شکل  .7فیلوگرام بدون مقیاس گونههای موردبررسی که در تجزیهوتحلیل درستنمائی بیشینه بر پایۀ توالی  ITSبا بهکارگیری
مدل  K2+Iبه دست آمد .اعداد اعتبارسنجی زیر  03درصد نشان داده نشدهاند.

Figure 1. The scale-free phylogram of species under survey constructed through maximum likelihood analysis of ITS
sequences using the K2+I model. Bootstrap values less than 50% are not shown.
1. Parsimony-informative
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 وN. polemonii ،D. sinensis ،D. rumicicola
. از دیگر گونهها جداسازی نشدندN. xanthine
rpb2  وtub2 در دو درخت بر پایۀ ناحی ههای
 دو سویه مربوط به گونههای،)9  و2 (شکلهای
 درصد ایجاد44 موردبررسی بیشتر کالدهایی با اعتبار
.کردند
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،)9 (شکلrpb2 در درخت تبارزایشی بر پایۀ ناحیۀ
،A. tropica ،A. nicaraguensis گونههای
،D. americana ،D. aeria ،D. acetosellae
،D. brunneospora ،D. bellidis ،D. arachidicola
،D. lethalis ،D. infuscatispora ،D. chenopodii
،D. pinodes ،D. pinodella ،D. maydis

 با بهکارگیریtub2  فیلوگرام بدون مقیاس گونههای موردبررسی که در تجزیهوتحلیل درستنمائی بیشینه بر پایۀ توالی.2 شکل
. درصد نشان داده نشدهاند03  اعداد اعتبارسنجی زیر. به دست آمدK2+G+I مدل
Figure 2. The scale-free phylogram of species under survey constructed through maximum likelihood analysis of tub2
sequences using the K2+G+I model. Bootstrap values less than 50% are not shown.
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جداسازی گونهها بر پایۀ ترکیب ناحی ههای ژنی

درختان ترسیمشده بر پایۀ ترکیب ناحیههای
(شکل ( ITS-rpb2 ،)9شکل ( tub2-rpb2 ،)0شکل ،)0
( ITS-tub2-rpb2نشان داده نشده) و ITS-28S-tub2-
( rpb2شکل  ،)1خوشهبندی کموبیش یکسانی را نشان
دادند ولی ارزش این ناحی ههای ترکیبی در جداسازی
برخی گونهها گوناگون بود .بیشتر گونههای سه جنس
موردبررسی در هر پنج درخت تبارزایشی بر پایۀ
ناحیههای ترکیبی از همدیگر جداسازی شدند و
گونههایی که دارای دو سویۀ نماینده در تجزیهوتحلیل
تبارزایشی بودند ،کالدهای باارزش باالی  44درصد ایجاد
کردند .گونههای ،D. arachidicola ،D. acetosellae
 D. pinodella ،D. lethalisو  D. pinodesدر
هیچکدام از درختان تبارزایشی بر پایۀ ناحی ههای
ترکیبی از دیگر گونهها جدا نشدند .گونههای
ITS-tub2

،D. brunneospora ،A. tropica ،A. nicaraguensis
 N. polemonii ،D. infuscatisporaو  N. xanthinaدر
درخت تبارزایشی بر پایۀ توالی ترکیبی

ITS-tub2
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(شکل  )9از دیگر گونهها جداسازی شدند ولی در
درختان تبارزایشی بر پایۀ توالی ترکیبی ITS-rpb2
(شکل ( tub2-rpb2 ،)0شکلITS-tub2-rpb2 ،)0
(نشان داده نشده) و ( ITS-28S-tub2-rpb2شکل )1
جداسازی نشدند .برعکس ،گونههای ،D. aquatica
 D. macrophylla ،D. exigua ،D. bellidisو
 D. segeticolaدر درختان تبارزایشی بر پایۀ توالی
ترکیبی  ITS-tub2-rpb2 ،tub2-rpb2 ،ITS-rpb2و
 ITS-28S-tub2-rpb2از دیگر گونهها جداسازی شدند
(شکلهای  0تا  )1ولی در درخت تبارزایشی بر پایۀ
توالی ترکیبی ( ITS-tub2شکل  )9جدا نشدند .دو
سویۀ نمایندة گونۀ CGMCC ( D. suiyangensis
 3.18352و  )LC 8144مورداستفاده در تجزیهوتحلیل
تبارزایشی در همۀ درختان تبارزایشی بر پایۀ
ناحی ههای ترکیبی و  rpb2از دیگر گونهها جدا شدند
ولی بهغیراز فیلوگرامهای بر پایۀ ترکیب توالیهای
نوکلئوتیدی ناحی ههای  ITS-rpb2و  rpb2کالدهای با
عدد اعتبارسنجی کافی ایجاد نکردند.

شکل  .9فیلوگرام بدون مقیاس گونههای موردبررسی که در تجزیهوتحلیل درستنمائی بیشینه بر پایۀ توالی  rpb2با بهکارگیری
مدل  GTR+G+Iبه دست آمد .اعداد اعتبارسنجی زیر  03درصد نشان داده نشدهاند.
Figure 3. The scale-free phylogram of species under survey constructed through maximum likelihood analysis of
rpb2 sequences using the GTR+G+I model. Bootstrap values less than 50 are not shown.

...  بتاتوبولین و،D1/D2 LSU rDNA ،ITS  مقایسه ناحیههای ژنی:مهرابی کوشکی و فرخینژاد

970

 باITS-tub2  فیلوگرام بدون مقیاس گونههای موردبررسی که در تجزیهوتحلیل درستنمائی بیشینه بر پایۀ توالی ترکیبی.9 شکل
. درصد نشان داده نشدهاند03  اعداد اعتبارسنجی زیر. به دست آمدTN93+G+I بهکارگیری مدل
Figure 4. The scale-free phylogram of species under survey constructed through maximum likelihood analysis of
ITS-tub2 combined sequences using the TN93+G+I model. Bootstrap values less than 50% are not shown.

 باITS-rpb2  فیلوگرام بدون مقیاس گونههای موردبررسی که در تجزیهوتحلیل درستنمائی بیشینه بر پایۀ توالی ترکیبی.0 شکل
. درصد شان داده نشدهاند03  اعداد اعتبارسنجی زیر. به دست آمدTN93+G+I بهکارگیری مدل
Figure 5. The scale-free phylogram of species under survey constructed through maximum likelihood analysis of
ITS-rpb2 combined sequences using the TN93+G+I model. Bootstrap values less than 50% are not shown.
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 باtub2-rpb2  فیلوگرام بدون مقیاس گونههای موردبررسی که در تجزیهوتحلیل درستنمائی بیشینه بر پایۀ توالی ترکیبی.0 شکل
. درصد نشان داده نشدهاند03  اعداد اعتبارسنجی زیر. به دست آمدGTR+G+I بهکارگیری مدل
Figure 6. The scale-free phylogram of species under survey constructed through maximum likelihood analysis of
tub2-rpb2 combined sequences using the GTR+G+I model. Bootstrap values less than 50% are not shown.

ITS-28S- درستنمائی بیشینه بر پایۀ توالی ترکیبی

 فیلوگرام بدون مقیاس گونههای موردبررسی که در تجزیهوتحلیل.1 شکل
. نشان داده نشدهاند03  اعداد اعتبارسنجی زیر. به دست آمدGTR+G+I  با بهکارگیری مدلtub2-rpb2

Figure 7. The scale-free phylogram of species under survey constructed through maximum likelihood analysis of
ITS-28S-tub2-rpb2 combined sequences using the GTR+G+I model. Bootstrap values less than 50% are not shown.

972

مهرابی کوشکی و فرخینژاد :مقایسه ناحیههای ژنی  ،D1/D2 LSU rDNA ،ITSبتاتوبولین و ...

بحث
پژوهشهای شناسایی جمعیتهای قارچی در سالهای
پسین نشان میدهند که معتبرترین راه جداسازی
گونهها ،تجزیهوتحلیل تبارزایشی بر پایۀ ترکیب توالی
نوکلئوتیدی چندین ژن خانهدار (ترجیحاً چند ناحیه
ژنی غیر پیوسته) است ( de Gruyter et al., 2009,
.2010, 2012; Aveskamp et al., 2010; Druzhinina
.et al., 2010; Wikee et al., 2011; Cannon et al.,
.2012; Manamgoda et al., 2012; Short et al.,
.2013; Woudenberg et al., 2013; Hyde et al.,
.2014; Laurence et al., 2014; Chen et al., 2015,
.2017; Ariyawansa et al., 2015; Hyde et al.,
.2016; Jayawardena et al., 2016; Valenzuela .)Lopez et al., 2018بر این پایه در این بررسی از
چهار ناحیۀ  tub2 ،D1/D2 LSU rDNA ،ITSو rpb2
بهصورت آزادانه و ترکیبی جهت هم سنجی جداسازی
گونههای سه جنس  Didymella ،Allophomaو
 Neodidymelliopsisاز خانوادة  Didymellaceaeاستفاده
شده است .خوشهبندی و توپولوژی ارائهشده در درختان
تبارزایشی نگاشتنی (شکلهای  7تا  )9نشان میدهند
ههای  rpb2 ،ITS ،D1/D2 LSU rDNAو tub2
که ناحی 
به ترتیب  99 ،23 ،3و  90گونه از  07گونۀ مربوط به سه
جنس موردبررسی را از دیگر گونهها جداسازی میکنند و
این جداسازی بر پایۀ ناحیۀ  ITSبا ایجاد کالدهای با
اعتبار کمتر (ارزش کالد پایینتر) است .ازاینروی
میتوان گفت در یک تجزیهوتحلیل تبارزایشی تکژنی بر
پایۀ هرکدام از دو ناحیۀ  tub2و  rpb2میتوان تا دوسوم
گونههای شناختهشدة این قارچها را جداسازی و
شناسایی کرد اگرچه این جداسازی (بر پایۀ یک ناحیۀ
ژنی) باید در همخوانی با نتیجههای بررسی ریختشناسی
نیز داشته باشد .در تجزیهوتحلیل تبارزایشی ترکیب
ناحیههای ژنی (شکلهای  9تا  ،)1همۀ توالیهای
ترکیبی (ITS-tub2- ،tub2-rpb2 ،ITS-rpb2 ،ITS-tub2
 rpb2و  )ITS-28S-tub2-rpb2توانستند نزدیک به 94
گونه از  07گونۀ مربوط به سه جنس موردبررسی را جدا
کنند .باقیماندة گونهها نیز از دیگر گونههای دور
جداسازی شدند ولی نتوانستند از یک یا چند گونه
نزدیک خود (گونه خویشاوند) جداسازی معتبر تبارزایشی

شوند .در جداسازی این گونههای خویشاوند ،بررسی
ریختشناسی میتواند به پژوهشگر در شناسایی پایانی
یاری کند .ازجمله صفات ریختشناسی که در جداسازی
گونههای بسیار نزدیک تبارزایشی استفاده شده است،
میتوان به اندازة پیکنیدیومها و کنیدیها ،داشتن پاپیل
و گردن پیکنید ،شمار و اندازة آن ،شمار استیول ،شمار
الیۀ سلولی دیواره پیکنیدیوم ،اندازه و شکل سلولهای
کنیدیزائی در درون پیکنیدیوم ،وجود یا نبودِ ریسههای
قارچ چسبیده به دیواره برونی پیکنیدیوم ،شمار حجرهها
و قطرات چربی در کنیدیها ،بودنِ سلولهای برآمده و
کالمیدسپورها اشاره کرد .نتیجههای خوشهبندی و
جداسازی گونههای سه جنس موردبررسی ارائهشده بر
پایۀ تجزیهوتحلیل تبارزایشی توالی ترکیبی چهار ناحیۀ
 tub2 ،D1/D2 LSU rDNA ،ITSو  rpb2در این پژوه با
پژوههای انجامشده در سالهای پسین همخوانی دارد
( Chen et al., 2015, 2017; Valenzuela-Lopez et al.,
.)2018
در تجزیهوتحلیل  224 ،039 ،924و  039سایت
نوکلئوتیدی از ناحیههای ،ITS ،D1/D2 LSU rDNA
 tub2و  rpb2همردیفسازیشده 7و مورداستفاده در
نگاشتن درختان تبارزایشی در این پژوهش ،نشان داده
شد که به ترتیب  97 ،73 ،9و  91درصد سایتها
دربرگیرندة دادههای متمایزکنندة آرایهها هستند و
بیشترین نقش را در این خوشهبندی تبارزایشی دارند.
این بررسی نشان داد که دو ناحیۀ  tub2و  rpb2که
بیشترین سایتهای دربرگیرندة دادههای متمایزکنندة
آرایهها را دارند ،بیشترین نقش را در جداسازی گونهها
نیز دارند .درمجموع میتوان گفت ،برای شناسایی و
جداسازی دقیق گونههای  Didymella ،Allophomaو
،Neodidymelliopsisتوالییابی و تجزیهوتحلیل تبارزایشی
سه ناحیه  tub2 ،ITSو  rpb2در کنار بررسیهای
ریختشناسی ناگزیر بهنظر میرسد .ولی با توجه به
محدودیت مالی یا زمانی برخی پروژههای پژوهشی،
چنانچه تنها تکثیر و توالییابی یک ناحیه مدنظر باشد،
ژن  tub2و چنانچه تکثیر و توالییابی دو ناحیه شُدنی
باشد،دوژن  tub2و  rpb2بهترین نتیجهها را ارائه میکنند.
1. Alignment
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