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چکيده
بهمنظور شناسايی گروههای مختلف تاکسونومیکی رايزوکتونیا بیماريزا در لوبیاقرمز ،از گیاهان آلوده به اين بیماری با
عاليم شانکر ريشه و ساقه در استان خراسان شمالی طی سال  1393نمونهبرداری صورت گرفت .پس از کشت بافتهای
آلوده32،جدايه رايزوکتونیا بهدست آمد .شناسايی جدايهها با استفاده از روشهای مبتنی بر ريختشناسی و همچنین به
روش مولکولی انجام شد که 29جدايه متعلق به گونة  Rhizoctonia solaniچندهستهای و سه جدايه رايزوکتونیاهای
دوهستهای بودند .برای شناسايی دقیق گروههای تاکسونومیکی  R. solaniاز آنالیز  PCR-RFLPاستفاده شد .ناحیه
 ITSاز  rDNAتوسط دو آغازگر اختصاصی گونه  R. solaniبه نامهای RS1و  RS4تکثیر و محصول آن توسط
آنزيمهای  AvaIIو  HincIIمورد هضم آنزيمی قرار گرفت و گروه و زيرگروههای آناستوموزی تعیین شدند .از 29جدايه
فوق 17جدايه متعلق به  AG4 HG-Iو  12جدايه  AG4 HG-IIشناسايی شدند .آزمايشات بیماريزايی بر روی لوبیاقرمز
رقم ناز نشان داد که جدايههای رايزوکتونیای دوهستهای از توان بیماريزايی کمتری بر روی ريشه و ساقه گیاه میزبان
برخوردارند .شدت بیماريزايی زيرگروههای آناستوموزی  AG4 HG-Iو  AG HG-IIتقريباً در يک سطح بود .اين اولین
گزارش از تعیین وضعیت دقیق تاکسونومیکی و بیماريزايی جدايههای قارچ رايزوکتونیای بهدستآمده از مزارع لوبیا در
ايران می باشد.
واژههای کليدی :شناسايی ،گروه تاکسونومیکیThanatephorus cucumeris ،Phaseolus vulgaris ،PCR-RFLP ،

است .با وجود مطالعات زياد هناوز زواياای مختلاف بیولاویی و
تاکسونومیقارچ  R. solaniناشناخته است و بهعنوان يک گونه
پیچیده شناخته شاده اسات (.)Cubeta & Vilgalys, 1997
در قارچ نکروتروف  R. solaniمجموعه ای از گاروههاای درون
گونه ای همگن وجود دارند کاه باه وسایلة واکانش آناساتوموز
هیفی بین ايزولهها از يکاديگر متماايز مایشاوند و گاروههاای
آناسااتوموزی ) )Anastomosis Groups; AGsنااام دارنااد.
جدايه های هر گاروه آناساتوموزی فقاط قابلیات آناساتوموز باا
ايزولههای ديگر از همان گاروه آناساتوموزی را دارا مایباشاند.
تاکنون 14گاروه آناساتوموزی شاامل  AG1-AG13و AGBI
باارای  R. solaniتوصاایف شااده اساات ( ;Carling, 1996
 .)Gonzalez Garcia et al., 2006برخاای از گااروههااای
آناستوموزی دامنه میزبانی وسایعی دارناد ،درحاالیکاه برخای
ديگر بسیار اختصاصی عمل میکنند .همچنین يک گونة گیاهی
میتواند میزبان چندين گروه آناستوموزی باشد ( ;Herr, 1996
 .)Gonzalez Garcia et al., 2006بعضاای از گااروههااای
آناستوموزی شامل چند زيرگاروه موساوم باه گاروههاای وياهه
داخلی ) )Intraspecific Groups; ISGsمیباشاند کاه ايان

1

مقدمه
بیماری های رايزوکتونیايی لوبیاا انتشاار جهاانی داشاته و
شامل مرگ گیاهچه قبل و بعاد از سابزشادن ،شاانکر ريشاه و
ساقه و سوختگی اندام هوايی گیااه مای باشاند (Keshavarz-
) .Tohid & Taheri, 2015; Nerey et al., 2010هنگاامی
که گیاهان لوبیا دچار تنش هستند ،ياا باهوياهه بار اثار حملاة
نماتدهای گال ريشه آسیب ديده باشاند ،شاانکر رايزوکتونیاايی
ريشه و ساقه بسیار شديد می شاود .عامال ايان بیمااری قاارچ
خااکزاد چندهساتهای  R. solani Kuhnمایباشاد کاه فارم
جنسای آن )Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank
 Donkاسات (Carling, 1996; Gonzalez Garcia et al.,
).2006
 R. solaniبهعنوان يک بازيديومیست خاکزاد کاه دامناة
میزبانی وسیعی دارد و گیاهان زراعای و غیرزراعای متعاددی را
مورد حمله قرار میدهد ،تاکنون بسیار مورد بررسی قرار گرفتاه
*نویسنده مسئول :مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشااورزی ،گاروه
گیاهپزشکی ،کدپستیp-taheri@um.ac.ir ،9177948978 :
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در داخل هسته قرار گرفتهاند .ینهای  RNAريبوزومی هساته
ای در دو گروه  18Sويهه زير واحد ريبوزومیکوچاک و  5.8Sو
 28Sويهه زير واحد بزرگ ريبوزوم قرار میگیرناد .فاصالة باین
قطعات  18Sو  28Sتوسط دو ناحیة فاصلهساز داخلای  ITS1و
 ITS2و يک قطعه  5.8Sپُر شده است .روشهای مولکاولی بار
اساس آنالیز تاوالی ینهاای مسائول تولیاد  RNAريباوزومی
روشی سريع و قابلاعتمااد بارای شناساايی جمعیاتهاای R.
 solaniدر سااطح  AGو همچنااین شناسااايی زيرگااروههااای
آناستوموزی میباشد ( .)Guillemaut et al., 2003باهمنظاور
داشتن اطالعات کامل و دقیق در مورد گروههای تاکساونومیکی
و تنوع جمعیتهای  ،R. solaniتشخی گونههای مختلف اين
قارچ تنها بر اساس خصوصیات مورفولویيکی ،بهدلیل عدم ثبات
اياان خصوصاایات در محاایط کشاات کااافی و دقیااق نماایباشااد
( .)Taheri et al., 2007همچنااین تشااخی گااروههااای
آناستوموزی از طريق پیوناد ريساه احتیاا باه صارف زماان و
تجربة زيادی دارد ( .)Guillemaut et al., 2003هادف اصالی
در اين بررسی ،تفکیک ساطوح مختلاف تاکساونومیکی شاامل
گونه ،گروه آناستوموزی و زيرگروه آناستوموزی قارچ R. solani
بیماريزا در لوبیا بر اساس روشهای مورفولویيکی و مولکولی باا
اسااتفاده از آغازگرهااای اختصاصاای و همچنااین کاااربرد روش
 PCR-RFLPبرای ناحیة ینومی rDNA-ITSمیباشد .در ايان
تحقیق بیماريزايی جدايهها نیاز بار روی لوبیااقرمز رقام نااز در
گیاهان چهار هفتهای مورد ارزيابی قرار گرفت.

زيرگروهها از نظر دامنة میزباانی ،نیازهاای غاذايی ،خصوصایات
مورفولااویيکی ،مولکااولی و بیوشاایمیايی بااا يکااديگر متفاااوت
هستند .زيرگروههای هر گروه آناستوموزی از نظر ینتیکی توسط
روشهای مولکولی از يکديگر متمايز مایشاوند ،ولای از طرياق
آناستوموز هیفی تفکیک آنها امکانپذير نمیباشاد ( (Cubeta
et al., 2002; Pourmahdi & Taheri, 2015; Sneh et
 .al., 1991بهوجودآمدن روشهای مولکولی سبب شده که اين

روشهای جديد جايگزين روشهای قديمیتر مطالعاة جمعیات
های رايزوکتونیا شوند (.)Ogoshi, 1996
در لوبیاا ،گااروههااای آناسااتوموزی )AG2-2 (IIIB, IV
و (HG-I, HGII, HG-III) AG4بااهعنااوان عاماال بیماااری
پوسیدگی طوقه و ريشه در نواحی مختلف کشت لوبیاا در دنیاا
گاازارش شااده انااد ;(Gonzalez Garcia et al., 2006
) . Guillemaut et al., 2003 Nerey et al., 2010درحاالی
که بیماری سوختگی اندام هوايی لوبیا عمدتاً در اثر جدايههاای
 AG1-1Aو  )Godoy-Lutz et al., 2008( AG1-1Bو
 )Yang 2007( AG4 HG-Iايجاااد ماایشااود .در ايااران
جدايههای ايان قاارچ متعلاق باه گاروه آناساتوموزی  AG4در
مزارع لوبیاای اساتان اصافهان شناساايی شادهاناد & (Balali
 .Kowsari, 2004).تاکنون مطالعات دقیقی درمورد شناساايی
گااروههااای مختلااف تاکسااونومیکی R. solaniعاماال بیماااری
پوسیدگی و شانکر ساقه ،طوقاه و ريشاه لوبیاا در اياران انجاام
نشده است .با توجه به دامنه میزبانی متفاوت گروههای مختلاف
تاکسونومیکی ،R. Solaniشناسايی دقیق گروهها و زيرگروههای
آناستوموزی اين قارچ مخار در ماديريت ماؤثر ايان بیمااری
بسیار حائز اهمیت است.
شناسايی سطوح مختلف تاکسونومیکی جنس رايزوکتونیاا
بهکمک روشهای مولکولی انجام شده است .نتايج بررسایهاای
مولکولی محدودة گاروههاای آناساتوموزی را تأيیاد و مشاخ
کارده اسات و پیشاارفت قابالمالحظاه ای در تشااخی ISGs
به عنوان واحدهای اساسی طبقهبندی درون گروههاای مختلاف
آناستوموزی رايزوکتونیا صورت گرفته است .معتبرترين ديادگاه
هاا پیراماون  AGو  ISGاز مطالعاات مربااو باه طبقاهبناادی
مولکولی حاصل شده است .روشهای مولکولی کاه تاا باه حاال
جهت بررسی تاکسونومیکی رايزوکتونیا به کاار رفتاهاناد شاامل
آيااازوزايمهاااا ،هیبريداسااایون  ،DNA/DNAآناااالیز،RFLP
نشانگرهای مولکولی بر پاية  PCRو توالی يابی  DNAمیباشاد
( .)Vilgalys & Cubeta, 1994تااوالیهااايی از  DNAکااه
 RNAريبوزومی را کد میکنند ،نواحی مناسبی جهت بررسای
روابط فیلوینتیکی و تاکسونومیکی بین قارچهاا باهحساا مای
آيند .در قارچها ینهای مسئول تولید  RNAريباوزومی عمادتاً

مواد و روشها
جداسازی قارچ عامل بيماری

بافتهای گیاهی آلوده به بیماری رايزوکتونیاايی از مازارع
لوبیای مناطق عمده کشت اين گیاه در استان خراساان شامالی
شامل بجنورد ،شیروان و فارو در طی فصل زراعی ساال1393
جمعآوری گرديدند .بعد از شستشوی سطحی نموناههاا باا آ
فراوان ،قطعات کوچک به اندازة  3-4میلیمتر از مرز بین بافات
سالم و آلودة ساقه ،ريشههای اصلی و فرعی که عاليم شاانکر را
داشتند ،تهیه گرديد و توسط هیپوکلريت سديم 0/5درصاد باه
مدت  1تا  2دقیقه ضدعفونیشدند .سپس سه مرحلاه شستشاو
در آ مقطر سترون انجام شد .هر قطعه پس از خشکشادن بار
روی کاغذ صافی سترون ،بر روی محیط کشات سایب زمینای-
دکسااتروز-آگااار (Potato-Dextrose-Agar؛  )PDAحاااوی
آنتیبیوتیک کلرامفنیکل قرار داده شد و در انکوباتور تارياک باا
دمای 28درجه سانتیگراد نگهداری شد .پس از سه روز محایط
کشتها مورد بررسی قرار گرفتند و مشخصات میسلیوم مرباو
به گونههای رايزوکتونیا ارزيابی گرديد .جهت خال سازی قاارچ
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یل آگارز 2درصد ،با استفاده از بافر )TAE (1Xبا ولتای 90ولت
استفاده شد) . (Taheri et al., 2007همچنین جهات تعیاین
کمیت  DNAاز اسپکتروفتومتر استفاده گردياد DNA .نهايتااً
در فريزر  -20درجه سانتیگراد تا زمان مصرف نگهداری شد.

رايزوکتونیا از روش نوک ريسه در محیط کشات آ -آگاار ياک
درصد استفاده شد و سپس با انتقال آن به  PDAکشت خاال
آن تهیه گرديد .برای نگهداری کوتاهمدت ،هر جدايه به محایط
کشت  PDAانتقاال يافات و در دماای 28درجاه ساانتیگاراد
نگهداری شد .پس از رشد کامال و تولیاد اساکلروتهاا محایط
کشتها در دمای چهار درجه سانتیگراد نگهداری گرديدند.

واکنش زنجيرهای پليمراز ()PCR
باارای تشااخی گونااه  R. solaniدر اياان تحقیااق از
آغازگرهاااای اختصاصااای ايااان گوناااه شاااامل  RS1باااا
تاااااااااوالی CCTGTGCACCTGTGAGACAGو RS4
( )TGTCCAAGTCAATGGACTATدر واکااانش PCR
استفاده گرديد ( .)Guillemaut et al., 2003ارزيابی محصول
 PCRدر الکتروفورز بر روی یل آگارز 1درصاد و باا اساتفاده از
بافر ) ،TBE (1Xدر ولتای 120ولت برای مدت زمان 30دقیقاه

بررسی خصوصيات مورفولوژیکی

در ابتدا تمام جدايهها از نظر تعداد هساته در سالولهاای
جوان هیف از طريق رنگآمیازی هساته بررسای شادند .بارای
رنگآمیزی هسته از سافرانین ( )Bandoni, 1979استفاده شد.
در اين روش در وسط هر الم يک ديسک از پرگنه درحاالرشاد
قارچ قرار داده شد اين المهاا در انکوبااتور در دماای 26درجاة
سانتیگراد برای  2-3روز نگهاداری شادند ،ساپس در طارفین
پرگنة قاارچ دو قطاره معارف رنگای ساافرانین ريختاه و کمای
حرارت داده شد .المل به آرامی بر روی تودة هیف قرار داده شد
و در بزرگنمايی 400شمارش هستهها صورت گرفت .همچناین
به کمک اين رنگ آمیزی وجود ديوارة عرضی بشاکهای ارزياابی
شد .برای اندازهگیری قطر ريسه ،ابعاد سلولهاای مونیلیوئیاد و
اسکلروت و همچنین بررسی مورفولویی پرگنه ،هار جداياه بار
روی سااه عاادد پتااری حاااوی محاایط  PDAکشاات شااد و در
انکوباتور با دمای 28درجه سانتیگراد نگهداری گردياد .پاس از
سه هفته صفات ذکرشده مورد بررسی قرار گرفتند (Falahati-
 .)Rasregar et al., 2010برای تعیین گروههای آناساتوموزی
جدايااههااای  R. solaniبااه روش )Carling et al, (2002
آناستوموز بین ريسههای جداياههاای باهدساتآماده از لوبیاا و
جدايههای استاندارد هر گروه آناساتوموزی ماورد بررسای قارار
گرفت.

صورت گرفت.
تعيين گروههای آناستوموزی و آناليز  PCR-RFLPبرای ناحية
rDNA-ITS

برای اطمینان از تشخی گروههای آناستوموزی مشاخ
شده به روش آناساتوموز باین ريساههاا و همچناین تشاخی
زيرگاروههاای آناسااتوموزی از آناالیز چندشاکلی ايجادشااده در
ناحیااة  ITSاز  DNAريبااوزومی ( )rDNA-ITSجدايااههااای
مختلف  R. solaniاستفاده شد (.)Guillemaut et al., 2003
در اين فرايند ابتدا ناحیة  rDNA-ITSدر واکنش  PCRتکثیر
شد .سپس محصول  PCRتوساط آنازيم هاای برشای  AvaIIو
 HincIIمورد هضم آنزيمی قرار گرفت .هر يک از واکانشهاای
 PCR-RFLPدر حجاام 25میکرولیتاار شااامل10میکرولیتاار
محصول 1-2،PCRواحد آنزيم برشی10،میکرولیتر بافر واکنش
و 18میکرولیتر آ دوبارتقطیر سترون انجاام شاد .از دو آنازيم
برشاای  AvaIIو  HincIIبااهصااورت همزمااان در يااک واکاانش
استفاده گرديد .در استفاده از آنزيم های برشی AvaIIو HincII
میکروتیو ها در حمام آ گرم به مدت ساه سااعت در دماای
 37درجه ساانتیگاراد قارار گرفتناد .الزم باه ذکار اسات کاه
آنزيم های برشی مورد اساتفاده سااخت شارکت Fermentase
بودند .پس از آن میکروتیو ها در فريازر باا دماای  -20درجاه
سانتیگراد نگهداری شدند.

استخراج DNA

برای اين منظور از محیط کشاتهاای  5تاا  6روزة قاارچ
قطعة کوچکی به شعاع پانج میلایمتار برداشاته شاد و تحات
شرايط سترون به ويالهای50میلیلیتری حاوی  30میلایلیتار
محیط کشت مايع سیبزمینی-دکستروز منتقل گرديد .ساپس
ويالها در انکوباتور باا دماای 28درجاة ساانتیگاراد قارار داده
شدند .پس از  7روز اليه میسلیومی روی سطح محیط کشت به
کمااک کاغااذ صااافی جاادا گرديااد و سااپس پااودر شااد .باارای
اسااتخرا  DNAاز کیاات اسااتخرا  DNAشاارکت Bioneer
کشور کره جنوبی استفاده شاد .رساو  DNAاساتخرا شاده
بسته به حجم رسو در  20تا  100میکرولیتار باافر  TEحال
شد .جهت تعیین کیفیات  DNAاساتخراجی از الکتروفاورز در

بررسی بيماریزایی

بیماريزايی جدايههای  R. solaniبر روی رقم لوبیا موبیل
که حساس به بیماری و غالب در منطقه میباشد ،صورت گرفت.
ابتدا بذور لوبیا بهطور مسقیم در گلدانهاای پالساتیکی کشات
شدند .خاک گلدانها مخلاوطی از خااک زراعای ،خااک بارگ،
ماسه ،پرلیت و ورمایکمپوسات باود کاه در اتاوکالو در دماای
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متغیر بود .در جدايههای چندهسته ای اندازة ابعااد سالولهاای
مونیلیوئید  9-18×20-37میکرومتر ،ابعااد اساکلروت 0.3-2.5
میلیمتر و قطر هیف اصلی 8 -11میکرومتر بود .در حالیکه در
جدايااههااای دوهسااتهای بااهترتیااب اناادازة ابعاااد ساالولهااای
مونیلیوئید  10-14×19-27میکرومتر ،ابعاد اسکلروت 0/2-0/5
میلاایمتاار و قطاار هیااف اصاالی  5-8میکرومتاار بااود .در
رايزوکتونیاهای چندهستهای رنگ پرگنة قارچ در محیط کشات
 PDAدر ابتدا سفید بود که به مارور زماان باه قهاوهای تغییار
رنگ میداد .در مورد رايزوکتونیاهای دوهستهای نیز رنگ پرگنه
در محیط کشت  PDAدر ابتدا سفید رنگ بود کاه باه تادريج
کرم رنگ میشد .بهطورکلی رنگ و شاکل پرگناه جداياههاا در
محیط کشت  PDAدر مقايسه با محیط کشت  WAمتناوعتار
بااود .جدايااههااای دوهسااتهای نیااز بااهطااور متعااددی تولیااد
اسکلروت های ريز کارویشاکل مایکردناد .باه طاورکلی قاارچ
 R. solaniجداشده از اين گیاه زراعی از نظر رنگ پرگنه ،قطار
ريسه ،فرورفتگی در محل انشعابات ريسه ،محل تشکیل دياواره
عرضی ،شکل سلولهای مونیلیوئید ،تعداد هسته در هار سالول
ريسه و تشکیل اسکلروت با ساير گزارشهاا ;(Ogoshi, 1987
) Pourmahdi &Taheri, 2015مطابقاات داشاات .بررساای
آناستوموز بین ريسههای جدايههای  R. solaniدر اين پهوهش
با جدايههای استاندارد گروههای مختلف آناستوموزی اين گوناه
نشانگر وقوع واکانش آناساتوموز باین ريساههاای جداياههاای
بهدستآمده از لوبیا باا جداياه متعلاق باه  AG4باود .تفکیاک
زيرگروههای مختلف اين گروه آناساتوموزی بار اسااس واکانش
آناستوموز ممکن نبود.

121درجه سانتیگراد و فشار يک اتمسفر به مدت ياک سااعت
سترون شده بود .در هر گلدان يک بذر لوبیا کشت شد .آزمايش
در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار صورت گرفات .در هار
تکرار ،سه گیاه برای مايهزنی هر جدايه درنظر گرفته شد .گلدان
ها در شرايط گلخانه با دماای 30درجاه ساانتیگاراد و شارايط
نوری 16ساعت روشنايی و 8سااعت تااريکی نگهاداری شادند.
گیاهان لوبیا چهار هفته پس از سبزشدن برای ماياهزنای ماورد
استفاده قرار گرفتناد .بارای تهیاه ماياه تلقایح از باذور گنادم
کلااونیزهشااده بااا ريسااههااای قااارچ رايزوکتونیااا اسااتفاده شااد
) .(Nikraftar et al., 2013ابتدا  300گرم بذر گندم درون هر
ظرف شیشهای ريختاه شاد300 .میلایلیتار آ باه آن اضاافه
گرديد و برای سه روز متوالی در اتوکالو سترون شد .ساپس در
شاارايط کااامالً سااترون بااذور گناادم بااه پتااریهااای شیشااهای
منتقلشدند و در داخل هر پتری يک ديسک میسلیومی به قطر
5میلیمتر از حاشیة پرگنه 7روزه قارچ رايزوکتونیا اضافه گرديد.
پتریها به مدت 5روز در انکوباتور دمای 28درجاه ساانتیگاراد
نگهداری شدند .پس از پوشش کامل بذرهای گندم باا قاارچ ،از
آنها جهت تلقیح گیاهچههای سالم لوبیا در زمان چهاار هفتاه
پس از سبز شدن گیاه استفاده شد .برای تلقیح به مقدار30گارم
از بذرهای گندم کلونیزه شده با قارچ در اطراف سااقه هار گیااه
ريخته شد .گلدانها در گلخانه دردمای  282درجه سانتیگراد
و رطوبت نسبی 90درصد نگهداریشدند .پس از گذشت 7روز از
زمان مايهزنی ،ثبت عاليم با اندازهگیری طول زخم ناشی از هار
ايزوله بر روی گیاه صورت گرفت .برای آناالیز آمااری دادههاا از
نرم افزار  SPSS.12استفاده شاد .آناالیز آمااری باا اساتفاده از
آزمونهای مقايسهای  Kruskall-Wallisتکمیلشده با آزماون
 Mann-Whitneyدر سطح  P=0.05انجام شد.

شناسایی گونه  R. solaniو تعيیين گیروههیای آناسیتوموزی
براساس آناليز PCR-RFLP
الکتروفااورز ناحیااه  rDNA-ITSتکثیرشااده در واکاانش
 PCRبا کاربرد آغازگرهای  RS1/RS4نشانگر وجود ياک باناد
به وزن مولکولی550جفت باز برای تمام جدايههاای R. solani
بود (شکل  .)1Aنتايج بهدستآمده با نتاايج سااير محققاان در

نتایج و بحث
مشخصات مورفولوژیکی

در اين پهوهش شناساايی مورفولاویيکی 32جداياه قاارچ
رايزوکتونیای جداسازیشاده از منااطق عماده کشات لوبیاا در
استان خراسان شامالی بار اسااس کلیاد شناساايی ايان قاارچ
( )Sneh et al., 1991صورت گرفت .بر اين اساس ريساههاای
قارچ دارای قطرهای متفاوت با انشعابات قائمه بودناد .در قاعادة
انشعابات فرورفتگی مشخ ديده شد کاه ياک دياوارة عرضای
کماای باااالتر از محاال فرورفتگاای وجااود داشاات .ساالولهااای
مونیلیوئید نیز بهصورت زنجیرههاايی سااده ياا منشاعب وجاود
داشتند .نتايج آزمون رنگ آمیزی هسته نشان داد که 29جداياه
چندهسته ای و سه جدايه دوهستهای میباشند .تعداد هسته در
سلولهای ريسه در جدايههای چندهستهای بین  4تاا 12عادد

استفاده از اين آغازگرها بارای تکثیار ناحیاه یناومی ماذکور در
قارچ  R. solaniمشابه بود (.)Guillemaut et al., 2003
بررسی صورتگرفته در ماورد تعیاین گاروه آناساتوموزی
جدايههای  R. solaniبه روش تماس ريسهای مشخ کرد که
تمام جدايههای اين گونه بهدساتآماده در پاهوهش حاضار باه
گروه آناساتوموزی  AG4تعلاق دارناد .در آناساتوموز ريساهای
جدايههای مربو به گاروه آناساتوموزی  AG4دياده شاد کاه
برخی از اين جدايهها با استرينهای استاندارد مربو به هار دو
زيرگااروههااای آناسااتوموزی  AG4 HG-Iو AG4 HG-II
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 R. solaniبیماااريزا در گوجااه فرنگاای ( & Pourmahdi
 )Taheri, 2015درباره توان آناستوموز هیفی میان جدايههاای
زيرگروههای مختلاف مرباو باه گاروه آناساتوموزی  AG4باا

آناستوموز میدهند .بنابراين ،نتايج نشان داد کاه بارای تعیاین
زيرگروههای آناستوموزی ،استفاده از روش آناستوموز ريسهای بر
روی اساااليد امکااانپااذير نماایباشااد .اياان نتیجااه بااا نتااايج
بااهدسااتآمااده از مطالعااات انجااامشااده باار روی جدايااههااای

يکديگر مشابه بود.

A

B

شکل -1نتایج  PCRمربوط به  DNAژنومی (A) .R. solaniو باندهای بهدستآمده در روش  PCR-RFLPپس از هضم محصول  PCRبا
استفاده از آنزیمهای  AvaIIو HincIIبرای جدایههای گروه آناستوموزی ).AG4 (B
در شکل Aشمارههای  1تا  7بهترتیب جدايههای  SR2 ،SR1 ،BR4 ،BR3 ،BR2 ،BR1و  FR1میباشند.
در شکلBشمارههای 2 ،1و  3جدايههای زيرگروه  ،AG4 HG-IIو  5 ،4و  6جدايههای زيرگروه AG4 HG-Iمیباشند.
 Mنشانگر مولکولی سايز باندهاست.
Fig. 1. PCR results of R. solani genomic DNA, and fragments obtained in the PCR-RFLP method after digestion of the
PCR products using AvaII and HincII restriction enzymes for the isolates of AG4
Numbers 1 to 7 in the figure A are belonged to the isolates BR1, BR2, BR4, SR1, SR2, and FR1, respectively.
Numbers 1, 2, and 3 in the figure B are the isolates of AG4 HG-II, and 4, 5, and 6 are the isolates of AG4 HG-I
M: Molecular size marker
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جدول  -1نتایج آزمون بيماریزایی بر روی گياهان لوبياقرمز چهار هفتهای با استفاده از جدایههای رایزوکتونيا سوالنی
Table 1. Results of pathogenicity tests on 4 weeks old red bean plants using Rhizoctonia solani and binucleate
Rhizoctonia isolates
1

جدایه

Isolate
BR1
BR2
BR3
BR7
BR11
BR12
BR13
SR2
SR3
SR4
SR5
SR9
FR3
FR4
FR5
FR6

گروه تاکسونوميکی

ميانگين طول زخم (ميلیمتر)

1

جدایه

گروه تاکسونوميکی

ميانگين طول زخم (ميلیمتر)

Taxonomic group

))Mean lesion length mm

Isolate

Taxonomic group

)Mean lesion length (mm

AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I

5.5 b
6b
8.5 bc
9.5 bc
19.5 c
12.5 bc
13 c
14.5 c
12 bc
15 c
19.5 c
27.5 d
28 d
8.5 bc
15 c

FR8
BR5
BR6
BR8
BR10
SR1
SR7
SR8
FR1
FR2
FR7
BR14
BR15
BR9
BR4

AG4 HG-I
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
Binucleate
Binucleate

19 cd
22.5 cd
9.5 bc
8 bc
11 bc
10 bc
12 bc
12.5 bc
14.5 c
17.5 cd
7.5b
8.5 bc
9 bc
8.5 bc
0a

AG4 HG-I

15.5 c

SR6

Binucleate

4.25 b

 1حروف مورد استفاده در نام جدايهها معرف منطقه نمونهبرداری هستند :BR .بجنورد :SR ٬شیروان و  :FRفارو

شکل  -2عالیم بيماری ناشی از جدایه  BR11قارچ Rhizoctonia solaniبر روی ساقه لوبيا
Fig. 2. Disease symptoms caused by the isolate BR11 of Rhizoctonia solani on the bean stem

آناستوموزی  AG4بهدست آمده از گیاه لوبیا از آنزيم های برشی
 AvaIIو  HincIIاساتفاده کارده اناد & (Çebi Kiliçoğlu
) .Özkoç, 2010از دو آنزيم برشی AvaIIو  HincIIبهصاورت
همزمان در ياک واکانش اساتفاده گردياد .الکتروفاورز rDNA
هضمشده بار روی یل آگاارز 2درصاد نشاان داد کاه  17تاا از
جدايههای گروه آناستوموزی  AG4در هضم با آنزيم های برشی
 AvaIIو  HincIIدو قطعه در حدود انادازههاای  0/27و 0/20
کیلو باز ايجاد مایکنناد و همچناین 12جداياه ياک قطعاه در
حدود  0/490کیلو باز ايجاد کردند .مقايسة اين نتايج باا نتاايج
ساير پهوهشگران ( )Guillemaut et al., 2003تعیین کرد که
17جدايه از گروه آناستوموزی  AG4باه زيرگاروه آناساتوموزی
 AG4 HG-Iو 12جدايه به زيرگروه  AG4 HG-IIتعلق دارناد
(شکل.) 1B

بدينترتیب برای تعیین زيرگروه های آناستوموزی از روش
 PCR-RFLPناحیااه ینااومی  rDNA-ITSاسااتفاده گرديااد
) .(Guillemaut et al., 2003همانطور کاه قابالً ذکار شاد،
ابتدا ناحیة  rDNA-ITSتمام جدايههای چندهستهای از طريق
دو آغااازگر اختصاصاای گون اة  R. solaniتکثیاار شااد .سااپس
محصول  PCRبارای تماام جداياههاا توساط دو آنازيم برشای
 AvaIIو  HincIIمورد هضم آنزيمیقرار گرفت .مقايساة نتاايج
بااهدسااتآمااده از هضاام آنزيماای ناحی اه ینااومی rDNA-ITS
جدايههای  R. solaniبهدستآمده توسط اين آنزيمهای برشای
با نتايج حاصل از مطالعات قبلی ()Guillemaut et al., 2003
در مورد استرينهای استاندارد نشان داد که جداياههاای AG4
متعلق باه زيرگاروههاای  AG4 HG-Iو  AG4 HG-IIبودناد
(شااکل  .)1Bساااير محققااان نیااز باارای تعیااین زيرگااروههااای
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گوجهفرنگی استان خراسان رضوی مشاهده شد .(Pourmahdi
)& Taheri, 2015

در اياان مطالعااه باارای اطمینااان از تشااخی گااروههااای
آناستوموزی به روش پیوند ريسهای و نیز تعیاین زيرگاروههاای
آناستوموزی از برش آنزيمیتوالی ناحیاة  ITSاساتفاده گردياد.
توالی ناحیة  ITSبهعنوان يک ابزار مهم در شناساايی و تعیاین
گااروههااا و زيرگااروههااای آناسااتوموزی ماایباشااد و نساابت بااه
روشهااای قااديمی از دقاات ،سااهولت و ساارعت عماال باااالتری
برخوردار است (.)Stojsin et al., 2007

با توجه به ساير گزارشها درمورد کاربرد جداياههاای کام
آزار يااا غیربیماااريزای رايزوکتونیااا در القااای مقاوماات علیااه
جدايههای شديداً بیماريزای R. solani (Keshavarz-Tohid
) & Taheri, 2015شاايد بتاوان در مباارزه بیولویياک از ايان
جدايههای دوهسته ای علیه جداياههاای مخار رايزوکتونیاای
عامل شانکر ساقه و ريشة گیاه لوبیا اساتفاده نماود .البتاه باياد
درمااورد کاااربرد جدايااههااای دوهسااتهای علیااه ،R. solani
تحقیقات تکمیلی ديگری از جملاه بررسای دامناه میزباانی در
محصوالت زراعی رايج در منطقه صورت گیرد.

بررسی بيماریزایی

نتايج حاصال از بررسای بیمااريزايی نشاان داد کاه تماام
جدايههای  R. solaniمتعلق به  AG4 HG-Iو AG4 HG-II
بر روی گیاهچههای لوبیا بیماريزا بودند ،همچنین از سه جداياة
رايزوکتونیااای دوهسااتهای دو جدايااه عالياام بیماااری را ايجاااد
کردند .گیاهان شاهد که با بذور گندم عااری از قاارچ ماياهزنای
شده بودند ،هیچ عاليمی از بیماری را نشان ندادند .عاليام باارز
بیماری بر روی گیاهان بهصورت زخمهايی به رناگ قهاوهای در
ناحیه ساقه مشاهده میشاد (شاکل  )2کاه گااهی اوقاات ايان
زخمها در سطح ريشه نیز توسعه پیدا مایکردناد .در برخای از
جدايهها که شدت بیماريزايی بیشتری داشتند ،در ناحیاة سااقه
باريکشدگی مشاهده میشد که با ساير تحقیقات انجامشاده در
خصوص عاليم ايجادشاده توساط ايان بیمااری در گیااه لوبیاا
مطابقات داشات(Balali & Kowsari, 2004; Keshavarz-

نتيجهگيری
در اين تحقیق مشخ گرديد که بیماری شاانکر ريشاه و
ساقة لوبیا ناشی از  R. solaniدر تمام مناطق کشت ايان گیااه
در اسااتان خراسااان شاامالی کااموباایش وجااود دارد .همچنااین
مشخ شد که زيرگروه آناستوموزی  AG4 HG-Iشاايعتارين
گروه تاکسونومیکی است که در مزارع لوبیاای اساتان خراساان
شمالی وجود دارد .آزمون بیماريزايی نشان داد که زيرگروههاای
 AG4 HG-Iو  AG4 HG-IIاز لحاظ توان بیماريزايی تفااوت
معنیداری ندارند .اين اولاین گازارش از تعیاین جايگااه دقیاق
تاکسونومیکی (تعیین  AGو  )ISGsجدايههای قارچ مخر R.
 solaniآلودهکننده لوبیا در ايران است .با توجه به اين که لوبیا
پس از سیبزمینی دومین محصول پُرارزش دنیا محساو مای
شود و در کشور نیز از اهمیت بااليی برخوردار است ،لذا ضرورت
دارد که راههای کنترل اين عامل قارچی که تأثیر باهسازايی بار
کاهش کمیت و کیفیت محصول میگذارد ،بیش از پیش ماورد
بررسی قرار گیارد و راهکارهاای مناساب جهات ماديريت ايان
بیماری انديشیده شود.

Tohid & Taheri, 2015; Keshavarz-Tohid et al.
) .2016آنالیزهای آمااری داده هاای آزماايشهاای بیمااريزايی

نشان داد که شادت بیمااريزايی در جداياههاای زيرگاروههاای
آناستوموزی  AG4 HG-Iو  AG4 HG-IIجدايههاای مرباو
به رايزوکتونیای دوهستهای نیز دارای کمترين توان بیمااريزايی
بر روی گیاهچهها بودند و حتی ياک جداياه دوهساته ای فاقاد
توان بیماريزايی بود .اخیراً نتايج مشابهی در بررسی بیمااريزايی
گروههای مختلف تاکسونومیکی رايزوکتونیای بیماريزا در مازارع
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Introduction
Red bean (Phaseolus vulgaris) is an important legume cultivated in various areas with different climates
worldwide. Bean damping-off, stem and root canker are caused by several fungal pathogens. Soil-borne
pathogenic fungi are the most important pathogens in bean plants, which cause destructive diseases.
Rhizoctonia solani is one of the most serious causal agents of stem and root canker that is reported in all
kinds of beans. The Rhizoctonia species belong to Basidiomycota which are the causal agents of various
diseases different monocots and dicots with high yield losses. The isolates of R. solani are classified into 13
anastomosis groups (AGs). The most common AGs of R. solani which infect bean plants are AG-1 IE, AG-1
IF, AG-2-2, AG-2-3, AG-BI, AG-4 and AG-5. In overall, isolates of AG-4 HG-II were more virulent in peas,
soybeans and beans compared to other AGs. Knowledge of taxonomic status of Rhizoctonia spp. causing
bean diseases in different geographic regions of Iran is still scarce. However, accurate identification of
various taxonomic groups in Rhizoctonia spp. populations is necessary for designing effective disease
management strategies. So, we identified the accurate taxonomic status of R. solani isolates causing bean
diseases. Also, pathogenicity of these fungal isolates was investigated on red bean.
Materials & Methods
Red bean plants with the symptoms of stem and root canker were sampled during growing season of
2014 in the fields of this crop for characterizing various taxonomic groups of pathogenic Rhizoctonia spp.
Symptomatic bean tissues were surface-disinfected with 0.5% sodium hypochlorite solution for 2 min and
rinsed three times with sterile distilled water. Then, pieces of the stem or root tissues were dried on sterilized
filter paper, placed on a potato dextrose agar (PDA) petri dish containing chloramphenicol, and incubated at
28°C in dark conditions. After 2 to 3 days, cultures were examined microscopically for hyphal characteristics
typical of Rhizoctonia spp. All plated samples readily yielded Rhizoctonia spp., and a hyphal tip of each
isolate was subcultured onto AWA for further purification. Isolates were transferred to PDA test tube slants
and maintained at 28°C. Fungal isolates were initially characterized as either binucleate or multinucleate by
the trypan blue staining technique. Colonies of Rhizoctonia on PDA, 2 to 3 days old, were stained to
determine nuclear number and were examined for the presence of a septal pore (dolipore) apparatus. The
width of the main runner hyphae was investigated from the same preparations. Isolates were subcultured
onto PDA petri dishes in triplicate, incubated at 28°C for 3 weeks, and compared for colony morphology and
the size and shape of moniloid cells and sclerotia. Rhizoctonia spp. isolates were distinguished using specific
primers for PCR amplification based on the ITS region of R. solani. PCR-RFLP of rDNA-ITS region was
used to determine the taxonomic group of each R. solani isolate. Genomic DNA of the isolates was used for
PCR amplification of the ITS region using a pair of primers, RS1 (5′-CCTGTGCACCTGTGAGACAG-3′)
and RS4 (5′-TGTCCAAGTCAATGGACTAT-3′). Restriction polymorphisms were detected using two
discriminating restriction enzymes, AvaII and HincII.
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Results & Discussion
32 Rhizoctonia isolates were obtained from culturing the infected plant tissues. Identification of these
isolates was carried out using morphological and molecular methods. Among 32 isolates, 29 isolates
belonged to multinucleate R. solani and 3 were binucleate Rhizoctonia spp. Investigating restrictesd PCR
products on agarose gel was performed and anastomosis gropus and subgroups were determined. Among 29
R. solani isolates, 17 isolates were AG4 HG-I and 12 isolates belonged to AG4 HG-II. Pathogenicity testes
on red bean cv. Naz revealed that all isolates of R. solani were pathogenic on bean. Lower level of
pathogenicity was observed for the binucleate Rhizoctonia isolates on the root and stem of host plant. Similar
levels of pathogenicity were observed for the isolates of AG4 HG-I and AG4 HG-II. This is the first report
on exact taxonomic status of Rhizoctonia isolates, on the anastomosis groups and subgroups levels, obtained
from bean field of Iran.
Conclusion
It can be concluded that R. solani AG4 HG-I is the main taxonomic group of Rhizoctonia, causing stem
and root canker on bean plants in the regions investigated in this research. Binucleate Rhizoctonia isolates,
which were hypovirulent or avirulent on bean plants bight be used in biocontrol assays to investigate their
potential for inducing host defense responses against highly pathogenic R. solani isolates.
Key words: Identification, PCR-RFLP, Phaseolus vulgaris, Taxonomic group, Thanatephorus cucumeris
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