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گندم يکي از محصوالت زراعي اقتصادي و مهم در استان گلستان و مازندران است .باليت فوزاريومي خوشه يکي از مهم ترين بيماريهاي
گندم در اين مناطق است که توسط گونههايي از جنس فوزاريوم بهخصوص گونه مرکب Fusarium graminearum species
) complex (FGSCايجاد مي شود F. graminearum species complex .عامل بيماريزاي مهم گندم و ديگر غالت در سراسر
جهان است .اين گروه گونهاي متشکل از حداقل  15گونه فيلوژنتيکي است که ميتوانند مايکوتوکسينهاي مختلف ،از جمله تريکوتسينها
که براي انسان و دام بسيار خطرناک هستند را توليد کنند .به منظور تعيين گونههاي فيلوژنتيکي F. graminearum species
 complexدر شمال ايران ،نمونههاي گندم با عاليم آلودگي به فوزاريوم خوشه از مناطق توليد اصلي گندم در استانهاي گلستان (کالله،
مينودشت ،آزادشهر ،عليآباد ،گرگان ،کردکوي و بندرگز) و مازندران (گلوگاه ،بهشهر ،ساري ،جويبار و قائم شهر) در سال  1394جمع آوري
شد .براي جدا سازي عوامل بيماريزا ،خوشههاي گندم در هيپوکلريت سديم  15درصد به مدت يک دقيقه ضد عفوني سطحي و شستشو با
آب مقطر استريل روي کاغذ صافي خشک شدند .دانههاي جدا شده از سنبلچهها در ظروف پتري حاوي محيط کشت اختصاصي فوزاريوم
( )Nash-Snyderکشت و به مدت  4روز در دماي  25درجه سلسيوس نگهداري شدند .پرگنههاي فوزاريوم به محيط کشت سيبزميني
دکستروز آگار منتقل و به روش تک اسپور کردن خالص شدند .براي شناسايي مورفولوژيکي ،جدايهها در محيط کشتهاي  SNAو آگار
برگ ميخک کشت و به مدت  10روز در دماي  25درجه سلسيوس تحت نور نزديک ماوراء بنفش نگهداري شدند .بر اساس صفات
مورفولوژيکي از جمله نوع فياليدها ،وجود کالميدوسپور و ميکروکنيدي ،شکل و اندازه ماکروکنيدي شناسايي شدند .از  188جدايه فوزاريوم،
 146جدايه متعلق به گروه گونهاي  F. graminearumتشخيص داده شدند 56 .جدايه از جدايههاي مذکور براي بررسي فيلوژنتيکي بر
اساس مناطق جدا سازي انتخاب شدند .جدايهها براي تکثير ميسليوم در محيط کشت  Wickerhamشامل دکستروز ،عصاره مالت ،عصاره
مخمر و پپتون کشت داده شدند و در دماي  25درجه سلسيوس به مدت  7روز نگهداري شدند .استخراج  DNAبا روش اصالح شده
 CTABانجام و با استفاده از آغازگرهاي مرتبط ،ناحيه ژني ) translation elongation factor 1-alpha (TEF-1αتکثير شد.
توالي يابي محصول واکنش زنجيرهاي پليمراز ( )PCRتوسط شرکت ماکروژن کشور کره جنوبي صورت گرفت .تواليها با استفاده از نرم
افزار مگا شش ( ) Mega 6ويرايش و تجزيه و به روش حداکثر پارسيموني تحليل شدند .نتايج بدست آمده نشان داد که تقريبا همه
جدايهها متعلق به گونهي فيلوژنتيکي  F. graminearum sensu strictoهستند هر چند بين آنها تفاوتهايي مشهود بود .با توجه به
نتايج مي توان گفت عامل اصلي بيماري باليت فوزاريومي خوشه در شمال ايران از يک ترکيب همگن ژنتيکي در بين جدايهها برخوردار
است .براي دستيابي به نتايج دقيقتر ،تجزيه و تحليل فيلوژنتيکي بر اساس ژنهاي مرتيط ديگر در حال انجام است.
واژههای کلیدی :باليت فوزاريومي خوشه ،F.graminearum sensu stricto ،فيلوژنيTEF-1α ،
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