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چکیده

ي اهرچاقین شبها. ستاههیاز جمله ماآبزي ن انورازي و ج، خشکیآبزين اهارگر گیاي بیماهمل گونهاشSaprolegnialesهستار
شیرینبآي اهبومزیستیی در الاختی خودپاشني زیستاهیندالی و فرآداي مواهبسترهتخریبياهیندافریی نقش مهمی در منوپیالاسترا
رساي فاهناستاطق مختلف از منالودهآهی اي ماهو تخمياي پوسیده و قهوهاهچوب،اهز برگایی اهلعه، نمونهاین مطادر .کنندمیایفا
وه،ابیستون، پ(هانشاو کرم) کفتركوپیرششن، اسپیدن، اسیدسربست، ن، ادلخب، تنگ سرخ، اتیزن، تنگ اخپلن،ابرغن، برشنه،اردکا(

ي اهویژگیساسابراهیی گونهاساشن.دمنتقل شدنهایشگازمآبه وري و آجمع1396ناییز و زمستادر پ)صحنه و هرسینب اب قنبر، سراسر
خلی ادهشدنویسیاترهصلافساسابر،شدهییاساي شناهگونه.م شدانجات فیلوژنتیکی العافیزیولوژیک و مط،سنجیختی، ریختاشنریخت

ي به دستاهدهادساسابر. وي فیلوژنتیکی شدنداکایی وانمدرستهروش بیشیناسنجی و بلیا، تواهیهاریبوزومی جديانادي) ساتیيا(
.Saprolegnia parasitica،S: ملاشاهین گونها. یی شداساشنAchlyaهو یک گونSaprolegniaهشش گون،مدهآ ferax،S. anomala،

S. aff. australis،S. mixta،Saprolegnia sp.وAchlya americanaيهاهیراآ،نیهمچن.بودندS. aff. australis وSaprolegnia sp.جدا
يدیجديهاگونهادیو به احتمال زنداشتهقرابت Saprolegniaشده از جنس قبال گزارشيهااز گونهکیچیبا همواد آلی پوسیده شده از

.Sياهگونه.شوندیجنس محسوب منیايبرا anomala،S. mixtaوAchlya americanaشوندمحسوب مین جدید ایراي ایکوبیوتاي مابر.

لی پوسیدهآد امو،ي ریبوزومیاناراخلی ژن ادشدهنویسیاترصلهافساپرولگنیالز، :کلیديياههژاو
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Summary
The order Saprolegniales includes pathogenic species of aquatic and terrestrial plants and aquatic animals

including fish. These straminipilous fungi play an important role as a decomposing component which participates in the
destruction processes of organic substrates and self-cleaning biological processes in freshwater ecosystems. In this
study, samples of brown decayed twigs, leaves, woods and infected spawns from various places of Fars province
(Bahreghan, Bereshne, Dalkhan, Kaftrak, Polekhan, Sepidan, Seyyedan, Sarbast, Tang-e-Sorkh, Tang-e-Tizab, and
Sheshpir) and Kermanshah province (Bisotun, Harsin, Paveh, Sarab Sahneh, and Sarab Qanbar), Iran were transferred
to the laboratory during the fall and winter 2017–18. Species were identified based on morphological and morphometric
characteristics of sexual and asexual organs as well as the physiological and phylogenetic studies. Identified species
were sequenced based on the internal transcribed spacer (ITS) region of rDNA and were analyzed phylogenetically by
maximum likelihood method. Six species of Saprolegnia and one species of Achlya were identified including:
Saprolegnia parasitica, S. ferax, S. anomala, S. aff. australis, S. mixta, Saprolegnia sp., and Achlya americana. Since
Saprolegnia aff. Australis, and Saprolegnia sp. which were isolated from decomposing organic materials, were not
related to any previously reported Saprolegnia species, therefore, they could be new species of Saprolegnia.
Saprolegnia anomala, S. mixta, and Achlya americana were new to Iran mycobiota.
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مقدمه
نقـش Saprolegniaceaeهتیـر متعلـق بـه  ياهرچاقشبه

ي اهـ بسترهتخریبياهیندافردرکنندهتجزیهناعنوبهارمهمی
بآياهـ بـوم یسـت زدربآییالاپـ زیستيایندهاو فرلیآدامو

ــ ــیزياشــیرین ب ــد م ــم).Markovaskaja 2006(کنن ــرین مه ت
Saprolegniaتیــرهیــن اي اهــجــنس Nees Von Esenbeck

Achlyaو Nees Von Esenbeckمتعلـق  اهـ جـنس ینا. هستند
، Oomycetesه، ردOomycotaهخا، شـ Stramenopilaهبه سلسل

ــتار ــرو Saprolegnialesهســ ســــت اSaprolegniaceaeهتیــ
)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy .(ياکشــــــوره
يروات رالعامطنتریشیبهین، هلند و روسالمآز جمله اییاروپا
شـایان  . )Markovskaja 2006(نـد اشتهادآبزيي اهرچاقشبهینا

.S،اپرولگنیاسـ جـنس پیـ تهگونـ کـه  ذکر است  molluscorum

Nees 1823باشدمی)Markovskaja 2006.(
ي اي برایهاپنژیوم، یک ویژگیاسپوراهتخلیهتنوع در نحو

باشد میSaprolegniaceaeهتیري مختلف اهتفکیک جنس
)Markovskaja 2007( . در جنسSaprolegnia،زي ادسازآ
در،گیردنژیوم صورت میاسپوراخل از دابه تدریج اوسپورهئز
یدییوکلاز نوع ااهنژیوماسپوراAchlyaجنسلی که در اح
)Achlyoid sporangia(ي انتهادر اوسپورهئزوهستند
ین جنس ا.شوندد میازآه و سپس کرداتجمع پیدنژیوماسپورا

ب شیرین هم آياهبومست و در زیستان ابزیآرگر انیز بیم
.)Markovskaja 2007(ستارش شده اگز

طوربهSaprolegniaي مختلف جنس اهجمعیت گونه
درهمو)ب شیرینآياهبومزیست(طبیعت درهمگیري،چشم

Sandoval-Sierra(ستایشافزالاحدرآبزیان محل پرورش  et

al. 2014( .جنسياهگونهSaprolegniaي اهريابیمملاع
ي اهي گونهاراین جنس داوهستندزيبآتاناحیودرمهمی

آبزیان ز اري الغ بسیاحل جنینی و باست که مرارگر مهمی ابیم
کند ري میار بیمان دچاسر جهادر سراراههیابه خصوص م

)2006Van WestVan den Berg et al. 2013,(.وجود اب
کسونومیک ات تالعامط،آبزيي اهرچاقین شبهاد ار زیاهمیت بسیا

.ستام شده انجان ایرادر تا به حال در مورد آن ر کمی ابسی
،Saprolegniaقوي در جنس بندي یهارآن یک افقد

ي اهمجموعهدرست در اتشخیص نایی باهیهامنجر به حضور جد
نشده ي تعیین تکلیفاهلیاد تواعدیش تافزادر نتیجه کشت و 

-Sandoval(ستانک ژن شده از جمله باتی اعطالاي اههایگادر پ

Sierra & Diéguez-Uribeondo 2015( .فزون از روزارغم نیعلی
بندي دقیقی یهارآت، این موجوداسی اشنز زیستابه درك بهتر 

د صلی نبواعلت . رداوجود نداهنیسمارگاین میکروادر مورد 
اعمدتین جنس ادر توصیف گونه ست که این ابندي دقیق، یهارآ

و سپوراُاُ، گونیومُ ُا ا نندامي جنسیارهاختاستاخصوصیمبتنی بر 
در است مبهم، متنوع و یات ممکن این صفا.ستاومنتریدیا

در ، به طوري کهشندابپوشانیهمي اراي مختلف داهن گونهامی
تشکیل ارهاختاین ساکه ست اممکن حتی رد از موابعضی 
ياهمجموعه،Saprolegniaياهي گونهاین، برابروهعال. نشوند

ي ات مولکولی برالعامطدر اترد ار کمی وجود دامرجع بسی
یز ار گیرد و منجر به تماده قراستفامورد اهگونههیسامق

-Sandoval-Sierra and Diéguez(شوداهبین گونهفیلوژنتیکی

Uribeondo 2015(.
هتیري متعلق به اهرچاقندکی روي شبهار ات بسیالعامط

Saprolegniaceae رش امل گزارد که شان وجود دایرادر کشور
Isoacklya unisporaوKütz. 1843S. ferax (.Gruith)هدو گون

(Coker & Couch) R.L. Seym Tajick-Ghanbari(ست ا1970

et al. 2008, Safdari et al. 2008.(رشی اگز،رر پژوهشی دیگد
Saprolegniaياهز جنساي انشدهي جدید و توصیفاهز گونها

Masigol(ه استشده ایراAchlyaو et al. 2017(. به دلیل
-گونهامخصوص(تیرهین انگل اي اهت شدید و مخرب گونهاثرا

-شبهین او نقش مهم آبزیانروي )Saprolegniaي جنس اه

، ب شیرینآي اهبومزیستدر لیآد اموهدر تجزیاهرچاق
در فهم ،ین جنساي اهت گونهایی و تعیین خصوصیاساشن

.دراهمیت دار ابسیاهن گونهاملی میابط تکاسی و رواشنزیست
ياهرچاقشبهوجودبررسیبهضراحپژوهشدر به همین دلیل،

جنس ياهگونهکید براتابSaprolegniaceaeهتیربهمتعلق
Saprolegnia،هانشاکرمورسافياهناستابیآياههازیستگدر

ي اهیهاجدملیاو تکختیاشنریختياهویژگیوشده هختاپرد
.ه استر گرفتالعه قرامورد مطاهیهارآین امربوط به 

روش بررسی
اهیهاري جدهدازي و نگاساري، جدابردنمونه-

در سطح پوسیدهلیآد اب و موآز اري ابردنمونه
ي اهناستاهی در اي پرورش ماستخرها،و همچنیناهنهادخرو
تنگ سرخ، ب،ازتیتنگن،اخن، پلان، برشنه، برغاردکا(رس اف

و) و کفتركرپیششن،ادیسپن،ادین، سربست، سادلخ
)نیب صحنه و هرساب قنبر، سراوه، سراپستون،یب(ه انشاکرم

.م شدانجا1396ن اییز و زمستاپن،ابستاتدردفی ابه طور تص
Saprolegniaceaeهتیري متعلق به اهرچاقزي شبهاساجد

نه اهداشبذوراري باگذز طعمهاده استفاالی، بآد اب و موآزا
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)Cannabis sativa L.(م شد انجا)Seymour 1970 .(ین اي ابر

هشیاحکد اي راهبآور در سطح الی شنآي ایاو بقاهمنظور برگ
، لولهبآاشو بوز شستاپس اهنمونه. وري شدآجمعاهنهارودخ
ب آو نهاهداوي بذور شاي پتري حاهشتکقطعه و به تقطعه

ري اهدنگسلسیوسهدرج20ات10مقطر سترون منتقل و در 
، اهنآف اطرارچی در اي قاهز ظهور ریسها، پس اهنهاهداش. شدند

پس .ب مقطر سترون منتقل شدندآوي اي پتري حاهبه تشتک
ز اده استفااباهنآفی اضاب آگرفتن شو و ور شستابز چندا

PARP-CMAمحیط کشتدر سترون،غذياکلادستم

)Jeffers and Martin 1968(زي اسلصاخ. ده شدنداکشت د
ریسه و به روش نوكراگآ-بآکشت ز محیطاده استفااباهیهاجد

ي جنسی و غیرجنسی و اهماندابه منظور تشکیل . م شدانجا
رچ به اقوي شبهاحمحیط کشتز ایی اه، بلوكاهیهایی جداسانش

سترون منتقل هناهداب مقطر و بذور شآوي اي پتري حاهتشتک
.شدند

10ز اهی، اي پرورش ماستخرهاز اري ابردنمونهيابر
زدید ارس بان فاستاز اطق ذکر شده ان در منابزیآن پرورش امک
و همچنین رچیاي قاهوي ریسهاهی حاي ماهتخم. شد

ه ایشگازمآبه،م زخم روي بدنیي عالارایی داههیام
. قل شدندز منتاه شیرانشگادپزشکیهاسی بخش گیاشنرچاق

لوده آي اه، تخمSaprolegniaي اهیهازي جداسابه منظور جد
شدن، روي ب مقطر سترون و خشکآاشو بوز شستاپس 

هیامز ازي اساجد.ده شدندار داقرPARP-CMAمحیط کشت
شوي وهی، شستادن سطح بدن مادشاخرالوده نیز بآي اه

محیط کشتز محل زخم و کشت روي اشده اي جداهپولک
PARP-CMAز امده آي به دستاهیهاري جداهدنگ.م شدانجا

سترون و هناهدامقطر و شبآوياي حاهین پژوهش، در شیشها
.م شدانجاسلسیوس هدرج15در 

اهیهایی جداساشن-
ساسابرمده آي به دستاهیهاجدهولیاییاساشن

نتریدیوم و اگونیوم، اُاُنژیوم، اسپوراختی اشني ریختاهویژگی
یی اساکلید شنساسابرهمچنین گونیوم و اُاُن به آل اتصاهنحو

ي اهدر مورد گونه.م شدانجا)Khulbe 2001(ي بزآي اهرچاق
توصیف ياهلهاقز ما، ندیی موجود نبوداساجدید که در کلید شن

.گردیدده استفاگونه 
ياناج دياستخرا-

نی و از روش میرسلیماده استفاابي اناديج استخرا
& Mirsoleimani(اقلمفرسدهازمستوفی Mostowfizadeh-

Ghalamfarsa 2013 (ز کیت اده استفااو بDNGTM-PLUS

شده توسط شرکت و به روش توصیه) نایراژن، اسین(
ب آمیکرولیتر 50در ياناديرسوب . م گرفتانجاده کننتولید

سلسیوس هدرج37عت در امقطر سترون حل و به مدت یک س
ري اهدسلسیوس نگهدرج-20صل در احيانادي. ده شدار داقر

ياناکیفیت و کمیت دياهیهاي جداناج دياستخراز اپس . شد
1000دي - ماپ مدل انودراه ناشده توسط دستگجاستخرا
260در طول موج ) امریکاهت متحدالایاپ تکنولوژي، انودران(
.ومتر بررسی شدنان

خلی ادهشدنویسیاترهصلاي مربوط به فانادي
ITS1زگر عمومیاغآزاده استفااریبوزومی بيانادي) ساتیيا(

ITS4)Whiteو  et al. هچرخکیطیاشرتحتو)1990
30قه،یدق5مدتبهسلسیوسهدرج95درییابتدایسرشتگاو

50مدتبهسلسیوسهدرج95دریسرشتگاوملاشچرخه
،دقیقه1مدتبهسلسیوسهدرج56درجوشیهمه،یناث

هچرخکیوهیناث50مدتبهسلسیوسهدرج72درگسترش
ابقهیدق10مدتبهسلسیوسهدرج72درییانهگسترش

سرچ،یرکوربت(CG1-96کلریترموسهادستگزادهاستفا
.شدمانجا) ایلاسترا

ک یلکتروفورز در ژل ااز بامري پلیاکنش زنجیرهایج وانت
ییبیتیفر اید در باتیدیوم بروما005/0وي ارز حاگادرصد 

سید اگرم 5/5، ياتیديییگرم 37/0گرم تریس، 8/10(
90عت و در ابه مدت یک س) حجم یک لیتراب مقطر تآبوریک،
ده استفااببنفش ازیر پرتو فرياناديت اقطع.د شدییاولت ت

) امریکات متحد الایاژن، سین(کیومنتر اده ژلاز دستگا
یک ایسه بامده در مقآبه دستيارهانوزه انداوري ابردعکس

)انیاز، بریتافرمنت؛ Gene Ruler(زي ابجفت100يانادينگر انش
سنجی به شرکت لیاوي تازي شده براسي فزوناهژن.ورد شدآبر
ین ازي توسط اسلصاز خال و پس ارساجنوبی هکروژن کرام

ي اهزگراغآزاده استفاابمستقیم و معکوس تز دو جهاشرکت، 
مده به روش دستی آي به دستاهلیاتو. سنجی شدلیامرتبط تو

نسخه یسهامقاب) Bioedit)Hall 1999رافزاز نرماده استفاابو
.مدآیند به دستآیش شده، رشته براویرمستقیم و معکوس

,GenBank, NCBI(نک ژناه به بایراز ایند پس آي براهرشته

USA [Online] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ (ز طریق وب ا
BankIit)GenBank, NCBI, USAرافزاز نرماده استفاانی باجه

[Online] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BankIt/ ( خذ او
.ده شداستفات بعدي العاي مطابرراشمرس

تبط بین جمعیافتن روافیلوژنتیکی به منظور یتالعامط
. م شدانجاSaprolegniaي اهیر گونهاساي هدف باهگونه
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ي اهلیاه توایش شده به همراي ویراهلیایی توابتدازي اسردیف
رافزانرمامعتبر بي اهلهامقنک ژن مربوط به از بامده آبه دست

ClustalX)Thompson et al. به صورت شد وم انجا) 1997
Achlyaلیاز توا. ن صورت گرفتآروي نیز تی ادستی تنظیم

flagellataر اشمرسAF218143ده استفارجی اگروه خدر نقش
MEGA 7ر افزاز نرماده استفاارسم درخت فیلوژنتیکی ب. شد

)Kumar et al. گردیدم انجایی انمدرستهروش بیشیناب)2016
.پ سنجیده شداسترادور بوت500اصل باي حارهات تباثبو 

یجه و بحثنت
ی آبي اههاطق مختلف و زیستگاز مناري ابردصل نمونهاح

250زي اساجد،Saprolegniaceaeهتیري متعلق به اهرچاقشبه
ي جنس اهوه بر گونهعال،دان دایج نشانت. بودتیرهین از ایه اجد

Saprolegnia ،ز جنس ایی اهیهارآAchlyaاهیهان جدانیز در می
ختی و فیلوژنتیکی شش اشنت ریختالعامطساسابر. رداوجود د

.Saprolegnia parasitica،S:ملاشSaprolegniaهگون ferax،
S. anomala،S. aff. australis،S. mixta،sp.Saprolegniaو

به غیر . )1شکل (یی شداساشنAchlya americanaهیک گون
.Sياهز گونها parasitica)Ebrahimzadeh Mousavi et al.

.Sو) 2007 ferax)Tajick-Ghanbari et al. 2008(ز اقبالکه
ي اي میکوبیوتاي ذکر شده براهیر گونها، سرش شدهان گزایرا
در درختاهین گونهافیلوژنتیکیموقعیت.ندبودن جدید ایرا

ژن ) ساتیيا(خلی اشده دنویسیاترهصلافییانمستبیشینه در
).2شکل(ستاشدهمشخصیبوزومیريانارا

Saprolegniaي جنس اهیهاس جداتیياوي ژن اکاو

ختی اشني ریختاهوتارغم تفعلیاهیهاین جداد که ان دانش
ین ادر . بهی بودنداس مشاتیياهحیاي نارادرداغلب موادر رز،اب

ي ارهاختاي ساهز ویژگیا، اهین گونهاي تفکیک ابر،لعهامط
.ده شداستفات فیلوژنتیکی العار مطاجنسی و غیرجنسی در کن

Ke(ناراو همککییج پژوهش انت et al. ین ایج انتاب) 2009
ند که اذکر کردهاین نکته رانیز اهآن.شتابقت داپژوهش مط

.Sي اهگونه anomala،S. diclina،S. ferax،S. mixtaو

S. longicaulisاس باتیياهحیاد در نار زیاهت بسیابه دلیل شب
. )2009کی و همکاران(گیرندر میاهم در یک خوشه قر
ادو گونه جدید معرفی شد که ب،ضراحدر پژوهش

ي ارهاختانژیوم و ساسپورادر فردبهي منحصراهشتن شکلاد
فیلوژنتیکی، به ياهوياکایج وانتساسابرجنسی و همچنین 

ن اي جهاي برانشدهي جدید و توصیفاهد گونهال زیاحتما
ین دو اي توصیف ابربیشترهیایشگازمآتالعامط. هند بوداخو
.ستام انجاجدید در دست هگون

(Gruith.) Kütz. 1843Saprolegnia ferax
ور در سطح الی شنآداو مواهز برگاین گونه اي اهیهاجد

مد آن به دستان سپیدان شهرستاي برغادر روستي انهارودخ
اي، منشعب و بانهاستوارچ، اقین شبهاي اهریسه). 1جدول (

از ریسه قطورتر بااهنژیوماسپورامیکرومتر، 6/10نگین قطر امی
ز اوت امتفهايشکلگونیوم به اُاُمیکرومتر، 51/46نگین قطر امی

هرادیواسپور باُاُ، يانهاستواات)37/25نگین قطر امیاب(کروي
د امیکرومتر، در تعد21/18دل انگین قطري معاي میاراف، داص
را ُپر گونیوم اُاُي اکه کل فضبودندعدد20ات15د، معموالازی

در که شدند میبن، به ندرت تشکیل نتریدیوم تکا. کردندمی
، 1شکل (شتادگونیوم وجود اُاُف هر اطرارد یک عدد در اکثر موا

A 2جدول و(.
یندگی جهت این گونه به نماز ا165و159هیادو جد

س اتیياهحیاي ناهوتیدید نوکلاتعد. ب شدانتخاسنجی لیاتو
جوي وجست. ز بوداجفت ب683، 165هیاو جد691، 159یه اجد

د که ان داژن نشنکاتی باعطالاه ایگادر پاهلیاتوین اهر دوي 
ههت به گونادرصد شب100نی و اوشپدرصد هم99ایه باین جدا
)AM228788 (S. ferax)Diéguez-Uribeondo et al. 2007 (

هحیایه در درخت فیلوژنتیکی مبتنی بر ناین جدا. شتادهت اشب
S. feraxياهر گونهانه در کناگاري جداس در تباتیيا

AM228788،S. mixta EF126339 وS. diclina EU240107

ن اطمینان اپ میزاسترازمون بوتآساسابر). 2شکل (ر گرفت اقر
.درصد بود84ابر بار براین تبامدن آز پدیدا
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جدایه Saprolegnia feraxشناسی ریخت.A:هاي فارس و کرمانشاهشده از استانجداSaprolegniaهاي شناسی گونهریخت-1شکل 
165:A1.ُسپورهاي ناپرسازاُاُاي بالغ و اي و استوانهگونیوم رشتهاُا،A2.ُناي متورم به همراه انتریدیوم گونیوم بالغ رشتهاُادر پایه آندوب،
A3.ُگونیوم نابالغاُا،A4.ُسپور در آناُاُشکل با تعداد متعدد گونیوم گالبیاُا،A5 وA6.50= مقیاس (اي اسپورانژیوم استوانه

Saprolegniaشناسی ریخت. B؛)میکرومتر aff. australis جدایهSa2-2:B1. پستانکاسپورانژیوم بالغ با دو،B2. اسپورانژیوم در حال
سپورهاي متعدد در اُاُگونیوم و انتریدیوم و اُاُ.B9،دوبنگونیوم و انتریدیوم اُاُ.B8،انواع مختلف اسپورانژیوم.B3-B7، آزادسازي زئوسپور

اي اسپورانژیوم نابالغ استوانه.S1De-:C1جدایه Saprolegnia parasiticaیشناسختیر.C؛)میکرومتر100= مقیاس (گونیوم اُاُ
).میکرومتر50= مقیاس (اسپورانژیوم در حال رهاسازي زئوسپورها .C2،شکل

Fig. 1. Morphology of Saprolegnia species isolated from Fars and Kermanshah provinces (Iran): A. Saprolegnia ferax
isolate 165: A1. Cylindrical oogonium with aplerotic oospore, A2. Mature filamentous inflated oogonium with
diclinous antheridium in the base of oogonium, A3. Immature oogonium, A4. Pyriform oogonium with a lot of oospore,
A5 & A6. Cylindrical sporangia (Bar = 50 µm); B. Saprolegnia aff. australis isolate Sa2-2: B1. Sporangium with three
long discharge tube, B2. Zoospore release and cytoplasmic discharge from sporangia, B3, B4 & B5. Various types of
sporangia in the new species, B7. Oospore & diclinous, paragynous antheridium, B8. Oogonium & antheridium (Bar =
100 µm); C. Saprolegnia parasitica isolate De-S1: C1. Immature & cylindrical sporangium, C2. Zoospore release and
cytoplasmic discharge from sporangia (Bar = 50 µm).

. شناختی وسیع استمنه بوماي با داگونه،S. feraxگونه 
گزارش از وجود این گونه در نقاط مختلف 100تاکنون بیش از 

جداسازي این گونه ). Markovaskaja 2006(جهان موجود است 
اما در این پژوهش، نخستین گزارش ،تاکنون از آب و خاك بوده

ن، ایرادر . ستاه شده ایراي پوسیده اهز برگاآناز جداسازي
-Tajick(ن اراجیک قنبري و همکاتوسط تبالین گونه قا

Ghanbari et al. 2008 (لب یک توصیف ادر قو ل کشور از شما
انجام شده سی اشنت ریختامشخص، اماستاه رش شداه گزاکوت

) 2008(ناراهمکوقنبريجیکاتتوصیف ابدر این پژوهش 
گونیوم بود کهاُاُوت در شکل اتفنخستین. یی بوداهوتاي تفاراد

و ويي کروي، بیضاهگونیوماُاُي اراین پژوهش داي اهیهاجد
،)2008(ناراو همکقنبريجیکاولی در توصیف ت،يانهاستوا

قطر ،همچنین. فقط کروي توصیف شده بودهااین اندامشکل 
هده امشمیکرومتر 20-30ین پژوهش اي اهیهاگونیوم در جداُاُ

،)2008(نارامکجیک قنبري و هاتي اهیهاولی در جد،شد
سی و اشني ریختاهویژگی. ستامیکرومتر ذکر شده 22-19

ین گونه در اتوصیف این پژوهش باي اهیهاسنجی جدریخت
. شتابقت دامط) Markovaskaja 2006(ایاکسارکوامپژوهش 

شکل توصیف بیکروي و گالاهنآگونیوم در پژوهش اُاُشکل 
وه بر عالحاضر، ي پژوهشاهیهاوت که در جداین تفااب،شده بود

. هده شدامشنیزي انهاستواگونیوم اُاُ،مذکورهايداشتن شکل
20-30ین پژوهش اي اهیهاگونیوم در جداُاُقطر ،همچنین

، این )2006(ایاکسارکوامي پژوهش اهیهادر جدامامیکرومتر، 
.مشاهده شدمیکرومتر 50-100دل اقطري معباقطورتر هااندام

ي اهیهاد که جدان دانشي فیلوژنتیکی نیز اهوياکاونتیجه 
ر اشمرس(S. feraxوي ار حاتبین گونه در امنتخب 

AM228788 (اهرشایر گزامربوط به س)Diéguez-Uribeondo

et al. 2007(گیرندر میاقر.
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گونیوم اُاُ. D2،اي متورم و منشعبشتهراسپورانژیوم . S-gh-8:D1جدایه Saprolegnia mixtaشناسیریخت. D-)ادامه(1شکل
100= مقیاس (اي اسپورانژیوم استوانه.D4،اي با اپرکولوماسپورانژیوم استوانه: D3،بنشکل و تکايکروي و انتریدیوم زنگوله

Saprolegniaشناسی ریخت. E؛)میکرومتر sp. جدایهS-gh-22:E1.ُاي بلندرشتهو بنگونیوم همراه با انتریدیوم تکاُا،E2-E4.
Saprolegniaشناسی ریخت.F؛)میکرومتر100= مقیاس (اي متورم و خمیده و همراه با پستانک اسپورانژیوم رشته anomalaجدایه

B2-Sap:F1.اي و ضخیماسپورانژیوم استوانه،F2.ُنهاي گونیوم بیضوي با انتریدیوماُااي و منشعب، رشتهدوب،F3.ُنابالغگونیوماُا،
F4.؛)میکرومتر100= مقیاس (شده اي تخلیهاسپورانژیوم استوانهG .شناسی ریختamericanaAchlyaجدایهS-gh-32:G1وG2.

هاي سپوراُاُگونیوم و اُاُ.G4،بنگونیوم و انتریدیوم تکاُاُ.G3،شده و زئوسپورهایی سیست شده در انتهاي اسپورانژیوماسپورانژیوم تخلیه
).میکرومتر50= مقیاس (درون آن 

Fig. 1 (contd). D. Saprolegnia mixta isolate S-gh-8: D1. Filamentous inflated and branched sporangium, D2. Spherical
oogonium with diclinous and bell shape antheridium, D3. Cylindrical sporangium with an operculum, D4. Cylindrical
sporangium (Bar = 100 µm); E. Saprolegnia sp. isolate S-gh-22: E1. Spherical oogonium with monoclinous and
filamentus inflated antheridium, E2-E4. Filamentous inflated sporangium (Bar = 100 µm); F. Saprolegnia anomala
isolate B2-sap: F1. Thick and cylindrical sporangium, F2. Elliptical oogonia with diclinous filamentous and branched
antheridium, F3. Immature oogonium, F4. Discharged filamentous sporangium (Bar = 100 µm); G. Achlya americana
isolate S-gh-32: G1. Discharged sporangium with a lot of zoospore, G2. Monoclinous antheridium and oogonium,
G3. Oogonium with oospores within the oogonium (Bar = 50 µm).

Saprolegnia anomala Gandhe & Kurne 2003

هاي مربوط به این گونه از بقایاي گیاهی و جدایه
هاي سراب بیستون کرمانشاه هاي شناور در سطح آببرگ
ها منشعب، ریسه اصلی داراي ریسه). 1جدول (آوري شد جمع

میکرومتر، اسپورانژیوم به میزان 73/29میانگین قطري معادل 
طولی نگین امیي اراي داي و رشتهانهاستواهايفراوان، به شکل

، میکرومتر22-55قطر نگینامیمیکرومتر و2/154دل امع
مختلف کروي و هايشکلگونیوم به اُاُه،اکوتهتخلیهي لولاراد

میکرومتر، 18/176دل اقطري معنگین امیي ارا، دويبیض
ف اطران و منشعب در اوان فرالت دوبن، به میزانتریدیوم به حا
).2و جدول F، 1شکل (بودگونیوماُاُ
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Saprolegniaيهاهیجدایکیلوژنتیفتیموقع- 2شکل  spp..گونه18نیبدرو کرمانشاهفارسايهاستانSaprolegniaبراساس
يرواعداد. نماییاي ریبوزومی در درخت بیشینه درستاندي) استیيا(یداخلشدهیسیترانوفاصلهینواحيدینوکلیوتیتوالسهیمقا

.درصد است50بزرگتر یا مساوياستراپبوتریمقاددرصددهندهنشانهاشاخهانشعابمحل
Fig. 2. Phylogeny of the Saprolegnia spp. isolates in Fars and Kermanshah povinces (Iran), together with 18
Saprolegnia species based on the internal transcribed spacer (ITS) regions of the rDNA in maximum likelihood tree.

The numbers at the branch points indicate the percentages of bootstrap values ≥50 .



ROSTANIH
A

139821/21، )1(20رستنیها، جلد ... / ي زي آبهالیاسترامنوپییو شناسايجداساز/ قلمفرسا زاده بلبلی و مستوفی

هاي فارس و کرمانشاهاز استانجدا شده Achlyaو Saprolegniaهاي گونه-1جدول 
Table 1. Saprolegnia spp. and Achlya spp. isolates collected from Fars and Kermanshah provinces (Iran)

Taxon Isolate Substrate Date Location Coordinates
Accession
Number*

Saprolegnia parasitica

Sp1 Fish eggs 4.12.2017
Fars:Sepidan,

Shesh Pir
30°253'.172"N
052°068'.047"E

-

Sp2 Fish eggs 4.12.2017
Fars: Sepidan,

Shesh Pir
30°253'.172"N
052°068'.047"E

-

Sp3 Fish eggs 4.12.2017
Fars: Sepidan,

Shesh Pir
30°253'.172"N
052°068'.047"E

-

Sp4 Fish eggs 4.12.2017
Fars: Sepidan,

Shesh Pir
30°253'.172"N
052°068'.047"E

-

Sp5 Fish eggs 4.12.2017
Fars: Sepidan,

Shesh Pir
30°253'.172"N
052°068'.047"E

-

Sp6 Fish eggs 4.12.2017
Fars: Sepidan,

Shesh Pir
30°253'.172"N
052°068'.047"E

-

Sp7 Fish eggs 4.12.2017
Fars: Sepidan,

Shesh Pir
30°253'.172"N
052°068'.047"E

-

Sp8 Fish skin 4.12.2017
Fars: Sepidan,

Shesh Pir
30°253'.172"N
052°068'.047"E

-

Sp9
Fish skin

4.12.2017
Fars: Sepidan,

Shesh Pir
30°253'.172"N
052°068'.047"E

-

Sp10
Fish skin

4.12.2017
Fars: Sepidan,

Shesh Pir
30°253'.172"N
052°068'.047"E

-

Del1 Fish eggs 4.12.2017
Fars: Sepidan,

Dalkhan
30°253'.007"N
052°068'.055"E

-

Del2 Fish eggs 4.12.2017
Fars: Sepidan,

Dalkhan
30°253'.007"N
052°068'.055"E

-

Saprolegnia ferax

159-1 Decayed leaves
6.1.2017 Fars: Sepidan,

Sar Bast
30°12'.279"N
052°01'.936"E

-

159-2 Decayed leaves
6.1.2017 Fars: Sepidan,

Sar Bast
30°12'.279"N
052°01'.936"E

-

159-3 Decayed leaves
6.1.2017 Fars: Sepidan,

Sar Bast
30°12'.279"N
052°01'.936"E

-

159-4 Decayed leaves
6.1.2017 Fars: Sepidan,

Sar Bast
30°12'.279"N
052°01'.936"E

-

159-5 Decayed leaves
6.1.2017 Fars: Sepidan,

Sar Bast
30°12'.279"N
052°01'.936"E

MH644828

165-1 Decayed leaves
6.1.2017 Fars: Sepidan,

Baraghan
30°27'.593"N
051°47'.086"E

MH644829

165-2 Decayed leaves
6.1.2017 Fars: Sepidan,

Baraghan
30°27'.593"N
051°47'.086"E

-

165-3 Decayed leaves
6.1.2017 Fars: Sepidan,

Baraghan
30°27'.593"N
051°47'.086"E

-

Saprolegnia aff. australis

Sa-2-1 Decayed leaves
18.1.2018 Kermanshah:

Sahne
34°29'32.04"N
47°41' 53.63"E

-

Sa-2-2 Decayed leaves
18.1.2018 Kermanshah:

Sahne
34°29'32.04"N
47°41' 53.63"E

-

Sa-2-3 Decayed leaves
18.1.2018 Kermanshah:

Sahne
34°29'32.04"N
47°41' 53.63"E

-

Sa-2-4 Decayed leaves
18.1.2018 Kermanshah:

Sahne
34°29'32.04"N
47°41' 53.63"E

MH644831

Sa-2-5 Decayed leaves
18.1.2018 Kermanshah:

Sahne
34°29'32.04"N
47°41' 53.63"E

-

Sa-2-6 Decayed leaves 18.1.2018
Kermanshah:

Sahne
34°29'32.04"N
47°41' 53.63"E

-
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Table 1 (contd))ادامه(1جدول 

Taxon Isolate Substrate Date Location Coordinates
Accession
Number*

Saprolegnia aff. australis (contd)

Sa-2-7 Decayed leaves
18.1.2018 Kermanshah: Sahne 34°29'32.04"N

47°41' 53.63"E
-

Sa-2-8 Decayed leaves
18.1.2018 Kermanshah: Sahne 34°29'32.04"N

47°41' 53.63"E
-

Saprolegnia mixta

S-gh-1 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-2 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-3 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-7 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-8 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

MH644832

S-gh-9 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-15 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-16 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-18 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

Saprolegnia sp.

S-gh-19 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-21 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-22 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:
Sarab-Ghanbar

34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

MH644833

Saprolegnia anomala

B1-sap Decayed leaves 4.2.2018
Kermanshah:

Bisotun
34°23'20.69"N
47°26' 10.6"E

-

B2-sap Decayed leaves 4.2.2018
Kermanshah:

Bisotun
34°23'20.69"N
47°26' 10.6"E

MH644830

B33-sap Decayed leaves 4.2.2018
Kermanshah:

Bisotun
34°23'20.69"N
47°26' 10.6"E

-

Achlya americana

S-gh-16 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:

Sarab-Ghanbar
34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-20 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:

Sarab-Ghanbar
34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-31 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:

Sarab-Ghanbar
34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

S-gh-32 Decayed leaves 20.1.2018
Kermanshah:

Sarab-Ghanbar
34°28'86.00"N
47°05' 42.37"E

-

*GenBank accession number for internal transcribed spacer (ITS) of rDNA
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هاي فارس و کرمانشاهجدا شده از استانAchlyaو Saprolegniaهاي سنجی گونهشناختی و ریختهاي ریختمقایسه ویژگی- 2جدول 
Table 2. Comparison of morphological and morphometrical characteristics of Saprolegnia spp. and Achlya spp. isolated
from Fars and Kermanshah provinces (Iran)

Character S. ferax S. anomala S. mixta
S. aff.

australis
Saprolegnia

sp.
S.

parasitica
A.

americana
Hyphae
Average
diam. (µm)

10.6±2.46 29.73±5.64 38.96±0.89 174.09±3.92 57.7±2.22 48.42±21.57 87.83±35.35

Range (µm) 7–15 20–40 38-40 167–181 54–62 20–87 30–159

Sporangia

Shape C C F,I F,I F,I C C
Average
diam. (µm)

46.51±13.06 154.2 328±108.16 236.56±30.46 323.83±64.67 77.96±16.65 339.14±95.44

Range (µm) 22–73 143.1–162 125–488 175–300 214–247 44–100 179–489

Oogonium

Shape F,S S S, E S S S S
Average
diam. (µm)

25.37±3.51 176.18±14.88 151.19±32.48 91.83 97.68±22.97 70.64±6.13 62.43±15.15

Range (µm) 20–30 154–205.15 99.11–205.5 70–123 58–135 59–83 35–90

Oospore

Type A A A A A A A
Average
diam. (µm)

18.12±1.75 21.95±1.98 17.26±1.88 24.23±3.59 28.6±4.14 23.13±2.09 23.42±2.37

Range (µm) 15–20 19–25.2 15–20 18–31 23–34.2 20–26 19–27
E: Elliptical, F: Filamentous, I: Inflated, C: Cylindrical, A: aplerotic, S: Spherical

682یه این جداس اتیياهحیاي ناهوتیدید نوکلاتعد
ژن نکاتی باعطالاه ایگالی در پاتوین اوجوي جست. ز بوداجفت ب

درصد 100نی و اپوشدرصد هم99ایه باین جداد که ان دانش
.DQ322632 (S(ههت به گوناشب anomala)Gandhe &

Kurne 2003 (یه در درخت فیلوژنتیکی این جدا. رداهت داشب
ياهر گونهانه در کناگاري جداس در تباتیياهحیامبتنی بر ن

S. ferax AM228788،S. mixta EF126339وS. diclina

EU240107پاسترازمون بوتآساسابر). 2شکل (ر گرفت اقر،
.درصد بود84ابر بار براین تبامدن آز پدید ان اطمینان امیز

ین پژوهش ان در ایراز ار اي نخستین باین گونه برا
یی اساي شناهیهاجدیختاشنت ریختامشخص.شودمعرفی می

ین گونه در ات امشخصاه، بانشاکرمن استاین گونه در اشده
Gandhe(ندي و کورنیاگپژوهش & Kurne 2003 ( که

شکل . شتابقت دامطند اتوصیف کردهاین گونه رار انخستین ب
و ويبیض)2003(یکورنوينداگي اهتوصیفابق باگونیوم مطاُاُ

ن استاي اهیهادر جدین انداماوت که قطر این تفااببود،کروي 
ي پژوهش اهیهاولی در جد،میکرومتر154-205ه بین انشاکرم

صلی اهمشخص. میکرومتر بود40-80،)2003(ندي و کورنیاگ
ي و انتریدیوم رشتهاو ويبیضهايگونیوماُاُشتناین گونه دا

ین گونه در ایی شدهاساي شناهیهاجدست که در ار منشعب ابسی
یج انتاختی باشنت ریختاهدامش. هده شدامشرسان فاستا
بع موجود ابررسی من. شتابقت دامطي فیلوژنتیکی اهوياکاو

ندي و این گونه توسط گاتوصیف نخستینز اد که به غیر ان دانش
رش ا، گززي کردنداساچه جداب دریآز اآن راکه)2003(کورنی 

ز ارش این پژوهش، دومین گزا. دیگري در دست نیست
د از مواآنزي اسارش جداگزان و تنهاین گونه در جهازي اساجد

.ستالی پوسیده آ
Saprolegnia mixta de Bary 1883

نبر ب قاسرهمنطق،هانشاز کرماین گونهاي اهیهاجد
ي اراصلی داهمنشعب، ریساهریسه.)1جدول (زي شداساجد
ن انژیوم به میزاسپورامیکرومتر، 96/38دل اقطري معنگین امی
طول نگین امیي اراي داي و رشتهانهاستواهايشکلن، به اوافر

ه، اکوتهتخلیهي لولارامیکرومتر، د22- 55میکرومتر و قطر 328
قطر نگین امیابف،اصهرادیوي اراد،ويگونیوم کروي و بیضاُاُ

ياراگونیوم و داُاُعدد در هر 5- 9اسپورهاُاُد ا، تعد19/151
به ،شکلقیاچمنتریدیوما، میکرومتر15- 20قطر نگینامی
، 1شکل (بود بانشعاده و بدون ارد ساغلب موادر لت دوبن،اح
D 2و جدول(.
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682یه این جداس اتیياهحیاي ناهوتیدید نوکلاتعد

ژن نکاتی باعطالاه ایگادر پلیاتوین اجوي وجست. ز بوداجفت ب
درصد 100نی و اپوشدرصد هم99ایه باین جداد که ان دانش
.AM228788 (S(ههت به گوناشب ferax)Diéguez-Uribeondo

et al. 2007(ههت به گونادرصد شب99نی و اپوشهم98او ب
)EF126339 (S. mixta)Belbahri et al. 2006 (رداهت داشب .
س در اتیياهحیایه در درخت فیلوژنتیکی مبتنی بر ناین جدا

S. feraxياهر گونهانه در کناگاري جداتب AM228788،
S. mixta EF126339 وS. diclina EU240107ر گرفت اقر

ز پدیدان اطمینان امیز،پاسترازمون بوتآساسابر). 2شکل (
.درصد بود84ابر بار براین تبامدن آ

ز ان ایراز ار اي نخستین باین گونه برا،بع موجودامنطبق 
بررسی کلید توصیف گونه . شودمیرشاه گزانشان کرماستا
)Khulbe 2001 (ی ختاشني ریختاهویژگید که ان دانش

یی اساین گونه در کلید شناتوصیف اه بانشان کرماستاي اهیهاجد
ن استاي اهیهانژیوم در جداسپورانگین طولامی. ردابقت دامط
یی اسار در کلید شناین مقدامیکرومتر بود و 328ه انشاکرم

. شتندابق داهم تطایج باکه نتذکر شده میکرومتر 488-125
151دل اي قطري معاراین پژوهش داي اهیهاگونیوم در جداُاُ

25- 375ین گونه ایی اسار در کلید شناین مقدامیکرومتر بود و 
د که ان داي فیلوژنتیکی نشاهوياکایج وانت. ستاومتر میکر
هشدنویسیاترهصلافهحیالی ناز نظر تواین پژوهش اي اهیهاجد

S. feraxهد به گونار زیاهت بسیاشبي ریبوزومیاناراخلی ژن اد

ز جمله شکل اسی اشني ریختاهز ویژگیابرخی اما،شتنداد
گونیوم اُاُ. ین دو گونه شدایز انژیوم منجر به تماسپوراگونیوم و اُاُ

لی ادر ح،ستادوبن نتریدیوم معموالاکروي و S. mixtaهدر گون
یا شکل و بیگال،ويبیضگونیوم معموالاُاS. feraxُکه در 

S. feraxنژیوم در اسپورا. )Khulbe 2001(ستايانهاستوا

کل وه بر شعالS. mixtaهست، ولی در گوناي انهاستوامعموال
ه هم اکوتهتخلیهلولامتورم ب،يارشتههاین انداما،يانهاستوا

د از مواین گونهازي اساز جدارشی اگزین از اپیش . هده شدامش
بوده بآز ااهزياساغلب جداست و اشته اوجود ندلی پوسیدهآ
.)Khulbe 2001(ست ا

Saprolegnia aff. australis

ه انشاز کرمانشده، فتوصیاهراظهگونیناي اهیهاجد
اهیهاین جدانژیوم اسپورا). 1جدول (مد آبه دست) دربند صحنه(
ر بلند انک بسیاي پستاراي متنوع، غیرمنظم داهي شکلاراد
نگین طول امی. وسپور در جنس پیتیوم بودئزهتخلیهنند لولام

میکرومتر و طول 53/81میکرومتر، عرض 17/236نژیوم اسپورا
نگین امیاي قطري باراگونیوم داُاُ. میکرومتر بود115هتخلیهلول

نگین اي میاراو دعدد 9-11اسپورهاُاُد امیکرومتر، تعد83/91
اهنتریدیوماگونیوم، اُاُدر هر . میکرومتر بودند23/24قطر 
ز اي جنسی پس ارهاختاین سالت دوبن بودند و اي و به حارشته

).2جدول و B، 1شکل (روز تشکیل شدند 20گذشت 
مل اشSa-2هیاس جداتیياهحیاي ناهوتیدید نوکلاتعد

تی اعطالاه ایگالی در پاین تواجوي وجست. ز بودابجفت688
درصد 99امورد بررسی بهیاد که جدان دانک ژن نشاب

)AM228826(ههت به گونادرصد شب99نی و اپوشهم
S. australis)Diéguez-Uribeondo et al. 2007 ( اهمچنین بو

)DQ393560(ههت به گونادرصد شب99نی و اپوشدرصد هم98
Saprolegnia sp.)Hulvey et al. 2007 (یه در درخت این جدا

ر اقرS. australisراس در کناتیياهحیافیلوژنتیکی مبتنی بر ن
ز ان اطمینان اپ میزاسترازمون بوتآساسابر. )2شکل (گرفت
.درصد بود99ابر باین گونه براوي ار حاین تبامدن آپدید 

ب و آ، در محیطین گونهاي اهیهابودن جدلصاوجود خاب
هتخلیهلولانژیوم باسپوراز اي متنوعی اهسترون شکلهناهداش
بررسی کلید توصیف گونه . هده شدار بلند مشاوسپور بسیئز
)Khulbe 2001 (اخیرایی که اهت مختلف در مورد گونهالاو مق

نژیوم اسپوراهاي شکلین اد که ان داند، نشاف شدهتوصی
ین گونه اي فیلوژنتیکی در مورد اهوياکاو. فرد هستندمنحصربه

هصلافهحیالی ناز نظر توامورد بررسی هیاد که جدان دانش
R.F. Elliottهبه گوني ریبوزومیاناراخلی ژن ادهشدنویسیاتر

1968S. australisهت ادیگر، شبهدنشتوصیفهو یک گون
م موقتابت، نابه دلیل همین  قر.ردادي دار زیابسی

Saprolegnia aff. australis ي اهویژگیهیسامق. ده شدان دآبه
.Sهگوناین پژوهش باي اهیهاختی جداشنریخت australis در

ي اهوتاد که تفان دانش)Elliott 1968(لیوتاپژوهش 
وت به اترین تفمهم. رداجود دواهنآرزي بیناختی باشنریخت
ي اراین پژوهش داي اهیهاجد. شودمربوط میاهنژیوماسپواشکل 

شکل و قلبیاي تانهاستواز امتنوع هاي شکلایی باهنژیوماسپوا
، 1شکل(ر بلند بودنداوسپور بسیئزهتخلیهلولامتورم بيارشته

B( در صورتی که در توصیف ،S. australis ،ین اژیوم ناسپورا
وت دیگر مربوط به اتف. ستاي انهاستواي شکل اراگونه فقط د

د انگین تعدامی. شودگونیوم میاُاُي موجود در اسپورهاُاُد اتعد
.Sدر اسپورهاُاُ australis،14 لی که ادر ح،ستاعدد ذکر شده
. رسیدعدد هم می20ضر به اي پژوهش حاهیهاد در جداین تعدا

17/236ي بررسی شده اهیهانژیوم در جداسپورانگین طول امی
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.Sلی که در ادر ح،میکرومتر بود australis نژیوم اسپوراطول
لب ذکر شده، اتوجه به مطاب. ستامیکرومتر 100-20
جدید همربوط به یک گونالاحتماالاي توصیف شده در باهیهاجد

.و توصیف نشده هستند

Saprolegnia sp.

و اهز برگاه و انشاز کرمایه ارآین اي مربوط به اهیهاجد
زي اساب قنبر جداسرهي منطقاهباور در سطح الی شنآدامو

7/57نگین طولامیي ارارچ ضخیم و داقین شبهاي اهریسه. شد
معموالاهنژیوماسپورا.بودمیکرومتر53-87میکرومتر و عرض 

ي اراد،میکرومتر83/323نگین قطر اي میاراو ضخیم دخمیده
نگین قطرامیابناوان فراگونیوم به میزاُاُ، يانهاستواو نک اپست
و طویل، بنتکنتریدیوم معموالاغلب کروي، امیکرومتر، 68/97

و E، 1شکل (ستاگونیوم اُاُعدد در هر 4- 7د ابه تعداسپورهاُاُ
.)2جدول 

704یه این جداس اتیياهحیاي ناهوتیدید نوکلاتعد
ژن نکاتی باعطالاه ایگادر پلیاتوین اجوي وتجس. ز بودابجفت

درصد 100نی و اپوشدرصد هم98ایه باین جداد که ان دانش
Saprolegniaهت بهاشب sp. (FJ794908))Wolinska et al.

S. mixtaهت بهادرصد شب99و پوشانیهم98او ب) 2009

(EF126339))Belbahri et al. 2006 ( یه این جدا. ستانزدیک
ري اس در تباتیياهحیادر درخت فیلوژنتیکی مبتنی بر ن

S. feraxياهر گونهانه در کناگاجد (AM228788) ،S. mixta

(EF126339)وS. diclina (EU240107)2شکل (ر گرفت اقر .(
ین امدن آز پدیدان اطمینان امیزپاسترازمون بوتآساسابر
.درصد بود84ابر بار براتب

ي متورم و انژیوم که به صورت رشتهاسپوراوت اشکل متف
نژیوم و عدم وجود اسپوراز همه، منشعب بودن اتر خمیده و مهم

هیارآز ااین گونه راويبیضاو یيا، رشتهشکلبیگونیوم گالاُاُ
Khulbe(کندتفکیک میS. feraxهن یعنی گونآهري اخو

ز دیگر این گونه اعث تفکیک انتریدیوم نیز بابودن بنتک. )2001
.Sین گروه یعنی اعضو  diclinaشود می)Khulbe 2001( .

نژیوم اسپورانند انتریدیوم که مافرد شکل منحصربه،همچنین
یلی ز دالاست، یکی اي متورم ابه صورت رشتهاهز گونهابرخی 

هن یک گوناین گونه به عنواین پژوهش،ادر عث شداست که با
یج انت.)E، 1شکل (نشده در نظر گرفته شود توصیفالاحتما
هت اشببیشترینین گونه اد که ان دای نیز نشتیکژنوي فیلواکاو
Wolinska(ردادSaprolegniaز اي اگونهبه ار et al. 2009 ( که

نابتواتم نشده انجاسی اشنتوصیف ریختههیچ گوننآدر مورد 

لذا و د ادر ایسه قراضر مورد مقاي پژوهش حاهیهاجدابان رآ
یج انت. ستالکولی بوده وت مالعامطساسابرامنحصریی اساشن
پژوهش اه بانشان کرماستاي اهیهای جدتیکت فیلوژنالعامط

Wolinska(مذکور  et al. 2009 (ین ابه بود یعنی در هر دو امش
هري خود یعنیاي خواهیهارآر ادر کنتوصیف نشده هگون

S. feraxوS. diclinaتر یی و توصیف دقیقاساشن. گرفتندراقر
.رداسی بیشتر داشنت ملکولی و ریختالعاز به مطاین گونه نیا

Saprolegnia parasitica Coker 1923

ز تخم و پوست ا، آبزیانرگر ابیمهین گوناي اهیهاجد
پیر طق ششاهی در مناي پرورش مارهستخار در اي بیماهیهام

. )1جدول (زي شداسان جدان سپیداز شهرستان او دلخ
24/48نگین ار قطور و به طور میاین گونه بسیاي اهریسه

ي و انهاستوان، اوار فرانژیوم بسیاسپورا. شتندادمیکرومتر قطر 
قطر نگینامیمیکرومتر و69/77طولنگین امیي ارامستقیم د

نگین قطر امیاف باصهرادیواگونیوم باُاُ.بودندمتر میکرو80-15
گونیوم، اُاُعدد در هر 5- 8اسپورهاُاُد امیکرومتر، تعد64/70

ي هر ازانتریدیوم به ا1-7د ا، منشعب، به تعدبنتکاهنتریدیوما
).2و جدول C، 1شکل (بود گونیوم اُاُ

رگراي بیماهترین گونهز مهمایکی S. parasiticaهگون
در ) Oncorhynchus mykiss(الاقزلن اهیان به خصوص مابزیآ

ین گونه اهمیت ا). 1980Neish & Hughes(ست ان اسر جهاسر
ط از نقاین پژوهش اي ازدیدهاکثر باست که در ابه قدري 

ي پرورش استخرهاکثر اهده شد که ارس، مشان فاستامختلف 
رگر تخلیه ابیمهنین گوالودگی به ان به علت استاین اهی در ام

ست ان موجود ایراین گونه در از اري اي بسیاهرشاگز. نداشده
به ن مبتالاهیامز تخماین گونه ازي اسامربوط به جدبیشترکه 
Ebrahimzadeh Mousavi(ست ازیس اپرولگنیاري سابیم et al.

2007, Ghiasi et al. 2010, Ghiasi et al. 2014 .(ي اهویژگی
ارس بان فاستاي اهیهاسنجی جدریختختی واشنریخت

.شتابقت دامطمالان کایراین گونه در از اموجود ياهرشاگز

Achlya americana Humphery 1893

ور در الی شنآد او مواهز برگاین گونه اي اهیهاجد
ن استان ان سپیداز شهرستاي در منطقه سربست اسطح برکه

ز ار قطورتر ابسیین جنساي اهریسه. زي شداسارس جداف
دل انگین قطري معاي میاراست و داSaprolegniaي اهگونه
ي شکل، انهاستوامیکرومتر، بلند و مستقیم و 83/87

میکرومتر و 14/339طول ار طویل بان، بسیاوانژیوم فراسپورا
جنس اباوسپورهئزهتخلیهنحو.میکرومتر بود70- 100قطر 
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Saprolegniaپس اوسپورهئصورت که زینابه ،ستاوت امتف

رج شده در سر اخاجنآز انژیوم اسپوراز تشکیل در ا
ین شکل ابه .دشوند میازآفته و سپسانژیوم تجمع یاسپورا

Achlyoidست، اAchlyaز تخلیه که ویژگی جنس اص اخ

اف باصهرادیواگونیوم باُاُ).Khulbe 2001(شود گفته می
اُد ادمیکرومتر، تع43/62نگین قطر امی عدد در 5- 8اسپورهاُ

1- 7د ا، منشعب، به تعدبنتکاهنتریدیوماگونیوم، اُاُهر 
.)2و جدول G،1شکل (ست اگونیوم اُاُي هر ازانتریدیوم به ا

ین گونه، اد که ان دابع علمی موجود نشابررسی من
اوسپورهئزي زادسازآهنحو. ستان ایراي ارشی جدیدي براگز

ز جنس اAchlyaیز جنس اعث تماطور بر قاي بسیاهو ریسه
Saprolegniaشود می)Khulbe 2001 .( ي اهگونیوماُاُوجود

ر اي قطور به طور منظم قراهنی که در طول ریسهاوافر
رز اي باهز ویژگیابنتکي منشعب و اهنتریدیوماگیرند، می

ین اکه ) G، 1شکل ) (Khulbe 1980(ست این گونه ا
هده اه مشانشان کرماستاز این گونه اي اهیهادر جداهویژگی

ي اهي در ویژگیاهوتاي ذکر شده، تفاههتاوه بر شبعال. شد
نژیوم اسپورال، قطر ان مثاهده شد به عنواسنجی مشریخت

لی درامیکرومتر بود در ح70- 100ین پژوهش،اي اهیهاجد
رش اگزمیکرومتر 15- 60راین مقداین گونه  اکلید توصیفی 

توصیف موجود در کلید اي باهیر ویژگیاس.تساشده 
.شتابقت دایی مطاساشن

د که بهترین فصل ان داین پژوهش نشایج انت
هتیربزيآي اهرچاقزي شبهاساي جداري برابردنمونه

Saprolegniaceaeترین مهم. ستان اییز و زمستا، فصول پ
رجه ست و بهترین داارچ دماقین شبهازي اسامل در جداع

درجه 18ات15ین جنس، اي اهیهازي جداساي جدابرحرارت 
صل ایج حانتساسابر). Markovskaja 2006(ست اسلسیوس 

بسته به تنوع اوي مورد بررسی اهگونهین پژوهش، تنوعاز ا
اهبه طوري که نوع گونهبود،يرابردطق نمونهامنختیاشنبوم
. وت بوداهم متفاباهقتالاو باهکد، چشمهاي راهبآدر 

ي گرم و اب و هوآین پژوهش، به دلیل ات اهدامشساسابر
ین اطق مختلف در از مناري ابردنمونه،رسان فاستاخشک 

ي محدودي اهیهاجداشت و تنهابخشی ندیتایج رضاتن ناستا

نگین از میاتر ي خنکاب و هوآا، بنان سپیداز شهرستا
اه بانشان کرماستابه همین دلیل . زي شدنداساجدن، استا
ي ابی متعدد برآبع او منترخنکي اب و هوآشتن اد

ي به دستاهیهاز جداد اد زیاب شد و تعدانتخاري ابردنمونه
.بودناستاین اربوط به مده مآ

ین پژوهش، ابع مختلف در امنبررسیساسابر
هتیري اهرچاقشده در مورد شبهمانجات العامط

Saprolegniaceae ین پژوهش است و اندك ار ان بسیایرادر
نایرادر آبزيي اهمنوپیلاسترادر مورد  لعهامطنخستین

ي اهوب وآي اراز کشور که داطقی امن. شودمحسوب می
چه هستند، ادریایبرکه نند چشمه، ابی مآبع اخنک و من

. هند بوداخواهرچاقین شبهازي اساي جدابهترین محل بر
ین ار در اشمنگشتاي کم و اهبه دلیل پژوهش،ینابرابن

ختی و اشنت ریختالعاشود مطد میازمینه، پیشنه
وي ژناکاو.م شودانجاین زمینه اتري در معافیلوژنتیکی ج

ین اد که ان دانشSaprolegniaي جنس اهیهاس جداتیيا
هحیاي نارارز، داختی باشني ریختاهوتارغم تفعلیاهیهاجد

ت مولکولی جنس العامطغلب ادر. بهی بودنداس مشاتیيا
،ینابرابن.ستاده شده استفاس اتیياز ژن ااتنهمذکور،

حد ازیرونند اماهنیر ژاسز اده استفاس اتیياحیهاوه بر نعال
COX(سی ز اکسیدایک سیتوکروم  I) (Robideau et al.

او ی) COX II(سی زادیکساتوکرومیسحد دو ازیرو، )2011
ي اهرچاقت فیلوژنتیکی شبهالعاکه در مطنیتوبولابتژن 

Pythiumنندامیستی دیگر ماُاُ Pringshemیز بوده آمتموفقی
)Villa et al. در مورد جنس ستا، ممکن )2006

Saprolegniaشدانیز مفید ب.

رياسگزاسپ
گروهاعضاي محترم ینابیپشتوتیاحمزان ارندگانگ

ياقآباجننیه و همچنانشاکرميزاه رانشگادیزشکپهایگ
نی ال قدرداکمنشکده ادیموزشآمحترم ونامعیسادکتر عب

.رندادار
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