
  ۳۷۹ -۳۸۷: ۱۳۹۰ سال / ۴شماره  / ۴۷جلد   /هاي گياهي  بيماري

۳۷۹  

 
  

  * و چند گونه شبه سرکوسپورا از استان گيالن Cercospora ةاطالعات جديد دربار

  

  

NEW REPORTS ON CERCOSPORA AND Cercospora-LIKE  
FUNGI FROM GUILAN PROVINCE, IRAN 

  
  

 
   ۲رسول زارع و**۱د اکبر خداپرستيس، ۱يه حساميسم

  )۱/۴/۱۳۹۰رشيخ پذي؛  تار۱۱/۲/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

  

  دهيچك

ـ         ي لکه برگ  ياهان دارا ي از گ  ي متعدد يها  نمونه ين بررس يدر ا   جـنس   ييپـس از شناسـا    .  شـدند  يالن بررسـ  ي از منـاطق مختلـف اسـتان گ

Cercospora  ـ     از نوشته  يريگ ، با بهره  يشناس ختي ر يها ي آن پس از بررس    يها  شبه سرکوسپورا، گونه   يها  و قارچ ابع معتبـر موجـود     ها و من

 Cercospora texensis  ،C. flagellaris، Pseudocercosporaنـة ج به دست آمده تاکنون سه گوياساس نتا بر. ن نام شدنديي و تعييشناسا
daturina ـ کوفلور اي ميد براي جديها اند که به عنوان گونه  شدهييشناسا ـ  ي  C. althaeinaهـاي   چنـين گونـه   هـم . شـوند  يران گـزارش م

 .C. avicennae،C. brachiata ،C. brunkii ، C. daturicola، C. hydrangeae،C يهـا  شامل گونـه  Althaea rosea(،C. apii s.l.) از(
rumicis ،    kikuchii C. ،C. xanthiicola  و C. zinniae (و  Passalora circumscissa )  ازPrunus avium (ـ ييشناسا ش ي شدند که پ

 ،)Amaranthus ) C. brachiata(، Datura) C. daturicola يها  جنسين، سرکوسپورا رويبا وجود ا. اند ران گزارش شدهين از اياز ا

 )rumicis C. ( Rumex  ،Xanthium) C. xanthiicola( و Zinnia )C. zinniae (شود يران گزارش ميبار از ا ني اوليبرا.  
  

  

  

  

  برگي، قارچ آنامورفيک، تاکسونومي، ميزبان لکه : يدي كل يها واژه
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  مقدمه

ک بــه آن مثــل يــ و چنــد جــنس نزدCercosporaجـنس  

Pseudocercospora  و  Passalora  ک ي آنامورف يها از قارچ

 آنها در سراسر جهـان انتـشار دارنـد و           يها هستند که گونه  

 ينتـ ي، ز ياهان متعدد زراع  ي گ ي مهم رو  يها يولد لکه برگ  م

). Crous & Braun 2003(باشـند   ي هـرز مـ  يها و علف

ره اسـفناج   يـ  از ت  يي اعـضا  يع رو يها به طور وسـ     ن قارچ يا

)Chenopodiaceae (ر چغندرقند ينظ)Beta vulgaris( ،

ــفناج  ــ، ت)Spinacia oleracea(اســ ــوالت يــ ره بقــ

)Fabaceae (ا يلوب مانند)Phaseolous vulgaris(ا ي، سو

)Glycine max( ماشک ،)Vicia sativa( ان مثـل  ي، کـدوئ

) Asteraceae( ره کاهويت، )Citrullus vulgaris(هندوانه 

اهـان  ي گيرو  نيچنـ   و هـم )Lactuca sativa (مثل کـاهو 

ره ي و غ (.Amaranthus sp)ر تاج خروسي متعدد نظينتيز

  ).Weiland & Koch 2004(انتشار دارد 

ن قـارچ مـورد توجـه       يـ  ا ير تاکسونوم ي اخ يها در سال 

 در  ياديرات ز يي قرار گرفته است و تغ     بسياري شناسان قارچ

 & Crous ) ن قارچ به وجود آمده است ي ايبند نه ردهيزم

Braun 1995, Goodwin et al. 2001, Nakashima 
et al. 2002, 2004 a, b,c, 2006, Pretorius et al. 

2003, Maxwell et al. 2003) . ــراون ــراوس و ب  ک

)Crous & Braun 1995 (از ييها گونه Cercospora  و

 مطالعه نمودند که    ي جنوب يقاي مشابه آن را در آفر     يها قارچ

 در  cercosporoid يها د نظر در مورد قارچ    يمنجر به تجد  

ناكاشـيما  طالعاتي توسط هاي اخير م  در سال .آفريقاي جنوبي شد  

  )et al. 2002, 2004a,b,c, 2006 Nakashima (و همکـاران 

د متعلـق   ي گونه جد  ي آن تعداد  يژاپن انجام شد، که ط     در  

هاي وابسته به آن به فلـور         و جنس  Cercosporaبه جنس   

ن فهرسـت  يتـر  لکامـ .  شـدند يا معرفـ يـ دنو اپـن   ژقارچي  

تـوان   ي را م  Cercospora شده در جنس     ي معرف يها گونه

ن يچنـ  هم. مشاهده نمود ) ۲۰۰۳ (کراوس و براون  در کتاب   

ــنو ــ ي ــث مهم ــسونوم يسندگان مباح ــا تاک ــاط ب  ي در ارتب

ن يـ ا. انـد   مطـرح کـرده  C. apii يعنـ ين گونـه  يتـر  يميقد

 از  ياريکـه بـس    نيـ رغـم ا   يدارند کـه علـ     يمحققان اظهار م  

 محـدود بـه     يزبـان ي م نـة  دام ي دارا Cercospora يها هگون

ن يـ  اC. apiiا چند جنس مرتبط با هم هستند، يک گونه ي

 ين گونـه ممکـن اسـت دارا       يـ  که ا  يبه طور . ستين ن يچن

  .زبانه هم باشدي چندمينژادها

 نـة ک گويـ  C. apiiاند که  دهيجه رسين نتيسرانجام به ا

افتـه و   يان ن ير آنها پا   د ييزا  گونه ةديمرکب بوده که هنوز پد    

 يزبـان ي م نـة  بـا دام   ييها هي از آرا  يا  مجموعه ةرنديلذا در برگ  

ز يرقابل تما ي غ يشناس ع است که از نظر شکل     يا وس يمحدود  

 بـر   ي شـواهد مبتنـ    ين ارتباط برخ  يدر ا . گر هستند ياز همد 

 Crous (مانندDNA ک بر اساس يلوژنتيل فيه و تحليتجز

et al. 2000, 2001; Goodwin et al. 2001, 
Pretorius et al. 2003 (ن يـ  ايهـا   از نمونـه ي بعضيبرا

سندگان ارجاع داده شده است و لذا       ين نو يز توسط ا  يگونه ن 

 .C. apii s.l مرکـب  نـة ک گويـ  فـوق بـه صـورت    نـة گو

دتر يـ  مطالعات جد  جةين وصف، نت  ي با ا  .شده است  رفتهيپذ

ــ ــر يمبتن ــد DNA ب  ,Groenewald et al. 2006( مانن

Groenewald et al. 2005  (تر  ن گونه را روشنيموضوع ا

 مرکـب را    نةن گو ي مرتبط با ا   يها  از گونه  يکرده و نام برخ   

د از داخل   ي جد يها  گونه ي منجر به معرف   يد کرده و حت   ييتأ

 والـد و همکـاران      گرون ن،يبا وجود ا  . ن گونه شده است   يا

ک يـ لوژنتيل ف يـ حله و ت  ي تجز ياند که حت   نشان داده ) ۲۰۰۶(

 بـوده و اغلـب      ين جـنس ناکـاف    يـ  ا يک ژن برا  يبر اساس   

، يشناسـ  هـا بـر اسـاس شـکل        ن گونـه  يـ  ا ييامکان شناسـا  

ز روش يـ  نييايـ  و پـراکنش جغراف   يزباني م يافتگي اختصاص

  Cercospora  در مورد تاكسونومي جـنس  .ستي نيمناسب

اي انجام شـده اسـت کـه اغلـب           در ايران مطالعات پراكنده   
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۳۸۱  

 از  ي تعداد ين قارچ رو  ي از ا  يمي قد يها د به گزارش  محدو

نـه مطالعـه    ين زم يـ  منـسجم در ا    يتنها بررسـ  . اهان است يگ

اسـت کـه در آن هـشت گونـه          ) ۲۰۱۰ (پيرنيا و همکـاران   

Cercospora  ن يـ مجموعـه ا  .  شده اسـت   يران معرف ياز ا

 گونه ۲۲ از  ي گذشته منجر به فهرست    يها  سال ياطالعات ط 

هـاي   ران شده است کـه در كتـاب قـارچ         ين قارچ در ا   ياز ا 

ن يـ امـا ا ). ۲۰۰۹ارشـاد   (ايران به آنهـا اشـاره شـده اسـت         

ن يـ ع ا يزان گـسترش وسـ    يـ انگر م يست و ب  ي ن يفهرست کاف 

ن مطالعه به صـورت     ين نظر ا  ياز ا . باشد يران نم يقارچ در ا  

 ناشـناخته و    يها ک گونه ي مورفولوژ يي شناسا ي برا يمقدمات

  .الن انجام شده استي استان گةقکم شناخته در سطح منط

  

  ها مواد و روش

 شده از مناطق مختلف     يآور  جمع يها  نمونه ين بررس يدر ا 

 ي طـ  يبـردار  نمونـه . الن مورد مطالعه قرار گرفتند    ياستان گ 

 انجـام شـد و      ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸ مهر و آبـان      يها تابستان و ماه  

 يوم دانـشکده کـشاورز    ي موجود در هربار   يها  نمونه يبرخ

 مطالعــه يبــرا.  شــدنديز بررســيــالن نيگــدانــشگاه 

ــکوپيم ــا  از انــداميکروس ــف قــارچ از قب يه ل يــ مختل

 بافـت   يم و از رو   يها به طـور مـستق      وميديوفورها، کن يديکن

ک يدالکتي اسـ  يهـا   با محلول  يکروسکوپي م يها دياه اسال يگ

دها بـه   ي اسـال  يبررسـ . ه شـد  ين ته يا الکتوفوش ي درصد   ۵۰

. انجـام شـد  Olympus BH2  نـوري  کروسکوپيکمک م

 با ميكروسكوپ المپـوس مجهـز بـه         يکروسکوپير م يتصاو

 زيـ هـا ن    نمونه ياز برخ . ديه گرد ي ته Sonyدوربين ديجيتال   

 يهـا  ميکروسـکوپ ترسـ   يم متصل بـه م    ي ترس  به کمک لولة  

 که در مقدمـه آمـد در        يبا توجه به مباحث   . ه شد يمناسب ته 

ن گونـه   به مفهوم گـسترده و بـه عنـوا   C. apiiن مطالعه يا

ها و منابع     از نوشته  يريگ ها با بهره   هيمرکب آمده است و آرا    

 ,Chupp 1954 (يشناسـ  خـت يمعتبر موجود بر اسـاس ر 

Ellis 1971,1976; Braun & Melnik 1997, Crous 
1998, Crous & Braun 2003, Groenewald et al. 

  .اند ن نام شدهيي و تعييشناسا)  2006

  

   و بحثايجنت

، C. texensisنةج به دست آمده تاکنون سه گويااساس نتبر

C. flagellaris ،Pseudocercospora daturina ، 

 يد بـرا  يـ  جد يهـا  انـد کـه بـه عنـوان گونـه           شده ييشناسا 

 هـاي   چنـين گونـه    هـم . شـوند  يران گزارش مـ   يکوفلور ا يم

althaeina C.  ) ازAlthaea rosea( ،C. apii s.l. 

ــه ( ــامل گون ــا ش  C. avicennae،C. brachiata يه

، brunkii C.  ،C. daturicola،C. hydrangeae ، 

 rumicis  C. ،C. kikuchii،C. xanthiicola و  C.zinniae (

 شدند که قبالً از ييز شناساين   Passalora circumscissa و

د و اطالعات ي جديها در ادامه گونه. ران گزارش شده اند  يا

 يها  که اگرچه در فهرست قارچ    ييها  در مورد گونه   يشتريب

ران يـ  فلـور ا يامـا کمتـر بـرا     ) ۲۰۰۹ارشـاد   (اند   ران آمده يا

خواهند  ر در ي هستند، شرح داده شده و به تصو        شناخته شده 

 پزشـكي  اههاي گروه گي   ها در مجموعه قارچ    كليه نمونه  .آمد
شوند و شماره هرباريومي آنهـا       دانشگاه گيالن نگهداري مي   

   .تداخل پرانتز آمده اس
  

1. Cercospora althaeina Sacc., Michelia 1 
(2): 269 (1878)  

ــده  ــي ش ــه بررس ــت، Althaea rosea روي: نمون ، رش

، )۸۳۲(، ۷/۸/۱۳۸۹ســـرا،  ؛ صـــومعه)۸۳۱(، ۳۰/۷/۱۳۸۸

 و بـه    يا  بـه رنـگ قهـوه      هـا   لکه .آوري سميه حسامي   جمع

. رنددا هيزاوها اغلب    لکه. شوند يده م ي برگ د  ي رو يفراوان

 تـا   يبـه رنـگ خاکـستر     آنهـا   تر و مرکز     رهيها ت  ه لکه يحاش

متـر   يلـ ي م ۱-۵از   حـدود   قطـر آنهـا    . روشن اسـت   يا قهوه
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 در صورت اتـصال بـه يکـديگر ممکـن اسـت             .باشد مي

هـا   هـا لکـه    سطح تحتـاني بـرگ    در  . تر ديده شوند    بزرگ

 در هـر دو طـرف بـرگ ديـده           هـا  كنيـديوفور . ترنـد  تيره

رسد که در سـطح زيـرين بيـشتر          شوند، اما به نظر مي     مي

فـشرده  بـه هـم     هـا در پايـه       كنيديوفور. شوند تشکيل مي 

در هـر دسـته     . ي وجود دارند  اند و به صورت گروه     شده

هـا بـه     كنيـديوفور .  كنيـديوفور وجـود دارد     ۳-۱۳حدود  

اي روشن، بند بند، راست با رشد سـمپوديال،          رنگ قهوه 

. باشـند   ميکرومتـر مـي    ۴-۵ و عـرض     ۵۵-۲۸۰به طـول    

رنـگ، شـالق ماننـد، و بـه طـرف نـوک              هـا بـي    كنيديوم

بنــد و  ۴-۲۳ هــا داراي کنيــديوم. شــوند تــر مــي باريــک

شــوند، داراي جــوش  هــا بــه وضــوح ديــده مــي وارهديــ

. رنـگ هـستند    مشخص در پايه بوده و در اين محل تيـره         

 ۳-۵ميكرومتر و عـرض آنهـا    ۵۰– ۱۵۰ها  طول كنيديوم

  .)۱شکل (ميكرومتر تعيين شد 

ران گـزارش  ين نام از اي قبالً با همC. althaeina نةگو

). Crous & Braun 2003, Ershad 2009(شـده اسـت   

ــ ــراوسب ــا  جــنس)۲۰۰۳( راون و ک ــ مختلــف از تيه  ةري
Malvaceae  چهار تاکنون  . اند ن گونه ذکر کرده   يزبان ا ي را م

 شـده و  يابيـ  ي توالMalva pusola يک نمونه روياز ژن 

گـر  ي د يهـا  ک همراه بـا نمونـه     يلوژنتيل ف يه و تحل  يدر تجز 

 Groenewald( مطالعه شـده اسـت   Cercosporaجنس 

et al. 2006 .( فـوق در کنـار   نـة جـه نمو ين نتياساس ابر 

 C. beticola نة چغندر قند و داخل گوي از روييها هيجدا

ن يـ ک ايـ با توجـه بـه شـباهت مورفولوژ     .  است  قرار گرفته 

ـ  ي توال نةا نمو يست آ يها، معلوم ن   گونه  ةنـد ي شـده نما   يابي
 توسـط  يا بـه طـور اتفـاق   ي بوده و C. althaeina نةگو

 . شده است آلودهC. beticola نةگو
 
  

Cercospora apii s. l. Fresen., emend. .2 
Crous & U. Braun Mycosphaerella & its 

anamorphs, p. 35-36 (2003)   
) ۲۰۰۳ (کراوس و بـراون   همانطور که در مقدمه اشاره شد       

 نـة ک گو يـ جاد  يرا اصالح کرده و با ا       .apii C ةمفهوم گون 

ک و  يـ اهت مورفولوژ  بـا شـب    يهـا   از گونـه   ياريبزرگ بـس  

ن مفهوم  يز ا ين مقاله ن  يدر ا . اند ک را در هم ادغام کرده     ينزد

ن يـ  ا ي که تـاکنون بـرا     ييها زبانيم. به کار گرفته شده است    

در هر مورد نام    . ر هستند ياند به شرح ز     شده ييگونه شناسا 

گونه به مفهوم کوچک و محدود آن بر اسـاس مونـوگراف            

صات هر نمونه ذکـر شـده       ان مشخ يز در پا  ين) ۱۹۵۴(چاپ  

ــت ــت،  theofrasti  Abutilon    .اس  )۸۳۶(،۶/۷/۱۳۸۸، رش

، )۸۳۷(،۲۰/۷/۱۳۸۸ اکبــر خداپرســت؛ رشــت،يآور ،جمــع

ــع ــميآور جمـ ــسامي سـ ــان ي، الهيه حـ ــتا(جـ  يروسـ

، يه حــسامي ســميآور ، جمــع)۸۳۸(،۱۵/۷/۱۳۸۹،)رودبنــه

  ).Cercospora avicennae Chupp نةگو(

Amaranthus sp. ،،رشـت  )۸۳۹(،۱۲/۸/۱۳۸۹ رشت ،

سـرا،   ، صومعه )۸۴۰(،  ۱۵/۸/۱۳۸۹) النيمحوطه دانشگاه گ  (

، رودســر )۸۴۲(،۸/۱۳۸۹ /۱۴، لنگــرود، )۸۴۱(، ۷/۸/۱۳۸۹

 يآور ، جمـع  )۸۴۳( ،۱۳/۸/۱۳۸۹،  ) کرجه پـشت   يروستا (

 brachiata Ellis & Everh. C..( Beta  (يه حـسام يسـم 

vulgaris ،۲/۷/۱۳۸۹،)۸۴۴(ه ي ســميآور ، رودســر، جمــع

 و  ۸۵-۱۱۷هـا بـه طـول        كنيـديوفور ن نمونه   ي در ا  .يحسام

وفورها حـدود  يديـ کن. باشـند  کرومتر مـي ي م۵/۲ -۵عرض 

د هاك بـه صـورت      يدر نوک آن محل تول    .  بند دارند  ۱۰-۴

وفور يدي کن ي و در انتها   ييزا وميدي که در نقاط کن    زخم است 

 كنيـديوفور   ۳-۱۰ حـدود  در هر دسته  . ص است يقابل تشخ 

ــود دارد ــر کن. وجـ ــدر هـ ــدود يديـ ــ۲-۴وفور حـ  ة نقطـ

. شـود  يده مـ  يـ  شـدن د   يي بار هم زانو   ۱-۳ و   ييزا وميديکن

  ها به وضـوح     وارهي بند و د   ۶-۲۳ يرنگ، دارا  يها ب  كنيديوم
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  ) ميکرومترB ۳۰  و براي۲۰ برابر A مقياس براي(ها،  کنيديوم) B (کنيديوفورها) Cercospora althaeina)A . ۱شکل 

Fig. 1.  Cercospora althaeina (A) conidiophores, scale bar =20 µm  (B) conidia, scale bar =30 µm 
  

ن يـ بـوده و در ا     هيـ در پا  شود، و جوش مشخص    يده نم يد

ک يـ ه بـه سـمت نـوک بار       يد و از پا   باش يره رنگ م  يمحل ت 

 ميكرومتـر و    ۵۰–۱۹۲هـا    طول كنيديوم . زنديشده و نوک ت   

براسـاس   . شـد  يريـ گ  ميكرومتر انـدازه   ۵/۲ -۵عرض آنها   

بــا اســتفاده از ) ۲۰۰۶ (والــد و همکــاران گــرونمطالعــة 

ــه    ــار ژن نمون ــک چه ــل فيلوژنتي ــه و تحلي ــاي  تجزي ه

Cercospora جداگانه تيکچغندرقند يک گروه مونوفيل    روي

ران هم در   ي از ا  يا ن است که نمونه   يجالب ا . اند تشکيل داده 

 .beticola C  شـده و داخـل گـروه         يابيـ  ين مطالعه توال  يا

 فوق امکان   عةن بر اساس مطال   يبا وجود ا  . قرار گرفته است  

 که يبه طور. ز وجود داردي نC. apiiقند به   چغندريگدآلو

 C. apii يهـا  نار نمونه چغندرقند در کيها  از نمونهيبرخ

اه بـه هـر     ين گ ي ا ين امکان آلودگ  يبنابرا. اند  شده يبند گروه

 حاضر به   نةبا توجه به مشخصات نمو    . دو گونه وجود دارد   

ص ي تـشخ C. apiiن نمونه يها ا وميديژه شکل و طول کنيو

/ ۱۳، ســـــراوان، Datura stramonium .داده شـــــد

، )۸۴۷(،۸/۱۳۸۹/ ۷ســــــرا،  ، صــــــومعه)۸۴۶(،۸/۱۳۸۹

 Cercospora daturicola (يه حـسام ي سـم يآور جمـع 

(Speg.) Vassiljevsky.( macrophylla Hydrangea ،

 .C (يه حسامي سميآور ، جمع)۸۴۸(، ۳۰/۷/۱۳۸۸، رشت

hydrangeae Ellis & Everhart.(Glycine max  ،

 يروســــتا (جــــان  ي؛ اله)۸۴۹(، ۲۹/۷/۱۳۸۸رشــــت،  

 يه حــسامي ســميآور جمــع ،)۸۵۰(، ۱۵/۷/۱۳۸۹ ،)رودبنــه

)kikuchii T. Matsumoto & Tomoy.  C..(  

Pelargonium sp  ۱۴/۸/۱۳۸۹،) طـالم يروستا( ، رشت، 

، ۲۴/۸/۱۳۸۹، رودسـر،    )۸۵۳(،۱۳/۸/۱۳۸۹، لنگرود،   )۸۵۱(

 & C. brunkii Ellis (يه حـسام ي سميآور جمع ،)۸۵۴(

Galloway.( Rumex obtusifolius، ،؛ ۱۰/۸/۱۳۸۹  رشــت

) ۸۶۴(؛  ۱۳/۸/۱۳۸۹،) کرجه پشت  يروستا(، رودسر   )۸۶۳(

؛ )۸۶۶(، ۲۰/۸/۱۳۸۹،)ردهيــــــمنطقــــــه ج( شــــــفت 

  يه حــسامي ســميآور ؛ جمــع)۸۶۵(، ۱۳/۸/۱۳۸۹ لنگــرود،

)  C. rumicis Pavgi & U.P. Singh.(Xanthium  

strumarium  ،ــت ــع)۸۵۵(،۱۳/۷/۱۳۸۸، رش  يآور ، جم

، رشــت )۸۵۶( ؛۱۳/۸/۱۳۸۹اکبــر خداپرســت؛ رودســر،  

ه ي ســميآور ، جمــع)۸۵۶(،۲۱/۷/۱۳۸۹، ) طــالميروســتا(
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 ).C. xanthiicola Heald & F.A. Wolf (يحــسام

Zinnia elegans ۸/۸/۱۳۸۹، ) طــالميروســتا(، رشــت ،

ه ي سـم   يآور ، جمـع  )۸۵۹(،  ۷/۸/۱۳۸۹سرا،   ، صومعه )۸۵۸(

 ي سرکوسپورا رو). C. zinniae Ellis & G. Martin( يحسام

، Amaranthus  ،Datura ،Rumex يهــــا جــــنس

Xanthium   و Zinnia ـ  يبرا ران گـزارش   يـ ن بـار از ا    ي اول

  .شود يم

  

3. Cercospora  flagellaris Ellis & G. 
Martin, The American Naturalist, 16, 

1003,  1882  
، Phytolacca americana يرو:  شــدهينمونــه بررســ

 ،)طـــالم يروســـتا(، رشـــت )۸۶۰(؛۲/۷/۱۳۸۹رودســـر، 

، )۸۶۲( ،۲۰/۸/۱۳۸۹رده، يـــــــــ، ج)۸۶۱(؛ ۱۰/۸/۱۳۸۹

 يا  تا قهـوه   يا ها عموماً قهوه    لکه .يه حسام ي سم يآور جمع

 يره، گـاه  يـ  ت يا ه قهـوه  ي روشن و حاش   يا ره با مرکز قهوه   يت

 بـرگ   ين قـارچ رو   يز توسط ا  ياه رنگ ن  يها س   از لکه  يبرخ

 به قطـر    يضوي تا ب  يا رهيبه صورت دا  ها   شود، لکه  يجاد م يا

متر کـه در صـورت اتـصال بـه هـم انـدازه آنهـا                 يلي م ۷-۱

 يـي  عمـدتاً در سـطح رو      ي بارده يها اندام. شود يبزرگتر م 

اي روشن، بند    ها به رنگ قهوه    كنيديوفور. برگ وجود دارند  

به صورت   ده و ير، خم يپذ ، مشخص، انعطاف  يبند، بلند، قو  

 ۳-۵ و عـرض     ۹۲-۴۴۴و بـه طـول      انـد    انبوه رشـد کـرده    

  .واره دارندي د۶-۱۵وفورها حدود يديکن. باشند کرومتر مييم

قابـل  به صورت زخـم      كنيديومد  يدر نوک آن محل تول    

   كنيديوفور وجـود   ۳-۹در هر دسته حدود     . ص است يتشخ

  و يـي زا وميديـ  نقطـه کن   ۲-۶وفور حـدود    يديدر هر کن  . دارد

،   رنگ يها ب  كنيديوم. شود يه م دي شدن د  يي بار هم زانو   ۴-۱

وفورها بـه   يديـ  کن يزده و رو   ط جوانـه  يها در محـ    اغلب آن 

 بنـد   ۹-۳۳ يهـا دارا   وميديـ کن .صورت منشعب قرار دارنـد    

  .نـد زيک شده و نـوک ت     يه به سمت نوک بار    يهستند و از پا   

-۶ ميكرومتــر و عــرض آنهــا ۷۲–۳۴۴هــا  طــول كنيــديوم

ر مونــوگراف چــاپ د. )۲شــکل (ن شــد يــيميكرومتــر تع۲

زبان فوق گزارش ي مياز رو C. flagellaris نةگو) ۱۹۵۴(

در گونـه   ) ۲۰۰۳ (بـراون  و   کـراوس شده است که توسـط      

ن يـ بـا وجـود ا  .  قرار داده شـده اسـت  .C. apii s.lمرکب 

ـ ي ا نـة  نمو ييهـا  يژگيو ژه از نظـر مشخـصات      يـ  بـه و   يران

ـ  وفور و جوانه  يديکن از را   وفور آن يديـ  کن يوم رو يديـ  کن يزن

 در مورد ياتين خصوصيچن. سازد يز ميمتما C. apiiگونه 

ن گونـه  ي ا.ز شرح داده نشده استين C. flagellaris نةگو

  .شود ميران گزارش ين بار از اي اوليبرا
  

4. Cercospora texensis Ellis & B. T. 
Galloway, J. of Mycology 4(11): 116, 

1888  
،  Fraxinus rotundifoliaگ بري رو: شدهينمونه بررس

 ).۸۱۱ (ي محمــود زاهــديآور ، جمــع۲۴/۲/۱۳۸۶رشــت، 

ن قارچ به اشـكال نـامنظم در دو سـطح           ي از ا  ي ناش يها لکه

 ۱ها در بيشترين طـول از         پهناي لكه . شوند  يل م يبرگ تشک 

 ييها در سطح باال     رنگ لکه .  شد يريگ  متر اندازه    ميلي ۷الي  

ل بـه   يـ ره و در مرکـز ما     يـ  روشـن تـا ت     يا  ه، قهـوه  يدر حاش 

 روشـن   يا  ن برگ، قهـوه   يري روشن و در سطح ز     يخاکستر

شـوند    د مي ياندام بارده قارچ در دو سطح برگ تول       . باشد  يم

اسـتروما  .  برگ تراكم بيـشتري دارنـد      ي در سطح فوقان   يول

ـ   ياه رنـگ و پهنـا     يره تـا سـ    ي ت يا  نسبتاً کوتاه، قهوه     ني آن ب

، يا  ا به صـورت دسـته     وفورهيديکن. کرومتر است ي م ۴۰-۲۵

   روشـن،  يا  ، به رنـگ قهـوه     يي زانو يبه شکل راست و گاه    

 ۳۰-۱۱۲ نيطول آنها ب  .  بند دارند  ۳منشعب و حداکثر تا      ريغ

. گيـري شـد     کرومتـر انـدازه   ي م ۴-۵کرومتر و عرض آنها     يم

کننـد و محـل    يال رشـد مـ  يكنيديوفورها به صورت سمپود 

ره رنگ اسـت    ي ت ها روي آنها، کامالً مشخص و      افتادن هاگ 

   شـکل،   يا  ک، رشـته  يـ ها كـشيده و بار     هاگ. )A-۱شكل  (
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) D(دسته کنيديوفورها ) C(بخش انتهايي کنيديوفور ) B(زده روي کنيديوفور  هاي جوانه کنيديوم) Cercospora flagellaris )A. ۲شکل 

  ) ميکرومتر۲۰مقياس برابر (ها  کنيديوم

Fig. 2. Cercospora flagellaris  (A) conidiophores with germinated conidia (B) tip of conidiophores (C) 
conidiophores, (D) conidia, scale bar =20 µm 

  
ـ  يده، تقر يراست تا کامالً خم     يلـ ي خ يتـون يرنـگ تـا ز     يباً ب

تر بـوده    رهيم و ت  ي ضخ يه تخت، کم  يرنگ، در قسمت پا    کم

دار و    وارهيـ هـا د   هـاگ . باشـند   ز مي يباً نوک ت  يو در انتها تقر   

طول . دين گرد ييعدد تع ) ۶ (–۱۰–۱۳)-۱۷(ن  يتعداد بند ب  

کرومتر متغير بـوده و     يم) ۴۲ (-۷۰-۱۷۰-) -۲۲۵(ن  يآنها ب 

 تـاکنون حـداقل     ).۳شكل  (کرومتر است   ي م ۳-۴ آنها   يپهنا

گزارش  Fraxinus جنس   ي رو Cercosporaچهار گونه   

 ي بـا بررسـ  .)Chupp 1954, Ershad 2000(شده اسـت  

ن يـ  با ا  يا  ، گونه Cercosporaمنابع در دسترس، در جنس      

  .شده استران قبالً گزارش نيمشخصات از ا

  

۵. Passalora circumscissa (Sacc.) U. 
Braun, Mycotaxon 55: 230 (1995)  

سـرا،   ، صومعهPrunus cerasus يرو:  شدهينمونه بررس

، اکبر خداپرسـت    ۱۳/۷/۱۳۸۸؛ رشت،   )۸۲۲(،  ۱۸/۴/۱۳۸۸

 يک اسـتروما يـ  ين گونـه از رو يوفورها در ا  يديکن ).۸۲۳(

شوند کـه    يخارج م  يا افته به صورت خوشه   ي توسعه خوب

  ل يهـا تـشک     برگ در محل لکـه     يا رو ير  يممکن است در ز   
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  .کرومتري م۲۰اس برابر يها، مق وميديکن) B(وفورها يديکن) Fraxinus rotundifolia: )A ي روCercospora texensis. ۳شکل 

Fig. 3. Cercospora texensis on Fraxinus rotundifolia (A) conidiophores, (B) conidia, scale bars =20 µm 
 

          
  عالئم روي برگ آلبالو) C( ميکرومتر، ۳۰کنيديوفورها، مقياس برابر با ) B(ها  کنيديوم) Passalora circumscisa) :A. ۴شکل 

Fig. 4. Passalora circumscisa (A) conidia, (B) conidiophores, scale bars = 30 µm (c) symptoms on leaf of prunus 
cerasus. 

  

کرومتـر  ي م ۶۵ش از   ي استروما ممکن است به ب     يپهنا .شوند

ال يد سـمپود  وفورها بـدون انـشعاب، بـا رشـ        يديـ کن. برسد

رنـگ  . ک بنـد هـستند    يـ  با   يا گاه يواضح، اغلب فاقد بند     

 ۵/۳-۵/۴ × ۱۵-۵۳ماننــد و ابعــاد آنهــا   وفورها کــاهيديــکن

وفور واضـح   يدي کن ي رو يوميديزخم کن . باشد يکرومتر م يم

وم رشـد   يديـ د کن يـ وفور در محـل تول    يديـ ره است و کن   يو ت 

 .شود يمده يمانند د    دندانه ي که گاه   به طوری  مشخص دارد 

 بـاً يرنـگ بـوده و شـکل آنهـا از تقر           يز کـاه  يـ هـا ن   وميديکن

هـا   وميديـ عـرض کن . ر استي وارونه متغي تا گرز يا استوانه

ر يـ انـدازه آنهـا متغ    . ابـد ي يمعموال به طرف نوک کاهش مـ      

 آنهـا   يرو.  اغلب بلند هستند   ي کوتاه ول  يلي خ يگاه. است

. شـد بند ممکن اسـت وجـود داشـته با        ) ۳-۴معموال   (۶-۱

% ۵۰ در محلـول     ياغلب ضخامت بندها کم بوده و به سخت       

هـا بـا رنـگ       وارهيـ د. ک قابـل مـشاهده هـستند      يـ د الکت ياس

 ۲۴-۹۳هـا    وميديـ ابعـاد کن  . دنشـو  يده مـ  ين بهتر د  يتروزيار

هـا بـه     وميديـ البتـه طـول کن    . باشد يکرومتر م ي م ۵/۴-۵/۳ ×

ن يـ  ا ).۴ل  شک (ابديي م شيکرومتر افزا ي م ۸۰ش از   يندرت ب 

   گـرد مـشخص بـه رنـگ        يهـا   برگ آلبالو لکـه    يقارچ رو 
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   ميکرومتر۲۰ها، مقياس برابر  کنيديوم، Pseudocercospora daturina ..۵شکل 

Fig. 5. Pseudocercospora daturina, conidia, scale bars = 20 µm 
  

تـر بـوده و      رهيـ  ت يه آن کم  يکند که حاش   ي روشن م  يا  قهوه

ه مـرده   يـ ه جداکننـده ناح   يـ ل ال يل تـشک  ياست به دل  ممکن  

  .ردي به خود بگيزش کرده و برگ حالت غربالير

  

6. Pseudocercospora daturina (J.M. Yen) 
Deighton 1976, Mycological Papers 140: 

169, 1976    
، رودسـر  Datura stramonium:  شـده ينمونـه بررسـ  

ه يسـم : ي، جمع آور  ۸/۱۳۸۹/ ۱۳،  )  کرچه پشت  يروستا(

 ي شکل با مرکز خاکـستر     يضوي ب ييها  لکه ).۸۳۰ (يحسام

ن يـ توسـط ا  متـر    يلي م ۳-۴ روشن به قطر     يا ه قهوه يو حاش 

وفور در هر دو طـرف      يديشود، کن  يجاد م ي برگ ا  يچ رو قار

.  هـستند  يا ا بـصورت دسـته    وفورهيديبرگ وجود دارد، کن   

 بـه طـول     اي روشـن، بنـد بنـد،       ها به رنگ قهـوه     كنيديوفور

وفورها يديـ کن. باشـند  کرومتر مـي ي م۳-۴ و عرض  ۱۸۸-۶۴

كنيـديوفور   ۳-۱۱ در هر دسته حدود   .  دارند بند ۳-۷حدود  

ــود دارد ــر کن. وجـ ــدر هـ ــدود يديـ ــه ۲-۳وفور حـ  نقطـ

ـ  كنيـديوم د  يمحل تول  . وجود دارد  ييزا وميديکن صـورت  ه   ب

 يا هـا بـه رنـگ قهـوه        كنيـديوم .  است زخم کامال مشخص  

ه به سمت   يو از پا   اند، شکلای   گرزوارونه تا استوانه  روشن،  

 طـول  ،انـد  دهيـ ز خميـ  نآنها از   ي برخ شوند، میک  ينوک بار 

بوده و  ميكرومتر   ۵/۲-۵ و عرض آنها     ۳۲–۱۳۷ ها كنيديوم

ــا. )۵شــکل (واضــح هــستند  بنــد ۳-۱۲ يدارا ــي ن ين اول

  .ران استين گونه در ايگزارش از ا

  

  منابع

ـتن انگليـسي مراجعـه      ) 132-131(جهت مالحظه به صفحات      م

 .شود

 


