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  چکیده

هـاي  هاي اندامگرترین بیمارزاخسارتیکی از  برگی درختان صنوبر وهاي قارچی عامل بیماري لکهترین گونهرایج Septoriaاعضاي جنس 
دخیل در این بیماري ناشناخته  Septoriaهاي با وجود شیوع این بیماري در منطقه شمالغرب ایران، هویت گونه .باشنداین درختان می هوایی

برگی درختان تبریزي در استان آذربایجان شـرقی و  عامل بیماري لکه Septoriaهاي هدف از انجام این تحقیق شناسایی گونه. اندباقی مانده
در طـول   ،منظـور  ایـن  بـراي . هاي مولکولی بود شناختی و دادهن غربی و اردبیل بر اساس صفات ریختهاي آذربایجاهایی از استانبخش

ت و بعـد از  گرف صورت بردارينمونهیا شالک بودند،  P. nigra که عمدتا گونه  Populus  هاي جنس گونه آلوده هاياز برگ 1392تابستان 
شـناختی و آغازگرهـاي   هـاي ریخـت  ها بر اسـاس ویژگـی  شناسایی جدایه ،Septoriaهاي متعلق به جنس جدایهسازي و خالص جداسازي

 S. populiشناختی نشان داد که گونـه  نتایج مطالعات ریخت. انجام گرفت S. populicolaو  S. populiاختصاصی معرفی شده براي دو گونه 
بـه   PCRدر آزمـون  . باشدبرداري شده میدر مناطق نمونهPopulus  هاي جنسگونهبرگی سپتوریایی روي تنها گونه دخیل در بیماري لکه 

کـه قطعـه   شد، در حـالی  تکثیر Septoria هاياز تمامی جدایه جفت باز 439اي به طول قطعه S. populiاختصاصی گونه  آغازگرهايوسیله 
. هـا تکثیرنشـد  گونـه در هـیچ یـک از جدایـه     با استفاده از آغازگرهاي اختصاصی این S. populicola) جفت باز 329به طول (اختصاصی 

. در مناطق مـورد مطالعـه شناسـایی شـد      Populusجنسبه عنوان تنها عامل بیماري لکه برگی سپتوریایی درختان  S. populiبنابراین، گونه 
نتایج بررسـی نشـان داد کـه همـه     انجام گرفت و  P.nigraهاي منتخب با استفاده از روش برگ بریده روي گونه زایی جدایهآزمون بیماري

  .زا بودندهاي بدست آمده بر روي رقم نیگرا بیماري جدایه
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Abstract 
Species belonging to the genus Populus are widely used for log production, landscape design, and windbreak 
plantations. Septoria spp. are the most prevalent fungi causing leaf spot on poplars, which is one of the most 
damaging foliar diseases of these trees. However, identification of species belonging to this genus through 
morphological analysis is often problematic. The present work aimed to identify Septoria spp. causing leaf 
spot disease on poplars in East Azarbaijan, West Azerbaijan and Ardabil Provinces by using species specific 
primers as well as morphological features. Primers have been designed based on nr ITS rDNA sequences of 
S. populi and S. populicola. For this purpose, during summer 2013 symptomatic leaves were sampled from 
poplars in these regions, and pure cultures of isolates belonging to the genus Septoria were established. 
Genomic DNA of the isolates was extracted using CTAB method, and efficacy of the primers in 
identification of causative agent(s) of the disease was evaluated. With species-specific primer set of S. 
populicola we failed to obtain specific amplification products (329 bp). Species-specific primer set of S. 
populi, however, amplified a 439 bp fragment of all Septoria isolates. Hence, the results revealed S. populi as 
the only causal agent of Septoria leaf spot disease of poplars in these regions. Finally, on the basis of 
pathogenicity test all chosen strain caused disease on popular leaves. 
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  مقدمه

 بـه خـانواده بیـد    .Populus Lجـنس  درختان متعلق به 
(Salicaceae) خواص ویژه اعضاي این جـنس  . تعلق دارند

زیـاد   یبـازده  ،نظیر سرعت رشـد سـریع، سـهولت تکثیـر    
گیـري و ترکیـب   محصوالت متنـوع چـوبی، امکـان دورگ   

ها به شرایط نامطلوب اي و سازگاري آنخواص ممتاز گونه
-هـاي جنگـل  ها را براي استفاده در سیستمآب و هوایی آن

ــه ــایر گون ــیداري از س ــاي جنگل ــرده اســت   ه ــایز ک متم
)Tavassoli Asgari et al. 2012 .(  کاهش سـطح جنگـل-

هاي طبیعـی کشـور و محـدودیت اسـتفاده از ایـن منـابع،       
هـاي  هاي گیاهی با رشد سریع بـه ویـژه گونـه   کاشت گونه

 .Babmorad et al(صنوبر را در اولویت قـرار داده اسـت   

 از یعیوسـ  فیـ ط مقابـل هاي ایـن جـنس در   گونه). 2004
 یمـ  حسـاس  یطـ یمح يها تنش و آفات زا، يماریب واملع
-خسارت اقتصـادي مـی  ل ایجاد که روي این محصو دنباش

کـه   نیـز  برگی لکه هاي بیماري .)Coyle et al. 2006(کنند 
-همـه  توسعه یافته و است، هاي مهم این درختانبیماري از

 نماینــدمــی واردگیاهــان  ایــن بــه زیــادي خســارت ســاله
)Maxwell et al. 1997(. هـایی  برگی از جمله بیمـاري لکه

است که در شاخسار این درختـان توسـط عوامـل قـارچی     
تواند باعث کاهش فتوسنتز و آید و میمختلف به وجود می

-لکه ).Maxwell et al. 1997(مرگ زودرس درختان شود 

هاي جـدي شـاخ   برگی و شانکر سپتوریایی یکی از بیماري
و هیبریدهاي آن Populus  جنس يهاو برگ و تنه در گونه

شانکرهاي روي تنـه  ). Luley and McNabb 1989(است 
توانند باعث کاهش رشـد شـده و زمینـه را بـراي     اصلی می

ــودگی درخــت توســط میکروارگانیســم  ــانوي و آل ــاي ث ه
پوســیدگی و شکســتن تنــه اصــلی درخــت فــراهم ســازند 

)Stanosz et al. 2002 .(  سـه گونـه  Septoria musiva 

Peck ،S. populicola Peck  وS. populi Desm.  به عنوان
عوامل سپتوریوز در این درختان دراکثر نقاط دنیا شناسـایی  

، الزم به ذکر است که هر سـه  (Cellerrino 1999) اند شده
انـد  ادغـام شـده   Sphaerolinaگونه فوق اخیـرا در جـنس   

(Quaedvlieg 2013) .سپتوریائی شـاخه   برگی و شانکرلکه
ایجـاد   S. musivaتوسط  است که یک بیماري همه جا گیر

هاي هیبریـد  درمهـم   بسیار شود و به عنوان یک بیماريمی
 Feau(شناخته شده است شمال شرقی آمریکا  دراین گونه 

et al. 2005 .(S. musiva  هـایی اسـت کـه    بیمارگریکی از
ورود جلـوگیري از  اي را براي اتحادیه اروپا قوانین قرنطینه

این گونـه در ایـران نیـز    . وضع کرده است آن به قاره اروپا
در اکثـر   S. populicolaگونه . هاي قرنطینه استجزو قارچ

کشورهاي اروپایی، آسیایی، آمریکـایی و افریقـاي جنـوبی    
اسـت و   S. populicolaمشابه  S. populiگونه . وجود دارد

گزارش شـده اسـت،   از اروپا به خصوص فرانسه و روسیه 
اما در آسیا به صورت نامنظم در ترکیه و ایران و نیز ایاالت 

 .)Cellerino 1999(متحـده آمریکــا مشــاهده شـده اســت   
گونـه  ) Ershad 2009( همچنین بر اساس گزارشات ارشـاد 

S. populi  در خوزستان، ارومیه و اردبیل از روي چند گونه
 علیـرغم . گـزارش شـده اسـت    Populus  جـنس متعلق به 
درختان آلوده بـه ایـن گونـه     چوب کیفیت و کمیت کاهش

قارچی در شمال غرب کشور هنوز  گونـه  قـارچی دخیـل    
هاي مولکـولی شناسـائی   در این بیماري با استفاده از روش

گونـه   تالش شـد  از این رو، در بررسی حاضر .نشده است
در  Populus  جـنس درختـان   عامل لکه سپتوریائی )هاي(

 هاي آذربایجان غربـی و شـرقی و اردبیـل جداسـازي    استان
شـناختی و مولکـولی شناسـایی    ه و به دو روش ریختشد
  .شوند
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  روش بررسی

ها، جداسازي و شناسـایی بـر اسـاس     جمع آوري نمونه
  صفات ریخت شناختی

ــه  ــت نمونـ ــات و  جهـ ــدهایی از باغـ ــرداري بازدیـ بـ
شـرقی و  آذربایجـان هـاي  هاي واقـع در اسـتان  صنوبرکاري

بـه عمـل    1392غربی و اردبیل طی مرداد و شهریور سـال  
هاي برگی مشـکوك بـه آلـودگی سـپتوریایی از     نمونه. آمد

که گونه غالـب و  Populus برگهاي درختان متعلق به جنس
می باشـد، پـس از انتقـال بـه      Populus nigraرایج کشت 

ده در هـاي آلـو  بخـش . آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند
زیر اسـتریو میکروسـکوپ بررسـی شـدند و جداسـازي و      

براي این  . سازي قارچ به روش تک اسپور انجام شدخالص
لیتر آب مقطر سترون به داخل تشـتک  میلی 10منظورحدود 

؛ PDA(زمینی دکستروز آگار کشت سیبپتري حاوي محیط
گـرم آگـار،    20گـرم دکسـتروز،    20زمینی، گرم سیب 200

درصـد اسـیدالکتیک    2/0حاوي ) لیتر آب مقطرمیلی 1000
در زیر استریومیکروسـکوپ، اسـپورهاي قـارچ    . اضافه شد

هـاي برگـی    توسط سوزنی ظریف و اسـتریل از روي لکـه  
برداشته و به طور کامـل در داخـل آب موجـود در تشـتک     

 24-48هـاي پتـري بـه مـدت     تشـتک . پتري پخش شـدند 
. داري شـدند ساعت به حالت مـورب در دمـاي اتـاق نگـه    

ها زیر استریومیکروسـکوپ بررسـی شـدند و    سپس تشتک
زده همـراه بـا قطعـه کـوچکی از محـیط      اسپورهاي جوانـه 

 کشـت  غذایی اطراف آن توسط سوزن اسـتریل بـه محـیط   

PDAهـاي دو  شده در لولـه  هاي خالصقارچ. شدند منتقل
زمینـی هـویج آگـار    کشـت سـیب  لیتري حاوي محـیط میلی

);PCA2 :گـرم آگـار،    20گرم هویج،  20زمینی، یبگرم س
در دماي چهار درجه سلسـیوس  ) لیتر آب مقطرمیلی 1000

حــاوي ریســه قــارچی در PCA هــاي  و همچنــین بلــوك

ــرول  ــاي   50گلیس ــد در دم ــیوس    -80درص ــه سلس درج
جدایه قارچی متعلق بـه   116نگهداري و بدبن طریق تعداد 

بستان آبـاد، تبریـز،   هاي اهر،  از شهرستان Septoria جنس 
. کلیبر، مرند، میانه، مشکین شهر و خوي جدا سازي شـدند 

-ها در سطح گونه بر اساس صفات ریخـت شناسایی جدایه

هاي بارده مانند صـفات پیکنیـدیوم،    شناختی با بررسی اندام
 Callan)کنیدیوم و کنیدیوفور بر روي میزبان انجام گرفت 

et al. 2007, Verkley et al. 2013) .  

  ها شناسایی مولکولی جدایه

 .S و S. populi هـاي دو گونـه    از آنجائیکـه کنیـدیوم  

populicola    از نظر ریخت شناختی و بـویژه ابعـاد و تعـداد
و تمـایز دقیـق   هاي عرضی کنیدیوم همپوشانی دارند  دیواره
هاي ریخـت شـناختی    ها از همدیگر با استفاده از ویژگی آن

ــراي تعیــین دقیــق هویــت   ــابراین ب مشــکل مــی باشــد، بن
هاي درختان مورد مطالعه  هاي تهیه شده از لکه برگی جدایه

هــاي مولکــولی نیــز انجــام  شناســایی  بــا اســتفاده از روش
هـاي  هاي قـارچی در تشـتک  براي این کار جدایه. پذیرفت

 25کشت شده و در دمـاي   PDAغذایی پتري حاوي محیط
پـس از  . روز نگهداري شدند 14درجه سلسیوس  به مدت 

 Crous( کراوس و همکـاران مطابق روش  DNAاستخراج 

et al. 2009 (هاي جنس  به منظور شناسایی گونهSeptoria 
فو از دو جفت آغازگر اختصاصی گونه طراحی شده توسط 

در واکـنش زنجیـره اي   ) Feau et al. 2005( و همکـاران 
طـول قطعـه مـورد انتظـار     ). 1جـدول  (مجزا استفاده شـد  

ــر توســط آغازگرهــاي    Spnf 439و  Spnrحاصــل از تکثی
ــاي    ــط آغازگره ــاز و توس ــت ب  Spopf 329و  Spoprجف

-اي پلیواکنش زنجیره). Feau et al. 2005(جفت باز بود 

مخلـوط  . انجـام شـد   میکرولیتـر  5/12مراز در حجم نهایی 
Taq DNA Pol 2x Masterمیکرولیتر  25/6واکنش حاوي 
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 .Septoriaهاي فهرست آغازگرهاي مورد استفاده براي شناسایی جدایه -1جدول 
Table 1. List of primers used for identification of Septoria isolates. 

Primer names Primer sequences Used for 
Spnr 5’-TCCGGAGCGATTACGGAAAT-3’ Specific identification of S. populi 
Spnf 5’-ATCATTACAGAGAAGCACGGC-3’ Specific identification of S. populi 
Spopr 5’-CCAGGCTTGAGTGGTGAAAT-3’ Specific identification of S. populicola 
Spopf 5’-AGAGAAGCGTGGCGCCCT-3’ Specific identification of S. populicola 

  
Mix ،5/0  پیکومــول از هــر کــدام از آغازگرهــاي رفــت و

ــت،  ــانوگرم  10-15برگش ــونیزه  DNAن ــومی و آب دی ژن
تکثیر قطعات مـورد نظـر پـس از تـک رشـته      . استریل بود

الگو، با انجام عمل واسرشت سازي اولیـه بـه    DNAکردن 
درجـه سلسـیوس، طـی سـه      95مدت پنج دقیقه در دمـاي  

درجـه سلسـیوس بـه     94واسرشت سازي در دماي : مرحله
ثانیه در دمـاي   30ثانیه، اتصال آغازگرها به مدت  30مدت 

و  Spnfو  Spnrسلسیوس  بـراي جفـت آغـازگر    درجه 55
و  Spoprي جفـت آغـازگر   درجه سانتی گراد برا 59دماي 

Spopf  60درجه سلسیوس بـه مـدت    72و بسط در دماي 
بـار تکـرار شـد و در     36ایـن سـه مرحلـه    . ثانیه انجام شد

 72نهایت یک بسط نهایی به مدت هفـت دقیقـه در دمـاي    
هـاي واکـنش روي   فرآورده. درجه سلسیوس  انجام گرفت
 گـرم میکروگـرم بـر میلـی    1/0ژل آگارز یک درصد حاوي 

-توسط دسـتگاه عکـس   TAE 1Xاتیدیوم بروماید در بافر 

برداري از ژل تحت نور ماوراء بـنفش مشـاهده و بررسـی    
  .شدند

  ها آزمون بیماریزائی جدایه

هاي قـارچی بدسـت آمـده از    زایی جدایهبیماري آزمون
ها، و با روش برگ بریده توصـیف شـده توسـط    لکه برگی

و با انجـام تغییراتـی   ) Arraiano 2001( همکارانو  آرایانو
هاي جوان و سـالم  براي این منظور، برگ. اندك انجام  شد

آوري و بالفاصـله بـه آزمایشـگاه    جمـع  از درختان شـالک 

ها با استفاده از اتـانول  پس از ضدعفونی برگ. منتقل شدند
 16/0هـاي پتـري حـاوي آب آگـار     در داخل تشـتک % 70

کاربنـدازیم   لیتر قـارچکش میکروگرم در میلی 25درصد و 
. قـرار گرفتنـد  ) هـا جهت ممانعت از پیـري زودرس بـرگ  (

ها با اسـتفاده از  هاي جوان هر کدام از جدایهسپس از کشت
یک چوب پنبه سوراخ کن سه دیسک میسـلیومی بـه قطـر    

متر سه بلوك با فواصـل مسـاوي از هـم بـر روي     پنج میلی
هـاي داخـل تشـتک پتـري قـرار داده شـدند و دهانـه        برگ
 PDAاز بلوك . هاي پتري با نوار پارافیلم بسته شدندکتشت

عالیـم  . بدون قارچ براي تشتک پتري شـاهد اسـتفاده شـد   
 هاي مختلـف  هاي جمع آوري شده از گونه مشابه لکه برگی

ــنس ــه Populus 10  ج ــس از نگ ــرایط روز پ داري در ش
درجــه  25هــاي پتــري در دمــاي تــاریکی و درون تشــتک

هـاي قـارچی   در نهایـت جدایـه  سلسیوس ظاهر گردیـد و  
هـاي حاصـل مجـددا جداسـازي     مطابق اصول کـخ از لکـه  

  .شدند

  نتیجه و بحث
  ها شناسایی ریخت شناختی جدایه

از درختـان   Septoriaجدایـه   116در این بررسی تعداد 
-با عالیم لکـه Populus  جنسهاي مختلف  متعلق به گونه

هـا   تمـامی جدایـه  . خـالص سـازي شـد    برگی جداسازي و
دار نامنظم، پراکنده، با حاشیه به رنـگ  هاي زاویهداراي لکه

1-3اي روشن و مرکز بـه رنـگ سـفید و بـه عـرض      قهوه
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عالیم ناشی : c. برگ شاهد: Septoria populi .bزایی آزمون بیماري: b-c. در شرایط طبیعی Septoria populiعالیم ناشی از : a -1شکل 

  .زنی به روش برگ بریدهروز پس از مایه 10در شرایط آزمایشگاهی  Septoria populiاز 
Fig. 1. a: Symptoms of Septoria populi in natural conditions. b-c: pathogenicity test of Septoria populi. b: Control 
leaf. c: Symptoms of Septoria populi on poplar leaf 10 days after inoculation by using detached leaf assay in 
laboratory conditions. 

  
اي، کروي ها، تک حفره پیکنیدیوم). 1شکل (متر بودند میلی
میکرومتر، به طور کامـل   200-250کروي، به عرض تا نیمه

هـا از   هـا روزنـه آن  در داخل بافت گیاهی قرار داشـتند و تن 
منفـذ پیکنیـدیوم از بـاال    . سطح رویی بـرگ مشـخص بـود   

در هـر  . میکرومتـر بـود   30-50اي شکل و به عـرض  دایره
کنیدیوفورها . عدد پیکنیدیوم وجود داشت 3-10لکه تعداد 

. زا شـده بودنـد  هاي کنیدیوم کاهش یافته و تبدیل به سلول
پیکنیـدوم را  زا کل سطح داخلـی حفـره   هاي کنیدیومسلول

زا یـک تـا دو سـلولی،    هـاي کنیـدیوم  سلول. پوشانده بودند
رنـگ، داراي سـطحی   اي پهن، بـی فالسکی شکل تا استوانه

ــه ابعــاد  ــک  5-12 × 3-8صــاف و ب ــوده و ی ــر ب میکرومت
هـا داراي   کنیـدیوم . کردندکنیدیوم در انتهاي خود تولید می

-55 × 3-4رنگ، صاف، بـه ابعـاد   دیواره عرضی، بی 2-1
میکرومتر، دوکی شکل، خمیده و به نـدرت راسـت، در    40

در سـطح  . شـدند تر مـی پایه مسطح و به سمت انتها باریک
درجـه سلسـیوس و در    25در دمـاي   PDAمحـیط کشـت   

. شــدشـرایط تـاریکی پیکنیـدیوم تمــایز یافتـه ایجـاد نمـی      
اي سسـت و تمـایز   هـا در داخـل تجمعـات ریسـه    کنیدیوم

هاي تشکیل شده  تر از کنیدیومشدند و کوتاهنیافته ایجاد می
ــد   ــی بودن ــرایط طبیع ــات درون  . در ش ــین، محتوی همچن

هـا گرانولـه شـده و نسـبتا شـکل       هاي ایـن کنیـدیوم   سلول
مشخصـات  ). 2شـکل  (معمول خود را از دست داده بودند 

توسـط   .populi S فوق با توصیف ارائه شـده بـراي گونـه    
) 2013(ز ورکلی و همکـاران  نی و) 2007( کالن و همکاران
  .همخوانی داشت

  آزمون بیماري زایی

 .Pهـاي گونـه    جدایه انتخابی این گونه بـر روي بـرگ  

nigra     پس از سه روز باعث بروز ناحیـه کلـروز در محـل
این ناحیه کلروز پـنج روز  . قرارگیري دیسک میسلیومی شد

روز  10. پس از تلقیح نکروز شده و به تدریج توسعه یافت
اي روشـن، بـا حاشـیه    هاي کوچک، قهوهاز تلقیح لکه پس

زنـی قابـل   متر در محل مایـه منظم و به قطر حداکثر نه میلی
هـا تولیـد   روز در محل لکه 10پیکنید پس از . رویت بودند

جدایه قارچی مورد استفاده مطابق اصول کخ از محـل  . نشد
  .ها جداسازي شدلکه
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بـر  : c. بر روي گیـاه میزبـان  : bها و کنیدیوفورها؛ کنیدي: PDA .b-cپرگنه هفت روزه روي محیط کشت : Septoria populi .a -2کل ش

  .میکرومتر 10= مقیاس  e . بر روي گیاه میزبان: PDA .cمحیط غذایی  بر روي: dها؛ کنیدي: PDA .d-eروي محیط غذایی 
Fig. 2. Septoria populi. a: seven-day old colony on PDA. b-c: conidia and conidiophores; b: on host plant. c: on 

PDA. d-e: conidia; d: on PDA. e: on host plant. Scale bars = 10 μm. 
  

 ها شناسائی مولکولی جدایه

ی در ویژگیهـاي ریخـت شـناختی    با توجه به همپوشـان 
 .S و  S. populi بـویژه دو گونـه    Septoriaهـاي  گونـه 

populicola    جـنس دخیل در بیماري لکه برگـی درختـان 

Populus  هـاي گونـه اي    و جهت اطمینان از هویت جدایـه
شناختی شناسـائی شـده بـود    که بر اساس ویژگیهاي ریخت

بـا اسـتفاده از   ها به روش مولکولی تالش شد تا این جدایه
نتـایج  . آغازگرهاي اختصاصی گونـه نیـز شناسـایی شـوند    

مراز بـر  اي پلیحاصل از بررسی محصوالت واکنش زنجیره
 Spnfو  Spnrروي ژل آگارز نشان داد که جفـت آغـازگر   

ها تکثیر جفت باز را براي تمام جدایه 439اي به طول قطعه

مـراز بـا   اي پلـی با ایـن حـال، در واکـنش زنجیـره    . نمودند
استفاده از آغازگرهاي طراحی شده براي تشخیص افتراقـی  

بنـابراین،  . تکثیري صـورت نپـذیرفت   S. populicolaگونه 
بـه عنـوان تنهـا عامـل بیمـاري سـپتوریوز        S. populiگونه 

در مناطق تحت بررسـی شناسـایی    Populus جنسدرختان 
 توان از این مجموعه آغازگرهـا میدر نتیجه  ).3شکل (شد 

ــه ــل در  در برنام ــل دخی ــانی عوام ــه میزب ــین دامن هــاي تعی
سپتوریوز درختان و نیز ردیابی سریع و دقیق این عوامل در 

پیش از ایـن نیـز    S. populiگونه . سطح گونه استفاده نمود
 (ماننـد    Populus  جنسها مختلف  در ایران از روي گونه

P. alba L. سپیدار( ، P. euphratica Olivier)و )پده ، P.
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شاهد منفی فاقد = 9و  1. مارکر=  M. به روش مولکولی با استفاده از آغازگرهاي اختصاصی گونه Septoriaهاي شناسایی جدایه -3شکل 
DNA .8-2 : آزمونPCR  با استفاده از جفت آغازگرSpnr/Spnf  و به ترتیبDNA هاي مربوط به جدایهAh-c ،Mr-s-2-1 ،Msh-7-B ،
B-1-3 ،M-1-5 ،X-4-A  وX-4-4 .12-10 : آزمونPCR  با استفاده از جفت آغازگرSpopf/Spopr  و به ترتیبDNA مربوط به جدایه-

  .X-4-Aو  Ah-c ،B-1-3هاي 
Fig. 3. Molecular identification of Septoria isolates using species specific primers. M = Marker. 1, 9 = Negative 
controls without DNA. 2-8: PCR assays using Spnr/Spnf primer pairs and DNA of isolates Ah-c, Mr-s-2-1, Msh-
7-B, B-1-3, M-1-5, X-4-A and X-4-4, respectively. 10-12: PCR assays using Spopf/Spopr primer pairs and DNA of 
isolates Ah-c, B-1-3 and X-4-A, respectively. 

  
nigra ) (گزارش شده است ) شالکErshad 2009.(   بایـد

یادآور شد که براي شناسایی سـریع و تائیـد دقیـق هویـت     
هاي مولکولی از اهمیـت   هاي قارچی استفاده از روش گونه

بـراي  ) 1389( ارزنلـو  ویژه برخوردار می باشـد، بطوریکـه  
هاي  بنام Mycosphaerella شناسائی دقیق و سریع سه گونه

 M .fijiensis, M. eumusae و  M .musicola   عوامل لکـه
برگی موز که از شباهت مورفولوژیکی و عالئم بیماري بـر  
ــتند از    ــوردار هس ــاالئی برخ ــانی ب ــان از همپوش روي میزب

هـاي فـوق بـر     هاي اختصاصی براي هر یک از گونه گرآغاز
اساس توالی بخشی از ژن کدکننده اکتین اسـتفاده کردنـد و   

هاي اختصاصی طراحی شده بـراي   نتیجه گرفتند که آغازگر

هاي فوق توانائی تکثیر قطعه مـورد نظـر و    هر یک از گونه
) 2005(  فو و همکـاران . شناسائی گونه مورد نظر را دارند

 .S وS . musiva  ، S. populicolaسـه گونـه   توانستند نیز 

populi  ــتفاده از روش ــا اس ــاي  ب ــی  ه ــولی و طراح مولک
 هاي اختصاصی براساس ناحیه فاصله انداز داخلـی   آغازگر

DNA ریبوزومی به آسانی مورد شناسائی قرار دهند.   

  سپاسگزاري
هـاي آقــاي  داننـد کــه از همکـاري  نگارنـدگان الزم مـی  

شناسـی  حسین هاتف کارشـناس آزمایشـگاه قـارچ   مهندس 
  .پزشکی دانشگاه تبریز قدردانی نمایندگروه گیاه
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