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اسکب انار در  يماریعامل ب ،Elsinoë punicae یو مولکول یشناخت ختیر ییشناسا
  گلستان و مازندران يها استان

  1نسب محمدعلی آقاجانیو  3، علیرضا دلیلی2، مهدي ارزنلو*1نسب اله ربانی حجت

  )13/7/1397 :؛ تاریخ پذیرش12/4/1397: تاریخ دریافت(

  دهیچک
هاي نکروتیک روي اندام هاي گل و سطح میوه انـار مـی گـردد، در    هاي اخیر، یک بیماري کمتر شناخته شده که موجب ایجاد لکهدر سال

بـا هـدف شناسـایی عامـل     تحقیق حاضـر  . برخی مناطق کشت انار در ایران از جمله استان هاي گلستان و مازندران شیوع پیدا کرده است
هـاي گـل و   از باغات انار این دو استان بازدید و نمونه برداري از انـدام  1396به این منظور در بهار . بیماري در این دو استان  اجرا گردید

با اسـتفاده   هاي خالصهاي رایج در بیماري شناسی گیاهی انجام و کشتجداسازي عامل بیماري با استفاده از روش. میوه صورت پذیرفت
 4-3(پرگنه قارچ روي محیط عصاره مالت آگـار کنـد رشـد    . از روش نوك ریسه جهت مطالعات ریخت شناختی و مولکولی ایجاد شدند

، برجسته، مطبق، میسلیوم متراکم در قسمت مرکزي، میسیلیوم در قسمت مرکزي سفید رنگ و در حاشیه متمایل به صورتی )میلیمتر در هفته
. در محل لکه ها در سطح میوه هـاي آلـوده آسـروول هـایی مشـاهده شـدند      . اي اسپورزایی در محیط کشت تشکیل نگردیدساختاره. بود

اي روشن و فیالیـدیک  رنگ یا قهوهمیکرومتر، کنیدیوفورها متراکم، منفرد و نسبتا کوتاه، سلول هاي کنیدیوم زا بی 200تا 50آسروول به قطر
  قارچ عامل بیماري براساس ویژگی هاي ریخت شناختی و توالی نوکلئوتیدي ناحیه. توالی یابی شد   ITS-rDNAهمچنین ناحیه  . بودند

ITS-rDNA گونه Elsinoë punicae با سوسپانسیون مسیلیوم قارچ منجـر بـه ایجـاد    ) رقم یزد(هاي سالم انار میوهزنیمایه .شناسایی گردید
عامل بیماري از بافت هاي مایـه زنـی شـده مجـدد     . هاي شاهد عالیمی مشاهده نگردیدعالیم اسکب روي میوه شد، در حالیکه در نمونه 

  .جداسازي شد

  Elsinoë  ، ITSانار، اسکب، : کلیدواژه

  h.rabbani@areeo.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات، پست الکترون* 
، گرگان، يج کشاورزیقات آموزش و ترویگلستان، سازمان تحق یعیطبو منابع يقات و آموزش کشاورزی، مرکز تحقیاهپزشکیقات گیبخش تحق. 1
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Abstract 
In recent years a lesser known disease that causes necrotic spots on flower and fruit surface of pomegranate 
have been observed in orcahrds of Golestan and Mazandaran provinces, Iran. The present study was aimed to 
characterize and determine the causal agent of this disease. Towards this aim, during spring 2016 
pomegranate orchards were inspected in Golestan and Mazandaran provinces and symptomtic flowers and 
fruits were collected and transported to the laboratory. Isolation was made using routine plant pathology 
methods on Potato dextrose Agar supplemented with sulphate streptomycin. Pure cultures were established 
using hyphal technqiue. Colonies on MEA grew very slowly (attained a diameter of 3-4 mm after 7 days at 
25℃), raised, floded, dense aerial mycelium in centre, white in centre and pink in margin. Conidiomata did 
not develop in culture. Acervuli were observed on lesions in fruit surface, subcuticular, subepidermal, 50-
200 µm diam; conidiophores dense, individual, short, and hyaline; conidiogenous cells hyaline to 
subhyalaine, phialidic.Conidia ellipsoidal, aseptate, hyalaine, 4-8 × 2-3.5 µm. The identity of the species was 
further investigated by PCR amplification and sequence of ITS-rDNA region. A BLAST serach against 
sequence data in GenBank, showed 100 percent similarity with some sequences avaibale in GenBank. Based 
on morphological and molecular data the fungus was identified as Elsinoë punicea. Inoculation of healthy 
pomegranate fruit (Yazd Cultivar) using mycelial suspension of the fungal isolates, resulted in the disease 
symptoms resembling those observed in field conditions; while, controls did not develop disease symptoms. 
The causal agent was re-isolated from inoculated tissues. With identification and determination of the causal 
agent, it is necessary to study the incidence of this disease in other pomegranate producing areas in country, 
biology of the causal agent, diseases cycle and finally provide proper management strategies for this disease. 
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  مقدمه
ــار  ــه خــانواده) .Punica granatum L(ان  يمتعلــق ب

Punicaceae )Harde et al. 1970(  يهـا وهیـ از م یکـ یو 
-ومناسـب آب  یاست که به طـور کلـ   يتجار یمهم باغبان

ـ ا یانـار بـوم  . )Biale 1981(است  ياترانهیمد يهوا ران و ی
  . )Morton 1981(باشد یانه میم يایاز آس یمناطق

-ید مـ یدرختان انار را تهد یمختلف يهايماریآفات و ب
توان به کرم گلوگاه انار اشاره ین آفات میکنند که از مهمتر

اهـان در  یر گیمثل سـا  ییایو باکتر یقارچ يهايماریب. کرد
 يهايمارین بین بیشود که در ایز مشاهده میدرختان انار ن

در مراحـل مختلـف    یتوجهقابل ياقتصاد يهاانیز یقارچ
 .Munhuweyi et al(د کننـ یار وارد مبه درختان ان يرشد

مهـم درختـان    يهايماریاز ب یکی ییایت باکتریبال. )2016
و  قـا یشـده و از آفر  يانار است که باعث خسارت اقتصـاد 

 Petersen(ده است یگر گزارش گردین و چند کشور دیچ

et al. 2010(. انـار   يرو شـده  گـزارش  یقارچ يهايماریب
شـه، شـانکر   یر یدگیوه، پوسیم يهایدگیعمدتا شامل پوس

 یبرگـ ، زوال، آنتراکنـوز و لکـه  یدگیتنه و شاخه، سرخشک
 یعوامل قارچتاکنون  .)Munhuweyi et al. 2016( هستند
وه و گـل انـار   یبرگ، م يها رو به عنوان عامل لکه يمتعدد

 Cercospora punicaeيهـا  قـارچ  .تگـزارش شـده اسـ   

Henn. ،Sphaceloma punicae Bitanc. And Jekins. ،
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & 

Sacc. ،Drechslera sp.  وPhomopsis sp.   ــوان ــه عن ب
 Jamadar)انـد وه انار ذکر شدهیعوامل عارضه لکه برگ و م

and Patil 2007)  . چقـار Alternaria alternata (Fr.) 

Keissl. شده که عـالوه   ین عارضه معرفیبعنوان عامل از ین
(  شــود یز مــیــوه نیــم یدگیموجــب پوســ یبــر لکــه برگــ

Archana and Jamadar 2014, Tziros et al. 2008( . در
ـ کـه عال  ییانارها یداخل يها ا از قسمتیتالیا  يهـا  م لکـه ی

 اه رنگ نامتقارن در سطح پوست آنها وجود داشت قارچیس

A. alternata که  ییازیماریبا انجام آزمون ب. شد يجداساز
 يهـا  قارچ صورت گرفت فقط قسـمت  ومیدیدیق کنیبا تزر
 يرو يچ گونه لکـه ا یشده و ه یدگیانار دچار پوس یداخل
ش یآزما در. (Faedda et al. 2015 ) دیجاد نگردیوه انار ایم
بـه دسـت    یج مشـابه یا نتـا یدر اسپان 2016در سال  يگرید
 انـار شـناخته شـد    یقلبـ  یدگیبه نام پوسـ  يمارین بیا. آمد

)Vicent et al. 2016.(  ــال ــ 2011در سـ  یدر بررسـ
 لنــد قــارچیدر تا يریوه گرمســیــدرختــان م يهــا يمــاریب

Pseudocercospora punicae (Henn.) Deighton  از
 Phengsintham et(گزارش شد وه انار یو م یبرگ يها لکه

al. 2011( .ی یها در ایران نیز در سالهاي گذشته به نام گونه
اشاره شده کـه از   Cercospora و Pseudocercospora از

 از جنسـهاي  يگـر یی دیها گونه .شده است يانار جداساز

Ramularia و Cercospora ز مرتبط با انـار شناسـایی و   ین
ــده ا  ــی ش ــت معرف ــه ). Bakhshi et al. 2014(س گون

Pseudocercospora punicae يدارا یوحش يرا از انارها 
وه از منطقـه تـالش اسـتان    یـ م يو لکـه رو  یبرگلکه میعال
 .Bakhshi et al( کردنـد  ییو شناسـا  يالن جداسـاز یگـ 

 1906سـال   در C. punicae نـام ن گونه ابتـدا بـا   یا ).2014
تـون  ید. (Chupp 1954) ژاپن گزارش شد ازنگ یهن توسط

ف نمـوده و آن را بـه   ین گونه را مجـددا توصـ  یا 1976در 
در منـابع مختلـف   . ادانتقال د  Pseudocercospora جنس
ـ شـده امـا ارتبـاط ا    ياز انارجداساز  P. punicae قارچ ن ی

وه اثبـات نشـده و   یـ برگ، گـل و م  يم لکه رویقارچ با عال
به آن پرداختـه   یو تاکسونوم یدگاه قارچ شناسیشتر از دیب

  .)Deighton 1976( است شده
پـس از   يهـا يمـار یز مـرتبط بـا ب  ین گونه قارچ نیچند 
 یشده است که ممکن است ارتبـاط  ياشت انار جداسازبرد
وه و گـل و پـس از برداشـت    یـ عامـل لکـه م   ين قارچهایب
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 یقــارچ يهــاق گونــهیــک تحقیــدر  .وجــود داشــته باشــد
Aspergillus niger Tiegh ،Penicillium expansum 

(Link) ،P. sclerotiorum J.F.H. Beyma ، P. glabrum 

(Wehmer) Westling  و Pilidiella granati (Sacc.) Aa 

ـ  هیما يانارها يرو کـه  یحالر د زا بودنـد يمـار یب ،شـده  یزن
ــا  Cytosporaو P. minioluteum Dierckx يقارچه

annulata Ellis & Everh. چ گونـه  یهـ . نـد بودنزا يمـار یب
 .Coو  .Alternaria spp يتوسط قارچها یدگیفساد و پوس

gloeosporioides  ه اســت جــاد نشــدیا)Palou et al. 

 انـار در  يرو شـده  کمتر شناخته يماریک بیوع یش. )2013
ـ ن محصول را به شدت تهدیا ،استان گلستان ـ نما یمـ د ی  .دی

وه یم يتا رویگل و نها يجاد لکه در رویاباعث  يمارین بیا
. شـود  یموه یم یا بدشکلی کامل گلها يموجب نابودشده و 
در اسـتان   يمـار یعامـل ب  ییق حاضر با هدف شناسـا یتحق

  .رفتیگلستان صورت پذ

  یروش بررس
  يبردارنمونه

مرداد مـاه   يبهشت ماه تا انتهایل اردیاز اوا يبردارنمونه
به باغات انار هـر دو اسـتان گلسـتان و    . انجام شد 96سال 

فصــل و  يآلــوده در ابتــدا يمازنــدران مراجعــه و از گلهــا
نارس، بد شکل و لکه دار اواسط فصل در مـرداد   يها وهیم

ـ گرد يماه نمونه بردار نمونـه از اسـتان    47در مجمـوع  . دی
  . دیگرد يآور نمونه از استان مازندران جمع 26گلستان و 

  هاهیجدا يدارو نگه يساز، خالصيجداساز

ــجدا ــههی ــا از نمون ــاه ــوده و دارا يه ــار آل ــعال يان م ی
کوچک از پوست  يها تدا تکهاب. و خالص شدند يجداساز

ـ نکروزه بـود بر  يهارنده لکهیانار که دربرگ ده شـده و در  ی
 70قه و در الکل یدق 2درصد به مدت  3م یت سدیپوکلریه

شـده سـپس در    یسطح یه ضدعفونیثان 40درصد به مدت 
. مـارگر قـرار داده شـدند   یرشد قارچ ب ياتاقک مرطوب برا

ه یقـارچ در حاشـ   يهـا  روز آسـروول  7-10بعد از گذشت 
ـ جدا يسـاز بـه منظـور خـالص    .ها ظاهر شدندلکه  يهـا هی
 يحاو PDAط کشت یمح يحاو يپتر يها، تشتکیقارچ
گـرم در  یلـ یکصد میزان یبه م(ن یسیک استرپتومایوتیب یآنت
 یلـ یم 10به صورت مورب قرار داده شدند و حـدود  ) تریل
ختـه  یط کشـت ر یک گوشه محـ یل در یتر آب مقطر استریل
 يدیـ ل، تـوده کن یح استریسپس با استفاده از سوزن تلق. شد

 يبرداشته شد و در داخـل آب در تشـتک پتـر    از آسروول
کنواخـت در  یون اسپور به صورت یسوسپانس. دیپخش گرد
 يپتـر  يهاد و سپس تشتکیط کشت پخش گردیسطح مح

آب . شـدند  يک شب نگهـدار یبه صورت مورب به مدت 
ر یـــو در ز یخـــال يداخـــل تشـــتک پتـــر   یاضـــاف
ط کشـت  یجوانه زده به مح يهايدیکروسکوپ کنیاسترئوم
ـ جدا. گردیدندد منتقل یجد  يتـر یلیلـ یم 2وب یـ هـا در ت هی
 ینیزمبیو س (SNA) یمصنوع ياهیآگار تغذ طیمح يحاو
 يمطالعات بعد يدرجه برا 4خچال یدر (PCA) ج آگاریهو

  .شدند ينگهدار

  ها هیجدا یشناخت ختیر ییشناسا

 یکروسکوپیو م یبراساس صفات ماکروسکوپ ییشناسا
، شکل، اندازه و نوع یه کلنیشامل نرخ رشد و رنگ و حاش

ومها صــورت یدیــزا و کن ومیدیــو ســلول کن یانــدام بــارده
  . گرفت

  ها هیجدا یمولکول ییشناسا

 يهـا  یژگـ یبراساس وقارچ  ییکمک به شناسا به منظور
 یابیــیر و تــوالیــتکث ITS-rDNAه یــ، ناحیشــناخت خــتیر
روزه قـارچ   37 يها یاز کلن DNAن منظور یا يبرا. دیگرد
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 )Moller et al. 1992(با استفاده از روش مولر و همکاران 
ــتخراج  ــداس ــناح .ش ــامل ( ITS-rDNA هی  ITS1+5.sش

+ITS2 (   ــت ــازگر رفـ ــتفاده از آغـ ــا اسـ  = ITS1(بـ

5'TCCGTAGTTGGACCTGCGG3' ( ــت و برگشـــــ
)ITS4 = 5'TCCTCCGCTTATTGATATGC3' ( در

نـانوگرم   10-15 يمخلوط واکنش حاو. شد ریتکث هاهیجدا
DNA بـافر واکـنش    تـر یکرولیم 5/12الگـو،   یژنومX 10 ،

ـ هـر   مـوالر یلـ یم 2/0 م،یزیـ من دیکلر مولیلیم 5/1 از  کی
dNTPواحـد /. 5 هـا، از آغازگر کیاز هر  کومولیها، پنج پ 
حجـم  . بود لیاستر ریطو آب دوبار تق مرازیپل DNA میآنز

 5/12بـه   لیواکنش بـا اسـتفاده از آب مقطـر دوبـار اسـتر     
بـا اعمـال    ITS-rDNA هیـ ناح ریتکث .رسانده شد تریولکریم

ـ به قـرار ز  یحرارت هاي چرخه ـ : انجـام شـد   ری چرخـه   کی
جهـت   قـه یبـه مـدت سـه دق    گـراد یدرجه سـانت  95 ییدما

ــاز واسرشـــت ــاول يسـ ــامل  ر،یـــچرخـــه تکث 36 ه،یـ شـ
 30به مـدت   گرادیدرجه سانت 94 يدر دما يساز تواسرش
به مـدت   گرادیدرجه سانت 58 ياتصال آغازگر در دما ه،یثان

و  هیـ ثان 60به مدت  گرادیدرجه سانت 72بسط در  ه،یثان 45
در  قـه یبه مدت هفـت دق  ییچرخه بسط نها کی تیدر نها
ژل  يواکـنش رو  يهـا فرآورده. گرادیدرجه سانت 72 يدما

ـ آگارز   گـرم یلـ یبـر م  کروگـرم یم 1/0 يک درصـد حـاو  ی
 توسـط دسـتگاه عکـس    TAE  1Xدر بـافر د یبروماومیدیات

و  یبنفش مشـاهده و بررسـ  ءاز ژل تحت نور ماورا يبردار
ـ  یجهت توالمراز  یپل يا رهیمحصول واکنش زنج بـه   یابی

بعـد از   یخـام تـوال   يهـا داده. موسسه پاستور ارسال شدند
 ,Lasergene package(بــا نــرم افــزار ســکمن  شیرایــو

DNAstar, Madison, USA(نرم افزار برخط  ، با استفاده از
-یبا توال) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast(بالست 

ـ ت جدایشد و هو سهیموجود در بانک ژن مقا يها  هـاي  هی
  . قرار گرفت یمورد بررس یقارچ

  ییزايماریآزمون ب

ـ ، جدايمـار یح عامل بیتلقه یه مایجهت ته  يرو هـاي  هی
شـده و بـه    زنـی  هیبه صورت مخطط ما PDAط کشت یمح

 يگـراد نگهـدار  یدرجـه سـانت   25 يمدت سه هفته در دما
هـا ابتـدا   وهیم. ه شدیته) زدیرقم (سالم انار  يهاوهیم. شدند

درصـد   70، سپس با استفاده از الکل هبا آب شتشو داده شد
بـا   هـا  وهیـ در سـطح م . گردیدنـد  یضـدعفون  هـا  وهیسطح م

جاد و محـل  یا یسطح هاي غ اسکالپل زخمیاستفاده از لبه ت
 يهـا وهیـ م. شد زنی هیف قارچ مایزخم با استفاده از توده ه

به عنوان  PDAط کشت یبا مح شده حیو تلق شده داده خراش
 یکیظـروف پالسـت   هـا در داخـل  وهیم. شاهد استفاده شدند

ن رطوبـت  یمرطوب جهت تام یکاغذ صاف يدرب دار حاو
در  يمـار یم بیو ظهور عال ياتاق نگهدار يو در دما ینسب

  .دیگرد یبررس یفواصل زمان

  جینتا
  يماریم بیعال

 يهـا بـه صـورت لکـه    يماریم بیعال یعیط طبیدر شرا
گـل   يهـا انـدام  يره نسبتا فرورفته رویت ياتا قهوه ياقهوه

ها لکه. گرددیظاهر م) هانهنج، کاسه گل و کاسبرگ(شامل 
تـا نـامنظم بـوده و ممکـن     ) متریلیم 12ک تا یبه قطر (گرد 

از  یوسته و بخـش قابـل تـوجه   ین لکه به هم پیاست چند
 یآلـودگ . )1شـکل  (م نکروز نشان دهند یگل عال هاي اندام

ـ گلها و منجر به ر یموجب بد شکل یدر مرحله گلده زش ی
شود یوه میل میه تشکیاز آنها در مراحل اول يبخش عمده ا

 ابنـد و ییتوسـعه نمـ   یآلوده بـه خـوب   يهاوهیم). 1شکل (
آلوده به صورت چـوپ پنبـه اي و    هاي بافت میوه در محل

 ماند که منجر به بدشـکلی د و از رشد باز میشمشبک دیده 
آلودگی میوه در مراحل بعدي ). 1شکل(گردد  میها نیز میوه
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 میوه هـاي . D. گلهاي دفورمه شده.  Cو  Bلکه هاي نکروتیک روي گل، . A. روي میوه انار در شرایط باغ  عالیم بیماري اسکب. 1شکل 

  لکه هاي شعاعی روي میوه هاي نارس. Fعدم تلقیح گلهاي آلوده و تولید میوه هاي بدون دانه، . Eجوان دفورمه شده، 
Fig. 1.Symptoms of scab disease on naturally infected pomegranate fruits in orchards. A. Nectotic lesion on 
flowers. B, C. Deformed flowers. D. Deformed young friuts. E. Unpollinated flowers and development of seedless 
fruits. F. Radial necrotic spots on immature fruits.  

  
شـود، بـا    مـی منجر به بروز عالیم اسکب روي پوست میوه 

شکل (کنند یخود را حفظ م یعیشکل طب ها وهین وجود میا
از  یکه بصورت شعاع ییهاجاد لکهیها و اگل یبدشکل). 1

اند از دا کردهیتوسعه پ يزیر يهامرکز لکه بصورت شکاف
کـه   ییهـا گل). 1شکل (است  يمارین بیم این عالیبارزتر
شـوند، پـس از بـد شـکل شـدن      یآلوده مـ  فصل يدر ابتدا
 يهـا اگـر گـل  ). 1شکل (دهند یل نمیوه کامل تشکیغالبا م

وه یل به میمرحله دوم در اواخر بهار آلوده شوند معموال تبد
 يجـاد لکـه رو  یقابـل مصـرف هسـتند و ا    هـا  وهیـ شده و م

انـار ندارنـد هرچنـد     هاي بر دانه یچندان يریپوست انار تاث
ل یپوسـت انـار تشـک    يرو یکـامال مشخصـ   هاي تا لکهینها
  ).1شکل (شود  می

  ها هیجدا ییشناسا

. ار کند رشـد بـود  یبس PDAط کشت یمح يبر رو یکلن
در  ی، قطـر کلنـ  یکیط تاریدر شرا يک ماه نگهداریپس از 
ـ  5/1گراد حـدود  یدرجه سانت 25 يدما متـر   یسـانت  2 یال
 4حـدود  (ط کشت حالت برآمده یمح يرو یکلن. دیرسیم
. متراکم، فشرده بـود  يهاومیلیمس ي، تا شده و دارا)متریلیم

 یکلنـ . داشت) lobate(دار حالت نامظنم و لبه یه کلنیحاش
 و بـه رنـگ  ) ییسطح رو( یتا صورت یبهقارچ به رنگ گل

سـاختارهاي تولیـد مثـل    . شـد دیده می) سطح زیرین(تیره 
ــاه   ــر جنســی در محــیط کشــت پــس از دوم جنســی و غی

 هـاي روي میـوه . هاي قارچی تشکیل نشـد نگهداري کشت
آلوده انار در شرایط طبیعی، ساختارهاي غیر جنسـی قـارچ  
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برش عمودي از  .Dو  Cکنیدیوماتا در سطح میوه هاي آلوده . PDA Bپرگنه قارچ روي محیط کشت .Elsinoë punicae .Aقارچ . 2شکل 

  .کنیدي هاي تک سلولی و شفاف. Gکنیدیوفور و سلول کنیدیوم زا . Fو  Eمحل آسرول 
Fig. 2. Elsinoë punicae. A. fungal colony on PDA. B. Conidiomata on naturally infected fruit. D, C. vertical 
section through acervuli. F. Conidiophore and conidiogenous cells. G. single-celled and hyaline conidia. 

  
ـ آلـوده در ز  يهـا وهیـ م يرو هـا آسروول. ل شدندیتشک ر ی
ــکــول، داخــل اپیکوت ــه در پوســت  یو کمــ یدرمی فرورفت

وسته و گاها هم بـه  یها اغلب به هم پآسروول. مشاهده شد
ــ يصــورت منفــرد، قطــر کرومتــر داشــتند یم 50-200ن یب

م یبافت سودوپارانشـ  ییها از سطح باالوفوریدیکن). 2شکل(
 يهـا بـه سـلول   افتهیمنشاء گرفته، اغلب به صورت کاهش 

روشـن   يارنگ تا قهـوه  یک، بیدیالیوم زا و از نوع فیدیکن
و  يضوی، بیتک سلول ها يدیکن). 2شکل(دند یمشاهده گرد

کرومتـر بودنـد   یم 4-8  ×2-5/3به رنگ روشن در انـدازه  
ـ جدا یشـناخت  ختیر هاي یوِپژگ). 2شکل( بدسـت   هـاي  هی

 Elsinoë punicaeف گونـه  یق بـا توصـ  ین تحقیآمده در ا

(Bitanc. & Jenkins) Rossman & W.C. Allen  مطابقت
 .Bitancourt and Jenkins 1940; Carstens et al(داشت 

به  ياگونه، قطعه یمولکول ییجهت کمک به شناسا). 2018
ـ دو جداITS-rDNA ه یجفت باز از ناح 630طول حدود  ه ی

ره یـ واکـنش زنج  یط)  CCTU359و CCTU358(منتخب 
بـه   یتـوال  هاي داده. دیگرد یابی یر و توالیمراز تکث یپل يا

در  MH845063و  MH845063 یدسترس يب با کدهایترت
 يهـا یبا توال یتوال هاي سه دادهیمقا. شدندبانک ژن ارسال 

ه یـ ناح یبـا تـوال   يموجود در بانک ژن مشابهت صدرصـد 
ITS يهـا گونه يبراElsinoë punicae  از  شـده  يجداسـاز
 & .Elsinoe australis Bitanc، گونه )KX887276.1(انار 

Jenkins  ــاز ــده يجداسـ ــارنگ شـ و ) FJ010318( یاز نـ
 .Simmondsia chinensis (Link) C. K(جوجوبــا 

Schneid.) (GU 126378 (   نشـان دادنـد ) Fan et al. 

2017.(  

  ییزايماریآزمون ب

قـارچ در   یل عـدم اسـپورده  یـ به دل ییزايماریدر آزمون ب
 وه انـار اسـتفاده  یم يرو یومیلیسیط کشت از قطعات میمح
هـاي نکـروزه در قسـمت    روز لکـه  45بعد از گذشت . شد

بوجود آمد که در کشت دوباره، قارچ مـورد نظـر    ها خراش
  ).3شکل (بازیابی شد 
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تیمار شاهد تلقیح شده با محیط کشت . A. در شرایط آزمایشگاه) رقم یزد(روي میوه انار   Elsinoë punicae زاییآزمون بیماري -3شکل 
PDA  )بدون عالیم .(B  وC . روز نگهداري 45میوه هاي تلقیح شده با سوسپانسیون اسپور و میسیلیوم و توسعه عالیم بیماري بعد از   .  

Fig 3. Pathogenicity assay of Elsinoë punicae on pomegranate fruit (Cultivar Yazd) under laboratory conditions. 
A. Control treatment inoculated with PDA culture medium (no disease symptoms). B, C. Fruits inoculated with 
spore and meylecial suspenstion and development of disease symptoms after 45 days of incubation.  

  
  بحث

ـ ا یهدف اصل عامـل عارضـه بـد     ییق شناسـا یـ ن تحقی
گلستان و مازندران بود  يهاوه انار در استانیگل و م یشکل

 يتمـام اعضـا  . شـود یکه اکنون به نام اسکب انار شناخته م
جـاد  یبـوده و باعـث ا   یاهیـ گ يهـا انگـل   Elsinoëجنس 

 ياهان شـامل محصـوالت اقتصـاد   یاز گ ياریدر بس يماریب
، محصـوالت  ینتـ یاهـان ز یمانند مرکبات، انگـور و گ  یمهم
از  ياریبسـ . شـوند  مـی  یدرختـ  يهـا زبانیر میو سا یزراع
 يهاجاد بافتیکه به علت ا ندینمایجاد میا یمیها عالگونه
ن یا. هستندص یتشخقابل  یراحتبه ياک چوپ پنبهینکروت
هستند که اسـکب   ییهاو همراه با تركم غالبا برجسته یعال
ـ گـر عال ید يهازبانیالبته در م. شوندیده مینام از  یم ناشـ ی

 .Fan et al شودیده میمتفاوت بوده و آنتراکنوز نام یآلودگ

 ين وجــود اســتفاده از نــام آنتراکنــوز بــرایــبــا ا ). (2017
گمراه کننده اسـت چـرا کـه     Elsinoëاز  یناش هاي يماریب

شود که عامـل   میاستفاده  ییهايماریب يشتر برایبآنتراکنوز 
  .استColletotrichom آنها قارچ 

رسد، بـا  یم اسکب ساده به نظر میعال ییهرچند شناسا
از باغ بـه علـت    شده آوري جمع هاي هیجدا یبررس حالنیا

عـالوه  بـه . بارور قارچ مشکل است يهاعدم وجود ساختار
شـگاه بـه علـت رشـد     یط آزمایدر شرا Elsinoë يجداساز
ت به خاطر یساپروف يهاار کند سخت بوده و غالبا قارچیبس

ـ مـانع از رشـد ا  شـتر  یبسرعت رشـد   . شـوند  مـی ن قـارچ  ی
 هـا  ن قارچیا يسازو خالص يت در جداسازین موفقیبنابرا

ـ د اسـکب مشـکوك   ییدر تا یار مهمینقش بس  هـاي  ا لکـه ی
اسـت،    Elsinoëه یآنها شـب  يولوژیاز آنتراکنوز که ات یناش

  ). Fan et al. 2017(دارند 
ـ عال ستمیدر اواسط قرن ب  یژگـ ین ویم اسـکب مهمتـر  ی

ــرا ــا يب ــا   ییشناس ــور قارچه ــزارش حض ــق  يو گ متعل
در نظر گرفتـه شـده اسـت و     Sphacelomaو   Elsinoëبه

ـ د صـرفا بـر اسـاس عال   یجد يهااغلب گونه و  يمـار یم بی
 يهـا چند گونههر .اند ف شدهیو توص یمعرف یاهیزبان گیم

 آن یر جنسـ یــا فـرم غ یــو   Elsinoëاز جــنس  يمتعـدد 

Sphaceloma اســکب گــزارش  يمــاریبــه عنــوان عامــل ب
 ياز آنهـا از نظـر اقتصـاد    ي، فقـط تعـداد معـدود   انـد  شده
بـر  ). Fan et al. 2017(رونـد   میمهم به شمار  يمارگرهایب

 /Sphacelomaدر مـورد   "ک نامیک قارچ ی"ه یاساس نظر
Elsinoë    یاسـم مرحلـه جنسـ )Elsinoë (    بـه عنـوان اسـم
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 .Rossman et al(ن جنس انتخاب شده است یا يمعتبر برا

2015 .( 

م یمرتبط با عال یقارچ هاي هیت جدایهوق یتحق نیدر ا
 یشــناخت خــتیر يهــابــر اســاس دادهوه انــار، یــاســکب م
ن گونـه قـبال   یا. ص داده شدیتشخ  Elsinoë punicaeگونه
 یجنـوب  يقـا یراً از آفریـ ا و اخیتالیا ن،یانار از آرژانت ياز رو

ـ در ا). Fan et al. 2017(گـزارش شـده اسـت      ین بررسـ ی
 يتا رویو نها یدهگل يساختارها يفقط رو يماریم بیعال
ـ مشاهده گرد ها وهیم بـرگ در درختـان    يرو یمـ ید و عالی

ن گونـه ابتـدا از کشـور    ین وجود ایبا ا. نشدآلوده مشاهده 
 یبه عنوان عامل لکه برگ ایتالیل و این و سپس از برزیآرژانت
). Bitancourt  and Jenkins 1940(شده اسـت   يجداساز
ــارچ  ــاي زخــم ياز رو Sphaceloma punicaeق ــب ه ه یش
 .Xiao-Hui et al(ن گزارش شد یوه از کشور چیاسکب م

 يزنـگ ماننـد رو   هـاي  در هندوستان بصورت لکه). 2004
 .Eقــارچ  Jamadar et al. 2011)(هــا گو بــر هــا وهیــم

punicae یجنـوب  يقایرا از آفریاخ. و گزارش شد ییشناسا 
)Fan et al. 2017  وCarstens et al. 2018  (   بـه عنـوان

  . وه انار گزارش شده استیعامل زخم و اسکب م
ـ در ا شده جادیا ITSه یناح یسه داده توالیمقا ق یـ ن تحقی
را  E. punicaeموجود در بانک ژن، گونه  یتوال هاي با داده
 E.genipae-americanaeو  E. australis هــاي از گونــه

Fan & Crous ج فان یبا نتا ین بررسیج اینتا. ک نکردیتفک
ـ بـا ا . مطابقـت داشـت  ) Fan et al. 2017(و همکـاران   ن ی
) Carstens et al. 2018(را کارستنس و همکاران یوجود اخ

ـ  یوالت هاي براساس داده ، یمولکـول  ي، نشـانگرها یچند ژن
گر یرا از د E. punicae یزبانیو دامنه م ییزا يماریآزمون ب
  . اند ک کردهیتفک ها گونه

 .E. fawcettii Bitancبه همراه گونه  E. australisگونه 

& Jenkins اســکب هســتند يمــاریدر مرکبــات عامــل ب .

مرکبـات در   يهـا يمـار ین بیاز مهمتر یکیاسکب  يماریب
ط آب و ید کننده مرکبات با شـرا یتول ياز کشورها ياریبس
ـ ا .رودیمرطوب به شمار مـ  ییهوا ن دو گونـه تـاکنون از   ی
نـه  یقرنط يمارگرهـا یسـت ب یانـد و در ل ران گزارش نشدهیا

رغم کشـت تـوام مرکبـات و انـار در دو     یـ عل. اندواقع شده
ـ استان گرگان و مازندران، عال ط در اسـکب فقـ   يمـار یم بی

 ITSه یناح یبا وجود تشابه توال. دیباغات انار مشاهده گرد
ن دو گونه بـر  یا،  E. australisبا گونه  E. punicae  گونه

 ک هسـتند یـ گر قابـل تفک یاز همـد  یزبـان یاسـاس دامنـه م  

)Carstens et al. 2018.( گونهE. australis  يماریعامل ب 
 ياختصـار باشـد و بـا نـام    یمـ  Sweet ornageاسـکب در  
ـ ا. شـود  میشناخته  )SOS(ن یریش یاسکب نارنگ ن گونـه  ی

 Citrus australasica (F. Muell.) )Australianرا از یـ اخ

finger lime ( و)گزارش شده اسـت و براسـاس   ) جوجوبا
ب یـ بـه عنـوان دو پاتوت   یزبانیو دامنه م ییزا يماریآزمون ب
 .)Miles et al. 2015(انـد  شـده  ین گونه معرفـ ید از ایجد

کند یاسکب م يماریجاد بیا  Citrus در E. fawcettiiگونه 
دارد  يشـتر یب هـاي  پیعتر و تعداد پاتوتیوس یزبانیو دامنه م

)Hyun et al. 2001, 2009; Wang et al. 2009; Hou et 

al. 2014(. یمولکول يبه کمک مارکرها RAPD  وRFLP 
ـ  یکـ یسطوح مختلف تنوع ژنت  یزبـان یم يهـا تیـ ن جمعیب

 Alvarez et (نشـان داده شـد    Elsinoë هاي از گونه یبرخ

al. 2003 .(  
محصوالت در مرحلـه   ياز موارد اسکب رو ياریبسدر 

 يشـود و موجـب کـاهش بازارپسـند    یده میز دیبرداشت ن
البتـه  ). Swart et al. 2001(گـردد   مـی  ییمحصـوالت نهـا  
بـاغ  ط استان گلستان و مازندران هم در یاسکب انار در شرا

چون درخت . دینمایجاد میو هم در زمان برداشت صدمه ا
-کند چنانچه گلیم یدهانار دو تا سه بار در فصل بهار گل

ح یشده و گـل تلقـ   یآلوده شوند دچار بدشکل ییابتدا يها
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ـ که تغذ یدر باغات. شودیل نمیتشک يوه ایچ مینشده و ه ه ی
ل یتشـک ز یـ ا سوم نیبارور دوم  يهاداشته باشند گل یخوب
بـاالتر منجـر بـه     يها در دماهان گلیا یشوند که آلودگیم

-وهیـ م. ابـد ی میز توسعه ین ها وهیم ينشده و بر رو یبدشکل

ـ داشته و فقط در ز یسالم يهالکه دار دانه يها هـا  ر لکـه ی
ـ حال وجود انیبا ا. گردند مید یسف یها کمدانه هـا  ن لکـه ی

توسـعه   .شـوند  مـی محصـول   يموجب کاهش ارزش بازار
 يمازنـدران و گلسـتان کـه دارا    هـاي  کشت انـار در اسـتان  

بـه گسـترش    هسـتند  گرم و مرطـوب  ییط آب و هوایشرا
 يمـار ین بیکه عوارض ایکمک نموده است در حال يماریب

و  يران مثل خراسان رضـو یا يانارکار یقبال از مناطق اصل
 يماریعامل ب ییبا شناسا. گزارش نشده است ياستان مرکز

درخصـوص چرخـه    یلیقات تکمیدر پژوهش حاضر، تحق
ــراکنش عامــل بيمــاریب ــوع ژنتيمــاری، پ داخــل  یکــی، تن

ـ ت ایریمارگر و مدیب هاي تیجمع ر یپـذ امکـان  يمـار ین بی
  .خواهد بود
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