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  دهیچک
باشند که در اکثر یم يزیاهان جالین گیاز مهمتر یکی) Cucurbitaceaeان (یره کدوئی) از تCucumis melo یو خربزه (با نام علم یطالب

اه خربزه یگ يرو یم لکه برگیاز عال ياوع گستردهیالن، شیان در استان گید از مزارع کشت کدوئیبازد یشود. طیران کشت میمناطق ا
 یبررس یبه عمل آمد. ط يبردار، نمونهیم لکه برگیعال يدارا يها، از برگيمارین بیل در ایعوامل دخ ییمشاهده شد. به منظور شناسا

 يهاهم از لکیتک اسپور به صورت مستق يهااست و کشت Cercosporaمتعلق به جنس  يماریها، مشخص شد، عامل بنمونه یکروسکوپیم
ب یه با استفاده از ترکیجدا 16ن آنها یاهان مختلف به دست آمد که از بیاز گ یه قارچیجدا 45ه شدند. در مجموع تعداد یته یبرگ

 یکیلوژنتیل فیه و تحلیج تجزیشدند. نتا ییشناسا his3و  ITS ،tef1 ،actA، cmdA یه ژنیپنج ناح یو توال یشناختختیات ریخصوص
تعلق داشتند.  Cercospora cf. flagellarisه به گونه یجدا 12و  Cercospora sp. Gه به گونه یجدا 4، یه قارچیجدا 16داد، از ها نشان یتوال

خربزه  يرو Cercospora sp. Gو  Cercospora cf. flagellaris يهان گزارش از وقوع گونهیق حاضر اولیبر اساس منابع موجود، تحق
)Cucumis meloران استیخربزه در ا يرو ییسرکوسپورا یلکه برگ يمارین گزارش از وقوع بیو اولا ی) در دن.  
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Abstract 
Melon (Cucumis melo) which belongs to the family Cucurbitaceae, is one of most important plants, 
cultivated in different regions of Iran. In a field survey in Guilan province, the widespread distribution of leaf 
spot symptoms on melon was observed. In order to identify the fungal agents associated with this disease, 
symptomatic leaves were collected from the field and taken to the laboratory. Single spore cultures derived 
directly from leaf spots. In total, 45 isolates were obtained of which 16 were identified based on sequences of 
five genomic loci (ITS, ACT, tef1, cmdA and his3), host plants, and morphological data. The results of five-
gene phylogenetic analysis have revealed that, of the 16 isolates, four isolates were identified as Cercospora 
sp. G and the remaining 12 isolates nested within Cercospora cf. flagellaris. To our knowledge, this is the 
first report of the Cercospora sp. G and Cercospora cf. flagellaris on Cucumis melo in the world. Moreover, 
it is the first report of Cercospora leaf spot (CLS) on Cucumis melo in Iran.
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  مقدمه

ن گونـه از  ی) شامل چندCucurbitaceaeان (یره کدوئیت
 Cucurbitaل کـدو ( یـ ار مهـم از قب یبسـ  يزیاهـان جـال  یگ

maxima Duchesneــ)، خ )، .Cucumis sativus Lار (ی
 & .Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumهندوانــه (

Nakai( ی) و خربزه و طالبCucumis melo L. باشـد  ی) مـ
)Ritschel et al. 2004و خربـزه از   یره، طـالب یـ ن تی). در ا

، ییر و ارزش غذایهستند که به علت طعم دلپذ یمحصوالت
باشـند  یهـا مـ  ین خـوراک یترا جزء مطلوبیوه آنها در دنیم
)Ritschel et al. 2004از  یاز منابع غنـ  یکیاهان ین گی). ا

 يبــوده و دارا Eو  A يهــانیتــامیم و بتاکــاروتن، ویپتاســ
کم، و آب  ي، کالریدانیاکس یبر، خواص آنتیف يدرصد باال
ره یــاهــان تی). گIsmail et al. 2010باشــند (یفــراوان مــ

الن بوده و یمهم در استان گ يزیان از محصوالت جالیکدوئ
 ییرونـد و مصـرف بـاال   یبه شمار م یمحل يهایاز خوراک

  دارند.  
ــ توســط  1863ن بــار در ســال یجــنس سرکوســپورا اول

ـ ف شـد و ا ی) توصFresenius 1863زنوس (یفر ن جـنس  ی
ره یـ سـت متعلـق بـه ت   یفومیه يهـا ن جنسیاز بزرگتر یکی

Mycosphaerellaceae  باشـد ( یمـGroenewald et al. 

2013, Bakhshi et al. 2015, 2018ن جنس یا يها). گونه
 یجاد لکه برگیگسترده، اغلب باعث ا ییایبا پراکنش جغراف

، ی، جنگلــی، بــاغیاهــان زراعــیاز گ يادر دامنــه گســترده
 Crous & Braunشـوند ( یو... مـ  ینتـ ی، زيزی، جالیفیص

ـ از طر هاقارچ نیا عمده خسارت). 2003 ـ از  قی بـردن   نیب
 لیـ (فتوسنتز) به دل اهیگ ییکاهش سطح فروغ آما ای هابرگ
ت منجر به کاهش رانـدمان  یکه در نها باشدینکروز م جادیا

 Groenewald et al. 2013, Bakhshiشـوند ( یمحصول م

et al. 2015(ـ هـا از طر قـارچ  نیا ن،یا . عالوه بر  جـاد یا قی

زودتـر از   دنیمنجر به رسـ  زبانیم اهیگ يولوژیزیدر ف رییتغ
ـ و کاهش اندازه آن و ر وهیم موعد زود هنگـام بـرگ    زشی

 .)Crous et al. 2004, Arzanlou et al. 2007( شـوند یمـ 
بـا عامـل    کـرفس  ییسرکوسـپورا  یلکـه برگـ   يهـا يماریب

Cercospora apii Fresen. )Groenewald et al. 2006(، 
 .C. beticola Sacc. )Weiland et alبـا عامـل    چغندرقند

 & Kimber( C. zonata Winterبـا عامـل    ، بـاقال )2001

Paull 2011( ذرت با عوامل ،C. zeae-maydis Tehon & 

Daniels  وC. zeina Crous & Braun )Crous et al. 

 & .C. carotae (Pass.) Kaznج بـا عامـل   ی، و هو)2006

Siemaszko )Kushalappa et al. 1989 از مهـم  ی) برخـ-

کـه سـاالنه   شـوند  یمحسوب من گروه یا يهايمارین بیتر
 ایـ در سرتاسـر دن  محصـوالت  نیبه ا یخسارت قابل توجه

ـ ا يهااز گونه ین، برخیعالوه بر ا کنند.یوارد م ن جـنس  ی
 یدگیا پوسـ یها و بذور وهیها، منکروزه در گل يهااز زخم

ز در یـ ) نSilva & Pereira 2008هـا ( وهیـ بعد از برداشت م
هـا بـه عنـوان    از گونه یبرخاند و ا گزارش شدهیسرتاسر دن

انـد  شـده  شـناخته هـرز   يهـا علـف  یسـت یعوامل کنتـرل ز 
)Tessmann et al. 2001, Praveena & Naseema 2004(.   

 يهاگونه يبندهیف جنس سرکوسپورا، آرایاز زمان توص
ان یسـال  یشده است. در طـ  ياریرات بسییآن دستخوش تغ

، یشناسـ خـت یر لیـ از قب یگونـاگون  يهـا یژگی، وياریبس
ـ و تخصص یقارچ يهاد زهرابهیتول  يبـرا  یزبـان یم یافتگی
ن مشخصات یاند، اما اکار رفتهن جنس بهیا يهاز گونهیتما
ر بـا  یـ اخ يهـا ). در سالBakhshi 2018د واقع نشدند (یمف
 یمولکـول  يهـا که در ابداع روش يریچشمگ يهاشرفتیپ
گرفتـه و بـا    صورت یژنوم ینواح یابییر و توالیتکث يبرا

ـ موجـود در آرا  يهـا تیتوجه به محدود -خـت یر يبنـد هی

 يهــاک گونــه، روشیــولوژیم بیو کــاربرد مفــاه یشــناخت
سـنتی از   يهـا سـه بـا روش  ینکه در مقایل ایبه دل یمولکول
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گـاه  یباشـند، جا یبرخوردار م يسرعت عمل و دقت باالتر
 دهه ین طیاند. بنابرادا کردهیها پقارچ يبندهیدر آرا یخاص
ــاخ ــوم تلفی ــیر، مفه ــه ( یق  Consolidated Speciesگون

Concept( یاز اطالعات تـوال  یبیکه ترک DNAيولـوژ ی، ب ،
را  یشـناخت خـت یر يهـا یژگیو و یزبانی، رابطه مياکولوژ
 Quaedvlieg et(رد یـ گیکار مها بهن حدود گونهییتع يبرا

al. 2014(جـنس سرکوسـپورا    يهـا گونـه  ییشناسا ي، برا
 ,Groenewald et al. 2013شـناخته شـده اسـت (    دیـ مف

Bakhshi et al. 2015, 2018, Bakhshi 2019.(  
ـ بازد یدر پژوهش حاضـر طـ   ان در ید از مـزارع کـدوئ  ی

 یلکــه برگــ يمــاریاز ب ياوع گســتردهیالن، شــیاســتان گــ
ن هدف یاه خربزه مشاهده شد. بنابرایگ يرو ییسرکوسپورا

 یلکـه برگـ   يماریعوامل مرتبط با ب ییق حاضر شناسایتحق
ب یـ الن، با استفاده از ترکیخربزه در استان گ ییسرکوسپورا
 یقـ ی(مفهـوم تلف  یو مولکـول  یشـناخت خـت یات ریخصوص

، ITS ،tef1 یه ژنیپنج ناح یب توالیبا استفاده از ترک گونه)
cmdA ،his3  وactA باشد. می  

  هامواد و روش
  هاقارچ يسازالصو خ ينمونه، جداساز يآورجمع

ـ عال يدارا يهااز برگ ينمونه بردار در  یم لکـه برگـ  ی
الن، انجام شد. یدر استان گ 1391اهان خربزه در تابستان یگ

بـه   يکاغـذ  يهـا ها به صورت جداگانه درون پاکـت نمونه
نوکـولر مـورد   یر بیز یبرگ يهاشگاه منتقل شدند. لکهیآزما
 و ومیدیـ کن دسـتجات  مشاهده از قرار گرفته و پس یبررس
تک اسـپور مطـابق    يهاقارچ سرکوسپورا، کشت برومیدیکن

ه شد. ی) تهBakhshi et al. 2011و همکاران ( یروش بخش
 عصـاره  کشت طیمح يحاو يپتر ن صورت که تشتکیبه ا

 ,MEA; Fluka, Hamburg) (شـده  يدیاسـ ( آگـار  مخمـر 

Germany (10 حـدود  و شـد  داده قـرار  مـورب  صورتبه 

ـ  در سـترون  مقطر آب تریلیلیم  کشـت  طیمحـ  گوشـه  کی
 توده سترون و فیظر سوزن از استفاده با سپس. شد اضافه
 داده خراش برگ لکه سطح از دقت با برومیدیکن و ومیدیکن
 گرفـت  قرار يپتر تشتک به شده اضافه آب داخل در و شد
 پخـش  و شـده  آزاد هـا ومیدیـ کن تـا  شـد  زده همبه کامالً و

ـ  مـدت  بـه  مـورب  حالت به يپتر تشتک سپس. شوند  کی
 آب سـاعت،  24 شـدن  يسـپر  از پـس . شد ينگهدار شب
ـ ز در و شـده  یخـال  يپتـر  يهاتشتک یاضاف  نوکـولر یب ری
 يحـاو  يهاتشتک به زده جوانه يهاومیدیکن و شد یبررس
در  C  °25يافتـه و در دمـا  ی انتقـال  MEA کشـت  طیمحـ 
    .شدند ينگهدار یکیتار

    یابی یر و توالی، تکثDNAاستخراج 

خالص شـده، پـس    يهاهی، جدایمولکول ییشناسا يبرا
روز در  8-10 ، به مدتMEAط کشت یمح ياز کشت رو

شـدند و   ينگهـدار  یکیدر تار C ° 25يدمااتاقک رشد با 
DNA ها طبق روش مـولر و همکـاران (  هیجداMöller et 

al. 1992.از پنج  ییهاه بخشیهر جدا يبرا ) استخراج شد
ر شـد.  یـ تکث actAو  ITS ،tef1 ،cmdA ،his3 یه ژنومیناح

 ,V9G (de Hoog & Gerrits van den Ende يآغازگرها

از  یر بخشیتکث يبرا ITS4 (White et al. 1990)و  (1998
ــا actAن (یاز ژن آکتــ یبکــار رفــت. بخشــ ITSه یــناح ) ب

 ACT-783Rو  ACT-512F ياســـــتفاده از آغازگرهـــــا
)Carbone & Kohn 1999(یاز ژن ه ی، بخش) ستونhis3 (

 CylH3R )Crous etو  CylH3F يبا استفاده از آغازگرها

al. 2004( ،یاز ژن کالمودول یبخش) نcmdA با استفاده از (
و  CAL-228F (Carbone & Kohn 1999) يآغازگرهــا

CAL-2Rd )Groenewald et al. 2013( از ژن ی، و بخشـ 
-EF1 ي) با اسـتفاده از آغازگرهـا  tef1ترجمه ( تداوم عامل

728F  وEF1-986R )Carbone & Kohn 1999( ریــتکث
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  .هاي قارچیلیست آغازگرهاي مورد استفاده جهت شناسایی مولکولی جدایه .1جدول 
Table 1. Primer combinations used during this study for molecular identification of fungal isolates. 

Primer name Primer sequence (5’ to 3’) Annealing 
temperature 

Orientation Locus 

V9G TTACGTCCCTGCCCTTTGTA 52°C Forward ITS 
ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC 52°C Reverse ITS 
EF1-728F CATCGAGAAGTTCGAGAAGG 52°C Forward tef1 
EF1-986R TACTTGAAGGAACCCTTACC 52°C Reverse tef1 
ACT-512F ATGTGCAAGGCCGGTTTCGC 55°C Forward actA 
ACT-783R TACGAG TCC TTCTGGCCCAT 55°C Reverse actA 
CAL-228F GAGTTCAAGGAGGCCTTCTCCC 58°C Forward cmdA 
CAL-2Rd TGRTCNGCCTCDCGGATCATCTC 58°C Reverse cmdA 
CYLH3F AGGTCCACTGGTGGCAAG 52°C Forward his3 
CYLH3R AGCTGGATGTCCTTGGACTG 52°C Reverse his3 

  
براسـاس   )PCRمراز (یپل يارهی). واکنش زنج1 جدولشد (
) انجـام شـد.   Bakhshi et al. 2015و همکـاران (  یبخشـ 

م یصورت جداگانه در دو جهـت مسـتق  به یابییواکنش توال
 يمـورد اسـتفاده بـرا    يو معکوس با اسـتفاده از آغازگرهـا  

ــتکث ــا از طرر ژنی ــه ــوال ی ــرکت ت ــه ش ــال ب ــیق ارس  یابی
Microsynth انجام گرفت.   سییسو 

  یتوال يهال دادهیه و تحلیتجز

م و یحاصـل از هـر دو آغـازگر مسـتق    خـام   يهـا یتوال
 MEGA v. 6 )Tamura et افـزار با استفاده از نرممعکوس 

al. 2013( ند بـه یبرآ يهایشدند و توال شیرایو و یبررس-

ه یـ م و معکوس هـر ناح یاز دو آغازگر مستق یصورت دست
بـا  هـر ژن   يحاصـل بـرا   يدینوکلئوت يهایجاد شد. توالیا

 يبا استفاده از ابزار جستجوموجود در بانک ژن  يهایتوال
BLAST با مشابهت باال به  يهاهیجدا یتوالو  هشد سهیمقا

ـ آمـده در ا بدست يهایتوال و  يرجبنـد  يق، بـرا یـ ن تحقی
-ره شدند. به منظور آمـاده یافت و ذخیک دریلوژنتیبرآورد ف

-مربوط بـه ژن  يهایها، توالیتوال یچندژن يرجبند يساز

 Mesquite v. 2.75افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم    يانفـراد  يها
)Maddison & Maddison 2011(   الحــاق شـــدند، و

-با اسـتفاده از نـرم  الحاق شده  يهایچندگانه توال يرجبند

ـ آنالافـزار   ) MAFFT v. 7 )Katoh & Standley 2013ن ی
در هـر   يدینوکلئوت ینیگزین مدل جایبهتر .صورت گرفت

ــرم   ــتفاده از ن ــا اس ــزار ژن، ب  Mr Modeltest v. 2.2اف
(Nylander 2004) يبرمبنــا یچنــدژن يتبارنمــا ن ویــیتع 

  .MrBayes v. 3.2.6افـزار ان با اسـتفاده از نـرم  یژیاستنتاج ب
(Ronquist et al. 2012) ـ د ایجد يهایم شد. توالیترس ن ی

) NCBI )www. ncbi.nlm.nih.govپژوهش به بانـک ژن  
د یافت گردیآنها در يبانک ژن برا يارسال و راس شمارها

  ). 2 جدول(

 یشناختختیر يهایژگیو یبررس

-یژگـ ی، وهـا هیجدا یخت شناختیمطالعه صفات ر يبرا
ـ ا يبـرگ مطالعـه شـد. بـرا     يرو یشـناخت ختیر يها ن ی

 Nikon SMZ 445نوکولر مدل یر بیز یبرگ يهامنظور، لکه
وم و یدیـ دسـتجات کن  يریـ و نحـوه و محـل قرارگ   یبررس
ـ و ز یـی بر در سطح روومیدیکن ادداشـت شـد.   ین بـرگ  یری
، یقارچ يهاهیجدا یکروسکوپیات میخصوص یبررس يبرا

ـ م از سطح لکه در زیصورت مستقبه یقارچ يساختارها ر ی
ـ نوکولر با استفاده از یب ـ ک سـوزن ظر ی ف برداشـته شـد و   ی

قرار داده شد و بـا اسـتفاده از    کید الکتیاس يالم حاو يرو
  شـد.  یبررسـ Olympus-BX51 مـدل   يکروسکوپ نوریم
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هماننـد اسـتروما،    یقـارچ  ياندازه، رنگ و شکل ساختارها
 يهـا زا، محـل ومیدیـ کن يهـا بـر، سـلول  ومیدیـ دستجات کن

× 1000 ییلوم آنها در بزرگنمایها و هومیدی، کنییزاومیدیکن
شـد و   يریـ گنمونـه انـدازه   30هر سـاختار   يثبت شد. برا
نه یشـ ینـه و ب یز کمیـ هـا و ن انـدازه  يبرا %95نان یدرجه اطم

 یکروسـکوپ یر مید. تصاویها در داخل پرانتز ثبت گرداندازه
 DP 25مــدل  Olympusتــال یجیدن یبــا اســتفاده از دوربــ

ــه م  ــکوپ یمتصــل ب ــته Olympus-BX51کروس ــد. ی ه ش
افـزار فتوشـاپ نسـخه    اسـتفاده از نـرم  ه شده با یر تهیتصاو
CS5 ه شد.یت تهیش و فتوپلیرایو    

 هاپیو هاپلوت یآلل يهان گروهییتع

ـ یـ مربوط به پنج ناح يهایتوال  ،ITS ،tef1 ،actA یه ژن
cmdA  وhis3 ـ بدست آمـده در ا  يهاهیدر جدا ق یـ ن تحقی

 يهاسه شدند.گروهیمقا MEGA v. 6با استفاده از نرم افزار 
ن یـی ه، تعیـ آن ناح یبـر اسـاس تـوال    یه ژنیدر هر ناح یآلل

ـ ک یا ی ین صورت که هر توالیشدند، به ا ـ ی ـ ش از یا ب ک ی
گر به عنوان آلل جدا در نظـر  ید ید متفاوت از توالینوکلئوت

  ). Bakhshi et al. 2018, Bakhshi 2019( گرفته شد

  جینتا

    يماریم بیعال

الن یان در اسـتان گـ  یره کـدوئ یت د از مزارعیبازد یدر ط
 يرو ییسرکوسـپورا  یلکه برگ يماریاز ب ياوع گستردهیش
ـ اه خربزه در شهرستان ماسال مشـاهده شـد. عال  یگ ـ م ای ن ی
به رنـگ   يمتر یلیم 2-8 يهادر برگ بصورت لکه يماریب

-یپررنگ با هاله زرد رنـگ مشـاهده مـ    ياتا قهوه ياقهوه
 یب شـده و نـواح  یـ با هـم ترک  يانفراد يهاکهشود. گاهاً ل

). در1 شـکل شوند (یو نکروز م ياها قهوهاز برگ يشتریب
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 .)Cucumis melo( خربزهعالیم لکه برگی سرکوسپورایی در گیاه  .1شکل 

Fig. 1. Cercospora leaf spot symptoms on Cucumis melo.  
  
ـ هـا در ز لکهن یا یبررس یط برهـا و  ومیدیـ نوکـولر، کن یر بی
ـ قارچ سرکوسپورا در سطح رو و ز يهاومیدیکن هـا  ر لکـه ی

  مشاهده شدند.  

  هاهیجدا يجداساز

ل در لکـه  یـ ا عوامل دخیتر عامل قیدق یبه منظور بررس
ـ جدا 45اه، تعداد ین گیدر ا ییسرکوسپورا یبرگ  یه قـارچ ی

ــه ــااز لک ــف رو يه ــف خریگ يمختل ــان مختل ــزه در اه ب
ـ شـد. در ا  يشهرستان ماسـال جداسـاز   ـ  ی ن ین مطالعـه از ب

ـ جدا 16بدسـت آمـده،    يهاقارچ هـا و  از بـرگ  یقـارچ  هی
و  یشناسـ خـت یبـر ر  یمبتن ییشناسا يمختلف برا يهالکه

ها در مجموعه هین جدای). ا2انتخاب شد (جدول  یمولکول
 یپزشـک اهیـ قـات گ یدر موسسه تحق یزنده قارچ يهاکشت

ــور  ــران، ا(کش ــته ــ) ذخIRAN Cران) (ی ــی ــوند یره م ش
  ).2(جدول

  یمولکول ییشناسا

جـنس سرکوسـپورا،    يهـا گونه یمولکول ییشناسا يبرا
ـ یـ پـنج ناح  يهایبا توجه به دسترس بودن توال ، ITS یه ژن

tef1 ،actA، cmdA  وhis3  ــا ــک ژن، تبارنمـــ  يدر بانـــ
ـ یـ ن پنج ناحیبا استفاده از ا یکیلوژنتیف م شـد.  یترسـ  یه ژن

مربوط بـه جـنس    یه داخلیآرا 60چندگانه شامل  يرجبند
ق) ین تحقیه در ایآرا 16و  NCBIه از یآرا 44سرکوسپورا (

 Ramularia endophylla Verkley & U. Braunبـود و  
استفاده شد.  یه خارجی) به عنوان آراCPC 113265ه ی(جدا
 يهـا کـاراکتر شـامل شـکاف    1622شـامل   یینها يرجبند
کـاراکتر   1–473ب یـ ترتها به) بود و مرز ژنGap( يرجبند
کاراکتر  tef1 ،995–796 يکاراکتر برا ITS ،792–477 يبرا
ــرا ــرا  actA ،1256–999 يب ــاراکتر ب –1622و  cmdA يک

افـزار  ج نـرم یبود. با توجه بـه نتـا   his3 يکاراکتر برا 1260
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 ینـواح  يع گاما برایبا نرخ توز GTR+G تست مدل، مدل
 يع گاما برایبا نرخ توز HKY+G، مدل cmdAو  ITS یژن

ع یبا نرخ توز HKY+I+Gو مدل  tef1 و actA یژن ینواح
هـا  ژن یاستفاده شدند. تمام his3ژن  يمعکوس برا يگاما
 داشتند.  dirichlet base یفراوان

ـ ژیاستنتاج ب يکه برا يکاراکتر 1622ن یاز ب ان اسـتفاده  ی
-فرد وجود داشت که بـه منحصر به یمکان يالگو 400شد، 

 ید مربوط به نـواح ینوکلئوت 78و  95، 75، 116، 36ب یترت
ل یـ ه و تحلیبود. تجز his3و  ITS ،tef1 ،actA، cmdA یژن
تبارنما شد. بعد از  5282نسل و  2640000به  یان منتهیژیب

مرحلـه   يشده بـرا  يآورجمع يه تبارنماهایاول %25حذف 
burn-inها ن خوشهیع احتمال پسیو توز یاجمال ينما، تبار

  ).2 شکلمانده محاسبه شد (یباق يتبارنما 3962از 
مشخص شد دو گونـه   یپنج ژن يج تبارنمایبر اساس نتا

Cercospora cf. flagellaris  وCercospora sp. G  بــا
خربـزه در اسـتان    ییسرکوسـپورا  یلکه برگ يماریم بیعال
 الن مرتبط هستند.یگ

  هاگونه یخت شناختیر فیتوص

 Cercospora cf. flagellarisگونه  -1

اســت.  یوم داخلــیســلی: میاهیــبافــت گ يف رویتوصــ
رد. یـ گیدر هـر دو سـطح بـرگ صـورت مـ      یـی زاومیدیکن
، در دسـتجات بـا   ییزانـو  -ینوسیم تا سیبرها مستقومیدیکن

اد، یبا توسعه کم تا ز ياقهوه ياد، از استرومایتراکم کم تا ز
برها ومیدیاند. کن، برافراشته شدهيار روزنهیو ز یدرمیر اپیز

تـر  ، گاهاً به سمت انتهـا کمرنـگ  ياکمرنگ تا قهوه ياقهوه
ده، سـاده و بـه نـدرت    یـ م تـا نسـبتاً خم  یشـوند، مسـتق  یم

، با عرض منظم تا نـامنظم  یبند عرض 2-15 يمنشعب، دارا
ـ و در قسمت انتهـا بار  در قسـمت   یفرورفتگـ  يک و دارای

) 30-(70-95)-210× ( 5/3-5/5، بـه ابعــاد  یـی زاومیدیـ کن
، بـا  ییزا ادغـام شـده، انتهـا   ومیدیـ کن يهـا کرومتر. سلولیم

ـ ک یال، با یمپودیگسترش س ؛ یـی زاومیدیـ ا چنـد محـل کن  ی
ـ  ی، جـانب ی، راسـ یم، رنگـ یضـخ  ییزاومیدیکن يهامحل ا ی

ـ  ومیدیکرومتر. کنیم 5/1-5/2، یرامونیپ رنـگ،  یها منفـرد، ب
م تـا نسـبتاً   ی، مسـتق يشکل تا واژگـرز  ی، نخيااستوانهمهین

گرد مهیز تا نیتمهی، با نوك نیبند عرض 2-28 يده، دارایخم
-145)-280× ( 2-5تخــت،  یه تخــت تــا مخروطــیــو پا
کننده و م، منعکسی، ضخیلوم رنگیکرومتر؛ هی) م40-(110

  ). 3 شکلکرومتر است (یم 2-1

ــه -2   sensu Groenewald et al. 2013گونـ
Cercospora sp. G   

اسـت.   یوم داخلـ یسـل یم :یاهیـ بافـت گ  يف رویتوص
رد. یـ گیدر هـر دو سـطح بـرگ صـورت مـ      یـی زاومیدیکن
، در دسـتجات بـا   ییزانـو  -ینوسیم تا سیبرها مستقومیدیکن

اد، یبا توسعه کم تا ز ياقهوه ياد، از استرومایتراکم کم تا ز
برها ومیدیاند. کنته شده، برافراشيار روزنهیو ز یدرمیر اپیز

م تـا منعطـف، سـاده و    ی، مسـتق ياکمرنگ تا قهـوه  ياقهوه
، بـا عـرض نسـبتاً    یبند عرضـ  3-11 يبدون انشعاب، دارا

کرومتـر.  ی) م35-(65-115)-200× ( 5/2-5منظم، به ابعاد 
ـ زا ادغـام شـده   ومیدیکن يهاسلول بـا گسـترش    ییا انتهـا ی
 يهـا ؛ محـل یـی زاومیدیـ ا چند محل کنیک یال، با یمپودیس
 5/1-5/2و  ی، جـانب ی، راسـ یم، رنگـ یضـخ  یـی زاومیدیکن
 ی، نخـ يااسـتوانه مهیرنگ، نیها منفرد، بومیدیکرومتر. کنیم

 3-20 يده، دارایـ م تـا نسـبتاً خم  ی، مستقيشکل تا واژگرز
ـ گـرد و پا مـه یز تـا ن یتمهی، با نوك نیبند عرض ه تخـت تـا   ی
 )45-(85-130)-220× ( 5/3-5/5تخت کوتـاه،   یمخروط

 1-2کننــده و میکرومتــر؛ هیلــوم رنگــی، ضــخیم، مــنعکس
  ).4 شکلمیکرومتر است (
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-جدایه his3و  ITS ،tef1 ،actA، cmdAتبارنماي فیلوژنتیکی حاصل از استنتاج بیژیان با استفاده از ترکیب توالی پنج ناحیه ژنی  .2شکل 

 CPC(جدایـه   Ramularia endophyllaدر استان گـیالن. ایـن تبارنمـا نسـبت بـه گونـه        خربزه آمده از گیاهبدستهاي سرکوسپوراي 

 یابی شده است.ریشه) 113265
Fig. 2. Consensus phylogram of Cercospora isolates obtained from Cucumis melo in Guilan province, resulting 
from a Bayesian analysis of the combined 5-gene (ITS, ACT, tef1, cmdA and his3) sequence alignment. The tree 
was rooted to Ramularia endophylla (isolate CBS 113265). 
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 10 =هـا (مقیـاس   . کنیـدیوم B–Dبـر؛  . دسـتجات کنیـدیوم  Cucumis melo :Aگیـاه  روي  Cercospora cf. flagellarisگونه  .3 شکل

 میکرومتر).
Fig. 3. Cercospora cf. flagellaris on Cucumis melo. A) Fasciculate conidiophores; B–D) conidia. — Scale bars = 10 
µm. 
 

ــیتع ــروهی ــان گ ــ يه ــدر جدا یآلل ــاهی ــه  يه دو گون
Cercospora sp. G  وC. cf. flagellaris قین تحقیدر ا 

ـ یـ مربوط بـه پـنج ناح   یآلل يهان گروهییج تعینتا  یه ژن
ITS ،tef1 ،actA، cmdA  وhis3 دو گونــه  يهــاهیــدر جدا

Cercospora sp. G  وC. cf. flagellaris  3 جــدولدر 
 یدو گروه آللـ  ITSه یناح ج درین نتایآمده است. براساس ا

و  Cercospora sp. Gدو گونه  يهاهیشود، و جدایمده ید
C. cf. flagellaris ن یمشترك هستند. بنـابرا  يهاآلل يدارا

سـت. در دو  ین دو گونه مناسـب ن یز ایتما يبرا  ITSه یناح

ـ شود و آلـل  یمده ید یدو گروه آلل his3و  tef1ه یناح ک ی
و آلل دو تنها  Cercospora sp. Gه گون يهاهیتنها در جدا

شود. در یممشاهده  C. cf. flagellarisگونه  يهاهیدر جدا
شـود، همـه   یمشـاهده مـ   ی، سه گروه آللـ actA یه ژنیناح
 یگروه آلل يتنها دارا Cercospora sp. Gگونه  يهاهیجدا

 .C. cfگونـه   يهـا هیکه در جدایک هستند، در حالیشماره 

flagellaris    ـ  یهر سـه گـروه آللـ ک، دو و سـه مشـاهده   ی
-یمشاهده مـ  ی، سه گروه آللcmdA یه ژنیشود. در ناحیم

 .Cercospora spگونـه   يهـا هیک تنها در جدایشود، آلل 

 
 میکرومتر). 10 =ها (مقیاس . کنیدیومB–Dبر؛ . دستجات کنیدیومCucumis melo :Aگیاه روي   Cercospora sp. Gگونه  .4 شکل

Fig. 4. Cercospora sp. G. on Cucumis melo. A) Fasciculate conidiophores; B–D) conidia. — Scale bars = 10 µm. 
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  .C. cf. flagellarisو  Cercospora sp. Gنتایج بررسی گروه هاي آللی هر ناحیه ژنی براي دو گونه  .3 جدول
Species Culture accession number Allele group per locus 
    ITS tef1 actA cmdA his3 
Cercospora sp. G IRAN 2686C I I I I I 

 IRAN 2687C I I I I I 
 IRAN 2688C I I I I I 
  IRAN 2700C II I I I I 
Cercospora cf. flagellaris IRAN 2689C II II II II II 
 IRAN 2690C I II III II II 
 IRAN 2691C II II II III II 
 IRAN 2692C I II I II II 
 IRAN 2693C II II II II II 

 IRAN 2694C II II III II II 
IRAN 2695C II II III II II 

 IRAN 2696C II II III II II 
IRAN 2697C II II III II II 
IRAN 2698C II II III II II 
IRAN 2699C II II II III II 

  IRAN 2701C I II II III II 
 

  

Gگونــه  يهــاهیــدو و ســه، در جدا يهــا، و آلــلC. cf. 

flagellaris شوند.یمشاهده م  

   بحث
و  یشـناخت خـت یر ییشناسـا  يپژوهش حاضر در راستا

 ییسرکوسـپورا  یمـرتبط بـا لکـه برگـ     يهـا قارچ یمولکول
اهان یگالن انجام گرفت. یان در استان گیره کدوئیخربزه از ت

و خربـزه از   یار، طالبیان شامل کدو، هندوانه، خیره کدوئیت
الن، از یمهـم هسـتند کـه در اسـتان گـ      يزیمحصوالت جال

روند و به صورت گسـترده  یبه شمار م یمحل يهایخوراک
ق یـ شـوند. در تحق ین اسـتان کشـت مـ   یا يهادر شهرستان
 يهـا ان در شهرستانیره کدوئید از مزارع تیبازد یحاضر، ط

لکـه   يمـار یار گسـترده ب یوع بسـ یالن، شـ یمختلف استان گ
اهــان خربــزه در شهرســتان یگ يرو ییسرکوســپورا یبرگــ

ماسال مشاهده شد. بر اساس اطالعـات موجـود تـا کنـون     
 یخربـزه و طـالب   ییدر رابطه با لکـه سرکوسـپورا   یگزارش

)Cucumis melo) در کشور وجود نداشته است (Ershad 

2009, Ershad et al. 2018ـ ین تحقی). بنابرا ن یق حاضر اول

خربـزه در   ییلکـه سرکوسـپورا   يمـار یگزارش از وقـوع ب 
  باشد.یمکشور 

ـ یمـار یق عوامـل ب یـ دق ییشناسـا  ه یــن گـام در ارا یزا، اول
 يهـا ها است. در سـال يماریت بیریح مدیصح يراهکارها

جـنس سرکوسـپورا، مفهـوم     يهـا هیآرا ییشناسا ير برایاخ
از  یبـ ی) کـه ترک Quaedvlieg et al. 2014گونـه (  یبـ یترک

 یتـوال  يهـا و داده یشناختختیزبان، صفات ریاطالعات م
د شـناخته شـده اسـت    یـ رد، مفیـ گیرا بـه کـار مـ    یچندژن

)Bakhshi et al. 2012, 2015, 2018 ـ ن در ای). بنـابرا ن ی
ل یـ عوامـل دخ ق یدق ییو شناسا یپژوهش، به منظور بررس

 ياخربزه، تنـوع گونـه   ییسرکوسپورا یلکه برگ يماریدر ب
ب یـ اه خربـزه بـا اسـتفاده از ترک   یـ جنس سرکوسـپورا در گ 

ـ یـ پـنج ناح  یتـوال  يهاو داده یخت شناختیصفات ر  یه ژن
ITS ،tef1 ،actA، cmdA  وhis3 قرار گرفـت   یمورد بررس

و  C. cf. flagellarisو مشــخص شــد کــه دو گونــه    
Cercospora sp. G اه یدر گ ییسرکوسپورا یعامل لکه برگ

جنس سرکوسپورا تاکنون  يهاهین آرایباشند. در بیخربزه م
، .C. chidambarensis Rangasw. & Chandras يهاگونه
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C. citrullina Cooke  ،C. cucurbitacea Ellis & 

Galloway )Crous & Braun 2003(  وC. cf. malloti  
)Groenewald et al. 2013 (جـنس   ياز روCucumis  در
 Cercosporaق دو گونه ین تحقیا گزارش شده اند. در ایدن

cf. flagellaris  وCercospora sp. G ين بار رویاول يبرا 
ـ یا گزارش میدر دن Cucumisجنس  ـ ن ایشوند. در ب ن دو ی

ـ در ا C. cf. flagellarisگونـه، گونـه    ن یشـتر یق بیـ ن تحقی
 16تــا از  12( را بــه خــود اختصــاص داده اســت یفراوانــ
ـ ن گونه شـامل جدا ی. اه)یجدا اسـت کـه از لحـاظ     ییهـا هی
 .C. flagellaris Ellis & Gه بـه گونـه  یشب یخت شناختیر

Martin  ن یپ ایه تیجدا ینکه توالیهستند، اما با توجه به ا
 .Phytolacca decandra Lآن  یزبان اصلیم يگونه از رو

(=P. americana var. americana)  سـت،  یدر دسـترس ن
شـده اسـت    ينامگـذار  C. cf. flagellarisفعالً تحت نـام  

)Groenewald et al. 2013, Bakhshi et al. 2018.(  
 .Cن مطالعه مشخص شـد، دو گونـه   یج ایبر اساس نتا

cf. flagellaris  وCercospora sp. G صورت توانند بهیم
ز حضـور  یـ لکه بـرگ ن  کی یاه و حتیک گی يهمزمان رو

ـ باشند. حضور همزمـان دو   داشته ا چنـد گونـه از جـنس    ی
اهـان  یزبان در گیک می يرو یسرکوسپورا همراه با لکه برگ

و  یز گزارش شده است. واقفـ یا نیر نقاط دنیمختلف در سا
ــاران ( ــهVaghefi et al. 2018همکـ ــوع گونـ  يا) تنـ
 یچغندرقنـد را بررسـ   یهمراه با لکه برگـ  يسرکوسپوراها
، عامـل  C. beticolaج آنها نشان داد عالوه بر یکردند، و نتا

 يهاچغندرقند، گونه ییسرکوسپورا یشناخته شده لکه برگ
و  C. apii ،C. zebrina ،C. cf. flagellarisل یـ گر از قبید

Cercospora sp. G ییسرکوسـپورا  یز همراه با لکه برگین 
 یتـوال  يهـا ز دادهیـ ا نیاه سویگچغندرقند حضور دارند. در 

DNA ـ ن گونه از ایمشخص کردند، چند ن جـنس همـراه   ی
 Soaresاه حضور دارند (ین گیا ییسرکوسپورا یبا لکه برگ

et al. 2015, Albu et al. 2016, Guillin et al. 2017 .(
جدا شده از چغندرقنـد   يهاگونه ییزا يماریج آزمون بینتا

) نشان Vaghefi et al. 2018و همکاران ( یق واقفیدر تحق
 يمـار یزبان بین میا يرو C. cf. flagellarisو  C. apiiداد 
ــد، در حالیا ــاد کردنـ ــه یجـ ــه دو گونـ و  C. zebrinaکـ

Cercospora sp. G ن احتمـاالً بـا   یم بودند، بنابرایفاقد عال
ـ  يوجود حضور چند گونه از جـنس سرکوسـپورا رو   ک ی

ـ مارگر ثانویبه عنوان ب هاگونهن یاز ا یزبان، برخیم ه عمـل  ی
 ییزایمــاریب يهــان آزمــونیــج ایکننــد. در ضــمن نتــایمــ
)Vaghefi et al. 2018ــتا يبــرا ي) شــواهد ه ید فرضــیی
"pogo stick"  ) که توسط کراوس و خرونوالـدCrous & 

Groenewald 2005 د. بـر اسـاس   ینمایم) مطرح شد، ارائه
قـادر   یزبـان یبـا تخصـص م   يزایمـار یه عوامـل ب ین فرضیا

زه نموده و بـه  یزبان را کلونیر میاهان غیگ يهاهستند، بافت
 ید نموده تـا زمـان  یتول یم و پروپاگول قارچیزان کم عالیم

مــارگر هســتند، در یآن ب يآنهــا کــه رو یزبــان اصــلیکــه م
). در Crous & Groenewald 2005رد (یـ دسـترس قـرار گ  

دو  يبـرا  یـی زا يماریب يهااز است آزمونین یقات آتیتحق
ــه   يرو Cercospora sp. Gو  C. cf. flagellarisگون

زان یـ سه میان به منظور مقایره کدوئیاهان تیر گیخربزه و سا
ـ ا ییزایماریب رد تـا مشـخص شـود    یـ ن دو گونـه انجـام گ  ی

نـد. در هـر   ینمایمـ ه عمـل  یـ مارگر اولیک به عنوان بیکدام
مختلـف جـنس سرکوسـپورا     يهان مسئله که گونهیحال، ا
 یکـ یگر حضور دارنـد، تبـادالت ژنت  یاه با همدیک گی يرو
ـ کـه   ییهان گونهیژه بیرا بو يان گونهیب ک لکـه را آلـوده   ی
-ت منجر بـه گونـه  یل نموده و احتماالً در نهایکنند، تسهیم

ـ و تخصص يپرآزار ير الگوهاییو تغ ییزا  یزبـان یم یافتگی
-گروه ی. با بررس)Crous & Groenewald 2005(شود یم

 ،ITS ،tef1 ،actAمختلف ( یژن ینواح یدر توال یآلل يها
cmdA  وhis3دو گونـه   يهاهی) در جداC. cf. flagellaris 
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ـ در ا Cercospora sp. Gو  ق مشـخص شـد، در   یـ ن تحقی
ـ   يهـا ، آلـل یژن ینواح یبرخ ـ ن ایمشـترك ب ن دو گونـه  ی

 یدر نـواح  یآللـ  يهاتنوع گروه یشود. از طرفیممشاهده 
مورد مطالعه، نشان از تنوع  يهاهین جدایمختلف، در ب یژن
تواند نشـان دهنـده   یمن دو گونه دارد، که یت ایجمع يباال

ـ ا يهـا تیپنهان در جمع یوجود چرخه جنس ن دو گونـه  ی
ن مسـئله در  یاز است ای)، که نBakhshi et al. 2011باشد (
  رد.یقرار گ یابیمورد ارز یقات آتیتحق

خربزه  ییسرکوسپورا یتوجه به عدم گزارش لکه برگبا 
توانـد  یم يمارین بی) در کشور، اCucumis melo( یو طالب

ت باشد و ینوظهور در منطقه حائز اهم يهايماریدر زمره ب
ـ و رد ياز است نمونه بردارین ـ ا یابی  یاز نـواح  يمـار ین بی

کشـور   يهار استانیدر سا یکشت و پرورش خربزه و طالب
ـ جد يهايمارین بیرد. ظهور ایصورت گز ین ـ ی ـ ترد ید ب د ی

ـ  یـ ترک يکه بـرا  ییهابا فرصت هـا  تیـ جمع یب مخـزن ژن
ه از یرو یو استفاده ب یر اصولیغ يات کشاورزیله عملیبوس

 ینـه و بهداشـت زراعـ   ین قرنطیدر کنـار قـوان   هاقارچکش
  شود.  یمت ید، تقویآیناقص، فراهم م

کـه   Cercospora sp. Gو  C. cf. flagellarisدو گونه 
 ییسرکوسـپورا  یق به عنـوان عامـل لکـه برگـ    ین تحقیدر ا

ــزه ( ــناخته شــدند، هــر دو در   Cucumis meloخرب ) ش

) مشـخص  Bakhshi et al. 2015, 2018( یقـات قبلـ  یتحق
ر یع از جملـه سـا  یوسـ  یزبـان یدامنـه م  يشده است که دارا

 و Cucurbita maximaر انـــواع کـــدو (یـــان نظیکـــدوئ
Cucurbita pepo L. ) هسـتند (Bakhshi et al. 2015 ،(

احتمـاالً   یدهـد، تنـاوب زراعـ   یج نشان مـ ین نتاین ایبنابرا
 ییسرکوسـپورا  یت لکـه برگـ  یریمـد  يبرا یراهکار مناسب

 يهـا و حـذف علـف   ينحال جمـع آور یست. با ایخربزه ن
ـ ن ایگزیزبان جـا یتوانند به عنوان میمهرز که  ن دو گونـه  ی
 ییت لکـه سرکوسـپورا  یریتوانـد در مـد  یمـ نـد،  یعمل نما
 نحـال یداشته باشـد. بـا ا   یان) نقش مهمیره کدوئیخربزه (ت
 چرخـه  و یشناسـ ستیز خصوص در یلیتکم يهایبررس
توانـد اطالعـات   یمـ نـده،  یدر آ ... و يمـار یب عامل یزندگ

ـ ت ایریمناسب مد ينه ارائه راهکارهایدر زم يارزشمند ن ی
  و ... فراهم آورد.  ی، ازجمله تناوب زراعيماریب

  يسپاسگزار
ــرویســندگان از ســازمان تحقینو ج یقــات، آمــوزش و ت

کشور و صندوق  یاهپزشکیقات گی، موسسه تحقيکشاورز
ـ ت از پژوهشگران و فناوران کشور به خـاطر حما یحما ت ی
  .ندینمایق تشکر مین تحقیا یمال
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