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 یبرگهکل يماریهمراه با ب Cercospora cf. sigesbeckiaeگونه  يفازیپل ییشناسا
  گلستان و مازندران يهانجد در استانکلزا و کا، یسو یاهان دانه روغنیگ ییوسپوراکسر
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  دهیکچ
از  یکی ییوسپوراکسر یبرگهکل يماریروند. بیبه شمار مو جهان ران یمهم در ا یاهان صنعتینجد از گکلزا و کا، یسو یاهان زراعیگ

 يهامختلف در استان یاهان زراعیمزارع گد از یبازد ی. طرودشمار میا به یا در دنیاه سویژه گیواهان بهین گید ایتول يجدهاي دیتهد
 یینجد مشاهده شد. به منظور شناساکلزا و کا، یاهان سویگ يرو ییوسپوراکسر یبرگهکم لیاز عال ياوع گستردهیگلستان و مازندران، ش

م از یاسپور به صورت مستق کت يهاشتکبه عمل آمد و  يبردار، نمونهیبرگهکم لیعال يدارا يها، از برگيمارین بیل در ایعوامل دخ
نجد و که از یا، چهار جدایاه سویه از گین آنها هشت جدایه از بکه قارچ به دست آمد یجدا 50ه شدند. در مجموع تعداد یبرگ ته يهاهکل

 و ITS ،tef1 ،actA، cmdA  ،his3 یه ژنیشش ناح یو توال یشناختختیات ریب خصوصیکلزا انتخاب و با استفاده از ترکه از یچهار جدا
gapdh ه گونه کها نشان داد یتوال یکیلوژنتیل فیه و تحلیج تجزیشدند. نتا ییشناساCercospora cf. sigesbeckiae یبرگهکبه عنوان عامل ل 

ن یق حاضر اولید. بر اساس منابع موجود، تحقینمایت میلزا فعالکنجد و کا، یسو یاه زراعیسه گ ين دو استان رویدر ا ییوسپوراکسر
  .باشدیا مینجد در دنکلزا و ک ين گونه روین گزارش ایاولران و یاز ا C. cf. sigesbeckiae گزارش از وقوع گونه
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Abstract 
Soybean, sesame and rapeseed are important industrial crop plants in the world and Iran. Cercospora leaf 
spot is a significant threat to the production of these crops particularly in soybean, worldwide. In a field 
survey in Golestan and Mazandaran provinces, the widespread distribution of Cercospora leaf spot 
symptoms on soybean, sesame and rapeseed 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, 50 isolates were obtained of which eight isolates from 
soybean, four isolates from sesame and four isolates from rapeseed were identified based on sequences of six 
genomic loci (ITS, act, tef1, cmdA, his3 and gapdh), host plant, and morphological data. The results of 
phylogenetic analysis have revealed that Cercospora cf. sigesbeckiae is a causal agent of cercospora leaf 
spot of soybean, sesame and rapeseed in Golestan and Mazandaran provinces. To our knowledge, this is the 
first report of Cercospora cf. sigesbeckiae for Iran mycobiota and its first report on sesame and rapeseed in 
the world.
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  مقدمه

، Fabaceaeره یـ ) از ت.Glycine max (L.) Merrا (یسـو 
نجد کو  Brassicaceaeره ی) از ت.Brassica napus Lلزا (ک
)Sesamum indicum L.ره یـ ) ازتPedaliaceae اه یـ ، سـه گ

رونـد. سـطح   یا به شمار میمهم در دن یو صنعت یدانه روغن
 یشـور در سـال زراعـ   کنجـد در  کا و یلزا، سوکشت کر یز

تـار  که 30000و  40000، 191000ب معـادل  یبه ترت 1397
 83000،  329000ب معـادل  یـ د آنهـا بـه ترت  یـ زان تولیـ و م
گلسـتان و مازنـدران از    يهاتن بوده است. استان 30000و

-یشور به حسـاب مـ  کن محصوالت در یشت اکنقاط مهم 
ـ ه استان گلستان رتبـه نخسـت سـطح ز   ک يند، به طوریآ ر ی
لــزا در کتــن)  112548د (یــتــار) و تولکه 55315شــت (ک
ر ین استان از رتبه نخست سطح زین ایهمچنشور را دارد. ک
ا یتن) سو 36100د (یتار) و رتبه دوم تولکه 21050شت (ک

). Ahmadi et al. 2018(باشـد  یشـور برخـوردار مـ   کدر 
 یمختلف يزا يماریر عوامل بیاهان تحت تاثین گیرد اکعمل

ـ مرتبط بـا ا  يهايمارین بیاز مهم تر یکیرد. یگیقرار م ن ی
 یبرگـ هکـ ل يمـار یا، بیـ ا در دنیاه سـو یـ در گژه یاهان بـو یگ
 .Soares et al. 2015, Albu et alباشد (یم ییوسپوراکسر

2016, Guillin et al. 2017 .(  
 ,Cercospora Fresen. )Mycosphaerellaceaeجنس 

Ascomycotaــای) از ب ــگ يمارگرهــ ــم رو یاهیــ  يمهــ
 Groenewald et( رودیبه شـمار مـ   يشاورزکمحصوالت 

al. 2013, Bakhshi et al. 2012, 2015, 2018يها). گونه 
 ياع، در دامنه گسـترده یوس ییاینش جغرافکن جنس با پرایا

 .Weiland et al(از جملـه چغندرقنـد    یاهـان زراعـ  یاز گ

2001, Bakhshi et al. 2011( ، کـ) رفسGroenewald et 

al. 2006 ذرت ،()Crous et al. 2006( ی، سـو) اAlbu et 

al. 2016, Guillin et al. 2017ا (یـ )، لوبDuangsong et 

al. 2018 ــاقال بیمــاري  )Kimber & Paull 2011() و ب
). Crous & Braun 2003( نماینـد برگـی ایجـاد مــی  لکـه 

ـ  هابردن برگ نیباز  قیاز طر هاقارچ نیا عمده خسارت  ای
ه کـ  باشدیروز مکن جادیا لیبه دل اهیاهش سطح فتوسنتز گک

-یرد محصول مـ کاهش راندمان و عملکت منجر به یدر نها
 ,Groenewald et al. 2013, Bakhshi et al. 2015شـود ( 

ز یتمـا  يبـرا  یافکـ  یشـناخت خـت یفقدان صفات ر .)2018
 ییو شناسـا  يبندهیوسپورا همواره آراکجنس سر يهاگونه
ن جنس را با چالش مواجه سـاخته اسـت. بـه    یها در اگونه

 یشناسختین جنس بر اساس ریا يها، گونهیصورت سنت
 يبندزبان طبقهیاه میبرها و اطالعات گومیدینکها و ومیدینک
ـ یه بر اکشدند یم  ينـام گونـه بـرا    3000ش از ین اساس، ب
راوس ک). Crous & Braun 2003ف شد (ین جنس توصیا

ه یآرا 659نمودند و  ینین جنس را بازبیا يهاهیو براون آرا
ردنـد و  ک ییوسـپورا شناسـا  کسر یقـ یحقرا به عنوان گونه 

 .Cمشابه با گونه  یشناسختیز با توجه به ریگونه را ن 281

apii Fresen. ـ ، هم نام با ا)ن جنسیپ ای(گونه ت ن گونـه  ی
 شــرفتی). بــا پCrous & Braun 2003در نظـر گرفتنــد ( 

ـ نـه جد یر، زمیـ در دو دهـه اخ  یولکمول يهاروش در  يدی
رده است و روش کدا یوسپورا ظهور پکجنس سر يبندهیآرا
، يولـوژ ی، بDNA یاز اطالعـات تـوال   یبیکه ترک يفازیپل
را بـه   یشناختختیر يهایژگیو و یزبانی، رابطه ميولوژکا

ــ ــک ــگیار م ــرد ی ــارت ی ــه عب ــوم تر یا ب ــیکمفه ــه  یب گون
)Consolidated Species Concept()Quaedvlieg et al. 

د شـناخته  یـ ن جـنس مف یا يهاگونه ییشناسا ي، برا)2014
 .Groenewald et al. 2013, Bakhshi et alشـده اسـت (  

2015, 2018, Bakhshi 2018, 2019 .(  
لزا بـه  کنجد و کا، یسو یاهان زراعیت گیبا توجه به اهم

شور، ک يشاورزکمهم در صنعت  یاهان دانه روغنیعنوان گ
-هکـ ل يماریم بیدر پژوهش حاضر با توجه به مشاهده عال



  ي ...برگهكل يماريهمراه با ب Cercospora cf. sigesbeckiaeگونه  يفازيپل ييشناسا :بخشي و زارع
 

180 180 
 

د از مزارع یبازد یاهان، طین گیا يرو ییوسپوراکسر یبرگ
 ییگلستان و مازندران، شناسـا  يهادر استان یاهان زراعیگ

ـ ا ییوسپوراکسر یبرگهکل يماریعامل ب ن محصـوالت بـا   ی
-خـت یات ریب خصوصـ یـ ک(تر يفازیاستفاده از روش پل

ـ یـ شـش ناح  یبا استفاده از تـوال  یولکو مول یشناخت  یه ژن
ITS ،tef1 ،cmdA ،his3 ،actA  وgapdh ــرار ــدنظر قـ ) مـ

  گرفته است.  

  هامواد و روش
  هاقارچ يسازو خالص ينمونه، جداساز يجمع آور

ـ عال يدارا يهـا از برگ ينمونه بردار در  یبرگـ هکـ م لی
بهشت تـا آبـان   یارد يهاماه یا طینجد و سوکلزا، کاهان یگ

گلسـتان و مازنـدران    يهادر استان 1397و  1396 يهاسال
 يهـا تکـ ها به صـورت جداگانـه درون پا  انجام شد. نمونه

ـ ز یبرگـ  يهـا هکـ شگاه منتقـل شـدند. ل  یبه آزما ياغذک ر ی
ــرار گرفتــه و پــس یولر مــورد بررســکــنویب  مشــاهده از ق

-شـت کوسـپورا،  کقارچ سر برومیدینک و ومیدینک دستجات

 Bakhshiاران (کو هم یاسپور مطابق روش بخش کت يها

et al. 2020ه شد. ی) ته  

   یابییر و توالیثک، تDNAاستخراج 

خالص شـده، پـس    يهاهی، جدایولکمول ییشناسا يبرا
روز در  8-10، به مـدت MEAشت کط یمح يشت روکاز 
شـدند و   ينگهـدار  یکیدر تار C ° 25يدمارشد با  کاتاق

DNA اران (کـ ها طبق روش مـولر و هم هیجداMöller et 

al. 1992.ـ  یاز نـواح  ییهابخش ) استخراج شد ، ITS یژن
tef1 ،cmdA ،his3 ،actA  وgapdh ير شد. آغازگرهایثکت 

V9G (de Hoog & Gerrits van den Ende, 1998)  و
ITS4 (White et al. 1990) ه یـ از ناح یر بخشـ یـ ثکت يبرا

ITS ن (یتکاز ژن آ یاستفاده شد. بخشactA  با اسـتفاده از (
ــا  & ACT-783R )Carboneو  ACT-512F يآغازگره

Kohn 1999(یاز ژن ه ی، بخش) ستونhis3   بـا اسـتفاده از (
، )CylH3R )Crous et al. 2004و  CylH3F يآغازگرهـا 

 ي) با استفاده از آغازگرهاcmdAن (یالمودولکاز ژن  یبخش
CAL-228F (Carbone & Kohn 1999)  وCAL-2Rd 

)Groenewald et al. 2013( تـداوم  عامـل  از ژن ی، بخشـ 
ــه ( ــا tef1ترجم ــتفاده از آغازگره ــا اس و  EF1-728F ي) ب

EF1-986R )Carbone & Kohn 1999(  از ژن  یو بخشـ
) با اسـتفاده  gapdhدروژناز (یفسفات ده يد تریسر آلدئیگل

 .Gpd2-LM )Myllys et alو  Gpd1-LM ياز آغازگرهـا 

مـراز  یپل يارهیـ نش زنجکـ ). وا1 جـدول ر شد (یثک) ت2002
)PCR( یبراساس بخش ) و ارزنلوBakhshi & Arzanlou 

به صورت جداگانه در  یابیینش توالک) انجام شد. وا2017
مورد  يوس با استفاده از آغازگرهاکم و معیدو جهت مستق

-یت تـوال کق ارسال به شریها از طرر ژنیثکت ياستفاده برا
 انجام گرفت.   سییسو Microsynth یابی

  یتوال يهاداده لیه و تحلیتجز

م و یحاصـل از هـر دو آغـازگر مسـتق    خـام   يهـا یتوال
ـ  ینواح یتمام يوس براکمع  افـزار نـرم بـا اسـتفاده از    یژن

MEGA v. 6 )Tamura et al. 2013(  ـ و و یبررسـ  شیرای
از دو آغـازگر   یند به صـورت دسـت  یبرآ يهایشدند و توال

 يهــایجــاد شــد. تــوالیه ایــوس هــر ناحکــم و معیمســتق
ـ یـ حاصـل از هـر شـش ناح    يدیلئوتکنو ، ITS ،tef1 یه ژن

cmdA ،his3 ،actA  وgapdh کموجود در بان يهایبا توال 
ند. شـد  سـه یمقا BLAST ياستفاده از ابزار جسـتجو با ژن 

ـ  ین نـواح یمربوط به ا يهایسپس توال  یتمـام  يبـرا  یژن
ـ   يوسـپورا کسر يهاگونه افـت و  یژن در کموجـود در بان
ره شدند. به منظـور  یذخ کیلوژنتیو برآورد ف يرجبند يبرا
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  .قارچیهاي ولی جدایهکلیست آغازگرهاي مورد استفاده جهت شناسایی مول .1جدول 
Table 1. Primer combinations used in 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 
Gpd1-LM ATTGGCCGCATCGTCTTCCGCAA 60→58→53 Forward gapdh 
Gpd2-LM CCCACTCGTTGTCGTACCA 60→58→53 Reverse gapdh 

  
مربوط بـه   يهایها، توالیتوال یچندژن يرجبند يسازآماده
 Mesquite v. 2.75افـزار  با استفاده از نـرم  يانفراد يهاژن

)Maddison & Maddison 2011( يمتصل شدند و رجبند 
ن یآنالافزار با استفاده از نرممتصل شده  يهایچندگانه توال

MAFFT v. 7 )Katoh & Standley 2013 صــورت (
    .گرفت

ــر ــلئوتکنو ینیگزین مــدل جــایبهت ــا  يدی در هــر ژن، ب
 Mr Modeltest v. 2.2 (Nylanderافـزار  اسـتفاده از نـرم  

ان با یزیاستنتاج ب يبرمبنا یچندژن يتبارنما ن وییتع (2004
 .MrBayes v. 3.2.6.  (Ronquist et alافزاراستفاده از نرم

ـ یـ ب شـش ناح یـ کبا استفاده از تر (2012 ، ITS ،tef1 یه ژن
cmdA ،his3  ،actA  وgapdhــ ــی، ترسـ ن یم شـــد. همچنـ
 يهـا یم شد. توالیهر ژن ترس يز براین یژن کت يتبارنماها

ــجد ــد ایـ ــ یـ ــه بانـ ــژوهش بـ  .NCBI )wwwژن  کن پـ
ncbi.nlm.nih.govــمارها ــال و راس ش ــ ي) ارس ژن  کبان

  ). 2 جدول( شدافت یآنها در يبرا

 یشناختختیر يهایژگیو یبررس

-یژگـ یهـا، و هیجدا یشناختختیمطالعه صفات ر يبرا
ـ ا يبـرگ مطالعـه شـد. بـرا     يرو یشـناخت ختیر يها ن ی

ـ ز یبرگ يهاهکمنظور، ل  ZEISS Stemiولر مـدل  کـ نویر بی

وم و یدینکدستجات  يریو نحوه و محل قرارگ یبررس 305
ـ و ز یـی بر در سطح روومیدینک ادداشـت شـد.   ین بـرگ  یری
، یقارچ يهاهیجدا یوپکروسکیات میخصوص یبررس يبرا

ـ ه در زکم از سطح لیبه صورت مستق یقارچ يساختارها ر ی
ـ ولر با استفاده از کنویب ـ سـوزن ظر  کی ف برداشـته شـد و   ی

قرار داده شد و بـا اسـتفاده از    کیتکد الیاس يالم حاو يرو
شـد.   یبررسـ Olympus-BX51 مـدل   يوپ نورکروسکیم

هماننـد اسـتروما،    یقـارچ  يل ساختارهاکاندازه، رنگ و ش
 يهـا زا، محـل ومیدیـ نک يهـا بـر، سـلول  ومیدیـ نکدستجات 

× 1000 ییلوم آنها در بزرگنمایها و هومیدینک، ییزاومیدینک
شـد و   يریـ گنمونـه انـدازه   35هر سـاختار   يثبت شد. برا
نه یشـ ینـه و ب یمکز یـ هـا و ن انـدازه  يبرا %95نان یدرجه اطم

بـا   یوپکروسکیر مید. تصاوشها در داخل پرانتز ثبت اندازه
متصـل   DP 25مـدل   Olympusتال یجیدن یاستفاده از دورب

ه یـ ر تهیه شد. تصاویته Olympus-BX51وپ کروسکیبه م
ـ و CS5افزار فتوشاپ نسخه شده با استفاده از نرم ش و یرای

    ه شد.یت تهیفتوپل
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  جینتا
   يماریم بیعال

شـور،  کدر شمال  یاهان زراعیگ د از مزارعیبازد یدر ط
اهـان دانـه   یگ يرو ییوسـپورا کسر یبرگهکل يماریم بیعال
 يمـار ین بیم ایلزا مشاهده شد. عالکنجد و کا، یسو یروغن

مرنـگ تـا   ک ياقهـوه  يمتـر یلـ یم 3-9 يهاهکبه صورت ل
شـود. در ادامـه   یبا هاله زرد رنگ مشاهده م یپررنگ، گاه

ب یکبا هم تر یفصل زراع يژه در انتهایبو يانفراد يهاهکل
شوند. یروز مکو ن ياها قهوهاز برگ يشتریب یو نواحشده 
ـ عال 1ل کدر ش ا، یسـو  يرو ییوسـپورا کسر یبرگـ هکـ م لی
ل کنجد و شک يرو ییوسپوراکسر یبرگهکم لیعال 2ل کش
فصل  يلزا در انتهاک يرو ییوسپوراکسر یبرگهکم لیعال 3

هـا در  هکن لیا یبررس یشده است. در ط نشان داده یزراع
وسـپورا  کقارچ سر يهاومیدینکبرها و ومیدینکولر، کنویر بیز

  ها مشاهده شدند.  هکر لیدر سطح رو و ز

  هاهیجدا يجداساز

-هکـ ل در لیا عوامل دخیتر عامل قیدق یبه منظور بررس
ه یــجدا 50اهــان، تعــداد ین گیــدر ا ییوســپوراکسر یبرگــ
شد.  ياهان جداسازین گیا يمختلف رو يهاهکاز ل یقارچ
ـ به دسـت آمـده، تعـداد هشـت جدا     يهان قارچیاز ب ه از ی
ـ ا، چهـار جدا یمختلف سو يهاهکها و لبرگ نجـد و  که از ی

ـ چهـار جدا  بـر صـفات    یمبتنـ  ییشناسـا  يلـزا، بـرا  که از ی
ـ انتخاب شد. ا یولکو مول یشناختختیر ـ ن جدای هـا در  هی

قـات  یدر موسسـه تحق  یزنـده قـارچ   يهـا شتکمجموعه 
ـ تهـران، ا (شـور  ک یکپزشاهیگ  ي) نگهـدار IRAN Cران) (ی
 يخ و محـل جمـع آور  یزبـان، تـار  یاطالعـات م  شـوند. یم

ـ مطالعه شده در ا يهاهیجدا آمـده   2ق در جـدول  یـ ن تحقی
  است.
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  .سویاوسپورایی در گیاه کبرگی سرهکعالیم ل .1ل کش

Fig. 1. Cercospora leaf spot symptoms on soybean.  
 

  
  .نجدکوسپورایی در گیاه کبرگی سرهکعالیم ل .2ل کش

Fig. 2. Cercospora leaf spot symptoms on sesame.  
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 .لزاکوسپورایی در گیاه کبرگی سرهکعالیم ل .3ل کش

Fig. 3. Cercospora leaf spot symptoms on rapeseed.  
  

  یولکمول ییشناسا

ـ جدا یولکمول ییشناسا يبرا بـه   يوسـپورا کسر يهـا هی
ب یـ کبـا اسـتفاده از تر   یکیلـوژنت یف يدست آمـده، تبارنمـا  

ــواح ــ ینـ  gapdhو  ITS ،tef1 ،cmdA ،his3  ،actA یژنـ
ـ آرا 145چندگانـه شـامل    يم شـد. رجبنـد  یترس  یه داخلـ ی

ـ آرا 129وسـپورا ( کمربوط به جـنس سر   16و  NCBIه از ی
 Septoria provencialis Crousق) بود و ین تحقیه از ایآرا

استفاده شد.  یه خارجی) به عنوان آراCBS 118910ه ی(جدا
 يهـا افکتر شـامل شـ  کاراکـ  2618شـامل   یینها يرجبند
تر کاراکـ  1–482ب یـ ترتبه ها) بود و مرز ژنGap( يرجبند
 tef1 ،1057–838 يتر بـــراکاراکـــ ITS ،837–483 يبـــرا
ــراکاراکــ ــ actA ،1359–1058 يتر ب ــراکاراک ، cmdA يتر ب

ــ 1360–1732 ــراکاراک ــ 1733–2618و  his3 يتر ب تر کاراک
افـزار تسـت مـدل،    ج نـرم یبود. با توجه به نتا gapdh يبرا
ـ یناح يبرا K2P مدل بـا نـرخ    HKY+G، مـدل  ITS یه ژن

ـ  ینواح يع گاما برایتوز و مـدل   cmdAو  actA، tef1 یژن
GTR+I+G یژن ینواح يوس براکمع يع گامایبا نرخ توز 

his3  وgapdh یه ژنــیــاســتفاده شــدند. ناح ITS یفراوانــ 
equal هـا ( ر ژنیو ساtef1 ،cmdA ،his3 ،actA  وgapdh (
 داشتند.  dirichlet base یفراوان

ـ زیاستنتاج ب يه براک يترکاراک 2618ن یاز ب ان اسـتفاده  ی
ه کـ فرد وجـود داشـت   منحصر به یانکم يالگو 1016شد، 
د یـــلئوتکنو 284و  134، 144، 139، 231، 84ب یـــترتبـــه

ـ  یمربوط بـه نـواح    و ITS ،tef1 ،actA، cmdA ،his3 یژن
gapdh ـ زیل بیـ ه و تحلیبود. تجز  3415000بـه   یان منتهـ ی

ــل و  ــذف    6832نس ــد از ح ــد. بع ــا ش ــاول %25تبارنم ه ی
 ي، تبارنماburn-inمرحله  يشده برا يآورجمع يتبارنماها
 يتبارنمـا  5124ها از ن خوشهیع احتمال پسیو توز یاجمال
  ).4 لکشمانده محاسبه شد (یباق

مشخص شد که گونـه   یچندژن يج تبارنمایبر اساس نتا
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 و ITS ،tef1 ،actA، cmdA ،his3یـب تـوالی شـش ناحیـه ژنـی      کیان با استفاده از ترزی حاصل از استنتاج بیکفیلوژنتی تبارنماي .4لکش

gapdh هاي گلستان و مازندران. این تبارنما نسبت بـه گونـه   در استاننجد کلزا و کان سویا، آمده از گیاهدسته وسپوراي بکهاي سرجدایه
Septoria provencialis  جدایه)CBS 118910 (یابی شده است.ریشه 

Fig. 4. Consensus phylogram of Cercospora isolates obtained from soybean, sesame and rapeseed in Golestan and 
Mazandaran provinces, resulting from a Bayesian analysis of the combined 6-gene (ITS, actA, tef1, cmdA, his3 
and gapdh) sequence alignment. The tree was rooted to Septoria provencialis (CBS 118910). 
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 . ادامه4لکش

Fig. 4. Continued. 
  

Cercospora cf. sigesbeckiae یبرگهکل يماریم بیبا عال 
لـزا در  کنجـد و  کا، یسو یاه دانه روغنیسه گ ییوسپوراکسر

 گلستان و مازندران مرتبط است. يهااستان

 .Cercospora cf گونه یشناختختیرف یتوص

sigesbeckiae 

ـ بافت گ يف رویتوص اسـت.   یوم داخلـ یسـل یم :یاهی
رد. یـ گیدر هـر دو سـطح بـرگ صـورت مـ      یـی زاومیدینک
، در دسـتجات بـا   ییزانـو -ینوسیم تا سیبرها مستقومیدینک

م تـا  کبا توسعه  ياقهوه ياد، از استرومایمتوسط تا زم کترا
ـ اد، زیز ـ و ز یدرمیـ ر اپی انـد.  ، برافراشـته شـده  يار روزنـه ی
م تـا نسـبتاً   ی، مسـتق يامرنگ تا قهـوه ک يابرها قهوهومیدینک

، بـا  یبند عرض 2-15 يده، ساده و بدون انشعاب، دارایخم
ـ بار یمـ کعرض نسبتاً منظم و در قسمت انتها   يو دارا کی

 5/3-5/5، به ابعـاد  ییزاومیدینکدر قسمت  یفرورفتگ یمک
زا ومیدیـ نک يهـا رومتر. سلولکی) م30-( 85-65) -160× (

ـ  کیال، با یمپودی، با گسترش سییادغام شده، انتها ا چنـد  ی
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، یم، رنگـ یضـخ  ییزاومیدینک يها؛ محلییزاومیدینکمحل 
 هـا ومیدیـ نکرومتر. کیم 5/1-5/2، یرامونیا پی ی، جانبیراس

، يل تـا واژگـرز  کشـ  ی، نخـ يااستوانهمهیرنگ، نیمنفرد، ب
، ی) بنـد عرضـ  3( 10-15) -20( يده، دارایـ م تا خمیمستق
تخـت،   یه تخت تا مخروطیگرد و پامهیز تا نیتمهین كبا نو

، یلـوم رنگــ یرومتـر؛ ه کی) م40-( 105-80) -220× ( 4-2
  ). 5 لکشت (رومتر اسکیم 1-2ننده و کسکم، منعیضخ

   بحث
و  یشـناخت خـت یر ییشناسـا  يپژوهش حاضر در راستا

 ییوسـپورا کسر یبرگـ هکـ مـرتبط بـا ل   يهـا قارچ یولکمول
صورت گرفـت. در   شورکمختلف در شمال  یاهان زراعیگ
نجـد  کلزا و کا، یسو یاهان دانه روغنی، گیاهان زراعیگن یب

-یمهم در دو استان گلستان و مازندران م یاهان صنعتیاز گ
مختلـف اسـتان    يهاد از مزارع شهرستانیبازد یط د وباشن

 يرو ییوسـپورا کسر یبرگهکل يماریگلستان و مازندران، ب
و  یمشاهده شد. به منظور بررسنجد کلزا و کا، یسواهان یگ

 یبرگـ هکـ ل يماریل در بیا عوامل دخیق عامل یدق ییشناسا
ــا يرو ییوســپوراکسر گونــه  یبــیکاهــان، مفهــوم ترین گی

)Quaedvlieg et al. 2014 ب صـفات  یـ ک) با اسـتفاده از تر
ـ یـ شـش ناح  یتـوال  يهـا و داده یشناختختیر ، ITS یه ژن

tef1 ،cmdA ،his3 ،actA  وgapdh هیجدا ییشناسا يبرا-
 يهاهیه جداکن پژوهش استفاده شد و مشخص شد یا يها

-یمـ  C. cf. sigesbeckiaeبه دست آمده، متعلق به گونـه  
  باشند.  

ه کـ اسـت   ییهاهیشامل جدا C. cf. sigesbeckiaeگونه 
 C. sigesbeckiaeه بـه گونـه   یشـب  یشناختختیاز لحاظ ر

Katsuki  ـ جدا یه تـوال کنیهستند، اما با توجه به ا پ یـ ه تی
 Sigesbeckiaآن  یزبـــان اصـــلیم ين گونـــه از رویـــا

pubescens (Makino) Makino   در شــور ژاپــن  کاز

ــترس ن ــالً  یدس ــت، فع ــد و هم س ــط خرونوال ــتوس اران ک
)Groenewald et al. 2013( با ،“cf.” ،   تحـت نـامC. cf. 

sigesbeckiae اران کـ خرونوالد و همشده است.  ينامگذار
ـ یـ پنج ناح یتوال يهابا استفاده از داده 2013در سال   یه ژن

ITS ،tef1 ،cmdA ،his3  وactA  ـ مشخص نمودند کـه ا ن ی
-یت مـ یـ ز فعالیا نیل سویگر از قبید يهازبانیم يگونه رو

ـ بـه دسـت آمـده در ا    يوسـپورا کسر يهـا هید. جداینما ن ی
ـ نجـد، بـا جدا  کلزا و کا، یسو يهازبانیم يق از رویتحق -هی
قرار  یاملکشاخه ت کیدر  C. cf. sigesbeckiaeگونه  يها

ـ ا یشـناخت خـت ین صـفات ر یگرفتند. همچن ـ ن جدای هـا  هی
 باشد.یم  C. sigesbeckiaeگونهمشابه با 

ـ  يبر اساس تبارنماهـا  ـ  کت  tef1ژن  ي، در تبارنمـا یژن
-گونـه  يهـا هیبا جدا C. cf. sigesbeckiaگونه  يهاهیجدا

 .Cercospora spp. M,N,P,Q,T ،C. iranica M يهـا 

Bakhshi, Arzanlou, Babai-ahari, Crous & U. Braun ،
C. kikuchii (T. Matsumoto & Tomoy.) M.W. 

Gardner  ،C. cf. richardiicola  ،C. cf. maloti ،
Conway C. rodmanii وC. tezpurensi Meghvansi, 

M.H. Khan & V. Veer   رنـد و  یگیگروه قرار مـ  کیدر
ـ ، اactAن ژ يدر تبارنمـا   C. fagopyriن گونـه از گونـه   ی

Nakata & S.Takim.يسـت. در تبارنمـا  ین کیـ ک، قابل تف 
ــ، جداcmdAژن  ــاهی ــه  يه ــا  C. cf. sigesbeckiaeگون ب
 .Cercospora spp. M,N,P,Q,T ،C يهـا گونه يهاهیجدا

kikuchii  وC. cf. richardiicola  یگروه قرار مـ  کیدر-
 يهـا گونـه  يهاهیز با جداین his3ژن  يرند و در تبارنمایگ

C. kikuchii ،C. cf. richardiicola   وC. cf. brunkii  در
قـات مربـوط بـه    یشـتر تحق یرنـد. در ب یگیگروه قرار م کی
ـ یـ پـنج ناح  یوسـپورا، تـوال  کجنس سر یلوژنیف ، ITS یه ژن

tef1 ،cmdA ،his3  وactA ــرا ــه يب ــا يهــاگون ن جــنس ی
ـ از ا کیچ یهاستفاده شده است و مشخص شده  هـا ن ژنی
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 رومتر).کمی 10 =ها (مقیاس نیدیومک. G–Iبر؛ نیدیومک. دستجات Cercospora cf. sigesbeckiae. A–Fگونه  .5 لکش

Fig. 5. Cercospora cf. sigesbeckiae. A–F) Fasciculate conidiophores; G–I) conidia. — Scale bars = 10 µm. 
  
ـ د مناسـب عمـل نما  کـ تواند به عنـوان بار ینم  ید و تمـام ی

 ,Groenewald et al. 2013د (ینما کیکها را از هم تفگونه

Bakhshi et al. 2015, Nguanhom et al. 2016راً یـ ). اخ
ـ یـ ز به عنـوان ناح ین gapdh یه ژنیناح  يبـرا  یمهمـ  یه ژن

وسـپورا مطـرح شـده اسـت     کجـنس سر  يهـا گونه کیکتف
)Bakhshi et al. 2018, Bakhshi 2019ــابرا ن در ی). بن

ــتحق ــر، تی ــثکق حاض ــر ای ــن ناحی ــه ی  .C. cfه در گون

sigesbeckiae ا صـورت گرفـت و   یـ ن بـار در دن یاول يبرا
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 يژن قـرار گرفـت. در تبارنمـا    کآن در بان یاطالعات توال
 .C. cfن گونــه بــا گونــهیــا يهــاهیــز جدایــن gapdhژن 

richardiicola   يرنـد. در تبارنمـا  یگیگروه قرار م کیدر 
، gapdhو  ITS ،tef1 ،cmdA ،his3 ،actAشش ژن  یقیتلف
به صـورت مجـزا و    C. cf. sigesbeckiaeگونه  يهاهیجدا

 .C. cfو  C. kikuchiiدو گونـه   يبه صورت گروه خواهر

richardiicola از  یبـ یکن تریشـوند. بنـابرا  یمـ  يگروهبند
 .C. cfگونـه   کیـ کتف يبـرا  یه ژنین چند ناحیا يهایتوال

sigesbeckiae ــا ــهیاز س ــار گون ــنس سر يه ــپورا کج وس
 باشد.یم يضرور

 يهـا نون گونـه کوسپورا تـا کجنس سر يهاهین آرایدر ب
Ellis & G. Martin C. canescens ، C. flagellifera 

G.F. Atk.  ،C. cf. flagellaris، C. glycinicola R. 

Cheewangkoon, P.W. Crous & U. Braun  ،C. 

kikuchii ،C. cf. nicotianae  ،C. cf. sigesbeckiae  وC. 

sojina Hara اند (ا گزارش شدهیا در دنیسو ياز روCrous 

& Barun 2003, Groenewald et al. 2013, Bakhshi et 

al. 2015, Nguanhom et al. 2016 ر با یاخ يها). در سال
 يهاا با استفاده از دادهیسو یبرگهکل يمطالعات گسترده رو

 .C. cfا، گونــه یــدر نقــاط مختلــف دن یچنــد ژنــ یتــوال

sigesbeckiae  هکـ ل يمـار یاز عوامل مهم ب یکیبه عنوان-
ـ ا يرو ییوسپوراکسر یبرگ اه شـناخته شـده اسـت    یـ ن گی

)Soares et al. 2015, Albu et al. 2016, Guillin et al. 

 C. kikuchiiو C. cf. flagellarisران دو گونه ی). در ا2017

 Ershad 2009, Bakhshiنـد ( اا گزارش شدهیسو ياز رو 

et al. 2015( .ق، گونـه  یـ ن تحقیدر اC. cf. sigesbeckiae 
    .شودیران گزارش مین بار از ایاول يا، برایسو يرو

 يهـا نون گونـه کوسپورا، تـا کجنس سر يهاهین آرایدر ب
Zimm. C. sesame  و C. sesamigena J.M. Yen & 

Lim ا گزارش شده اسـت ( ینجد در دنک ياز روCrous & 

Braun 2003, Groenewald et al. 2013ــ و  ی). بخش
) بـا اسـتفاده از   Bakhshi et al. 2015, 2018اران (کـ هم
اه یـ گ ياز رو یولکـ و مول یشـناخت ختیر يهاب دادهیکتر
 .C. gamsiana Mل، گونه یاردب نجد از دشت مغان استانک

Bakhshi & Crous   اند. گزارش گونـه  ردهکرا گزارشC. 

cf. sigesbeckiae ا یـ دن ين پژوهش، بـرا ینجد در اک يرو
تنها گونه از  Henn. C. brassicicola باشد. گونهید میجد

ا گـزارش  یـ لـزا در دن ک يه از روکوسپورا است کجنس سر
 یران، گزارشـ ی) و در اCrous & Braun 2003شده است (

 Ershadلـزا وجـود نـدارد (   ک يوسـپورا رو کاز جـنس سر 

2009, Ershad et al. 2018گونه گزارش نی). بنابرا C. cf. 

sigesbeckiae باشدیم دیران جدیو ا ایدن يبرا لزاک يرو.  
 یر مشـخص شـده اسـت کـه در برخـ     یاخ يهادر سال

 يمـار یوسپورا در بک، چند گونه از جنس سریاهان زراعیگ
 .Bakhshi et alل هسـتند ( یـ دخ ییوسـپورا کسر یبرگهکل

2015, 2018, Soares et al. 2015, Albu et al. 2016, 

Vaghefi et al. 2018يااران تنـوع گونـه  کـ و هم ی). بخش 
الن یخربزه در اسـتان گـ   یبرگهکهمراه با ل يوسپوراهاکسر

ــاک یرا بررســ ــد و نت ــیردن ــه ج آنهــا نشــان داد ک ه دو گون
Cercospora cf. flagellaris  وCercospora sp. G ،

خربـزه حضـور دارنـد     ییوسـپورا کسر یبرگـ هکـ همراه با ل
)Bakhshi et al. 2020اران (کـ و هم ی). واقفVaghefi et 

al. 2018یبرگهکهمراه با ل يوسپوراهاکسر يا) تنوع گونه 
، C. beticolaردند و عالوه بر گونـه  ک یچغندرقند را بررس

 .C. apii ،C. zebrina ،C. cfل یـ گـري از قب ید يهـا گونه

flagellaris  وCercospora sp. G یبرگـ هکـ ز همراه با لین 
ز یـ ا نیاه سویردند. در گک ییچغندرقند شناسا ییوسپوراکسر
ـ ن گونـه از ا ینشان دادند که چنـد  DNA یتوال يهاداده ن ی

 .C. cfو  C. cf. sigesbeckiaeجــنس از جملــه گونــه 

flagellaris ـ ا ییوسـپورا کسر یبرگـ هکـ همراه با ل اه یـ ن گی
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 ,Soares et al. 2015, Albu et al. 2016حضـور دارنـد (  

Guillin et al. 2017, Bakhshi et al. 2018 ی). در طـ 
ا، یاه سـو یـ به دست آمده از سه گ يهاهیق حاضر، جدایتحق
گلسـتان و مازنـدران متعلـق بـه      يهالزا از استانکنجد و ک

ن اسـت  کن حال ممیبودند. با ا C. cf. sigesbeckiaeگونه 
ها، زبانین میا يگر رویشتر از نقاط دیب يهاهیبا مطالعه جدا

و  یشود. به عنوان مثال، بخشـ  ییز شناسایگر نید يهاگونه
 .C. cf) گونـه  Bakhshi et al. 2015, 2018اران (کـ هم

flagellaris اهـان  یگ ییوسـپورا کسر یبرگـ هکـ راه با لرا هم
 يهـا ل بـا اسـتفاده از داده  یـ ا از دشت مغان اسـتان اردب یسو
ق حاضـر، گونـه   ینمودند. در تحق ییشناسا یچند ژن یتوال

C. cf. sigesbeckiae ینجد در مزارعکلزا و کاه یگ ياز رو 
ن در یشد. بنـابرا  ییا بودند، شناسایاه سویه در مجاورت گک

 .C يبـرا  یـی زايماریب يهااز است آزمونین یقات آتیتحق

cf. sigesbeckiae لـزا انجـام   کنجد و کا، یاهان سویگ يرو
هر سه  يتواند روین گونه میا ایه آکرد تا مشخص شود یگ
 نینـد. همچنـ  یه عمـل نما یـ مـارگر اول یزبان، بـه عنـوان ب  یم

 چرخـه  و یشناسـ ستیز خصوص در یلیمکت يهایبررس
توانـد  ینـده، مـ  یدر آ C. cf. sigesbeckiaeگونـه   یزنـدگ 

مناسـب   يارهـا کنـه ارائـه راه  یدر زم ياطالعات ارزشـمند 
  فراهم آورد.  يمارین بیت ایریمد

  يسپاسگزار
ــرویســندگان از ســازمان تحقینو ج یقــات، آمــوزش و ت

شور و صندوق ک یکاهپزشیقات گی، موسسه تحقيشاورزک
ـ شور به خـاطر حما کت از پژوهشگران و فناوران یحما ت ی
  .ندینمایر مکق تشین تحقیا یمال
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