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 چکيده

ای برخوردار است. بیماری خال سیاه یاا آنتراکناوز از بیمارهاای مهان ایان      منطقه فریدن استان اصفهان از اهمیت ویژه در پیاز و زمینیسیب

فریادن، داران، دامناه، دادگاان، رزوه و    منااق  :  ژمینی و پیاز مشکوک به بیماری خاال سایاه   این پژوهش، از مزارع سیبباشد. در محصوالت می

زمینی )قوقاه، سااقه، بار  و (اده( و پیااز )بار  و فداد( بودناد.          های آلوده سیبها شامل بافتنمونه ی شد.بردار نمونهآشجرد استان اصفهان 

ی هاا  یگا    ژهیا و. براساا   شاد دسات آماده بررسای     هبا  Colletotrichumهاای ناند   زایی گونه شناختی، مولکولی و بیماری¬ریخت یها یگ   ژهیو

 ندایاه  01زمینای و  از سایب C. coccodes ندایاه گوناه   121تشاخی  داده شاد.    Colletotrichum ناند  باه ندایه مرباو    171شناختی  ریخت

C. circinans ینواح ریمحصول حاصل از تکثو قور تصادفی انتخاب  بهمذکور ندایه  171ندایه از بین  30تعداد  ندا شد.پیاز  از ITS تعیین  آنها

 هاای گوناه  ندایاه  زنی مایه اما شد، مشاهدهC. circinans  گونه های ندایه با زنی مایه از ماه یک گذشت از پد سفید پیاز در یماریعالئن بتوالی شد. 

C. coccodes های گوناه ندایه زنی مایه از قرف دیگر، نشد. هاآن در عالئمی هیچ بروز مونب پیاز هایبوته به زمینی سیب از شده ندا. C. coccodes 
 یرو یعالئم چیه ازیندا شده از پ C. circinansگونه  های¬هیآن اثبات شد، اما ندا ییزا یماریو ب دش یماریعالئن ب جادیمونب ا ینیزم بیدر س

 . باشد مؤثرتواند در کنترل بیماری زمینی و پیاز میزنی تقاقعی این دو گونه روی سیبنتایج حاصل از مایه .نکرد جادیا ینیزم بیس اهیگ

 تقاقعی زنی مایه ، زمینی، سیب، ازیپ ، Colletotrichum coccodes ،Colletotrichum circinans کليدي:هاي  واژه
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Abstract 

Potato and onion are the most important commercial crops in Iran especially Isfahan province. Anthracnose caused by several species of 

Colletotrichum spp. In order to identify and determine the possibility of cross contamination among pathogenic species of each host to another 

host, sampling was carried out from potato and onion fields in Faraydan, Daran, Damaneh, Chadegan and Ashgerd regions from Isfahan 

province. Morphological characteristics led to 170 isolates of Colletotrichum that 120 isolates belonged to C. coccodes from potato and 50 

isolates belonged to C. circinans from onion. 35 isolates of those 170 isolates were selected to amiliphy DNA using specific primers for the ITS-

rDNA region and sequencing.Pathogenicity test was conducted in greenhouse conditions. The results indicated the pathogenicity of  C. circinans 

on onion After 30 days, but  no symptoms were found on potato inoculated by thes isolates, while pathogenicity of  C. coccodes was confirmed 

on potato after 60 days and no any symptoms was found on onion plants. The results might have used to control anthracnose in potato and onion 

fields 
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 مقدمه

هاای مهان   بیماری آنتراکنوز یا خال سیاه یکی از بیمااری 

زمینی در ا(دب کشورهای نهان از نمداه ایاران اسات.    سیب

دهد این بیماری در سطح وسیعی از منااق   تحقیقات نشان می

از نمده اردبیال، اصافهان، همادان و ساایر      زمینیکشت سیب

، فضادی و همکااران،   2111نقا  ایران پراکنده است )ارشااد،  

 Colletotrichumهاای مختدفای از ناند     (. تاکنون گونه2112

از استرالیا و آمریکاا   C. Dematium یگزارش شده است. گونه

(Damm et al., 2009 ; Yang et al., 2012  گوناه ،)C. nigrum  از

از کارولینااای شاامالی  C. gloeosporioidesی نیوزلنااد و گونااه

گونه (الاب   .(Grand, 1985اند ) زمینی گزارش شده روی سیب

ذکر   C. coccodesزمینی در اکثر مطالعات انجام شده روی سیب

 هاااای(، اماااا گوناااهHyde et al., 2009گردیاااده اسااات )

C. atramentarium وC. dematium    زمینای  نیاز از منااق  سایب

 (. Binaeian et al., 2011کاری دنیا و ایران نیز گزارش شده است )

ار در با  بارای اولاین   1191بیماری آنتراکنوز پیاز در سال 

 Fusariumهای شد بر اثر گونهنیجریه گزارش شد و تصور می

 Glomerellaعامال بیماااری   1191شااود ولای در سااال   ایجااد  

تشخی  داده شد که در ابتدا بیماری کن اهمیت بوده ولای در  

درصااد در  111تااا  01تولیااد محصااول پیاااز را  1171سااال  

نیجریه و برزیال کااهش داد. ایان بیمااری در سراسار نهاان       

تار  ونود دارد ولی در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری مهن

  در بعضای منااق   coccodes.C (. گوناه  Ebenebe, 1980است )

 دنیا عامل ایجااد آنتراکناوز در پیااز نیاز معرفای شاده اسات       

(Hyde et al., 2009 a,b در سال .)در میشایگان بار روی    2111

هایی خشک، بیضوی بر  و گردن پیازهای در حال رشد زخن

شکل با مرکزی به رنگ مااهی ساالمون و هااهر کدای سافید      

ه پیااز  عامال آلاوده کنناد    عنوان به C. coccodesمشاهده شد و  

گزارش شد. این مسئده در حالی گزارش شاده کاه قبال از آن    

 و C. gloeosporioides هاای عامل آنتراکنوز پیاز در این منطقه گوناه 

C. circinans معرفاای شااده بااود (Rodriguez-Salamanca and 

Enzenbacher, 2012).   در نیویاورک نیاز عامال     2119در ساال

 گاازارش شااده اساات  C. coccodesبیماااری آنتراکنااوز پیاااز  

(Hay et al., 2016).     عامل این بیماری برای اولین باار در ایاران

C. circinans  از استان  2114توسط لیالیی و همکاران در سال

 (.  Leylaie et al., 2014خوزستان گزارش شد )

هاای مولکاولی، بارای    دی براساا  روش تحقیقات زیاا 

شناساایی و تفکیاک   تر شادن وعاعیت تاکساونومیک،    روشن

(. Fagan, 1984صورت گرفته است )  Colletotrichum هایگونه

( و AP- PCRای پدیماراز باا آ(اازگر تصاادفی )    واکنش زنجیره

 DNA(، rDNAریبااوزومی ) DNAهسااته، DNA دردندشااکدی 

 نهت افتراق نمعیات  AT(نی از  DNA(، و mtDNAمیتوکندری )

C. acutatum ،C. coccodes ،C. fragariae ،C. gloeosporioides، 

C. kahawae، C. magna  و C. orbiculare    اساتفاده شاده اسات

(Photita et al., 2005به .)   هاا و شناساایی   منظور تفکیاک گوناه

برای تکثیار   ITS2و  ITS1 های از آ(ازگر C. coccodesی گونه

با استفاده  .(Photita et al., 2005استفاده شده است ) ITSنواحی 

 C. coccodesو  C. circinansدو گونه  18srDNAاز تکثیر ناحیه 

از یکدیگر تفکیک شدند. از ایان روش بارای تماایز باین دو     

نیز استفاده شده است  C. acutatumو  C. gloeosporioidesگونه 

(Fagbola and Abang, 2004).   از  (2004)لااوب و همکاااران

و  ITSاه تعیین توالی نواحی همر شناختی به¬های ریخت روش

هاای مرباو     ژن بتا توبولین برای تفکیاک و شناساایی گوناه   

روی گیاهاااان تیاااره پروتیاساااه  Colletotrichum ناااند باااه

(Proteaceae استفاده نمودند )(Lubbe et al. 2004). 

با توناه باه اهمیات بیمااری آنتراکناوز در محصاوالت       

هاای متعادد از ایان     گزارشزمینی و پیاز در کشور و نیز  سیب

بیماری در استان اصفهان و همچنین اهمیات اقتصاادی بااالی    

زمینااای و پیااااز در ایااان منطقاااه، شناساااایی دقیااا   سااایب

های مرتبط باا ایان بیمااری     شناختی و مولکولی گونه¬ریخت

زمینی و پیاز  دلیل کشت محصوالت سیب حائز اهمیت است. به

نیز احتمال تنااوب باین   در مزارع نزدیک به هن در اصفهان و 

این دو محصول، بررسی اختصاصیت میزبانی مورد تونه قرار 

زنای   منظاور در تحقیا  حاعار باه بررسای مایاه       دارد و بدین



  1937،شهریور1،شماره78هايگياهی:جلدآفاتوبيماري

زای هر کدام از محصوالت مورد نظر های بیماریتقاقعی گونه

 شود. بر روی محصول دیگر پرداخته می

 

  روش بررسي

زمینای   از مزارع سیب برداری نمونه :جداسازي بيمارگر -1

و پیاز مشکوک به آلودگی باه بیمااری خاال سایاه در منااق       

مختدف استان اصفهان از نمده فریدن، داران، دامنه، دادگاان،  

هاای  رزوه و آشجرد صورت گرفت که در هر منطقه، از بافات 

و  بار  )و پیااز  ( قوقه، ساقه، بر  و (اده )زمینی  آلوده سیب

باارای  .باارداری بااه عماال آماادمزرعااه نمونااه 9-7در ( فدااد

قوقاه،  ) زمینای   های آلوده سیبنداسازی بیمارگر، ابتدا بافت

زیاار آب روان ( و فدااد باار )و پیاااز ( ساااقه، باار  و (ااده

های سطحی شستشو داده شدند تا بقایای گل و الی و آلودگی

سپد از مرز سالن و آلوده بافت، قطعاتی به ابعااد  . حذف شود

هاا از اتاانول   به منظور عدعفونی نمونه. دمیدیمتر تهیه ش 0×0

درصاد   11درصد به مدت یک دقیقه و هیپوکدرید سادین   71

پد از استفاده از هر محداول از  . مدت دو دقیقه استفاده شد به

سپد باه وسایده   . آب مقطر سترون نهت شستشو استفاده شد

کا(ذ ناذب رقوبت سترون، آب اعافی کامالً گرفتاه شاده و   

های پتری حااوی محایط کشات    شده به تشتکقطعات خشک

PDA هاای  بارای نداوگیری از رشاد بااکتری    . منتقل گردیدند

محداول کدرامفنیکال در محایط کشات      ppm 011ناخواسته از 

 (. Binaeian et al., 2011)استفاده شد 

ساازی  خاال   هدا:  سازي و نگهدداري جدایده  خالص -2

هداری قوالنی اسپور انجام شد. برای نگ ها به روش تک ندایه

  مدت، از روش نگهداری قارچ در کا(ذ صافی استفاده شد. باه 

 2×  4این ترتیب که ابتدا کا(اذهای صاافی ساترون در ابعااد     

قرار داده شدند و یک قطعه   PDAمتر روی محیط کشتسانتی

کودک پرگنه از کشت خال  قاارچ روی هار کا(اذ صاافی     

روز در دماای  ها به مادت هفات   سترون قرار داده شد. تشتک

درنه سدسیو  در انکوباتور قرار داده شدند. بعاد از   22-21

گذشت هفت روز، به کمک پند سترون کا(اذهای صاافی از   

های سترون  محیط سترون برداشته شد و در داخل میکروتیوپ

حاوی سایدیکاژل قارار داده شادند. باه منظاور نداوگیری از       

دود گردیاد و  ها با پاارافیدن مسا  آلودگی، سرپوش میکروتیوپ

 درنه سدسیو  انتقال یافتند.   91سپد به دمای منفی 

نهت بررسی خصوصایات   ها:شناختي جدایه¬ریخت -8

محایط کشات   هاا از  شناختی و میکروسکوپی ندایاه ¬ریخت

هاای  تشاتک اساتفاده شاد.     (PCA)آگاار -هاویج  -زمینیسیب

ساعت تااریکی   12های کشت تحت شرایط حاوی این محیط

مادت   درنه سیدسیو  و به 20روشنایی و دمای ساعت  12و 

 یااک هفتااه نگهااداری شاادند. صاافات مااورد مطالعااه شااامل 

هاای کنیادیوم زا و   خصوصیات کنیادیوم، کنیادیوفور، سادول   

های بدون رنگ موهای هر ندایه بود. برای مشاهده بهتر اندام

قاور مجازا اساتفاده    بدو و سافرانین باه -مانند کنیدیوم از کاتن

های قاردی بررسای و   عدد از هر یک از اندام 01 حداقل شد.

گیری شدند. شناسایی و تعیاین گوناه بار اساا  منااب       اندازه

به منظور مشاهده (. Sutton, 1992شناسی انجام شد ) معتبر قارچ

آپرسوریوم از روش کشت اسالید استفاده شد به این صاورت  

در صااد ذوب شااده روی الم  2کااه محاایط کشاات آب آگااار 

ریخته شد و یک برش از میسدیوم ندایه مورد نظر باه  سترون 

متر روی اسالید حاوی آب آگار قرار عخامت تقریبی دو میدی

داده شد و سپد در یک پتاری حااوی کا(اذ صاافی ساترون      

درنه سدسیو  نگهداری شاد. پاد از    27مرقوب در دمای 

روز  قطعااه آگااار قاارار داده شااده روی آب آگااار  14تااا  11

الپل سااترون کااامالً حااذف و شااکل و اناادازه وساایده اسااک بااه

هاای تشاکیل شاده در قاول الم بررسای و ثبات       آپرسوریوم 

گردید. برای مشاهده میکروسکوپی از آب یا الکتیاک اساید و   

 .  (Sutton, 1968)آمیزی از کاتن بدو استفاده شد برای رنگ

منظور بررسی  به :زني تقاطعيزایي و مایهآزمون بيماري -4

آماده و نیاز بررسای امکاان      دسات  باه هاای  زایی گونهبیماری

هاای میزباان دیگار از    سازی یک میزبان به وسیده ندایاه  آلوده

زنی تقاقعی در شارایط گدخاناه    زایی و مایه های بیماریآزمون

 . استفاده شد
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زندي تقداطعي در گيداه     زایدي و مایده   آزمون بيماري -4-1

زنای   زایی و مایاه  بیماریبرای انجام هر دو آزمون  :زميني سيب

زمینی کشات شاد و   گیاهچه سیب 21نداگانه  قور بهتقاقعی 

برای تهیاه زادمایاه   . شاهد استفاده گردید عنوان بهسه بوته نیز 

. گرم گندم در نظر گرفته شاد  10هر ندایه به ازای هر گددان 

هاای  ها پد از سه ساعت قرار گرفتن در آب، باه شیشاه  گندم

. لیتاری منتقال و دو مرتباه اتاوکالو شادند      میدی 111دار درب

سپد به هر شیشه حاوی گندم دند قطعه از ندایه مورد نظار  

درناه سدسایو  در    22اعافه و به مدت سه هفته در دماای  

پاد از گذشات دو هفتاه از زماان     . تاریکی نگهداری شادند 

هاای آلاوده باه    ها کنار زده شد و گنادم کشت، خاک پای بوته

الزم به ذکر اسات کاه در آزماون    . اعافه گردیدقارچ به خاک 

های قاردی نداساازی  های آلوده به ندایهبیماریزایی از گندم

زنی استفاده گردید اما برای انجام  زمینی برای مایهشده از سیب

هاای  هاای آلاوده باه ندایاه    زنی تقاقعی از گنادم  آزمون مایه

گیری اندازهبرای . قاردی نداسازی شده از پیاز استفاده گردید

میزان پیشرفت بیماری بعد از گذشت دو مااه از زماان تدقایح،    

ها به آرامای از گدادان خاارج    آبیاری گیاهان قط  شده و بوته

زمینای از  عالئن ایجاد شده روی اندام هاوایی و زیار  . گردیدند

نظاار صاافات ماکروسااکوپی و میکروسااکوپی مااورد بررساای  

 ( . Fazli et al., 2012)قرارگرفت 

 :زني تقداطعي در گيداه پيداز    و مایه زایي آزمون بيماري -4-2

 21زنای تقااقعی،    ای انجام هر دو آزمون بیماریزایی و مایاه بر

  C. coccodesهااای بوتااه پیاااز ساافید باارای تدقاایح ندایااه   

 هاای بوتاه بارای ندایاه    21، (زمینی نداسازی شده از سیب)

C. circinans (نداسازی شده از پیاز ) عناوان  باه و پنج بوته نیز 

زماان  هن قور بهزنی پیاز کشت و مایه. شاهد در نظر گرفته شد

انجام گرفت، بدین ترتیب که هر گددان تا یک سوم حجان از  

متری از کشت یاک  خاک پر شد سپد یک قرص شش سانتی

در . ی ماورد نظار روی خااک قارار داده شاد     ای ندایاه هفته

درصاد روی   19شده با الکال  ی بعد پیاز سفید سترون مرحده

ها با خااک  در نهایت باقی مانده گددان. هرف قارچ قرارگرفت

ها از خاک خاارج و  پد از گذشت یک ماه، پیاز. سترون پر شدند

 (. Kiehr et al., 2012) عالئن بیماری مورد بررسی قرار گرفت

شناساایی   تأییاد در این تحقی  بارای   شناسایي مولکولي: -5

باه روش ماوری و    DNAها، ابتدا اساتخراج  ندایهشناختی ¬ریخت

(. ساپد از  Murray and Thompson, 1980تامپسون انجاام گرفات )  

ITS1(´5  نفت آ(ازگر عماومی  -́ TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3) 

ITS2 (5´- GCT GCG TTC TTC ATC GAT GC -3´ )و 

آ(ازگرهااای مسااتقین و معکااو  باارای شناسااایی   عنااوان بااه

اساتفاده گردیاد.    Colletotrichum مربو  باه های مختدف  گونه

میکرولیتر آب دیونیزه ساترون،   9شامل:  PCRمخدو  واکنش 

 MgCl2 ،211مااوالر  میداای 10X PCR Buffer ،0میکرولیتاار  3

پیکومول از هار آ(اازگر، یاک     21موالر از هر نوکدئوتید،  میدی

 11باا (دظات    DNAپدیمراز و سه میکرولیتر  Taq DNAواحد 

م تهیااه شااد. برنامااه حرارتاای شااامل یااک درخااه    نااانوگر

مدت پنج  بهدرنه سدسیو   19سازی اولیه در دمای  واسرشت

درناه   19ساازی در دماای   درخه شامل واسرشت 30دقیقه، 

ثانیه، دمای اتصال آ(ازگرهاا باه ناحیاه     31مدت  بهسدسیو  

ثانیااه و  40ماادت  بااهدرنااه سدساایو   09هاادف در دمااای 

و ثانیه  91مدت  بهدرنه سدسیو   72گسترش رشته در دمای 

درناه سدسایو     72یک درخه گسترش نهایی رشته در دماای  

  .(White et al., 1990مدت هشت دقیقه انجام گرفت ) به

در تحقیا  حاعار نهات     تجزیه و تحليل فيلوژنتيکي:-6

تصاادفی از باین    قور بهندایه  30مطالعات فیدوژنتیکی،تعداد 

ندایه کل انتخاب شدند و نهت تعیین توالی، محصاول   171

کاره   .Macrogen Incباه شارکت    ITSحاصل از تکثیر ناواحی  

های به دست ننوبی ارسال شد. برای اقمینان از صحت توالی

هاا باا اساتفاده از ابازار     آمده از هر نمونه، هار یاک از تاوالی   

هاای موناود    با توالی Blast (Altschul et al., 1997)نستجوی 

نیاز   Bioeditافازار  ( مقایسه شدند و از نرمNCBIدر بانک ژن )

 هااای اسااتفاده شااد منظااور اصااالک نوکدئوتیاادی تااوالی  بااه

(Hall, 1999 برای آنالیز مطالعات فیدوژنتیکی، تعداد .)ندایه  1

دادناد،  شاده کاه تناوع را نشاان مای      یاابی ندایه توالی 30از 
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نده مولکولی در ایان پاژوهش انتخااب شادند و     نمای عنوان به

ندایه از نتایج مطالعات مولکاولی کناون و    31همچنین تعداد

 ,.Liu et al( و لیاو همکااران )  Cannon et al., 2012همکااران ) 

نیاز    Monilochaetes infuscans( انتخاب گریدناد و گوناه  2011

 ابتخا ( انCannon et al., 2012آرایه خارج از گاروه )  عنوان به

  (.1)ندول  گردید

 MAFFT v.7.043bافاازار هااا بااا اسااتفاده از ناارم تااوالی

(. تجزیاه و  Katoh and Standley 2013سازی گردیاد ) ردیف هن

 Distanceهای فیدوژنتیکی با اساتفاده از روش فاصاده )  تحدیل

methodهای مرتاب شاده   صده توالی( انجام گردید. ماتریکد فا

( محاسابه  Kimura,s two parameterکیماورا ) باا روش پاارامتر دو   

(Kimura, 1980 و درخاات فیدااوژنتیکی بااا اسااتفاده از روش )

maximum parsimony (MP باااا الگاااوریتن )close-Neghbor-

Interchange algorithm (Nei, 1973   و با اساتفاده از الگاوی از )

 MEGA 6.0 (Molecular Evolutionaryافزار  پیش تعیین شده با نرم

Genetics Analysis, ver. 4.0( رسن گردید )Tamura et al., 2007 )

های مونود در درخت فیدوژنتیکی برای اقمینان از ثبات شاخه

تکارار باا اساتفاده از ایان برناماه       1111مقدار اعتبارسنجی با 

های های مختدف گونههای مربو  به ندایهمحاسبه شد. توالی

Colletotrichum د ( ر بانک ژنNCBI 1( ثبت شد )ندول.) 
 

 .های فیدوژنتیکی در این مطالعهمورد استفاده در تجزیه و تحدیل Colletotrichumهای شماره دسترسی بانک ژن ندایه -1دولج
Table. GenBank accesion numbers of Colletotrichum isolates used in phylogenetic analyses in this study. 

accession numbers Species accession numbers Species 

GU227804 a C. liriopes GU227845 a C. anthrisci 
GU227805 a C. liriopes GU227846 a C. anthrisci 

GU227862 a C. truncatum GU227894 a C. chlorophyti 
GU227866 a C. truncatum GU227895 a C. chlorophyti 

GU227806 a C. verruculosum GU227855 a C. circinans 

GU227893 b C. curcumae GU227854 a C. circinans 
NR_111459 b C. curcumae FJ972610 a C. simmondsii 

GU227855 b C. circinans FJ972610 a C. acutata 

GU227847 b C. spinaciae GU227807 a C. spaethianum 
GU227810 b C. lilii GU227808 a C. spaethianum 

JQ948454 b C. kinghornii HM171678 b C. coccodes 

JQ948289 b C. laticiphilum HM171679 b C. coccodes 
JQ948193 b C. limetticola GU227801 a C. tofieldiae 

JQ005780 b Monilochaetes infuscans GU227819 a C. dematium 

JQ948454 b C. kinghornii GU227820 a C. dematium 
JQ948459 b C. acerbum JQ948444 a C. johnstonii 

KY496701 c;  IRAN2836C d C.  coccodes FJ972611 a C. fruticola 

KY496702  c;  IRAN2837C d C. coccodes FJ972603 a C. fruticola 
MG881791 c C. coccodes GQ485605 a C. gloeosporioides 

MG881792 c C. coccodes HM034809 a C. gloeosporioides 

MG881793 c C. circinans AY787483 a C. horii 
MG881794 c C. circinans AY791890 a C. horii 

MG881795 c C. circinans FJ972608 a C. kahawae 

KY496703 c; IRAN2837C d C. circinans FJ972607 a C. kahawae 

MG881796 c C. circinans JQ005765 a C. linicola 

  GU227829 a C. lineola 

a. Cited from Liu et al., 2011; b.  Cannon et al., 2012; c. this study; d. Iran Collection accession numbers   

 

 

  نتيجه و بحث

براساااا   :عالئدددی بيمددداري و جداسدددازي بيمدددارگر   -1

در  10تا اواخر مهر مااه   14مرداد ماه  هایی که دربرداری نمونه

مناق  مختدف استان اصفهان از نمداه فریادن، داران، دامناه،    

ندایه منساوب   171، دادگان، رزوه و آشجرد صورت گرفت

زمینای و پیااز از   های سایب از میزبان Colletotrichumنند  به

. نداساازی شادند  مزارع کشت این محصوالت در این مناق  

 دسات  باه هاای   شناختی، ندایاه ¬براسا  خصوصیات ریخت

ی ندایه متعد  به گونه 01گروه شناسایی شدند که  2آمده در 

C. circinans یندایاااه متعدااا  باااه گوناااه 121از پیااااز و 

C. coccodes زمینی بوداز سیب  . 
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زمیناای بااه صااورت  عالئاان بیماااری روی گیاااه ساایب 

هاای کوداک سایاه    هایی روی قوقه همراه با آسروول شکاف

هاا هماراه باا    رنگ مشاهده شد که در بیشتر موارد این شکاف

ها بودند. باارزترین عالمات   پژمردگی و خشکیدگی کامل بوته

ای روی رناگ و پراکناده  هاای تیاره  در گیاه پیاز، بصورت لکه

رناگ  های خارنی پیاز و گردن آن که شامل نقاا  سایاه  فدد

 (.1های خاردار بود )شکلمربو  به آسروول

 

 
بیماری خال زمینی در اثر پژمردگی سیبزردی و  -1شکل 

زمینی  های ایجاد شده روی قوقه گیاه سیب، شکاف(A-B)سیاه

(C-D) زمینی در مزرعهخال سیاه سیب، عالئن بیماری(E) ،

های خارنی و گردن ای روی فددرنگ و پراکندههای تیره لکه

 (.F-G)آنتراکنوز پیازپیاز در بیماری 

Fig 1. The symptoms of yellowing and wilting in potato due to 

Black dot disease (A-B); Crackes on potato crown (C-D); Black dot 

symptoms on potato in field (E); black lesions on onion scales and 

neck due to Anthracnose (F-G). 

 

از قسامت قوقاه و    C. coccodesهای مرباو  باه   ندایه

از  C. circinansهای منسوب به زمینی و ندایهریشه گیاه سیب

در رابطاه باا   . قسمت فداد و گاردن پیااز نداساازی شادند     

زمینی با تونه به پراکنش بااالی بیمااری خاال سایاه در      سیب

زمینی این قاارچ   منطقه فریدن و خسارت شدید به مزارع سیب

از اهمیاات باااالیی در منطقااه برخااوردار اساات امااا در مااورد  

آنتراکنوز پیاز خسارت شدید در مزرعه یا کاهش بازارپساندی  

 .قابل تونه مشاهده نشد
 Colletotrichum coccodes :شناسدایي شدده  هاي گونه -2

(Wallr.) S. Hughes, Can. J. Bot. 36: 754 (1958) ،هاای  ندایه

ای در ابتادا پرگناه   PDAمربو  به ایان گوناه روی محایط کشات     

رنگ شده و روی  پد از مدتی خاکستری سفیدرنگ ایجاد کردند که

میسادیوم  . رنگ تشکیل شادند  ها به صورت نقا  سیاهآن اسکدروت

ها از مرکز شروع به رشد کارده  هوایی مشاهده نگردید و اسکدروت

گزارش نمود که ( 1112)ساتن . و تمام تشتک پتری را در برگرفتند

ی باشد ها ممکن است صورتی تا زرشکپشت پرگنه در برخی ندایه

های مورد بررسی در ایان تحقیا  مشااهده    اما این حالت در ندایه

ی شکل و مستقین بودند و تودهسدولی، دوکیهای تککنیدیوم. نشد

سدولی در محیط کشت مغذی تولید های تکلزج شفافی از کنیدیوم

نیاز مشااهده   ( 2113)شد که این ویژگی توسط اساتویانوا و همکااران   

هاا روی  میکرومتر بود و کنیدیوم 3-4×19-22ها کنیدیوماندازه . گردید

آپرسوریوم  معمولی، . کنیدیوفور یا مستقیماً روی ریسه تشکیل گردیدند

ای متمایل به زرد، دماقی شکل و بیضوی بوده و حاشیه ای تا قهوهقهوه

دار دار و تقریباً به صاورت کنگاره  آن، صاف، گاهی اوقات نامنظن، دندانه

میکرومتار   9-011× 11-0119هاا  ی آپرساوریوم  انادازه . گردیدمشاهده 

ایان گوناه   . باشد و بندرت به صورت بهن دسابیده مشااهده شادند   می

رنگ، کروی و خااردار   های تیرهتولید آسروول PCAروی محیط کشت 

باشد که ایان الگاو ناشای از    کند که به صورت دوایر متحدالمرکز میمی

قطار آساروول در   . ی قی رشد قاارچ اسات  های تاریکی و روشنایدوره

 (.2شکل )باشد میکرومتر می 311تا  101حدود 
.Colletotrichum circinans (Berk.) Voglino, Annali R. 

Accad. Agric. Torino 49: 175 (1907) ،های مرباو  باه   ندایه

های سافید مایال باه    ، پرگنهPDAاین گونه روی محیط کشت 

ها و میسدیوم. ای دارندخاکستری و گاهی سبز تیره با رشد پنبه

سااتن  . ها در سطح و درون محیط کشت رشد کردناد آسروول

هاا رناگ پرگناه    گزارش کرده کاه در بعضای ندایاه   ( 1112)

هاای  ت در ندایاه باشد اما ایان حالا  رنگ می حنایی تا نگری

هاا تاک   کنیادیوم . مورد بررسی در این تحقی  مشااهده نشاد  

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Colletotrichum
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Colletotrichum
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شکل، در انتهاا مخروقای و ناوک تیاز     رنگ، داسیسدولی، بی

. باشاد میکرومتار مای   013×19-23هاا  ی آنباشند و انادازه می

ها فراوان، دماقی یا گرد، گاهی اوقات نامنظن بوده آپرسوریوم

ا(داب  . باشاد میکرومتر مای  9-019×11-0114ها ی آنو اندازه

-شوند و کمپدکد تشاکیل مای  ها به هن متصل میآپرسوریوم

باشند که یک رنگ و دارای مو یا خار می ها تیرهآسروول. دهند

دار و یک انتهای پیاازی شاکل   شکل دیوارهتا سه موی سوزنی

خارهاا  . نیز مشاهده شده است( 2114)دارند که توسط لیالیی 

 (.3شکل )میکرومتر قول هستند  311تا  91ی دارا

 

 
 

PCA (A )روی محیط کشت  Colletotrichum coccodes پرگنه قارچ -2شکل 

)مقیا   (C-Dآپرسوریوم)میکرومتر(.   21)مقیا  =( Bکنیدیوم و کنیدیوفور) .

 میکرومتر(. 01 =( )مقیا  E-Fو خارها ) آسروول .میکرومتر( 11 =
Fig 2. Colony of Colletotrichum coccodes on PCA (A); Conidia and 

conidiophore (B) (Bar = 10 μm); Appressoria (C-D) (Bar = 10 μm); 

Acervulus and setae (E-F) (Bar = 50 μm). 

 
-PCA (Aروی محیط کشت   Colletotrichum circinans پرگنه قارچ -8شکل 

B( کنیدیوم و کنیدیوفور .)C-D ) =  میکرومتر(.  11)مقیا( آپرسوریومE-F) 

 میکرومتر( 01 =( )مقیا  G-Hو خارها ) آسروول میکرومتر(. 11 =)مقیا  
Fig 3. Colony of Colletotrichum circinans on PCA (A-B); Conidia 

and conidiophore(C-D) (Bar = 10 μm) ; Appressoria (E-F) (Bar = 10 

μm); Acervulus and setae (G-H) (Bar = 50 μm). 
 

 شناختی مانند اندازه و شاکل ¬های ریختکدی ویژگی قور به

تواناد  آسروول، کنیدیوم، کنیادیوفور، خاار و آپرساوریوم مای    

کشت و دما قارار  بسیار تحت تاثیر شرایط محیطی مثل محیط 

های آگااردار از  ( بیان کرد که محیط کشت1112گیرد. ساتن )

-مختدف برای شناساایی گوناه  در دماهای  PCAو  PDA نمده

در ایان پاژوهش    دارد. بناابراین،  کااربرد  Colletotrichumهای 

از محایط   Colletotrichumهای منسوب به برای شناسایی گونه

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Colletotrichum
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Colletotrichum
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Colletotrichum
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Colletotrichum
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( 1112باه نظار ساااتن)  اساتفاده گردیااد.   PCAو  PDAکشات  

 C. lindemuthianum و C. gloeosporioides مورفولوژی کنیدیوم

 قاور  باه ها باا هان   های کشت آنبه هن شبیه است، اما ویژگی

هاای  رنگدانه C. lindemuthianum واعحی متفاوت است. گونه

 تاار ازکنااد و رشااد آن آهسااته تیااره در محاایط تولیااد ماای  

C. gloeosporioides  .ای از صااافات دامناااه بناااابرایناسااات

هاای متفااوت ناند    شناسی را بارای شناساایی گوناه    ریخت

Colletotrichum مااورد اسااتفاده قاارار دادنااد (Sutton, 1992.) 

دهد که ( نشان میCano et al., 2004های کنو و همکاران ) یافته

کدام صافات مناسابی بارای    زا و خارها هیچهای کنیدیومیاخته

های مهن نهت تفکیک ها نبودند و معیارگونهتفکیک و تمایز 

شناسای کنیادیوم و   ها، تولید یا عدم تولید سختینه، شاکل گونه

باشد. ناپایداری و تغییرپاذیری وسای  در ایان    آپروسوریوم می

های دارای صفات حد واسط یاا  صفات به همراه ونود ندایه

پذیری  پذیری زیاد تحت شرایط کشت و انعطافمخدو ، تغییر

ها های فوق را برای شناسایی گونهدر ترنیح میزبانی نیز معیار

در ایان   (.Cano et al., 2004(یر قابال اقمیناان کارده اسات )    

 بسااایار مشاااابه باااا گوناااه  C. coccodesپاااژوهش گوناااه 

C. gloeosporioides   بود که برای اقمینان از ناحیاهITS-rDNA 

( Damm et al., 2009استفاده گردید که با نتایج دمان و همکااران )  

که تشخی  ایان دو گوناه را مناو  بار مطالعاات مولکاولی       

های دیگر دانست مطابقت داشت. بطور کدی استفاده از ویژگی

یابی مولکاولی، شایمیایی، خصوصایات    های توالیاز قبیل داده

های مورفولویاک  فیزیولوژیکی و دامنه میزبانی در کنار ویژگی

تواند تا حد زیادی از تشخی  اشتباه ندوگیری نمایاد. باا   می

پذیری صفات هاهری، تجزیه و تحدیال   تونه به کاستی و انعطاف

بناادی شااناختی قبقااه¬تااوالی اسااید نوکدئیااک باارای ریخاات  

Colletotrichum هاای  روش عناوان  باه باشاد و  تار مای  قابل اعتماد

مشاکالت   بندی و ابزار مهمی برای حال مکمل مناسب برای قبقه

 .(Arzanlou, et al., 2015باشد )ها میمربو  به تعیین حدود گونه

 171ندایاه از میاان    30تعاداد   :شناسدایي مولکدولي   -8

زای آنتراکناوز  هاای بیمااری  ندایه نهت تایید شناسایی گونه

شاناختی  ¬زمینی و پیاز که بر اسا  خصوصیات ریخات سیب

C. circinans  وC. coccodes  تشخی  داده شده بودند، انتخاب

استفاده گردید،  ITS1و  ITS2سپد از نفت آ(ازگر . گردیدند

نفات باازی در    091با استفاده از این نفات آ(اازگر قطعاه    

که تکثیار   زمینی تکثیر شدهای مربو  به آنتراکنوز سیبندایه

 ای بااا ایاان نفاات آ(ااازگر در رابطااه بااا گونااه دنااین قطعااه

C. circinans  فضادی و  هاای پژوهشاگرانی از نمداه    افتاه باا ی

نصار اصافهانی و مرتضاوی     ،( Fazli et al., 2012) همکااران 

همچناین   .مطابقت داشات  .(2114)و کنو و همکاران ( 2004)

های مربو  به آنتراکنوز نفت بازی در ندایه 031تکثیر قطعه 

هاای لیالیای و   باا یافتاه   C. circinansپیاز در رابطاه باا گوناه    

 هاار و همکاااران و کاای( Leylaie et al., 2012) همکاااران

(Kiehr et al., 2012 )کدی نتایج حاصال   قور به. مطابقت داشت

کاه  ( 2112)های مولکولی با نتایج آبانگ و همکاران از بررسی

هاای  نفات باازی را در گوناه    911تاا   011تکثیر یک قطعاه  

Colletotrichum     گازارش نماوده اسات(Abang et al., 2002 )

 .مطابقت دارد

برای مطالعات فیدوژنی در تجزیه و تحليل فيلوژنتيک:  -4

نماینده مولکولی انتخاب شدند کاه   عنوان بهندایه  31مجموع 

ناون و همکااران   ددایه بر گرفتاه از مطالعاات کان    31تعداد 

(Cannon et al., 2012( و لیو و همکاران )Liu et al., 2011 بود )

 (.1نیز به این پژوهش اختصاص داشت )ندول ندایه  1و تعداد 

 Maximumدرخت فیداوژنتیکی ترساین شاده باا روش آناالیز      

Parsimony  براسا  توالی ناحیهrDNA-ITS  نند نشان داد که

Colletotrichum  باشند. در این تحقی ، قول تاوالی  مونوفیدتیک می

هاای  یاابی شاده در ندایاه   تاوالی  ITS-rDNAنوکدئوتیدی ناحیاه  

 نفت باز بود. Colletotrichum  ،031های مختدف گونه

 براساا  نتاایج   های مورد بررسی در این مطالعاه، ندایه

 و C. circinansآنالیزهای فیداوژنتیکی، باه دو شااخه تکاامدی     

C. coccodes  .شاناختی،  ریختهای  گی براسا  ویژهتعد  داشتند 

 01گاروه شناساایی شادند کاه      2آمده در  دست بههای  ندایه

ندایاه   121از پیااز و  C. circinans ی ندایه متعدا  باه گوناه   

http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Colletotrichum
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Colletotrichum
http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp?strGenus=Colletotrichum
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باشد. با توناه  زمینی میاز سیب C. coccodesی متعد  به گونه

هاای  ندایاه رسن شده، همه  Maximum Parsimonyبه درخت 

با  rDNA-ITSبراسا  ناحیه  C. coccodes  یابی شده کالدتوالی

که حاصال   C. coccodesدرصد با گونه 11 اعتبار سنجی مقدار 

( باوده،  Cannon et al., 2012ناون و همکااران )  مطالعاات کان  

تشاکیل یاک گاروه مونوفیدتیاک را داد     بنادی گردیاد و   گروه

هاای   ( و میزان شباهت توالی نوکدئوتیدی بین ندایاه 4)شکل 

درصد باود. در واقا ،    11مورد مطالعه در این تحقی  بیش از 

تعدا  داشات.    C. circinansترین گروه در این مطالعه به  بزر 

مقدار  با C. circinans یابی شده شاخه تکامدیهای توالیندایه

کااه حاصاال  C. circinans بااا گونااه درصااد 73اعتبااار ساانجی 

بنادی  گاروه باوده،   (Liu et al., 2011مطالعات لیاو و همکااران )  

دوماین گاروه در ایان مطالعاه را باه خاود       گردید، این کاالد  

 (.  4)شکل  اختصاص داد

هاای  در تفکیک گوناه  -rDNA ITSدر این مطالعه نواحی 

شااناختی ¬شناسااایی ریخاات تأییاادو  Colletotrichumنااند 

بود که با تحقیقاات دیگاران از نمداه شاریف و      مؤثرها گونه

مطابقت نشان داد آنها باا اساتفاده از تاوالی     1995) ) همکاران 

باه   C. graminicolaهاای  توانساتند ندایاه   rDNA ITS-نواحی 

ساورگوم   C. sublineolumهای دست آمده از ذرت را از ندایه

بیدی و همکااران  (. Sherriff et al., 1995)تفکیک و ندا نمایند 

ی عاماال آنتراکنااوز تیااره Colletotrichumهااای گونااه( 1119)

Malvaceae هااای را باار اسااا  تااوالیITS2  وD2  28از ژنS 

 C. gloeosporioidesشامل  ها را در دو گونهبررسی کردند و آن

گال ختمای و    روی بار  نمادی،    C. orbiculareروی پنباه و 

نانساون و   .(Bailey et al., 1996)بنادی کردناد   پنیرک تقساین 

هاای  همراه باا ویژگای   ITS-rDNAاز ناحیه ( 1117)همکاران 

کاه   C. nuphariolaی ندیاد  مورفولوژیک برای شناسایی گونه

 ,.Johnson, et al)کند، اساتفاده کردناد   به نیدوفر آبی حمده می

 ناند  باه هاای مرباو    گونه( 2114)لوب و همکاران  .(1997

Colletotrichum زا روی اعضای تیره پروتیاسه کاه گال    بیماری

رسد و ارزش اقتصاادی دارناد را   ها به فروش میبرخی از آن

شاناختی و مولکاولی بررسای    ¬های ریختبا استفاده از روش

ها در این تحقی  بر اساا  خصوصایات هااهری و    آن. کردند

 C. crassipes،C. gloeosporioidesهاای  گونه -rDNA ITSتوالی 

های مختدف تیره پروتیاسه شناساایی  را از گونه C. acutatumو 

همچنااین مطالعااات فانااگ و  .(Lubbe et al., 2004)نمودنااد 

فیدوژنتیکی باا  براسا  آنالیزهای ( Fang et al., 2011)همکاران 

هاای  های حاصال از تاوالی ژن  استفاده از تجزیه و تحدیل داده

بتاتوبولین، گدوتامین سنتاز، کاالمودولین، گدیسارآلدهید تاری    

نشاان داد کاه    rDNA-ITSفسفات دهیدروژناز و ناواحی ژنای   

مجازا   C. gloeosporioides complexاز گونه  C. coccodesگونه 

 C.liriopes ،C. verruculosum هاای ا گونهبوده اما ارتبا  نزدیکی ب
دارد، در حالی که در این پژوهش، فقاط از   C. spaethianum  و

استفاده گردید که نشاان دهناده ارتباا  نزدیاک دو       ITSناحیه

باشد که با مطالعات انجام می C. circinansو  C. coccodesگونه 

( Fagbola and Abang, 2004)باوال و اباناگ   شده توساط فاا   

 ITS-rDNAهاا بیاان کردناد کاه ناحیاه       مطابقت ندارد زیرا آن

و  C. circinansدو گونه تواند باعث تفکیک دقی  تنهایی نمی به

C. coccodes  مطالعاات مولکاولی   همچناین  . از یکدیگر گاردد

نشان داد که ( 2111)و لیو همکاران ( 2112)کنون و همکاران 

 Colletotrichumهاای  به تنهایی قادر به تماایز گوناه   ITSناحیه 

هاای توباولین، اکتاین،    آنها استفاده از ژن باشد و بنابراین نمی

هاای ایان   را بارای تفکیاک گوناه     ITSکیتین سنتاز و نواحی 

هاای  شود که ندایاه بنابراین پیشنهاد می. نند معرفی نمودند

تحدیل آماری قرار این تحقی  توسط دندین ژن مورد تجزیه و 

 .تری حاصل گرددگرفته تا نتایج مطدوب

عالئن ایجاد  زني تقاطعي: زایي و مایهآزمون بيماري -5

زمینی به دقت مورد زمینی سیبشده روی اندام هوایی و زیر

های هوایی، عالئن بیماری در بررسی قرار گرفت. در اندام

زمینی  های سیبها مشاهده نشد. در انداممونههیچ یک از ن

عالئن بیماری به صورت زخن  C. coccodesشده با  مایه زنی

ها و ساقه زمینی و تشکیل آسروول روی ریشهروی ساقه زیر

های های شاهد و نمونهزمینی مشاهده گردید. در نمونهزیر
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ز هیچ ندا شده از پیا C. circinansهای زنی شده با ندایهمایه

های دارای عالئن را به (. نمونه0عالئمی مشاهده نشد )شکل 

آزمایشگاه منتقل شده و برای نداسازی و شناسایی مجدد 

زنی های مایهگر مورد بررسی قرار گرفتند. در نمونهعامل بیمار

ها پیاز عالئن روی سطح فدد C. circinansهای شده با ندایه

های متفاوت با اندازه های مدور تیره رنگبه صورت لکه

های عامل بیماری به مشاهده شد که روی هر لکه آسروول

صورت دوایر متحدالمرکز تشکیل شده بود. روی ریشه، قب  

ها نیز آسروول قابل مشاهده بود. اما و گردن بعضی از نمونه

 C. coccodesهای های مایه زنی شده با ندایهدر نمونه

 ها هیچهای تمام نمونهو نیز بر های شاهد زمینی، نمونه سیب

 های دارای عالئن پد از(. نمونه9عالئمی مشاهده نشد )شکل 

 

 

دهنده : اعداد باالی هر شاخه نشانmaximum parsimonyبا آنالیز   Colletotrichumآرایه  rDNA-ITS ،39درخت فیدوژنتیکی ترسین شده براسا  نواحی  -4شکل

 ها تعداد نایگزینی نوکدئوتیدی، توسط خط مقیا  پایین شجره نشان داده شده است(. گونهباشد )قول شاخهتکرار می 1111از   اعتبار سنجی مقدار

 Monilochaetes infuscans  خارج گروه انتخاب شده است عنوان هب 

Fig. 4. A phylogenic tree of Colletotrichum inferred from rDNA- ITS from 39 taxa: Bootstrap values > 50% (1000 replicates) of maximum 

parsimony analysis is shown above the branches (bar indicates the nucleotide substitution in maximum parsimony analysis) 
 Monilochaetes infuscans is out group.



  1937،شهریور1،شماره78هايگياهی:جلدآفاتوبيماري

شستشو و سترون شدن در الکل و هیپوکدریاد سادین باا    

دو روش کشت بافت آلاوده و کشات آساروول روی محایط     

PDA  قرار داده شدند و قارچC. circinans     از پیااز مایاه زنای

شاااده باااا آن نداساااازی و خصوصااایات ماکروساااکوپی و 

 تاوان می نتیجه میکروسکوپی آن مورد بررسی قرار گرفت. در

 و  C. coccodesباا گوناه   بستر کشات  آلودگی صورت در گفت

 ایان  در قاارچ  ایان  از ناشای  آنتراکنوز بیماری آن در پیاز کشت

در صورت آلاودگی   همین ترتیب به .کرد نخواهد بروز گیاهان

 ایان  از ناشای  بیماری C. circinans زمینی به بستر کشت سیب

 بتنااو  صورت در که داد نشان این نتایج. شودنمی ایجاد قارچ

 نخواهاد  ونود آنتراکنوز بیماری بروز امکان پیاز زمینی با سیب

 .داشت
 

 

 
 

 هایزمینی سیب(. A-B()آسروول روی قوقه و ریشه) Colletotrichum coccodes هایزنی شده با ندایههای مایهزمینی سیب -5شکل 

 .(C()بدون هیچ عالئمی) C. circinansهای زنی شده با ندایهمایه
Fig 5. Inoculation of  potato with Colletotrichum coccode (acervulus on crown and root) (A-B); Potatoe inoculated with  

Colletotrichum circinans (no symptoms) (C). 
 

 

 
 

 زنی شدهپیازهای مایه(. A-B( )های پیازآسروول روی فدد)  Colletotrichum circinansهای زنی شده با ندایهپیازهای مایه -6شکل 

 .(C) (بدون هیچ عالئمی) C. coccodesهای با ندایه

Fig 6. Inoculation of onion with Colletotrichum circinans (acervulus on onion scales) (A-B); onions inoculated with  

Colletotrichum coccode (no symptoms) (C). 
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در رابطاه باا منبا     ( Nitzan et al., 2008)نیتزان و همکاران 

زمینی دو عقیده را مورد بررسی قرار دادناد؛   بیماری خال سیاه سیب

زاد مونب ایجااد  زاد نسبت به زاد مایه (دهاول اینکه زاد مایه خاک

دوم؛ شدت بیماری خال سیاه به میزان زاد شود، تر میبیماری شدید

مایاه  پد از انجام آزمایشات متعدد باا زاد . مایه خاکزاد بستگی دارد

استاندارد، مشخ  شد که نظر اول در رابطه با بیشتر باودن شادت   

زاد صحیح بوده و این حالت (ده زاد نسبت بهبیماری در حالت خاک

گیاهاان  . گذار بوده است مسئده بر عمدکرد گیاهان مورد آزمایش اثر

هاای  رشد یافته در خاک آلوده نسبت به گیاهان رشد یافتاه از (اده  

هاای  ها داشتند و نیز تعداد (دهآلوده، اسکدروت بیشتری روی ریشه

دختری ایجاد شده در گیاهان رشد یافتاه در خااک آلاوده کمتار از     

هاای  گیاهان سالن بوده است، در حالی که گیاهاان حاصال از (اده   

اماا در  . آلوده تعداد مشابهی (ده نسبت به گیاهان سالن تولید کردند

زاد افزایش یافت، عالئان  رابطه عقیده دوم وقتی میزان زاد مایه خاک

ها و پیشارفت اساکدروت روی   هوایی، حجن اسکدروت روی ریشه

توان گفت با باال بردن میازان  ها بدون تغییر ماند و در نتیجه میساقه

 .ماندزاد شدت بیماری ثابت میزاد مایه خاک

 نتيجه گيري کلي

ندایه قاردی با عالئن لکاه برگای،    171در این پژوهش 

زمینای و  های سایب پوسیدگی قوقه و ریشه یا گردن از میزبان

پیاز در مناق  مختدف استان اصفهان از نمداه فریادن، داران،   

باا مطالعاه   . دامنه، دادگان، رزوه و آشجرد نداساازی گردیاد  

 C. circinansها، دو گوناه  شناختی ندایه¬صوصیات ریختخ

 از  C. coccodesگوناااه . شناساااایی شااادند C. coccodesو 

 

گوناه (الاب در نظار گرفتاه شاد و       ندایه 121با  زمینیسیب

ندایه دوماین گوناه را بخاود     01از پیاز با  C. circinansگونه 

هاای  به منظاور تائیاد گوناه    شناسایی مولکولی. اختصاص داد

شااناختی شناسااایی شااده، بااا اسااتفاده از نفاات    ¬ریخاات

 .صورت پذیرفتITS4 و ITS1آ(ازگرهای 

زایی و تدقایح تقااقعی   های حاصل از اثبات بیمارییافته

آمده بیانگر آن است که در پیاز سفید پد از  دست بههای گونه

 C. circinans های گونهگذشت یک ماه از زمان تدقیح با ندایه

عالئاان بیماااری شااامل ایجاااد زخاان و پوساایدگی و تشااکیل  

ها و قب  مشاهده های عامل بیماری روی گردن، فددآسروول

تدقایح  . ها هیچ گونه عالئمای ایجااد نگردیاد   شد، اما در بر 

های پیاز نیز مونب بروز هایچ  به بوته C. coccodesهای ندایه

هاای  ح ندایهزمینی، تدقی در رابطه با سیب. عالئمی در آن نشد

C. coccodes  مونااب ایجاااد عالئاان بیماااری شااامل تشااکیل

زمینای و ایجااد زخان    آسروول روی قوقه، ریشه و ساقه زیار 

زایی آن را اثبات کرد، اما زمینی گردید و بیماریروی ساقه زیر

-هیچ گونه عالئمی روی میزبان سیب C. circinansهای ندایه

تواناد در پیشاگیری از   ایان نتاایج مای   . زمینی ایجااد نکردناد  

زمینی و پیاز که ناشی از عادم   بیماری آنتراکنوز در مزارع سیب

میزبان است، نقاش  رعایت تناوب زراعی صحیح با گیاهان (یر

 های مورد بررسی در این مطالعاه، همچنین ندایه. داشته باشد

 C. circinans براسا  نتایج آنالیزهای فیدوژنتیکی، به دو کاالد  

 .تعد  داشتند C. coccodesو 
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