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 چکیده
 زبانیماست که  کامل کلیسبا  هیدوپا ،زنگ نیگندم است. ا اهیزنگ س یماریبعامل  Puccinia graminis f.sp. tritici قارچ
 کهمناطق  یبرخ. در ردیپذ یمصورت آن  یروقارچ بر  یجنسمثل  دیلوتو بوده( .Berberis spp) زرشک اهیگ آنواسط 

زمستان  یوسپورهایتل توسط دشدهیتول یوسپورهایدیباز زرشک یها بوته ،دنندار را زمستان در بقا امکانها  یوردیوسپور
 یها برگ زرشک به جوش ی آلوده یها نمونه ،قیتحق نیا در .دنگرد یم بعد فصل به زنگ سیاه انتقال باعث و رفتهیپذ را گذران

و  لرستان فارس، سمنان، گلستان، مازندران، ،یشمال خراسان یها استان از عامل زنگ سیاه گندم قارچ ومیدیاس به مشکوک
قرار گرفت. در  یگندم مورد بررس اهیها به زنگ س ومیدیارتباط اس نیو همچن زبانیم ی گونه و یآور جمع ،یجنوب خراسان
         و Berberis vulgaris ،B. integerrima × vulgaris،B. integerrima × cartingia، B. orthobotrys دیبریپنج گونه و ه مجموع

B. integerrima  فقط دو مورد  ،حساس گندم ارقام یرو وسپورهایدیاس زنی مایه. از ندشد ییشناسا زبانیم عنوان بهاز زرشک
 Aecidiumو  .Puccinia magelhaenica، P. brachypodi ی گونهسه  یکروسکوپیشد. با مطالعات م ییشناسا اهیزنگ س

berberidis نادر اریجز در موارد بس نینابراب؛ ستندین اهیس زنگ ژهیو هب و غالت یها زنگ عامل کدام چیه که شدند ییشناسا، 
 در یبررس دمور یها استانگندم در  اهیزنگ س یماریدرختچه زرشک و ب یرو ومیدیاس یها جوش نیب یمشخص ی رابطه

 .            نداشت وجود پروژه نیا
 .زرشک، زنگ سیاه، گندم، میزبان واسط کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
مها  گنادم    یهاا  یماریباز  یکیگندم  اهیسزنگ بیماری 

 Puccinia graminisعامل بیماری قارچ بازیدیومیست است. 

f.sp. tritici Erikss. & Henning  .طیشرااین بیماری در است 
را در منااطق آلاوده ایجااد     یریناپاذ  جبراناپیدمی خسارت 

 یادیا ز تیا قابلهاا   یوردوسپور کهمناطق  یبرخ. در کند یم
زمسااتانرذرانی توسااط بقااا در زمسااتان را ندارنااد،  یباارا

 ،تلیوسااپورها انجااام شااده و از جوانااه زناای ایاان اسااپورها
را آلاوده   زرشاک  یها بوتهبازیدیوسپور تولید می شود که 

گوناه  . گردناد  یما باه فصال بعاد     قاارچ باعث انتقاال  ه دنمو
Puccinia graminis باا    هیا دوپاکامل و  ی با چرخه، یک زنگ

گیاااهی  یهااا رهیااتمیزبااانی شااامل اع ااایی از   ی دامنااه
Berberidaceae ومی و دیاسای  یهاا  زبانیم عنوان بهPoaceae 

 یمثال جنسا   دیا تول .باشاد  یما تلیومی  یها زبانیم عنوان به
 کااومینز .ردیپااذ یزرشااک صااورت ماا اهیااگ یقااارچ باار رو

 عنااوان بااهگناادمیان را  ی گونااه از تیااره 77، تعااداد (1971)
 تلیومی این گونه گزارش کارده اسات. همچناین    یها زبانیم

 ،( بر اساس بررسی منابع متعادد 2005) عباسی و همکاران
را  Mahoniaو  Berberis هاااای گوناااه از جااان  70تعاااداد 

 .اناد  کارده ومی ایان زناگ رکار    دیاسای  یهاا  زبانیم عنوان به
و  رانیا، جانیآررباکشور ( 1984و 1983) اوربان و مارکوا

معرفی نماوده   اهیسزنگ  خاستراه عنوان بهرا  کینزدخاور 
 ،رانیا ادر  یشا یرو یهاا  پیا ت یفعل تیوضعبه  با توجه. اند
است باه   دهیگردارائه  (1963) زهاری یلهیوس به که طور آن

زناگ   ی و توساعه  تکامال  مراکاز از  یکی ایران رسد یمنظر 
گوناه از جان     چهاار  یرو اهیسا زنگ  تاکنون. باشد اهیس

Berberis  انیگنادم  ی تیرهجن  از  17گونه متعلق به  40و 
 (.2002عباساای و همکاااران، اساات )شااده  دهیااد رانیااادر 

 اهیسا زنگ  یومیدیاس ی به مرحله زرشک یها بوته یآلودگ
 بار اسااس  . اسات  دهیگرددر ارتفاعات مختلف مشاهده  زین

آلاوده باه زناگ     زرشاک  یها نمونه آمده عمل به یها یبررس
مشااهده   ایا درمتار از ساط     2380تاا   650از ارتفاع  اهیس

 یهاا  بوتهاز  یبرخ کینزدارتباط  توجه قابل ی نکته .دندیگرد
 انیگنادم با  زنگ سیاه یومدییاس ی آلوده به مرحله زرشک

و  اناداز  هیساا در  کاه  این زنگ است یومیتلآلوده به مرحله 

باه وجاود    باا توجاه  بودند.  دهییرو زرشک یها بوتهاطراف 
در  اهیسا زناگ   دیومیاسا آلوده باه   زرشکمتعدد  یها بوته

 یومیا تلآلاوده باه مرحلاه     انیگندم نیهمچنارتفاعات باال و 
 یکوهساتان  یناواح در  ژهیا و بهزنگ در همان ارتفاعات  نیا

در  یمهما نقا    یاهیا گجواماع   نیچن رسد یمالبرز به نظر 
عباسی ) دارا باشند اهیسزنگ  دیجد ینژادها جادیاو  تکامل

 میاازانهاادف از ایاان تحقیااق بررساای  .(2002و همکاااران، 
گیااه   یهاا  بارگ موجاود بار روی    یهاا  جاوش ارتباط باین  

 .یاه گندم استزرشک با زنگ س
 

 ها رو مواد و 

 یبردار نمونه 

مشکوک به زنگ  یهاومیدیاساز  یبردار نمونه منظور به
 1389ساال  ماه  نیفرورد لیاواگندم روی زرشک، از  اهیس

خراساان شامالی، مازنادران،     یهاا  استاناز مناطق مختلف 
 یدهایاابازدساامنان، خراسااان جنااوبی، گلسااتان و فااارس  

باا توجاه باه شارایط      ها یبردار نمونهبه عمل آمد.  یمتعدد
ادامه  رماهیتتا اواسط  محل اجرای پروژه یها استاناقلیمی 
 مشاکوک باه   عالئ اولین  ی . از زمان ظهور یا مشاهدهیافت

 یباردار  نموناه روز  20تاا   اسیدیوم بر روی زرشک هار ده 
ت درختچه و همچناین  از تمام جها یبردار نمونه. شدتکرار 

 ومیدیاساا یدارا یهااا باارگ. گردیااد انجااام ارتفاااع متفاااوت
 شاکل  کاه  یصاورت شدن باه   خشکپ  از  شده یآور جمع

 یباارانشااود  ادیااز راتییااتغدسااتخوش  یدیاسااباارگ و 
در یخچاال   یای زا یماار یبمطالعات میکروسکوپی و آزمون 

 .نرهداری شدند

 
 زبانیم ییشناسا

 ییها نمونهآلوده به اسیدیوم  یها درختچهاز درختان و 
و میااوه باارای  نیااآر گاالجدیااد و دوساااله،  یهااا شاااخهاز 

 و در سااایه خشااک شااد.  یآور جمااعشناسااایی میزبااان  
در بخا    یشناس اهیگکلیدهای شناسایی میزبان بر اساس 

گیاه شناسی موسسه تحقیقاات گیاهپزشاکی کشاور انجاام     
 شد.
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 ییزا یماریباثبات 

 (1962) کاساتیک  اسیدیوساپورها طباق روش   یزنا  هیما
همراه با تغییراتی انجام شد.  (2004)  استالتیک و همکارانو

 24وده باه اسایدیوم را باه مادت     لا آ یهاا  برگبدین منظور 
پتری حاوی کاغاذ مرطاوق قارار داده تاا     تشتک ساعت در 

 یزنا  هیا ما اسیدیوم ها بارور و اسیدیوسپورها آزاد شاوند. 
( روی ارقااام 2008) نظااری و همکاااران  باار اساااس روش

. ایان  گردیاد انجام  Sr31حساس و همچنین ارقام حامل ژن 
 Sr31تاااک ژنااای حامااال     یهاااا  نیااا الارقاااام شاااامل  

(Federation×4/Kavkaz  وLine E/ Kavkaz و همچنااین دو )
عاالوه  بودناد.   Local Redموروکو و  یالملل نیبرق  حساس 

اسیدیوسپورها روی ارقام تجاری گندم حامال ژن   ها نیابر 
Sr31  چهاارده  ندشاد  یزنا  هیا مامانند فالت و شیرودی نیز .

ای بار اسااس    گیاهچاه تیاپ آلاودگی    یزنا  هیماروز پ  از 
 0-4و در مقیااااس ( 1995) روش مکینتااااش و همکااااران 

 Plantago اساایدیومهای میزبااان .شااد یبااردار ادداشااتی

lanceolata   رغ )روی میزبان مَشاهد  عنوان بهنیزCynodon 

dactylon )گردیاد. تیماار شااهد آق مقطار بادون      ی زنا  هیما
 اسیدیوسپور با سه تکرار اعمال شد.  

 
 ها جو میکروسکوپی  ییشناسا

و  هاا  یدیاسا  ،شاکل شناسای   اتیخصوصا با توجه باه  
 یهاا  نموناه  .ناد قارار گرفت  ییشناساا مورد  وسپورهایدیاس

جدیاد   یهاا  نمونهشامل برخی  قیتحق نیادر  یبررسمورد 
 یهااا نمونااهمختلااف و  یهااا اسااتاناز  شااده یآور جمااع

وزارت جهااد   یهاا  قاارچ هرباریومی موجاود در مجموعاه   
، هاااا نموناااه یبررسااادر خصاااو   کشااااورزی بودناااد.

 یبررسا  کروساکو  یومیاسترها توسط  جوش یمورفولوژ
 ریاازهااا در  جااوشاز  یکروسااکوپیم یدهایاسااال. دیااگرد
 یدهایاسااال هیااتهشاادند. جهاات  هیااته کروسااکو یومیاستر

 الکتوفناالو  درصااد 30 کیااالکت دیاساااز  یکروسااکوپیم
هاا   جاوش  یدرونا سااختار   ی مطالعاه  یبرا. دیگرداستفاده 

هاا   جاوش و باا دسات از    یجراحا  غیتبا  یمتعدد یها برش
از  الکتوفنال در  یکروساکوپ یم دیاسال یهیتهو پ  از  هیته

 کروساکو  یمها توسط  جوش یآناتوم ه،شد هیته یها برش

ابعاد اسپورها، طول  یریگ اندازهمورد . در دندیگرد یبررس
 شااده یبررساا یهااا نمونااهاسااپور در  70 و عاارت تعااداد

ابعااد   ،شاده  یبررسا  یهاا  نمونه یتمامشد. در  یریگ اندازه
 الکتوفناال در شااده هیااته یهاااونیپرپاراساااسااپورها در 

سااط   ناااتیتزئ ی شاادند. جهاات مطالعااه   یریااگ اناادازه
اسااتقرار منافااذ  ی تعااداد و نحااوه نیهمچنااسااپورها و سیوا

 یدهایاسااال یبررسااعااالوه باار  وسااپورهاینیاورد یتندشاا
صافحه    یکروساکوپ یم سات  یسباا   شده هیته یکروسکوپیم

DICشاااامل یکروساااکوپیم یهاااا کیاااتکناز  1روشااان
 و  2

بهره گرفته شد. در مورد ناام   4فاز کنتراستو  3ینومارسک
 نیهمچنمراحل مختلف  یاسپورهاو  ها زنگمراحل مختلف 

در  یتندشا استقرار منافذ  ی سط  اسپورها و نحوه ناتیتزئ
 شاده  ارائهاصطالحات  ی از مجموعه وسپورهاینیاوردسط  
 یها واژهفاده شد. است( 1983)  ط کومینز و هیراتسوکاتوس

 .دیگرداقتباس  ) 1970) رینر از ها زنگمربوط به شرح 

 
 ناای 
ی هااا اسااتاننمونااه طاای سااه سااال از  287مجمااوع در 

شاااهرود(، )خراسااان شاامالی، خراسااان جنااوبی، ساامنان  
ی و آور جماااعمازنااادران، فاااارس، لرساااتان و گلساااتان  

 متفااوت ماورد بررسای    االمکاان  یحتی باکیفیت و ها نمونه
در طی سالهای اجرای پاروژه شادت و زماان     قرار گرفتند.

 عالئاا ظهااور عالیاا  بساایار مختلااف و متنااوع بااود. مااثال  
ی مختلاف از  هاا  اساتان مشکوک به اسیدیوم زنگ سایاه در  

در خراسان جنوبی( تا اواخار تیرمااه   ) ماه نیفرورداواسط 
(. 3تاا  1 هاای شکل)در خراسان شمالی قابل مشاهده بودند 

 هاا  برگی اسیدیوم روی ها جوشدر استان مازندران تعداد 
در اساتان   جاوش روی هار بارگ متفااوت باود.      19تا  5از 

ی بعد ها سالبیشتر از  1389دت آلودگی در سال سمنان ش
 بود.

                                                 
1
Bright field 

2
Differential interference contrast 

3
Nomarski 

4
Phase contrast 



 ربانی نسب و همکاران                                                                                                                                                  14

 
 

                    
 
 
 
 

 .)لرستان( مرحله تابستانگذرانی زیر برگ زرشک  -2شکل                       (برگهای کامال آلوده زرشک به اسیدیوم )خراسان شمالی -1شکل 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .اسیدیوم زنگ بر روی برگ زرشک )خراسان جنوبی( -3شکل 

 زبانیم ییشناسا
زرشاک در   شاده  ییشناساا  ییدهایا بریهو  هاا  گونه 
 بود. مختلف مطابق جدول یک یها استان
 ییزا یماریباثبات 

عالئ  آلودگی مربوط به اوردینیوم فقط روی برخای  
شاده مشااهده گردیاد. بررسای      یزنا  هیا مای گنادم  ها نمونه

 جاز  باه ی گندم  مایه کوبی شده مشخص نماود کاه   ها نمونه
ی شیراز و یک جدایه از  دو مورد )دو جدایه  از چهل چشمه
از  ساایر جدایاه    کی چیهشهرستان ازنا در استان لرستان( 

 ی به زنگ سیاه را روی گندم ایجاد نکردند.  آلودگ عالئ ها 

 های مختلفگونه ها و هیبریدهای شناسایی شده زرشک در استان  - 1جدول 

 گونه یا هیبرید میزبان استان

 خراسان شمالی

Berberis  vulgaris 

B. integerrima × vulgaris 

B. B. integerrima × cartingia 

B. orthobotrys 

B. integerrima 
 Berberis  vulgaris خراسان جنوبی

 B. integerrima × vulgaris سمنان ) شاهرود(

B. integerrima 
 .Berberis spp مازندران

 B. integerrima × vulgaris فارس

B. integerrima 
 Berberis integerimma لرستان

 .Berberis sp گلستان
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 ها جو  یکروسکوپیم ییشناسا
 یهاا  نموناه و بررسی  شده انجامبر اساس تحقیقات 

زنگ ریال   یها گونهروی زرشک،  Aecidiumمتعدد از جن  
 یهاااا گوناااهروی ایااان جااان  گیااااهی شناساااایی شاااد. 

 به شرح زیر بود: شده ییشناسا

 
Puccinia graminis Pers., Neues Mag. Bot. 1: 119 

(1794) 

Syn. Aecidium berberidis Pers., in Gmelin, 

Systema Naturae, Edn 13 2: 1473 (1792) 

 (Aecidium berberidis)زنااگ ساایاه  یدمیاساا ی مرحلااه
از  شااده یآور جمااعمتعااددی از زرشااک  یهااا گونااهروی 

 نیتار  عیشاا  گونه نیا. بدون شک سراسر کشور مطالعه شد
زرشاک در کشاور اسات و بار اسااس       ی کننده آلودهزنگ 

و همچناین   (1998)  کریمای و همکااران   قبلای  یهاا  گزارش
در ایاان تحقیااق در مااوارد متعااددی  آمااده دساات بااهشاواهد  

. ساازد  یما زرشاک وارد   یهاا  بوتاه خسارت چشمریری به 
 دیناسیومی زنگ سیاه روی زرشک ب ی مشخصات مرحله

 شرح است:
معماوال   و باوده   یکروو  یدرمیاپ ریز ها ومیاسپرموگون

 یهاا  بارگ  نیریا زدر ساط    یگاهبرگ و  یفوقاندر سط  
 یهاا  دساته  صاورت  باه  رناگ  یا قهاوه  یها لکه یرو زرشک

 یعسال از  ها ومیاسپرموگون. رنگ شوند یم لیتشکمشخص 
در  یگروها  صورت به هاومیاساست.  ریمتغ رهیت یا قهوهتا 

 لیتشاک برگ  یفوقانندرت در سط   هبرگ و ب نیریزقسمت 
 ومیاسا  یها دستهدارند.  یا استوانهتا  یفنجانشده و حالت 

. گاردد  یما  لیتشاک بارگ   یاصال در امتداد رگبرگ  یگاهها 
 یهاا  وهیا مو دم  هاا  وهیا م، هاا  دم برگعالوه بر سط  برگ، 

. گردناد  یما آلاوده   ومیاسا  یهاا  دساته توساط   زیا ن زرشک
، هاا  وهیا م دنیرسا باعاث عادم    وهیم یروها  ومیاس لیتشک

و  هاا  وهیا م یرنرا  رهیا تو  یدگیچروکها،  شدن خوشه خشک
 ومیدیا پر یدارا هاا  ومیاسا . گاردد  یما  ها آن زشیرباالخره 

. رساد  یما  متار  یلا یم 4/2ارتفاع آن تاا   کههستند  درنگیسف
باا   رناگ  یبا  وارهیا د یدارا یچنادوجه  غالا   وسپورهایاس

 وارهیا د. ضاخامت  باشاند  یم کرومتریم یکضخامت حدود 

 نیطارف از   یبا اساپور   رأسباه   لیمتما ای رأسدر قسمت 
ضاخامت   نیا ا. وجاود  باشاد  یما  کرومتار یم 5/4-7بوده و 
 رااریدرا از  اهیساازنااگ  ومیاساا، وسااپورهایاسدر  ییانتهااا
 یومیاس ی مرحله که انیگندم کیکلیهتروماکروس یها زنگ

. ساازد  یما  زیمتماا  ،دهناد  یما  لیتشاک  زرشک یروخود را 
اسات و   فیا ظر یهاا  لیزگ یدارا وسپورهایاسهای  وارهید

 یهاا  لیا زگ ،دسات کیا و  فیا ظر یهاا  لیا زگ نیبا بع ا  در 
. ابعااد  خورناد  یما متفااوت باه چشا      یها اندازهدرشت با 

 16-24×  15-20 شاده  یبررسا  یها نمونهدر  وسپورهایاس
 شدند. یریگ اندازه کرومتریم

 
Puccinia magelhaenica J. Peyritsch, In P. 

Magnus, Ber. Naturwiss. -Med. Vereins 

Innsbruck 21: 41 (1894) 
Syn. Puccinia brachypodii var. arrhenatheri 

(Kleb.) Cummins & H.C. Greene, Mycologia 

58(5): 709 (1966) 

Puccinia arrhenatheri (Kleb.) Erikss., in Cohn, 

Beitr. Biol. Pfl. 8: 1 (1898) 

ان کشاور روی  آلوده به این زنگ از سه اسات  یها نمونه
. و شناساایی شادند   یآور جماع  Berberisدو گونه از جن  

و  هاا  ومیاسپرموگونتوسط  شدت به شده یبررس یها نمونه
 یجاارو  دیشاد آلوده شده بودناد. حالات    یدیاس یها دسته

 یهاا  برگو  شد یم دهیدآلوده  یها سرشاخه یروجادوگر 
شده بودند در هر  کوچکاندازه از لحاظ که نیاآلوده ضمن 

 کیساتم یس یهاا  دساته توسط  کامل طور به با یتقردو سط  
  یوبا  کا   یهاا  دساته پوشانده شده بودند.  ومیاسپرموگون

قابال مشااهده    ها برگ نیریز یهیناحدر  یدیاس کیستمیس
پوشااانده بودنااد.  کااامال باارگ را  نیریاازسااط   کااهبودنااد 

کوتااه و   معموال  ومیدیپربودند و با  شکل یفنجان ها یدیاس
در  هاا  یدیاس اتیمحتواحاطه شده بودند.  یدیسف  یوب ک 

بودناد.   رناگ  یناارنج  کاامال   شده یآور جمعتازه  یها نمونه
-10به ضاخامت   یخارج ی وارهیدبا  یومیدیپر یها سلول

 4-5باه ضاخامت    دار لیا زگ یداخل یوارهیدو  کرومتریم 7
گارد،    یوب ک نمونه  نیادر  وسپورهایاسبودند.  کرومتریم
 وارهیددار بودند.  گوشه غالبا نامنظ  و  اشکالبه  ای ی ویب
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 1-5/1بااود و حاادود  دار لیاازگ متااراک و  فیااظر طااور بااه
 وارهیا ددار  گوشه یها قسمتضخامت داشت. در  کرومتریم
 اسیا قدر  یولا  شد یم دهید یشتریبضخامت  یاندکطور  به

نموناه فاقاد ضاخامت     نیا ا اهیسا زناگ   یومیاسا با مرحله 
داشات. ابعااد    کساان یبا ضاخامت   ایوارهیدبود و  ییانتها
 کرومتریم( 16-)19-27(-35( × )13-)16-21 وسپورهایاس

در جاروی جادوگر  عیشابا توجه به حالت  شد. یریگ اندازه
در ساط    کیساتم یس یها یدیاسو  شده یبررس یها نمونه

 P. magelhaenicaتحات گوناه    هاا  نموناه ، این ها برگ نیریز
 یهااا نمونااهیکاای از  ITSتااوالی  ی . مقایسااهردیااگ یمااقاارار 
موجود در باناک ژن   یها یتوالاز زنگ فوق با  شده یبررس

مرکا    ی قرابت با گونه یدارا گونهنشان داده است که این 
P. brachypodii s.lat.   (منتشرنشاده است )عباسی، اطالعاات 

 هاااینااام بااه  یااترتگونااه را بااه   نیااا( 1986) جااایروم.
P. arrhenatheri  وP. brachypodii var. arrhenateri  رانیااز 

 اوربان و ماراکوا  بر اساس نظر هرچند. است کردهگزارش 
 است. P. magelhaenica آرایه نیا یبرااس   نیبهتر( 1994)

زنگ مذکور در  ،در تحقیق حاضر شده انجامطبق مشاهدات 
مختلاف خراساان    یهاا  بخا  در  ژهیا و بهاخیر و  یها سال

 یدیشاد  یدمیا اپخراسان شامالی و جناوبی( باعاث    )بزرگ 
است.  کردهوارد  زرشک های به باغ یادیزشده و خسارات 

 نیا ا یزباان یم ی و دامناه  پاراکن  در مورد  شتریباطالعات 
اورباان و    آن توساط  یومیا تل یهاا  زبانیم نیهمچنزنگ و 
 یهااا نمونااهشااده اساات. برخاای از  ارائااه (1994) ماااراکوا
دارای  P. magelhaenicaتحااات گوناااه   شاااده ییشناساااا
 به شرح ریل بودند. یمالحظات

، Berberis vulgaris یرو شااده یبررسااالااف( در نمونااه 
نامشاخص(،   قیدق)محل  یجنوباز خراسان  شده یآور جمع

 یهااا ومیاسااهااای آلااوده بااه    ، برخاای باارگ 1388 ریاات
P. magelhaenica اهیسا زنگ  یها ومیاسبه  زمان ه  طور به 
در  P. magelhaenica یهاا  ومیاساپرموگون ه  آلوده بودناد.  

هار دو ساط    گااهی  و  یفوقاان تمام ساط    اغل این نمونه 
 یمااواردپوشااانده بودنااد. در  متااراک  صااورت بااهباارگ را 

. در این نمونه شدند دهید یا لکه صورت به ها ومیاسپرموگون

توسااط قااارچ  هااا ومیاسااپرموگون یتمااامدر غالاا  مااوارد 
 یروآلاوده شاده و    شادت  باه  Darluca filumهیپرپارازیات  

. شاد  یما  دهیا د تیا پرپارازیه نیا ا یهاا  ومیدیا کنیپبرگ تنها 
 ،شده لیتشکبرگ  نیریزدر سط   کوتاه یفنجان یها ومیاس

برگ را آلوده  نیریزتمام سط   اغل  و داشته متراک حالت 
 یهاا  دسته صورت به ها ومیاسه  البته  یموارد. در کنند یم

 هیتهاز این نمونه  یمتعدد یدهایاسال. شوند یم دهیدبزرگ 
باا   ییوسپورهایاس ،اهیسزنگ  یوسپورهایاساز  ریغشد و 

 طاور  باه  یچندوجه اغل ، کسانیضخامت  یدارا ی وارهید
 15-19اسپورها  دیاسال کیشدند. در  دهید دار لیزگ متراک 

-25(-28× ) 13-20 رار ید دیاسالو در  کرومتریم 24-18× 
بود. طبق اطالعات مندرج در مناابع در ماورد    کرومتریم 16

نموناه   نیاابعاد در   P. magelhaenicaابعاد اسیوسپورهای 
 P. magelhaenicaدر مناابع در ماورد    شده ارائهاز اطالعات 

 ژهیا و باه  یآلاودگ  پیا تبا توجاه باه    هرچنداست.  تر کوچک
 کااهوی جااادوگر و وجااود حالاات جااار هااا ومیاساا  یااآرا
 .Pشاد، نموناه تحات ناام      دهیا دنموناه   نیا ادر   یوبا  کا  

magelhaenica   جالا  در ماورد ایان     ی قرار داده شاد. نکتاه
قارچ   سهمیزبان به  یها برگبرخی  زمان ه نمونه آلودگی 

P. graminis + P. magelhaenica + D. filum .بود 
از خراساان   شده یآور جمع، Berberis vulgaris یروق( 
، در ایان نموناه ها  فقاط     1389ماه ، خرداد رجندیب، یجنوب
 کیستمیس یها ومیاسپرموگونبودند.  آلودهجوان  یها برگ

 یبرخا دیده شد. در  متراک  صورت بهدر هر دو سط  برگ 
      باه قاارچ هیپرپارازیات     هاا  ومیاساپرموگون  یآلاودگ ها  برگ

D. filum باارگ  نیریاازدر سااط   هااا ومیاسااشااد.  دهیااد
دیاده   کوتااه  ومیدیا پرباا   کیساتم یسو  متاراک   صاورت  به

 سااتیفومیه یا گونااهتوسااط  هااا ومیاساا یبرخااشاادند. 
 وسااپورهایاسآلااوده شااده بودنااد.  شاادت بااه ای ناشااناخته

در  کاه  یلیمساتط و  دهیکشا  ایا و  ی او یب، یکرو  یوب ک 
. شاد  یم دهید ها آندر  یچندوجه تیوضعتمام حاالت فوق 

 متاراک  و  فیا ظر طاور  باه و  رناگ  یبا  وسپورهایاس وارهید
باااود. ابعااااد  کرومتاااریم 1-5/1باااا ضاااخامت  دار لیااازگ
باا   یاسپورها که کرومتریم 19-30×  15-20 وسپورهایاس
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اساپورها   بیشترشده و  دهید کمتر کرومتریم 29و  30ابعاد 
طول اسپورها به  هرچندقطر داشتند.  کرومتریم 20-25 نیب

پهناای   ولای اسات   کیا نزد کرده رکر( 1971) نزیکومچه  آن
در مناابع   رکرشدهاز ابعاد  تر ک نمونه نیز  نیااسپورها در 

 است.
، گااادوکانلو، یشااامال، خراساااان .Berberis sp یروج( 

  یوبا  کا  جادوگر روی نموناه   یجارو، حالت 19/2/1391
جااوان  یهااا باارگ نیریاازدر سااط   هااا ومیاسااشااد.  دهیااد

. بااود  همااه سااط  باارگ را پوشااانده  ریاافراگ صااورت بااه
دارای تناااوع در ابعااااد بودناااد در برخااای   وساااپورهایاس

دار باا   ، گوشاه یچنادوجه اساپورهای   شده هیتهاسالیدهای 
و ابعاد  ینارنج-زرد اتیمحتوبا  دار لیزگو  رنگ یب وارهید

دیاااده شاااد. همچناااین در    کرومتاااریم 23-18×  19-17
 کاامال   یهاا  ومیاسا نموناه و از   نیهماز  یررید یدهایاسال
-27×  16-20و معاادل   تر بزرگ یکم وسپورهایاس دهیرس
 یهاا  ومیاس نیا ایآکه  ستینمیکرومتر بودند. مشخص  21
کاه تناوع در    ایان  ایا هساتند و    گاروه دو  ریا فراگ کیستمیس

. شااود یماامربااوط  هااا ومیاساااناادازه بااه رشااد و بلااوغ   
بااا توجااه بااه تیااپ آلااودگی و یکنااواختی در  درهرصااورت

اسیوساااپورها نمونااه تحاات گوناااه    ی ضااخامت دیااواره  
P. magelhaenica .قرار داده شد 

، باالتر از یشمال، خراسان .Berberis sp یرود( 
 ی نمونه هیشب ها ومیاس، تیپ آلودگی 19/2/91، گدوکانلو

که ابعاد  جال  این ی شده در بخ  )ج( است. نکته بحث
شد  یریگ اندازه کرومتریم 19-29×  17-20 وسپورهایاس

از نمونه )ج( داشتند.  تر بزرگو اسپورها در مجموع ابعادی 
 کرومتریم 7-9با  اریشتر  یضخدر قسمت  ومیدیپرسلول 

 طور به ها سلولاین  ی دیواره نازکضخامت بود. در قسمت 
 ضخامت داشت. کرومتریم 3-4و  دار لیزگ فیظر

، سد بارزو، در یشمال، خراسان .Berberis sp یروه( 
موضعی و سیستمیک به دو وضعیت  ها ومیاسنمونه  نیا

و  ریزسط   کلدر  پراکنده یها ومیاس. شوند یمدیده 
 یوسپورهایاسو  تر کوتاه ومیدیپربرگ با  یرو بع ا 
 یها ومیاسمیکرومتر و  20-27×  17-21به ابعاد  تر کوچک

 یا تودهبرگ را نپوشانده و  کل کهبلند  ومیدیپرنوع دوم با 
 20-35×  16-22با ابعاد  تر بزرگ یاسپورهاهستند و 

که  رسد یمبلند به نظر  یها ومیاس نیادارند. در  کرومتریم
 .ترند بزرگ ومیاساسپورهای در قاعده 

 ی در نمونه یا دستهوجود دو نوع اسیدی سیستمیک و 
 ی از گونه( 1966) کومینز و گرین با شرح کامال بارزو  سد

P. brachypodii var. arrhenatheri  منطبق است. نامبردگان
 یها بخ سیستمیک را روی  یها ومیاسفوق  ی در گونه

را روی برگ سایر  یا دسته یها ومیاسو جاروی جادوگر 
 .اند کردهگیاه زرشک گزارش  یها بخ 

آلوده  یها برگ یآلودگ ،در این نمونه رریدجال   ی نکته
اساات  Eudarluca caricisبااه زنااگ بااه قااارچ هیپرپارازیاات 

 انیا مسط  بارگ در   یروقارچ  یها ومیدیکنیپ که یطور به
 لیتشاک  ومیاسا ها درون  ومیدیکنیپ. شود یم دهید ها ومیاس

 کیساتم یس یهاا  ساه یرو  هاا  ومیاساپرموگون  بلکاه اند  نشده
 .اند کرده آلودهقارچ در داخل برگ را 

، قلعااه حساان، یشاامال، خراسااان .Berberis sp یروو( 
قسامت   ایا و تمام  یرو کیستمیس یها ومیاس، 19/2/1391

 لیتشاک  زرشکو جوان  کوچک یها برگ نیریزاعظ  سط  
باا   یها ومیاسو از  یفنجان کوتاه ها ومیاس ومیدیپراند.  شده
-21 وساپورها یاس. ستین یخبربلند در این نمونه  ومیدیپر
شاادند. نمونااه بااه   یریااگ اناادازه کرومتااریم 26-17×  16

Darluca filum .ه  آلوده بود 

 
Puccinia brachypodii sensu lato. 

، نیقاااا، زهاااان یجناااوب، خراساااان .Berberis sp یرو
 یهاا  نموناه نموناه بارخالف    نیا ا، در 1391 ماه بهشتیارد

 یهااا ومیاساا P. magelhaenicaتعیااین نااام شااده تحاات   
روی تمام سط  زیرین بارگ و   کوتاه ومیدیپرسیستمیک با 

جااادوگر دیااده نشااد. در عااوت   یجاااروهمچنااین حالاات 
در هار دو ساط  بارگ     ییهاا  ومیاسا  یدارامذکور  ی نمونه

تمام سط  برگ را  ها ومیاسهستند.  نیریزدر سط   ژهیو به
 صورت به یانیماطراف رگبرگ  ینواحدر  غالبا نپوشانده و 

 ومیدیااپر. انااد افتااهیدر امتااداد رگباارگ گسااترش   یطااول



 ربانی نسب و همکاران                                                                                                                                                  18

بلندتر ه   یاندک ای متر یلیم کیبلند است و تا  وسپورهایاس
 ایا  کانج دار و در محل  همیشه گوشه وسپورهایاس. رسد یم

. ضاخامت  دیا آ یما به نظار   تر  یضخ یاندک وارهیدها  گوشه
 کرومتار یم 1-5/1 نیبا  کانج بادون   یهاا  قسامت در  وارهید

 اتیا محتوو  دار لیا زگ فیا ظر طاور  به رنگ یب وارهیداست. 
-21 وساپورها یاساست. ابعاد  ینارنج-زرد اغل اسپورها 

ست. با توجه باه عادم وجاود    ا کرومتریم 27-20( × 15)18
عادم وجاود    نیهمچنا وی جاادوگر در نموناه و   حالت جاار 

 رساد  یما سیستمیک با پریدیوم کوتااه باه نظار     یها ومیاس
                     نموناااه ماااذکور باااه یکااای از اع اااای گوناااه کماااپلک  

P. brachypodii.  غیر سیستمیک تعلاق داشاته    یها ومیاسبا
   باشد.
مختلف  یگونه ها ینشان داد که آلودگ قیتحق نیا جینتا

 Pucciniaگوناه از   نیتوساط چناد  بیشاتر   رانیزرشک در ا
گوناه هاا در گنادم     ریگونه سا کیجز  بهشود که  یم جادیا
  خاود  زباان یگوناه م  یاختصاصا و احتماال  ستندین زایماریب

دارد.  یشاتر یب یهاا  یباه بررسا   ازیا نامار   نیا یول هستند
شاده فقاط    یبررس ی نمونه 287 آنچه مسل  است از تعداد
در  اهیسا  زناگ  یاوردوساپورها  دیا دو نمونه قاادر باه تول  

 در باا  کاه  بودند ( لوکال رد و موروکو) گندم ارقام حساس
 نیا ا انرریا ب ،شاده  یبررسا  یها ونهتعداد کل نم گرفتن نظر

 زرشاک  یهاا  بوتاه  عیپراکن  وس رغ یعل  است که مطل 
گوناه   زباان یم هاا  بوتاه  نیا اغل  ،کشورمختلف  مناطقدر 
 زایماااریگناادم ب یباشااندکه در رو یمختلااف زنااگ ماا یهااا
 اهیزناگ سا   یدمیا در باروز اپ  یاحتماال نق  مهم و ستندین

 یلا یتکم یها یبه بررس ازیادعا ن نیاما اثبات ا .گندم ندارند
غاالت   یزنرهاا  یهایدمیا اپ وقاوع رسد که  یدارد. به نظر م

مناسا  آق و   طیحسااس و شارا   زباان یبر وجاود م  عالوه
باد  انیاست که توسط جر ییارودوسپورهااز  متاثر ییهوا

 و غارق  منااطق از  عمادتا  ( ی)جبهاه ساودان   یموسام  یها
 رددر ماو  هیفرضا  نیا و ا شوند یم رانیا وارد یغرب جنوق

و احتمااال  1382و  1371 یزنااگ زرد در سااالها  یدمیاااپ
 نیمحققاا توسااط UG99گناادم نااژاد  اهیگسااترش زنااگ ساا

ساینگ و همکااران،   ) اسات  گرفتاه  قرار دیتاک مورد مختلف
 دراغلا   Sr31 ریا نظ مقااوم  یهاا  ژنوجود  یاز طرف (2011

 عادم  باعثکه  ،دارد وجود رانیا در کشت موردارقام گندم 
 اساس بر .است شده رانیا مناطق اغل  در اهیس زنگ ظهور
 عناوان  به تواند یم زرشک یزمان ،شده نجاما یها یبررس

 فاصاله  که شود یم محسوق گندم یبرا  یمستق مشکل کی
 باشاد  متار  100 از کمتار  زرشک یها اهچهیگ و مزارع نیب

از  یکما  اریدر فاصاله بسا   ساتی یبا زرشک (.1985رولفز، )
فعال قرار داشته باشاد چارا کاه     یوسپورهایمنبع فراوان تل

 یکوتاه باوده و نما   اریبس وسپورهایدیمدت زنده ماندن باز
زنده بمانند. همچنبن مزارع گنادم   یتوانند در فواصل طوالن

آلوده به زنگ قرار داشته باشاند تاا    یزرشک ها از ستییبا
شاروع شاود. گرچاه     وساپورها یدیگندم توساط اس  یآلودگ

ولای  شاوند   یو با قدرت آزاد ما  یبه فراوان وسپورهایدیاس
 شوند یم پخ مسافت کوتاه حدود صد متر  کیدر  اصوالٌ

 درزرشاک   یبوتاه هاا   اغلا   قیتحق نی(. در ا1985رولفز، )
 کاه  ندتداشا  وجاود  گنادم  حساس ارقام از دور و ارتفاعات
 یهاا  زرشاک  یهاا  بوتاه   فیضاع  نقا  بر   یلیدل احتماال
 کیا  وجود هرچند باشد. اهیزنگ س یماریب وقوع  درآلوده 
 در حسااس  مزرعاه  کیا  مجااورت  در آلاوده  زرشاک  بوته

تواند شروع  یمساعد باشد م زین یطیمح طیشرا کهیصورت
هاوا و کشات    یهاا  انیجربزرگ باشد.  یدمیاپ کی ی کننده

ظهاور زناگ    یخطار باالقوه بارا    کیارقام حساس همچنان 
 یها سالدر  دما نیانریم  ی. با توجه به افزاباشند یم اهیس
 است. افتهی  یافزا زیاحتمال ن نیا ریاخ
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Abstract 
Puccinia graminis f. sp. tritici is the causal agent of wheat stem rust disease. This fungus is heteroecious with 

complete life cycle that its intermediate host plant is barberry (Berberis spp.) In some areas that urediniospores 

cannot survive in winter conditions, basidiospores produced from teliospores in feat barberry which  result in the 

survival of the fungus and its transmission to the next season. In this research, samples of barberry leaves 

showing symptoms of rust disease were collected from North Khorasan, Mazandaran, Golestan, Semnan, Fars, 

Lorestan and South Khorasan provinces. Host plant species and infecting fungal species were determined based 

on their morphological characteristics. In addition, the relationship of these fungal species to stem rust of wheat 

was investigated by inoculating them on two susceptible wheat cultivars Moroco and Local Red. A total of five 

hybrids and species of barbery as Berberis vulgaris, B. integerrima × vulgaris, B. integerrima × cartingia, B. 

orthobotrys and B. integerrima were identified as the host. According to morphological characteristics, three 

fungal species were identified as: Puccinia magelhaenica, P. brachypodii s.lat. And Aecidium berberidis, where 

none of these species are known as wheat stem rust disease agent. 

Inoculation of aecidiospores obtained from Barberry species on the susceptible wheat cultivars showed that only 

two samples produced stem rust symptoms indicating most barberry shrubs in Iran are the host for rust species 

that are not pathogenic on wheat and may not have significant impact on epidemic of stem rust in the region. 

Keywords: Barberry, Intermediate host, Stem rust, Wheat.  

 


