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 چکیده

برگی از  م لکهیدارای عال های نمونه ،روی گیاهان دارویی Ramulariaهای  به منظور شناسایی گونه

 های  بهار، تابستان و اوایل پاییز سال طی فصولنقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد 

بر اساس . قرار گرفتندمطالعه  شناسی تحت از لحاظ خصوصیات ریخت و آوری جمع 32-1331

 یها گونهمیان از این  های ریختی مربوط به کنیدیوفور و کنیدیوم، نه گونه شناسایی شدند. ویژگی

R. veronicae  وR. winteri به عالوه این اولین بار است شوند.  برای اولین بار از ایران گزارش می

 اهانیگترتیب از  به R. variabilisو  R. beccabungae ،R. marrubii یها ونهگکه در ایران 

Veronica anagallis-aquatica ،Sideritis montana  وVerbascum sinuatum  جداسازی و

 .شوند شناسایی می

 

 .برگی لکه گونه، قارچ، تاکسونومی، کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 آنامورفیکهای  چاز قار Ramularia Ungerجنس 

اند برگی های این جنس مولد لکه گونه .شود محسوب می

های مختلف گیاهی را آلوده  هایی از تیره و میزبان

تا  گرد به اشکالهای متفاوت  با اندازه ها لکهکنند.  می

ای روشن یا متمایل به  و رنگ آنها قهوه بوده نامنظم

و بخش  پیوندند میها به هم  خاکستری است. گاهی لکه

ها  کنند. گسترش لکه زیادی از سطح پهنک را اشغال می

در شرایط و  به میزان رطوبت نسبی محیط بستگی دارد

تولیدمثل غیرجنسی در یک  ۀمساعد چندین چرخ

ها باعث کاهش سطح  این لکهشود.  ایجاد میفصل 

 ،برگ ایجاد شوند روی دم شوند و اگر میفتوسنتزکننده 

ه کاهش شدید محصول افتد ک ها اتفاق می ریزش برگ

عامل اصلی ایجاد آلودگی و  ها کنیدیومرا در پی دارد. 

زدن، جوانه  شوند که بعد از پراکنش قارچ محسوب می

کنند. چند  وذ میها نف برگ عمدتاً از طریق اپیدرم به

 ،ها و روی لکه شود میها ظاهر  لکه نفوذ،روز بعد از 

ا های کنیدیوفور که از استرومای کروی ت دسته

از  . در نهایتشوند گیرند، ظاهر می می أکروی منش نیمه

زایی موجود روی کنیدیوفور،  نقاط کنیدیوم

 در(. Braun, 1998شوند ) های فراوان تولید می کنیدیوم

گونه  Ramularia ،933 شده برای جنس هئارا نگارة تک

 های پراکنده از (. گزارشBraun, 1998ند )ا شدهتشریح 

 .Rروی گیاهان دارویی از قبیل  Ramulariaهای  گونه

geranii (Hedjaroude & Abbasi, 2000روی سوزن ) 

 R. rubicola(، Geranium pyrenaicumچوپان )

(Ershad, 2000( روی تمشک )Rubus caesius ،)R. 

simplex  وR. anchusae (Moaven et al., 2003) 

( و Ranunculus oxyspermusترتیب روی آالله ) به

 .Rو  R. inaequale( و Anchusa italicaبان بدل )گاوز

pratensis (Pirnia et al., 2012dبه ) ترتیب روی 

( و ترشک مواج Calendula persicaبهار ) همیشه

(Rumex crispus برای اولین بار از ایران منتشر )

 های متعددی از جنس نام گونه اند. همچنین شده
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 های ایران قارچ روی گیاهان دارویی در فهرست مذکور

(Ershad, 2009گردآوری شده است؛ اما هنوز تعداد ) 

های  اند. عالوه بر گونه ها شناسایی نشده زیادی از گونه

Ramulariaها از قبیل جنس  هایی از دیگر جنس ، گونه

Cercospora (Bicharanlou et al., 2013a; Pirnia, 

2014 ،)Pseudocercospora (Pirnia et al., 2012b،) 

Alternaria ،Stemphylium  وUlocladium (Pirnia & 

Bicharanlou, 2013 a,b نیز از برخی گیاهان دارویی )

دارویی در  اند. با توجه به اهمیت گیاهان شناسایی شده

ها، شناسایی عوامل  علم داروسازی و درمان بیماری

زای این گیاهان و کاهش خسارت آنها از اهمیت  بیماری

 زمینۀدر های اخیر  در سال ار است.خاصی برخورد

 جنس مرتبط با های هیفومیستی آنامورف شناسایی

 شامل Mycosphaerella Johanson تلئومورفی

های سرکوسپوروئید و راموالریوئید در ایران  گونه

های  ی صورت گرفته که منجر به معرفی گونهمطالعات

 ;Pirnia et al., 2010, 2012a-d) شده است جدید

Hesami et al., 2011; Khodaparast et al., 2012;. 

Bicharanlou et al., 2013a-c; Pirnia, 2014;. 

Behrooz et al., 2015). 

 
 ها مواد و روش

 ها قارچ آوری نمونه و جداسازی جمع

برگی از مناطق مختلف  م لکهئاز گیاهان دارای عال

استان کهگیلویه و بویراحمد طی چند مرحله در فصول 

 1931-33 های تابستان و اوایل پاییز سال بهار،

ومیکروسکوپ یبا استفاده از استر .گردیدبرداری  نمونه

ها و محل قرار گرفتن  لکه ۀشکل، رنگ، میزان توسع

ها و  های قارچی در سطح باالیی یا تحتانی برگ اندام

و  شدها بررسی  های کنیدیوفور روی لکه تراکم دسته

د. با استفاده از گردیثبت  اطالعات مربوط به هر نمونه

درصد  01 های قارچ در اسید الکتیک انداماز سوزن تیز، 

با استفاده از  .ندمیکروسکوپی تهیه شد هایاسالید

خصوصیات  Olympus BH2نوری مدل  میکروسکوپ

های مختلف قارچی شامل  رنگ، شکل و ابعاد اندام

ان زا، میز ومکنیدییاخته استروما، کنیدیوفور، کنیدیوم، 

کنیدیوم  ةضخامت محل تولید کنیدیوم و قاعد و تیرگی

به  آنهاابعاد و ها بررسی  مورد از این اندام 01در حداقل 

 که مختص دوربین PixeLINK uScope ۀکمک برنام

در چند اسالید  ،روی میکروسکوپ مدل مذکور بود

افزار  گیری شد. به کمک نرم میکروسکوپی اندازه

CorelDraw Graphics Suite X3 از یهای ترسیم 

در نهایت با مراجعه  و صورت پذیرفت های مختلف اندام

 .انجام گرفت گونهشناسایی در سطح  ،به منابع معتبر

 

 و بحث ایجنت

شناسایی  Ramularia از جنس گونه نه تحقیقدر این 

 R. winteriو  R. veronicae ۀگون دو شدند. از بین آنها

که در ادامه  شوند رش میبرای اولین بار از ایران گزا

در  ی دیگرها نام گونه .شرح و ترسیم آنها آمده است

 ، لذاذکر شده (Ershad, 2009)های ایران  فهرست قارچ

 ه نشده است.ئشرح و ترسیمی از آنها ارا در این نوشتار

 Ramulariaهای  این اولین گزارش از آرایه ،عالوهه ب

marrubii  روی(Sideritis montana ،)R. variabilis 

 R. beccabungae( و Verbascum sinuatum)روی 

در ایران  (Veronica anagallis-aquatica)روی 

 ۀمجموع ها در هرباریوم شود. نمونه محسوب می

پزشکی کشور نگهداری  گیاهتحقیقات  ۀسسؤم های قارچ

ثبت آنها درون پرانتز بعد از ذکر  ةو شمار دنشو می

 آمده است. ”IRAN“ ۀشناس

 

Ramularia veronicae Fuckel, Jahrbücher des. 

Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24:361. 

(1870) . 

 شده بررسی ۀنمون

 )سیزاب آبی(، .Veronica anagallis-aquatica Lروی 

، 31/6/1931استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، 

 (.IRAN 16564 F) بهروزکننده:  آوری جمع

 بوده و یضی کشیدهتا ب گرد روی برگ گیاه یها لکه

 ؛ندا متر میلی 9-11رنگ کرم تا خاکستری و عرض  به

در هر دو سطح برگ  و اند های کنیدیوفور متراکم دسته

 ةانداز .گیرند می أو از استروما منش شوند تشکیل می

 کنیدیوفورها .میکرومتر است 90تا  3استروما بین 

نازک و  ةدیوار و اند  شکل ای استوانهرنگ و راست و  بی

 .ندا یا دارای یک بند  بند فاقد دارند. کنیدیوفورها  صاف

 .تعیین شدمیکرومتر  10-01×3-9 (-6آنها ) ابعاد
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های  صورت زخم به است و محل تولید کنیدیوم مشخص

 .رنگ کوچک انتهایی و جانبی قابل مشاهده است سیاه

تشکیل  یزنجیر صورت اند و به  رنگ بی ها کنیدیوم

 تا دوکی یا بیضوی ای استوانه نیمه شوند و به اشکال می

 بدون بند بوده یا ها کنیدیوماست.  زبر بوده و سطح آنها

 است.گرد  آنهاو نوک تخت  در قاعده .اند یک بند دارای 

 .گیری شد میکرومتر اندازه 13-90×9-6 کنیدیومابعاد 

 .(1)شکل  استهیلوم ضخیم و تیره 

 گیاه از روی R. beccabungae گونۀ پیش از این

Veronica beccabungae )در ایران  )سیزاب جویباری

 ،اخیر ۀدر گون (.Ershad, 2009) معرفی شده است

تشکیل  های متراکم در دسته ند وکنیدیوفورها بلند

ای تا  استوانه ها نیمه کنیدیوم عالوه، شوند. به می

خصوصیات از  بند دارند و با این 9و تا  اند شکل  دوکی

 شود. متمایز می R. veronicae ۀگون

 

 
-Veronica anagallisروی   Ramularia veronicae.1شکل 

aquatica (A)  کنیدیوفورها(B) ها کنیدیوم 

 

Ramularia winteri Thüm., Hedwigia 20: 57. 

(1881) . 

 هشد بررسیۀ نمون

 )شصت انگشت، خار خر(، .Ononis spinosa Lروی 

سخت )کوهخدان(،  هگیلویه و بویراحمد، سیاستان ک

 (.IRAN 16565 F) بهروزکننده:  آوری ، جمع31/4/1933

صورت متراکم در تمام  ههای کنیدیوفور ب دسته

از استروما منشأ و  شوند می تشکیلسطح برگ 

 ةانداز و است رنگ تا زرد کم رنگ بیاستروما  .گیرند می

 .ستمیکرومتر متغیر ا 30-10 (-30بین ) آن

 شکل و ای استوانه رنگ بوده و بی کنیدیوفورها

 اند و دیوارة آنها اند. کنیدیوفورها بدون بند   غیرمنشعب

 3-91( -90)×  3-9( -6آنها ) ابعاد. استنازک و صاف 

محل تولید کنیدیوم  .گیری شد ( میکرومتر اندازه4-)

رنگ کوچک  های سیاه صورت زخم به است و مشخص

رنگ بوده و  بی ها کنیدیوم .هده استانتهایی قابل مشا

دیده  ای استوانهیا  کشیدهبیضی تا مرغی  تخمبه اشکال 

بدون بند اند یا تا پنج بند دارند و  ها شوند. کنیدیوم می

ل برخی شوند. در مح صورت زنجیری تشکیل می به

شود. دو  فرورفتگی به سمت داخل مشاهده می ،بندها

ها  کنیدیومابعاد یز است. ت انتهای کنیدیوم گرد تا نیمه

 تعیین ( میکرومتر0-) 31-11( -93)×  3-6( -0/3)

 .(3)شکل  استضخیم و تیره  تا حدودیهیلوم  .شد

شده با  بررسی ۀی نمونختشنا خصوصیات ریخت

مطابقت ( Braun, 1998نگاره ) تکدر  R. winteriشرح 

 در محل بندو  اند  ها عریض دارد. در این گونه کنیدیوم

. گونۀ وجود داردفرورفتگی به داخل  هاآن از برخی

 شود. برای اولین بار از ایران گزارش می مذکور

 

 
  Ononis spinosaروی   Ramularia winteri.3شکل 

(A)  کنیدیوفورها(B) ها کنیدیوم 

 
Ramularia beccabungae Fautrey: 10, (1892) 

 شده های بررسی نمونه

)سیزاب آبی(،  Veronica anagallis-aquaticaروی 

استان کهگیلویه و بویراحمد، گچساران )شام برکان(، 

 ،(IRAN 16566 F)بهروز  کننده: آوری ، جمع36/1/1933
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استان کهگیلویه و بویراحمد، چرام )چشمه بلقیس(، 

 (.IRAN 16567 F) بهروز کننده: آوری ، جمع30/1/1933

 های در دسته و بلند کنیدیوفورها در این گونه

 شکل ای تا دوکی استوانه نیمه ها و کنیدیوم بوده متراکم

 گیاه. دارندبند  سه اند که بدون بند بوده یا تا 

Veronica anagallis-aquatica  برای میزبان جدیدی

 است. مذکور در ایران ۀگون

 
Ramularia marrubii C. Massal.: 114 (1889) 

 شده بررسی ۀنمون

استان کهگیلویه و بویراحمد،  ،.Sideritis montana Lروی 

 بهروز کننده: آوری ، جمع13/6/1931یاسوج )دشت روم(، 

(IRAN 16568 F.) 

از لحاظ  Sideritisو  Marrubiumهای گیاهی  جنس

 نگاره تکی خیلی به هم شباهت دارند. در ختشنا ریخت

(Braun, 1998،) ۀگون Ramularia marrubii  روی دو

ست که خصوصیات آن با میزبان مذکور معرفی شده ا

 Sideritis . گیاهشده در ایران مطابقت دارد بررسی ۀنمون

montana است. ۀ مذکورمیزبان جدیدی برای گون 

 
Sacc.: tab. 998, (1881)  pratensis Ramularia 

 شده های بررسی نمونه

استان  )ترشک مواج(، .Rumex crispus Lروی 

ارگون(، احمد، کاکان )آبشار مکهگیلویه و بویر

 IRAN 16569)بهروز کننده:  آوری ، جمع31/6/1931

F،) احمد، باشت )کمربندی(، استان کهگیلویه و بویر

 IRAN 16570) بهروزکننده:  آوری ، جمع33/1/1931

F،)  رویRumex sp.احمد، ، استان کهگیلویه و بویر

 کننده: آوری ، جمع13/6/1931یاسوج )دشت روم(، 

 (.IRAN 16571 F) بهروز

صورت زنجیره تشکیل  به ها این گونه کنیدیومدر 

شده  های معرفی ر گونهدیگاز  آنها کمتر عرض شوند و می

 است و R. rumicisو  R. rubellaمثل  .Rumex sppروی 

 ,.Pirnia et al) استگزارش شده پیش از این از ایران 

2012d). 

 
Ramularia rhabdospora (Berk. & Broome) 

Nannf., Fungi ExsiccatiSuecici Fasc. 39-40: p. 

32 (1950)  

 شده های بررسی نمونه

 ای(، )بارهنگ سرنیزه .Plantago lanceolata Lروی 

استان کهگیلویه و بویراحمد، گچساران )شام برکان(، 

 (،IRAN 16572 F) بهروز کننده: آوری ، جمع36/1/1933

سخت )کوهخدان(،  استان کهگیلویه و بویراحمد، سی

 (.IRAN 16573 F) بهروز کننده: آوری ، جمع31/1/1931

 R. plantagineaآرایه اولین بار در ایران با نام این 

Sacc. ( معرفی شده استEsfandiari, 1948 اما در ،)

( نام مذکور به عنوان مترادف Braun, 1998نگاره ) تک

R. rhabdospora .در نظر گرفته شده است 

 
Ramularia rubella (Bonord.) Nannf., Fungi 

Exsiccati Suecici, Fasc. 39-40: p. 33, (1950) 

 شده بررسی ۀنمون

 ای(، )ترشک خوشه  .Rumex conglomeratus Murrروی

، 31/6/1931استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، 

 (.IRAN 16574 F) بهروزکننده:  آوری جمع

به  Rumex conglumeratus گیاه در مطالعات قبلی

در ایران  R. rubella گونۀ ان میزبان جدیدی برایعنو

. این گونه با (Pirnia et al., 2012d) بودشده معرفی 

ر دیگهای منفرد عریض و فاقد بند از  داشتن کنیدیوم

 شود متمایز می Rumexشده روی  های معرفی گونه

(Braun, 1998). 

 
Ramularia rumicis Kalchbr. & Cooke, Grevillea 

9 (49): 23 (1880) 

 شده بررسی ۀنمون

استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج،  ،.Rumex spروی 

 (.IRAN 16575 F) بهروز کننده آوری ، جمع31/6/1931

با  شده در زنجیره یا تشکیلهای منفرد  داشتن کنیدیوم

شده  های معرفی گونه دیگراز  این گونه را بند یک تا سه

 (.Braun, 1998کند ) متمایز می Rumexروی 

 
Ramularia variabilis Fuckel, Jahrbücher des 

Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24: 361 

(1870) 

 شده های بررسی نمونه

استان  )گل ماهور(، .Verbascum blattaria Lروی 

، 36/1/1933کهگیلویه و بویراحمد، گچساران )اسپر(، 

روی  (.IRAN 16576 F) بهروزکننده:  آوری جمع
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Verbascum sinuatum L. ،)استان کهگیلویه و  )گل ماهور

 بهروزکننده:  آوری ، جمع31/6/1931بویراحمد، یاسوج، 

(IRAN 16577 F.) 

 Verbascum گیاهاز مذکور  ۀگون پیش از این

blattaria  گزارش شده استاز استان مازندران 

(Bicharanlou et al., 2013b)گیاه ، اما Verbascum 

sinuatum  میزبان جدیدی برای این گونه در ایران

وجود  این گونههای بارز  شود. از ویژگی محسوب می

شده  تشکیلهای  کوتاه و کنیدیوم کنیدیوفورهای نسبتاً

ساده تا منشعب  های است که در زنجیره در زنجیره

 .(Braun, 1998) شوند تشکیل می
 

 سپاسگزاری

خسروی، عزیزاهلل  دکتر احمدرضانگارندگان از آقایان 

مهندس مریم و سرکار خانم  احمد حاتمی ،جعفری

 کنند. های گیاهی تشکر می برای تشخیص میزبان صیادیان
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