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 چکیده
و روی طيف وسيعی از گياهان گسترش جهانی هستند زای اجباری با ی بيماریهااز قارچ Erysiphalesهای راسته قارچ

ها های این قارچاز گونه یك. هراندشناسایی شدهدر دنيا  هااین قارچگونه از  650حدود  کنند.بيماری ایجاد میای لپهای و دولپهتك
های در این تحقيق فهرست کاملی از قارچهای آن در نقاط مختلف جهان متفاوت است. البته پراکنش گونهنهای متفاوتی دارند. اميزب

ها از گروهی از گياهان آلوده به این قارچ  در ادامه این تحقيق از استان لرستان تهيه و 1397تا  1250شده از سال اریزیفالز گزارش 
گونه گزارشی از وجود ميزبان گياهی شناسایی شد که هيچ 8گونه قارچ از روی  8بررسی شدند و  آوری ومناطقی از این استان جمع

  Leveillula contractirostrisگزارشکه بدین صورت . نها ارائه نشده استاميزب ها در دنيا روی اینهای اریزیفالز و سایر قارچچرقا
 Mesostemaروی   Astragalus brachicalix،Erysiphe buhriروی   Alcea koelzi،Leveillula papilionacearum روی

kotschyana،Golovinomyces oronti  رویCrupina crupinastrum ،Phyllactinia babayanii   رویAmygdalus Hausknechti، 
Erysiphe polygoni  رویAstragalus iranicus ،Erysiphe astragali  روی Astragalus ovinus  وPodosphaera 

dipsacacearum روی Pterocephalus plumosus گونه ميزبان گزارش شده  85ها به های جدیدی در دنيا هستند. این گونهگزارش
گونه ميزبان گزارش شده در دنيا  10000از ایران و حدود  گونه ميزبان گزارش شده 552اریزیفالز از استان لرستان و های از قارچ

 شوند.اضافه می
 

 .جدید: ميزبان، سفيدک سطحی، اریزیفالز، قارچ، گزارشهاي كليديواژه
 

 مقدمه
ترین ( از بزرگErysiphalesهای راسته اریزیفالز )قارچ

ها ساقه، گل ها،گزای گياهان هستند که برهای بيماریقارچ
دانگان در جهان گونه از نهان 10000های حدود و ميوه

(Glaw, 2008 و )گونه در ایران ) 552 &Khodaparast 

Abasi, 2009ها از عوامل این قارچ .کنند( را آلوده می
 Lebeda& زای اجباری با گسترش جهانی هستند )بيماری

Cook, 2012 &Braun  Mieslerova, 2003;.) ها ارچاین ق
در  معتدل)اریزیفالز( بيشترین تنوع را در نواحی با دماهای 

نيمكره شمالی دارند. اما تعداد زیادی از نواحی جهان از این 
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های (، یا بررسیGlaw, 2008اند )جنبه هنوز کاوش نشده
ها کمتری در آنها انجام شده است که کامل شدن این بررسی

 32در ایران طی مثال نوانعبه زمان طوالنی احتياج دارد. به
آرایه قارچی به فلور ایران اضافه شده و  1905سال حداقل 

 3229ميزبان به  1283ها از نهای گياهی این قارچاميزب
( که گروه زیادی Ershad, 1995ميزبان افزایش یافته است )

 هستند. (Erysiphales) راسته اریزیفالز هایاز آنها از قارچ
( از Leotiomycetesوتيوميست )ئرده ل بهراسته متعلق این 
( و شاخه Pezizomycotinaشاخه پزیزومایكوتينا )زیر

 et al.,Hibbett باشد )( میAscomycotaآسكومایكوتا )

ای لپهها روی طيف وسيعی از گياهان تك(. این قارچ2007
 Eichmann& کنند )ای ایجاد بيماری میلپهو دو

Huckelhoven, 2008) موالً به سادگی با عالئم ایجاد و مع
اهميت  .شوندشده روی ميزبان اختصاصی خود شناسایی می

العاده شناسی و حفاظت گياهان فوقها در بيماریاین قارچ
ها از مناطق این قارچ .(Cook, 2012) & Braunاست 

 Braun& اند )گرمسير به سمت مناطق قطبی پراکنده شده

Cook, 2012.) اریزیفالز های قارچ مختلفی ازهای آرایه
دامنه وسيعی از الگوهای پراکندگی را دارند و از حالت با 

 Cook,  &Braunگسترش جهانی تا اندميك را دارا هستند )

های ویژه وجود دارد. (. اختالفات واضحی بين جنس2012
های های فراوانی در رابطه با گسترش ناجور قارچبحث

(. Hirata, 1968شده است ) بيانتا اریزیفالز به وسيله هيرا
 ( و اسفروتكاErysiphe) های اریزیفجنس

(Sphacrotheea) صورت قدری عمومی هستند و به
 Braun& ) اندای در اغلب نقاط جهان پراکنده شدهدهگستر

Cook, 2012 ًمثال ،)Uncinulasect. Erysiphe ترین بزرگ
تنوع را در آسيا، مخصوصاً از چين تا ژاپن داراست و کمتر 

 Cook,  &Braunدر اروپا و آمریكای شمالی معمول است )

  (Leveillulaلویلوال ) ( و منشأ جغرافيایی جنس2012
مناطق آسيای مرکزی و شرقی یا نواحی 

و از این مناطق   Hirata, 1968)  &(Amanoستیامدیترانه
گسترش و پراکنش این جنس به دیگر نقاط جهان مراحل 

های (. بعضی از آرایهTakamatsu, 2013انجام شده است )

های اریزیفالز در مناطق سردتر جهان مثل اروپای قارچ
 ،کانادا( غربیشمالی، آمریكای شمالی )آالسكا، شمال

لند، ایسلند و نواحی شمالی روسيه وجود ندارند گرین
(2012Cook,  &Braun  چنين مناطق وسيعی تماماً عاری .)

 Braunهایی از جنس اریزیف و اسفروتكا هستند )از گونه

Cook, 2012 &.)  ها این قارچ سال پيش 200از حدود
 کهطوریبه اند،بودهشناسان شناسان و قارچمورد توجه گياه

های ابتدایی گزارش شده در بعضی از آنها در بين قارچ
 شناسانی مثل پرسونشناسان و قارچهای گياهنوشته

(Person،)  ربنتيشRebentish) (و دکاندول )De 

Candole )وجود دارند (Ershad, 1995.)  

همچنين با استناد به مقاله خداپرست و عباسی 
(Abasi, 2009 &Khodaparast در ) س ایران از جن

(Lév.) Arnaud Leveillula  گونه قارچ روی  14تعداد
Podosphaera  (.Lev)يزبان گياهی، از جنس گونه م 194

Braun & Takamatsu  گونه  55گونه قارچ روی  15تعداد
گونه  32 تعداد DC. Erysipheميزبان گياهی، از جنس 

گونه ميزبان گياهی، از جنس  124قارچ روی 
Lev. (wallr.)Phyllactinia   45گونه قارچ روی  7تعداد 

 32تعداد  DC. Erysipheگونه ميزبان گياهی، از جنس 
گونه ميزبان گياهی، از جنس  124گونه قارچ روی 

(wallr.) Lev.Phyllactinia   2گونه قارچ روی  1تعداد 
 Golovinomyces (.Wallr)گونه ميزبان گياهی، از جنس 

Heluta  گونه ميزبان گياهی، از  61گونه قارچ روی  9تعداد
ه قارچ روی گون 1تعداد   SpeerBlumeria (.DC)جنس 

 Sawadaea (Fuckel) از جنس گونه ميزبان گياهی، 58

Homma  گونه ميزبان گياهی و  12 گونه قارچ روی 2تعداد
گونه قارچ روی  2تعداد  U. Braun Neoerysipheاز جنس 

 (.1گزارش شده است )جدول  گونه ميزبان گياهی 9
 نهاآزیادی دارند که بعضی از  نهایاميزب های اریزیفالزقارچ

منظور ارائه ليستی از این این تحقيق بهاند. هنوز ناشناخته
گزارش شده از استان لرستان و آنها نهای اها و ميزبقارچ

نهای جدید در مناطقی از استان اشناسایی گروهی از ميزب
 لرستان انجام شده است.
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 هامواد و روش
ابتدا بررسی جامعی روی مقاالت نوشته شده در زمينه 

 نهایاميزبهای اریزیفالز، شناسایی شده روی قارچ
 ,Rabenhorstآوری شده از استان لرستان، از ابتدا )جمع

( انجام شد.  et al.,Sepahvand 2018( تاکنون )1871
همچنين در ادامه این تحقيق گروهی از گياهان آلوده به 

 آوریاز مناطقی از استان لرستان جمع های اریزیفالزقارچ
اس پیبرداری با جی( و مشخصات محل نمونه10شد )شكل 

و  گردیدثبت  GPS map 60CSx -GARMINمدل
آوری شده به آزمایشگاه منتقل شدند. های جمعنمونه

های شدن از آنها نمونهنهایت پس از پرس و خشكدر
های گياهی با استفاده از تهيه شد. سپس نمونههرباریومی 

ثبت عالئم  ابتدا ند.شد شناسی شناساییمنابع گياه
 آسك، ،متسيوکاسموهای پی و توصيف شكل انداموماکروسك

بيماری با مشاهده زیر  های قارچ عاملومو کنيدی آسكوسپور
های قارچی از اندام یكميكروسكوپ انجام شد و از هر

آسكوسپور به تعداد  م، آسك وتسيوشامل کنيدیوم، کاسمو
کاليبره  BH2المپيوس  پوبا استفاده از ميكروسك نمونه 50

های قارچی با و رسم شكل این اندامميكرومتری شد شده 
پ ونصب شده روی ميكروسك ترسيملوله استفاده از دستگاه 
  Adobeو DRAWx6 Corel افزارهایو استفاده از نرم

PhotoshopCS5  نهایت شناسایی قارچ درشد و  انجام
 Braun& ) ساییشنا هایبيماری با استفاده از کليد عامل

Cook 2012) گردیدانجام  و مقاالت جدید. 
 

 ( Abasi, 2009 &Khodaparast از ایران )اقتباس از شده گزارش ينهااميزب وهاي اریزیفالز هاي قارچگونهتعداد  -1دول ج

 جنس قارچ تعداد گونه قارچ تعداد جنس ميزبان تعداد گونه ميزبان

52 22 1 Blumeria 

124 80 32 Erysiphe 

61 42 9 Golovinomyces 

194 108 14 Leveillula 

9 8 2 Neoerysiphe 

45 24 7 Phyllactinia 

55 31 15 Podosphaera 

12 2 2 Sawadaea 

 جمع 82 317 552

 

 نتایج

 Arnaud Leveillula (.Lév)در استان لرستان از جنس 
گونه ميزبان گياهی، از جنس  28گونه قارچ روی  9تعداد 

Takamatsu &(Lev.) Braun  Podosphaera  گونه  4تعداد
  DC.Erysiphگونه ميزبان گياهی، از جنس  5قارچ روی 

گونه ميزبان گياهی، از جنس  14گونه قارچ روی  8تعداد 
(wallr.) Lev.Phyllactinia   گونه  2قارچ روی گونه  1تعداد

گونه قارچ  8تعداد  C.D Erysipheميزبان گياهی، از جنس 

 Phyllactinia (.wallr)گونه ميزبان گياهی، از جنس 14روی 

Lev.  گونه ميزبان گياهی، از جنس  2گونه قارچ روی  1تعداد
(Wallr.) HelutaGolovinomyces   گونه قارچ روی  4تعداد

  SpeerBlumeria (.DC) گونه ميزبان گياهی، از جنس 6
گونه ميزبان گياهی و از جنس  28گونه قارچ روی  1تعداد 

(Fuckel) HommaSawadaea   2گونه قارچ روی  2تعداد 
سال  121گونه ميزبان گياهی توسط افراد مختلف در طول 

 (. 2گزارش شده است )جدول 
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 هاي استان لرستاننابرداري نسبت به شهرستلرستان در ایران و موقعيت منطقه نمونهموقعيت استان  -1 شکل

 

 ي گزارش شده آنها از استان لرستان نهااهاي اریزیفالز به همراه ميزبهاي قارچگونه -2جدول 

 زاگونه قارچ بيماري ميزبان گياهي منبع
Sepahvand & Moridi, 2007: Sepahvand, 2008 Ononis spinosa L. Leveillula taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand, 2011 Echinops mosulensis Rech.f. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand, 2011 Althaea sp. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand, 2011 Alhagi  sp. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand, 2011 Centaurea virgata Lam. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand, 2011 Cousinia khorramabadensis Bornm L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2018 Silene cholorifolia Sm. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2018 Dianthus macranthoides Hausskn. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2018 Silene caesarea Boiss. & Bal. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2018 Achillea tenuifolia Lam. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2018 Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2018 Scariola orientalis (Boiss.)Sojak L. taurica (Lév.) Arnaud 

Azadbakht et al., 2012 Medicago rigidula (L.) ALL. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Azadbakht et al., 2012 Medicago orbiculari (L.) Bartalini L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2015 Daphne mucronata Royle L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2007 Astragalus kirrindicus Boiss L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2007 Centaurea solstitialis L. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2002 Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand, 2008 Circium aduncum Fisch. & C.A. Mey L. taurica (Lév.) Arnaud 
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 زاگونه قارچ بيماري ميزبان گياهي منبع
Petrak & Esfandiari, 1941 Elaeagnus angustifolia L. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Esfandiari, 1946 Glycirhiza glabra L. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Ershad, 1971, Amano, 1986 Lotus curniculatus L. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand, 2008 Onobrychis viciifolia Scop. L. taurica (Lév.) Arnaud 

Sepahvand et al., 2018 Eryngium noeanum Boiss. 
Leveillula braunii Simonyan & 

Heluta 

Sepahvand et al., 2018 Teucrium orientale L. Leveillula duriaei (Lev.) U.Braun 

Sepahvand et al., 2018 Salvia multicaulis (Vahl) Pobed.  

Sepahvand et al., 2018 Euphorbia virgata Waldst & Kit. Leveillula lanata (Magnus) Golovin, 

Sepahvand, 2011 Verbascum sp. 
Leveillula verbasci (Jacz.) Golovin. 

Tr.bot. 

Darvishnia & Vafaei, 2018 Spinacia oleracea L. Leveilulla cylindrospora U. Braun, 

Sepahvand, 2011 Chrozophore hierosolymitana Spreng. Leveillula chrosophorae U.Braun, 

Petrak, 1949 Althaea sp. 
L. contractirostris Heluta & 

Simonyan 

Ershad,1995:Magnus,1899 Thevenotia scabra Boiss. 
L. simonianii U. Braun 

 

Sepahvand, 2009 Rosa canina L. 
Podosphaera pannosa (Lev.) Braun 

& Takamatsu var rosae 

Sepahvand, 2009 Rosa elymatica Boiss & Hausken  

Sepahvand et al., 2018 Pterocephalus plumosus (L.) coult 

Podosphaera dipsacacearum (Tul. & 

C. -6 

Tul.) U.Braun & S. Takam. 

Sharif & Ershad, 1966 , Cydonia oblonga Mill. P. clandestina (Wallr: Fr.) Lév. 

Khabiri, 1958, Amano, 1986, Ershad, 1971, 

1995 
Taraxacum syriacum Boiss. 

P. fusca (Fr.) U. Braun & S. Takam. 

 

Sepahvand, 2011 Convolvulus arvensis L. Erysiphe convolvouli DC. 
Sepahvand, 2011 Polygonum avicular L. Erysiphe polygoni DC. 

Sepahvand, 2011 Polygonum patulum M. Bieb Erysiphe polygoni DC. 

Ershad, 1971 Polygonum sp. Erysiphe polygoni DC. 

   

Azadbakht et al., 2012 Onobrychis caputgli Lam. Erysiphe polygoni DC.. 

Sepahvand, 2011 Sherardia arvensis Erysiphe galii Blumer, 

Darvishnia & Vafaei, 2018 Ligastrum vulgare L. 
Erysiphe ligusteri (Homma) U. 

Braun & S. Takam. 

Darvishnia & Vafaei, 2018 Spartium junceum L. 
Erysiphe rayssiae (Mayor) U. Braun 

& S. Takam. 

Darvishnia & Vafaei, 2018 Lathyrus annus L. Erysiphe pisi DC. 

Darvishnia & Vafaei, 2018 Astragalus alpinus L. Erysiphe pisi DC. 
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 زاگونه قارچ بيماري ميزبان گياهي منبع
Darvishnia & Vafaei, 2018 Medicago hispida L. Erysiphe pisi DC. 

Sepahvand, 2011 Medicago sativa L. Erysiphe pisi DC. 

Azadbakht et al., 2012 Trifolium respinatum L. 
Erysiphe trifoliorum (Wallr.) 

U.Braun 

Azadbakht et al., 2012 Onobrychis caputgali (L.) Lam 
Erysiphe trifoliorum (Wallr.) 

U.Braun 

Sepahvand et al., 2015 Quercus infectoria subsp. Boisieri 

Erysiphe alphitoides 

(Griffon&Maublance) 

Braun&Takamatsu 

Sepahvand et al., 2015 Crataegus azarolus L. Phyllactinia gutata (wallr.)Lev. 

Sepahvand et al., 2015 Salix alba L. Phyllactinia gutata (wallr.)Lev. 

Sepahvand et al., 2018 Myosotis palustris (L.) Nathh 
Golovinomyces cynoglossi (Wallr.) 

Heluta 

Darvishnia & Vafaei, 2018 Zinnia elegans L. 
Golovinomyces ambrosiae 

(Schwein.) U. Braun & R.T.A. Cook 

Darvishnia & Vafaei, 2018 Verbascum thapsus L. 
Golovinomyces ambrosiae 

(Schwein.) U. Braun & R.T.A. Cook 

Amano, 1986 Gundelia tournefortii L. 
G. cichoracearum (DC.) Heluta 

 

Rabenhorst, 1871, Amano, 1986 Taraxacum montanum DC. 
G. cichoracearum (DC.) Heluta 

 

Scharif & Ershad, 1966 Cucurbita pepo L. 
G. orontii (Castagne) Heluta 

 

Sepahvand &  Mohammadian, 2012 Bromus tectorum L. Blumeria graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Agropyrum podperae Nab. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Agropyrum pertenue (C.A.Mey.) Nevski B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 
Phalaris minor Retz 

 
B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Avena barbata Pott ex link B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Agropyrum elongatiform Drobov B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Aegilops umbellate Zhuk B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Aegilops triuncialis L. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Eremopoa persica (Trin.) Roshev B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 
Heteranthelium piliferum (Banks and 

Soland.) Hochst 
B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Hordeum bulbosum L. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Elymus elongatiformis (Drobov) Assadi B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Aegilops caudate L. B. graminis (DC.)Speer 



 123   2، شماره 18، جلد تحقيقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمی

 زاگونه قارچ بيماري ميزبان گياهي منبع
Sepahvand & Mohammadian, 2012 Hordeum geniculatum All. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Hordeum violaceum Boiss. et Huet B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Hordeum marinum Hudson. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Bromus scoparius L. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Bromus danthoniae Trin. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Poa bulbosa L. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Lolium multiflorum Lam. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Lolium rigidum Gaudin B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Bromus Rechingeri Melderis B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Bromus tomentellus Boiss. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Agropyrum trichophorum (Link) Richter B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Hordeum sp. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Aegilops cylindrica Host. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Hordum glaucum Steud B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand & Mohammadian, 2012 Hordeum vulgare L. B. graminis (DC.)Speer 

Ershad, 1971 Avena sp. B. graminis (DC.)Speer 

Sepahvand et al., 2015 Acer monspesulanum L. Sawadaea tulasnei (Fuckel) Homma 

Ershad, 1966 Acer velutinum Bioss. S. bicornis (Wallr.: Fr.) Homma 

 

 

 استان لرستان در Erysiphales قارچي هايهاي گزارش شده جنسگونه فراواني نسبي -2شکل 
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 در استان لرستان  Erysiphalesقارچي  هايجنس گياهي گزارش شده ميزبان هايجنس نسبي فراواني -3شکل 

 

 

قارچي  هاياز جنس یکنهاي گياهي گزارش شده در هراهاي ميزبها و گونهتعداد جنس قارچي،هاي گونه مقایسه تعداد -4شکل 

Erysiphales در استان لرستان 
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قارچي  هاياز جنس یکنهاي گياهي گزارش شده در هراهاي ميزبها و گونههاي قارچي، تعداد جنسگونه مقایسه تعداد -5شکل 

Erysiphales در ایران 

 

 

 ایراندر   Erysiphales قارچي هايهاي قارچي گزارش شده براساس جنسگونه فراواني -6شکل 
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 در ایران Erysiphalesي قارچ هايگزارش شده ميزبان براساس نوع جنس گياهي هايجنس نسبي فراواني -7شکل 

 

 

 لرستاندر  Erysiphales قارچي هايگزارش شده ميزبان براساس نوع جنس هاي گياهيگونه نسبي فراواني -8  شکل
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 ایراندر   Erysiphales قارچي هايهاي گياهي گزارش شده ميزبان براساس نوع جنسگونه نسبي فراواني -9شکل 

 
 
 شناسایی شده هایشرح گونه -
1-  & HelutaLeveillula contractirostris 

41(10):817, 1988Symonian, Biol. Zhurn. Armenii  
وند، آوری سپهجمع ،L.Riedl  Alcea koelzii:ميزبان -

دقيقه و  28درجه،  48 موقعيت ، زیر دریاچه گهر،12/7/92
و ثانيه شمالی،  26دقيقه و  17درجه،  33ثانيه شرقی و  54

  .متر 2379ارتفاع 
صورت ها بهميسليومشرح گونه روي این ميزبان:  -

ها و دور ساقه را پوشانده و زیری برگپایا سطح رویی و 
صورت مجتمع تا صورت نقاط ریزی بهها بهمتسيوکاسمو

ها متسيوها وجود دارند، کاسمومنفرد داخل این ميسليوم
ای و دارای انشعابات ای مایل به تيره، زوائد رشتهقهوه

ها عدد آسك، آسك 18 -20م دارای تسيونامنظم، کاسمو
دار و دارای دو ای پایهتا مایل به استوانهبيضوی کشيده 

ها دارای قطرات چربی، عدد آسكوسپور، آسك
ای، آسكوسپورها بيضوی کشيده تا مایل به تقریباً استوانه

های ای و گرزی و کنيدیهای ثانویه تقریباً استوانهکنيدی
، ای و در انتها دارای نوک باریك شدهاوليه تقریباً نيزه

-115ها ، آسك156-(178)-202ها متسيواندازه کاسمو
-(44)-36، آسكوسپورها 23-(30)-35×77-(97)

-(42)-54های اوليه ، کنيدی15-(18)-18×18
-(57)54های ثانویه ، کنيدی14-(17)-19×30
-20×30-(42)-54ها و تمام کنيدی12-(17)-20×33

 (.10گيری شد )شكل ميكرومتر اندازه 12-(17)
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   Symonian & HelutaLeveillula contractirostris ( قارچC(، كنيدي )B(، آسک )Aهاي كاسموتسيوم )اندامشکل  -10شکل 

 ميكرومتر )اصلی( 20ها اندام شاخص دیگرميكرومتر و  60مقياس: کاسموتسيوم 

 

2- (Kom). U.  Leveillula papilionacearum

Braun Comb. nov. 

، Fischer  Astragalus brachicalixميزبان:
 موقعيتازنا، ، منطقه کمندان15/4/90وند، آوری سپهجمع

 33ثانيه شرقی و  58دقيقه و  11درجه،  49 موقعيت
 متر. 2356و ارتفاع ثانيه شمالی  44دقيقه و  21درجه، 

صهورت  ها بهه روی این ميزبان: ميسليومشرح گونه  -
ههها را پوشههانده و  سههطح رویههی و پشههتی بههرگ   پایهها

ها به صورت منفرد داخل این پوشش کرکهی  متسيوکاسمو
رفته و ها از سمت باال کمی فرومتسيووجود دارند. کاسمو

و نهيم   از پایين برجسته هستند. زوائد کوتاه تا حدود یك
تهر و  تهر و تيهره  زواید کوتاه پههن  م،تسيوبرابر قطر کاسمو

دار، تهر و دیهواره  رنه،، باریهك  دار و زوائد بلند بیدیوار
های رسيده ناپيهدا،  م در نمونهتسيوهای سطح کاسموسلول

ههای داخهل   ها دارای قطرات چربی. تعهداد آسهك  آسك
عهدد، ههر آسهك دارای دو عهدد      18آسكوکارپ حدود 
مرغی کشيده، تا تخم مرغی تاها از تخمآسكوسپور. آسك

بيضوی کشهيده و همهه پایهه کوتهاه تها معمهولی دارنهد،        
، مرغهی کشهيده  آسكوسپورها از بيضوی کشهيده تها تخهم   

های اوليه بر، کنيدیصورت منفرد روی کنيدیها بهکنيدی
ای تها  ههای ثانویهه اسهتوانه   و کنيهدی  تيزای نوکاستوانه
ازه (. انههد11کشههيده )شههكل مرغههیای تهها تخههمبشههكه
-113ههها ، آسههك170-(192)-216ههها متسههيوکاسههمو

-(38)-45، آسكوسهههههپورها 32-(38)-48×85-(90)
-22×42-(46)-50، کنيههدی اوليههه 15-(18)-20×31

و  10-(16)-21×26-(42)-58، کنيدی ثانویه 16-(19)
ميكرومتهر   10-(17)-22×26-(44)-58هها  تمام کنيدی

 گيری شد.اندازه
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 ( قارچC(، كنيدي )B(، آسک )Aهاي كاسموتسيوم )اشکال اندام -11شکل 

 (Kom). U. Braun Comb. nov. Leveillula papilionacearum  
 ميكرومتر )اصلی( 20ها اندام شاخص دیگرميكرومتر و  60مقياس: کاسموتسيوم 

 

3-, Heluta  (Castagne)Erysiphe astragali 

Ukraynis '  K.Bot. Zhurn 45(5): 63, 1988  

آوری جمع ،Boiss. Astragalus ovinus :ميزبان -
 48 موقعيت موقعيتازنا، ، منطقه کمندان15/4/90وند، سپه

دقيقه و  17درجه،  33ثانيه شرقی و  54دقيقه و  28درجه، 
  .متر 1927و ارتفاع ثانيه شمالی  26

صورت ها بهميسليومشرح گونه روي این ميزبان:  -
های برگ وجود ناپایا در سطح رویی و زیرین و داخل کرک

صورت پراکنده و کمتر ها بيشتر بهمتسيوداشته و کاسمو
 ها وجود دارند.صورت مجتمع در بين این ميسليومبه

نظم و در وسط م به اشكال نامتسيوهای سطح کاسموسلول
م مشخص و در اطراف تقریباً نامشخص و تسيوکاسمو

ها زوائدشان کوتاه، بعضی متسيورن،، گروهی از کاسموتيره

ای ها استوانهندرت تيره، کنيدیای و بهاز زوائد مایل به قهوه
بيشتر زوائد دارای دیواره  ای،ای تقریباً مایل به نيزهتا استوانه

رن، تا ای، بیای رسيده زوائد بلند رشتههعرضی، در نمونه
رن، وجود دارد. بيشتر زوائد دارای کمی مایل به زرد کم

چند دیواره عرضی و تعدادی کمتری از زوائد در انتها دو 
قطرات چربی، طول زوائد از حدود  دارای هاشاخه، آسك

برابر قطر آن متغير  3م تا حدود تسيویك پنجم قطر کاسمو
مرغی تا بيضوی کشيده، تعداد آسكوسپورها تخماست. 

عدد آسكوسپور  3ندرت بعضی عدد )به 6تا  4آسكوسپورها 
عدد  9م حدود تسيوتعداد آسك داخل کاسمو ،دارند(

-152ها متسيو(. اندازه کاسمو12شمارش شد )شكل 
، 18-(34)-45×36-(58)-77ها ، آسك90-(116)

 هایکنيدی ،9-(12)-20×13-(20)-30آسكوسپورها 
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-51های ثانویه ، کنيدی10-(15)-18×25-(34)-40اوليه
-(34)-51ها و تمام کنيدی 9-(12)-16×19-(32)

 گيری شد. ميكرومتر اندازه 9-(4)-18×19

 

 
  Helutai Erysiphe astragal (Castagne)  ( قارچC)بر و كنيدي (، كنيديB(، آسک )Aهاي كاسموتسيوم )اشکال اندام -12شکل 

 ميكرومتر )اصلی( 20ها اندام دیگرميكرومتر و شاخص  60مقياس: کاسموتسيوم 

 

4- U.Brun, Ceska Mycol. Erysiphe buhri 

Boletus 2(1):6, 1978 &32(2):80, 1978 [ 

 Vved.  Mesostemma (Fenzl)ميزبان:  -

kotschyanumکوه،، اشتران22/3/93 وند،آوری سپه، جمع 
ثانيه شرقی و  54دقيقه و  28درجه،  48 موقعيت موقعيت

  .متر 2227و ارتفاع ثانيه شمالی  26دقيقه و  17درجه،  33

صورت ها بهميسليوم شرح گونه روی این ميزبان: -
ها را پوشانده و رویی و زیری برگ پایا سطحنيمه

صورت پراکنده تا مجتمع روی این ها بهکاسموتسيوم
ها ی برگتقارچ در سطح پش پوشش .ها وجود دارندميسليوم

ها نسبت به نسبت به سطح رویی بيشتر است. آسكوکارپ
 هستند صورت گردتر و بهکوچك ی بررسی شدههابقيه نمونه
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آسكوکارپ سطح  هایسلول .(رفته نيستنداز یك سمت فرو)
ای و زوائد رشته ،اشكال نامنظم ط پيدا و دارایوسدر 
نامنظم و بعضی دو بار دو  یارن، و در مواردی دو شاخهبی

 اندازه قطر اً همکوتاه تا حدود از طول زوائد ی،اشاخه
مرغی تا ها تخمآسك ،عدد 8تا  6تعداد آسك  م،تسيوکاسمو

قطرات دارای  ،پایه کوتاهدارای ی و اکثراً ااستوانهمایل به 

ها اشكال ومکنيدیعدد،  6-4ی آسكوسپورهاتعداد  ،چربی
اندازه  (.13)شكل  ایمایل به نيزهتا  ایتقریباً استوانه

-(70)-78ها آسك ،48–(61)-66ها کاسموتسيوم
-14×21–(24)–26آسكوسپورها  ،30-(37)-43×63

 10–(12)–14×24–(30)-34ها و کنيدی 10–(13)
 گيری شد.اندازه ميكرومتر

 

 
   U. BrunErysiphe buhri( قارچ C) (، كنيديB(، آسک )Aهاي كاسموتسيوم )اشکال اندام -13شکل 

 ميكرومتر )اصلی( 20ها اندام دیگرميكرومتر و شاخص  60مقياس: کاسموتسيوم 

 

5-(Tul. & C.  dipsacacearumPodosphaera 

Tul.) U.Braun & S. Takam. Schlechtendalia 4: 28, 

 2000 

 ،coult  plumosus Pterocephalus (.L):ميزبان -
، منطقه کمندان، ارتفاعات کنار 27/3/93وند، آوری سپهجمع

 54دقيقه و  28درجه،  48 موقعيت موقعيتازنا، سد کمندان
و ثانيه شمالی  26دقيقه و  71درجه،  33ثانيه شرقی و 

  .متر 2015ارتفاع 
 شرح گونه روي این ميزبان -

در اطراف  یاپایا تا ناپاهای نيمهصورت ميسليومعالئم به
 در هاها و روی کاسبرگساقه و سطح رویی و پشتی برگ

ها بهمتسيوکاسمو و شتههای گياه وجود داداخل کرک
ها وجود داخل این ميسليومتعداد زیاد به و صورت نقاط ریز

م تسيوم در وسط کاسموتسيوهای سطح کاسمودارند. سلول
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م از کوتاه تا تسيوزوائد کاسمو ،اشكال نامنظم دارای پيدا و
ای رن، و قهوهمتغير، م تسيوحدود دو برابر قطر کاسمو

های مختلف زوائد قطر و در قسمت یدیواره عرضدارای 
و در  5-6ائد در قسمت پهن حدود قطر زو .متفاوت دارند

م یك تسيوميكرومتر، داخل هر کاسمو 2-3قسمت باریك 
ها آسك ،چربی قطرات شته، دارایعدد آسك وجود دا

دو عدد دارای پایه،  گرد، بدون تقریباً بيضوی تا مایل به
تا م در وسط تسيوهای سطح کاسموسلول ،آسكوسپور

آسكوسپورها  ،اشكال نامنظم دارای و حدودی مشخص
ای، بيضوی تا مایل به تخمها استوانهکنيدی، کشيده بيضوی
 72-(86)-112ها متسيواندازه کاسمو (.14 )شكل مرغی

 44-(62)-72×46-(73)-93ها آسك، ميكرومتر
و  11–(17)-20×22–(27)-31آسكوسپورها ، ميكرومتر

ميكرومتر  11–(17)-20×22–(27)-31ا هکنيدی
 گيری شد. اندازه

 

 
Tul. & C.  Podosphaera dipsacacearum)( قارچ Cبر )(، كنيدي و كنيديB(، آسک )Aهاي كاسموتسيوم )اشکال اندام -14شکل 

Tul.) U.Braun & S. Takam.  
 )اصلی(ميكرومتر  20ها دیگر اندامشاخص ميكرومتر و  60مقياس: کاسموتسيوم 
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6- Simonyan, Mikol.  Phyllactinia babayanii

Fitopatol. 18(6). 465, 1984. 

Bornm. (C.K.Schneider)  Amygdalus: ميزبان

Haussknechti، کوه،، اشتران12/7/92 وند،آوری سپهجمع 
ثانيه شرقی و  54دقيقه و  28درجه،  48 موقعيت موقعيت

 .متر 2158و ارتفاع ثانيه شمالی  26دقيقه و  17درجه،  33
 شرح گونه روي این ميزبان -

ها، پایا در سطح زیری برگها پایا تا نيمهميسليوم
ها وجود صورت پراکنده داخل این ميسليومها بهکاسموتسيوم

و  رن،المپی، زوائد بیها دارای زوائد لوله داشته، کاسموتسيوم
های سطح کاسموتسيوم واضح و دارای اشكال شفاف، سلول

ها عدد، آسك 20-17نامنظم، تعداد آسك داخل کاسموتسيوم 
ها دارای دو عدد آسكوسپور، دارای قطرات چربی، آسك

ای، بعضی پایه کوتاه و مرغی کشيده تا مایل به تقریباً استونهتخم
شيده تا مایل به کبعضی پایه بلند دارند، آسكوسپورها بيضوی 

ها مرغی کشيده، کنيدیای و بعضی مایل به تخمتقریباً استوانه
(. اندازه 15ای )شكل گرزی شكل تا تقریباً مایل به استوانه

-(79)-90ها ، آسك160-(200)-240ها کاسموتسيوم
-(18)-19×30-(32)-34، آسكوسپورها 26-(29)-33×72
ميكرومتر  13-(18)-20×38-(60)-67ها و کنيدی 17

 گيری شد.اندازه

 
 Simonyan Phyllactinia babayanii( قارچ C(، كنيدي )B)(، آسک Aهاي كاسموتسيوم )اشکال اندام -15شکل 
 ميكرومتر )اصلی( 20ها دیگر اندامشاخص ميكرومتر و  60مقياس: کاسموتسيوم 
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7- DC., FL.franc.2:273,  Erysiphe polygoni

1805  
Bunge ) malucothrisi( Astragalusميزبان: 

iranicusکوه،، اشتران20/3/93 وند،آوری سپه، جمع 

ثانيه شرقی و  54دقيقه و  28درجه،  48 موقعيت موقعيت
 .متر 2351و ارتفاع ثانيه شمالی  26دقيقه و  17درجه،  33

 این ميزبانشرح گونه روی  -
ها و اطراف ساقه با پوشش سطح رویی و زیری برگ

صورت ها بيشتر بهها پوشيده شده و کاسموتسيومميسليوم
وجود  هاميسليوم صورت مجتمع داخل اینپراکنده و کمتر به

 های سطح کاسموتسيوم دارای اشكال نامنظم،سلول داشته،
حدود دو  ای و از زوائد کوتاه تازوائد کاسموتسيوم رشته

های کامالً برابر قطر کاسموتسيوم متغيرند. در کاسموتسيوم

رسيده طول زوائد از حدود نصف قطر کاسموتسيوم تا کمتر 
زوائد تقریباً  از چهار برابر قطر کاسموتسيوم متغير بوده،

ها دارای عرضی، آسك رن، مایل به زرد و دارای دیوارهبی
عدد آسك، هر  11-8ی ها دارا، کاسموتسيومچربیقطرات 

ها اشكال مختلف عدد آسكوسپور، آسك 5-4آسك دارای 
ای و بعضی بيضوی مایل به استوانه کشيده،مرغی تخم
، آسكوسپورها بيضوی دارمرغی کشيده و همه پایهتخم

ای ها استوانهای و کنيدیاستوانهبه مایل کشيده تا بيضوی 
، 90-(102)-120ها (، اندازه کاسموتسيوم16)شكل 

، آسكوسپورها 25-(33)-39×43-(-70)-75ها آسك
-31ها و کنيدی 9-(10)-11×20-(22)-23

 گيری شدند.ميكرومتر اندازه 10(12)-13×23(27)

 

 

  DC. Erysiphe polygoni( قارچ C(، كنيدي )B(، آسک )Aهاي كاسموتسيوم )اشکال اندام -16شکل 
 )اصلی(ميكرومتر  20ها اندام دیگرميكرومتر و شاخص  60شاخص کاسموتسيوم 
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8- , (Castagne)HelutaGolovinomyces oronti 

Ukraynis 'K.Bot.Zhurn 45(5): 63, 1988 

، Vis. Crupina crupinastrum(Moris): ميزبان
 48 موقعيت کوه،، اشتران20/3/93 وند،آوری سپهجمع

دقيقه و  17درجه،  33ثانيه شرقی و  54دقيقه و  28درجه، 
 .متر 2080و ارتفاع ثانيه شمالی  26

صورت ها بهميسليومشرح گونه روي این ميزبان:  -
ها وجود ها و برگپایا تا ناپایا روی سطح ساقه، شاخهنيمه

ها صورت پراکنده تا در بعضی جاها بهداشته و کاسموتسيوم
ها هستند، زوائد کاسموتسيوم مجتمع همراه این ميسليوم

رن،، بعضی دار، زوائد بیای و دارای انحنا و دیوارهرشته
ی رسيده هاهای سطح کاسموتسيومزوائد مایل به زرد، سلول

های جوان به رن، رن، و در کاسموتسيومواضح و تيرهغير
اشكال نامنظم، های سطح آنها واضح و دارای روشن و سلول

ها بدون عدد، آسك 9-8ها در هر آسكوکارپ تعداد آسك
مرغی مایل به گرد با پایه ها تخمچربی، بيشتر آسك قطرات

کشيده و با پایه بلند، عرض زوائد متوسط، بعضی بيضوی 
 برابر 5/2تا  2/1طول آنها ميكرومتر و  3-4کاسموتسيوم 

ای تا مایل به بشكه ایها استوانه، کنيدیقطر کاسموتسيوم
ها ، آسك60-(78)-114ها (، اندازه کاسموتسيوم9)شكل 

-(22)-25، آسكوسپورها 29-(32)-35×46-(53)-58
-(13)-14×22(26)-30ها و کنيدی 11-(13)-16×18
 ميكرومتر. 11

 

 
 

 Heluta (Castagne)oronti  Golovinomyces( قارچ C(، كنيدي )B(، آسک )Aهاي كاسموتسيوم )اندام -17شکل 
 )اصلی(ميكرومتر  20ها اندام دیگرميكرومتر و شاخص  60شاخص کاسموتسيوم 
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 بحث 

های گياهی در استان لرستان بيشترین فراوانی نسبی گونه
 1871های اریزیفالز از گزارش شده ميزبان قارچ

(Rabenhorst, 1871 )تاکنون (2018 et al.,Sepahvand ) 
 کننده مربوط به جنسهای قارچی آلودهبراساس جنس

(Lév.) Arnaud Leveillula  پس از آن درصد و 33با 
و  باشددرصد می 28با   Speer (DC.)Blumeriaجنس 

های گياهی ميزبان کمترین درصد فراوانی نسبی گونه
 Phyllactiniaهای ربوط به جنسهای اریزیفالز مقارچ

Lev. (wallr.) و (Fuckel) HommaSawadaea   هر یك
در ایران  .(2،3،4،8های و شكل 2است )جدول  درصد 2با 

انجام شده است  2009هایی که تا سال نيز براساس بررسی
(Abasi, 2009 &Khodaparast  بيشترین فراوانی نسبی )

های قارچی براساس جنسهای گياهی گزارش شده گونه
با  Arnaud Leveillula (.Lév)کننده مربوط به جنس آلوده

های گياهی درصد و کمترین درصد فراوانی نسبی گونه 33
 Sawadaeaهای های اریزیفالز مربوط به جنسميزبان قارچ

(Fuckel) Homma و U. Braun Neoerysiphe  هر یك با
طوریبه .(5،6،7،9های و شكل 1باشد )جدول می درصد 2

گيری با هم همخوانی دارند اما دی این دو نتيجهکه تا حدو
های جنگلی و مرتعی در اثر با توجه به تخریب شدید عرصه

های گياهی در اثر سوزی و نابودی بعضی گونهچرا، آتش
کنی و سایر عوامل تخریب و جایگزین عواملی مثل بوته

ای گندميان ، تنوع گونههای گندميان به جای آنهاشدن گونه
نتيجه تعداد در ،های منابع طبيعی لرستان باال رفتهدر عرصه

های اریزیفالز نسبت به ميانگين نهای آلوده آنها به قارچاميزب
های جنس قارچ 8(. از 8 و 7های است )شكل ترایران باال

U.  Neoerysiphe اریزیفالز گزارش شده از ایران فقط جنس

Braun ن لرستان گزارش نشده است. از این جنساز استا 

 Coock,  &Braunگونه در دنيا گزارش شده ) 11حدود 

(، از این تعداد فقط دو گونه از آن در ایران گزارش 2012
بعضی از این  (. Abasi, 2009 &Khodaparastشده است )

گونه محدود به مناطق خاصی از دنيا هستند، چون  11
مثالً  گياهی آنها فقط در آن مناطق وجود دارند. نهایاميزب

از آمریكا و  تنها  U.Braun  (Schwein) N. Clonesگونه 
 & Helutaگونه (،glomerata Clone ميزبان)روی  کانادا

S.Takam.  hirata N. جنوبی )روی از ژاپن و کره فقط
(،  Ligulariaو Cacolia ميزبانهای گياهی جنس
تنها از اسرائيل  kam.Heluta & S.Ta joerestadii. Nگونه

 .N ( و گونهPhagnalonهای گياهی )روی جنس

Beilharz  iskerribeens  فقط از استراليا )روی جنس
 Braun& اند )( گزارش شدهSenecio ميزبان گياهی

Coock, 2012). در ایران انها بيشتر این ميزب کهنحویبه
U.  Neoerysipheهای جنس قارچ نهایارویش ندارند. ميزب

Braun هایهایی از جنسگزارش شده از ایران گونه 
Lamium ،Leonurus،Mentha ،Phlomis   وPrunella  

بعضی از این  .( Abasi, 2009 &Khodaparast) هستند
های دیگر ميزبان در لرستان موجود نبوده و جنسانها ميزب

های حساس ها نيز ممكن است در لرستان گونهاین قارچ
نداشته باشند، یا هنوز بررسی روی آنها انجام نشده باشد. 

های همچنين در استان لرستان بيشترین تعداد گونه قارچ
با  Arnaud Leveillula (.Lév)اریزیفالز مربوط به جنس 

ها و کمترین تعداد مربوط به جنس درصد گونه 31د وحد
Speer (DC.)Blumeria   وLev. .)(wallrPhyllactinia  

باشد. اما در ایران ها میدرصد گونه 3 یكبا حدود هر
 های اریزیفالز مربوط به جنس بيشترین تعداد گونه قارچ

DC.Erysiphe  باشد و کمترین ها میدرصد گونه 39 با
 Golovin ex Speer Blumeria تعداد گونه قارچ مربوط به

رشد  با توجه به اینكه شرایط. (2)شكل  استبا یك درصد 
شرایط گرم و  Arnaud Leveillula (.Lév) هایگونه

را با  مرور زمان این جنس قارچ خودباشد و بهخشك می
های زیادی در عرصه زاگرس ازجمله لرستان سازگار نميزبا

ویژه در فصول خشك سال مثل اواخر بهار تا کرده است و به
اواخر تابستان این شرایط گرم و خشك در این مناطق 

ها و تعداد باشد و باعث شده که تعداد گونهیدار میپا
های اریزیفالز نسبت به جنس این گروه از قارچ نهایاميزب

DC.Erysiphe   در مقایسه با مجموع کل ایران باالتر باشد
در سال  Coockو   Braun(. طبق آخرین گزارش2)شكل 
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جنس  2های اینترنتی، روی و بررسی منابع و سایت 2012
temaMesos و Crupina های گونه گزارشی از قارچهيچ

ی هااریزیفالز موجود نيست. بنابراین گزارش قارچ
U.BrunErysiphe buhri  وGolovinomyces oronti 

 Heluta (Castagne)  های )روی گونه هااین جنسدر
(Fenzl) Vved. Mesostemma kotschyanum و (Moris) 

Vis. Crupina crupinastrum  دنيا برای این تحقيقدر 

های گياهی که گونههای جدیدی هستند. ازآنجاییگزارش
(C.K.Schneider) Bornm.  Amygdalus

Haussknechti،L.Riedl  Alcea koelzii 
انحصاری ایران  coult  plumosus Pterocephalus (.L)و

ليست هستند و براساس بررسی منابع اینترنتی و طبق چك
آنها  نهایااریزیفالز گزارش شده از ایران و ميزبهای قارچ

(Abasi, 2009 &Khodaparast و )  آخرین مقاالت و
گونه گزارشی از وجود های اینترنتی موجود، هيچسایت

گونه موجود  3گونه قارچ عامل بيماری روی این هيچ
 Phyllactinia هایقارچ گزارش بنابراین .نيست

Simonyan babayanii ،lula contractirostris Leveil

Heluta&Symonian و Podosphaera dipsacacearum

(Tul. & C. Tul.) U.Braun & S. Takam   3روی این 
الزم  هستند. یهای جدیدگونه گياهی هم برای دنيا گزارش

این  های جنس گون بررسی شده دربه ذکر است که گونه
عراق تحقيق در ایران و کشورهای همسایه ازجمله کردستان 

 .(Massoumii, 2004و ترکيه پراکنش دارند )
U.  Leveillula papilionacearum .(Kom)هایقارچ

Braun  و (Castagne) HelutaErysiphe astragali   ذکر
 .Boiss و  FischerAstragalus brachicalix روی شده

usAstragalus ovin های جدیدی هم برای دنيا گزارش
 قدرت رطوبت های راسته اریزیفالز اگرچهدر قارچ .هستند

 به نسبت هااین قارچ دهد امامی کاهش را هاکنيدی مانیزنده

 از زیادی تعداد تابستان در خشك شرایط در بيمارگرها بقيه

خشك سوییاز  .(Flint, 1998) هستند ترشایع کشورها
عنوان یك عامل هشدید از اوایل دهه گذشته بهای سالی

های جنگلی در اکوسيستم گياهانایجاد تنش و مرگ و مير 

 Baguskasشده است ) مطرحو مرتعی در بسياری از مناطق 

., 2014et al) ها و سایر که لزوم توجه به بحث بيماری
 بخشد.ها اهميت میزا را در این عرصهعوامل خسارت

در ناحيه  و مقاالت علمی نشان داده است،ها بررسی نوشته
و متوسط  حداکثر، دمای مدتدر طوالنی رویشی زاگرس
 است یافتهکاهش  ش بارانبار ميزانو  ساليانه افزایش

(Ghahraman, 2005 &Shirgholami  ) که این عوامل نيز
باعث ایجاد خسارت و تنش به گياهان شده و در مواردی 

ها در این گياهان آفات و بيمارینيز سبب افزایش خسارت 
، تغييرات شرایط اکولوژیكیبا توجه به بنابراین  .شده است

گياهان جنگلی و ارزیابی و پایش ها عرصهمدیریت این  در
 .داردها ضرورت نظر وجود آفات و بيماری از ویژهمرتعی به

گياهان مرتعی به علت حساسيت بيشتر به این عوامل 
تر های حساستر و بافتهای کوتاهیشهنامساعد و داشتن ر

نسبت به گياهان جنگلی حساسيت بيشتری نسبت به 
دهند و الزم است ها نشان میتغييرات اقليمی و بيماری

ها و مهمترین گروه جمله بيماریرسان به آنها ازعوامل آسيب
باشند، با های اریزیفالز میزای آنها که قارچعوامل بيماری

ی مطالعه شوند. حتی در مناطق جنگلی حساسيت بيشتر
های زمستانه به علت نفوذ در طبقات عمقی خاک بارندگی

نقش مهمی در تغييرات پوشش گياهی دارند، اما در گياهان 
دليل استفاده از طبقات سطحی خاک تأثير بارش مرتعی به

 et ., 2006; Zeppel et alBates) ساليانه و زمستان کمتر

., 2014alپذیرتر هستند و با ظهور گياهان آسيب ( و این
زا در این گياهان احتمال انقراض و نابودی عوامل بيماری

های . حضور قارچشودمیآنها به مرور زمان زیاد 
زای گياهی در جوامع طبيعی معمول است، آنها بيماری

فيزیولوژی، بقاء و توليد بيوماس گياه )ماده خالص( را تحت 
که (، درصورتی al etRottstock,. 2014)دهند تأثير قرار می

خسارت آنها با کمك عوامل نامساعد دیگر تشدید شود، 
اپيدمی  های حساس شود.ممكن است باعث انقراض گونه
 یابدهای گياهی کاهش میبيماری با افزایش تنوع گونه

(., 2014al etRottstock )، های طبيعی بنابراین در عرصه
های گياهی زیادی کشاورزی گونه هایدر مقایسه با عرصه
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. ژنتيك متفاوت دارند هادر کنار هم وجود دارند که این گونه
صورت افتراقی حضور، بنابراین جوامع گياهی ممكن است به

زای گياهی را تحت تأثير قرار آلودگی و تنوع عوامل بيماری
های گياهی (. تنوع گونه et alKeesing,2010 ,.دهند )
را تحت تأثير  بيمارگر -های ميزبانو پویایی ربيمارگجوامع 
 et alGilbert, 2003; Keesing  &Ferrer ,.) دهدقرار می

های ميزبان ممكن تعداد گونه قابليتافزایش  (.2010 ,2006
های بيمارگردر  بيمارگربه ایجاد تنوع جوامع منجر است 

(. گروهی از این گياهان  2006et alHudson ,.ویژه شود )
 L. Astragalus های جنسمثل بعضی از گونه

 آن به وحش نسبتحيات خوارانگياه خوراک بوده وخوش

( و  2006et alJavadi ,.) دهندمی نشان تمایل زیادی
وحش نيز مؤثر باشند، این در توانند در احيای حياتمی

های عامل بيماری در این گياهان مثل حالی است که قارچ
خوراکی و تأثير سوء ز باعث کاهش خوشهای اریزیفالقارچ

 شوند.وحش و تنوع زیستی میدر حفظ حيات
 

 سپاسگزاری
عضو )اله مظفریان نویسندگان از آقای دکتر ولی

 دليلبه کشور( علمی مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتعهيئت
های گياهی ميزبان در این مقاله تشكر و تأیيد شناسایی گونه

 نمایند.قدردانی می
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Abstract 
     Erysiphales Fungi are plant pathogens with global distribution that have pathogenic effects 

on wide ranges of mono- and dicotyledon plants. About 650 species of Erysiphales have been 

identified so far. Each species of these fungi has different host, however their distributions variy 

in different regions of the world. In this study, a complete list of Erysipelas fungi that reported 

in Lorestan province from 1871 to 2018 was prepared. Furthermore, a group of plants infected 

with these fungi were collected and studied from areas of this province.In total, 8 species of 

fungi were identified from 8 plant hosts species with no reports of any Erysipelas and other 

fungi in the world on these hosts. As reported of, Leveillula contractirostris on Alcea koelzi; 

Leveillula papilionacearum on Astragalus brachicalix; Erysiphe buhri on Mesostema 

kotschyana; Golovinomyces oronti on Crupina crupinastrum; Phyllactinia babayanii on 

Amygdalus Hausknechti; Erysiphe polygoni on Astragalus iranicus; Erysiphe astragali on 

Astragalus ovinus, and Podosphaera dipsacacearum on Pterocephalus plumosus are the new 

reports cross the world. These reports are added to 85 reported host’s plant species of Erysipelas 

from Lorestan province and 552 species reported from Iran and about 10,000 reported hosts in 

worldwide. 

 

Key words: Host, powdery mildew, Erysiphales, Fungi, New report. 
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