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  1389 اسفند - ، بهمن 6مجله گیاهپزشک و غذا، شماره 
 

  ایراندر شمال ) Humulus lupulus(سفیدك داخلی رازك 
  

  3 و بیژن آقاپور2، حسن ملکی زیارتی1محمدعلی آقاجانی*
 ارشد کارشناس2  طبیعی استان گلستان، گرگان، پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع تحقیقات گیاهبخششناسی گیاهی   بیمارياریاستاد1

شناسی  مربی بیماري3بع طبیعی استان گلستان، گرگان، واحد ثبت و گواهی بذر و نهال، مرکز تحقیقات کشاورزي و مناشناسی گیاهی  بیماري
  موسسه آموزش عالی بهاران، گرگان گیاهی

  maaghajanina@yahoo.com: پست الکترونیک*
  

  
صورت یک گیاه  است که به) Cannabiaceae(ي شاهدانه ، گیاهی علفی از تیره)Humulus lupulus(رازك 

عالیم بیماري . گرددعنوان یک گیاه دارویی کشت می کند و یا بهشد میهاي مازندران و گلستان روحشی در استان
ي بابلکنار در جنوب شهرستان بابل مشاهده شده، هاي وحشی رازك در منطقه روي بوته1378سفیدك داخلی از سال 

-بیماري شامل لکهي عالیم اولیه.  در مزارع گیاهان دارویی اطراف شهر گرگان نیز دیده شده استهاي اخیر در سالاما 

ها، در پشت برگ). 1Aشکل (شود هاست که به سرعت به رنگ خاکستري تبدیل میهاي کلروزه در سطح برگ
هاي هاي شدید به سوختگی و مرگ برگآلودگی). 1Bشکل (شود مانند دیده میپوشش خاکستري رنگ این قارچ

ها، اسپورانژیوفورها و اسپورانژهاي فراوانی را مونهي میکروسکوپی نمشاهده. ها منجر شده استجوان در نوك شاخه
 150اي منشعب شده بودند و طول آنها بار و به صورت دوشاخه) 16/3متوسط  (4 تا 2اسپورانژیوفورها . آشکار نمود

د که اسپورانژیوفورها به استریگماهاي دوشاخه ختم شده بو.  میکرومتر بود25/11 تا 5 و پهناي آنها در قاعده، 275تا 
 15-7/33×5/12-25اسپورانژها با ابعاد . برخوردار بودند)  میکرومتر20 تا 5 و 5/17 تا 5(تقریباً از طول یکسانی 

 تا 1آنها از نسبت طول به عرض . اي روشن بودندرنگ تا قهوهمیکرومتر، بیضی شکل و بی) 7/25 × 4/17متوسط (
، Pseudoprenospora humuliامل بیماري سفیدك داخلی رازك، ع). 2شکل (دار بودند  برخوردار بوده، پاپیل97/1

 کشور دنیا 15این گونه از . گزارش شده، اما توصیف کامل آن ارایه نشده بودقبالً از ایران ) 1(ي آل آقا به وسیله
ي گونهعنوان مترادفی براي  ، به)3(شناسی و مولکولی هاي ریختو به تازگی بر اساس ویژگی) 2(گزارش شده است 

P. cubensisدر حال حاضر، سفیدك داخلی، یکی از . ، عامل سفیدك داخلی کدوییان، در نظر گرفته شده است
گردد ها استفاده میکشطوري که براي کنترل آن از قارچ هاي رازك در مزارع گیاهان دارویی است، بهترین بیماري مهم

  ).آقاجانی، منتشرنشده(
  
  
  

 گزارش کوتاه علمی
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 ).×15(رشد پشم مانند قارچ در سطح زیرین برگ ) Bري سفیدك داخلی رازك در سطح باالیی برگ و عالیم بیما) A- 1شکل 

 

 .Pseudoprenospora humuli نماي میکروسکوپی از اسپورانژیوفورها و اسپورانژهاي قارچ -2شکل 

  
  منابع

1. Ale Agha, N. 1978. Etude de micromycetes parasites de l’Iran. Bull. Sac. Mycol. France, 94: 
343-350.  

2. Anonymous. 2009. Humulus lupulus. Fungus- host distribution. USDA, USA. Online:  
http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/fungushost/fungushost.cfm. 

3. Chio, Y.J., Hong, S.B. and Shin, H.D. 2005. A re-consideration of Pseudoperonospora 
cubensis and P. humuli based on molecular and morphological data. Mycological Research, 
109: 841-848. 

 
 

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

