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Abstract 
The obligate phytoparasitic fungi of the orders Uredinales 
(Rust fungi), Ustilaginales s.lat. (Smut fungi) and 
Erysiphales (Powdery mildews) were studied floristically in 
the Jajroude Protected Area. This region is located to the 
East of Tehran and contains two National Parks within its 
borders, namely Khojir and Sorkhe-Hessar National Parks. 
To assess the floristic spectrum, living materials were 
collected from different sites of the above mentioned area 
during 2003-2004. Of the 43 identified species 26 belong to 
Uredinales, 14 belong to Erysiphales and the remaining 
species (3) belong to the Ustilaginales. Identified species of 
rust fungi belonged to four genera, viz. Puccinia, Melampsora, 
Phragmidium and Uromyces. The powdery mildew specimens 
belonged to the genera Blumeria, Golovinomyces, Erysiphe, 
Leveillula and Podosphaera. Species of Ustilaginales identified 
also belonged to Anthracoidea and Ustilago. All 43 species are 
listed and discussed mainly with respect to their morphology 
and taxonomy. Golovinomyces riedlianus is newly reported 
from Iran. The spermogonia, aecial state and aecispores of 
Phragmidium iranicum are described for the first time. Our 
study showed that urediniospores of Puccinia melanographa 
have from 3 to 6 germ pores, either arranged equatorially or 
irregularly distributed over the spore surface. This character 
has not been previously described in detail for P. 
melanographa. Capparis spinosa for Puccinia trabutii 
(aecial stage); Rubus sanguineus for Phragmidium 
iranicum; Astragallus floccosus for Uromyces punctatus; 
Achillea wilhelmsii and Centaurea aucheri, both for 
Golovinomyces cichoracearum; Cousinia eryngioides and 
Onobrychis gaubae, both for Leveillula taurica and 
Euphorbia teheranica for Podosphaera euphorbiae are all 
reported as new hosts (matrix nova). Moreover, several new 
hosts for identified fungi are reported in Iran.  
 
Keywords: fungus flora, Sorkhe-Hessar, Khojir, rust fungi, 
powder mildew, smut fungi. 

 
  چکیده

 هــا ســیاهک  (Uredinales)هــا  زنــگهــاي هــاي راســته فلــور قــارچ
(Ustilaginales)  هاي پودري     و سفیدك(Erysiphales) منطقۀ  در 

که در بر دارنده دو پـارك  حفاظت شدة جاجرود در شرق استان تهران  
 26 ر ایـن اسـاس  بـ . باشد بررسـی گردیـد   ملی سرخه حصار و خجیر می   

ــگ   ــه از راســته زن ــه جــنس    گون ، Melampsoraهــاي  هــا متعلــق ب
Phragmidium ،Puccinia و Uromyces ،14 ــته  گونــــه از راســ

، Blumeriaهــــاي  هــــاي پــــودري متعلــــق بــــه جــــنس ســــفیدك
Golovinomyces  ،Erysiphe  ،Leveillula   و Podosphaera  و 

 و Anthracoidaeaهـاي   ها متعلق بـه جـنس    گونه از راسته سیاهک    3
Ustilago  هـاي بررسـی شـده گونـه         در بین نمونـه   .  شناسایی گردیدند  

Golovinomyces riedlianus       بـه عنـوان گونـه جدیـد بـراي فلـور 
مشخـصات اوردینیوسـپورها در گونـه    . شـود  هاي ایران معرفی مـی      قارچ

Puccinia melanographa   و مراحل اسپرموگونیوم و اسـیوم گونـه 
Phragmidium iranicum  ــی ــشریح م ــار ت ــین ب ــراي اول ــوند  ب . ش

هـاي   هـا و سـفیدك     هـا، سـیاهک     هاي جدید متعددي براي زنگ      میزبان
 .گردند گزارش شده معرفی می

 
فلور قارچی، سرخه حصار، خجیـر، سـفیدك، سـیاهک،           : ها کلید واژه 

  زنگ
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  مقدمه
 میلیون گونـه بعـد از حـشرات    5/1ها با حدود    سلسلۀ قارچ 

. شـود  ترین گروه در جهان جانداران محـسوب مـی      بزرگ
آنها از جهات مختلف از جمله زیست شناسی و اکولوژي     

 بـه دلیـل تـأثیرات مثبـت و     ونظیـر هـستند     داراي تنوع کـم   
ــسان همــواره مــورد توجــه محققــان    ــدگی ان ــر زن منفــی ب

بدون . اند ختلف علوم طبیعی و کشاورزي بوده     هاي م  زمینه
هـا اولـین قـدم در انجـام تحقیقـات          تردید شناسـایی قـارچ    
باشد و این شناسـایی کلیـد دسـتیابی     مختلف روي آنها می 

عـالوه  .  هر گونـه اسـت  تحت نامبه تمام اطالعات موجود   
هـا   هاي مختلف از جملـه قـارچ       بر این، شناسایی ارگانیسم   

ن موضوعات در اسـتراتژي حفاظـت از      تری یکی از اساسی  
هـا   بندي قارچ تنوع زیستی بوده و مطالعات شناسایی و رده    

در تحقیقـات فلورسـتیک     . کنـد  را بیش از پیش توجیه می     
هـــاي کـــشور، مطالعـــه منـــاطق حفاظـــت شـــده و  قـــارچ
هاي ملی به دلیل اقـدامات حفـاظتی ویـژه اولویـت              پارك
ر فلــــــودر ایــــــن تحقیــــــق . )1383عباســــــی،  (دارد

منطقه حفاظت شـده    هاي بیمارگر گیاهان در      میکرومیست
 پارك ملی سـرخه حـصار و خجیـر   دو   که شامل جاجرود

با توجه بـه منـابع در      . اند  قرار گرفته  بررسی مورد   باشد، می
هـاي منـاطق     روي قـارچ ي مطالعه متمرکز تاکنون دسترس

هاي قارچی گـزارش     تنها گونه  .صورت نگرفته است  فوق  
 Fusicladium:  جـــاجرود عبارتنـــد ازشــده از منطقـــه 

heterosporum ،Uromyce scutellatus و U. scirpi 
که توسط نگارندگان مختلف و در قالب مقاالت بررسـی          

ارشاد، (اند  هشدگزارش از منطقه جاجرود هاي ایران    قارچ
بــه )  هجــري1174(پــس از انتخــاب شــهر تهــران ). 1374

شـرق ایـن شـهر بـا     عنوان پایتخت کشور، اراضی واقع در      
. عناوین منطقۀ قرق و شکارگاه مورد حفاظت قرارگرفت      

ترین مناطق تحـت     ها را از قدیمی    توان آن  این اعتبار می   به  
پـس از انقـالب اسـالمی بـا        . حفاظت در جهان تلقی نمود    

تــصویب شــوراي انقــالب، ادارة آن بــه ســازمان حفاظــت 
م ایـن سـازمان پـس از انجـا        . محیط زیست محول گردیـد    

ــایی، محــدودة داراي قابلیــت  بررســی ــاظتی را  ه هــاي حف
هاي ملی سرخه حـصار، خجیـر و منطقـۀ          مشتمل بر پارك  

.  هکتار برگزیـد  72600حفاظت شدة جاجرود با مساحت      
هـاي    پـارك  تنوع در ساختار زمین شناسـی و توپـوگرافی        

 بـسیار   ر گیـاهی   فلـو  منجر به ایجـاد    و سرخه حصار  خجیر  
 گونۀ 740در این دو پارك . است  در این مناطق شدهغنی

و گیاهـان علفـی   هـا،   انواع درختان، درختچه  شامل   گیاهی
ــد ســاله  ــشخیص داده شــده اســت یکــساله و چن ــوع .  ت تن

ــه  چــشم ــر گون ــا گی ــاهیه ــه از ي گی  80 جــنس و 375 ک
 را بـه یـک      این منطقه خانواده تشکیل یافته است، در واقع       

اي پوشـش  غنـ  .شناسی طبیعی تبدیل نمـوده اسـت   باغ گیاه 
ارزش ادارة این دو پارك را به عنوان پارك ملی        گیاهی،  

هـاي   یکـی از ویژگـی  . بیش از پیش نمایـان سـاخته اسـت      
هاي ملی سرخه حصار و خجیر این است کـه بـیش       پارك

از یک قرن محیط طبیعی آن دسـت نخـورده بـاقی مانـده              
توان گفت که اکوسیستم     با توجه به این ویژگی می     . است

هـاي پراهمیـت    ین دو پارك یکـی از گنجینـه      موجود در ا  
طـور کلـی محـیط زیـست را           حیات وحش و به    ،ها رستنی

داراست که از این نظر در میان مناطق حفاظت شدة ایـران      
ــت   ــه اس ــدوم و (نمون ــارانمخ ــاس  ).1366 ،همک ــر اس  ب

هاي ملی با فلور گیاهی غنی در بـر          تجارب گذشته پارك  
بـر  ). 1382عباسـی،   (دارنده فلور قـارچی مناسـبی هـستند         

همین اساس و بـا توجـه بـه فقـر اطالعـات در زمینـه فلـور           
هاي منطقـه حفاظـت شـده جـاجرود، در چـارچوب             قارچ

ــه     ــسبت ب ــاز اول ن ــه در ف ــن منطق ــور ای ــه بررســی فل  برنام
هــاي بیمــارگر   جمــع آوري و مطالعــه فلــور میکرومیــست

هـا اقـدام     هـا و سـیاهک     هـا، سـفیدك    گیاهان شامل زنـگ   
  .گردید
  

  ها مواد و روش
 ابتـدا از منطقـۀ مـورد مطالعـه        تحقیـق به منظور انجـام ایـن       

 ملـی  هـاي  پـارك  شـامل  منطقـۀ حفاظـت شـدة جـاجرود    (
ــر  ــه)  ســرخه حــصاروخجی ــه   نمون ــوده ب ــاهی آل هــاي گی
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 زنگ ، سـفیدك و سـیاهک جمـع آوري           مولدهاي   قارچ
 بهـار، تابـستان و       و 1382نمونه برداري طی تابستان     . شدند
تر بودن پـارك ملـی    با توجه به غنی. د انجام ش  1383پاییز  

 ي درنمونـه بـردار   تمرکـز   خجیر از لحاظ پوشش گیاهی،    
و هـا   بـه منظـور سـهولت تعیـین نـام میزبـان         . بوداین منطقه   

سعی به عمل هاي مورد بررسی،  اهمیت آن در تعیین قارچ   
ایـن   آوري گردنـد، بـه       کامل جمـع  به طور   ها   آمد تا نمونه  
آوري شده حتـی االمکـان داراي     هاي جمع  ونهمعنی که نم  

همچنین سعی گردیـد  . هاي رویشی و زایشی باشند    قسمت
، حاوي تمام مراحل    شدهآوري    جمع ي هاي آلوده   نمونه تا

 یا  )ها ها و سفیدك   در زنگ (آنامورف و تلئومورف قارچ     
. حداقل مراحلی باشند که براي شناسایی قارچ الزم اسـت       

هـاي   نمونـه  نمـودن     پرس و خـشک    پس از نمونه برداري،   
 میزبان، از مراحـل     گونهبعد از تعیین نام     . گیاهی انجام شد  
ــارچ  )در صــورت وجــود(هــاي مــورد بررســی  مختلــف ق

 50 الکتیــک اســتیک  محلــولاســالید میکروســکوپی در
تهیـه  )  درصـد اسـتیک اسـید   50+  درصد آب   50(درصد  
سپس اسالیدها با میکروسکوپ نوري مـورد مطالعـه          . شد

در مـورد سـنجش ابعـاد اسـپورهاي قـارچی،           . قرار گرفت 
جهـت  .  اسپور از هـر نمونـه انـدازه گیـري شـد       30حداقل  

هـاي مـورد بررسـی از مجموعـه      تشریح خصوصیات قارچ 
ــه شــده   ــه اصــطالحات ارای ــاران  ب وســیله کــرك و همک

هـا بـر اسـاس     نـام مـصنف قـارچ    .  بهره گرفته شـد    (2001)
 تنظــیم (Kirk and Ansell, 1992)الگــوي پیــشنهادي 

هـاي مـورد مطالعـه بـر اسـاس         هـاي راسـته    قارچ. گردیدند
منابعی که بر حسب مورد در قسمت نتـایج بـه آنهـا اشـاره       

هـاي تعیـین نـام شـده        کلیه نمونه . شده، تعیین نام گردیدند   
در مجموعه قارچ هاي وزارت جهاد کشاورزي نگهداري     

  .شوند می
  
  نتایج
  Uredinales راسته هاي شناسایی شده از قارچ) الف

  :  تاکسون به شرح زیر شناسایی شدند25از این راسته 

1- Puccinia acarnae P. Syd. & Syd. , Monogr. 
Uredin. (Lipsiae) 1(1): 138 (1902) [1904] 

  Picnomon acarna (L.) Cass. (Asteraceae) روي
  .III1+(II)،4/8/1383  پارك ملی خجیر، روستاي خجیر،

در هر دو سطح برگ به ویژه در سطح زیرین         ها   تلیوم
اوردینیوســپورها بــه . شــوند بــرگ و روي ســاقه دیــده مــی

 تقریباً بیضوي هستند و دیوارة آنهـا خـاردار   تااشکال گرد  
  به صورت مخلوط بـا تلیوسـپورها        میکرومتر 2با ضخامت   

 منفذ تندشی به صـورت      3)-4(این اسپورها داراي    . هستند
 توسـط پاپیــل مشخـصی پوشــانده   باشـند کــه   مــیاسـتوایی 

 22-34 × 18-26ابعـــاد اوردینیوســــپورها  . شــــوند مـــی 
دار  با دیوارهاي زگیل  تلیوسپورها بیضوي   . میکرومتر است 

 31-50 × 5/22-37 د میکرومتر و ابعـا    2-5/3 ضخامت   به
 است  hemiformاین گونه یک زنگ      .باشد میکرومتر می 

تـاکنون از  ) 1374(و بر اساس فهرست قارچ میزبان ارشاد      
  .استان هاي فارس، اردبیل و همدان گزارش شده است

2-Puccinia achilleae Cooke, Grevillea, 9: 
13(1880). 

Achillea santolinoides Lag. subsp. wilhelmsii 
( K.Koch ) Greuter (Asteraceae) روي 

پــارك ملــی خجیــر، بــاغ شــاه، نزدیــک محــیط بــانی 
ــاع   ــارك، ارتف ــر،1500پ  ،23/3/1383 و 19/5/1382  مت

II+III.   
. شـوند  هـا و سـاقه مـشاهده مـی       سورها بـر روي بـرگ     

ــاد   ــه ابعـــ ــپورها بـــ ) 20-(25-30 ×17 -25اوردینیوســـ
تلیوسپورها غالباً بیضی شـکل بـوده و     . باشند   میکرومتر می 

-50 × 20-30ا  نهـ  باشـد، ابعـاد آ     ار می د ها زگیل  سطح آن 
 این گونـه  .هاي بلند وپایا دارند   میکرومتر است و دنباله    35

براي اولین بار از ناحیه کردستان عراق گزارش شده است       
(Sydow & Sydow, 1904)  هـاي    و در ایـران روي گونـه

Achillea  1374ارشـاد،  (شـود    زنگی شایع محسوب می .(
 A. santolinoidesوق روي این اولین گـزارش زنـگ فـ   

subsp. willhelmsiiدر ایران است .  
3-Puccinia achilleicola Petr., Sydowia 1: 46 

(1947). 
   Achillea sp. (Asteraceae)روي 
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کیلومتر بعـد از پـست نگهبـانی    18 پارك ملی خجیر،  
 متر،1310جادة پارچین، بیدستان اطراف رودخانه، ارتفاع       

8/7/1383،II+III - ادة پارچین، منطقـۀ حفاظـت شـدة    ج
ــاجرود،  ــاده،   2جـ ــانی جـ ــومتر بعـــد از پـــست نگهبـ کیلـ

ارك ملـی خجیـر،    پ-II+III،  8/7/1383متر،  1674ارتفاع
 .II + III، 4/8/1383 کیلـومتر بعـد از تـابلوي پـارك،    12

ها در صورت حضور روي ساقه و برگ تشکیل          اوردینیوم
ه یـا تخـم     اوردینیوسپورها به شکل بیضی کـشید     . شوند می

  × 5/18-26هــا  شــوند، ابعــاد آن مرغــی وارونــه دیــده مــی
 2-5/2شــان   میکرومتــر و ضــخامت دیــواره42-29)-46(

 منفـذ تندشـی در     3این اسپورها داراي    . باشد میکرومتر می 
تلیوسپورها بیضوي کشیده و گـاهی      . ناحیۀ استوایی هستند  

-63)-5/72 (×19-30ابعادشـان   . باشـند  گرزي شکل مـی   
 10ضخامت دیواره در رأس اسپور تا       . کرومتر است  می 40

ــرفین   ــر و در ط ــی 5/2-5/3میکرومت ــر م ــد  میکرومت . رس
هـاي   دیوارة تلیوسـپورها در قـسمت فوقـانی داراي زگیـل          

ــر  کــوچکی اســت کــه بــه ســمت پــایین اســپور ظریــف   ت
ایـن   .باشـد  دنبالۀ تلیوسـپورها محکـم و پایـا مـی         . شوند می

ون از استان هاي اردبیـل،  زنگ اندمیک ایران است و تاکن  
ــویر احمــد و  کآذربایجــان غربــی و شــرقی، که  ــه و ب یلوی

ــت     ــده اس ــزارش ش ــتان گ ــی و (کردس ،  همکــارانعباس
1375.(  

 4- Puccinia acroptilli P. Syd. & Syd., 
Monogr. Uredin. (Lipsiae) 1(1): 138 (1902) 
[1904]. 

   Acrpotilon repens (L.) DC. (Asteraceae)روي 
 هاي غربی پـارك ملـی خجیـر،        جرود، سعیدآباد، دامنه  جا
20/5/1382 ،II + III.  

 منفـذ تندشـی اسـتوایی     3اوردینیوسپورها داراي غالبـاً     
این اسپورها کوچک با دیوارة نازك و خـاردار       . باشند می

تلیوسپورها . ها تا حدودي حالت فشرده دارند      تلیوم. هستند
نبالـۀ نـسبتاً طویـل       میکرومتـر و د    32-42 × 20-26با ابعاد   

اي بلـوطی و      قهـوه  ره تلیوسـپورها   دیوا .دولی ظریف هستن  
 ایـن  .باشـند   میکرومتر می6دار با ضخامت انتهایی تا   زگیل

گونه که براي اولین بار از ایران به جهان علم معرفی شـده      
، یـک زنــگ شــایع  (Sydow & Sydow, 1904) اسـت 
 در محــدوده فــالت ایــران محــسوب    A. repensروي 
  .شود می

5- Puccinia akiyoshidanensis Morim., J. Jap. 
Bot. 34: 187(1959).                                                                    

 .Phragmites australis Cav. Trin. ex Steudروي 
(Poaceae)   

 کیلومتر بعد از پست نگهبانی جاده، 18پارك ملی خجیر، 
   پـارك ملــی  -II + III، 8/7/1383  متــر،1320ارتفـاع  

 4 کیلـــومتر بعـــد از پـــست نگهبـــانی جـــاده،12خجیـــر، 
/8/1383 ،II + III.  

اوردینیوسپورها غالباً به شکل تخـم مرغـی وارونـه یـا            
ــا دیــوارة خــاردار و بــه رنــگ قهــوه   ــضوي ب  اي روشــن بی

 23-30 × 15-19ایـــن اســـپورها بـــه ابعـــاد  . باشـــند مـــی
 منفـذ تندشـی اسـتوایی    4-5)-6(داراي  اغلب  و میکرومتر

هـا پارافیزهـاي گـرزي     هـا و تلیـوم     در اوردینیـوم  . باشند می
. شـوند  اي دیـده مـی     شکل و به رنـگ زرد مایـل بـه قهـوه           

تلیوسپورها دوکی، بیضوي باریک یا تخـم مرغـی وارونـه     
 میکرومتر بـوده و بـه   22ضخامت انتهایی آنها تا     . باشند می

 × 13-23ابعاد این اسـپورها  . شوند سمت رأس باریک می 
زنگ فوق براي اولین بار از ژاپن     .  میکرومتر است  71-41

در ایران نیز این گونـه فقـط یکبـار از          . گزارش شده است  
عباسـی و    ( ناحیه البـرز مرکـزي گـزارش گردیـده اسـت          

  ).1381،  همکاران
6- Puccinia calcitrapae DC., Fl. Franç., Edn 3 
(Paris) 2: 221 (1805) 

   Centaurea balsamita L. (Asteraceae)روي 
پارك ملی خجیر، باغ شاه، نزدیک محـیط بـانی پـارك،             

  .II + III، 19/5/1382 متر، 1400ارتفاع 
   Centaurea sp. (Asteraceae)روي 

ــاجرود،     ــدة ج ــۀ حفاظــت ش ــارچین، منطق ــادة پ  3ج
    متـر،  1635کیلومتر بعد از پـست نگهبـانی جـاده، ارتفـاع            

26/2/1383 ،II + III-ارك ملی سرخه حـصار، شـمال    پ
ــر    ــک ادارة خجی ــارك، نزدی ــرق پ ــرخه حــصار،  -ش  س

Archive of SID

www.SID.ir



¡    ¡ 
  1385  پـاییـز     ،    13   ـطی ــــیـمح  ــوم ــلـع

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  13 , Autumn 2006 
 45

22/3/1383  ،III-         ،18 جادة پارچین، پارك ملـی خجیـر 
،  متـر  1300کیلومتر بعد از پـست نگهبـانی جـاده، ارتفـاع            

26/2/1383 ،II + III.  
 Centaurea aucheri (Dc.) Wagentizروي 

(Asteraceae)   
ی خجیر، باغ شاه، ارتفاعات سـروکوه، نزدیـک         پارك مل 

  .III ،23/3/1383محیط بانی پارك، 
 Carduus arabicus Jacq. ex Murrayروي 

(Asteraceae)   
پارك ملی سرخه حصار، شـمال غـرب پـارك، نزدیـک            

  .II + III ،15/2/1383ترمینال شرق، 
 یـک زنـگ شـایع روي اعـضا     P. calcitrapaeگونه 

هـاي    ایران است و تاکنون روي گونه       در Cardueaeقبیله  
 جنس مختلف این قبیله از سراسر کشور گـزارش شـده             8

 هـا  هـا و تلیـوم     اوردینیوم). 1384عباسی و میناسیان،    (است  
ــاقه و هـــر دو ســـطح بـــرگ را  در ایـــن زنـــگ  روي سـ

اوردینیوســپورها در ناحیـۀ قاعــده فاقـد خــار   . دنپوشـان  مـی 
 20-5/27 × 20-25ابعـــــاد اوردینیوســـــپورها . هــــستند 

اســتوایی  منفــذ تندشــی 2-3 داراي  وباشــد میکرومتـر مــی 
 میکرومتـر   35-40 × 25-30تلیوسـپورها بـه ابعـاد       . هستند
  .دنباش می

7- Puccinia calcitrapae var. cardui-pygnocephali 
(P. Syd. & Syd.) U. Braun, Feddes Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 92(1-2): 119 (1981). 

Basionym: Puccinia cardui-pycnocephali P. 
Syd. & Syd., Monogr. Uredin. (Lipsiae) 1(1): 34 
(1902) [1904] 

   Carduus pycnocephalus L. (Asteraceae)روي 
پارك ملی خجیر، باغ شـاه نزدیـک محـیط بـانی پـارك،        

جاده پارچین، به    -II+III،  19/5/1382 متر،   1400ارتفاع  
  .II+III، 5/2/1383یر، سمت پارك ملی خج

 33-40)-48 (× 20-29تلیوســـــپورها داراي ابعـــــاد 
 .C) این واریته به واسطۀ گونۀ میزبـان . باشند میکرومتر می

pycnocephalus)        و تلیوسپورهایی با طول بیشتر از دیگـر 
 این تاکسون در .شود  جدا میP. calcitrapae هاي واریته

 از P. cardui-pycnocephaliهــاي دور تحــت نــام  ســال
  ).1356ارشاد، (ایران گزارش شده است 

8- Puccinia carthami Corda, Icon. fung. (Prague) 
4: 15 (1840) 

   Carthamus oxycantha M. B. ( Asteraceae)روي 
 18جادة پارچین، به سمت پارچین، پـارك ملـی خجیـر،             

 متـر،   1300کیلومتر بعد از پـست نگهبـانی جـاده، ارتفـاع            
26/2/1383 ،II+III-     ،منطقــۀ حفاظــت شــدة جــاجرود
  .II+III، 4/8/1383هاي شمالی روستاي سنجریون،  دامنه

زنــگ فــوق از نقــاط مختلــف کــشور روي گلرنــگ  
  ).1356ارشاد، (وحشی گزارش شده است 

9- Puccinia cnici-oleracei Pers., Catal. des 
plantes omis.: 24 (1823) 
Synonym: Puccinia asteris Duby, Bot. Gall., Edn 
2 (Paris) 2: 888 (1830)  

 .Heteropapus altaicus (Willd.) Novopokrروي 
(Asteraceae)   

 کیلومتر بعد از تابلوي ابتداي پارك،   5پارك ملی خجیر،    
  . III، 23/3/383اطراف رودخانۀ جاجرود، 

ابعـاد تلیوسـپورها   . ها معموالً حالت فشرده دارنـد   تلیوم
تلیوسـپورها  . باشـد   میکرومتر مـی   60-30 ×) 15-(22-20

 بـا  .باشند و دنبالۀ آنهـا پایاسـت   داراي ضخامت انتهایی می  
ــارچ  P. cnici-oleracei اینکــه گزارشــی از  ــابع ق  در من

 و Petrak (1939)باشـد،   شناسـی ایـران در دسـترس نمـی    
(1958) Khabiri و Esfandiari, Petrak (1941)  و

 را P. asteris Dubyبـا نـام   اي  گونـه ) 1324(اسـفندیاري  
روي میزبان فوق در ایران گـزارش کـرده انـد کـه وسـیله            

 متـرادف  (Braun, 1981)محققان مختلف از جمله براون 
P. cnici-oleraceiدر نظر گرفته شده است .  

10- Puccinia graminis Pers., Syn. meth. fung. 
(Göttingen): 228 (1794) 

   Berberis integerrima Bge. ( Berberidaceae)روي 
پارك ملی خجیر، باغ شاه، نزدیک محـیط بـانی پـارك،             

19/5/1382  ،O+I-       ،18جادة پارچین، پارك ملی خجیر 
 متـر،   1300کیلومتر بعد از پـست نگهبـانی جـاده، ارتفـاع            

26/2/1383 ،O+I.  
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   Hordeum glaucum Steud. (Poaceae)روي 
لـومتر بعـد از    کی18جادة پـارچین ، پـارك ملـی خجیـر ،        

ــاع    ــاده ، ارتف ــانی ج ــست نگهب ــر ،       1300پ / 26/2( مت
1383 (، II + III.  
   Elymus sp. (Poaceae)روي 

پارك ملی خجیر، باغ شاه، اطـراف محـیط بـانی پـارك،             
   .II+III 23/3/1383، 19/5/1382  متر،1500ارتفاع 

این زنگ هتروماکروسیکلیک مراحل اسـپرموگونیوم      
ا روي زرشک ومراحل اوردینیـوم و تلیـوم   و اسیوم خود ر  

هـاي مـورد    خود را روي گنـدمیان مختلـف کـه در مکـان       
هاي زرشک روییـده بودنـد،     بازدید در مجاورت درختچه   

اطالعــات ) a1381 (عباســی و همکــاران. کنــد کامــل مــی
  .اند جامعی از تاکسونومی و اکولوژي این گونه ارایه داده

11-Puccinia kurdistani Cooke , Grevillea 4: 116 
(1876). 
Synonym: Puccinia decipiens Massee, Bull. 
Miscell. Inform. Roy. Gard. Kew, 161 (1899) 

   Taraxacum montanum DC. ( Asteraceae)روي 
جــادة دماونــد، پــارك ملــی خجیــر، ده کمــرد، تپــه هــاي 

   II+III، 2/6/1383 نزدیک پمپ بنزین کمرد،
ر تلیوم ها و همراه با تلیوسـپورها بـه          اوردینیوسپورها د 

اي   این اسـپورها بـا دیـواره قهـوه        . تعداد اندك دیده شدند   
دو منفـذ   .  میکرومتر و خاردار بودنـد     3بلوطی به ضخامت    

تندشی در باالي ناحیه استواي آنها دیده شد و دیواره این            
ــود      ــاف ب ــذ ص ــن مناف ــر ای ــه زی ــپورها در ناحی ــاد . اس ابع

غالبا به شکل تخم مرغی وارونه بودند       اوردینیوسپورها که   
تلیوسپورها .  میکرومتر اندازه گیري شد     33-31 × 29-26

بیضوي پهن، تخم مرغی وارونه پهن یا مـستطیلی بودنـد و         
 3اي بلــوطی تیــره بــه ضــخامت غالبــا  داراي دیــواره قهــوه

ــل   ــا زگی ــر ب ــد     میکرومت ــشخص بودن ــی م ــز ول ــاي ری . ه
عرضـی فاقـد فرورفتگـی    تلیوسپورها غالبا در محل دیواره  

-57(×) 22-(27-36ابعـاد ایـن اسـپورها     . مشخص بودنـد  
خـصوصیات نمونـه    .  میکرومتر اندازه گیري شـد     50-35)

ــرح       ــا ش ــق ب ــامالً منطب ــق ک ــن تحقی ــده در ای ــی ش  بررس

P. decipiens Masseeاي جدید   است که به عنوان گونه
 گــزارش شــده اســت    T. montanumاز کرمــان روي 

(Massee, 1899) .    پس از گزارش مذکور ایـن زنـگ بـه
ــده اســت    ــران گــزارش ش ــاد، (دفعــات از ای ، )1356ارش

 بـه  (Gjaerum, 1986)هرچند ایـن گونـه وسـیله گیـاروم     
 کـه از کردسـتان   P. kurdistani Cookeعنـوان متـرادف   

 معرفـی  (Cooke, 1876)احتماالً عراق گـزارش گردیـده   
نیـز دو   Sydow, Sydow (1904)گفتنی است . شده است

 را شبیه به یکدیگر P. kurdistani و P. decipiensگونه 
-P. taraxaci گونـه  Gjaerum (1986). ذکـر کـرده انـد   

bithynici   را نیـز متـرادف P. kurdistani    در نظـر گرفتـه
 ارایه شده P. taraxaci-bithynici با توجه به شرح. است
ــه  ــیله بــ ــه داراي  Saccardo (1912)وســ ــن گونــ  ایــ

  تـر بـا دیـواره نـازکتر نـسبت بـه گونـه            هاي کوتاه تلیوسپور
P. kurdistaniباشــد و لــذا متــرادف قــرار دادن ایــن   مــی

  .ها با یکدیگر منطقی نیست گونه
12- Puccinia magnusiana Körn. , Hedwigia 15: 
179 (1876). 

   Phragmites australis (Cav.) Steud. (Poaceae) روي
دخانـۀ جـاجرود، ارتفـاع      جاجرود، سـعیدآباد، اطـراف رو     

  .II، 28/4/1383  متر،1455
 روي نمونـه بررسـی شـده دیـده           اوردینیومتنها مرحله   

 حاوي تعداد زیادي پارافیز گـرزي شـکل        این سورها . شد
اوردینیوسـپورها بـه    . باشـند  یا گرزي با انتهاي کـروي مـی       

اشکال بیضوي کشیده و گاهی تخـم مرغـی وارونـه دیـده      
اي روشـن و   ن اسـپورها خـاردار، قهـوه     دیوارة ای . شوند می

تعداد منافذ تندشی   . باشند  میکرومتر می  5/1-2با ضخامت   
طور پراکنـده یـا متمایـل بـه        است که اغلب به    8-13ها   آن

) 15-(18-22ابعاد اوردینیوسپورها   . باشد طرفین اسپور می  
گونـه  . گیـري شـد    میکرومتر اندازه ) 24-(33-26)-37 (×

یکلیک اسـت کـه تـاکنون تنهـا         فوق زنگـی هتروماکروسـ    
 مراحل اوردینیوم و تلیـوم آن در ایـران دیـده شـده اسـت               

  ).1381، همکارانعباسی و  (
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13- Puccinia melanographa Petr. Annln naturh. 
Mus. Wien, Ser. B, Bot. Zool. 1: 421 (1940) 
[1939] 

   Scariola orientalis (Boiss.) Sojak (Asteraceae) روي
ــارچین، منطقــۀ حفاظــت شــدة   جــادة ب ــه ســمت پ ــایی ب اب

  ارتفـاع  ، کیلومتر بعد از پست نگهبـانی جـاده        3جاجرود،  
  .III، 28/4/1383 متر، 1668

هاي سیاه رنگ و بر آمده که بعـضا کـم و بـیش             تلیوم
هـا بـه چـشم      بـرگ هـر دو سـطح   روي سـاقه و  انـد  فـشرده 
 این سورها روي برگ به شـکل تقریبـاً گـرد و     .خورند می
تعــداد  ه  اوردینیوســپورها بــ.انــد ي ســاقه اغلــب کــشیدهرو

. اندك بین تلیوسـپورها در برخـی از سـورها دیـده شـدند           
اوردینیوسپورها غالبا واژ تخم مرغـی بـا دیـواره دارچینـی            

 میکرومتــر در راس و طــرفین 2-5/2رنــگ بــه ضــخامت 
ــی ــپور مــ ــند اســ ــده  . باشــ ــواره در قاعــ ــخامت دیــ ضــ

ابعـاد  . رسد  میکرومتر می  5 تا   اوردینیوسپورها بیشتر بوده و   
 میکرومتر اندازه گیـري    25-28 × 20-23اوردینیوسپورها  

 منفذ تندشی بودنـد کـه در   3-6این اسپورها داراي    . شدند
این . تعداد کم استوایی و در تعداد باال غالباً پراکنده بودند        

رنگ مشخص در بر گرفته شـده        هاي بی  منافذ وسیله پاپیل  
بـا   میکرومتـر    36-53 × 21-34 به ابعاد     تلیوسپورها .بودند

ــا اي بلــوطی و بــه طــور ظریــف زگیــل  دیــواره قهــوه  دار ب
 تلیوسپورها بیـضوي پهـن و   .بودند میکرومتر 4ضخامت تا   

ایـن اسـپورها بـه      . گاهی کشیده و مستطیلی شـکل هـستند       
انـد و داراي   طور جزیی در محل دیواره عرضی فـرو رفتـه     

 بـه طـرفین و بـه نـدرت در     یک منفذ تندشی غالباً متمایـل    
ــی     ــذ تندش ــپور و یــک منف ــاالیی تلیوس ــلول ب رأس در س

تنهـا گـزارش   . استوایی در سلول تحتانی تلیوسـپور هـستند     
ــس از  ــه     Petrak (1939)پ ــار گون ــین ب ــراي اول ــه ب    ک

P. melanographa   را از ایران معرفی نمـود، بـه Golato 
 و بـدون  شود که گونه فوق را از ایران  مربوط می  (1960) 

از وجوه . ذکر دقیق محل جمع آوري گزارش کرده است  
هاي گزارش   با سایر گونهP. melanographaمهم افتراق 

 اوردینیوسپورهاي با تعداد تـا      Asteraceaeشده روي تیره    

 منفذ تندشی پراکنده می باشد که در شرح اصلی قـارچ          6
  .به آن اشاره اي نشده است

14- Puccinia menthae Pers., Syn. meth. fung. 
(Göttingen): 227 (1801) 

   Mentha longifolia Huds. (Lamiaceae)روي 
پارك ملی خجیر، باغ شاه، نزدیک محـیط بـانی پـارك،             

پـارك ملـی خجیـر،       -.II،  19/5/1382 متر،   1500ارتفاع  
  .II + III، 4/8/1383ارتفاعات شمالی روستاي خجیر، 

در . دارنـد اسـتوایی    منفذ تندشی    3-4اوردینیوسپورها  
 یا متمایـل بـه      چند منفذ در استوا و یکی در رأس        مواردي
 5/22-30× 5/17-25ابعـاد ایـن اسـپورها     .  قرار دارد  راس

هـاي   اي بـا زگیـل     تلیوسـپورها دیـواره   . باشـد  میکرومتر می 
سـلول فوقـانی تلیوسـپور در        منفـذ تندشـی      .پراکنده دارند 

یـوارة عرضـی    سلول تحتانی چسبیده بـه زیـر د       رأس و در    
 میکرومتــر 20-30 × 20-25ابعــاد تلیوســپورها . باشــد مــی
 نحوه استقرار منافذ تندشی در اوردینیوسـپورها و        .باشد می

وجـــود یـــک منفـــذ در رأس برخـــی از آنهـــا در دیگـــر 
ــده شــده اســت  P. menthaeهــاي ایرانــی  نمونــه  نیــز دی

بـر  . که قابـل توجـه اسـت      ) عباسی، اطالعات منتشر نشده   (
 .Pابع در دسترس تاکنون چنین خصوصیتی براي اساس من

menthae   جهت اظهار نظر قطعـی در      .  تعریف نشده است
این زمینه الزم است نمونـه تیـپ یـا نمونـه هـایی معتبـر از               

 .Pهـاي ایرانـی    گونه فوق از سـایر نقـاط جهـان بـا نمونـه     

menthaeمقایسه شوند .  
15- Puccinia pulvinata Rabenh., Hedwigia 10: 
20 (1871). 

   Echinops leiopolyceras Bornm. (Asteraceae) روي
 کیلومتر بعد از تابلوي ابتداي پارك،   5پارك ملی خجیر،    

  .II+III،23/3/1383اطراف رودخانۀ جاجرود، 
 .Echinops macrophyllus Boiss. & Haussknروي 

(Asteraceae)   
رك،  کیلومتر بعد از تابلوي ابتداي پا  5پارك ملی خجیر،    

  .II+III ،23/3/1383اطراف رودخانۀ جاجرود، 
ویـژه    بهها  در هر دو سطح برگ     ها  ها و تلیوم    اوردینیوم

 بـا   اوردینیوسـپورها کـروي   . شـوند  سطح باالیی دیـده مـی     
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ــواره ــاد دیـ ــاردار و ابعـ ) 20-(25-30 × 25-30)-40( خـ
 ضـخامت  . هـستند يتلیوسپورها بیضو. د نباش میکرومتر می 

-40 میکرومتر و ابعاد آنهـا      3-5ها حدود   دیواره تلیوسپور 
زنگ فـوق بـراي اولـین       . باشد  میکرومتر می  60-50 × 30

. (Rabenhorst, 1871)بار از عـراق گـزارش شـده اسـت     
این گونه به دفعات از ایـران گـزارش شـده اسـت و وجـه             

 Echinopsتمایز آن از دیگـر گونـه زنـگ موجـود روي             
تـر   ي با ابعاد بزرگ وجود تلیوسپورهاP. echinopisیعنی 

  .و دیواره ضخیم تر است
16- Puccinia punctiformis (F. Strauss) Röhl., 
Deutschl. Flora, Edn 2 3(3): 132 (1813) 
Synonym: Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr. 

   Cirsium arvense (L.) Scop. (Asteraceae)روي 
بتداي پارك،  کیلومتر بعد از تابلوي ا  5پارك ملی خجیر،    

  .II+III ،23/2/1383اطراف رودخانۀ جاجرود، 
روي هـر   به صورت سیستمیک    ها   ها و تلیوم   اوردینیوم

 روي سـاقه    یـا   در سـطح زیـرین      بـه ویـژه    دو سطح بـرگ   
-31 × 23-27اوردینیوسپورها بـه ابعـاد      . شوند تشکیل می 

 منفذ تندشی در استواي اسـپور  2-4 میکرومتر و داراي  23
سپورها غالباً بیضوي یـا بـه شـکل تخـم مرغـی         تلیو. هستند

ابعـاد  . باشـند  دار مـی   وارونه با دنبالۀ کوتاه و دیوارة زگیـل       
. گیري شد   میکرومتر اندازه  34-40 × 21-26این اسپورها   

ــذ    ــانی تلیوســپور در رأس و منف ــذ تندشــی ســلول فوق منف
ــه اســت   ــانی نزدیــک دنبال  در غالــب .تندشــی ســلول تحت

 .P زنگ بـا نـام متـرادف آن یعنـی      این هاي قبلی گزارش

suaveolens      همکـاران معـاون و  ( معرفی گردیـده اسـت ،
1384.(  

17- Puccinia trabutii Roum. & Sacc. , Michelia 
2(no.7): 307(1881). 

   Phragmites australis (Cav.) Steud. (Poaceae) روي
، 5/2/1383منطقۀ حفاظت شدة جاجرود، جادة پـارچین،        

II+III- کیلومتر بعد 18ادة پارچین، پارك ملی خجیر،  ج 
  .II+III، 8/7/1383 و 26/2/1383از پست نگهبانی، 

 ,Capparis spinosa L. ( Capparidaceae) روي
Lepidium latifolium L. & Cardaria draba (L.) 

Desv. (Brassicaceae)   

کیلومتر بعـد از پـست نگهبـانی، ارتفـاع          18جادة پارچین،   
  .O+I، 26/2/1383  متر،1300

هـاي   هاي عسلی رنـگ در مرکـز دسـته         اسپرموگونیوم
هاي ایجاد شـده   اسیومی یا در سطح مقابل برگ روي لکه    

هـا روي هـر دو    اسـیوم . شـوند  ها تشکیل می وسیله اسیوم به  
ها و همچنـین روي   سطح برگ به ویژه سطح زیرین برگ     

ــشکیل مــی   ــان ت ــان میزب ــدام در . شــوند ســاقه گیاه ــن ان ای
هاي متراکم و بر آمده به اشکال کـم و بـیش گـرد و          تهدس

هـاي اسـیومی روي    دسـته . باشند  میلی متر می2-10به قطر   
هاي اسیومی بـه ویـژه      دسته. ساقه غالباً دوکی شکل هستند    

هـاي مـشخص ارغـوانی      روي لکـه C. spinosaدر نمونـه  
هـا داراي پریـدیوم سـفید        اسـیوم . شـوند  رنگ تشکیل مـی   

به (هاي با دیواره خارجی ضخیم    از سلول رنگ هستند که    
و شـیار دار و دیـواره داخلـی    )  میکرومتـر  8-12ضخامت    

هاي مـشخص   با زگیل)  میکرومتر3-4به ضخامت   (نازك  
اسیوسپورها بـه اشـکال چنـد       . و درشت تشکیل شده است    

دار دیـده مــی   وجهـی یـا تقریبــاً کـروي و بیـضوي گوشــه    
 16-21)-24 (× 13-16ابعــــاد ایــــن اســــپورها . شــــوند

ایـن اسـپورها داراي دیـواره       . میکرومتر اندازه گیـري شـد     
 1-5/1دار بـه ضـخامت       رنگ و به طور ظریـف زگیـل        بی

ها روي هـر دو سـطح بـرگ و       اوردینیوم. میکرومتر هستند 
اوردینیوسپورها غالباً به شکل    . شوند غالف آن تشکیل می   

 و 3-4اي خــاردار بــا  تخــم مرغــی وارونــه بــوده و دیــواره
ضـخامت دیـواره   .  منفذ تندشی اسـتوایی دارنـد  5ندرت   هب

 میکرومتـر اسـت و در بعـضی مـوارد       3-6اوردینیوسپورها  
. باشــد تــر از طـرفین مــی  اسـپورها در رأس انــدکی ضـخیم  

ــوم ــشکیل    تلی ــرگ و غــالف ســاقه ت ــا روي دو ســطح ب ه
وسیله عباسی به ها مطابق با شرح ارایه شده      تلیوم. شوند می

الیـۀ  . اند از دو الیۀ مجزا تشکیل شده     ) 1381(و همکاران   
ــی    ــده م ــورها دی ــطح س ــه در س ــدة   اول ک ــود دربردارن ش

تر با اشکال بیضوي، تخم مرغـی   تر و تیره  اسپورهاي کوتاه 
. باشـند  وارونه یا بیضوي پهن و تخم مرغی وارونۀ پهن می         

تـر و   الیۀ زیـرین دربردارنـدة اسـپورهاي بـا رنـگ روشـن       
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 3-5/6 دیوارة تلیوسـپورها داراي   طور کلی  به. بلندتر است 
 میکرومتر ضـخامت    6-16میکرومتر ضخامت در طرفین و    

 از نقطـه نظـر زیـست    P. trabutiiگونه . باشد در رأس می
بر اساس منابع   . اي هتروماکروسیکلیک است    شناسی گونه 
 ایـن  (Fragoso, 1924; Gaeumann, 1959)در دسترس 

 گونه گیاهی 40گونه مرحله اسیومی خود را روي بیش از  
تنهـا گـزارش از     . نماید  تیره مختلف ایجاد می    14متعلق به   

مرحله اسیومی گونه زنگ مورد بحث توسـط وینوبـورژن        
 انجــام (Viennot-Bourgin et al., 1970)و همکـاران  

ــت  ــده اسـ ــه  . شـ ــان دو گونـ  و L. latifoliumنامبردگـ
Cheiranthus cheiriهاي اسـیومی    را به عنوان میزبانP. 

trabutii   نیز ) 1381(عباسی و همکاران    . معرفی کرده اند
ضمن بحث در مورد مرحله اسـیومی زنـگ فـوق احتمـال       

 در ایـران را     Brassicaceaeتشکیل آن روي گیاهان تیـره       
 به عنوان C. spinosaبا توجه به منابع در دسترس . اند داده

 بـراي زنـگ فـوق    (matrix nova)میزبان اسیومی جدیـد  
  .شود معرفی می

18- Puccinia wolgensis Navashin , Uebers. Leist. 
Bot. Russland 1892, St. Petersburg: 146 (1894). 

   Stipa sp. ( Poaceae) روي
جــادة پــارچین، بــه ســمت پــارچین، پــارك ملــی خجیــر، 

  .II+III، 26/2/1383 متر، 1355اطراف جاده، ارتفاع 
ــو    ــوم بـ ــوم و تلیـ ــل اوردینیـ ــاوي مراحـ ــه حـ . دنمونـ

هاي این مراحل کامالً منطبق بـا شـرح ارایـه شـده              ویژگی
است که زنـگ فـوق را   ) 1375(وسیله عباسی و همکاران  

 از نقاط مختف ایـران  .Stipa sppهاي مختلف  روي گونه
ــرده  ــزارش ک ــد گ ــه واســطه  P. wolgensisگونــه . ان  ب

ــواره    ــضوي پهــن و دی ــه شــکل بی تلیوســپورهاي تیپیــک ب
از ) رسـد   میکرومتـر مـی  5/7ا ضـخامت دیـواره تـ     (ضخیم  

ــه  ــر گون ــاي  دیگ ــنس Pucciniaه ــزا  Stipa روي ج مج
 .شود می

19- Phragmidium bayatii Esfand. & Petr., Annls 
mycol. 39: 206 (1941)  

   Rosa persica Michx. ex Juss ( Rosaceae)روي 

پارك ملی خجیر، باغ شاه، نزدیک محـیط بـانی پـارك،             
19/5/1382 ،III.  

هــاي تیــره رنــگ در هــر دو ســطح بــرگ گیــاه  ومتلیــ
 سـلولی  5 و غالبـا   4-6تلیوسـپورها   . شـوند   میزبان دیده می  

-8اي بلوطی با ضـخامت       دیواره این اسپورها قهوه   . هستند
رنـگ   هـاي مـشخص و بـی     میکرومتر و پوشیده از زگیل  6
تلیوسـپورها در رأس داراي پاپیـل نـوك دار بـه         . باشـد  می

ابعـاد تلیوسـپورها در   . کرومتر هستند می15طول حداکثر تا  
ــدازه 60-92 × 34-42نمونــه بررســی شــده  ــر ان  میکرومت

ــري شــد  ــده و   . گی ــورم ش ــا مت ــپورها در انته ــه تلیوس دنبال
 Ph. bayatiiگونه . رسید  میکرومتر می40ضخامت آن تا 

به دلیل تلیوسـپورهاي عـریض بـا دیـواره بـسیار ضـخیم و             
هاي  دنباله از دیگر گونهقسمت متورم بسیار پهن در قاعده     

  .گردد  متمایز میRosaفراگمیدیوم روي جنس 
20- Phragmidium iranicum Petr. & Esfand. , 
(1941) 

  Rubus sanguineus Friv.(=Rubus anatolicusروي 
Focke) (Rosaceae)   

 کیلومتر بعد از پست 18جادة پارچین، پارك ملی خجیر،      
  O+I ،8/7/1383 ،II + III ،16/2/1383 نگهبانی جاده،

  .Rubus spروي 
 کیلومتر بعد از پست 18جادة پارچین، پارك ملی خجیر،      

 1310، داخل بیدسـتان کنـار جـاده، ارتفـاع         نگهبانی جاده 
 II+III، 8/7/1383متر، 

هـاي   هاي کوچک روي لکه    ها در دسته   اسپرموگونیوم
. شـوند  گرد و بنفش در سـطح فوقـانی بـرگ تـشکیل مـی            

هــا بــه صــورت  نیــز در نقطــه مقابــل همــین لکــههــا  اســیوم
سورهاي پودري سفید رنگ، منفـرد و پراکنـده در سـطح        

هـا برآمـده و       اسـیوم . گردنـد  هـا تـشکیل مـی      تحتانی برگ 
caeomatoid  اسیوسـپورها بـه   . باشـند   بوده فاقد پارافیز مـی

اشکال کم و بیش کروي، بیضوي یا تخـم مرغـی وارونـه             
-28 × 5/16-19)-23(پورها  ابعـاد اسیوسـ   . شوند دیده می 

این اسپورها داراي دیـواره     . گیري شد   میکرومتر اندازه  21
تزئینـات  .  میکرومتـر بودنـد    5/1-5/2رنگ به ضخامت     بی
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هاي صـفحه ماننـد اسـت     سطح اسیوسپورها به شکل زگیل   
 شرح داده E-3فرم  (اند  قرار گرفته که روي آنها خارهایی     

بـه دیگـر سـخن     ).Wahyuno et al., 2002شـده وسـیله   
خارها در قاعده روي صفحاتی با اشکال نامنظم در سـطح       

هـا   هـا نیـز شـبیه اسـیوم        اوردینیـوم . اسپور قرار گرفته بودند   
ــی    ــشکیل مـ ــرگ تـ ــرین بـ ــطح زیـ ــوده در سـ ــوند بـ . شـ

 اوردینیوسپورها غالبا واژ تخم مرغی یا بیـضوي بـا دیـواره       
هـا هـم     تلیـوم . ریـف خـاردار هـستند     ظ به طـور     رنگ و  بی
هـا تــشکیل   ریبـا ســیاه رنگنـد و در ســطح زیـرین بــرگ   تق
 . سلول هـستند 7 و گاهی  4-6تلیوسپورها داراي   . شوند می

س بتدریج أ به طرف ر غالبااي و  استوانه تقریباًاین اسپورها   
 × 32-36 ابعــاد ایـن اســپورها حــدود  . شـوند  باریـک مــی 

تلیوسپورها غالبا نوك دار    پاپیل  .  میکرومتر است  106-58
دیـواره تلیوسـپورها    .  میکرومتر طول دارد   16  تا  کثرو حدا 

 میکرومتـر  152دنباله آنها نیـز تـا    .دار است بلوطی و زگیل  
  .اندازه گیري شد

و  Ph. Bulbosum گونــه دو  R. sanguineusروي
Ph. violaceum کــــوپرویچ و اولیانیــــشچف  وســــیله

(Kuprevich & Ulyanishchev, 1975) ــزارش  گـ
ي بررسی شده از خجیر به واسـطه شـکل          ها نمونه. اند شده

اي بـوده و بـه طـرف بـاالي        اسـتونه  تلیوسپورها کـه تقریبـاً    
هـاي تلیوسـپورها کـه       شوند، تعداد سلول   اسپور باریک می  

 سلولی هستند و همچنـین عـرض تلیوسـپورها بـا      5-6 غالباً
 Ph. iranicum (IRAN 3275 F) شرح و نمونه توپوتیپ 

 7نمونـه توپوتیـپ نیـز اسـپورهاي        البتـه در    . مطابقت دارند 
شود که در شرح اصلی گونه فـوق بـه آن        سلولی دیده می  

 بررسی نمونه توپوتیپ نشان داد  هر چند  .اشاره نشده است  
ــاد     ــا ابعـ ــپورهایی بـ ــاوي اسیوسـ ــه حـ ــن نمونـ -21,5ایـ

 میکرومتر و تزئینـاتی مـشابه آنچـه         24-19× ) 15,5(18,5
رموگونیوم و  لــیکن مراحــل اســپدر بــاال آمــده اســت بــود

 براي اولین بـار در ایـن تحقیـق    Ph. Iranicum اسیوم در 
به عنوان نیز  R. sanguineusعالوه  به. شرح داده می شود

 پاپیـل  .شـود   مـی معرفـی میزبان جدیدي براي زنـگ فـوق    

هاي بررسی شده تا حدودي از آنچـه        تلیوسپورها در نمونه  
ر اسـاس  بـ . در نمونه توپوتیپ مشاهده شد کوتـاهتر بودنـد     

 و همچنـین بررسـی   Ph. bolbusumشـرح ارایـه شـده از    
 وزارت جهـاد    هـا  هاي این گونـه در مجموعـه قـارچ         نمونه

گونه فوق به واسطه تلیوسپورهاي سیلندري بـا    کشاورزي،  
ــاالي اســپورهاي    زگیــل ــسیار درشــت و تعــداد ب  7هــاي ب

ــه   ــلولی از گونـ ــی Ph. iranicumسـ ــزا مـ ــود  مجـ . شـ
هـاي پهـن دارنـد      نیز زگیلPh. bulbosumاسیوسپورهاي 

 متفــاوت Ph. iranicumکــه بــا تزئینــات اسیوســپورهاي 
 در نگـاه اول بـسیار شـبیه بـه     Ph. iranicumگونـه  . اسـت 
 می ماند لیکن مقایسه نمونـه ایرانـی   Ph. bulbosumگونه 

(IRAN 9143)خــــارجی   و(IRAN 3302) Ph. 

bulbosum  ــه ــا نمون ــود از   ب ــاي موج ، Ph. iranicumه
ــش ــه  مـ ــود گونـ ــطه  Ph. bulbosumخص نمـ ــه واسـ  بـ

حـداکثر تـا   (تلیوسپورهاي با عرض کمتر و دنباله کوتاهتر    
همچنــین دارابــودن قــسمت متــورم نــسبتاً )  میکرومتــر104

 که عـرض  Ph. iranicumکوتاه در انتهاي دنباله از گونه 
تـر بـودن     اش عالوه بر بلنـد     تلیوسپورهاي آن بیشتر و دنباله    

تـر   داراي قسمت متورم به مراتـب بلنـد     ) ر میکرومت 160تا  (
 .Phگفتنـی اسـت هـر دو نمونـه     . شـود  است، متمـایز مـی  

bulbosum و Ph. iranicum 6 غالباً داراي تلیوسپورهاي 
  .سلولی هستند

21- Pileolaria terebinthi (Dc.) Castagne, 1: 22 
(1842). 

   Pistacia atlantica Desf. ( Anacardiaceae)روي 
لی خجیر، باغ شاه، نزدیک محـیط بـانی پـارك،           پارك م 
پارك ملی خجیر، باغ  -II، 19/5/1382  متر،1500ارتفاع 

ــانی پــارك، ارتفــاع   ــر،1520شــا ه، نزدیــک محــیط ب   مت
8/7/1383 ،II+III  

هاي   زنگ فوق در سطح زیرین برگ      III و   IIمراحل  
P. atlanticaبـر اسـاس منـابع موجـود     .  مشاهده گردیدند

 میزبـان جدیـدي بـراي    P. atlanticaگونه ) 1374ارشاد (
Pi. terebinthi در ایران محسوب می شود.  
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22- Melampsora allii-fragilis Kleb., J. B. Wiss. 
Bot. 35 (4): 671 (1991). 

   Salix alba L. (Salicaceae)روي 
 کیلومتر بعد از تابلوي ابتداي پارك،   5پارك ملی خجیر،    

  .II، 23/3/1383 اطراف رودخانۀ جاجرود،
ها به شکل دوایر کوچکی در هـر دو سـطح         اوردینیوم

ــی   ــده مـ ــرگ دیـ ــد    بـ ــودري دارنـ ــت پـ ــوند و حالـ . شـ
اوردینیوسپورها بـه اشـکال بیـضوي، تخـم مرغـی وارونـه             

. شان خاردار است   باشند و دیواره   کشیده و گاهی گرد می    
 3 تــا طــرفین اسـپور  در  اوردینیوسـپورها ضـخامت دیــواره 

 در قـسمت رأس بـدون خـار      این اسپورها .  است میکرومتر
اولــین . دنباشـ   ضـخامت کمتــر از ضـخامت طـرفین مــی   بـا 

گزارش زنگ فـوق در ایـران توسـط معـاون و همکـاران               
در این تحقیق نیز زنگ مورد بحث . منتشر گردید ) 1384(

  .براي دومین بار از ایران گزارش می گردد
23- Melampsora euphorbiae-gerardianae W. 
Muell., Zentbl. Bakt. ParasitKde, Abt. II 2: 548 
(1907)  

   Euphorbia virgata W.& K. (Euphorbiaceae)روي 
ــر،   ،20/5/1383 جــاجرود، ســعیدآباد، پــارك ملــی خجی

II+III.  
 Euphorbia heteradena Jaub. & Spachروي 

(Euphorbiaceae)  وEuphorbia sp. 
  ســروکوه، پــارك ملــی خجیــر، بــاغ شــاه، ارتفاعــات     

23/3/1383، II+III.  
گونه فوق به واسطه تلیوسپورهایی که دیواره آنهـا در          

 .Mشـود از گونـه     میکرومتر ضخیم مـی 7قسمت رأس تا 

euphorbiae  هر چند گونـه فـوق قـبالً از         . شود   متمایز می
هـاي   ، لیکن میزبان)1374ارشاد (ایران گزارش شده است  

  . جدید هستندفوق براي این گونه حداقل در ایران
24- Uromyces junci (Desm.) Tul., Annls Sci. 
Nat., Bot., sér. 4 2: 146 (1854) 

   Juncus inflexus L. (Juncaceae)روي 
 کیلــومتر بعــد از تــابلوي پــارك، 12پـارك ملــی خجیــر،  

4/8/1383 ،II+III.  

 کیلومتر بعد از پست نگهبانی جاده، 18پارك ملی خجیر، 
  . II+III، 8/7/1383 ، متر1320ارتفاع 

جاجرود، سعیدآباد، پارك ملی خجیر، اطـراف رودخانـۀ         
  .II+III ،19/7/1383 متر، 1464جاجرود، ارتفاع 
هاي میزبان به صورت پراکنده   ها روي برگ    اوردینیوم

اي رنـگ و پـودري بـوده     این سورها قهـوه . شوند دیده می 
ــه چــشم     ــا ب ــان در اطــراف آنه ــاه میزب ــدرم گی ــاي اپی بقای

و  مرغی یا کم اوردینیوسپورها بیضوي، واژتخم. خورد می
اي روشن و خارهاي ظریف در  بیش کروي با دیواره قهوه

-5/2ضخامت دیواره اوردینیوسپورها   . باشند  سطح آن می  
 میکرومتـــر 23-34 × 16-20 میکرومتــر و ابعـــاد آنهــا   2

ــدازه ــذ تندشــی 2ایــن اســپورها داراي . گیــري شــد ان  منف
ها ولی بـه رنـگ     ها شبیه به اوردینیوم     تلیوم. استوایی هستند 

تلیوسپورها دوکی شکل یـا بـه شـکل       . اي تیره هستند    قهوه
اي   مرغی با دیواره صاف و به رنـگ زرد تـا قهـوه              واژتخم

تـر از   دیواره این اسپورها در رأس ضخیم . باشند  بلوطی می 
ابعـاد  . رسد  میکرومتر می  14طرفین بوده و ضخامت آن تا       

ــپوره ــدازه  23-40)-44 (× 14-20ا تلیوسـ ــر انـ  میکرومتـ
ــه . گیـــــري شـــــد  یـــــک زنـــــگ U. junciگونـــ

هتروماکروسـیکلیک اســت کــه مرحلــه اســیومی آن روي  
تنها گزارش زنگ فوق . دهد  رخ میPulicariaهاي  گونه

است کـه   ) 1356( در ایران مربوط به ارشاد       Juncusروي  
زارش بر این اساس گ   . گونه فوق را از ایران نام برده است       
.  در ایران استU. junci حاضر اولین گزارش مشروح از

گفتنی است مرحله اسیومی زنگ فـوق تـاکنون در ایـران            
در این بررسی عالوه بر گزارش مشروح  . دیده نشده است  

U. junci از ایران گونه J. inflexus    نیز بـه عنـوان میزبـان 
  .شود جدیدي براي این زنگ در ایران گزارش می

25- Uromyces punctatus J. Schröt., Abhandl. 
Schles. Ges. Vaterl. Cult. Nat. Abth.: 10 (1870) 

   Astragalus floccosus (Fabaceae)روي 
 هاي غربی پـارك ملـی خجیـر،      جاجرود، سعیدآباد، شیب  

20/5/1382 ،II + III.  
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 ي گیـاه میزبـان  هـا   بـرگ هـا روي   و تلیـوم  ها   اوردینیوم
دینیوسپورها به شکل بیـضوي پهـن    اور. شده بودند تشکیل  

ــا ــوده ی ــد 3-4 و کــروي ب ــذ تندشــی دارن د ایــن ابعــا.  منف
ــپورها ــر ) 20-(22-30 ×) 17-(19-23 اســــ میکرومتــــ

 19-23 × 17-19  نیـز  ابعـاد تلیوسـپورها   . گیري شـد   اندازه
وبیش کروي یا     تلیوسپورها کم  .گیري شد  میکرومتر اندازه 

زنـگ از لحـاظ     ایـن   . دار بودنـد   بیضوي بـا دیـواره زگیـل      
اي متنوع بـوده تـاکنون روي بـیش از         ریخت شناسی گونه  

 ,Gjaerum) گزارش شـده اسـت   Astragalus گونه 100

 گونــه  12در ایــران زنــگ فــوق تــاکنون روي     . (1991
Astragalus ــاد، ( گــــزارش شــــده اســــت  ؛1374ارشــ

Gjaerum, 1991 .(  با توجه به منابع در دسترس گونـهA. 

floccosusدي براي  میزبان جدیU. punctatus   بـه شـمار 
  .رود می

26- Uromyces tinctoriicola Magnus, Verh. zool.-
bot. Ges. Wein 46: 429 (1896) 

   Euphorbia aucheri Boiss. (Euphorbiaceae)روي 
جاجرود، سعیدآباد، شیبهاي خشک شـمالی پـارك ملـی           

   II+III ،28/4/1383 ، متر1515خجیر، ارتفاع 
یاه میزبـان را بـه صـورت سیـستمیک آلـوده       ها گ   تلیوم

وبیش پـودري   این سورها سیاه رنگ، گرد و کم . نماید  می
در مـواردي  . پوشانند ها را می بوده تمام سطح زیرین برگ   

هـا نیـز دیـده     تعداد انـدکی تلیـوم در سـطح فوقـانی بـرگ       
یـا بـه شـکل تخـم        بیـضوي    ،تلیوسپورها کـروي  . شوند  می

اي بلوطی  واره این اسپورها قهوه   دی .باشند  می مرغی وارونه 
 تلیوسـپورها سـطح  .  میکرومتر بود  5/2-3به ضخامت غالبا    
ــل ــاي  داراي زگی ــم   ه ــدا از ه ــله و ج ــا فاص ــودب ــاد.ب   ابع
 .گیري شـد    میکرومتر اندازه  19-27 × 19-24 تلیوسپورها

 از ایـران    Euphorbia زنگ فـوق تـاکنون روي دو گونـه        
، همکـاران ن و  ؛ معـاو  1374ارشـاد،   (گزارش شـده اسـت      

 میزبـان جدیـدي بـراي زنـگ     E. aucheri گونـه ). 1384
  .فوق حداقل در ایران است

  

  Erysiphalesهاي شناسایی شده از راسته  قارچ) ب
  : گونه به شرح زیر شناسایی شدند14از این راسته تعداد 

27- Blumeria graminis (Dc.) Speer , Sydowia 24 
(2): (1975) [1973-1974]. 

   Taeniatherum caput-medusae (Poaceae)روي 
جــادة پــارچین، پــارك ملــی خجیــر، اطــراف جــاده،       

 شــمال غربــی پــارك ملــی ســرخه حــصار،  -26/2/1383
14/2/1382.  
 Bromus sterilis L. ،Avena ludoviciana روي

Duriev. ،Hordeum glaucum Steud.، 
H. spontaneum K. Koch و Poa bulbosa L. 

  .14/2/1383رك ملی سرخه حصار، شمال غربی پا
هـاي پراکنـدة سـفید، سـفید         ها به صورت لکه    میسلیوم

ــاً قهــوه    ــا تقریب ــدر ت ــرگ  ک ــطوح ب ــا و ســاقه را   اي س ه
 10-13ها زنجیري ، بیضوي و به ابعاد        کنیدیوم. پوشاند می
هــا مجتمــع تــا  آســکوکارپ.  میکرومتــر هــستند36-25 ×

این انـدام  . باشند  میکرومتر می100-300پراکنده و به قطر    
. در سـطح خـود هـستند    زوائـد کوتـاه    داراي تعداد اندکی  

 در هر آسک    .باشند اي و بیضی شکل می     ها استوانه  آسک
 تخـم مرغـی بـه ابعـاد         -آسکوسپور بیـضوي  ) 4- (8تعداد  

خداپرســـت، ( میکرومتـــر وجـــود دارد 24-20 × 14-10
سـفیدك پـودري فـوق منحـصر بـه اعـضاي تیـره        . )1380

Poaceaeجـــنس 18هـــاي  وده و تـــاکنون روي گونـــه بـــ 
ــذکور در ایــران گــزارش شــده اســت    مختلــف از تیــره م

در بررسی حاضـر نیـز گونـه    ). 1383،  همکارانعباسی و   (
 گونــه از چهــار جــنس تیــره گنــدمیان 5قــارچ فــوق روي 
  .مشاهده گردید

28- Erysiphe convolvuli DC., in de Candolle & 
Lamarck, Fl. Franç., Edn 3 (Paris) 2: 274 (1805) 

   Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae)روي 
جاجرود، سعیدآباد، پارك ملی خجیر، اطـراف رودخانـۀ         

  .10/7/1383جاجرود، 
هـا را   هاي سفید سطح فوقانی و تحتـانی بـرگ     میسلیوم

ــضوي  اســتوانه منفــرد،هــا کنیــدیوم. پوشــاند مــی  -اي یــا بی
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ــتوانه ــاد  اســ ــه ابعــ ) 25-(40-55)-65 (× 14-22اي و بــ
هـا پراکنـده تـا مجتمـع         آسـکوکارپ . باشـند  میکرومتر می 

زوائــد درنیمــۀ .  میکروکتــر قطــر دارنــد90-155هـستند و  
رنگ یـا   دار، بی تحتانی آسکوکارپ به تعداد زیاد، دیواره   

-10در هر آسکوکارپ    . باشند گاهی در قاعده رنگی می    
) 2-(3-4)-6(هـر آسـک حـاوي       و   آسک وجود دارد     3

 × 11-18 به ابعاد     شکل تخم مرغی یا  آسکوسپور بیضوي   
 گونـه فــوق  ).Braun , 1987  ( اسـت  میکرومتـر  28-18

ــه شــمار  C. arvensisســفیدکی شــایع روي  ــران ب  در ای
  .رود می

29- Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell, 
Svensk bot. Tidskr. 61(1): 217 (1967)  

   Crambe sp. (Brassicaceae)روي 
پـــارك ملـــی ســـرخه حـــصار، پـــیچ آالخـــان چـــشمه،  

جادة پارچین، به طرف پارچین، پارك ملـی          -6/4/1383
  .26/2/1383 متر، 1355خجیر، ارتفاع 

   Lepidium latifolium L. (Brassicaceae)روي 
جاجرود، سعیدآباد، پارك ملی خجیر، اطـراف رودخانـۀ         

  .28/4/1383 متر، 1464جاجرود، ارتفاع 
. پوشـــاند هــا را مــی   لیوم ســاقه و ســطح بــرگ   میــس 
ــدیوم ــشکه   کنی ــوالً ب ــرد و معم ــا منف ــاد         ه ــه ابع اي شــکل ب

. باشــــــند  میکرومتــــــر مــــــی  ) 25-(47-28 × 20-12
میکرومتـر  ) 90-(115-140)-160(ها به قطر   آسکوکارپ

صـورت تقریبـاً    بوده و بـه فراوانـی روي بـرگ و سـاقه بـه             
 عـدد در هـر   4-10هـا   آسـک . شـوند  مجتمـع تـشکیل مـی   

 عـدد در    2-6)-7(آسکوسـپورها   . باشـند  آسکوکارپ می 
) -19(هر آسک، بیضوي تا تخم مرغی شـکل و بـه ابعـاد       

 , Braun(د نباشـ  میکرومتـر مـی  ) 20-(27-22 × 17-13

 .C را روي E. communisگونـه  )1374( ارشـاد  ).1987

orientalis L. و L. latifolium  بـه  .  گزارش کـرده اسـت
هـا بایـستی    ، این نمونه)1987(طبق نظر براون   رسد    نظر می 

  . قرار داده شوندE. cruciferarumتحت نام 
30- Erysiphe polygoni DC., Flora Agenaise 2: 
614 (1821)  

   Polygonom persicaria L. (Polygonaceae)روي 
خجیر، اطـراف رودخانـۀ    جاجرود، سعیدآباد، پارك ملی

  .10/7/1383جاجرود، 
   P. lapathifolium L. (Polygonaceae)روي 

پــارك ملــی خجیــر، روســتاي خجیــر، اطــراف رودخانــۀ  
  .4/8/1383 جاجرود،

هـا   کنیـدیوم . پوشـاند  ها را مـی    ها سطوح برگ   میسلیوم
 11-14)-16(اي تا تقریباً بیضوي و به ابعاد        منفرد، استوانه 

هـا   قطر آسـکوکارپ  . باشند  میکرومتر می  40-30)-48 (×
زوائد میسلیومی متعدد سـاده یـا       . کرومتر است  می 118-90

ندرت با انشعاب کوتاه، واجد دیوارة عرضی مـشخص،    به  
هــاي زیــاد در بخــش زیــرین     همــراه بــا تــورم و گــره   

 عـدد در هـر      3-8هـا    آسـک . شوند آسکوکارپ دیده می  
در هــر . باشــند اي مــی آســکوکارپ و بیــضوي تــا اســتوانه

رغی تا گاهی تخم م، آسکوسپور بیضوي) 1-(2-4آسک 
 میکرومتر دیده   24-31 × 11-14خمیده و نامنظم به ابعاد      

بــه نقــل از ) 1374(ارشــاد . )Braun , 1987 ( شــود مـی 
ــه فــوق را روي   ــه از جــنس 8محققــان مختلــف گون  گون

Polygonum  هاي  با توجه به گزارش.  گزارش کرده است
ــود  ــراي   P. lapathifoliumموجـ ــدي بـ ــان جدیـ   میزبـ

E. polygoni شود ر ایران محسوب مید.  
31- Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. 
Heluta, Ukr. bot. Zh. 45(5): 62 (1988) 

   Centaurea aucheri (Dc.) Wagentiz (Asteraceae) روي
  .6/4/1383پارك ملی سرخه حصار، پیچ آالخان چشمه، 

   Achillea wilhelmsii K. Koch. (Asteraceae)روي 
 ی خجیــر، بــاغ شــاه، ارتفاعــات ســروکوه،    پــارك ملــ 

23/3/1383.  
. پوشـــاند  میـــسلیوم هـــر دو ســـطح بـــرگ را مـــی    

میکرومتـر قطـر    ) 65-(85-160ها پراکنده و     آسکوکارپ
زوائد میسلیومی ساده، واجد دیوارة عرضـی بـوده،         . دارند

در هـر  . شـوند  اي مـی  رنگ و سپس کامالً قهوه     در ابتدا بی  
 2)-3(رد که محتـوي   آسک وجود دا  5-25آسکوکارپ  
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 تخم مرغی تا تقریباً کروي بـه ابعـاد          -آسکوسپور بیضوي 
 بـه  ).Braun , 1987( میکرومتـر اسـت   30-18 × 20-11

 .Aرسد این اولـین گـزارش سـفیدك فـوق روي      نظر می

wilhelmsii و C. aucheriلذا این گیاهان به عنوان .  باشد
ــان جدیــد  ــذکور  matrix novaمیزبان ــراي ســفیدك م  ب

  .گردند عرفی میم
32- Golovinomyces cynoglossi (Wallr.) V.P. 
Heluta, Ukr. bot. Zh. 45(5): 62 (1988) 

   Asperugo procumbens L. (Boraginaceae)روي 
 کیلومتر بعد از پست نگهبانی جـادة  18پارك ملی خجیر،  

  .26/2/1383 پارچین،
. شـود  ها و سـاقه دیـده مـی      میسلیوم روي سطوح برگ   

 × 13-18اي شـکل و بـه ابعـاد          ها زنجیري، بشکه   دیومکنی
هـا مجتمـع تـا     آسـکوکارپ . باشـند   میکرومتـر مـی  31-23

ــدازة    ــه ان ــده و داراي قطــري ب -(125-150)-167(پراکن
میکرومتر، با زوائد میسلیومی واجد دیـوارة عرضـی         ) 117
 عـدد در هــر  7-16)-20(هـا بـه تعــداد    آســک. باشـند  مـی 

کوسپور تخم مرغی تا بیضوي    آس 2آسکوکارپ و داراي    
 خداپرسـت (باشـند    میکرومتر می20-27 × 12-15با ابعاد   

ســفیدك   G. cynoglossi گونــه  ).1380، همکــارانو 
باشــد کــه در   مــیA. procumbensپــودري شــایع روي 

اروپــا، قفقــاز و آســیاي میانــه روي ایــن گیــاه شــیوع دارد 
Karis,) 1995(   خداپرسـت و همکـاران )احتمـال ) 1380 

 کـه قـبالً روي   Erysiphe asperifoliorumاند گونـه   داده
، )1374ارشـاد،  ( میزبان فوق از ایران گزارش شده اسـت       

  . باشدG. cynoglosiهمان 
33- Golovinomyces riedlianus (Speer) V.P. 
Heluta, Ukr. bot. Zh. 45(5): 63 (1988) 

   Galium aparine L. (Rubiaceae)روي 
 کیلومتر بعد از پـست نگهبـانی، ارتفـاع          18جادة پارچین،   

  .26/2/1383 متر، 1300
. شـود  هـا دیـده مـی       میسلیوم قارچ روي سـاقه و بـرگ       

ها به حالت زنجیـري روي کنیـدیوفورها تـشکیل            کنیدیوم
شـوند   ها به صورت پراکند دیده می      اسکوکارپ. شوند  می

ــا   ــر آنهــ ــت 140-168و قطــ ــر اســ ــد .  میکرومتــ زوایــ
اي بـا   رنـگ تـا قهـوه    می، ساده و بـی  ها میسلیو   اسکوکارپ

ــی مــی   ــواره عرض ــند دی ــک. باش ــاز بــه     اس ــدون نی هــا ب
ــستان ــپور    زم ــه و حــاوي دو اسکوس ــعه یافت ــذرانی توس گ
رسد گونه سـفیدك پـودري فـوق بـراي      به نظر می . هستند

  .هاي ایران جدید باشد فلور قارچ
34- Leveillula contractirostris V.P. Heluta & 
Simonyan, Biol. Zh. Armenii 41(10): 817 (1988)  

 .Alcea hohenakeri (Boiss. & Huet) Boiss روي 
(Malvaceae)   

منطقــۀ حفاظــت شــدة جــاجرود، جــادة بابــایی بــه ســمت  
 کیلـومتر بعـد از پـست نگهبـانی جـاده  ارتفـاع        3پارچین،  

  .28/4/1383 متر، 1624
   Alcea sp. (Malvaceae)روي 

 بعــد از پــست نگهبــانی جــاده،  کیلــومتر2جـادة پــارچین،  
 .8/7/1383 متر، 1624ارتفاع 
   Capparis spinosa L. (Capparidaceae)روي 

 کیلــومتر بعــد از پــست نگهبــانی جــاده، 2جـادة پــارچین،  
  .7/1383/ 8منطقۀ حفاظت شدة جاجرود،
ــرگ   ــطوح ب ــسلیوم س ــی   می ــاقه را م ــا و س ــاند ه . پوش

 30-60 × 16-25 ابعـاد    بـا هاي اولیه بیضوي پهن      کنیدیوم
هـا در زیـر ناحیـه     دیواره این کنیـدیوم . باشند میمیکرومتر  

هـاي ثانویـه     کنیدیوم.نوك کنیدي حالت فرورفتگی دارد    
 40-60 × 17-23سیلندري یا تخم مرغی و بـه ابعـاد         غالباً  

هـاي   ها با زگیـل    دیوارة کنیدیوم . شوند میکرومتر دیده می  
ري روي  گونـه سـفیدك پـود     . درشت پوشانده شده است   

Capparis  هــاي   در ایـران تحــت نـامL. taurica یــا L. 

capparidacearum    1374ارشـاد،  ( گزارش شده است( ،
این در حالی است که نمونه بررسی شـده در ایـن تحقیـق           

 .Lهـــاي  بـــه دلیـــل شـــباهت مرفولـــوژیکی بـــا نمونـــه 

contractirostris   گفتنی .  تحت این گونه قرار داده شدند
اي از سـفیدك    نیـز نمونـه  (Geljuta, 1989)است گلیوتـا  

 .L را تحــــت گونــــه C. herbaceaپــــودري روي 

contractirostris   این گونه قبالً تحت نام .  قرار داده است
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L. malvacearum f. althaeae و L. taurica  روي
  ).1356ارشاد، ( از ایران گزارش شده است Alcea جنس

35- Leveillula duriaei (Lév.) U. Braun, 
Mycotaxon 19: 370 (1984) 

   Salvia hypoleuca Benth. (Lamiaceae)روي 
هـاي نزدیـک     جادة دماوند، قبل از بومهن، ده کمـرد، تپـه         
  .2/6/1383پمپ بنزین کمرد، شمال پارك ملی خجیر  

هـاي کوچـک پراکنـده و     لکـه ها بـه صـورت       میسلیوم
ــرین    ــطح زی ــدار در س ــا  بــرگپای ــده ه ــشکیل ش . انــد ت

 و بـه  )اي نیـزه (  با نوك تیـز اي اولیه بیضوي پهن  ه کنیدیوم
هــاي ثانویــه   میکرومتــر، کنیــدیوم34-60 × 12-20ابعــاد 
 میکرومتـر   40-56 × 13-20اي و با ابعاد       استوانه -بیضوي
هـاي اولیـه حالـت       بـا توجـه بـه اینکـه کنیـدیوم          .باشـند  می
 (ridges)اي پهن دارند همچنین وجود زوائد مشخص      نیزه

هـا ایـن نمونـه مطـابق بـا نظـر کـاریس         دیومدر سـطح کنیـ  
هرچنـد  . قـرار داده شـد   L. duriaeiتحـت گونـه   ) 1995(

 معتقــد اســت قــرار دادن تمــامی  (Braun, 1995)بــراون 
 روي اعـضا   Leveillulaهاي سفیدك با مشخـصات        نمونه
 نیـاز بـه بررسـی       L.duriaei تحت گونه    Lamiaceaeتیره  

  .بیشتري دارد
36- Leveillula lactucae-serriolae Khodap. & 
Hedjar., in Khodaparast, Hedjaroude, Takamatsu 
& Braun, Mycoscience 43: 461 (2002) 

   Lactuca serriola L. (Asteraceae)روي 
جاجرود، سعیدآباد، پارك ملی خجیر، اطـراف رودخانـۀ         

  .19/7/1383جاجرود، 
  سـفید، انبـوه و پایـدار اسـت و سـطوح          قـارچ  میسلیوم

بـیش   و هـاي اولیـه کـم    کنیـدیوم . پوشـاند  هـا را مـی   بـرگ 
ــزه ــان  واي شــــکل هــــستند نیــ  53-5 × 13-18 ابعادشــ

اي تــا  هــاي ثانویــه اســتوانه کنیــدیوم. باشــد میکرومتــر مــی
 میکرومتـــر 49-75)-82 (× 13-18بیــضوي و بـــه ابعـــاد  

بوده و   میکرومتر   187-225ها به قطر     آسکوکارپ. هستند
ســطح  زوائــد . قــرار دارنــد داخــل پوشــش میــسلیومی   

هاي متعـدد بـوده    فراوان همراه با تورم و گرهآسکوکارپ  
باشند که از قـسمت تحتـانی آنهـا     غالباً داراي انشعاباتی می   

 عـــدد آســـک در هـــر  30بـــیش از . شـــود شـــروع مـــی
 دو آسکوسـپور    ها حاوي   آسک. آسکوکارپ وجود دارد  

هـا   تن.هـستند  میکرومتـر  15-20 × -3-40بیضوي به ابعـاد   
) 2002(گزارش این گونه توسط خداپرسـت و همکـاران        

نامبردگان این سفیدك را به عنوان گونه     . انجام شده است  
 .اند جدیدي از کرج گزارش کرده

37- Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud, Annls 
Épiphyt. 7: 92 (1921) emend. U. Braun, V 
Congresso Latino-Americano de Micologia, p. 
115 (2005) 

   Carthamus oxyacantha M.Bieb. (Asteraceae)روي 
هــاي شـــمالی   منطقــۀ حفاظــت شــدة جــاجرود، شــیب     

  .4/8/1383سنجریون، 
 .Chrozophora hierosolymitana Sprengروي 

(Euphorbiaceae)   
هـاي شـمالی روسـتاي خجیـر،        پارك ملـی خجیـر، شـیب      

4/8/1383.  
   Cirsium arvense (L.) Scop. (Asteraceae)روي 

جاجرود، سعیدآباد، پارك ملی خجیر، اطـراف رودخانـۀ         
  .19/7/1383جاجرود، 

   Cousinia eryngioides Boiss. (Asteraceae)روي 
  .6/4/1383پارك ملی سرخه حصار، پیچ آالخان چشمه، 

   Gundelia tournefortii L. (Asteraceae)روي 
لـی خجیـر،   جاجرود، سـعیدآباد، شـیبهاي غربـی پـارك م     

پــارك ملــی ســرخه حــصار، پــیچ آالخــان   -20/5/1382
  .6/4/1383چشمه، 

 .Haplophyllum perforatum Kar. Et Kirروي 

(Rutaceae)  وHyoscyamus niger L. (Solanaceae)   
جادة دماوند، قبل از بومهن، ده کمرد، شمال پـارك ملـی       

  .2/6/1383خجیر، 
   Onobrychis gaubae Bornm. (Fabaceae)روي 

جادة دماوند، قبل از بومهن، ده کمرد، شمال پـارك ملـی       
 کیلومتر بعد از پست     4جادة پارچین،    -2/6/1383خجیر،  

نگهبــانی جــاده، منطقــۀ حفاظــت شــدة جــاجرود، ارتفــاع  
  .19/6/1383 متر، 1600
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   Peganum harmala L. (Zygophyllaceae)روي 
انـۀ  جاجرود، سعیدآباد، پارك ملی خجیر، اطـراف رودخ       

  .19/7/1383جاجرود، 
   Zygophyllum fabago L. (Zygophyllaceae)روي 

هـاي شـمالی روسـتاي خجیـر،        پارك ملـی خجیـر، شـیب      
4/8/1383.  

اغلب بـه صـورت متـراکم       هاي فوق     در نمونه میسلیوم  
هـا   اي و سفیدرنگ سطوح ساقه و بـرگ        یکنواخت یا لکه  

اي و   بـیش نیـزه    و   هـاي اولیـه کـم      کنیـدیوم . پوشـاند  را می 
ــضوي تــا اســتوانه و هــاي ثانویــه کــم کنیــدیوم اي  بــیش بی
ها داخـل پوشـش میـسلیومی متـراکم          آسکوکارپ. هستند

-250)-280(صورت مجتمع تا تقریباً پراکنده و به قطر           به
زوائد ممکن است توسعه    . باشد میکرومتر می ) 120-(140

یافته و زیـاد و گـاهی کـم باشـند کـه در قـسمت تحتـانی                 
به طور شوند و ممکن است ساده یا  ایجاد میآسکوکارپ 

و ) 1379( حجــارود و عباســی   .منــشعب باشــند  نــامنظم 
 را روي L. tauricaگونـه   )1380(خداپرست و همکاران 

هر چند در بررسـی     . اند  هاي متعددي گزارش کرده     میزبان
 O. gaubae و Co. eryngioidesهاي گیاهی  حاضر گونه

 .L بـراي  (matrix nova)هـاي جدیـد    بـه عنـوان میزبـان   

tauricaشوند  معرفی می.  
38- Podosphaera euphorbiae (Castagne) U. 
Braun & S. Takam., Schlechtendalia 4: 28 (2000) 
≡ Spaerotheca euphorbiae (Castagne) E.S. 

Salmon, Bull. Torrey bot. Club 29: 95 (1902)  
   Euphorbia teheranica Boiss. (Euphorbiaceae)روي 

 شـمال شـرقی پــارك ملـی ســرخه حـصار، نزدیــک ادارة    
  .22/3/1383 سرخه حصار، - خجیرمحیط بانی
. پوشــاند هــا و ســاقه را مــی هــا ســطوح بــرگ میــسلیوم

  ابعـاد  بـا اي   تـا اسـتوانه   ) تخـم مرغـی   (هـا بیـضوي      کنیدیوم
 زنجیـري   که به صـورت    میکرومتر   34-24 × 5/16-5/12

هـا   قطر آسـکوکارپ  . شوند  یروي کنیدیوفورها تشکیل م   
 اسـکوکارپ بـه     زوائـد .  میکرومتـر اسـت    80-105حدود  

ــدك ــانی تعــداد ان ــشکیل مــی در نیمــۀ تحت  شــوند و آن ت

هر اسـکوکارپ حـاوي     . باشند رنگ یا کمی رنگی می     بی
 آسکوســپور 8حــاوي یــک آســک کــم و بــیش کــروي  

با توجه به منابع در دسترس      . باشد  می تخم مرغی    -بیضوي
(Braun 1987, 1995) ،E. teheranica  به عنوان میزبـان 

ــد  ــی    (matrix nova)جدی ــوق معرف ــفیدك ف ــراي س  ب
  .شود می

39- Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun & 
Shishkoff, in Braun & Takamatsu, 
Schlechtendalia 4: 29 (2000) 
≡ Sphaerotheca fusca (Fr.) S. Blumer, Beitr. 
Kryptfl. Schweiz 7(no. 1): 117 (1933) 

   Xanthium brasilicum Vell. (Asteraceae)روي 
جاجرود، سعیدآباد ، پارك ملی خجیـر، اطـراف روخانـۀ           

  . 19/7/1383جاجرود، 
اي شـکل و     ها بیضوي تا تخم مرغی یا بـشکه        کنیدیوم

 .باشند  میکرومتر می24-45)-50 (× 14-22)-26(به ابعاد  
ــري روي    ــه صــورت زنجی ــپورها ب ــن اس ــدیوفورها ای  کنی

 میکرومتـر  80-120 آسکوکارپها به قطر   .شوند  تشکیل می 
ــستند  ــشکیل     وه ــانی ت ــۀ تحت ــب در نیم ــا اغل ــد آنه  زوائ
 6-8هــا حــاوي یــک آســک بــا  آســکوکارپ .شــوند مــی

ا نیمــه کــروي یــ تخــم مرغــی پهــن ،آسکوســپور بیــضوي
 .P میزبان جدیـدي بـراي   X. brasilicum گیاه .باشند می

fusca شود سوب میدر ایران مح.  
40- Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary, 
Abh. senckenb. naturforsch. Ges. 3: 48 (1870) 
= Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév., Annls 
Sci. Nat., Bot., sér. 3 15: 138 (1851) 

   Rosa persica J. F. Gmel. (Rosaceae)روي 
یط بـانی پـارك،     پارك ملی خجیر، باغ شاه، نزدیک محـ       

  .19/5/1382 متر، 1500ارتفاع 
. پوشـاند   و میوه را مـی      ، کاسبرگ  میسلیوم سطح برگ  

 تخـم مرغـی تـا     - بیـضوي  بـه اشـکال   ها زنجیـري     کنیدیوم
. هستند میکرومتر   22-33 × 12-19اي شکل و ابعاد      بشکه

ها داراي زواید ساده کوتاه در نیمه تحتانی و           آسکوکارپ
 115  تـا  هـا  قطـر آسـکوکارپ   . حاوي یک آسک هـستند    

  .بودندآسکوسپور ) 4-( 8ها حاوي  آسک. بودمیکرومتر 
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  .Ustilaginales s.latهاي شناسایی شده از راسته قارچ) ج
  : گونه به شرح زیر شناسایی شدند3از این راسته 

41- Anthracoidea eleocharidis Kukkonen, Trans. 
Br. mycol. Soc. 47: 244 (1964) 

 Carex pachystylis J. Gay (Cyperaceae)روي 
پارك ملی خجیر، شرق پارك، جـاده پـارچین بـه طـرف      

  .4/2/1383پست محیط بانی پارك، 
توسـط   و   آینـد  وجـود مـی    ها بـه   سورها درون تخمدان  

  در مـواردي  ایـن غـشا  .انـد   شـده اندهاي پوش یک غشا نقره 
 .شـوند  شده و توده سیاه رنگ تلیوسپورها نمایـان مـی    پاره  
یوسپورها داراي دیواره نـازك بـه رنـگ قرمـز مایـل بـه          تل

ــوه ــاد.اي هــستند قه  13-20 × 10-15  ایــن اســپورها  ابع
 ,Vanky)بر اساس نظر ونکی . اندازه گیري شدمیکرومتر 

 .Sect روي اعضاي بخش A. eleocharidis گونه (1994

Physodeae گونه . گسترش داردC. pachystylis  به این 
ــق داشــته   ــراي   بخــش تعل ــدي ب ــان جدی ــوان میزب ــه عن و ب

  .آید سیاهک فوق در ایران به شمار می
42- Ustilago bullata Berk., Fl. Nov.-Zel. 2: 196 
(1855) 

   Bromus danthoniae Trin. (Poaceae)روي 
  .19/5/1382پارك ملی خجیر، باغ شاه، 

   Bromus tectorum L. (Poaceae)روي 
بی پـارك ملـی خجیـر،     هاي غر  جاجرود، سعیدآباد، شیب  

ــدة    -20/5/1382 ــۀ حفاظـــت شـ ــارچین، منطقـ ــاده پـ جـ
 کیلومتر بعد از پـست نگهبـانی جـاده، ارتفـاع          4جاجرود،  

ــر، 1600 ــی     -19/5/1382 مت ــارك مل ــارچین، پ ــاده پ ج
 کیلومتر بعـد از پـست نگهبـانی جـاده، ارتفـاع             18خجیر،  

پارك ملی سـرخه حـصار، پـیچ     -26/2/1383 متر،   1300
  .6/4/1383، آالخان چشمه

   Bromus sterilis L. (Poaceae)روي 
جـــاجرود، ســـعیدآباد، اطـــراف رودخانـــۀ جـــاجرود،     

20/5/1383.  
اي شایع روي اعضا جـنس    گونهU. bullataسیاهک 

Bromus   این گونه به واسـطه اسـپورهاي      . رود   به شمار می

  میکرومتر که داراي نوار تیره در ناحیه استوا         8-12با قطر   
 روي گنـدمیان مجـزا      Ustilagoهاي    یگر گونه هستند از د  

هـاي گیـاه میزبـان     سنبلچه گفتنی است گونه فوق   . شود  می
هـا و   را آلوده ساخته باعـث انهـدام قـسمت تحتـانی گلـوم            

  .(Vanky, 1994)شود  حتی تخمدان می
43- Ustilago phrygica Magnus, Bull. Herb. 
Boissier n. 7, p. 574 (1930). 

 Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevskiروي 
(Poaceae)  

 کیلـومتر بعـد از پـست    13منطقه حفاظت شـده جـاجرود،    
  .5/2/1383 و 26/2/1383 متر، 1635نگهبانی، ارتفاع 

سیاهک فوق تمام سنبله گیاه میزبان را مصرف نمـوده     
هاي کوتاه شده و کـم و بـیش تغییـر شـکل            و تنها ریشک  

ه بر ویژگـی ذکـر شـده ایـن          عالو. گذارد  یافته را باقی می   
 میکرومتـر  6-8 × 7-11گونه به واسطه اسپورهاي با ابعـاد    
هــاي متــراکم از دیگــر  و دیــواره پوشــیده شــده از زگیــل 

  .شود  روي گندمیان مجزا میUstilagoهاي  گونه
  
  نوشت پی

هـاي بررسـی شـده از راسـته       اعداد رومی در انتهاي نمونـه     
پوري مختلـف هـر   ها نشان دهنده وجـود مراحـل اسـ     زنگ

  .گونه زنگ روي میزبان بررسی شده است
  
  منابع

سـازمان  : تهـران . هاي ایـران    قارچ). 1356. (ارشاد، ج 
  .10نشریه شماره . تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی

سـازمان  : تهـران . هاي ایـران    قارچ). 1374. (ارشاد، ج 
 .10نشریه شماره . تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

هــاي گــزارش شــده از   ســیاهک ).1380 (.ارشــاد، ج
ضـمیمه  ( هـا  رستنی .)ها ، پراکنش   شناسایی ، میزبان  (ایران  

   ). 1شماره 

هاي جمع آوري شده در  قارچ). 1324. (اسفندیاري، ا
 .اداره کل دفع آفات نباتی: تهران. ایران
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اطالعاتی جدید ). 1379( عباسی،  .و م. ع.حجارود، ق
 هـا  رسـتنی  ).1(ست ناحیه کرج   هاي میکرومی   از فلور قارچ  

1 :103-130. 

بنــدي و  تحقیــق در زمینــۀ رده ).1380( .، اخداپرســت
 . در استان گـیالن Erysiphaceaeهاي تیره    شناسایی قارچ 

 دانشکده کشاورزي، دانـشگاه   .نامه دکتري تخصصی   پایان
 . تهران

ترمـه،  .  ارشـاد، ف  .حجـارود، ج  . ع.، ق .خداپرست، ا 
تحقیقی در زمینه شناسـایی    ). 1380(سوي   مو  . زاد، و م    .ج

ــارچ ــره   ق ــاي تی ــیالن  Erysiphaceaeه ــتان گ ). 2( در اس
  .87-75: 2 ها رستنی

هـاي جدیـد بـراي فلـور          گـزارش ). 1382. (عباسی، م 
شـمال شــرقی  (هـاي ایـران از پـارك ملـی گلـستان       زنـگ 
  .78-65): 3-4(4 ها رستنی ).ایران

ــی، م ــارچ ). 1383. (عباس ــور ق ــار  فل ــاي پ ــی ه ك مل
. ، فلور مصور پارك ملـی گلـستان   .در آخانی، ح  . گلستان

انتشارات دانشگاه  : تهران). 345-342 و   75-74 (جلد اول 
  .تهران

هــاي جدیــد  گونــه). 1384(میناســیان . وو . عباســی، م
. مجلـه علمـی کـشاورزي     . هاي خوزستان   براي فلور زنگ  
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