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  دهيچک

  
از نقاط مختلف که  ي مختلفيها نمونه،Erysiphaceaeره ي تيهامطالعه قارچ در ادامه

ج به دست يبر اساس نتا. ه بودند مطالعه شد شديآور جمع۱۳۸۰‐۱۳۸۸ يها ساليکشور ط
، .Quercus sp يرو Malva sp.، Erysiphe quercicola ي روE. malvae يهاآمده گونه

Golovinomyces ambrosiaeي رو Helianthus spp.و Golovinomyces fischeriي رو 
Senecio glaucus از ي متعدديها نمونهنيهمچن. شرح داده شده است رانين بار از اي اوليبرا 

ن يد گونه در ايبا توجه به مفهوم جد.  شدي بررس.Golovinomyces cichoracearum s.lگونه 
 Golovinomyces شرح داده شده و گونه مجدداً .Golovinomyces cichoracearum s.sمورد، 

sonchicola ي مطالعه شده رويهابر اساس نمونه Sonchus spp. بار از ن ي نخستيز براين
 Golovinomyces cichoracearumن قارچ در گذشته با نام يشود، اگرچه ايران شرح داده ميا

ن ي اولير براياهان زي گي روهين آراي چند،نيعالوه بر ا .به دفعات از کشور گزارش شده است
 Symphytum يرو Golovinomyces cynoglossi،شوندي و گزارش ميآورران جمعيبار از ا

asperum ،،Podosphaera leucotricha يرو Photinia serrutata و Leveillula taurica يرو 
Daphne mucronata.   

  
  .ديزبان جدي، مي، تاکسونومياهي گيماري، بي پودريهادکي سف:يدي کليهاواژه

  
  مقدمه

 :Erysiphaceae (Ascomycotaهاي تيره قارچ

Erysiphales)يهادکي به نام سفييهايماري عامل ب 
ر مثمر ي و غي، باغياهان مختلف زراعي گي رويپودر

 يهاک گروه از قارچيها به عنوان ن قارچيا. هستند
 از جهان ممکن يمهاجم که هر چند گاه در مناطق خاص

د کنند، يداهان را تهي گيابند و کشت برخيور است ظه
ها  از گونهيظهور برخ). Kiss, 2005(اند مورد توجه بوده

 يدک پودري مثل سف،ستم در اروپاي نوزدهم و بدر قرن
وع گسترده دو گونه يش.  برجسته استيهاانگور از مثال

Erysiphe flexuosa و E. elevata ر در ي اخيهادر سال
  يهاتيجمع رسد يم  هستند که به نظر ياروپا از موارد

 ,Ale-Agha et al. 2000) د در اروپا باشنديمهاجم جد

2004; Kiss 2005) .ن يد که اندهيشواهد نشان م
 به طرف اروپا گسترش ي شماليکايمرها از آ گونه
 يي اطالعات و شناسايآورجمع). Kiss, 2005(اند  افتهي

ها را فراهم  تحرک گونهينيش بيها امکان پب گونهيترک
 ي گسترده بعضيزبانيژه با توجه به دامنه مينموده و به و

. رسدير به نظر ميناب ناپذ اجتين امر ضرورتيها، اگونه
ر مورد توجه قرار ي اخيهاها در سالن قارچيمطالعه ا

 و يلوژنينه في در زميگرفته است و اطالعات ارزشمند
 & Saenz)ها منتشر شده استن قارچي ايبندرده

Taylor, 1999; Mori et al., 2000; Takamatsu et al., 
1998 & 1999, 2000, 2008; Takamatsu, 2004; 

Matsuda & Takamatsu, 2003).   
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ر يسه با ساير و در مقاي اخيهاز در ساليران نيدر ا
ها قابل ن قارچيها، مقاالت مرتبط با ا مهم قارچيهاگروه

از . ش استيش در حال افزايتوجه بوده و کم و ب
 Tajik-Ghanbary يهاتوان به نوشتهين آنها ميمهمتر

et al.) 2005( ،Khodaparast et al.) 2000 ،2001a,b ،
2002، 2003 ،2005 ،2007( ،Tavanaei et al.) 2005 (

) Khodaparast & Abbasi) 2009 راًياخ .اشاره کرد
ها و زباني ميها، اسامها، گونه از جنسيفهرست کامل
ن يبر اساس ا. اند آنها را انتشار دادهييايپراکنش جغراف

 ينامورف از رو گونه تلئومورف و پنج گونه آ٨٥نوشته 
در .  شده استييران شناسايزبان در اياه مي گونه گ٥٢٨

 ران،ي در اErysiphaceaeره ي تيها قارچييادامه شناسا
نه ي در زميز اطالعاتيران و ني ايد برايچند گونه جد

  .شوديه مين مقاله ارايها در ا گونهيبرخ
  

  هاروش مواد و
   نمونهيآورجمع

 نقاط ي مسافرت به برخ با١٣٨٨ تا ١٣٨٠از سال 
 به منظور يقاتيک طرح تحقيکشور و در قالب انجام 

 يآور جمع،Erysiphaceaeره ي تيها قارچييشناسا
 همراه قارچ ياهي گيهانمونه. ها انجام شده استنمونه

شگاه به طرق معمول خشک يماپس از انتقال به آز
   .دنديگرد
  يکروسکوپي ميهايبررس
 مختلف يها، انداميوسکوپکري ميهاي بررسيبرا

و به کمک گرديد آماده % ٥٠ک يد الکتيقارچ در اس
.  مطالعه شدندBH2 مدل  المپوسيکروسکوپ نوريم

ر ي و غيک مربوط به مراحل جنسيمشخصات مرفولوژ
ر مشخصات مربوط به يزبان و ساي مي، نوع آلودگيجنس

 يهامتاسفانه اندام . قرار گرفتيهر گونه مورد بررس
 بعد از ي سطحيهادکي سفيها نمونهي رويقارچ

ده شده و از نظر شکل و اندازه يخشک شدن اغلب چروک
 ي که از نمونه تازه برايدر مواردلذا . کنندير مييتغ

ها استفاده ن ابعاد انداميي و تعيکروسکوپي ميهايبررس
 نصورتير اي در غ، به آنها اشاره شده است،شده است

 انجام شده يومي و هربار نمونه خشکيها رويبررس
د مورد توجه يگر بايسه با منابع دي که در هنگام مقا،است
 تاليجين دي به کمک دوربي قارچيهااز اندام. رديقرار گ

کروسکوپ يم متصل به )DSH-HX1مدل ( يسون
ها  ن عکسيه شد و سپس ايعکس ته BH2مدلالمپوس 

در  (Adobe Photoshop CS)افزار فتوشاپ به کمک نرم
ر ي شدند و سرانجام تصوشيرايوکنار هم قرار گرفتند و 

ص يتشخ. ه شديد تهياه و سفي به صورت سيينها
 صورت  و معتبربر اساس منابع مختلف هاها و گونه جنس
 ,Braun, 1987, 1995; Braun & Takamatsu)گرفت

2000; Cook & Braun, 2009).  
  هاوميدي کني جوانه زنيبررس

 نمونه يک مورد برايها در وميدي کنيزن جوانهيبررس
 شده در يآور نمونه جمع،موردن يدر ا. تازه انجام شد

شگاه منتقل ي قرار داده شد و به آزمايکيسه پالستيک
  Cº٤ ي دما دري ساعت نگهدار١٢و پس از حدود گرديد 

   از روشيزن جوانهيبرا. مورد استفاده قرار گرفت
Cook & Braun) 2009 (ن روش از ير اد. استفاده شد

ابتدا برگ آلوده . دي استفاده گرديکي پالستيظرف پتر
تشتک  درب ي سطح داخلي تازه بااليهاوميدي کنيحاو
  قرار گرفت و از پشت با وارد کردن ضربهيپتر
تشتک سپس در ظرف . خته شدنديها در آن ر وميديکن
 آن قرار ي پنبه مرطوب قرار داده شد و درب رويپتر

شگاه يلم بسته شد و در آزماين با پارافگرفت و دور آ
ها با وميدي کنيزن جوانه. شدي ساعت نگهدار٢٤ حدود
 ي بررسيکروسکوپ نوريمزير برابر  ١٠‐٢٠ ييبزرگنما

   .شد
  

  و بحثنتايج 
 از ي متعدديها نمونه١٣٨٠‐ ١٣٨٨ يها ساليط

اند که  شدهيي و شناسايآورمناطق مختلف کشور جمع
د يران جديکوفلور اي مي گونه براان آنها چهاريدر م
 ديجدزبان ياهان مي گ، چند گونهين برايهمچن. هستند
د و يجد يهانجا شرح گونهيد که در اي گردييشناسا

  .شوديه ميها ارار گونهي سايد براياطالعات جد
  

Erysiphe malvae V.P. Heluta 
ل، ي، منج.Malva sp يرو:  شدهينمونه بررس

  . کبر خداپرست ايآور جمع،٣/٥/٨٦
 برگ ينيي و پايا و در سطوح فوقانيمه پاين وميسليم

ها منفرد، وميديکن .شوديده ميبه صورت پخش شده د
 ٣٢‐٤٢×١٢‐١٧  و به ابعاديضوي تا بيااستوانه
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 ره و پراکنده به قطريها توميکاسموتس. کرومتر هستنديم
واره ي ديها سلولکرومتر،ي م٨٦‐١٢٥ )‐١٣٥(

 کرومتري م١٣‐٢٠×٨‐١٦ ا به ابعادهوميکاسموتس
ا يو ر، ساده يپذ، انعطافيوميسليد متعدد، ميزوا. هستند
 بار ١‐ ٢ده، ممکن است يا خميو  منشعب، راست معموالً

 نامنظم منشعب شده باشند، طول يابه صورت دو شاخه
 ٥/٠و ر است يمتغکرومتر ي م٢٢٥ تا حداکثر ٤٢د از يزوا
، يضويها بآسک .باشدي م برابر قطر آسکوکارپ٢/١تا 

   ٣ ‐٦کرومتر، ي م١٠‐ ٤ به طول ياهيا با پاي  وهيبدون پا
 آسکوسپور ٣‐٥ يعدد در هر آسکوکارپ، حاو) ٧‐(

 ١٨‐٢٦×١٠‐١٧  و به ابعاديضويآسکوسپورها ب. هستند
 توسط ن گونه قبالًي ا).١شکل(کرومتر هستند يم

Khodaparast et al.) 2008 (ن کنگره يدر هجدهم
. ران به طور مختصر شرح داده شده بودي اياهپزشکيگ
  .ران استين گونه در اين گزارش جامع از اين اوليا

Erysiphe quercicola S. Takam. & U. Braun  
، رشت، .Quercus sp يرو:  شدهي بررسهاينمونه

 . اکبر خداپرستيجمع آور .١٦/٥/١٣٨٥، ٢٠/٧/١٣٨٣
شود يده مي برگ ديشتر در سطح فوقانيوم بيسليم

 .گردديم)  شدنياقهوه(ر رنگ بافت ييو باعث تغ
کرومتر ي م٩٠کوتاه حداکثر تا  وفورها راست ويديکن

ي هاوميديکن. شوديده ميوم ديديدو نوع کن. هستند
  شکل بوده و در نوک گرد و دري تخم مرغباًيه تقرياول
  به  شکل ويا بالغ بشکهيهاوميديکن. ه تخت هستنديپا

  
  

  
 

            
  

   Erysiphe malvae ‐١شکل 
)A (د فراوان، يكاسموتسيوم همراه با زوا)B (ها در حال خروج از كاسموتسيوم، آسک)C (ها، آسک)D (هاوميديکن  
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ن ي ايفرم جنس .کرومتر هستنديم ٢٣‐٤٠×١٢‐٢٠ ابعاد
  ). ٢شکل ( نشده است دايپالن يگونه در گ

 & E. alphitoides (Griffonن قارچ به گونه يا

Maubl.) U. Braun & S. Takam.ًران ي از ا که قبال
 يهايژگي از ويکي. ک استيار نزديگزارش شده است بس

د کوتاهتر ير رنگ بافت و داشتن زواييجاد تغين گونه ايا
ن دو گونه با توجه به يعالوه بر آن، ا. ن گونه استيدر ا
. ز هستندير قابل تماگيکدي از يبوزومي ري ان اي ديتوال

ن مطالعه ي شده در اين اساس نمونه جمع آوريبر هم
 و ص داده شده استي تشخ،ي رغم نبودن فرم جنسيعل
هاي  شامل بخش يبوزومي ري ان آي دITSه ي ناحيتوال

ITS1+5.8S+ITS2 يآن با شماره دسترس AB292693 
) NCBI) http://www.ncbi.nlm.nih.govبانک ژن در 

  .موجود است
آنچه ) Takamatsu et al.) 2007بر اساس مطالعه 

 ي روOidium mangiferae Berthetکه تحت عنوان 
Mangifera indica L. ز به يران گزارش شده است نياز ا

  .ن گونه تعلق دارديا
 

  
   Erysiphe quercicola ‐٢شکل 

)A (شکل  يا بشکههايمويديکن)بالغ(  
)B (شکل ي تخم مرغيهاوميديکن )وليها(  

  
Golovinomyces cichoracearum V.P. Heluta  

، .Scorzonera sp يرو : شدهي بررسيهانمونه
 ،١٥/٥/١٣٨٥رم، يرم، سميسم‐ جاده اصفهان١٥ لومتريک

، .Tragopogon sp ي رو اکبر خداپرست؛يآورجمع
   يآور جمع،٢١/٥/١٣٨٥انه، يم‐  زنجان١١لومتر يک

، ٢٣/٥/١٣٨٥ تهم، ياکبر خداپرست، زنجان روستا
  روي و اکبر خداپرست؛ي فاطمه فتحيآورجمع

Tragopogon graminifoliusجاده ١٨لومتر ي، ک 

، ٣/٨/١٣٨٨و ٥/٣/١٣٨٨ه، يکرمان، محمد‐ رجنديب
  .يرزائيحمد رضا مم يآورجمع

 يها از گونهيکي .G. cichoracearum s.lگونه 
 Braun است که ياهي گيشناسيماريار مهم در بيبس
 Asteraceae رهي آن را محدود به تيزبانيدامنه م) 1987(

 مطالعه . کرده استيته معرفي آن چند واري و برادانسته
Matsuda & Takamatsu )2003 (و يلوژنيرامون فيپ 

 يرو Golovinomycesانگل جنس ‐ زبانيتکامل م
نشان داده است که  Asteraceae رهيزبان تياهان ميگ

ره ي تي جنس روني به دست آمده از ايهانمونه
Asteraceae دهند که ي ميکيلوژنتيل پنج گروه فيتشک

ره است و در ين تيله در ايک قبيهر گروه مرتبط با 
، يزبانيمک جنس ي به دست آمده از يها نمونهيموارد

اگرچه در . اندل دادهيک گروه کوچک و مجزا تشکي
ره ين تي ايره و از روين تي داخل ايزباني پرش ميموارد
  نيبر ا. ز رخ داده استيگر ني دياهي گيهارهيتبه 

  ،يشناس شکليهاافتهي ياساس و با توجه به برخ
Cook & Braun )2009 (ک گونه ي ياقدام به معرف

  .اندته به سطح گونه کردهي از واري برخيد و ارتقايجد
  پين که نمونه تين اساس با توجه به ايبر ا

G. cichoracearum ياز رو Scorzonera  بوده است، لذا
 ييزبانهايمحدود به م .G. cichoracearum s.sگونه 
در نظر گرفته شده  Tragopogonو  Scorzoneraر ينظ

 ياهاني گي شده از رويآور جمعيها مطالعه نمونه. است
 .Helianthus spp. ،Senecio spp.  ،Sonchus sppر ينظ
ن يکه ادهد ينشان م رانيدر ا .Scorzonera spp و
 Golovinomycesهاي مختلفي از  ها توسط گونهزبانمي

  .شوند آلوده مي
وم دوطرف يسلي م.G. cichoracearum s.sگونه در 

 .شوديده مي ساقه دي و رويبرگ به صورت سرتاسر
 شکل تا ييموي لي سطحيهاسهي ريها روومياپرسور
ها وميديکن. ا با لبه ناصاف هستندي  ودار لبهيگاه
ل به ي شکل تا متمايا، بشکهيضوي، بيا رهيزنج

کرومتر يم ٢٦‐٣٨ × ١١‐١٦  و به ابعاديا استوانه
ن يي تع٧/١‐٣ وم به عرض آنيدينسبت طول کن. هستند
 يها گروهدرا ي  وش پراکندهيها کم و بوميکاسموتس. شد

 زبان ازين دو مي ايقطر آنها رو بوده و ييدو تا سه تا
ن قطر يانگيم. ر استيمتغکرومتر ي م٨٣‐ ١٤٥) ‐ ١٦٠(

کرومتر ي م١١٢حدود  .Scorzonera sp يآسکوکارپ رو
  . ن شدييتع
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   شکل و به يمرغ تا تخم يضويها بآسک
   دو ي و حاوکرومتري م٥٥‐٧٥ × ٣٠‐ ٣٦ ابعاد

   و به ابعاديضويآسکوسپورها ب. آسکوسپور هستند
  ).٣شکل (کرومتر هستند يم ٢٠‐٣٤ × ١٢‐١٥

 يرو از نمونه کي يبرا تاکنون نيهمچن
Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. راني ا از  

هاي  شامل بخش يبوزومي ري ان آيد ITSه ي ناحيتوال
ITS1+5.8S+ITS2،توسط  که قبالً، به دست آمده است 

Khodaparast et al.) 2003 (سه يمقا. گزارش شده است
 ي به دست آمده از روين نمونه با توالي ايتوال

Scorzonera hispanica )يدسترس باشماره AB077682 
ک باز با يدهد که فقط در ي نشان مNCBIدر بانک ژن 
  .دارند هم اختالف

Golovinomyces ambrosiae (Schwein.) U. Braun 
& R.T.A. Cook  
، Helianthus annuus يرو : شدهينمونه بررس

، رشت، H. tuberesus؛ ١٦/٥/١٣٨٥اصفهان، 
  . ر خداپرست اکبيآور جمع،١٠/٧/١٣٨٨
به ) يياغلب سطح باال(وم در دو سطح برگ يسليم

 ييمويها لومياپرسور.  تا پراکنده وجود داردياصورت لکه
 ي به خصوص روي سطحيهاسهي ريشکل بوده و رو

سلول  . مشاهده شدي به فراوانH. tuberesusنمونه 
  سه به ابعاد حدودي ريوفور رويدي کنيمادر
وفورها يديش کنيمحل زا. استکرومتر ي م٥٥‐٦٠ × ٦‐٨

ا ي ي سلول مادريهاوارهي از ديکيک به ي نزدمعموالً
ه يسلول پا. واره استي در وسط دو دباًي تقريگاه
 نمونه تازه به ي، راست و روياوفور استوانهيديکن

‐يضويها بوميديکن. کرومتر استيم ٤٢‐٦٧×٩‐ ١٢ابعاد
 نمونه تازه يرو بوده و يا استوانهباًي تقري تا گاهيابشکه

کرومتر يم ٣١‐ ٣٨) ‐٤٠ (×) ‐١٣ (١٨‐ ٢٤ به ابعاد
 ٢ تا ٤/١وم به عرض آن يدينسبت طول کن. هستند

ش از ين نسبت به بي به ندرت ممکن است ا.ن شدييتع
ن گونه مشاهده نشده يورف ام تاکنون تلئو.ز برسدي ن٥/٢

نه  نمويها بر اساس بررسوميدينزني کشکل جوانه. است
زبان يزده در سطح برگ مهاي جوانه نيز کنيديومتازه و 

 باشديم reticuloidium از نوع يوميدر نمونه هربار
(Cook & Braun, 2009) .لولهي،زنن روش جوانهيدر ا 

  
  

         

       
  ، G. cichoracearumها در وميديکن) B(، Golovinomyces cichoracearumها در آسکوکارپ) A (‐٣شکل 

)C(ها در  آسکوکارپG. fischeri، )D (ها در وميديکنG. fischeri  
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وم است و يدين برابر طول کنيتندش اغلب بلند و چند
بر اساس ). ٥ و ٤ يهاشکل(است  متورم يدر انتها کم

  يهانمونه  )Matsuda & Takamatsu  )2003مطالعه 
  )Asteraceaeره يت( Heliantheaeله يآمده از قب دست به
 اند که با مفهومک مجزا قرار گرفتهيلوژنتيگروه ف کي  در
 G. cichoracearum  var. latisporus U. Braun تهيوار

ن يا) Cook & Braun) 2009 جهيدر نت. مطابقت دارد
 ي داده و نامگذارءد ارتقايگروه را به سطح گونه جد

د ها و ابعاوميدين گونه با توجه به شکل کنيا. اند کرده
 از ييهاگزارش. شوديز ميک متماي نزديهاآنها از گونه

  ران وجودي آفتابگردان در اي رو.Oidium spوقوع 
  ، با توجه )Khodaparast & Abbasi, 2009(دارد 
  جنس  ي رو زين  Podosphaera xanthii  نکه گونهيبه ا

  

Helianthusيهاست گزارشي معلوم نقاًي وجود دارد، دق 
ن گزارش از ين اوليا.  با کدام گونه مرتبط هستنديقبل
  .ران استين گونه در ايا

Golovinomyces fischeri (S. Blumer) U. Braun & 
R.T.A. Cook   
، .Senecio glaucus L يرو : شدهينمونه بررس

  . رضا مصباحيآور جمع، ٦/٣/١٣٨٠کرج، 
سه ير. شوديده مي دو طرف برگ و ساقه ديوم رويسليم
 ييمويوم لياپرسور. دار استيواره نازک و پاينگ، با دريب

 ي رويوفورها از مرکز سلول مادريديکن. شکل است
هاي  وارهي دي ازکي به متمايلرند و يگي نمءسه منشاير

است، اگرچه  دهيوفور خميديه کنيسلول پا.  هستندسلول
. ده شوديه راست ممکن است دي سلول پا،يموارددر 

  . استميکرومتر ٤٣‐ ٧٤ × ١١‐ ١٧ هيابعاد سلول پا

  

       
  Helianthus tuberesus يرو Golovinomyces ambrosiae ‐٤شکل 

)A (سه ي ريوم روياپرسور)اسيبدون مق( ،)B (وفورها، يديکن)C (ها، وميديکن)D (يشگاهيط آزمايوم در شرايديتندش کن  
  

  
  Helianthus annuus يرو Golovinomyces ambrosiae ‐٥شکل 

)A (وفور يديکن)B (وميدير کنيک زنجي ييبخش انتها  
)C (ها وميديکن)D (زبان ي مي جوانه زده رويهاوميديکن)يومينمونه هربار(  
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 با اندازه باًيتر و تقرسلول کوتاه ١‐٣ه يبعد از سلول پا
 يکي در نزديواره عرضيک دي. رنديگي قرار ميمساو

. شوديده ميه ديپا سلول يوفور، رويديمحل انشعاب کن
 شکل، به يا پهن تا بشکهيضوي، بيريها زنجوميديکن

 نمونه يروکرومتر ي م٢٣‐ ٣٥ )‐٣٨( × ١٥‐٢٠ ابعاد
 وميديوم به عرض کنيدينسبت طول کن. خشک هستند

. ن شديي تع)٢ کمتر از معموالً (٣/١‐٨/١) ‐٢/٢(
 ١١٢‐ ١٦٧) ‐٢٠٠ (رمتراکم، به قطريها غوميکاسموتس

واره با اشکال نامنظم و ي ديهارومتر، سلولکيم) ١٠٠‐(
. کرومتر هستندي م١٢‐ ٢٥) ‐٣٠( × ١٠‐ ٢٠ به ابعاد

مانند، به شدت با هم و سهيها رومي کاسموتسيد رويزوا
. زند، و شکننده هستنديآمي اطراف در هم ميهاسهيبا ر
کرومتر، ي م٥‐١١، به عرض  ديوار عرضييداراد ين زوايا

شوند و يده مي دياسر به رنگ قهوهدر هنگام بلوغ سرتا
طول آنها معموال حداکثر تا دو برابر قطر آسکوکارپ 

   سه آسکوسپور، به ابعاديها با دو و گاهآسک. است
) هيبا طول پا(کرومتر يم ٥٦‐ ٧٥) ‐ ٩١ (× ٣٣‐٤٦

. ن شدييکرومتر تعي م٨‐١٧ )‐٢٥ (هيطول پا. هستند
نکه يبه ا با توجه يآسکوسپورها در نمونه مورد بررس

 شده بودند هنوز به طور کامل بالغ يآور زود جمعنسبتاً
  ). ٣شکل (د يرو ابعاد آن مشخص نگردنينشده بودند از ا

ک يار نزدي بس.G. cichoracearum s.sن گونه به يا
به صورت ) Braun) 1987, 1995است و در مونوگراف 

  Erysiphe cichoracearum var. fischeriتهيوار
(S. Blumer) U. Braun راًياخ.  شده استيمعرف Cook 

& Braun )2009 (که در آنامورف ييهابا توجه به تفاوت 
ها، وميديتر بودن کناند، از جمله کوچکآن ذکر کرده

 بودن يرمرکزيوفور، غيديه کنيده بودن سلول پايخم
 ي عرضيهاوارهيوفور نسبت به ديديمحل انشعاب کن

. اندسطح گونه ارتقاء داده، آنرا به ي سلول مادريرو
ن گونه يز در ايها نومي قطر کاسموتس،نيعالوه بر ا
همانطور که در . است G. cichoracearum بزرگتر از
 .Scorzonera sp ي شده از رويآور جمعيها مورد نمونه

و ) .G. cichoracearum s.s پ گونهي نمونه تزبانيم(
Tragopogonيم در رووي نشان داده شد قطر کاسموتس 

  . ر استيمتغ ٨٣‐١٤٥) ‐١٦٠ (زبان ازين دو ميا
حدود  .Scorzonera sp ين قطر آسکوکارپ رويانگيم

   گونه  در نيانگيم ن ي ا که  يحال در  ن شد، يي تع١١٢

G. fischeri ها دروميديکن.  است١٣٤ حدود  
G. cichoracearum )يرو) يومي نمونه هرباريرو 

Scorzonera sp. بلندتر، نسبت طول به عرض يز اندکين 
  .شتر استيز به طور مشخص بيوم نيديکن

Golovinomyces sonchicola U. Braun & R.T.A. 
Cook   

 Sonchus oleraceus يرو : شدهي بررسيهانمونه

L.جاده ٨لومتر ي، ک١٤/٥/١٣٨٣ قرالو، يه، روستاي، اروم 
 ي؛ رو٢٣/٥/١٣٨٣تهم، ‐انه، جاده زنجانيم‐زنجان

Sonchus sp.اکبر يآور، جمع٣١/٣/١٣٨٨ل، ي، منج 
  .خداپرست

. شوديده مي دو طرف برگ و ساقه ديوم رويسليم
.  شکل استييمويا ليدار وم اغلب لبهياپرسور

 ءسه منشاي ري رويوفورها از مرکز سلول مادريديکن
ه يسلول پا. کتر هستنديواره نزديک ديرند و به يگينم
 يا تا بشکهيضويها بوميديکن. ده استيوفور خميديکن

) ‐ ٤٠( × ١٢‐١٧  و به ابعاديال به استوانهيشکل متما
. هستند) يومي نمونه هرباريرو(کرومتر يم ٢٥‐٣٥

. ن شديي تع٦/١‐٣وم يدينسبت طول به عرض کن
  ا با تراکم کم، به قطريرمتراکم يها غوميکاسموتس

واره با اشکال نامنظم ي ديهاکرومتر، سلوليم ٨٨ –١٥٠
د يزوا. کرومتر هستندي م١٠‐٢٧ × ١٠‐١٨  ابعادو به
 يهاسهيمانند، با هم و با رسهيها رومي کاسموتسيرو

د بند ين زوايا .زند و شکننده هستنديآمياطراف در هم م
اسر به کرومتر، در هنگام بلوغ سري م٥‐ ١٠بند، به عرض 
  شوند و طول يده ميد ياروشن تا قهوه يارنگ قهوه

  حداکثر تا دو برابر قطر آسکوکارپ  آنها معموالً
   ١‐٣ يها معمول با دو و گاهآسک .است

همراه (کرومتر ي م٥٧‐٦٧ × ٢٧‐٣٧ آسکوسپور، به ابعاد
   و ابعاد آنهايضويآسکوسپورها ب. هستند) هيبا پا

  .)٦شکل (ن شدييکرومتر تعي م١٥‐ ٢٥ × ١١‐١٥) ‐١٨(
  به دو گونه Golovinomyces sonchicolaگونه 

G. cichoracearum  وG. fischeri ک استيار نزديبس .
ده، و يوفور خميديه کنيل داشتن سلول پاياما به دل
   از گونه،دار است که اغلب لبهيومياپرسور

G. cichoracearumاين گونه . ص استي قابل تشخ
کمتر و با قطر ل داشتن آسکوکارپ ين به دليهمچن

وم يسورز اپري، و نبيشتر طول به عرض کنيديومنسبت 
  .شوديز ميمتما G. fischeriدار از گونه لبه
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  Golovinomyces sonchicola ‐٦شکل 
A (ها،  وميديکن)B (ها، آسکوکارپ)C (دو آسکوسپوري حاويهاآسک   

  
) Cook & Braun )2009 توسط راًيز اخين گونه نيا

قبل . جدا شده است G. cichoracearumاز گونه مرکب 
  بر اساس ) Matsuda & Takamatsu) 2003ن ياز ا
   مختلفيهاک نمونهيلوژنتيل فيه و تحليتجز

G. cichoracearum s.l.يها نشان داده بودند که نمونه 
  .دهنديل مي تشکييگروه مجزا Sonchus يرو

  

Golovinomyces cynoglossi (Wallr.) Heluta 
 Symphytum asperum يرو : شدهينمونه بررس

Lepech.اکبر  يآورجمع، ٣/٣/١٣٨٨سرا، ، صومعه
  .خداپرست

ره ي شش جنس از تي از رون گونه قبالًيا
Boraginaceaeگزارش شده است (Khodaparast & 

Abbasi, 2009) .نمونه حاضر فقط آنامورف قارچ يرو 
وفور، يديه کنيوفورها راست، سلول پايديکن. ده شديد

گر قرار يسلول د ٢‐٣ شکل، راست و بعد از آن يااستوانه
، يضوي شکل تا بيا، بشکهيريها زنجوميديکن .رديگيم

ن گونه ي ا.کرومتر هستنديم ٢٧‐٣٦ × ١٥‐٢٠ به ابعاد
ران گزارش يزبان از اين مي اين بار از روي نخستيبرا

  .شوديم
Podosphaera leucotricha (Ellis and Everh.) E.S. 

Salmon 
 Photinia serrutata يرو : شدهينمونه بررس

Lindl. ،ي محمود زاهديآورجمع، ٣٠/١/١٣٨٨، کرج .  
ها وجود ها و سرشاخهوم در دو طرف برگيسليم

. پوشانديدارد و سطح آنها را به طور گسترده م
ه راست و به ي، سلول پاياوفورها راست و استوانهيديکن

ها وميديکن. کرومتر هستنديم ٢٥‐٥٥ × ١٠‐ ١٥ابعاد 
 شکل و به ي تا تخم مرغيضوي بشي، کم و بيريزنج
 بر .)٧شكل  (کرومتر هستندي م١٧‐٢٦ × ١٠‐١٦ ابعاد

تنها گونه ) Braun) 1987, 1995اساس مونوگراف 
اه ين گي گزارش شده از ايدک سطحيسف

Podosphaera leucotricha با نامياست که در موارد  
Oidium photiniae Jacz. گزارش شده است  

(Amano, 1986).و مشخصات يزبانيجه به دامنه م با تو 
 .ص داده شديتشخ P. leucotrichaن نمونه يآنامورف ا

زبان در ين مي اين گونه روين گزارش از وقوع اين اوليا
  .ران استيا
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Leveillula taurica (Lev.) Arn.   
، Daphne mucronata يرو : شدهينمونه بررس

  . اکبر خداپرستيآور جمع،٢٥/٥/١٣٨٧ وهرنگ،ک
  يهازبانيم    يرو   از     Leveillula taurica  گونه

  

ز ي نياديو گسترش زاست ا گزارش شده ي در دنيمتعدد
  . متعدد دارديهازباني ميدر مناطق خشک کشور رو

ا گزارش يزبان فوق در دنين بار از مي نخستياما برا
  .شود يم

  

  
  هاوم کنيديوفورها و کنيدي: Photinia serrutataروي  Podosphaera leucotricha ‐٧شکل 
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