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چکیده
قارچ  Puccinia graminis f.sp. triticiعامل بیماری زنگ سیاه گندم است .این زنگ ،دوپایه با سیکل کامل است که میزبان
واسط آن گیاه زرشک ( )Berberis spp.بوده وتولید مثل جنسی قارچ بر روی آن صورت میپذیرد .در برخی مناطق که
یوردیوسپور ها امکان بقا در زمستان را ندارند ،بوتههای زرشک بازیدیوسپورهای تولیدشده توسط تلیوسپورهای زمستان
گذران را پذیرفته و باعث انتقال زنگ سیاه به فصل بعد میگردند .در این تحقیق ،نمونههای آلودهی برگ زرشک به جوشهای
مشکوک به اسیدیوم قارچ عامل زنگ سیاه گندم از استانهای خراسان شمالی ،مازندران ،گلستان ،سمنان ،فارس ،لرستان و
خراسان جنوبی ،جمعآوری و گونهی میزبان و همچنین ارتباط اسیدیوم ها به زنگ سیاه گندم مورد بررسی قرار گرفت .در
مجموع پنج گونه و هیبرید  B. orthobotrys ،B. integerrima × cartingia،B. integerrima × vulgaris ،Berberis vulgarisو
 B. integerrimaاز زرشک بهعنوان میزبان شناسایی شدند .از مایهزنی اسیدیوسپورها روی ارقام گندم حساس ،فقط دو مورد
زنگ سیاه شناسایی شد .با مطالعات میکروسکوپی سه گونهی  P. brachypodi. ،Puccinia magelhaenicaو

Aecidium

 berberidisشناسایی شدند که هیچکدام عامل زنگهای غالت و بهویژه زنگ سیاه نیستند؛ بنابراین جز در موارد بسیار نادر،
رابطهی مشخصی بین جوشهای اسیدیوم روی درختچه زرشک و بیماری زنگ سیاه گندم در استانهای مورد بررسی در
این پروژه وجود نداشت.
واژههای کلیدی :زرشک ،زنگ سیاه ،گندم ،میزبان واسط.
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مقدمه
بیماری زنگ سیاه گندم یکی از بیماریهاای مها گنادم
است .عامل بیماری قارچ بازیدیومیست

اطراف بوتههای زرشک روییده بودند .باا توجاه باه وجاود
بوته های متعدد زرشک آلوده باه اسایدیوم زناگ سایاه در

Puccinia graminis

ارتفاعات باال و همچنین گندمیان آلاوده باه مرحلاه تلیاومی
این زنگ در همان ارتفاعات بهویاژه در ناواحی کوهساتانی

اپیدمی خسارت جبرانناپاذیری را در منااطق آلاوده ایجااد
میکند .در برخی مناطق که یوردوسپورهاا قابلیات زیاادی

مهمای در

تکامل و ایجاد نژادهای جدید زنگ سیاه دارا باشند (عباسی

باارای بقااا در زمسااتان را ندارنااد ،زمسااتانرذرانی توسااط

و همکاااران .)2002 ،هاادف از ایاان تحقیااق بررساای میاازان

تلیوسااپورها انجااام شااده و از جوانااه زناای ایاان اسااپورها،

ارتباط باین جاوشهاای موجاود بار روی بارگهاای گیااه

بازیدیوسپور تولید می شود که بوتههای زرشاک را آلاوده

زرشک با زنگ سیاه گندم است.

 f.sp. tritici Erikss. & Henningاست .این بیماری در شرایط

البرز به نظر میرسد چنین جواماع گیااهی نقا

نموده باعث انتقاال قاارچ باه فصال بعاد مایگردناد .گوناه
 ،Puccinia graminisیک زنگ با چرخهی کامل و دوپایاه باا

مواد و رو ها
نمونهبرداری
به منظور نمونهبرداری از اسیدیومهای مشکوک به زنگ

بهعنوان میزبانهای تلیومی مایباشاد .تولیاد مثال جنسای

سیاه گندم روی زرشک ،از اوایل فروردین ماه ساال 1389
از مناطق مختلف استانهاای خراساان شامالی ،مازنادران،

دامنااهی میزبااانی شااامل اع ااایی از تیاارههااای گیاااهی
 Berberidaceaeبه عنوان میزبان هاای اسایدیومی و

Poaceae

قااارچ باار روی گی ااه زرشااک صااورت م ایپااذیرد .کااومینز
( ،)1971تعااداد  77گونااه از تیاارهی گناادمیان را بااهعنااوان

ساامنان ،خراسااان جنااوبی ،گلسااتان و فااارس بازدی ادهای

میزبانهای تلیومی این گونه گزارش کارده اسات .همچناین

متعددی به عمل آمد .نمونهبرداریها باا توجاه باه شارایط

عباسی و همکاران ( )2005بر اساس بررسی منابع متعادد،

اقلیمی استانهای محل اجرای پروژه تا اواسط تیرماه ادامه

تعاااداد  70گوناااه از جااان هاااای  Berberisو  Mahoniaرا

یافت .از زمان ظهور یا مشاهدهی اولین عالئ مشاکوک باه
اسیدیوم بر روی زرشک هار ده تاا  20روز نموناهبارداری

بهعنوان میزبانهاای اسایدیومی ایان زناگ رکار کاردهاناد.
اوربان و مارکوا (1983و  )1984کشور آرربایجان ،ایران و

تکرار شد .نمونه برداری از تمام جهات درختچه و همچناین

خاور نزدیک را بهعنوان خاستراه زنگ سیاه معرفی نماوده

ارتفاااع متفاااوت انجااام گردیااد .باارگهااای دارای اس ایدیوم

اند .با توجه به وضعیت فعلی تیاپهاای رویشای در ایاران،

جمع آوریشده پ

از خشک شدن باه صاورتی کاه شاکل

آنطور که بهوسیلهی زهاری ( )1963ارائه گردیده است باه

باارگ و اساایدی دسااتخوش تغییاارات زیاااد نشااود باارای
مطالعات میکروسکوپی و آزمون بیمااریزایای در یخچاال

نظر میرسد ایران یکی از مراکاز تکامال و توساعهی زناگ
سیاه باشد .تاکنون زنگ سایاه روی چهاار گوناه از جان
 Berberisو  40گونه متعلق به  17جن

نرهداری شدند.

از تیره ی گنادمیان

در ای اران دی اده شااده اساات (عباساای و همکاااران.)2002 ،

شناسایی میزبان
از درختان و درختچه های آلوده به اسیدیوم نمونه هایی

نیز در ارتفاعات مختلف مشاهده گردیده اسات .بار اسااس
بررسیهای بهعملآمده نمونههای زرشاک آلاوده باه زناگ

از شاااخههااای جدیااد و دوساااله ،گاالآری ان و میااوه باارای
شناسااایی میزبااان جمااعآوری و در سااایه خشااک شااد.

سیاه از ارتفاع  650تاا  2380متار از ساط دریاا مشااهده

شناسایی میزبان بر اساس کلیدهای گیاه شناسی در بخا

گردیدند .نکتهی قابلتوجه ارتباط نزدیک برخی از بوتههاای

گیاه شناسی موسسه تحقیقاات گیاهپزشاکی کشاور انجاام
شد.

آلودگی بوته های زرشک به مرحلهی اسیدیومی زنگ سایاه

زرشک آلوده به مرحلهی اسیدیومی زنگ سیاه با گنادمیان
آلوده به مرحله تلیومی این زنگ است کاه در ساایهاناداز و

بررسی نقش بوتههای زرشک در اناقال عامل بیماری...
اثبات بیماریزایی
مایهزنای اسیدیوساپورها طباق روش کاساتیک ()1962
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بررسی گردیدند .در مورد اندازه گیری ابعاد اسپورها ،طول
و عاارت تعااداد  70اسااپور در نمونااههااای بررس ایشااده

واستالتیک و همکاران (  )2004همراه با تغییراتی انجام شد.

اندازه گیری شد .در تمامی نمونه هاای بررسایشاده ،ابعااد
اسااپورها در پرپاراساایونهااای تهیااهشااده در الکتوفناال

ساعت در تشتک پتری حاوی کاغاذ مرطاوق قارار داده تاا
اسیدیوم ها بارور و اسیدیوسپورها آزاد شاوند .مایاهزنای

اناادازهگیااری شاادند .جهاات مطالعااهی تزئینااات سااط
اسیوسااپورها و همچناین تعااداد و نحااوهی اسااتقرار منافااذ

باار اساااس روش نظااری و همکاااران ( )2008روی ارقااام

تندش ای اوردینیوسااپورها عااالوه باار بررس ای اسااالیدهای

حساس و همچنین ارقام حامل ژن  Sr31انجام گردیاد .ایان

میکروسکوپی تهیهشده باا سیسات میکروساکوپی صافحه

ارقاااام شاااامل الیااانهاااای تاااک ژنااای حامااال Sr31

روشااان از تکنیا اکهاااای میکروساااکوپی شاااامل DICو

( Federation×4/Kavkazو  )Line E/ Kavkazو همچنااین دو

نومارسکی و فاز کنتراست بهره گرفته شد .در مورد ناام

رق حساس بینالمللی موروکو و  Local Redبودناد .عاالوه

مراحل مختلف زنگ ها و اسپورهای مراحل مختلف همچنین

بر اینها اسیدیوسپورها روی ارقام تجاری گندم حامال ژن

تزئینات سط اسپورها و نحوهی استقرار منافذ تندشای در

 Sr31مانند فالت و شیرودی نیز مایاهزنای شادند .چهاارده

سط اوردینیوسپورها از مجموعهی اصطالحات ارائهشاده
توسط کومینز و هیراتسوکا ( )1983استفاده شد .واژههای

روش مکینتااااش و همکااااران ( )1995و در مقیااااس 0-4
یادداشااتباارداری شااد .اساایدیومهای میزبااان Plantago

مربوط به شرح زنگها از رینر ( (1970اقتباس گردید.

بدین منظور برگهاای آلاوده باه اسایدیوم را باه مادت 24

روز پ

از مایهزنای تیاپ آلاودگی گیاهچاهای بار اسااس

 lanceolataنیز بهعنوان شاهد روی میزبان مَرغ ( Cynodon

 )dactylonمایه زنای گردیاد .تیماار شااهد آق مقطار بادون
اسیدیوسپور با سه تکرار اعمال شد.
شناسایی میکروسکوپی جو ها
با توجه باه خصوصایات شاکل شناسای ،اسایدیهاا و
اسیدیوسپورها مورد شناساایی قارار گرفتناد .نموناه هاای
مورد بررسی در این تحقیق شامل برخی نمونه هاای جدیاد
جمااعآوریشااده از اسااتانهااای مختلااف و نمونااههااای
هرباریومی موجاود در مجموعاه قاارچ هاای وزارت جهااد
کشااااورزی بودناااد .در خصاااو

بررسا ای نموناااههاااا،

مورفولوژی جوشها توسط استریومیکروساکو بررسای
گردیااد .اسااالیدهای میکروسااکوپی از جااوشهااا در زیاار
استریومیکروسااکو تهیاه شاادند .جهاات تهیاه اسااالیدهای
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1

3

4

ناای
در مجمااوع  287نمونااه طاای سااه سااال از اسااتانهااای
خراسااان شاامالی ،خراسااان جنااوبی ،ساامنان (شاااهرود)،
مازنااادران ،فاااارس ،لرساااتان و گلساااتان جماااعآوری و
نمونه های باکیفیت و حتیاالمکاان متفااوت ماورد بررسای
قرار گرفتند .در طی سالهای اجرای پاروژه شادت و زماان
ظهااور عالی ا بساایار مختلااف و متنااوع بااود .مااثال عالئ ا
مشکوک به اسیدیوم زنگ سایاه در اساتانهاای مختلاف از
اواسط فروردین ماه (در خراسان جنوبی) تا اواخار تیرمااه
در خراسان شمالی قابل مشاهده بودند (شکلهاای 1تاا .)3
در استان مازندران تعداد جوشهای اسیدیوم روی برگهاا
از  5تا  19جاوش روی هار بارگ متفااوت باود .در اساتان
سمنان شدت آلودگی در سال  1389بیشتر از سالهای بعد
بود.

میکروسااکوپی از اسااید الکتیااک  30درصااد و الکتوفناال
استفاده گردید .برای مطالعاهی سااختار درونای جاوشهاا
برشهای متعددی با تیغ جراحای و باا دسات از جاوشهاا
تهیه و پ

از تهیهی اسالید میکروساکوپی در الکتوفنال از

برش های تهیه شده ،آناتومی جوشها توسط میکروساکو

1

Bright field
Differential interference contrast
3
Nomarski
4
Phase contrast
2
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شکل  -1برگهای کامال آلوده زرشک به اسیدیوم (خراسان شمالی)

شکل  -2مرحله تابستانگذرانی زیر برگ زرشک (لرستان).

شکل  -3اسیدیوم زنگ بر روی برگ زرشک (خراسان جنوبی).

نمونههای گندم مایه کوبی شده مشخص نماود کاه باهجاز

شناسایی میزبان
گونههاا و هیبریادهایی شناسااییشاده زرشاک در

دو مورد (دو جدایه از چهل چشمهی شیراز و یک جدایه از

استانهای مختلف مطابق جدول یک بود.

شهرستان ازنا در استان لرستان) هیچیک از ساایر جدایاه

اثبات بیماریزایی

ها عالئ آلودگی به زنگ سیاه را روی گندم ایجاد نکردند.

عالئ آلودگی مربوط به اوردینیوم فقط روی برخای
نمونه های گنادم مایاهزنای شاده مشااهده گردیاد .بررسای
جدول  - 1گونه ها و هیبریدهای شناسایی شده زرشک در استانهای مختلف
استان
خراسان شمالی
خراسان جنوبی
سمنان ( شاهرود)
مازندران
فارس
لرستان
گلستان

گونه یا هیبرید میزبان
Berberis vulgaris
B. integerrima × vulgaris
B. B. integerrima × cartingia
B. orthobotrys
B. integerrima
Berberis vulgaris
B. integerrima × vulgaris
B. integerrima
Berberis spp.
B. integerrima × vulgaris
B. integerrima
Berberis integerimma
Berberis sp.
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بررسی نقش بوتههای زرشک در اناقال عامل بیماری...
شناسایی میکروسکوپی جو ها
بر اساس تحقیقات انجام شده و بررسی نموناه هاای
متعدد از جن

در قسمت رأس یا متمایل باه رأس اساپور بای

از طارفین

 Aecidiumروی زرشک ،گونههای زنگ ریال

بوده و  4/5-7میکرومتار مایباشاد .وجاود ایان ضاخامت

گیااااهی شناساااایی شاااد .گوناااههاااای

انتهااایی در اسیوسااپورها ،اس ایوم زنااگ س ایاه را از دیراار

روی ایااان جااان

شناساییشده به شرح زیر بود:

زنگ های هتروماکروسیکلیک گندمیان که مرحله ی اسیومی
خود را روی زرشک تشاکیل مایدهناد ،متماایز مایساازد.

Puccinia graminis Pers., Neues Mag. Bot. 1: 119
)(1794
Syn. Aecidium berberidis Pers., in Gmelin,
)Systema Naturae, Edn 13 2: 1473 (1792
مرحلااه ی اسایدمی زنااگ ساایاه )(Aecidium berberidis

دیواره های اسیوسپورها دارای زگیل هاای ظریاف اسات و
بع ا در باین زگیالهاای ظریاف و یاکدسات ،زگیالهاای
درشت با اندازه های متفااوت باه چشا مایخورناد .ابعااد
اسیوسپورها در نمونه های بررسایشاده 16-24 × 15-20

روی گونااههااای متعااددی از زرشااک جمااعآوریشااده از

میکرومتر اندازهگیری شدند.

زنگ آلودهکننده ی زرشاک در کشاور اسات و بار اسااس

Puccinia magelhaenica J. Peyritsch, In P.
Magnus, Ber. Naturwiss. -Med. Vereins
)Innsbruck 21: 41 (1894
Syn. Puccinia brachypodii var. arrhenatheri
(Kleb.) Cummins & H.C. Greene, Mycologia
)58(5): 709 (1966
Puccinia arrhenatheri (Kleb.) Erikss., in Cohn,
)Beitr. Biol. Pfl. 8: 1 (1898

سراسر کشور مطالعه شد .بدون شک اینگونه شاایعتارین
گزارشهاای قبلای کریمای و همکااران ( )1998و همچناین
شاواهد بااهدسااتآمااده در ایاان تحقیااق در مااوارد متعااددی
خسارت چشمریری به بوتاههاای زرشاک وارد مایساازد.
مشخصات مرحله ی اسیومی زنگ سیاه روی زرشک بدین
شرح است:
اسپرموگونیومها زیر اپیدرمی و کروی باوده و معماوال
در سط فوقانی برگ و گاهی در ساط زیارین بارگهاای
زرشک روی لکههای قهاوهایرناگ باهصاورت دساتههاای
مشخص تشکیل میشوند .رنگ اسپرموگونیومها از عسالی
تا قهوه ای تیره متغیر است .اسیومها بهصورت گروهای در
قسمت زیرین برگ و بهندرت در سط فوقانی برگ تشاکیل
شده و حالت فنجانی تا استوانه ای دارند .دسته های اسایوم
ها گاهی در امتداد رگبرگ اصالی بارگ تشاکیل مایگاردد.
عالوه بر سط برگ ،دم برگهاا ،میاوههاا و دم میاوههاای
زرشک نیاز توساط دساته هاای اسایوم آلاوده مایگردناد.
تشکیل اسیوم ها روی میوه باعاث عادم رسایدن میاوههاا،
خشک شدن خوشهها ،چروکیدگی و تیارهرنرای میاوههاا و
باالخره ریزش آن ها مایگاردد .اسایوم هاا دارای پریادیوم
سفیدرنگ هستند که ارتفاع آن تاا  2/4میلایمتار مایرساد.
اسیوسپورها غالا چنادوجهی دارای دیاواره بایرناگ باا
ضخامت حدود یک میکرومتر میباشاند .ضاخامت دیاواره

نمونههای آلوده به این زنگ از سه اساتان کشاور روی
دو گونه از جن

 Berberisجماعآوری و شناساایی شادند.

نمونه های بررسیشده به شدت توسط اسپرموگونیوم هاا و
دستههای اسیدی آلوده شده بودناد .حالات شادید جااروی
جادوگر روی سرشاخه های آلوده دیده میشد و برگ هاای
آلوده ضمن اینکه از لحاظ اندازه کوچک شده بودند در هر
دو سط تقریبا بهطور کامل توسط دساتههاای سیساتمیک
اسپرموگونیوم پوشانده شده بودند .دساتههاای کا وبای
سیستمیک اسیدی در ناحیهی زیرین برگ ها قابال مشااهده
بودنااد کااه سااط زی ارین باارگ را کااامال پوشااانده بودنااد.
اسیدیها فنجانی شکل بودند و با پریدیوم معموال کوتااه و
ک وبی

سفیدی احاطه شده بودند .محتویات اسیدیهاا در

نمونه های تازه جمع آوریشده کاامال ناارنجیرناگ بودناد.
سلولهای پریدیومی با دیواره ی خارجی به ضاخامت -10
 7میکرومتر و دیوارهی داخلی زگیال دار باه ضاخامت 4-5
میکرومتر بودند .اسیوسپورها در این نمونه ک وبی

گارد،

بی وی یا به اشکال نامنظ و غالبا گوشهدار بودند .دیواره

ربانی نسب و همکاران
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بااهطااور ظری اف و متااراک زگی الدار بااود و حاادود 1-1/5

در غال ا مااوارد تمااامی اسااپرموگونیومهااا توسااط قااارچ

میکرومتر ضخامت داشت .در قسمتهای گوشهدار دیاواره

هیپرپارازیات  Darluca filumباهشادت آلاوده شاده و روی

بهطور اندکی ضخامت بیشتری دیده میشد ولای در قیااس

برگ تنها پیکنیادیومهاای ایان هیپرپارازیات دیاده مایشاد.

با مرحله اسایومی زناگ سایاه ایان نموناه فاقاد ضاخامت

اسیومهای فنجانی کوتاه در سط زیرین برگ تشکیل شده،

انتهایی بود و دیوارهای با ضاخامت یکساان داشات .ابعااد

حالت متراک داشته و اغل تمام سط زیرین برگ را آلوده

اسیوسپورها  )16-(19-27)-35( × )13-(16-21میکرومتر

میکنند .در مواردی ه البته اسیومها بهصورت دستههاای

اندازهگیری شد .با توجه به حالت شایع جاروی جادوگر در

بزرگ دیده میشوند .اسالیدهای متعددی از این نمونه تهیه

نمونه های بررسیشده و اسیدیهای سیساتمیک در ساط

شد و غیر از اسیوسپورهای زنگ سیاه ،اسیوسپورهایی باا

P. magelhaenica

دیواره ی دارای ضخامت یکسان ،اغل چندوجهی باه طاور

زیرین برگ ها ،این نموناه هاا تحات گوناه

قاارار م ایگی ارد .مقایسااهی تااوالی  ITSیکاای از نمونااههااای

متراک زگیلدار دیده شدند .در یک اسالید اسپورها 15-19

بررسیشده از زنگ فوق با توالیهای موجود در باناک ژن

×  18-24میکرومتر و در اسالید دیرار -25)-28( × 13-20

نشان داده است که این گونه دارای قرابت با گونهی مرکا

 16میکرومتر بود .طبق اطالعات مندرج در مناابع در ماورد

 P. brachypodii s.lat.است (عباسی ،اطالعاات منتشرنشاده)

ابعاد اسیوسپورهای  P. magelhaenicaابعاد در این نموناه

.جااایروم ( )1986ایاان گونااه را بااه ترتیاا بااه نااامهااای

از اطالعات ارائهشده در مناابع در ماورد

 P. arrhenatheriو  P. brachypodii var. arrhenateriاز ایران

کوچکتر است .هرچند با توجاه باه تیاپ آلاودگی باهویاژه

گزارش کرده است .هرچند بر اساس نظر اوربان و ماراکوا

آرای ا

اس ایومهااا و وجااود حالاات جاااروی جااادوگر کااه

( )1994بهترین اس برای این آرایه  P. magelhaenicaاست.

کا وبای

طبق مشاهدات انجامشده در تحقیق حاضر ،زنگ مذکور در

 magelhaenicaقرار داده شاد .نکتاهی جالا در ماورد ایان

سالهای اخیر و بهویاژه در بخا هاای مختلاف خراساان

نمونه آلودگی ه زمان برخی برگهای میزبان به سه قارچ

بزرگ (خراسان شامالی و جناوبی) باعاث اپیادمی شادیدی

 P. graminis + P. magelhaenica + D. filumبود.

P. magelhaenica

در ایان نموناه دیاده شاد ،نموناه تحات ناام

P.

شده و خسارات زیادی به باغهای زرشک وارد کرده است.

ق) روی  ،Berberis vulgarisجمعآوریشده از خراساان

و دامناهی میزباانی ایان

جنوبی ،بیرجند ،خرداد ماه  ،1389در ایان نموناه ها فقاط

زنگ و همچنین میزبانهاای تلیاومی آن توساط اورباان و

برگ های جوان آلوده بودند .اسپرموگونیوم های سیستمیک

ماااراکوا ( )1994ارائااه شااده اساات .برخاای از نمونااههااای

در هر دو سط برگ بهصورت متراک دیده شد .در برخای

شناسااااییشاااده تحااات گوناااه  P. magelhaenicaدارای

برگ ها آلاودگی اساپرموگونیومهاا باه قاارچ هیپرپارازیات

مالحظاتی به شرح ریل بودند.

 D. filumدیااده شااد .اساایومهااا در سااط زیاارین باارگ

اطالعات بیشتر در مورد پاراکن

الااف) در نمونااه بررس ایشااده روی ،Berberis vulgaris

به صاورت متاراک و سیساتمیک باا پریادیوم کوتااه دیاده

جمع آوریشده از خراسان جنوبی (محل دقیق نامشاخص)،

شاادند .برخاای اساایومهااا توسااط گونااهای هیفومیساات

تیاار  ،1388برخاای باارگهااای آلااوده بااه اساایومهااای

ناشااناختهای بااهشاادت آلااوده شااده بودنااد .اسیوسااپورها

 P. magelhaenicaبه طور ه زمان به اسیوم های زنگ سایاه

ک وبی

کروی ،بی اوی و یاا کشایده و مساتطیلی کاه در

ه آلوده بودناد .اساپرموگونیومهاای  P. magelhaenicaدر

تمام حاالت فوق وضعیت چندوجهی در آن ها دیده میشاد.

این نمونه اغل تمام ساط فوقاانی و گااهی هار دو ساط

دیواره اسیوسپورها بایرناگ و باهطاور ظریاف و متاراک

باارگ را بااهصااورت متااراک پوشااانده بودنااد .در مااواردی

زگیا الدار باااا ضاااخامت  1-1/5میکرومتااار باااود .ابعااااد

اسپرموگونیومها بهصورت لکهای دیده شدند .در این نمونه

اسیوسپورها  19-30 × 15-20میکرومتر که اسپورهای باا
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بررسی نقش بوتههای زرشک در اناقال عامل بیماری...
ابعاد  30و  29میکرومتر کمتر دیده شده و بیشتر اساپورها

نوع دوم با پریدیوم بلند که کل برگ را نپوشانده و تودهای

بین  20-25میکرومتر قطر داشتند .هرچند طول اسپورها به

هستند و اسپورهای بزرگتر با ابعاد 20-35 × 16-22

آنچه کومینز ( )1971رکر کرده نزدیاک اسات ولای پهناای

میکرومتر دارند .در این اسیومهای بلند به نظر میرسد که

اسپورها در این نمونه نیز ک تر از ابعاد رکرشده در مناابع

اسپورهای در قاعده اسیوم بزرگترند.
وجود دو نوع اسیدی سیستمیک و دستهای در نمونهی

است.
ج) روی  ،Berberis sp.خراساااان شااامالی ،گااادوکانلو،

سد بارزو کامال با شرح کومینز و گرین ( )1966از گونهی

 ،1391/2/19حالت جاروی جادوگر روی نموناه کا وبای

 P. brachypodii var. arrhenatheriمنطبق است .نامبردگان

دی اده شااد .اس ایومهااا در سااط زی ارین باارگهااای جااوان

در گونه ی فوق اسیومهای سیستمیک را روی بخ های

بااهصااورت فراگیاار همااه سااط باارگ را پوشااانده بااود.

جاروی جادوگر و اسیومهای دستهای را روی برگ سایر

اسیوساااپورها دارای تناااوع در ابعااااد بودناااد در برخااای

بخ های گیاه زرشک گزارش کردهاند.

اسالیدهای تهیه شده اساپورهای چنادوجهی ،گوشاهدار باا

نکتهی جال دیرر در این نمونه ،آلودگی برگهای آلوده

دیواره بیرنگ و زگیلدار با محتویات زرد-نارنجی و ابعاد

بااه زنااگ بااه قااارچ هیپرپارازیاات  Eudarluca caricisاساات

 18-23 × 17-19میکرومتااار دیاااده شاااد .همچناااین در

بهطوریکه پیکنیدیوم های قارچ روی سط بارگ در میاان

اسالیدهای دیرری از همین نموناه و از اسایوم هاای کاامال

اسیوم ها دیده میشود .پیکنیدیوم ها درون اسایوم تشاکیل

رسیده اسیوسپورها کمی بزرگ تر و معاادل -27 × 16-20

نشدهاند بلکاه اساپرموگونیومهاا و ریساههاای سیساتمیک

 21میکرومتر بودند .مشخص نیست که آیا این اسیوم هاای

قارچ در داخل برگ را آلوده کردهاند.

سیستمیک فراگیار دو گاروه هساتند و یاا ایانکاه تناوع در

و) روی  ،Berberis sp.خراسااان شاامالی ،قلعااه حساان،

اناادازه بااه رشااد و بلااوغ اساایومهااا مربااوط ماایشااود.

 ،1391/2/19اسیوم های سیستمیک روی تمام و یاا قسامت

درهرصااورت بااا توجااه بااه تیااپ آلااودگی و یکنااواختی در

اعظ سط زیرین برگهای کوچک و جوان زرشک تشاکیل

ضااخامت دیااوارهی اسیوساااپورها نمونااه تحاات گوناااه

شدهاند .پریدیوم اسیومها کوتاه فنجانی و از اسیومهای باا

 P. magelhaenicaقرار داده شد.

پریدیوم بلند در این نمونه خبری نیست .اسیوساپورها -21

د) روی  ،Berberis sp.خراسان شمالی ،باالتر از
گدوکانلو ،91/2/19 ،تیپ آلودگی اسیومها شبیه نمونهی
بحثشده در بخ

(ج) است .نکتهی جال

 17-26 × 16میکرومتاار اناادازهگیااری شاادند .نمونااه بااه
 Darluca filumه آلوده بود.

اینکه ابعاد

اسیوسپورها  19-29 × 17-20میکرومتر اندازهگیری شد
و اسپورها در مجموع ابعادی بزرگتر از نمونه (ج) داشتند.
سلول پریدیوم در قسمت ضخی ترشیار با  7-9میکرومتر
ضخامت بود .در قسمت نازک دیوارهی این سلولها بهطور
ظریف زگیلدار و  3-4میکرومتر ضخامت داشت.
ه) روی  ،Berberis sp.خراسان شمالی ،سد بارزو ،در
این نمونه اسیومها به دو وضعیت سیستمیک و موضعی
دیده میشوند .اسیومهای پراکنده در کل سط

زیر و

بع ا روی برگ با پریدیوم کوتاهتر و اسیوسپورهای
کوچکتر به ابعاد  20-27 × 17-21میکرومتر و اسیومهای

Puccinia brachypodii sensu lato.

روی  ،Berberis sp.خراساااان جناااوبی ،زهاااان قااااین،
اردیبهشت ماه  ،1391در ایان نموناه بارخالف نموناه هاای
تعیااین نااام شااده تحاات  P. magelhaenicaاساایومهااای
سیستمیک با پریدیوم کوتاه روی تمام سط زیرین بارگ و
همچنااین حالاات جاااروی جااادوگر دیااده نشااد .در عااوت
نمونهی مذکور دارای اسایومهاایی در هار دو ساط بارگ
بهویژه در سط زیرین هستند .اسیومها تمام سط برگ را
نپوشانده و غالبا در نواحی اطراف رگبرگ میانی بهصورت
طااولی در امتااداد رگباارگ گسااترش یافتااهانااد .پریاادیوم
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اسیوسپورها بلند است و تا یک میلیمتر یا اندکی بلندتر ه

های موسامی (جبهاه ساودانی) عمادتا از منااطق غارق و

میرسد .اسیوسپورها همیشه گوشهدار و در محل کانج یاا

جنوق غربی وارد ایران می شوند و ایان فرضایه در ماورد

گوشهها دیواره اندکی ضخی تر به نظار مایآیاد .ضاخامت

اپیاادمی زنااگ زرد در سااالهای  1371و  1382و احتمااال

دیواره در قسامت هاای بادون کانج باین  1-1/5میکرومتار

گسااترش زنااگ س ایاه گناادم نااژاد  UG99توسااط محقق این

است .دیواره بیرنگ بهطاور ظریاف زگیالدار و محتویاات

مختلف مورد تاکید قرار گرفتاه اسات (ساینگ و همکااران،

اسپورها اغل زرد-نارنجی است .ابعاد اسیوساپورها -21

 )2011از طرفی وجود ژنهاای مقااوم نظیار  Sr31دراغلا

 20-27 × )15(18میکرومتر است .با توجه باه عادم وجاود

ارقام گندم مورد کشت در ایران وجود دارد ،که باعث عادم

حالت جااروی جاادوگر در نموناه و همچناین عادم وجاود

ظهور زنگ سیاه در اغل مناطق ایران شده است .بر اساس

اسیومهای سیستمیک با پریدیوم کوتااه باه نظار مایرساد

بررسی های انجام شده ،زمانی زرشک می تواند به عناوان

نموناااه ماااذکور باااه یکااای از اع اااای گوناااه کماااپلک

یک مشکل مستقی برای گندم محسوق می شود که فاصاله

 P. brachypodii.با اسیومهای غیر سیستمیک تعلاق داشاته

بین مزارع و گیاهچه های زرشک کمتار از  100متار باشاد

باشد.

(رولفز .)1985 ،زرشک بایساتی در فاصاله بسایار کمای از

نتایج این تحقیق نشان داد که آلودگی گونه های مختلف

منبع فراوان تلیوسپورهای فعال قرار داشته باشاد چارا کاه

Puccinia

مدت زنده ماندن بازیدیوسپورها بسیار کوتاه باوده و نمای

ایجاد می شود که به جز یک گونه سایر گوناه هاا در گنادم

توانند در فواصل طوالنی زنده بمانند .همچنبن مزارع گنادم

بیماریزا نیستند و احتماال اختصاصای گوناه میزباان خاود

بایستی از زرشک های آلوده به زنگ قرار داشته باشاند تاا

هستند ولی این امار نیااز باه بررسای هاای بیشاتری دارد.

آلودگی گندم توساط اسیدیوساپورها شاروع شاود .گرچاه

آنچه مسل است از تعداد  287نمونه ی بررسی شاده فقاط

اسیدیوسپورها به فراوانی و با قدرت آزاد مای شاوند ولای

دو نمونه قاادر باه تولیاد اوردوساپورهای زناگ سایاه در

اصوالٌ در یک مسافت کوتاه حدود صد متر پخ

می شوند

ارقام حساس گندم (موروکو و لوکال رد ) بودند کاه باا در

(رولفز .)1985 ،در این تحقیق اغلا بوتاه هاای زرشاک در

نظر گرفتن تعداد کل نمونه های بررسای شاده ،بیاانرر ایان

ارتفاعات و دور از ارقام حساس گنادم وجاود داشاتند کاه

وسیع بوتاه هاای زرشاک

ضاعیف بوتاه هاای زرشاک هاای

زرشک در ایران بیشاتر توساط چنادین گوناه از

مطل است که علیرغ پراکن

احتماال دلیلی بر نقا

در مناطق مختلف کشور ،اغل این بوتاه هاا میزباان گوناه

آلوده در وقوع بیماری زنگ سیاه باشد .هرچند وجود یاک

هااای مختلااف زنااگ مای باشااندکه در روی گناادم بیماااریزا

بوته زرشاک آلاوده در مجااورت یاک مزرعاه حسااس در

مهمی در باروز اپیادمی زناگ سایاه

صورتیکه شرایط محیطی نیز مساعد باشد می تواند شروع

گندم ندارند .اما اثبات این ادعا نیاز به بررسی های تکمیلای

کننده ی یک اپیدمی بزرگ باشد .جریان هاای هاوا و کشات

دارد .به نظر می رسد که وقاوع اپیادمیهای زنرهاای غاالت

ارقام حساس همچنان یک خطار باالقوه بارای ظهاور زناگ

عالوه بر وجاود میزباان حسااس و شارایط مناسا آق و

میانرین دما در سالهای

نیستند و احتماال نق

هوایی متاثر از ارودوسپورهایی است که توسط جریان باد

سیاه میباشند .با توجه به افزای
اخیر این احتمال نیز افزای

یافته است.
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Abstract
Puccinia graminis f. sp. tritici is the causal agent of wheat stem rust disease. This fungus is heteroecious with
complete life cycle that its intermediate host plant is barberry (Berberis spp.) In some areas that urediniospores
cannot survive in winter conditions, basidiospores produced from teliospores in feat barberry which result in the
survival of the fungus and its transmission to the next season. In this research, samples of barberry leaves
showing symptoms of rust disease were collected from North Khorasan, Mazandaran, Golestan, Semnan, Fars,
Lorestan and South Khorasan provinces. Host plant species and infecting fungal species were determined based
on their morphological characteristics. In addition, the relationship of these fungal species to stem rust of wheat
was investigated by inoculating them on two susceptible wheat cultivars Moroco and Local Red. A total of five
hybrids and species of barbery as Berberis vulgaris, B. integerrima × vulgaris, B. integerrima × cartingia, B.
orthobotrys and B. integerrima were identified as the host. According to morphological characteristics, three
fungal species were identified as: Puccinia magelhaenica, P. brachypodii s.lat. And Aecidium berberidis, where
none of these species are known as wheat stem rust disease agent.
Inoculation of aecidiospores obtained from Barberry species on the susceptible wheat cultivars showed that only
two samples produced stem rust symptoms indicating most barberry shrubs in Iran are the host for rust species
that are not pathogenic on wheat and may not have significant impact on epidemic of stem rust in the region.
Keywords: Barberry, Intermediate host, Stem rust, Wheat.

