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شناسایی گونههای  Ramulariaروی برخی گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد
سید یوسف بهروز ،1محمد ساالری ،2مهدی پیرنیا *3و سید کاظم صباغ
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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار و استادیاران بیماریشناسی گیاهی ،گروه گیاهپزشکی،
دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زابل
(تاریخ دریافت - 1333/11/1 :تاریخ تصویب)1334/4/23 :

چکیده
به منظور شناسایی گونههای  Ramulariaروی گیاهان دارویی ،نمونههای دارای عالیم لکهبرگی از
نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد طی فصول بهار ،تابستان و اوایل پاییز سالهای
 1331-32جمعآوری و از لحاظ خصوصیات ریختشناسی تحت مطالعه قرار گرفتند .بر اساس
ویژگیهای ریختی مربوط به کنیدیوفور و کنیدیوم ،نه گونه شناسایی شدند .از این میان گونههای
 R. veronicaeو  R. winteriبرای اولین بار از ایران گزارش میشوند .به عالوه این اولین بار است
که در ایران گونههای  R. marrubii ،R. beccabungaeو  R. variabilisبهترتیب از گیاهان
 Sideritis montana ،Veronica anagallis-aquaticaو  Verbascum sinuatumجداسازی و
شناسایی میشوند.
واژههای کلیدی :تاکسونومی ،قارچ ،گونه،
مقدمه
جنس  Ramularia Ungerاز قارچهای آنامورفیک
محسوب میشود .گونههای این جنس مولد لکهبرگیاند
و میزبانهایی از تیرههای مختلف گیاهی را آلوده
میکنند .لکهها با اندازههای متفاوت به اشکال گرد تا
نامنظم بوده و رنگ آنها قهوهای روشن یا متمایل به
خاکستری است .گاهی لکهها به هم میپیوندند و بخش
زیادی از سطح پهنک را اشغال میکنند .گسترش لکهها
به میزان رطوبت نسبی محیط بستگی دارد و در شرایط
مساعد چندین چرخۀ تولیدمثل غیرجنسی در یک
فصل ایجاد میشود .این لکهها باعث کاهش سطح
فتوسنتزکننده میشوند و اگر روی دمبرگ ایجاد شوند،
ریزش برگها اتفاق میافتد که کاهش شدید محصول
را در پی دارد .کنیدیومها عامل اصلی ایجاد آلودگی و
پراکنش قارچ محسوب میشوند که بعد از جوانه زدن،
عمدتاً از طریق اپیدرم به برگها نفوذ میکنند .چند
روز بعد از نفوذ ،لکهها ظاهر میشود و روی لکهها،
* تلفن13109631163 :

لکهبرگی.

دستههای کنیدیوفور که از استرومای کروی تا
نیمهکروی منشأ میگیرند ،ظاهر میشوند .در نهایت از
نقاط کنیدیومزایی موجود روی کنیدیوفور،
کنیدیومهای فراوان تولید میشوند ( .)Braun, 1998در
تکنگارة ارائهشده برای جنس  933 ،Ramulariaگونه
تشریح شدهاند ( .)Braun, 1998گزارشهای پراکنده از
گونههای  Ramulariaروی گیاهان دارویی از قبیل R.
 )Hedjaroude & Abbasi, 2000( geraniiروی سوزن
چوپان (R. rubicola ،)Geranium pyrenaicum
( )Ershad, 2000روی تمشک (R. ،)Rubus caesius
 simplexو )Moaven et al., 2003( R. anchusae
بهترتیب روی آالله ( )Ranunculus oxyspermusو
گاوزبان بدل ( )Anchusa italicaو  R. inaequaleو R.
 )Pirnia et al., 2012d( pratensisبهترتیب روی
همیشهبهار ( )Calendula persicaو ترشک مواج
( )Rumex crispusبرای اولین بار از ایران منتشر
شدهاند .همچنین نام گونههای متعددی از جنس
E-mail: pirnia@uoz.ac.ir
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مذکور روی گیاهان دارویی در فهرست قارچهای ایران
( )Ershad, 2009گردآوری شده است؛ اما هنوز تعداد
زیادی از گونهها شناسایی نشدهاند .عالوه بر گونههای
 ،Ramulariaگونههایی از دیگر جنسها از قبیل جنس
Bicharanlou et al., 2013a; Pirnia, ( Cercospora
،)Pirnia et al., 2012b( Pseudocercospora ،)2014
 Stemphylium ،Alternariaو Pirnia & ( Ulocladium
 )Bicharanlou, 2013 a,bنیز از برخی گیاهان دارویی
شناسایی شدهاند .با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در
علم داروسازی و درمان بیماریها ،شناسایی عوامل
بیماری زای این گیاهان و کاهش خسارت آنها از اهمیت
خاصی برخوردار است .در سالهای اخیر در زمینۀ
شناسایی آنامورفهای هیفومیستی مرتبط با جنس
تلئومورفی  Mycosphaerella Johansonشامل
گونههای سرکوسپوروئید و راموالریوئید در ایران
مطالعاتی صورت گرفته که منجر به معرفی گونههای
جدید شده است ( ;Pirnia et al., 2010, 2012a-d
;.Hesami et al., 2011; Khodaparast et al., 2012
;.Bicharanlou et al., 2013a-c; Pirnia, 2014
.)Behrooz et al., 2015
مواد و روشها

کمک برنامۀ  PixeLINK uScopeکه مختص دوربین
روی میکروسکوپ مدل مذکور بود ،در چند اسالید
میکروسکوپی اندازهگیری شد .به کمک نرمافزار
 CorelDraw Graphics Suite X3ترسیمهایی از
اندامهای مختلف صورت پذیرفت و در نهایت با مراجعه
به منابع معتبر ،شناسایی در سطح گونه انجام گرفت.
نتایج و بحث
در این تحقیق نه گونه از جنس  Ramulariaشناسایی
شدند .از بین آنها دو گونۀ  R. veronicaeو R. winteri
برای اولین بار از ایران گزارش میشوند که در ادامه
شرح و ترسیم آنها آمده است .نام گونههای دیگر در
فهرست قارچهای ایران ( )Ershad, 2009ذکر شده ،لذا
در این نوشتار شرح و ترسیمی از آنها ارائه نشده است.
به عالوه ،این اولین گزارش از آرایههای

Ramularia

( marrubiiروی ،)Sideritis montana
(روی  )Verbascum sinuatumو R. beccabungae
(روی  )Veronica anagallis-aquaticaدر ایران
محسوب میشود .نمونهها در هرباریوم مجموعۀ
قارچهای مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی کشور نگهداری
میشوند و شمارة ثبت آنها درون پرانتز بعد از ذکر
شناسۀ ” “IRANآمده است.
R. variabilis

جمعآوری نمونه و جداسازی قارچها

از گیاهان دارای عالئم لکهبرگی از مناطق مختلف
استان کهگیلویه و بویراحمد طی چند مرحله در فصول
بهار ،تابستان و اوایل پاییز سالهای 1931-33
نمونهبرداری گردید .با استفاده از استریومیکروسکوپ
شکل ،رنگ ،میزان توسعۀ لکهها و محل قرار گرفتن
اندامهای قارچی در سطح باالیی یا تحتانی برگها و
تراکم دستههای کنیدیوفور روی لکهها بررسی شد و
اطالعات مربوط به هر نمونه ثبت گردید .با استفاده از
سوزن تیز ،از اندامهای قارچ در اسید الکتیک  01درصد
اسالیدهای میکروسکوپی تهیه شدند .با استفاده از
میکروسکوپ نوری مدل  Olympus BH2خصوصیات
رنگ ،شکل و ابعاد اندامهای مختلف قارچی شامل
استروما ،کنیدیوفور ،کنیدیوم ،یاخته کنیدیومزا ،میزان
تیرگی و ضخامت محل تولید کنیدیوم و قاعدة کنیدیوم
در حداقل  01مورد از این اندامها بررسی و ابعاد آنها به

Ramularia veronicae Fuckel, Jahrbücher des.
Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24:361.
(1870) .

نمونۀ بررسیشده

روی ( Veronica anagallis-aquatica L.سیزاب آبی)،
استان کهگیلویه و بویراحمد ،یاسوج،1931/6/31 ،
جمعآوریکننده :بهروز (.)IRAN 16564 F
لکههای روی برگ گیاه گرد تا بیضی کشیده بوده و
به رنگ کرم تا خاکستری و عرض  9-11میلیمتر اند؛
دستههای کنیدیوفور متراکماند و در هر دو سطح برگ
تشکیل میشوند و از استروما منشأ میگیرند .اندازة
استروما بین  3تا  90میکرومتر است .کنیدیوفورها
بیرنگ و راست و استوانهایشکل اند و دیوارة نازک و
صاف دارند .کنیدیوفورها فاقد بند یا دارای یک بند اند.
ابعاد آنها ( 10-01×3-9 )-6میکرومتر تعیین شد.
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محل تولید کنیدیوم مشخص است و بهصورت زخمهای
سیاهرنگ کوچک انتهایی و جانبی قابل مشاهده است.
کنیدیومها بیرنگاند و بهصورت زنجیری تشکیل
میشوند و به اشکال نیمهاستوانهای تا دوکی یا بیضوی
بوده و سطح آنها زبر است .کنیدیومها بدون بند بوده یا
دارای یک بند اند .در قاعده تخت و نوک آنها گرد است.
ابعاد کنیدیوم  13-90×9-6میکرومتر اندازهگیری شد.
هیلوم ضخیم و تیره است (شکل .)1
پیش از این گونۀ  R. beccabungaeاز روی گیاه
( Veronica beccabungaeسیزاب جویباری) در ایران
معرفی شده است ( .)Ershad, 2009در گونۀ اخیر،
کنیدیوفورها بلندند و در دستههای متراکم تشکیل
میشوند .بهعالوه ،کنیدیومها نیمهاستوانهای تا
دوکیشکل اند و تا  9بند دارند و با این خصوصیات از
گونۀ  R. veronicaeمتمایز میشود.
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میگیرند .استروما بیرنگ تا زرد کمرنگ است و اندازة
آن بین ( 30-10 )-30میکرومتر متغیر است.
کنیدیوفورها بیرنگ بوده و استوانهایشکل و
غیرمنشعب اند .کنیدیوفورها بدون بند اند و دیوارة آنها
نازک و صاف است .ابعاد آنها (3-91 )-90( × 3-9 )-6
( )4-میکرومتر اندازهگیری شد .محل تولید کنیدیوم
مشخص است و بهصورت زخمهای سیاهرنگ کوچک
انتهایی قابل مشاهده است .کنیدیومها بیرنگ بوده و
به اشکال تخممرغی تا بیضی کشیده یا استوانهای دیده
میشوند .کنیدیومها بدون بند اند یا تا پنج بند دارند و
بهصورت زنجیری تشکیل میشوند .در محل برخی
بندها ،فرورفتگی به سمت داخل مشاهده میشود .دو
انتهای کنیدیوم گرد تا نیمهتیز است .ابعاد کنیدیومها
( )0-( 11-31 )-93( × 6-3 )-3/0میکرومتر تعیین
شد .هیلوم تا حدودی ضخیم و تیره است (شکل .)3
خصوصیات ریختشناختی نمونۀ بررسیشده با
شرح  R. winteriدر تکنگاره ( )Braun, 1998مطابقت
دارد .در این گونه کنیدیومها عریض اند و در محل بند
برخی از آنها فرورفتگی به داخل وجود دارد .گونۀ
مذکور برای اولین بار از ایران گزارش میشود.

شکل  Ramularia veronicae .1روی Veronica anagallis-

 (A) aquaticaکنیدیوفورها ) (Bکنیدیومها
Ramularia winteri Thüm., Hedwigia 20: 57.
(1881) .

نمونۀ بررسیشده

روی ( Ononis spinosa L.شصت انگشت ،خار خر)،
استان کهگیلویه و بویراحمد ،سیسخت (کوهخدان)،
 ،1933/4/31جمعآوریکننده :بهروز (.)IRAN 16565 F
دستههای کنیدیوفور بهصورت متراکم در تمام
سطح برگ تشکیل میشوند و از استروما منشأ

شکل  Ramularia winteri .3روی Ononis spinosa

) (Aکنیدیوفورها ) (Bکنیدیومها
)Ramularia beccabungae Fautrey: 10, (1892

نمونههای بررسیشده

روی ( Veronica anagallis-aquaticaسیزاب آبی)،
استان کهگیلویه و بویراحمد ،گچساران (شام برکان)،
 ،1933/1/36جمعآوریکننده :بهروز (،)IRAN 16566 F
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استان کهگیلویه و بویراحمد ،چرام (چشمه بلقیس)،
 ،1933/1/30جمعآوریکننده :بهروز (.)IRAN 16567 F
در این گونه کنیدیوفورها بلند و در دستههای
متراکم بوده و کنیدیومها نیمهاستوانهای تا دوکیشکل
اند که بدون بند بوده یا تا سه بند دارند .گیاه
 Veronica anagallis-aquaticaمیزبان جدیدی برای
گونۀ مذکور در ایران است.
)Ramularia marrubii C. Massal.: 114 (1889

نمونۀ بررسیشده

روی  ،Sideritis montana L.استان کهگیلویه و بویراحمد،
یاسوج (دشت روم) ،1931/6/13 ،جمعآوریکننده :بهروز
(.)IRAN 16568 F
جنسهای گیاهی  Marrubiumو  Sideritisاز لحاظ
ریختشناختی خیلی به هم شباهت دارند .در تکنگاره
( ،)Braun, 1998گونۀ  Ramularia marrubiiروی دو
میزبان مذکور معرفی شده است که خصوصیات آن با
نمونۀ بررسیشده در ایران مطابقت دارد .گیاه Sideritis
 montanaمیزبان جدیدی برای گونۀ مذکور است.
)Ramularia pratensis Sacc.: tab. 998, (1881

نمونههای بررسیشده

نمونههای بررسیشده

روی ( Plantago lanceolata L.بارهنگ سرنیزهای)،
استان کهگیلویه و بویراحمد ،گچساران (شام برکان)،
 ،1933/1/36جمعآوریکننده :بهروز (،)IRAN 16572 F
استان کهگیلویه و بویراحمد ،سیسخت (کوهخدان)،
 ،1931/1/31جمعآوریکننده :بهروز (.)IRAN 16573 F
این آرایه اولین بار در ایران با نام R. plantaginea
 Sacc.معرفی شده است ( ،)Esfandiari, 1948اما در
تکنگاره ( )Braun, 1998نام مذکور به عنوان مترادف
 R. rhabdosporaدر نظر گرفته شده است.
Ramularia rubella (Bonord.) Nannf., Fungi
)Exsiccati Suecici, Fasc. 39-40: p. 33, (1950

نمونۀ بررسیشده

روی ( Rumex conglomeratus Murr.ترشک خوشهای)،
استان کهگیلویه و بویراحمد ،یاسوج،1931/6/31 ،
جمعآوریکننده :بهروز (.)IRAN 16574 F
در مطالعات قبلی گیاه  Rumex conglumeratusبه
عنوان میزبان جدیدی برای گونۀ  R. rubellaدر ایران
معرفی شده بود ) .(Pirnia et al., 2012dاین گونه با
داشتن کنیدیومهای منفرد عریض و فاقد بند از دیگر
گونههای معرفیشده روی  Rumexمتمایز میشود
(.)Braun, 1998

روی ( Rumex crispus L.ترشک مواج) ،استان
کهگیلویه و بویراحمد ،کاکان (آبشار مارگون)،
 ،1931/6/31جمعآوریکننده :بهروز ( IRAN 16569
 ،)Fاستان کهگیلویه و بویراحمد ،باشت (کمربندی)،
 ،1931/1/33جمعآوریکننده :بهروز ( IRAN 16570
 ،)Fروی  ،Rumex sp.استان کهگیلویه و بویراحمد،
یاسوج (دشت روم) ،1931/6/13 ،جمعآوریکننده:
بهروز (.)IRAN 16571 F
در این گونه کنیدیومها بهصورت زنجیره تشکیل
میشوند و عرض آنها کمتر از دیگر گونههای معرفیشده
روی  Rumex spp.مثل  R. rubellaو  R. rumicisاست و
پیش از این از ایران گزارش شده است ( Pirnia et al.,
.)2012d

نمونههای بررسیشده

)Ramularia rhabdospora (Berk. & Broome
Nannf., Fungi ExsiccatiSuecici Fasc. 39-40: p.
)32 (1950

روی ( Verbascum blattaria L.گل ماهور) ،استان
کهگیلویه و بویراحمد ،گچساران (اسپر)،1933/1/36 ،
جمعآوریکننده :بهروز ( .)IRAN 16576 Fروی

Ramularia rumicis Kalchbr. & Cooke, Grevillea
)9 (49): 23 (1880

نمونۀ بررسیشده

روی  ،Rumex sp.استان کهگیلویه و بویراحمد ،یاسوج،
 ،1931/6/31جمعآوریکننده بهروز (.)IRAN 16575 F
داشتن کنیدیومهای منفرد یا تشکیلشده در زنجیره با
یک تا سه بند این گونه را از دیگر گونههای معرفیشده
روی  Rumexمتمایز میکند (.)Braun, 1998
Ramularia variabilis Fuckel, Jahrbücher des
Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24: 361
)(1870
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کنیدیوفورهای نسبتاً کوتاه و کنیدیومهای تشکیلشده
در زنجیره است که در زنجیرههای ساده تا منشعب
.)Braun, 1998( تشکیل میشوند
سپاسگزاری
 عزیزاهلل،نگارندگان از آقایان دکتر احمدرضا خسروی
 احمد حاتمی و سرکار خانم مهندس مریم،جعفری
.صیادیان برای تشخیص میزبانهای گیاهی تشکر میکنند

 استان کهگیلویه و،) (گل ماهورVerbascum sinuatum L.
 بهروز: جمعآوریکننده،1931/6/31 ، یاسوج،بویراحمد
.)IRAN 16577 F(
Verbascum پیش از این گونۀ مذکور از گیاه
 از استان مازندران گزارش شده استblattaria
Verbascum  اما گیاه،(Bicharanlou et al., 2013b)
 میزبان جدیدی برای این گونه در ایرانsinuatum
 از ویژگیهای بارز این گونه وجود.محسوب میشود
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