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  چکیده
 Populusو  Salixجنس هاي هاي متعددي از گونهمرکزي، نمونه در ناحیه البرز  Salicaceaeهاي تیره به منظور مطالعه زنگ  

شده نشان داد که  آوريآوري و بررسی شدند. شناسایی گیاهان جمعهاي مختلف این ناحیه جمعکه به زنگ آلوده بودند از مکان
هاي زنگ در براي گونه Salicaceaeهاي غالب از تیره میزبان S. excelsaو  Populus nigra ،P. euphratica ،Salix albaهاي گونه

آلوده بودند. براساس  (III)) و تلیومی IIهاي بررسی شده به دو مرحله اوردینیومی (شوند. نمونهناحیه مورد مطالعه محسوب می
 M. pruinosaشامل  Salicaceaeتیره  يروي اعضا Melampsoraها، تعداد پنج گونه زنگ از تک جنس هاي مورفولوژیک نمونهیویژگ
 M. abieti-caprearumو  M. dimorphodpora ،M. repentisهاي و گونه  S. excelsaروي P. euphratica ،M. amygdalinae روي
  ها براي میکوبیوتاي ایران جدید هستند.د. براساس منابع در دسترس تمامی این گونهشناسایی و تشریح گردیدن S. alba روي

   Salix، Populus ،Melampsora ،میکوبیوتا، البرز مرکزي :هاي کلیديواژه
  

Five new rust taxa on Salicaceae in Central Alborz area (N Iran) 
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Summary 
During the study on rust mycobiota of Central Alborz, several rust infected specimens belonging to Salicaceae 

family including Populus and Salix species were investigated. Populus nigra, P. euphratica, Saix alba and S. excelsa 

were infected by various Melampsora species. Uredinial (II) and telial (III) stages of rust were present on infected 

plants. According to morphological characters, five following species were identified: M. pruinosa on P. euphratica,  

M. amygdalinae on S. excelsa and M. dimorphopora, M. repentis and M. abieti-caprearum on S. alba. All identified 

rust species were documented by descriptions and LM and SEM photomicrographs. According to available literature all 

above mentioned rust species are new to the Iranian rust mycobiota. 
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  مقدمه
ها به دو تیره تاکسونومی اولیه، زنگ براساس

Melampsoraceae  وPucciniaceae  در راستهUredinales 
بعد  لهاسا .(Dietel 1928, Arthur 1934) شدندبندي میدسته

تیره  14، (Cummins & Hiratsuka 1983) کومینز و هیراتسوکا
ترین تعریف کردند که کامل Puccinialesراسته  يبراي اعضا

باشد. کومینز کنون می ها در سطح تیره تابندي زنگردهسیستم 
سوم  ستدر ویرا (Cummins & Hiratsuka 2003) و هیراتسوکا

 13ها را به تعداد تیره ،هاهاي راسته زنگتاب مصور جنسک
تنها جنس در  ،بندي فوقکاهش دادند. با توجه به سیستم طبقه

  باشد. می Melampsora جنس و Melampsoraceaeتیره 
   (Castagne 1843)توسط کاستانه Melampsoraجنس 

 :عنوانتحت  Euphorbiaاي روي اساس گونهبر
Melampsora euphorbiae شد.  معرفی Melampsoraک واژه ی

 Psora(سیاه) و  Melasیونانی است که مشتق از دو بخش 
هاي از گونه 80- 100باشد. بیش از نیمی از حدود (زخم) می
گزارش  Salicaceaeتیره گیاهان روي  Melampsora جنس
  .(Hiratsuko & Sato 1982, Hawksworth et al. 1995)اند شده

هاي براساس نمونهMiyake 1914) میاك ( مطالعات
ترین گزارش از آوري شده از شمال شرق چین، قدیمیجمع

بوده و این کشور در  Populusروي جنس  Melampsoraجنس 
  پس از آن طی تحقیقات متوالی محققانی چون میرا

(Miura 1928) و وانگ ، هو )(Huo & Wang 1934  و همچنین
باشند. در چین قابل ذکر می (Liu & Wang 1935) نگالیو و و
نخستین گزارش خود مبنی بر وجود (Barclay 1981)  بارکلی

مال یزنگ برگی در صنوبرهاي هندوستان در مجاورت شهر س
 (Klebahn)ن هکلبا .(مرکز ایالت هیماچال پرادش) را منتشر کرد

 20و اوایل قرن  19هاي اروپا در اواخر قرن در شناسایی زنگ
تا  1990اي انجام داده است. طی سالهاي ارزندهتحقیقات 

گونه روي  35روي بیدها و  Melampsoraگونه  95، 2000
آوري شدند و صنوبرها از مناطق مختلفی در انگلیس جمع

براساس مورفولوژي و میزبانان تناوبی شناسایی گردیدند. در خاور 
و  )Matsumoto( توشناسان ژاپنی همچون ماتسومودور نیز قارچ
هاي تیره مطالعات بسیاري روي زنگ(Hiratsuka) هیراتسوکا 
Salicaceae شناسان کانادایی چون مطالعات قارچ اند.انجام داده

اطالعات بسیاري  بیستم،) در اواسط قرن Ziller 1974زیلر (
روي بید و  هاي زنگپیرامون دامنه میزبانی و چرخه زندگی گونه

گذارد. از جمله تحقیقات اخیر روي میدر اختیار  کاناداصنوبر در 
  توان بهدر دو دهه گذشته می   Salicaceaeتیرههاي زنگ

   

  
مؤسسه و همکاران در  (Jean pinon)پینون  مطالعات جین

 ،اشاره نمود. عالوه بر این Idahoتحقیقات فرانسه و دانشگاه 
هاي کشاورزي سوئد، دپارتمان کشاورزي و سالهاست که دانشگاه

  عه روستایی ایرلند شمالی و ایستگاه تحقیقاتی النگ توس
  نقش مهمی در پیشرفت ، (Long Ashton)اشتون 

  اندبر عهده داشته Salicaceaeهاي تیره تحقیقات زنگ
)2005McCracken  &Pei .(  

هاي مطالعات پیرامون شناسایی و معرفی گونه
Melampsora  در تیرهSalicaceae  ندهپراکدر ایران به صورت 

صورت پذیرفته که از جمله این تحقیقات، مطالعه و بررسی 
) است که طی گزارشی Moaven et al. 2005معاون و همکاران (
آرایه از راسته  20هاي استان همدان، تعداد در مورد زنگ

Pucciniales  گونه  دواز این میان، معرفی کردند که
Melampsora allii-fragilis  وM. epitea var. epitea  روي

این بررسی، گونه  درشناسایی شدند.  Salicaceaeتیره  ياعضا
M. allii-fragilis بار در ایران گزارش گردیده  براي نخستین

  .است
ز ینAbbasi & Minasian)  (2005عباسی و میناسیان 

آوري شده از هاي هرباریومی و جدید جمعبراساس مطالعه نمونه
هاي راسته بوط به قارچنقاط مختلف استان خوزستان مر

Pucciniales از بین  هاي متعددي را تعیین نام نمودندآرایه
 Melampsora cf. pulcherrimaشده، گونه هاي شناساییآرایه

شناسایی شد. این گونه تنها یکبار به  .Populus spروي گونه 
 .Viennot-Bourgin et al)  (1970وسیله وینوبورژن و همکاران 

  ، 1958است. وینوبورژن در سال رش شده از کرج گزا
M. salicis-albae را از فشم و کرج وM. allii-populina  نیز  را

 1941از کرج گزارش نموده است. پتراك و اسفندیاري در سال 
M. allii-populina  را رويP. nigra اند.از کرج گزارش نموده 

 Salix روي  M. epiteaنیز گونه  (Khabiri 1956)خبیري 

Purpurea .از کرج معرفی کرد  
) نیز دامنه انتشار این گونه را Gäumann 1959گویمن ( 

را به عنوان یکی از  P. euphraticaناحیه مدیترانه دانسته و گونه 
یان جوادي و یکچوهمچنین،  .است هاي آن ذکر کردهمیزبان

گونه (Kachooeian Javadi et al. 2006) همکاران 
fragilis-iiMelampsora all  را رويL.Salix alba   از منطقه

  .اندپارك خجیر گزارش کرده
نیز توسط  Melampsora euonymi-capraearum گونه

) به عنوان گونه جدید Eslami et al. 2009اسالمی و همکاران (
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و به عنوان   Salix caramanicaهاي ایران رويبراي فلور زنگ
  .است دهیک میزبان جدید در دنیا معرفی ش

طی تحقیقی   (Damadi et al. 2011)دامادي و همکاران
در شمال غرب ایران متوجه  Salix elbursensisروي عامل زنگ 

هاي معرفی شده روي بیدها شدند که این زنگ با سایر گونه
و  ITSابی ناحیه یباشد. ایشان براساس توالیمتفاوت می

را به عنوان  Melampsora iranicaمشخصات مورفولوژیکی گونه 
  .شناسی معرفی نمودندگونه جدید براي علم قارچ

دامنه میزبانی طبیعی و  ،در تحقیق حاضر، تاکسونومی
هاي طبیعی اعضاي هاي زنگ تیره بید در رویشگاهپراکنش گونه

  این تیره در ناحیه البرز مرکزي مطالعه گردید.
  

  روش بررسی
هاي رویشگاهشده در این تحقیق از هاي بررسی نمونه

در منطقه البرز مرکزي از  Salicaceaeطبیعی تیره گیاهی 
آوري گردیدند. در جمع 1391اواسط تابستان تا اواخر پاییز سال 
هاي گیاهی آوري غالب گونهراستاي این تحقق، امکان جمع

تالش گردید تا  ،هامستقر در این منطقه و اطالع از پراکنش آن
هاي بید و صنوبر در مناطق انتشار گونهها براساس بردارينمونه

فلور ایران  74این ناحیه و براساس اطالعات مندرج در جلد 
  ).(Masoumi et al. 2011انجام گردد  مربوط به تیره بید

ها به دو شکل ماکروسکوپی و میکروسکوپی بررسی نمونه
انجام شد. وجود مراحل اوردینیوم و تلیوم بررسی و به ترتیب با 

مشخص شدند. پس از ثبت مشاهدات ماکروسکوپی،  IIIو  IIعدد 
جهت تهیه انجام شد.  هانمونه تمام يبرا یکروسکوپیمبررسی 

اسالیدهاي میکروسکوپی از مراحل اسپوري مختلف از ترکیب 
لیتر اسیدالکتیک، میلی 25اسیدالکتیک و گلیسیرین به نسبت 

 درد. شده لیتر آب استفامیلی 25لیتر گلیسیرین و میلی 50
 شده هیارا روش یکروسکوپیم يهانمونه هیته روش خصوص
 يهاهاگ ابعاد. شد برده کار به (Savile 1971) لیساو توسط
 يریگاندازه نمونه هر در هاگ 30 يریگاندازه با مختلف مراحل
ه شده یگیري میکروسکوپی کلیات ارا. در خصوص اندازهشدند

ظر قرار داده شد. در خصوص مدن (Rapilly 1968)  توسط راپیلی
ها به صورت دو محور ها طول و عرض هاگگیري هاگاندازه

 وارهید يرو هاگیري شد. مشاهده وضعیت خارعمود بر هم اندازه
 یا وارهید سطح در خارها کدستی پراکنش شامل وسپورینیاورد
 نمودن مشخص و هاهاگ نیا در خار بدون و صاف رأس وجود
 سر قطرا نیز صورت گرفت. وسپورهینیاورد غالب شکل

 زهایپاراف وارهید وضخامت هاآن طول ،یومینیاورد يزهایپاراف
در این  ییانتها ضخامت وجود عدم ای وجود و شد يریگاندازه

ها از لحاظ اندام مشخص گردید.براي تعیین موقعیت تلیوم
 گیري ابعادبودن این سورها و اندازهاپیدرمی زیرکوتیکولی یا زیر

 و قاعده و رأستلیوسپورها، ضخامت دیواره تلیوسپورها در 
غالب شد.  هیته هاومیتل از یعرضهاي برش هاگ، جوانب

گیري با میکروسکوپ الیمپیوس مطالعات میکروسکوپی و اندازه
انجام شد. عکسبرداري میکروسکوپی به وسیله   CX31مدل

نصب شده روي PC 1989 دوربین دیجیتال کانن مدل
به منظور انجام گردید. Standard 25 سکوپ زایس مدل میکرو

ها، از میکروسکوپ الکترونی نات سطح هاگییتر تزبررسی دقیق
(SEM)  مدلLeo 440i  گرفته شد. براي مرحله بهره
ها با از طال استفاده شد و نمونه(sputter-coated) دهی پوشش

 کیلوولت 10میکروسکوپ الکترونی مذکور در ولتاژ 
(EHT=10kV) .بررسی گردیدند  

ها و فلورهـاي  هاي زنگ از مونوگرافجهت شناسایی گونه
فهرسـت شـده    Salicaceaeهـاي تیـره   اي در مـورد زنـگ  منطقه

بهـره گرفتـه    (Pei & McCraken 2005)مک کراکن  توسط پی و
هـاي ایـران و   شد. عالوه بر این، مقاالت متعددي مربوط به زنـگ 

هـا  حسب مورد در بخش نتـایج بـه آن  جهان نیز استفاده شد که 
هاي تعیین نام شده در ایـن تحقیـق   کلیه نمونهاست. اشاره شده 
 (IRAN)هـاي وزارت جهـاد کشـاورزي    قـارچ  مرجع در مجموعه

   اند.شدهنگهداري ثبت و 
  

  نتیجه
آوري هاي جمعدر این تحقیق و براساس بررسی نمونه

 يعنوان اعضا به Melampsoraگونه زنگ از جنس  پنجشده، 
جدید براي میکوبیوتاي ایران شناسایی و به شرح زیر گزارش 

  شوند:می

  
1 - Melampsora pruinosae Tranzschel, in Tranzschel & 

Serebrianikow, Mycotheca rossica, Fascicle 6 & 7: No. 
265 (1912)  

  Oliv. Populus euphraticaروي 
، 20/5/1139متر،  1320شناسی ایران، تهران، باغ ملی گیاه -

F) 16452(IRAN  II+III. 
ها در هر دو سطح برگ، به اشکال مدور و برآمده اوردینیوم

ها به ها روي شاخهبه رنگ زرد تا نارنجی دیده شدند. اوردینیوم



 26 1393)، 1(15، جلد رستنیها... /  درختان ولد زنگ رويمعرفی پنج گونه معادل و همکاران /          /26 

ها به سبب بودند و در بعضی قسمت شکل برآمده شکل گرفته
کر بروز کرده ها عالیم زنگ به صورت شانتراکم حضور اوردینیوم

بود. اوردینیوسپورها گرد و مدور با دیواره کامال خاردار به 
  میکرومتر دیده شدند. ابعاد اوردینیوسپورها 3-4ضخامت 

). 1گیري شدند (شکل میکرومتر اندازه 28-22×  17-14
پارافیزهاي قاشقی شکل به وفور دیده شدند. قطر این اندام در 

میکرومتر  40-60ها آنمیکرومتر و طول  15-20قسمت سر 
ها در هر دو سطح برگ به صورت گیري شد. تلیوماندازه
اي روشن تا تیره تشکیل اي و زیر اپیدرمی به رنگ قهوهپوسته

اي و به رنگ ). تلیوسپورها به شکل استوانه2شده بودند (شکل 
ها غالبا اي مشاهده شدند. دیواره این هاگنارنجی تیره تا قهوه

 38- 50×  9- 15میکرومتر بودند. ابعاد تلیوسپورها  2با ضخامت 
  گیري شدند.میکرومتر اندازه

  ها در هرهاي بارز این گونه وجود اوردینیوممالحظات: از ویژگی

باشد. همچنین، گونه مورد بحث داراي دو سطح برگ می
باشد. میکرومتر می 2خارهاي کوچک با فواصل معموال کمتر از 

روي  Melampsoraهاي را از سایر گونهاین ویژگی این گونه 
  بویژه گونه نزدیک به آن یعنی Populusهاي گونه

M. magnusiana پراکنش این گونه در آسیاي  کند.جدا می
غرب چین و روسیه است و درطبیعت تنها میانه، ایران، شمال

هاي باشد و روي گونهزا میبیماري P. euphraticaروي گونه 
. )(Pei & McCracken 2005 کندجاد بیماري نمیای Populusدیگر 

آبادي هاي ایران (عباسی و علیبراساس بازبینی الکترونیکی زنگ
 چهارتعداد  هاي ایران)،، بانک اطالعات الکترونیکی زنگ2010

در ایران   Populusهايروي گونه Melampsoraگونه از جنس 
کوبیوتاي براي می pruinosae. Mاند. گونه زنگ گزارش شده

ایران جدید است. همچنین، ایجاد عارضه شانکر توسط این گونه 
  گردد. بار گزارش میبراي نخستین

  

 
  . .uphraticaePروي  M. pruinosaنات سطح اوردینیوسپورهاي ییتز - 1شکل 

.P. euphraticawith echinulate surface on  M. pruinosaUrediniospores of Fig. 1.   
 

 
  . P. euphratica روي M. pruinosaمقطع عرضی تلیوم  - 2شکل 

).μm (Bar = 40 P. euphraticaon M. pruinosa  elia oftCross section of Fig. 2.   
Melampsora cf. dimorphospora S. Kaneko &  -2 

Hirats. f., Report of the Tottori Mycological Institute 
20: 6 (1982)  

 L Salix alba.روي 

  )II+III )IRAN 16444 F، 23/7/1391متر،  2182پلور،  - 
در سطح زیرین برگ و به ندرت در  اها غالباوردینیوم

ها همچنین، روي ساقه سطح باالیی برگ دیده شدند. اوردینیوم
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ها روي گیري اوردینیومبه شکل پودري تشکیل شده بود. شکل
اوردینیوسپورها ساقه باعث ایجاد شانکر در مقطع ساقه شده بود. 

در سورهاي روي برگ و روي ساقه به صورت جداگانه بررسی 
شدند. وجود دو تیپ هاگ در سورهاي اوردینیومی یکی از 

باشد. سورهاي اوردینیومی روي برگ هاي این گونه میویژگی
داراي فراوانی اندکی بودند. معدود سورهاي اوردینیومی روي 

خاردار بودند. هر چند هاي با دیواره برگ فقط حاوي هاگ
سورهاي روي ساقه هر دو تیپ اوردینیوسپورهاي خاردار و 

خاردار دیده شدند. اوردینیوسپورهاي روي برگ  - دارزگیل
رنگ به ابعاد مرغی با دیواره کامال خاردار و بیکروي تا واژتخم

 2- 2,5میکرومتر با دیواره به ضخامت  29-18×  18-13
اوردینیوسپورهاي روي ساقه کروي و  ).3میکرومتر بودند (شکل 

 -دارا با اشکال نامنظم و با دیواره زگیلیکم و بیش کروي 
 16-25 × 15-22میکرومتر به ابعاد  2- 3خاردار به ضخامت 
  برگ و  سطح  هر دو  روي  ها تلیوم ). 4  میکرومتر بودند (شکل

سپورها اپیدرمی بودند. در موارد معدودي در تلیوتلیوسپورها زیر
در  اها به حالت مورب غالبدیواره عرضی دیده شد که این دیواره

قسمت پایین و به ندرت در میانه هاگ مشاهده گردید (شکل 
  میکرومتر بودند. 25- 35 × 8- 10). ابعاد تلیوسپورها 5

مالحظات: با توجه به منابع در دسترس مشخصات نمونه حاضر 
 اشد. این گونه به واسطهبمشابه می M. dimorphospora با گونه

 Melampsora يهاتولید دو تیپ اوردینیوسپور از دیگر گونه
  تنها گزارش از وجود شود.مجزا می Salixهاي روي گونه

M. dimorphospora در ژاپن روي Kimura.koriyanagi  Salix 
). این گونه براي میکوبیوتاي (Bagyanarayana 2005است 
نیز میزبان   S. albaبه عالوه گونه رد، هاي ایران تازگی دازنگ

شود. بررسی محسوب می dimorphospora. M جدید براي
هاي این گونه با میکروسکوپ الکترونی نات سطح هاگییتز

هاي میکروسکوپ که در بررسی ینشان داد که اوردینیوسپورهای
رسیدند، در واقع داراي سطحی ناصاف دار به نظر مینوري زگیل
  باشند.ن دیگر ترکیبی از خار و زگیل میو به بیا

  این ویژگی با مشخصات ارایه شده در شرح اصلی
M. dimorphospora  اندکی متفاوت است. همچنین، در نمونه

بررسی شده از پلور شانکرهاي اوردینیومی روي ساقه مشاهده 
گردید. این ویژگی نیز جدید بوده و در گزارش اصلی گونه مورد 

  است.  اي نشدهبحث به آن اشاره

  

  
  .S. alba  در سورهاي روي شاخه .dimorphosporacf.  Mنات دیواره اوردینیوسپور ییتز - 3شکل 

.S. albabranch of on  . dimorphosporacf M.rnamentation of oWall Fig. 3.   
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  .S. albaدر سورهاي روي برگ  .dimorphospora cf. Mنات دیواره اوردینیوسپور ییتز - 4شکل 

.S. albaleaf of on  . dimorphosporacf M.rnamentation of oWall Fig. 4.  
 

  
  . S. albaروي   .dimorphospora cf.Mعرضی تلیوم برش  - 5شکل 

Fig. 5. Cross section of telia of M. cf. dimorphospora on S. alba (Bar = 20 μm). 
 

 
Melampsora amygdalinae Kleb., Jb. wiss. Bot.: -3 

 352 (1900)
 S.G. Gmel. Salix excelsaروي 

  

  
ر هر دو سطح هاي نارنجی رنگ و پودري داوردینیوم

ها در سطح زیرین بیشتر برگ مشاهده شدند. فراوانی اوردینیوم
 ياها کوچک بوده و پراکنش دستهاز سطح رویی بود. اوردینیوم

کلروتیک دیده  هايداشتند. اطراف سورهاي اوردینیومی لکه
گیري شدند. متر اندازهمیلی 5/0شدند. قطر سورها 
ده با دیواره خاردار بودند، مرغی کشیاوردینیوسپورها واژتخم

لیکن ناحیه صاف و بدون خار روي دیواره در قسمت رأس هاگ 
 × 12- 19). ابعاد اوردینیوسپورها 6کامال مشهود بود (شکل 

گیري شدند. پارافیزها گرزي شکل با میکرومتر اندازه 35-21

ناحیه  قطر درمیکرومتر  10-22میکرومتر طول و  60بیش از 
هاي ها در اتدازهبودند. تلیوم 4- 3یی با ضخامت هاسر و دیواره

اي، به رنگ نارنجی متر، پوستهمیلی  3/0-7/0کوچک به قطر 
اي تیره که بیشتر در سطح زیرین برگ بودند. تا قهوه

میکرومتر،  35-50× 5-12 اي رنگ، با ابعادتلیوسپورها قهوه
یده میکرومتر د 1ضخامت  هایی بهاي شکل با دیوارهاستوانه

  ).7شدند. تلیوسپورها زیراپیدرم تشکیل شده بودند (شکل 
از جنس  macrocyclic-auto مالحظات: این گونه تنها گونه

Melampsora  است که روي جنسSalix گزارش شده است  
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(Sydow & Sydow 1915, Gäumann 1959). در  الاین گونه قب
  ،L. naamygdali. Sکانادا، استرالیا، اروپا و انگلیس روي 

Bebb. laevigata. S ،lucida. S ،L. triandra. S ،  
L. pentandra. S  وL. pentamira. S گزارش شده است 

McCracken 2005) &(Pei  هر چند در نمونه مورد بررسی .

رفولوژي ومرحله اسیومی زنگ دیده نشد، لیکن براساس م
این  نمونه فوق تحت گونه مذکور قرار داده شد. IIIو  IIمراحل 

  به عالوه،  هاي ایران تازگی دارد.گونه براي میکوبیوتاي زنگ
  نیز میزبان جدید براي Salix excelsaگونه 

amygdalinae. M شود.محسوب می  
 

  
  .S. excelsaروي با رأس صاف و بدون خار  M. amygdalinaeاوردینیوسپور خاردار  -6شکل 

.S. excelsawith a smooth apex on  . amygdalinaeMEchinulate urediniospores of Fig. 6.   
 

 

  ..excelsa  Sروي  M. amygdalinaeبرش عرضی تلیوم  - 7شکل 
Fig. 7. Cross section of telia of M. Amygdalinae on S. excelsa (Bar = 40 μm). 

 
Melampsora repentis Plowr., Z. PflKrankh. Pfl. Path. 4-  

PflSchutz: 131 (1891) 
   .Salix alba L روي

 IRAN 16447 F)(II+III ،23/7/1391متر،  2182پلور،  -
در سطح زیرین برگ، برآمده، زرد تا  اها غالباوردینیوم

 2/0نارنجی و به صورت پودري خیلی کوچک به اندازه غالبا 
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متر دیده شدند. اوردینیوسپورها کروي و با دیواره کامال میلی
میکرومتر بودند. قطر اوردینیوسپورها  5/1خاردار به ضخامت 

). پارافیزهاي 8گیري شدند (شکل میکرومتر اندازه 15)12(-18
  شکل به وفور دیده شدند. این اندام در قسمت سر گرزي

میکرومتر قطر داشتند. ضخامت دیواره این اندام در  15-23
ها بیشتر در سطح زیرین برگ، میکرومتر بود. تلیوم 2- 6راس 
اي تیره اي و به رنگ نارنجی تیره تا قهوهرمی، پوستهزیراپید

ها تشکیل ها غالبا در حاشیه اوردینیوم). تلیوم9بودند (شکل 
اي اي با دو سر گرد به رنگ قهوهشده بودند. تلیوسپورها استوانه

میکرومتر  1روشن مشاهده شدند. ضخامت دیواره تلیوسپورها 
گیري میکرومتر اندازه 22-42×  8-18بود. ابعاد تلیوسپورها 

  شدند.
) 1959(ه شده توسط گویمن یمالحظات: براساس اطالعات ارا

دامنه است.  M. repentisنمونه فوق کامال منطبق با گونه 
باشد پراکنش این گونه اروپا و آمریکاي شمالی می

(Bagyanarayana 2005) .M. repentis  به واسطه تلیوسپورهاي
-M. abietiتر از گونه ا دیواره ضخیمبزرگتر و پارافیزهاي ب

caprearum براساس اطالعات ارایه شده توسط شود. مجزا می
این زنگ روي  (Farr & Rossman 2014)من فار و راس

  و S. argentea ،S. repens ،S. auritaهاي گونه
S. rosmarinifolia و همچنین هیبرید S. ×  ambigua  گزارش

نخستین گزارش زنگ روي گونه  ضمن این که این. شده است
S. alba  در ایران است، گونهM. repentis  نیز براي میکوبیوتاي

رسد مرحله اسیومی گزارش شده ایران جدید است. به نظر می
توسط معاون و همکاران  Dactylorrhiza umbrosaروي 

)Moaven et al. 2005.به گونه فوق تعلق داشته باشد (  

 
Melampsora abietis-capraearum Tubeuf  (1902) 5 -  

 L. Salix albaروي 
  )(II+III  IRAN 16449 F ،23/7/1391متر،  2182پلور،  -

ها غالبا در سطح زیرین برگ، به صورت اوردینیوم
ها توسط برجسته و به رنگ زرد تا نارنجی دیده شدند. اوردینیوم

کم و اوردینیوسپورها کروي تا اند. هاي تلیومی احاطه شدهلکه
بیش بیضوي بودند. دیواره اوردینیوسپورها کامال خاردار و 

). ابعاد 10گیري شد (شکل میکرومتر اندازه 5/1ضخامت دیواره 
گیري شدند. میکرومتر اندازه 15-20 × 10-14اوردینیوسپورها 

 شکل دیده شدند. قطر پارافیزها در راس قاشقی يپارافیزها
در قسمت راس این اندام میکرومتر و ضخامت دیواره  20-10
میکرومتر بود. در موارد معدودي در پارافیزها اندکی  1- 5/2

اي، ها به شکل پوستهضخامت انتهایی دیده شد. تلیوم
زیراپیدرمی و بیشتر در سطح زیرین برگ تشکیل شده بودند. 

هاي با ها با یکدیگر ادغام شده و لکهاین سورها در بعضی قسمت
متر تشکیل داده بودند. تلیوسپورها یلیم 5/1قطر نزدیک به 
). ضخامت 11اي بودند (شکل اي روشن و استوانهنارنجی تا قهوه

میکرومتر در طرفین و در دو انتها  1دیواره تلیوسپورها در حدود 
- 40×  7-11گیري شد. ابعاد تلیوسپورها میکرومتر اندازه 5/1

  گیري شدند.میکرومتر اندازه 20
 ه شده توسط زیلریاطالعات ارا مالحظات: براساس

(Ziller 1974) ) این گونه داراي پراکنش )، 1959و گویمن
شمالی است.  يوسیعی در اروپاي شمالی و شرقی و آمریکا

هاي این گونه با توجه به ضخامت دیواره اوردینیوسپورها، ویژگی
ضخامت دیواره پارافیزها و تراکم زیاد خارها در سطح دیواره 

  ورها و دیواره نازك تلیوسپورها این گونه بااوردینیوسپ
M. abietis-capraearum  منطبق است. این گونه به واسطه

تر در قسمت تر در اوردینیوسپورها و دیواره نازكخارهاي متراکم
شود. این مجزا می M. repentisسر اوردینیوپارافیزها از گونه 
ضمن  .است M. epitea کمپلکس  گونه یکی از اعضاي گونه

در ایران  S. albaاینکه این نخستین گزارش زنگ روي گونه 
نیز براي میکوبیوتاي  M. abietis-capraearum است، گونه

  ایران جدید است. 
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  .S. albaروي  M. repentisها در نات سطح دیواره آنییتزاوردینیوسپورها و  - 8شکل 

Fig. 8. Wall ornamentation of M. repentis on leaf of S. alba 
 

 
  .S. albaروي  M. repentisبرش عرضی تلیوم   - 9شکل 

Fig. 9. Cross section of telia of M. repentison S. alba (Bar = 40 μm). 
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  .S. alba روي capraearum-M. abietis ياوردینیوسپورها -10شکل 

Fig. 10. Urediniospores of M. abietis-capraearum on S. alba. 
 
 

 
  

  
  

    
  
  
  
  
  

  

  ..alba S روي capraearum-M. abietisبرش عرضی تلیوم  -11شکل 
Fig. 11. Cross section of telia of M. abietis-capraearum on S. alba (Bar = 20 μm). 
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  بحث
گونه  12ترکیه حدود کشور میزبان  -زنگ فهرستدر 

این تعداد روي که نیمی از  Melampsoracecae تیرهزنگ از 
 & Bahcecioglu)گزارش شده است  Salicaceaeگیاهان تیره 

Kabaktepe 2012) .میزبان عباسی و  -هاي قارچفهرست
) Ershad 2009) و ارشاد (Abbasi & Aliabadi 2009آبادي (علی

روي  Melampsoraهاي جنس هایی از گونهحاوي گزارش
چه بررسی منابع ایران هستند. اگر Salicaceaeتیره  ياعضا

نمایانگر انجام تحقیقات متنوع و بسیاري پیرامون شناسایی 
طور ها به باشد، لیکن در هیچ یک از آنها در ایران میزنگ

  هاي گیاهان تیره بید توجه نشده است.اختصاصی به زنگ
توانند باعث کاهش شدید می Melampsoraهاي گونه

و   (Salix)یدب امحصول خشک درختان تیره مذکور خصوص
ها شدن آنشوند و به دلیل احتمال اپیدمی  (Populus)صنوبر 

 توجه قرارروي کشتزارهاي یکنواخت بید و صنوبر مورد 
  اند.گرفته

هاي هاي طبیعی از لحاظ وجود گونهدر بررسی رویشگاه
  هاي زنگ، گونهبومی و مطالعه دامنه میزبانی در گونه

S. alba هاي براي گونهM. repentis ،M. abietis-capraearum   

  

  

میزبان  .excelsa Sمیزبان جدید و  cf M.  dimorphospora .و 
چنین نتایج شناسایی شدند. هم M. amygdalinae جدید گونه

دهد که بیشترین میزان آلودگی در در این مطالعه نشان می
  در گونه Populusو در جنس  S. alba در گونه Salixجنس 

aticaeuphr P. خالف تعداد کم کلی، برطور  دیده شد. به
شدت  Populusآوري شده مربوط به جنس هاي جمعنمونه

  گیرتر بود، هاي این جنس از بیدها چشمآلودگی در گونه
عالوه بر آلودگی در  P. euphraticaکه در گونه  طوريبه 
 هاي جوان و تنهم آلودگی روي سرشاخهیعال ،هاي هواییاندام

اصلی نیز نمایان بود که این امر در برخی موارد سبب بروز 
شانکرهاي عمیق شده و نه تنها باعث خسارت کیفی چوب 
درخت شده بلکه شرایط را براي آفات و امراض دیگر نیز مساعد 

هاي در گونه Melampsoraهاي ساخته بود. تنوع آلودگی به گونه
یر مناطق بیشتر دیده هاي جاده هراز از سابید در مسیر رویشگاه

چالوس  - هاي مسیر تهرانکه آلودگی در رویشگاهشد در صورتی
 fragilis-M. alliiو  albae-M. salicisتنها متعلق به دو گونه 

کلی دو گونه مذکور به عنوان دو گونه غالب در طور بود که به
  آوري و شناسایی شدند.ها در مناطق بررسی شده جمعبین نمونه
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