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  چكيده

گونه از آنها در دنيا گزارش شده  1640، 2012سال  هاي شاخه بازيديوميكوتا هستند و تاها از قارچياهكس

 گونه قارچ سياهك شامل ITS 19شناسي و توالي يابي بر اساس خصوصيات ريخت در اين بررسي. است

Ustilago turcomanica ،Anthracoidea eleocharidis. ،Ustilago hordei، Ustilago tritici، Ustilago 
cynodontis،Ustilago bullata، Sporisorium cruentum  ،Ustilago maydis، Sporisorium reilianum، 

Ustilago phrygica، Tilletia bornmuelleri ،Microbotryum tragopogonis-pratensis، Sporisorium 
schweinfurthianum ،Urocystis muscaridis ،Urocystis gladiolicola ،Urocystis colchici ،Tilletia 

laevis ، Ustilago hypotydes ،Ustilago striiformis  تاييد شناسايي  براي. شده استگزارش از استان همدان

يابي آوري شده از چاودار از تكثير و تواليجمع hordei Ustilago  شناسي گونهمبتني بر خصوصيات ريخت

هائي كه در اين بررسي شناسايي از بين گونه. استفاده شد )5.8S و ژن كد كننده ي ITS )ITS1 ،ITS2 نواحي 

 Taeniatherum) روي گيسوي چمن Tilletia bornmuelleri و  Ustilago  phrygicaهايگونه شدند،

crinitum) ، Urocystis muscaridis روي كالغك ) Muscari neglectum(، Urocystis colchici  روي گل

 Secale montanum( ،Ustilago( روي چاودار Colchicum autumnale، Ustilago hordei) ( رتحس

striiformis روي لوئيچه چمني ) Phleum pretense( ها براي ايران گزارش براي اولين بار روي اين ميزبان

 ن بار روي اين ميزبانبراي اولي ،)Aegilops columnaris ( روي مادرگندم Ustilago tritici گونه.شوندمي

  .شودبراي دنيا گزارش مي

  

  دهاي جديميزبان ،Ustilaginales سياهك، فلور قارچي، همدان،: ها واژهكليد 

  

  مقدمه

هاي عامل فراواني، تنوع و اهميت اقتصادي قارچ

- سياهك موجب شده كه آنها همواره مورد توجه قارچ

د اولين مونوگراف در مور. شناسان مختلف باشند

. نوشتند 1847در سال  ١ها را برادران توالسنهسياهك

ها را بر مبناي تيپ تندش آنان در كتاب خود سياهك

الكساندر فيشر  از او بعد. ها به دو تيره تقسيم كردندهاگ

                                                           

1- Tulasne   

ها را دانشمند روسي دومين مونوگراف سياهك ٢دواليم

گونه قابل پذيرش و  130نوشت و در آن هفت جنس با 

هاي اخير در دهه .مشكوك نام بردهفت گونه 

ها پيشنهادهاي گوناگوني در مورد تاكسونومي سياهك

، ٥مور ، ٤ون اركس ،٣مارتين. ارائه گرديده است

                                                           

2- Alexandre Fischer de Waldheim 
3- Martin 
4- Von arex 
5- Moore 
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و  ٤هاوكسورث ،٣موردو، ٢، آينسورت١ونكي

هاي شناساني هستند كه دههاز جمله قارچ٥آلكسوپولوس

هاي عامل سياهك  اخير در زمينه تاكسونومي قارچ

فلور ). 2001 ارشاد(اند انجام داده عات چشمگيريلمطا

و فلور  )1902، ٦كلينتون( هاي آمريكاي شماليسياهك

از  )1941، ٧گاتنر( هاي اتحاد جماهير شورويسياهك

ها در نيمه مهمترين انتشارات در زمينه شناسايي سياهك

از آن زمان مطالعه فلور . اول قرن بيستم مي باشد

مختلف دنيا همچنان ادامه دارد و از  ها در مناطقسياهك

فلور : توان به اين موارد اشاره كردآن جمله  مي 

هاي ، فلور سياهك)٨،1953زاندل(هاي جهان سياهك

هاي چين ، فلور سياهك)1959، ٩ليندبرگ(  سوئد

هاي كوه هاي فلور سياهك، )1964 ١٠ونگ،(

 هاي نيوزلند، فلور سياهك)1985، ١١ونكي(كارپاتيان

ونكي، (هاي شبه قاره هند و فلور سياهك )2002نكي، و(

2007(.  

كه  استاولين قارچ شناسي ) 1871( ١٢رابن هورست

 Tilletiaتحت عنوان  را از ايران در نوشته خود سياهكي

sorghi- vulgaris  وت از او،  بعد .درج كرده است

هاي خود درباره قارچ يادداشتدر  ) 1885( ١٣استين

را معرفي  Ustilago ornithogaliك ايران گونه سياه

از آن زمان به بعد قارچ شناسان مختلف، هر . كرده است

هاي مورد مطالعه خود را در ايران يك اسامي سياهك

هاي ديگر در مقاالت خود توصيف همراه با اسامي قارچ

)  1388و  1380(ارشاد ). 1380 ،ارشاد(دانو يا ذكر كرده

ها در يخچه بررسي سياهكمطالعات جامعي در مورد تار

                                                           

1- Vanky 
2- Ainsworth 
3- Mordue 
4- Hawksworth 
5- Alexopoulos 
6- Clinton 
7- Gutner 
8- Zundel 
9- Lindeberg  
10- Wang 
11- Vanky 
12- Rabenhorst 
13- Wettstein 

. ي آنها ارائه داده استهاي گزارش شدهايران و گونه

هاي استان يزد فلور سياهك) 2010( عباسي و همكاران 

  . را بررسي كرده اند

گونه  9تاكنون ) 1380(براساس مطالعات ارشاد 

سياهك از نقاط مختلف استان همدان گزارش شده 

ك افزون بر آنها گونه سياه 10در اين بررسي . است

  .گزارش شده است

  مواد و روش ها

هاي هاي بررسي شده در اين تحقيق طي سالگونه

آوري از نقاط مختلف استان همدان جمع 1390 -1389

از آنجايي كه شناسايي گياهان ميزبان در . گرديدند

باشد لذا قبل از هاي سياهك مهم ميتشخيص گونه

توسط  به سياهك مطالعات ميكروسكوپي گياهان آلوده

دانشكده كشاورزي گروه باغباني ( مهندس تاجبخش

مورد شناسايي قرار گرفتند سپس  )دانشگاه بوعلي سينا

، اساليد هاهاگهاي ميكروسكوپي براي بررسي ويژگي

بلو و ميكروسكوپي تهيه گرديد و براي تهيه آن از كاتان

ي ها، اليهجهت تندش هاگ. الكتوفنل استفاده شد

- آگار، آب -مالت( از هاگ روي محيط كشت  نازكي

قرار داده شد و در ) آگار -پپتون -مخمر -آگار و مالت

 48به مدت ) درجه سانتيگراد 25(دماي آزمايشگاه 

ها اساليد پس از اين مدت از هاگ. ساعت نگهداري شد

  .تهيه و زير ميكروسكوپ بررسي شد

 معيارهاي تاكسونوميك مورد استفاده جهت شناسايي

ها، اندازه، رنگ، پيوستگي هاگ: ها عبارتند ازگونه

هاي ها ،اندازه، شكل و رنگ ياختهشكل و تزيينات هاگ

-ي اين خصوصيات در نمونههمه. هانازا و  تندش هاگ

از كليد تفكيك  .هاي مورد بررسي، مطالعه گرديد

) 1380ارشاد(هاي سياهك گزارش شده از ايران جنس

و پس از آن از كليد تفكيك  هابراي شناسايي جنس

هاي شناخته شده استفاده شد هاي هر يك از جنسگونه

  ).1380ارشاد (

شامل نواحي  ITSدر اين تحقيق از توالي نواحي 

ITS15/8ي ، ژن كدكنندهS  وITS2  تاييد شناسايي براي
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 جمع U.hordei شناسي گونهمبتني بر خصوصيات ريخت

هاي مورد از ميان گونه .ستفاده شدآوري شده ازچاودار ا

بررسي فقط اين گونه مورد بررسي ملكولي قرار گرفت 

- خصوصيات ريختزيرا درصحت شناسايي آن از طريق 

 هاكه بقيه گونهترديد وجود داشت در حالي شناسي

قابل شناسايي  شناسيخصوصيات ريختبراحتي از طريق 

ي به روش اصالح شده ج دي ان اياستخرا .بودند

 ITS1-fهاي از پرايمر. صورت گرفت ٢و تامسون ١موري

ITS1-f  وITS4  براي تكثير ناحيهITSs  استفاده شد .

 ٣آرسيپي زمان و دماي الزم جهت انجام مراحل مختلف

 3مرحله واسرشت اوليه به مدت : به شرح زير بود ٣آر

چرخه  40درجه سانتيگراد بود،  95دقيقه در دماي 

اتصال به مدت  درجه، 94ثانيه در  30واسرشت به مدت 

 72ثانيه در  50درجه، گسترش به مدت  52دقيقه در  1

 72دقيقه در دماي  10درجه و گسترش نهايي به مدت 

  .درجه انجام شد

  
  نتيجه و بحث

گونه از سياهك شناسايي گرديد  19در اين تحقيق 

  :شودكه شرح آنها ذيال آورده مي

  
Anthracoidea eleocharidis Kukkonen.  

از  Carex stenophylla اي اين گونه از رويهجدايه

هاي و كوه)  89/ 5 (،  اسدآباد )4/90در تاريخ  ( ابرو

  .جمع آوري شد ) 89/ 2( بوقاتي

طور ها بهها درون تخمدان و اطراف تخمكهاگينه

آذين به صورت اجسام كروي، سياه پراكنده روي گل

گينه هر ها. شوندميليمتر تشكيل مي 2-3سخت و به قطر 

ها اين اي پوشيده شده ولي بعددر ابتدا توسط غشايي نقره

مرغي يا مختصري ها كروي، تخمهاگ. شودغشا پاره مي

. باشدميكرومتر مي 5/12-20×10-5/17نامنظم و به ابعاد 

وجود . اي مايل به قرمزاستها به رنگ قهوهديواره هاگ

                                                           

1- Murry 
2- Thompson 
3- PCR 

ظريف طور خيلي پاپيل در سطح هاگ ، تقريبا صاف يا به

 .Cي از رواين گونه قبال . )1شكل ( زگيلدار است

stenophylla از همدان،آذربايجان و فارس و روي 

Carex sp.  ،گلستان، كردستان و جاده از آذربايجان

  .)1380 ،ارشاد(كرج گزارش شده است 

  
 .C( روي جگن   A. eleocharidisهاگ -1شكل 

stenophylla(  

  

   Microbotryum tragopogonis-pratensis (C. H. 
Persoon) R. Bauer & F. obenwinkler &   

Vánky  

 Tragopogon( هاي اين گونه از روي شنگجدايه

pratensis( كده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا از دانش

  .آوري شده استجمع )  89/ 7( و اسدآباد)  90/ 2(

شوند و در نتيجه ها درون گلها تشكيل ميهاگينه 

ها هستند و مدت ي آلوده معموال كوچكتر از سالمهاگل

قارچ . مانندطويلي بواسطه كاسبرگها پوشيده باقي مي

جاي آن توده هاي طبق شده وبهباعث تخريب تمام گل

گردد كه رنگ بنفش تيره يا ها ايجاد ميگردمانند هاگ

مرغي تا ها كروي، تقريبا كروي، تخمهاگ. سياه دارد

 10-25اندازه آنها  . هم نامنظمند گالبي شكل و گاهي

ها مشبك و ديواره هاگ. ميكرومتر است 21-5/7×

ديواره . حفره در طول قطر خود دارند 7-13حدود 

باشد و اغلب اي ميها به رنگ بنفش مايل به قهوههاگ

 هاتندش هاگ نحوه . رسندتر به نظر ميدر پهلوها روشن

در آگار  –روي محيط كشت مالت ) اوستيالگوتايپ(

  .است آمده 2شكل 

از ده  T. graminifolius اين قارچ از روي

توسط ارشاد گزارش شده است كيلومتري زنجان به ميانه 

  
mµ10
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يك ميزبان  T. pratensisي ، ليكن گونه) 1380ارشاد، (

  .شودجديد براي اين سياهك در ايران محسوب مي
Sporisorium cruentum (J.G. Kühn) Vánky 

اين . اگينه ستونكي غير منشعب قرار دارددرون هر ه

هاي شده كه ريسههاي ميزبان تشكيل ستونك از بافت

. اندهاي نازا درون آن نفوذ كردهقارچ مولد هاگ و ياخته

مرغي شكل، كامل شده منفرد، كروي تا تخم هايهاگ

اي مايل به ميكرومتر، به رنگ قهوه 5/6-10به اندازه 

يا به طور خيلي ظريف زگيلدار  زيتوني، با ديواره صاف

ها بوده و در هاي نازا درشتتر از هاگياخته. يا خاردارند

هاي ميكرومتر مي باشند و در گروه 10-15اندازه 

اين . كوچك غيرمنظم يا زنجيروار مجتمع مي باشند

اي صاف رنگ يا زرد كمرنگ هستند ديوارهها بيياخته

 - مالتت روي محيط كشاز تندش هر هاگ . دارند

شكل (آيدبازيديوم چهار ياخته اي به وجود مي ،آگار

3(.  

از نقاط  Sorghum halepense اين گونه قبال روي

م، مختلف كشور از جمله بروجرد، خرم آباد، سمير

مغان گزارش شده  شيراز، صحنه، صفي آباد، لوشان و

  ).1380 ،ارشاد(است

  
 -M. tragopogonis نحوه تندش هاگ - 2شكل

pratensis روي محيط كشت مالت-   

  
   Sporisorium reilianum (Rivolta) Vánky 

  سياهك تارك

  از اسدآباد S. halepense ) (ق اين گونه از روي قيا

  .آوري شده استدر استان همدان جمع  )89/ 5(

رسد، سانتيمتر مي 15ها كه طول هر يك به هاگينه

نه تمام هاگي. گردندآذين ميزبان تشكيل ميروي گل

هاي آذين ميزبان را دربرگرفته و آن را فاسد و به تودهگل

هاي ها گلگاهي هاگينه. كندرنگ هاگ تبديل مي سياه

هاگينه ابتدا . كنندآذين را آلوده ميجدا از هم يك گل

اي روشن احاطه گرديده كه سفيد تا قهوه ءبه وسيله غشا

د گسيخته زو ءاين غشا. از اجزا قارچ بوجود آمده است

هاي نازا را ها مخلوط با ياختهگوي شود و توده هاگمي

. كند كه بين تعداد متعددي ستونك قرار دارندنمايان مي

. ها طويل، موجدار يا مستقيم و رشته مانند هستندستونك

مرغي شكل يا كمي ها كروي، تقريبا كروي تا تخمهاگ

ميكرومتر  10-5/12 × 10-14اند و اندازه آنها غيرمنظم

اي مايل به قرمز ها زرد روشن تا قهوهديواره هاگ. است

طور بوده و حدود يك ميكرومتر ضخامت دارد و به

طور منفرد يا در هاي نازا بهياخته.  پرپشت خاردار است

ها در سطح آزاد خود اين ياخته. هايي قرار دارندگروه

. باشندگرد ولي در سطح اتصال با يكديگر تخت مي

اي ههاي نازا بيرنگ يا زرد روشن هستند و اندازختهيا

 هاهاگ نحوه تندش .ميكرومتر دارند 5-13برابر 

  .)4شكل ( اوستيالگو تايپ است

 از نواحي اوين S. halepenseاين قارچ روي 

، اروميه، تنكابن، خرم آباد، صفي آباد، كرج، )تهران(

 ،ارشاد(گيالن غرب گزارش شده است  و گرگان

1380.(  
رآگا

  
 )S. halepense(روي قياق  S. cruentum -3شكل 

آگار  - روي محيط كشت مالت هاگنحوه تندش ) الف(

  سلول نازا ) ب(
  

mµ 10   

mµ10 

 الف
 ب
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روي محيط  S. reilianum هاگ نحوه تندش  –4شكل 

  آگار -پپتون -مخمر - كشت مالت

 

   Sporisorium schweinfurthianum (F. von 
Thümen) K. Vánky 

در  )(Imperata cylindrica ه از روي حلفه اين گون

  .آوري شده استجمع )  89 /3 (همدان 

هاي جدا از هم يك ها درون تمام تخمدان هاگينه 

اي شكل و ها استوانههاگينه. گردندآذين تشكيل ميگل

ها كم و بيش ميليمتر بوده و بين گلوم 4-7به طول 

سط غشايي ظريف هر هاگينه در ابتدا تو. اندپوشيده شده

و خاكستري رنگ پوشيده شده است كه اين غشا بعدها 

ها را اي تيره هاگاز قسمت باال پاره گشته وتوده قهوه

گرد مانند است و يك ها نيمهتوده هاگ. سازدنمايان مي

ها در ابتدا هاگ. كنندستونك را درون هاگينه احاطه مي

كديگر جدا اند ولي پس از كامل شدن از يهم چسبيدهبه

در اين مرحله به اشكال كروي، تقريبا كروي، . گردندمي

اندازه آنها . شوندمرغي يا كمي چند وجهي ديده ميتخم

اي مايل به ميكرومتر بوده و به رنگ قهوه 15-8 × 16-9

طور خيلي ظريف زگيلدار ها بهديواره هاگ. اندزيتوني

هاي نازا ياخته. آيداست كه بطور معمول صاف به نظر مي

ها وجود دارند، كه به طور به تعداد زياد در بين هاگ

اندازه آنها . شوندمنفرد، گروهي يا زنجيروار ديده مي

رنگ هاي نازا بيياخته. ميكرومتراست 5/12-5× 5/12-5

 هاهاگ نحوه تندش .اي صاف دارندباشند و ديوارهمي

  .)5شكل (اوستيالگو تايپ است 

حلفه  بارها از نقاط مختلف  اين سياهك قبال روي

ايران از جمله اردبيل، خوزستان، سراوان، شهريار، 

په و گرگان گزارش شده قزوين، كرج، گنبد، مراوه ت

  ).1380ارشاد،(است 

  
  هاگنحوه تندش  - 5شكل

  S. schweinfurthianum  روي محيط كشت

  آگار - پپتون -مخمر -مالت

 

Tilletia bornmuelleri P. Magnus      
 Taeniatherum(اين جدايه از روي گيسوي چمن 

crinitum( يدره از روستاي ح) واقع در نزديكي شهر

  .آوري شده استجمع  )89/  3( )همدان

هاي اين سياهك درون تخمدان اين سياهك هاگينه 

مرغي تا كشيده داشته شوند وشكل تخمتشكيل مي

يده ها پوشاند و بخشي از آن توسط گلوموآماس كرده

ها در ابتدا رنگ مايل به سبز دارند ولي هاگينه. اندشده

هاي درون هر يك از آنها توده هاگ. گردندبعدا تيره مي

ها هاگ. هم چسبيده يا تقريبا گرد استسخت و به

اي مرغي تا كمي غيرمنظم بوده و اندازهكروي، تخم

رنگ آنها . ميكرومتر دارند 5/12-20× 15-25برابر 

ديواره . مايل به قرمز روشن تا كمي تيره است ايقهوه

-شكل ميها مشبك بوده و اغلب ناكامل تا مخيهاگ

- ياخته.  حفره دارد  6-12هر هاگ در قطر خود . باشد

 9-5/17اي برابر اند و اندازههاي نازا كروي تا بيضوي 

رنگ ها تقريبا بياين ياخته. ميكرومتر دارند 5/17-5/7×

 هاي نازا صاف استديواره ياخته. هستندرنگ يا زرد كم

  .)6شكل (
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 ...گزارشي در مورد سياهك هاي استان همدان: وثيق زاده و همكاران

از كرج گزارش  T. asperumاين قارچ روي گياه  

 T. crinitum ي، ليكن گونه)1380 ،ارشاد(گرديده است 

يك ميزبان جديد براي اين سياهك در ايران محسوب  

  .شودمي

  
  روي گيسوي چمن T. bornmuelleri  - 6شكل

 )T. crinitum( )سلول نازا) ب (هاگ ) الف  

  

Tilletia laevis J. Kühn  
و  )90/ 3( جدايه اين قارچ از روي گندم از همدان

  .آوري شدجمع ) 3/90( نهاوند

قارچ در جوانه انتهايي ميزبان وجود دارد و هنگام 

تري پيدا كرده و تمام حجم تشكيل خوشه رشد سريع

جنين درنتيجه به جاي تشكيل . كندتخمدان را اشغال مي

آيد كه توسط و نشاسته، هاگينه قارچ به وجود مي

شود هاگينه كه توسط پريكارپ پريكارپ احاطه مي

احاطه شده اند، طولي برابر چهار تا هشت ميليمتر دارند و 

هاي هاي دانهگاهي گلوم. اندها پوشيده شدهتوسط گلوم

. باشندهاي سالم ميهاي خوشهآلوده كمي بازتر ازگلوم

هاگ كه به خصوص در مرحله نارسي بوي نامطبوع  توده

دارد در ابتدا به هم چسبيده و به مرور به صورت گرد 

هاگ . آيدقهوه اي مايل به زيتوني تا مايل به سياه درمي

اي ها كروي، تقريبا كروي، تخم مرغي تا نامنظم و اندازه

ديواره . ميكرومتر دارد 5/12- 5/22× 12/ 5-5/17برابر 

. رسندميكروسكوپ معمولي صاف به نظر مي آنها با

ها قهوه اي مايل به زرد روشن تا زيتوني رنگ هاگ

روشن است و هر يك اغلب پاپيل  كوتاه داشته يا قطعه 

ياخته هاي نازا همراه با . اي از ريسه به آن چسبيده است

ها به تعداد كم و گاهي زياد درون هاگينه وجود هاگ

اند و ديواره آنها تا نامنظم رنگ، كرويدارند، كه بي

  . ميكرومتر دارند 5/7 – 15اي برابر صاف است و اندازه

T. laevis  توسط محققان مختلف و روي گندم از

 ،ارشاد(تمام نقاط گندم كاري ايران گزارش شده است 

1380 .(  
Urocystis colchici (D. F. L. chlechtendal) L. 
Rabenhorst 

 Colchicum)سرت اين گونه از روي گل ح

autumnale( ازهمدان )2(هاي بوقاتي و كوه )89/ 3  /

  .آوري شده استجمع  )90

اين قارچ در ميزبان خود بيماري عمومي به وجود  

ها، غالف و به هاي آن روي برگآورد و هاگينهمي

هاي كمي برجسته تشكيل ها به صورت تاولندرت دمگل

ها از هاگينه. رويتند گردند كه از دو سطح برگ قابلمي

ميليمتر طول و  10نظر اندازه و شكل متفاوت بوده و تا 

. شوندهم متصل ميميليمتر عرض دارند و اغلب به 3-1

ها ابتدا در زير اپيدرم پوشيده بوده و رنگ سربي هاگينه

ها گوي دارند و با پاره شدن اپيدرم توده سياه رنگ هاگ

هم دليل بهها در ابتدا بهتوده هاگ گوي. گرددنمايان مي

اي است ولي سپس از هم جدا چسبيده بودن آنها دانه دانه

شكل آنها كروي، تقريبا . گردندشده و گردمانند مي

- 37مرغي تا نامنظم است و ابعادي برابر  كروي، تخم

در مركز هر هاگ گوي . ميكرومتر دارند  12- 35× 15

هار هاگ قرار ندرت چاغلب يك تا دو ، گاهي سه و به

هاي نازا احاطه طور كامل توسط ياختهدارد كه تقريبا به

مرغي يا ها كروي، تقريبا كروي، تخمهاگ. اندگرديده

ابعاد . باشنداند و در سطح تماس با يكديگر پخ ميبيضوي

ها ديواره هاگ. ميكرومتر است10-16× 12-20آنها 

هاي تهياخ. اي مايل به قرمز استصاف و به رنگ قهوه

اندازه . مرغي شكل تا نامنظمندنازا تقريبا كروي، تخم

هاي نازا ديواره ياخته. ميكرومتر است 5-10× 5-15آنها  

ها با خشك اين ياخته. صاف، به رنگ زرد روشن است

و تقريبا مضمحل  ست دادهشدن شكل اصلي خود را از د

  .)7شكل (گردند مي

 الف

 ب
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  93، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

 

 

-از گرگان جمع C. persicumاين قارچ قبال از روي 

). 1380، ارشاد(آوري وتوسط ارشاد گزارش شده است 

يك ميزبان جديد براي اين  C. autumnaleي گونه

  .شودسياهك در ايران محسوب مي

  
 .C ( روي گل حسرت U. colchici  هاگ -7شكل 

autumnale(  

  
Urocystis gladiolicola G. C. Ainsworth  

ل وحشي ي اين قارچ ازروي گاليوجدايه

)Gladiolus segetum ( ازشهرستان بهار)روستاي )89/ 2 

آوري جمع  )89/ 2(رسول آباد واقع در استان همدان 

  .شده است

-ها، ساقه و پياز به صورت تاولها روي برگهاگينه

اي مايل به خاكستري و به طول يك ميليمتر تا هاي قهوه

ا در زير ها ابتدهاگينه. شوندچندين سانتيمتر تشكيل مي

اپيدرم پوشيده بوده، ولي با پاره شدن آن، توده گردمانند 

گوي هاگ. گردندها آزاد ميگوياي تيره هاگو قهوه

-26اند و ابعادي برابر مرغي و گاهي كشيدهكروي، تخم

گوي در مركز هر هاگ. ميكرومتر دارند 20-10×  12

سط خود يك، گاهي دو و بندرت سه هاگ دارد كه تو

ها هاگ. اندهاي نازا احاطه شدهاليه نامنظمي از ياخته

باشند و مرغي تا مختصري زاويه دار ميكروي، تخم

ديواره آنها . ميكرومتر است 10-14× 11-15اندازه آنها 

هاي نازا رنگ زرد ياخته. باشد اي مايل به  قرمز ميقهوه

. ددارن 4-9× 5-10اي برابر  كمرنگ تا بيرنگ و اندازه

و شكل اصلي خود هاي نازا به مرور مضمحل شده ياخته

  .)8شكل (دهند را از دست مي

از منطقه  G. segetumاين سياهك قبال روي 

كهكيلويه و بويراحمد توسط ارشاد در گزارش گرديده 

  ).1380 ،ارشاد(است 

  
 .G( روي گاليول  U. gladiolicola هاگ - 8شكل

segetum (  

  
Urocystis muscaridis (Niessl) Zundel     

 Muscari( جدايه اين گونه از روي كالغك

neglectum  (ازهمدان ) آوري شده استجمع ) 86/ 3 .  

هاي كمي ها به صورت تاولها روي برگهاگينه

گردند كه از دو سطح برگ قابل برجسته تشكيل مي

- 10ها از نظر اندازه و شكل متفاوت بوده هاگينه. رويتند

ها ابتدا هاگينه. ميليمتر عرض دارند 1-3متر طول و ميلي 2

در زير اپيدرم پوشيده بوده و رنگ سربي دارند و با پاره 

-ها نمايان ميگوي شدن اپيدرم توده سياه رنگ هاگ

ها در ابتدا بدليل بهم چسبيده توده هاگ گوي. گردد

اي است ولي بعدا از هم جدا شده و بودن آنها دانه دانه

شكل آنها كروي، تقريبا كروي، . د مي گردندگردمانن

 - 30×15 -38مرغي تا نامنظم است و ابعادي برابر    تخم

  1 -4در مركز هر هاگ گوي اغلب  . ميكرومتر دارند 15

هاي هاگ قرار دارد كه تقريبا بطور كامل توسط ياخته

ها كروي، تقريبا كروي، هاگ. اندنازا احاطه گرديده

   11-17×  12-20ابعاد آنها  . انديمرغي يا بيضوتخم

اي ها صاف و به رنگ قهوهديواره هاگ. ميكرومتر است

مرغي شكل هاي نازا تقريبا كروي، تخمياخته. تيره است

. ميكرومتر است  5 -10×  5-13اندازه آنها  . تا نامنظمند

اي مايل به زرد هاي نازا صاف، به رنگ قهوهديواره ياخته

  
mµ10

  
µm         10  



8 

 ...گزارشي در مورد سياهك هاي استان همدان: وثيق زاده و همكاران

ها با خشك شدن شكل اصلي خود را از هاين ياخت. است

  .)9شكل ( گردندو تقريبا مضمحل مي دست داده

يك ميزبان جديد براي اين  M. neglectum ي گونه

  .شودسياهك در ايران محسوب مي

  
  كالغك رويU. muscaridis  هاگ -9 شكل

   (M. neglectum)  
     

 
Ustilago bullata M. J. Berkeley  

از   Bromus danthoniaeگونه از روي  جدايه اين

 .Bو روي  )89/ 7) (تويسركان(و اشتران)  89 /4(قروه 

sericeus  89/ 7(قروه درجزين ، )4/89(از همدان( ،

،  )90/ 7 (،  قهاوند )90 /4( ، روستاي حيدره )90/ 4(ابرو

 5( ، فامنين)89/ 5( ، اسدآباد)89/ 6(، بهار )90/ 6( سامن

كده كشاورزي دانشگاه ، دانش)89/ 4( ، تويسركان)89/

-جمع )90/ 5) (اسدآباد(و جنت آباد) 90/ 4(بوعلي سينا 

  .آوري شده است

اين سياهك در مرحله گياهچه به ميزبان خود حمله 

- هاگينه. كندكرده و در آن آلودگي عمومي ايجاد مي

اند و بطور جدا از هم درون تمام هاي قارچ متورم 

ها شوند، بطوريكه قسمت پايين گلومها تشكيل ميسنبلچه

شكل آنها تقريبا . كنندها را تخريب ميو حتي تخمدان

. ميليمتر دارند 4-10اي برابر كروي است و اندازه

هاي هر هاگينه در ابتدا چسبيده بهم بوده و هاگ مجموعه

اند ولي بعدها  به توسط اپيدرم ميزبان پوشيده شده

. آيندمايل به سياه درمي ايصورت گرد سياه يا قهوه

مرغي يا ها كروي يا تقريبا كروي و گاهي تخمهاگ

ميكرومتر  5/6-10اي برابر چندوجهي نامنظمند و اندازه

اي مايل به زيتوني يا ها به رنگ قهوههاگ ديواره. دارند

تري باند تيره) استوايي(در قسمت وسط . مايل قرمز است

ك ميكرومتر است و ضخامت آنها حدود ي. وجود دارد

هاي نامنظم بوده يا كال پوشيده از خارهاي ظريف تا غده

ها در دو قطب تزيينات سطح هاگ. آيندصاف به نظر مي

اوستيالگو  هاهاگ نحوه تندش .باشندبهتر قابل رويت مي

 - از تندش هاگ ها روي محيط كشت مالت .تايپ است

مي  ياخته اي حاصل چهاربازيديوم  يكآگار معموال 

هاي تخم ه در انتها و جوانب آنها بازيديوسپورشود ك

  . )10شكل (مرغي شكل به وجود مي آيد

از  B. danthoniaeاين قارچ قبال در ايران روي 

 .Bهمدان و منطقه بين آذرشهر و عجب شير روي 

sericeus    1380 ،ارشاد(از كرج گزارش شده است .(  

  

  
روي محيط  U. bullata  هاگنحوه تندش  -10شكل 

  آگار - كشت مالت

  
Ustilago cynodontis (P. Hennings) P. Hennings  

 )Cynodon dactylon( جدايه اين قارچ از روي مرغ

، )5/89(، اسدآباد)4/89( ، بهار)89 /4(از شهرهمدان 

دانشكده  و) 7/89( ، تويسركان)6/89(ازندريان 

شده  آوريجمع )90 /4 (كشاورزي  دانشگاه بوعلي سينا

  .است

آذين را هاي گلهاي شاخهها تمام سنبلچههاگينه

-ها آن را ميآلوده كرده و با توده سياه رنگي از هاگ

ها گاهي فقط قسمت پايين آذيندر بعضي از گل. پوشاند

هاي دهند ولي سنبلچهآنها آلودگي از خود نشان مي

 هاي تكاملهاگينه. باشندها عقيم ميآذينبااليي اين گل

ها توده هاگ. باشندنيافته اغلب توسط غالف پوشيده مي

اي ها به رنگ قهوههاگ. گردمانند و سياه رنگ است

mµ10 

 ب
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  93، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

 

 

اي مايل به بنفش كمرنگ بوده و به مايل زرد تا قهوه

- 9اندازه آنها . باشنداشكال كروي تا تقريبا كروي مي

. ها صاف استديواره هاگ. ميكرومتر است 9-5× 5/6

  .) 11شكل( اوستيالگو تايپ است هاگها نحوه تندش

 C. dactylonاين سياهك تقريبا در تمام ايران روي 

گسترده است و توسط قارچ شناسان زيادي گزارش 

  ).1380 ،ارشاد(گرديده است 

  
روي  U. cynodontis  هاگنحوه تندش  -11شكل 

  آگار -محيط كشت مالت
  

Ustilago hordei (C. H. Persoon) G. Lagerheim  
اطراف (هاي اين قارچ ازروي جو از دستجردجدايه

و   )2/89(، اورقين)5/89( فامنين، )3/89( )شهر همدان

  . آوري شده استجمع )90/ 3( روي چاودار از خاتم آباد

ترند و هاي آلوده معموال كوتاهها و ساقهخوشه

. مانندهاي آلوده كم و بيش درون غالف باقي ميخوشه

ها تشكيل شده و روي چاودار ن سنبلچهها دروهاگينه

.  ها نيز تشكيل مي گردندعالوه بر سنبلچه روي ريشك

اي مايل به سياه يا مايل به ها روي جو رنگ قهوههاگينه

بنفش و روي چاودار رنگ سياه دارند و قسمتي از آنها 

-اي به هم چسبيدهها در تودههاگ. درون گلوم قرار دارد

اند كه اي پوشيدهتوسط غشايي نقرهاند و در جو ابتدا 

در چاودار اين .  گرددبعدها اين غشا از هم گسيخته مي

-ها كروي، تقريبا كروي يا تخمهاگ. غشا وجود ندارد

مرغي شكلند و اغلب در اثر فشار در دو طرف كمي 

. ميكرومتر است 4-5/7 ×5 -5/7اندازه آنها . زاويه دارند

است و در يك طرف  ايها صاف و قهوهديواره هاگ

اوستيالگو  هاهاگ نحوه تندش. تري دارندرنگ روشن

  .)12شكل ( تايپ است

از سراسر ايران  Hordeum vulgarisاين قارچ روي 

ولي روي چاودار ) 1380 ،ارشاد(گزارش شده است 

ي از مقايسه. براي اولين بار از ايران گزارش شده است

ي روي چاودار با جدايه )(ITS1, ITS2 توالي تكثير شده

موجود در   Ustilago hordeiقارچ  ITS1, ITS2 توالي

ي روي بانك ژن اين نتيجه حاصل گشت كه  جدايه

اين دو توالي صد در . مي باشد Ustilago hordeiچاودار 

 ( ر شده به بانك ژنيتك يتوال .صد شباهت داشتند

(NCBI آن،  يشماره دسترس. رائه شداJX006078 يم 

  .باشد

  
روي چاودار  U. hordei هاگ نحوه تندش   - 12شكل 

)secale montanum( آگار -در محيط كشت مالت  

  
Ustilago hypodytes (D. F. L. schlechtendal) 

از   )Stipa parviflora(اين قارچ روي دم اسبي 

  .آوري شدجمع ) 5/89(اسدآباد 

هاي خود آلودگي عمومي اين قارچ روي ميزبان

-آذين ميكند و اغلب باعث عقيم ماندن گلايجاد مي

ها در گياه آلوده معموال زياد ها و برگتعداد گره. گردد

-ها دور تا دور ساقه و در قسمت بين گرههاگينه. شودمي

اي مايل به سياه تشكيل شده و اكثرا ها بصورت توده قهوه

هاي بعدي حتي گاهي به محور هاي بين گرهبه قسمت

ها و كند، ولي برگشده هم سرايت مي آذين عقيمگل

mµ10 
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ها لخت بوده و هاگينه. كندها را آلوده نميغالف برگ

ها پوشش خاصي ندارد، ولي ابتدا توسط غالف برگ

-ها كم و بيش از آنها خارج ميپوشيده شده است و بعد

ها هاگ. ها تقريبا گردمانند استتوده هاگ.گردند

مي كشيده و مرغي ، گاهي ككروي، كروي تا تخم

ها اندازه هاگ. دارند گاهي بطور نامنظم يا كمي زاويه

ها رنگ ديواره هاگ. ميكرومتر است 5-3 ×5/5-4

هر هاگ . رسد نظر مي اي روشن تا تيره و صاف بهقهوه

معموال كالهك غير واضح، بي رنگ، صاف يا گاهي 

 هاهاگ نحوه تندش. نقطه دار در دو قطب خود دارند

  .)13شكل ( تايپ استاوستيالگو 

از  Agropyron intermediumاين گونه قبال از روي 

از اشنويه   A. repensناحيه بين سراب و اردبيل و از روي 

از جنگل گلستان و  A. trichophorumو كرج و از  روي 

 ،ارشاد(از مهران گزارش شده است  S. parvifloraروي 

1380 .(  

  
Ustilago maydis (A. P. de candolle) A. C. I. 
Cold  

  سياهك معمولي ذرت

از دستجرد  )Zea maydis( جدايه اين قارچ از ذرت

  .آوري شده استجمع )4/89( در اطراف همدان

اين قارچ آلودگي موضعي روي تمام اعضا ميزبان  

هاي نر و ماده و بندرت آذينخود شامل ساقه، برگ، گل

بصورت  هاي خود راها بوجود آورده و هاگينهريشه

 10تا حدود (هاي بزرگ و نامنظم ها تا گالجوش

ها هاگينه. كندروي اين اندام ايجاد مي) سانتيمتر طول

. نخست توسط غشايي نازك و صاف پوشيده شده است

اي رنگ اين غشا در ابتدا خاكستري است و به مرور قهوه

غشا پس از كامل شدن هاگينه بطور نامنظمي . گرددمي

توده . كندها را نمايان ميو توده هاگگسيخته شده 

ها كروي، تقريبا هاگ. ها گردمانند و سياه استهاگ

اندازه آنها . مرغي و كشيده يا كمي نامنظمندكروي، تخم

اي ها قهوهديواره هاگ. ميكرومتر است 10-5 × 5/12-5

نحوه . باشدروشن بوده و داراي خارهاي ظريفي مي

  .)14شكل (يپ است اوستيالگو تا هاهاگ تندش

اين سياهك قبال روي ذرت از اسالم آباد، اصفهان، 

ساري، سمنان، فارس، كرج، گرگان، گرمسار، گيالن 

غرب، مغان گزارش گرديده است و احتماال در مناطق 

  ).1380،ارشاد (ديگر ذرت كاري ايران هم وجود دارد 

  
در محيط  U. maydis هاگنحوه تندش - 14شكل 

  گار آ - كشت مالت

  
 
Ustilago phrygica P. Magnus  

 .T(هاي اين گونه از روي گيسوي چمن جدايه

crinitum(  از اشتران)آوري جمع  )89 /7( )تويسركان

  .شده است

آلودگي با اين قارچ در مرحله گياهچه روي ميزبان  

آذين تشكيل شده و ها روي گلهاگينه. گيردانجام مي

ها گيرد و تنها ريشكرميمعموال تمام سنبلچه را در ب

ها در هاگينه. گردندآلوده نشده ولي كوتاه و بدشكل مي

زير اپيدرم و كمي ورم كرده و متصل به يكديگر تشكيل 

رنگ آنها سربي است و مدت طوالني توسط . شوندمي

اپيدرم پوشيده باقي مي مانند، ولي سرانجام اپيدرم پاره 

اي مايل به سياه و ها را به رنگ قهوهشده و توده هاگ

ها كروي، بيضوي تا هاگ. گرد مانند نمايان مي سازد

ميكرومتر  5-9× 5/6-5/11مختصري نامنظم و به اندازه 

سطح . اي زيتوني استديواره آنها به رنگ قهوه. باشندمي

صورت  هاي كوچك و بهها يا غدهديواره از زگيل

mµ10 
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 شنحوه تند. پرپشت و گاهي نامنظم پوشيده شده است

  .)15شكل (اوستيالگو تايپ است  هاهاگ

از كرج در  T. caput- medusaاين قارچ روي گياه 

آوري و گزارش شده نزديكي درياچه سد اميركبير جمع

ميزبان يك   T. crinitum وگونه) 1380 ،ارشاد(است

  .شودجديد براي اين سياهك در ايران محسوب مي

  
در  U.  phrygica هاگنحوه تندش  - 15شكل

  آگار  -پپتون -مخمر -محيط كشت مالت

 

   Ustilago striiformis (G. D. Westendrop) G. 
von Niessl  

  سياهك راه راه گندميان

از  )Phleum pratense(اين گونه از روي لوئيچه 

 )2/90( )در نزديكي كبودرآهنگ(هاي بوقاتي كوه

  . آوري شده استجمع

آورد و به د مياين سياهك آلودگي عمومي به وجو

هاي ها و قسمتصورت ميسيليوم در طوقه، استولون

ها هاگينه. ماندديگر ميزبان خود نفوذ كرده و باقي مي

ها، به ندرت ساقه و به طور ها، غالف برگروي برگ

ها به صورت خطوط موازي با آذيناستثنايي روي گل

گاهي هم به يكديگر متصل . رگبرگها تشكيل مي شوند

ها ابتدا با هاگينه. و تمام سطح برگ را مي پوشانندگشته 

اند و در سطح بااليي برگ هم كمي اپيدرم پوشيده شده

آيند، ولي به زودي اپيدرم پاره گشته و برجسته به نظر مي

ها مي بدين طريق توده نيمه گرد مانند تا گرد مانند هاگ

. مرغي تا كمي نامنظمندها كروي، تخمهاگ. شوند

ها ديواره هاگ. ميكرومتر است 7-12 × 8-15آنها  اندازه

اي مايل به زيتوني روشن بوده و به صورت ظريف قهوه

اين سياهك كم و بيش باعث . تا كامال خاردار است

هاي بيمار گاهي بوته. شودكوتاه ماندن ميزبان خود مي

پس از . كنندشوند و سنبله كوچكي توليد ميمنشعب مي

ها هم پاره پاره و ها، برگينههاگ گسيختگي پوشش

  .)16شكل ( شوندسرانجام خشك مي

توسط  Bromus stenostachyusاين قارچ روي 

) .  1380 ،ارشاد(ارشاد از كالردشت گزارش شده است 

يك ميزبان جديد براي اين   P. pretenseي ليكن گونه

  .شودسياهك در ايران محسوب مي

  
   وي لوئيچهر U. striiformis هاگ -16شكل 

)P. pratense  (  

  
  
  Ustilago tritici (C. H. Persoon) E. Rostrup   

  سياهك آشكار گندم

و  )90/ 3( جدايه اين قارچ روي  گندم از  نهاوند

 Aegilops)و روي مادر گندم )3/90( همدان

columnaris( از نهاوند )دانشكده كشاورزي )89/ 3 ،

 6( ، سامن )89/ 6( ريان، ازند)89/ 3( دانشگاه بوعلي سينا

)  89/ 4(حيدره  )89/ 7( )تويسركان ( اشتران ، )89/

  .آوري شده استجمع

-كند و هاگينهايجاد مي اين قارچ آلودگي عمومي

ها تشكيل يافته و آن را فاسد هاي آن درون تمامي سنبلچه

هاي آلوده، هاي بوتهبا خروج و پيدايش خوشه. كنندمي
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هاي آن به استثنا محور تمامي قسمتشود كه مالحظه مي

توده . خوشه فاسد و تبديل به گرد سياه رنگي شده است

اي مايل به زيتوني تا سياه دارند و ها رنگي قهوههاگ

ها پس از كامل شدن بوسيله باد پراكنده گشته و هاگ

هاي اين هاگ. ماندسرانجام محور خوشه لخت باقي مي

اندازه . اندمرغي شكلخمقارچ كروي، تقريبا كروي تا ت

ها ديواره هاگ. ميكرومتر است 5-5/7 × 5-10آنها 

اي مايل به زيتوني است و در يك طرف كمي رنگ قهوه

روي ديواره خارهاي بسيار ظريفي . تري داردروشن

 هاگ ها معموال زندگي كوتاهي دارند. وجود دارد

  . )17شكل (

يران ديده اين قارچ در ايران روي گندم در سرتاسر ا 

  ولي روي مادر گندم) 1380 ،ارشاد(شده است 

 )A. columnaris( براي  براي اولين بار روي اين ميزبان

  .شوددنيا گزارش مي
Ustilago turcomanica W. A. Tranzschel ex K. 
Vánky  

از  Eremopyrum distance جدايه اين گونه از روي

واقع در استان  )2/89( رزن و) 5/89( ، فامنين)6/89( بهار

   .آوري شده استهمدان جمع

اين سياهك آلودگي عمومي در ميزبان خود به 

هاي يك سنبله و حتي آورد و تمام سنبلچهوجود مي

- هاگينه. باشندهاي بوته بيمار آلوده ميمعموال تمام سنبله

هاي گل به صورت اندامي هاي قارچ در پايه پوشش

در ابتدا با غشايي  نههاگي. شوندآماس كرده تشكيل مي

اين غشا بعدا پاره گشته و بدين . باشندنازك پوشيده مي

ها اي تيره و تقريبا گرد مانند هاگطريق توده قهوه

كروي، بيضوي تا ها كروي، نيمههاگ. گرددآشكار مي

ميكرومتر  5/7-5/12اي برابر اند و اندازه گاهي نامنظم

وني است كه در دو اي مايل زيترنگ آنها قهوه. دارند

سطح ديواره تقريبا صاف تا معموال به . قطب روشنترند

نحوه . طور پرپشت از خارهاي ظريفي پوشيده شده است

  .)18 شكل(اوستيالگو تايپ است  هاهاگ تندش

از سمنان   E. distanceاين قارچ در ايران روي 

  ).1380 ،ارشاد( گزارش گرديده است

  

  
در  U. turcomanica هاگنحوه تندش   -18شكل 

  آگار -تمحيط كشت مال

  

  نتيجه گيري

 مختلفگياهان آوري شده از هاي جمعاز نمونه

 جدايه بر اساس نتايج 57، در مجموع به سياهك آلوده

 شناسي و مولكوليهاي ريختدست آمده از بررسيبه

بر اين . مورد شناسايي قرار گرفتند )در مورد يك گونه(

 گونه در هفت 19دست آمده هاي بهاساس، در بين جدايه

، )يك گونه( Anthracoideaجنس شامل 

Microbotryum )يك گونه( ، Sporisorium ) سه

 و) سه گونه(Urocystis ، )دو گونه( Tilletia، )گونه

Ustilago )گونه سيبرر ايندر . شد شناسايي) نه گونه-

در  Urocysti و Anthracoidea ،Tilletia هاي سه جنس

هاي كشت ذكر شده قادر به تندش  و محيط يطشرا

هاي تندش تليوسپور در گونهل عدم بررسي عل .نبودند

و يافتن  Urocysti و Anthracoidea ،Tilletiaجنس 

شرايط مناسب از نظر دما و نور براي تندش تليوسپورها از 

ها  توان در آينده راجع به آن موضوعاتي است كه مي

 .تحقيق كرد
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