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ي منابع طبیعی ها هشته شده در عرص کا يها هدر یونج  بیماري سفیدك پودريطالعه م
   اطراف شهرستان بروجرد

 کرم سپه وند
 
  

  کارشناس ارشد بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان لرستاننویسنده مسوول:
 16/09/93تاریخ پذیرش:     16/08/91  تاریخ دریافت:

  چکیده
ـ  درکاشته شده  یونجهاراضی  در بیماري سفیدك پودري مطالعه به منظور  ي منـابع طبیعـی  هـا  هعرص

شـدت   بـرآورد  ،بیمـارگر قـارچ   هایی شـامل شناسـایی   بررسی استان لرستان شهرستان بروجرد ازاطراف 
زنـی   وانـه بررسـی درصـد ج   ،اولیه آلـوده کننـده   مایهآزمایش اثبات نقش آسکوسپور به عنوان  ،بیماري

، بررسی نحوه زمستان گذرانی عامل لودهآآنالیز شیمیایی گیاهان سالم و  ،عامل بیماريي قارچ ها يکنید
 بررسـی و ثبـت   بـا  .شـد  انجـام بـا مراحـل رشـدي قـارچ      گیاه میزبان يژمطالعه ارتباط فنولوو بیماري 

شدت میانگین شد.  دادهتشخیص   Arnaud Leveillula taurica (.Lev)گونه  ،بیمارگررچ اق مشخصات
 همچنـین . شـد  برآورد  برگ يسطح زیردرصد در   32/39و سطح رویی  دردرصد  13/12 حدود بیماري

 و r=46.4( بین شدت بیماري در سطح رویی و زیرین برگ همبستگی مثبت و معنی داري وجود داشـت 
p<.01.(  ه قبل تـا زمـان آلـودگی    از چند ما و آزاد شدن آسک و آسکوسپورها ها مچاسموتسیوباز شدن

آزمـایش اثبـات    کـه بـا   شتو احتمال نقش آسکوسپورها در آلودگی اولیه وجود دا شتسیر صعودي دا
نقش آسکوسپور به عنوان ماده اولیه آلوده کننده مشخص شد که آسکوسـپور یکـی از عوامـل آلـودگی     

درجـه   20دماي  ها ينیدزنی ک مشخص شد که بهترین دما و زمان براي جوانه همچنینسال جدید است. 
از لحـاظ آمـاري تفـاوت     سلسـیوس  درجه 20و  15، 10 و بین سه دماي ساعت بود 48گراد و زمان  سانتی

 شـد  سالم و آلوده به سفیدك پـودري  مشـخص   انهگیااز تجزیه   .)(P<0.01معنی داري وجود نداشت 
اخـتالف معنـی دار   و آلـوده   مو چربی خام گیاهان سـال و آلوده  که بین درصد ماده خشک گیاهان سالم

و آلـوده اخـتالف معنـی دار     گیاه سـالم فیبر خام و خاکسـتردر  ،خام پروتییناما بین درصد  مشاهده نشد.
مرحلـه رشـد   همزمـان بـا   رشد قـارچ روي گیـاه  در نیمـه دوم خـرداد      .)df=7 و P<0.05( مشاهده شد

 دوم در نیمـه بیمـارگر   هده شـد. مرحلـه جنسـی   ) مشـا متر سانتی 25/55 ارتفاعبا میانگین ( گیاه اي  سبزینه
  تکمیل شد.گیاه در مرحله ریزش بذر و شهریور ماه 

  
   بروجرد و منابع طبیعی يها هعرص ،سفیدك پودري، یونجه :ها هواژ کلید
  

  مقدمه
 گونه چند ساله 52گونه یک ساله و  34یونجه  گیاه

ره یی مرتعی و زراعی تیا هاز مهمترین گیاهان علوف دارد و
هاي این  هگون. )1989 ،1اسمال و جامف( استبقوالت 

                                                
1- Small & Jomphe 

در نواحی معتدله و نیمه گرمسیري  "جنس عمدتا
 حدودسطح زیر کشت یونجه در جهان . ندا هپراکنده شد

به طور طبیعی در  یونجه گیاه میلیون هکتار است. 33
و  ها هزیستگاه آن دامنه کو و شود میاروپا و آسیا کاشته 

 کاشته شده در مزارع استو اغلب  ها هدر
شمال ، ). یونجه کاشته شده بومی قفقاز1389،یت(قنوا
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ناصري و ( شرقی ترکیه و شمال غربی ایران بوده است
رد جاین گیاه در استان لرستان و شهرستان برو ).2008 ،1معرفت

هاي منابع طبیعی کشت  ههاي کشاورزي و عرص در زمین
 L. Medicago sativa عالوه بر گونه شود. همچنین می

هاي یونجه  هاي دیگري از این گیاه از جمله گونه گونه
پراکنده است که در آنها  یکساله در مراتع استان لرستان

این  .شده استنیز آلودگی به سفیدك پودري مشاهده 
اند به راحتی توسط تو میو  گیاه ارزش غذایی باالیی دارد

 .)2،1994السی و همکاران( حیوانات اهلی مصرف شود
انند تولید گیاه تو میزنده و غیر زنده مختلفی  عوامل

 ،3گراهام و همکاران( یونجه را تحت تاثیر قرار دهند
شناخته شده و  عوامل). بنابراین الزم است که این 1979

هاي  بعضی از بیماري یی روي آنها انجام شود.اه بررسی
 .Alternaria  sppو   .Fusarium sppبرگی مثل 

د کیفیت علوفه را در این گیاه با تولید اننتو می
 ، 4وسییو ال اسکیودامور( ها کاهش دهند مایکوتوکسین

در مزارعی که ي برگی ها يدراسترالیا بیمار .)1998
 کاهش علوفه یونجه باعثکش استفاده نشده است،  قارچ

کاهش  و درصد 37کاهش بذر تا ، درصد 20-16میزان  به
در  ).1995 ،5(باربتی ندا هشددرصد  13- 7 حدود وزن بذر

درصد کاهش محصول در یونجه در اثر  40آمریکا تا 
 ،6ناتر و همکاران(  است ي برگی گزارش شدهها يبیمار

سفیدك  یونجه ي برگی گیاهها ي. یکی از بیمار)2002
باعث آسیب به بذر و  برگ در  این بیماري .استپودري 

 .)2008 ،ناصري و معرفت( شود میاغلب نقاط ایران 
 قارچ عامل سفیدك پودري در یونجهگونه مهمترین 

(Lev.) Arnaud Leveillula taurica  گزارش
ي در مناطق گرم تر ا هبه طور گسترد در دنیا شده است که

ي جنوبی ها قسمت ،يا همناطق مدیتران  ،و خشک جهان

                                                
1- Naseri & Marefat              
2- Elçi et al.  
3- Graham et al.  
4- Scudamore & Livesey 
5- Barbetti 
6- Nutter et al. 

مناطق آسیاي صغیر، تمام  ،اروپا و از پرتقال تا اوکراین
 ،ژاپن ،تایوان ،چین ،غولستانمآسیاي مرکزي از 

آمریکا (قسمت جنوبی  ،آفریقا ،اقیانوسیه ،پاکستان
انتشار  روي گیاهان زیادي  آمریکاي مرکزي) و آمریکا

نکارا آی که در دانشگاه در بررس .)1987 ،7براون ( دارد
ي کاشته شده در این دانشگاه انجام شده ها هروي یونج

قارچی مهم جدا بیماري  10جزء  L. taurica قارچ
 ،8سایگدم اونار و کاراکایا( شده از این گیاه بوده است

 هوائیهاي  هاي این قارچ از طریق روزنه ریسه .)2006
هاي مزوفیلی گسترش  میزبان شده و بین سلول بافتوارد 

تشکیل  هاي مزوفیل هایی در سلول یابند و مکینه می
ارپ و تواند با آسکوک دهد. زمستان گذرانی قارچ می می

  .شود انجامها  درون بعضی میزباندر یا مسیلیوم 
  

  ها مواد و روش
براي انجام این تحقیق مناطقی از اطراف شهرستان 

شامل اطراف قلعه ثمور خان از ) 1(شکل  بروجرد
 و  Nً  َ53، ْ33دهستان واالنجرد با موقعیت متوسط 

Eَ57، ْ48  متر، منطقه ونایی با  2340و ارتفاع متوسط
 ،متر 2360وارتفاع  E َ36، ْ48و  N  َ55، ْ33یت موقع

 Eَ40، ْ48 و  N َ55، ْ33اطراف قلعه حاتم با موقعیت 
روستاي چم صیدي سفلی با موقعیت  ،متر 1882وارتفاع 

N َ46، ْ33 و E َ42، ْ48 اطراف  ،متر 1705و ارتفاع
و  Eَ45، ْ48 و  N َ46، ْ33روستاي پاپولک با موقعیت 

با  بین روستاي رابند علیا و سفلی ،رمت 1759ارتفاع 
متر،  1746و ارتفاع  E39، ْ48 و  N َ46، ْ33 موقعیت

 و E َ38، ْ48و  N َ46، ْ33با موقعیت  روستاي رابند علیا
 و اطراف روستاي آبسرده با موقعیت متر، 1749ارتفاع

N  َ46، ْ33  و Eَ37، ْ48  متر از سطح  1831و ارتفاع
ه شرح ذیل رو ي این گیاه هایی بدریا انتخاب شد و کار

  آن انجام شد. و بیمارگر

                                                
7- Braun  
8- Ciğdem Onar & Karakaya  
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  موقعیت شهرستان بروجرد در استان لرستان - 1شکل

 
گیاهـان بیمـار    روي :شناسایی گونه قارچ عامل بیماري -

 ،چاسموتسـیوم هاي قارچی شامل  عدد از اندام 50-100بین 
ــري انــدازهآسکوســپور و کنیــدي  ،آســک و تمــام  شــد گی

هـا ضـمن مشـاهده زیـر      این اندام خت شناسیریمشخصات 
هاي قـارچی آنهـا    اندام شکلو  شدمیکروسکوپ یادداشت 

و در نهایـت بـا کلیـد     شـد  ترسـیم  رسـم  لولـه نیز با دسـتگاه  
 شناسـایی  ) 198 ،بـراون  ( هـاي پـودري   شناسایی سـفیدك 

هاي مرتعی هـم   همچنین وجود این قارچ روي میزبان .شدند
  بررسی شد.

ــرآورد - ــدت ب ــاري: ش ــن کــار  بیم ــر اســاس روش ای ب
و  و هورســفال 1978 ،1ســفال و کاولینــگر( هو هورســفال

انجام شد. در زمان کامل شدن فـرم جنسـی    )1945 ، 2بارت
منطقــه مربوطــه در چهــار جهــت  هــر ســفیدك پــودري در 

عـدد   100صـورت تصـادفی   ه جغرافیایی حرکت کرده و بـ 
صـورت  به  شدت آلودگی برگ به قارچ راانتخاب و  برگ

تست  tبا استفاده از آزمونجداگانه یادداشت کرده و درصد
   .جفت شده بررسی شدند

بر اساس این کار  : ها يزنی کنید جوانه میزان بررسی -
بــراي انجــام ایــن بررســی داخــل   انجــام شــد. 3دوارد روش

                                                
1- Horsfall & Cowling 
2- Horsfall & Barratt  
3- Dewaard 

که در کف آنها کاغذ صافی  سترون  پتري تشتک ظروف
طر کـامالً مرطـوب   یط آن با آب مققرار داده و مح سترون

مقـداري از   گذاشـته شـد. سـپس   یک عـدد الم   ،ه بودشد 
دیـش   ي قارچ مـذکور را روي الم داخـل پتـري   ها ي کنید
و مـدت   35، 30، 25، 20، 15، 10و در دماهاي  دادهقرار 
–ساعت و براي هـر ترکیـب دمـا     72و  48، 24هاي  زمان

تهیـه   میکروسکپی بـه عنـوان سـه تکـرار     اسالیدسه  ،زمان
ي جوانـه زده و جوانـه نـزده زیـر     هـا  يکرده و میزان کنید

در قالـب طـرح   . ایـن آزمـایش   شد میکروسکوپ بررسی 
 1زنـی آنهـا در سـطح     جوانه دار معنی سطوحو ، فاکتوریل

  شد.  درصد بررسی 
نقش آسکوسپور به عنوان ماده اولیه  آزمایش اثبات -

آب مقطـر   کمی حاوي پتري داخل ظرف :آلوده کننده
هـاي گیاهـان    متـري از بـرگ   قطعـه دو سـانتی   20 ،ریلاست

بیمـارگر  قارچ هاي  آسکوکارپداراي  وآلوده به بیماري 
درجــه   20ســاعت در دمــاي   9بــه مــدت    قــرار داده و 

قطعه  100گراد در انکوباتور نگهداري شدند. سپس  سانتی
را  یونجـه متري سالم و عاري از آلـودگی بـرگ    دو سانتی

 عفونی با محلول هیپوکلرید سدیم  و پس از ضد کردهجدا
تشـتک  در درپوش ظروف  ،به مدت دو دقیقهیک درصد 

وارونه قرار  سترونروي کاغذ صافی مرطوب  ،فوق  پتري
با نوار پارافیلم بسته شد.  ي پتريها تشتکداده شدند. دور 

دیـش شـاهد بـه مـدت      دیش فوق همراه با یک پتري پتري
 16راد بـا دوره نـوري   گ درجه سانتی 20روز در دماي  10

ــا الکــل  .ســاعت در ژرمینــاتور نگهــداري شــدند  ســپس ب
وجود  یمیکروسکپ و با مشاهداتبري  اتیلیک مطلق رنگ

ي قطعـات  هـا  بافـت هاي قارچی نفوذ کرده بـه داخـل    اندام
  برگی سالم بررسی شد.

بـراي   آنالیز تقریبی شیمیایی گیاهان سالم و آلـوده:  -
در میزان درصـد مـاده    شده مشخص شدن تغییرات حاصل

خام، چربـی خـام و خاکسـتر موجـود در      پروتیینخشک، 
بــه  ،گیاهــان آلــوده بــه ســفیدك پــودري و گیاهــان ســالم

از ســالم  و هــاي کــامالً آلــوده صــورت تصــادفی از انــدام
ــا  جمــع نمونــه 8هرکــدام تعــداد  آوري و در آزمایشــگاه ب
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) پـروتیین خـام  دستگاههاي آون (مـاده خشـک) کجلـدال (   
سله (چربی) و روش ونسوست (فیبـر) تجزیـه شـیمیایی    سوک

   تست آنالیز شدند. tبا انجام آزمون  ها ه. و این دادشدند
بـراي بررسـی    :ها بررسی میزان باز شدن چاسموتسیوم -

اولیـه آلـوده کننـده     مایـه احتمال نقش آسکوسپور به عنوان 
مـاه قبـل از ظهـور عالئـم بیمـاري       دواز ، ي گیـاهی هـا  بافت

پودري از بقایاي گیاهی آلوده سال قبـل کـه روي    سفیدك
آوري  جمع تعداديهر ماه  ،آنها چاسموتسیوم وجود داشت

عـدد از   500و هـر مـاه حـدود     .و به آزمایشگاه منتقـل شـد  
ه و تعـداد  شـد زیـر میکروسـکوپ بررسـی     هـا  چاسموتسیوم
هاي باز شده و باز نشـده (نـارس) را شـمرده و     چاسموتسیوم

ماه انجام داده (تا زمان آلودگی کامل  3مدت ه کار را ب این
گیاهان سال جدید) و در نهایت نمودار وضـعیت بـاز شـدن    

  هاي قارچ رسم شد.  چاسموتسیوم
بـراي   :گیاه میزبـان  وقارچ فنولوژیک بررسی ارتباط  -

 انجام این کار از زمان ابتـداي رشـد گیـاه و شـروع فعالیـت     
 و د نظــر رفتــهبــار بــه منــاطق مــور قــارچ هــر دو هفتــه یــک

ــاه  ــا عــدم وجــود   ،وضــعیت رشــدي و ارتفــاع گی وجــود ی
 ،سفیدك پودري و نوع اندام رشدي قارچ (فرم غیر جنسی)

وجــود  ،شـروع رشــد چاسموتسـیوم، رســیدن چاسموتسـیوم   
کـرده و در نهایـت ایـن     آسکوسـپور را یادداشـت   و آسک

  شدند. مقایسههواشناسی منطقه  اطالعات با وضعیت
  

  نتایج
 روي گیاه یونجه جاد شده توسط این بیمارگرعالیم ای

رویـی و زیـري    سـطح  هـا  سـلیوم یم  ،بدین صورت بود کـه 
ــانده و   ــاقه را پوش ــرگ و روي س ــلیوم رويب ــا میس ــرم  ه ف

 مـی شـد.  تشـکیل   گروهـی  یـا جنسی به صـورت پراکنـده   
ي مایل بـه  ا هي روشن تا قهوا هاز قهو ها چاسموتسیومرنگ 
ــهقــارچ عامــل بیمــاري  .بــودســیاه  ــا  L. taurica گون ب

زوائـد  طـول   زیر شناسـایی شـد.   شناسی ریخت مشخصات
ــدازه     ــه انـ ــاً بـ ــا نهایتـ ــاه تـ ــیار کوتـ ــیوم از بسـ  چاسموتسـ

ي روشـن تـا کـم    ا هرنگ زوائد قهـو  .بودچاسموتسیوم قطر
ي ا هي و بعضـی دو شـاخ  ا هاکثراً رشت وبدون دیواره  ،رنگ

حـدود   چاسموتسـیوم ي داخل هـر  ها تعداد آسک .ندبود
هــا دو عــدد  عــدد بــود و داخــل هــر کــدام از آســک  23

ــت   ــود داش ــپور وج ــوع    .آسکوس ــی از ن ــر جنس ــرم غی ف
Oidiopsis یـک طـرف   بـا  ي ا هاکثراً استوان ها و کنیدي

 ي نـوك تیـز  ا هاسـتوان  هـا  و بعضـی کنیـدي   تـر  کم عرض
ي کشـیده و  ا هو تعـدادي نیـز اسـتوان    ي اولیـه) هـا  ي(کنید

. ي ثانویـه) هـا  ي(کنید دندبوي کامل ا هندرتاً بعضی استوان
ــک ــا آس ــ ه ــیده وبیض ــهو ي کش ــاً  ، دار پای ــی تقریب بعض

تخـم    .آسکوسپورها اکثراًبودندي کشیده پایه دار ا هاستوان
 شـکل  مرغی تا تخم مرغی کشیده و بعضی تقریباً بیضـی 

ــر .بودنـــد يا هو نـــدرتاً بیضـــی کشـــیده تـــا اســـتوان   قطـ
 ،22-51×73-118  ها آسک ،210-344  ها چاسموتسیوم

ــپورها   ــدي  13-26×24-55آسکوسـ ــا و کنیـ -104  هـ
همچنـین وجـود   ). 2(شـکل   بـود میکرومتر   32-15×56

  گیـاهی  يهـا  هروي گون بیمارگر سفیدك پودريقارچ 
Centaurea virgata،Circium  aduncum  ، 

Centaurea  solstitialis و Astragalus 

kirrindicus   ه آلـوده مشـاهد    هیونجمزارع در اطراف
مقایسه میانگین شدت آلـودگی بیمـاري    .)1جدول (شد 

(بـا   جفت شده بین سطح رویی و زیـري بـرگ   t-testبا 
هـا وارد   بیمـاري بـه بـرگ    اصـلی  توجه به اینکه خسارت

شـود) و اثـر شـدت بیمـاري روي آنهـا نشـان داد کـه         می
 12.1 ±2 میانگین شدت بیمـاري در سـطح رویـی بـرگ    

. بـود درصـد    39032 ±3 درصد و در سطح زیري برگ
بـین شــدت بیمـاري در ســطح رویـی و زیــرین    همچنـین  

ــ  ــرگ همبس ــت   ب ــود داش ــی داري وج ــت و معن تگی مثب
)r=46.4 وp<.01(  جداول)از بررسی درصـد   .)3و  2

  روي گیـاه  L. taurica ي قـارچ هـا  يزنی کنیـد  جوانه
کــه در بــین شـش تیمــار (گــروه   ه شـد نشــان داد ،یونجـه 

ــایی)  ــراد  درجــه ســانتی 35و  30 ،25، 20، 15، 10دم گ
درجـه   20دمـاي   هـا  ي زنـی کنیـد   بهترین دما براي جوانـه 

درجــه  20و  15، 10بــوده و بـین تیمارهــاي   گــراد سـانتی 
ــی ــاوت معن ــین P >01/0دار وجــود نداشــت  ( تف ). در ب

درجـه   35و  30(دمـاي   6و  5تیمارهاي فـوق تیمارهـاي   
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ــی   ســانتی ــاوت معن ــا یکــدیگر تف ــراد) ب ــ گ ته و داري نداش
درجـه) بـه میـزان     35(دمـاي   6زنی را تیمار  کمترین جوانه

ــد 85/1±27/2 ــد و درص ــار در آن از بع ــاي( 5 تیم  30 دم
انـد.   صد داشتهدر 77/2±59/1  میزان به) گراد سانتی درجه

ساعت اختالف  72و  48، 24همچنین بین سه تیمار زمانی 
 رد داري وجود نداشت. اثـر زمـان و اثـر متقابـل دمـا      معنی

 )P >01/0دار نبـود (  زنـی معنـی   زمـان روي درصـد جوانـه   
  .)5 و 4(جداول 
ها مشـخص شـد    سی میزان باز شدن چاسموتسیومراز بر

ــا ســازي آسکوســپورها از     ــدام و ره ــن ان ــاز شــدن ای کــه ب
درصـد شــروع و در   1/9 فـروردین مــاه بـا میــزان بـاز شــدن   

د درصد ادامه یافت و در خـردا  9/41میزان با اردیبهشت ماه 
هم زمان بـا  این شرایط  .)3 (شکلید رس درصد  9/95ماه به 

ي گیاهان در مرحله ها بافتشروع ظهور عالئم آلودگی در 
 .سانتی متر بود 25/55گیاه با میانگین ارتفاع  يا هرشد سبزین

از آزمون اثبات نقش آسکوسپور به عنوان یک ماده آلـوده  
 امـل کننده اولیه مشـخص شـد کـه آسکوسـپور یکـی از عو     

ــت.   ــد اس ــال جدی ــودگی س ــیمیایی   آل ــی ش ــالیز تقریب از آن
بین درصـد  ي گیاهان سالم و آلوده مشخص شد که ها بافت

و آلوده  ) 94.7±1.27با میانگین ماده خشک گیاهان سالم (
ــانگین  ــا می ــام  )95.2± 1.48( ب ــی خ ــا  و چرب ــالم( ب ــاه س گی

اخـتالف  ) 1.7±041( با میانگینآلوده و  )1.4±. 37میانگین
 و در یک گروه آماري قرار گرفتنـد.  ی دار مشاهده نشدمعن
 ± 4.87( بـا میـانگین    گیاه سالمخام  پروتیینبین در صد اما 

در فیبر خـام   و ) 12.75 ± 2.75) و آلوده ( با میانگین23.78
ــا میـــانگین گیـــاه ســـالم ــا آلـــوده  و )23.70± 2.31( بـ ( بـ

از مـواد   يا ه(که مجموعـ و خاکستر ) 41.00± 2.39میانگین
( بـا   سـالم  گیـاه در  در گیـاه اسـت)   بعضی عناصـر معدنی و 

ــانگین ــوده) و 9.10±1.2میـ ــانگین آلـ ــا میـ   )7.4± .90( بـ
اخـتالف معنــی دار وجـود داشــت و در دو گـروه آمــاري    

از بررسـی   ). df=7و  p<.05 ( )6(جـدول   قرار گرفتنـد 
یــک گیــاه میزبــان و قــارچ عامــل بیمــاري ژ  ارتبــاط فنولــو
ــه رشــد   مشــخص شــد کــه در نیمــه دوم خــرداد در مرحل

و میانگین متر سانتی 55.25گیاه با میانگین ارتفاع  اي هسبزین
و متوسـط رطوبـت     درجه سانتی گـراد  29.1-13.3دماي 

عالئــم  ،متـر  میلــی 1.1بارنـدگی   ودرصــد  48-15نسـبی    
و در تیرماه در مرحله گلدهی  شد تشکیل  قارچ روي گیاه

بـا   ومتـر  سـانتی  72.54طـولی   با میانگینگیاه تا ظهور میوه 
و متوسـط   درجه سـانتی گـراد   17.9- 36.3میانگین دماي 

و بــدون وجــود بارنــدگی فــرم غیــر  28-6رطوبــت نســبی 
ي نارنجی کـه شـروع فـرم    ها هجنسی قارچ تمام شده و لک

و در مـرداد مـاه در مرحلـه کامـل      .دشـ ایجـاد   بـود جنسی 
 وین طولی ثابـت گیـاه   شدن میوه تا رسیدگی میوه با میانگ

و متوسـط  درجـه سـانتی گـراد    36.7-18.9میانگین دمـاي  
و بدون وجود بارنـدگی فـرم    درصد 26-6رطوبت  نسبی 

و در  شـد کامل و داخـل آن آسـک تشـکیل     جنسی قارچ
شهریور ماه در مرحله ریزش بذر با میـانگین طـولی ثابـت    

و متوسط رطوبت نسـبی   33.1-15.1گیاه و میانگین دماي 
ــپورهاي   8-28 ــدگی آسکوس ــدون بارن ــل   و ب ــارچ عام ق

  .)5 و 4  لاشکاو  7(جدول  شدندبیماري تشکیل 
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)، آسکوسپور B,C)، آسک (Aچاسموتسیوم ( M. sativa :روي گیاه L. tauricaرسم اشکال میکروسکوپی قارچ  - 2شکل
)D,E) کنیدي ،(F,Gبر و کنیدي روي آن ( )، قسمتی از کنیديH 20میکرونی براي چاسموتسیوم و شاخص  50). شاخص 

  .میکرونی براي سایر اندامهاي قارچ رسم شده است
  

 هاي قارچ روي سایر گیاهان میزبان اندام مشخصات - 1جدول 
  

  اندازه کنیدیوم  اندازه آسکوسپور  اندازه آسک  اندازه چاسموتسیوم  نام علمی  نام گیاه
  Centaurea  اي گل گندم بوته

virgata Lam.  
225 -152  115 -70*50 -20  52-32*17-9   -  

 Cirsium  کنگر یامی
aduncumFisch
&C.A. Mey.  

257 -212  163 -112*53 -34  50-27*29-18  52-40*23-16  

  Centaurea  گل گندم زرد
solstitialis L.  

250 -142  116 -50*45 -26  41-24*21-12  60-35*32-11  

 Astragalus  نوعی گون علفی
kirrindicus L.  

242 -150  122 -60*48 -19  40-20*29-12  59-22*25-10  
  

        
    ها شدت بیماري سفیدك پودري در سطح رویی و زیري برگ مقایسه میانگین - 2 جدول

    میانگین  تعداد  انحراف معیار  میانگین خطاي معیار
  شدت بیماري در سطح رویی برگها  12.15  100  2.41  .241
  ن برگهاشدت بیماري در سطح زیری  39.32  100  3.81  .382

  
    ها همبستگی بین شدت بیماري سفیدك پودري در سطح رویی و زیري برگ  - 3 جدول

 سطح معنی داري همبستگی تعداد 

شدت بیماري در سطح زیرین  * شدت بیماري در سطح رویی برگها
 برگها

100 681.  0.000 
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دماهاي  ها در هاي جوانه زنی کنیديمقایسه میانگین - 5جدول 
  مختلف

 مقایسه میانگینها انحراف معیار±زنی میانگین جوانه )گراد سانتی (دما 

10 33/5±74/16 ab 

15 96/10±94/17 ab 

20 51/13±55/20 a 

25 80/3±17/9 bc  
30 59/1±77/2 c 

35 85/1±27/2 c 

  زنی کنیدي زمان بر درصد جوانه اثر  - 4جدول 

 معیار انحراف ±زنی  میانگین جوانه )ساعت (زمان 

24 86/1±30/11 

48 86/1±27/12 

72 86/1±14/11 

  
هاي باز شده در  روند رو به افزایش درصد چاسموتسیوم -3شکل 

  طول سه ماه از شروع آلودگی تا کامل شدن فرم جنسی قارچ

گیاه در زمان فعالیت  ارتفاعی مقایسه وضعیت رشد -4شکل 
 نآقارچ عامل بیماري روي 
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هاي گیاهی سالم و  تست روي میانگین درصد ماده خشک،پروتیین خام،چربی خام،فیبر خام و خاکستر نمونهt آزمون   - 6جدول 

  هاي گیاهی سالم و آلوده جزیه شیمیایی بافتآلوده درت
    

  ردرصد خاکست  درصد فیبر خام  درصد چربی خام  خام پروتییندرصد   درصدماده خشک  گیاه وضعیت
  a1.27±94.70  a4.87±23.62  a37.±1.40  b3.12±23.7  a1.2±9.10  سالم

  a1.48±95.20  b2.75±12.75  a41.±1.70     a2.40±41  b90.± 7.40  بیمار

  
   

: 3،: نیمه دوم خرداد2: نیمه اول خرداد، 1در زمان فعالیت قارچ عامل بیماري( مراحل رشد فنولوژیکی  گیاه یونجه  -7جدول 
  : نیمه دوم شهریور)8  ،: نیمه اول شهریور7 ،: نیمه دوم مرداد6 ،: نیمه اول مرداد5 ،: نیمه دوم تیر4،نیمه اول تیر

  
  

  بحث
ي مهم این گیاه در ها يسفیدك سطحی یونجه از بیمار

 L. taurica با عنوان آن و  بیمارگر استاي از نقاط ایران  پاره

 Medicago falcateو   Medicago sp. يها هاز روي گون

 Medicagoروي گونه ،)1971( ارشاد و )1986( 1توسط آمانو

lupulina هو روي گون )1995( ارشاد و )1986( توسط آمانو 
M. sativa 1958( 1وینوبورژن ،)1964( 2توسط منوچهري(، 

                                                
1- Amano 

2 - Manuchehri 

  
  

  8  7  6  5  4  3  2  1  ←زمان  

مراحل فنولوژي گیاه
          

                    اي هرشد سبزین
                    گلدهی

                  ظهور میوه
                  کامل شدن میوه

                  رسیدگی میوه
                  ریزش بذر

مراحل رشدي قارچ عامل بیماري
                  بدون عالئم  

                  شروع عالئم
                  فرم غیر جنسی

                  شروع فرم جنسی
                  چاسموتسیومتشکیل 
                  آسکتشکیل 

                  تشکیل آسکوسپور
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دفتري و  ،)1348( محمدي دستدار ،)1966( و ارشاد شریف
شریف نبی و  ،)1986( آمانو ،)1350( ارشاد ،)1968( بهداد

 انیکنام و گوی ،)1995( تاجیک قنبري ،)1990( شمیها بنی
 ) از ایران2006( و آیین فر) 2000( حجارود و عباسی ،)1999(

از روي  ر(اسامی و سال گزارش قارچ مذکو است گزارش شده
 و ارشاد، 2009 ،2یونجه در ایران به نقل از خداپرست و عباسی

   .باشد) می 1388
ی و عالئم بیماري به صورت پوشش سفیدرنگ میسلیوم

تشکیل شد  برگو تحتانی نی در سطح فوقا هاي بیمارگر کنیدي
 شدت بیماري فوقانیدر سطح و ارزیابی این عالئم نشان داد که  

در . بود)  39.32±3.81(سطح تحتانی از  )12.15 ± 2.41کمتر (
گیاه نظیر شاخه و  اثر رشد قارچ عالوه بر برگ بقیه اندامهاي

منظم آلوده  نا ها هولی چون سطح شاخه و ساق شدساقه آلوده 
ورد شدت بیماري نسبت به آنمره دادن به آنها به منظور بر ند،شد

بهترین روش همان نمره  رسد و به نظر می بودتر  ها مشکل برگ
چون تا حدودي ارتباطی بین آلودگی  باشدها  دادن به برگ

به تدریج ها  باز شدن چاسموتسیوم .شتها و ساقه وجود دا برگ
درصد  9.1 ه حدوددر  این ما وه از اوایل فروردین شروع شد

درصد و در خرداد  41.9و در اردیبهشت به حدود  شدند آنها باز 
این بررسی اطالعات قبلی را  رسیدند.درصد  95.9 ماه به حدود

ها در اوائل بهار اشاره کرده است،  که به باز شدن چاسموتسیوم
مشخص شد که بهترین دما براي  این تحقیقدر  کند. می تر کامل

که این  هگراد بود درجه سانتی 20-10بین  ها يیدجوانه زنی کن
ي هواشناسی که از طبیعت به دست آمد تا ها هاطالعات با داد

در طبیعت فرم غیر جنسی بیماري  چون .حدودي هم خوانی دارد
از نیمه دوم خرداد تا نیمه اول تیر وجود داشت که دماي ثبت 

 زئی کهو اختالف ج درجه بود 27-20شده توسط هواشناسی از 
به فاصله و  همربوط آنقسمتی از  داشتوجود  در این مورد

 ارتفاع ایستگاه هواشناسی با مناطق نمونه برداري جزئی اختالف
و از طرفی بررسی انجام شده روي جوانه زنی  بود مربوط

 قدري "که قطعا هدر شرایط آزمایشگاهی انجام شد ها يکنید
بین درصد ماده  هاز مقایساست.  وجود داشتهخطاي آزمایش 

                                                                         
1- Vienot_Bourgin  
2- khodaparast &Abasi,2000 

 

هیچ تفاوت  ودريپخشک گیاهان سالم و آلوده به سفیدك 
و  خام گیاه سالم پروتیینمعنی داري مشاهده نشد اما بین درصد 

صد اختالف معنی دار مشاهده شد و در آلوده به سفیدك پودري
ازت  گیاه بیمار کمتر بود که به علت مصرف درپروتیین خام 

 ها قارچاغلب  چون بودبیماري قارچ عامل بافت گیاه توسط 
انند از نیتروژن معدنی مثل نیترات یا آمونیاك استفاده کرده تو می

بین درصد چربی خام  و آنها را به مواد آلی مختلف تبدیل کنند.
با توجه به اینکه  دار مشاهده نشد. اختالف معنی و سالم گیاه بیمار

ازهاي خارج سلولی با ترشح لیپازها و فسفولیپ ها قارچفقط بعضی از 
کنند  ول و اسید چرب تبدیل میو فسفولیپیدها را به گلیسر ها یچرب
امل سفیدك قارچ عبا احتمال زیاد تواند بیانگر این باشد که  می

 درصد فیبر خامبین  .نیستاین تبدیل  پودري در یونجه قادر به
ه از گیا بیشتر دار مشاهده شد و درصد آن در گیاه بیمار اختالف معنی

گیاه را با ارزش غذائی مواد قسمتی از قارچ بیمارگر چون  بود سالم
باال نیست) و باعث  قارچ قابل مصرف فیبر توسط( کند میمصرف 

بین . شود بافت گیاه آلوده نسبت به گیاه سالم میرفتن درصد فیبر خام 
در  بعضی عناصراز مواد معدنی و  يا ه(که مجموع درصد خاکستر

و  دار مشاهده شد ار اختالف معنیو بیم فت سالمدر با گیاه است)
مواد این قارچ که  به علت این .درصد آن در گیاه بیمار کمتر بود

درصد  ،کند میهاي بیمار مصرف  را در اندام ها و ویتامین معدنی
نتایج حاصل از بررسی . شود ي آلوده کمتر میها بافتخاکستر در 

ي مختلف در شرایط ها ارتدر درجه حر  ها ی کنیدينز جوانه صددر
ي ها هروي گون قبلی يها آزمایشگاهی تقریبا با نتایج حاصل از بررسی

)، سفیدك پودري کاهو 1961 ،3وینهولدعامل سفیدك پودري هلو (
، و )1954 ،5دلپ(سفیدك پودري انگور ،)1960 ،4(اسشناتورست

در همه این  دارد.مطابقت  )1927 ،6(وودوارد سفیدك پودري سیب
 بوددر شرایط آزمایشگاهی پایین  ها میزان جوانه زنی کنیدي ها سیبرر

زنی بیشتري مشاهده  درصد جوانهدر سطح بافت گیاه  که در صورتی
است هاي برگی  از سلول مترشحهمواد  "شده است و دلیل آن احتماال

هاي  در سطح برگ ها يزنی کنید ن جوانهباعث افزایش میزاکه 
  ).2002 ،7دز(ادوار .شوند می انگیاه

                                                
3- Weinhold 
4- Schnathorst 
5- Delp  
6- Woodward  
7- Edward  
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