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Abstract 

Turf grass is the most important grown plant in urban green space, which functions such 

as temperature adjustment, increase in relative humidity, air softness and dust absorption. 

Fungal and fungal-like diseases are the most common lawn diseases in Iran, affecting this 

plant at all stages of growth, causing its decline. Pythium, Fusarium, Microdochium, 

Rhizoctonia, Bipolaris, Pyricularia and Colletotrichum species are known as damping-

off, root and crown rot, leaf spot and anthracnose pathogens of lawns in Iran. The 

symptoms of these diseases, the morphological characteristics of pathogens and the 

methods for their management are described. 
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   چکیده

شت تحت گیاه ترینمهم چمن ضای در ک ست هاشهر سبز ف   رطوبت افزایش دما، تعدیل موجب که،ا

سبی شبه قارچی  یهایماریب. شودمی غبار و گرد جذب و ، لطافت هوان یماریب نیترعیشاقارچی و 

 باعث و دهندیم قرار ریتأث تحت رشممد مراحل تمام در را گیاه این که در ایران هسممتند چمن یها

  ،Pythium، Fusarium، Microdochium، Rhizoctonia یهاگونه. شمموندیمآن  زوال و خشممکیدگی

Bipolaris، Pyricularia و Colletotrichum میری، پوسممیدگی ریشممه و های گیاهچهبه عنوان عامل

 ایههها، مشخصهای این بیمارینشانه. انددر ایران شناخته شده و آنتراکنوز چمن برگیلکهطوقه، 

 .است شده داده شرح هانآ مدیریت روش و گرهاریختی بیمار

 Bipolaris، Fusarium ،Pythium، Rhizoctonia: کلیدی واژگان
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 مقدمه

شهرها چمن سبز  ضای  شی،  یهانیزم، هافرودگاه ،یکی از گیاهان با اهمیت ف و  هاپارک، هاآرامگاهورز

مختلفی مانند تعدیل دما، افزایش  یطیمحسمممتیزکه دارای کاربردهای  باشمممدیمخیابان  یهاکناره

مناظر  ریناپذییجداجزء  چمن. عالوه بر این، باشممدیمرطوبت نسممبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار 

رفتاری انسان مانند افزایش توانایی تمرکز و نظم شخصی را به  یهایژگیوو  یشادابشهری هستند که 

گیاه چمن از  (.Chawla et al. 2018, Pourahmad et al. 2009) دهدیمقرار  ریتأثطور مثبت تحت 

 ،Pooideae یهمماهتیر زیر از. گیمماهممانی بمماشممممدیم Poaceae (Gramineae)تیره گنممدمیممان 

Chloridoideae (Festucoideae) و Panicooidae  یز نوان بممهن  شمممونممدیم کشممممت چمن ع

(Mirabolfathi and Ershad 2007 .)شرایط اقلیمی به دو گروه  هاچمن صل گرم  یهاچمناز لحاظ  ف

 متعلق به آب و هوای معتدل و Agrotisو  Poa ،Lolium ،Festuca یهاجنس. شوندیمو سرد تقسیم 

یا  یهاجنساز گروه  Cynodonمرطوب و جنس   Burpee and Martin) باشمممندیممناطق گرم دن

متعددی قرار  یهایماریبگیاهی در معرض ابتال به  یهاگونهگیاه چمن نیز مانند سمممایر  (.1996

قارچها و شمممبه هاقارچدارد که ممکن اسمممت عفونی یا غیرعفونی باشمممند. از جمله عوامل عفونی، 

شی از این  سارت نا ستند که خ شد تواندیمگاهی اوقات  هایماریبه سیار قابل توجه با و موجب  ب

گزارش شده قارچی و شبه یقارچ یهایماریبمهمترین . (1)شکل زردی و زوال عمومی چمن شوند

 عبارتند از:شوندکه موجب زردی و خشکیدگی آن میروی چمن در ایران 

 Pythium هایناشی از گونه یهایماریب -1

 یهاگونه وسیله به که ییهایماریب .ندستهاز جمله بیمارگرهای مهم در چمن  Pythiumهای گونه

Pythium و یانبهپ سوختگی ریشه، و طوقه پوسیدگی ،یالکه بالیت ،یروغنلکه شامل ،گردندیم ایجاد 

-5گرد به قطر  یهالکهبه صورت  معموالًهوایی،  یهااندامبیماری در  نشانه ها. هستند برفی سوختگی

یپ یهاگونهممکن است بزرگتر شوند.  هالکه. قطر شودیمظاهر  هابرگدر هوای گرم روی  متریلیم 2

آلوده،  یهاچمنو  شوندیمباعث زوال عمومی چمن  ،طوقه و ریشه همراه هستند یهایماریبکه با  ومیت

کوچک و یا از بین رفتن  یهالکهبه صورت  هانشانه. این رسندیمو کم رشد به نظر  رنگکمباریک، 

 .(Mirabolfathy and Nazerian 2008) کندیمنواحی وسیعی از چمن بروز 

از بذر چمن  .P. aphanidermatum (Edson) Fitzpو  Pythium graminicola Subramanی هاگونه

(Abad and Lucas 1990 و )ی هاگونهP. aphanidermatum  وP. aristosporum Vanterp. ریشه  از 
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 )اصلی( چمنزردی و خشکیدگی در  هاینشانه. 1شکل  

Figure 1. Symptoms of yellowing and dying in turf grass. 
 

، (Kim and Park 1997)(. کیم و پارک Nelson and Craft 1991) اندشدهگزارش  Loliumو طوقه 

 .Pythium aphanidermatum ،P. arrhenomanes Drechler ،P. catenulatum V.Dی هاگونه

Matthews  ،P. graminicola ،P. myriotylum Drechler،P. oligandrum Drechler، 

 P. periplocum Drechler ،P. rostratum E.J. Butler ،P. torulosum Coker and P. Patt.، 

 P. ultimum var. ultimum  وP. vanterpoolii V. Kouyeas and H. Kouyeas  را به عنوان عوامل

 creeping bentgrass (Agrotis palustis) ،Kentucky bluegrass (Poa یهاچمنسوختگی برگ در 

pratensis)  وZoysia grasses (Zoysiaja ponica Steud. and Z. matrella (L.) Merr.)  گزارش

، aphanidematum P.، V. Kouyeas and H. Kouyeas vexans.P،torulosum.P یهاگونه کردند.

oligandrum.P، P. ultimum var. sporangiiferum ،P. deliense Meurs  وP. vanterpooli  به

 اندشدهعنوان عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه از چمن فضای سبز شیراز جداسازی و شناسایی 
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(Barzegar Marvasti and Banihashemi 2011 .)و ارشاد ) یرابوالفتحیمMirabolfathy and Ershad 

 و P. delienseتهران و  یهاچمناز را  P. oligandrumو  P. aphanidematum یهاگونه( 2002

 P. myriotylum  اندکردهسردسیری گزارش  یهاچمنز ارا. 

ضدعفونی  به توانیمکه  شودیمه یتوصمختلفی  یهاروش Pythium یهاگونه هایبرای مدیریت بیماری

گرم و مرطوب و طراحی مناسب  یهادورهکش مناسب مانند کاپتان و یا مانکوزب در بذر چمن با قارچ

هوایی چمن برای جلوگیری از تجمع رطوبت زیاد  یهااندامنور کافی به  دنیرسفضای سبز به منظور 

دیگری از جمله اجتناب از آبیاری بیش از  یهاروش ابز ین. بعد از کاشت چمن اشاره کرددر یک محل 

، یزنچمنپس از  هایکارچمنکامل بقایای چمن از سطح  یآورجمعحد و آبیاری در ساعات آخر روز، 

در هوای گرم و مرطوب،  یزنچمناجتناب از کاربرد بیش از حد کودهای نیتراته در چمن، اجتناب از 

زب، حفاظتی نظیر مانکو یهاکشقارچکشت جدید و استفاده از اجتناب از آبیاری بیش از اندازه بسترهای 

 (.Kafi and Kavyani 2002) نمود مدیریترا  یمارین بیا توانیمکاپتان  و متاالکسیل

 Fusariumایجاد شده توسط جنس  یهایماریب -2

 ،یآوند شامل پوسیدگی ریشه و ساقه، شانکر، پژمردگی Fusarium یهاگونهناشی از  یهایماریبانواع 

 (.Leslie and Summerell 2006, Davari et al. 2013) باشدیمبرگی  یهایماریبو  سنبله یسوختگ

مکمماران ) ه لی و  ت ن  و Bentley et al. 2006 )، Fusarium semitectum Berk. and Ravenelب

graminearumF.   را ازLolium moltiflorum  .ند ناسممممایی کرد نهجداسممممازی و شممم  یهاگو

 F. avenaceum ،F. equiseti ،F. culmorum و F. graminearum  به عنوان عوامل اصلی پوسیدگی

 Mirabolfathy and Ershad) اندشممدهریشممه و اسممتولون چمن به ویژه در هوای گرم از ایران گزارش 

ن. (2002 چ م  ،F. culmorum ،F. equiseti ،Fusarium solani (Mart.) Sacc یهمماگونممهن یه

 L.W. Burgess, P.E. Nelson and Toussoun F. crookwellens ،F. semitectum، 

 Marasas, P.E. Nelson, Toussoun and P.S. van Wyk F. polyphialidicum و Fusarium 

sambucinum Fuckel  آنهاکه از بین  جداشممدهاز چمن فضممای سممبز شممیراز ،F. semitectum  دارای

 یکاشان یدیخورش (.Barzegar Marvasti and Banihashemi 2011بود ) ییزایماریب قدرتبیشترین 

از ریشمممه و را  Fusariumجدایه از جنس  101ز ی( نKhorshidi Kashani et  al. 2013) و همکاران

که در  دندکرطوقه چمن متعلق به مناطقی با آب و هوای معتدل، سمممرد و گرم در ایران جداسمممازی 

 Fusarium oxysporum Schltdl. ،F. subglutinans (Wollenw. and Reinking) یهاگونهمجموع، 

P.E. Nelson, Toussoun and Marasas ،F. chlamydosporum Wollenw. and Reinking، 

file:///C:/Users/mn/AppData/samie/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Barzgar%20Marvasti%20and%20Banihashemi%202011
file:///C:/Users/mn/AppData/samie/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Kafi%20et%20al.%202002
file:///C:/Users/mn/AppData/samie/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Mirabolfathy%20and%20Ershad%202002
file:///C:/Users/mn/AppData/samie/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Mirabolfathy%20and%20Ershad%202002


 1399 بهار و تابستان، 2، جلد نهمسال                                                          شناسی گیاهی               دانش بیماری

Plant Pathology Science                                                                                                       Vol.9(2), 2020 
 
 

123 

F. graminearum ،F. solani ،F. compactum (Wollenw.) Raillo  و 

(Matsush.) Nirenberg F. proliferatum .شناسایی شدند 

کودهای نیتروژنه،  زیاد ایجاد تعادل در حاصمملخیزی خاک و اجتناب از مصممر با  هابیماریاین  مدیریت

 .ی بیماری صورت میگیردهانشانه به محض مشاهده ی جذبیهاکشقارچکاربرد  تهویه خاک وبهبود 

 Rhizoctonia هایناشی ازگونه یهایماریب -3

به عنوان عامل بیماری در طیف وسیعی از گیاهان شناخته شده  J.G. Kühn R. solani زیقارچ خاک

فصممل سممرد  یهاچمناز  R. solaniآناسممتوموزی   یهاگروهبسممیاری از (. Wong et al. 1985اسممت )

شامل  اندشدهگزارش  شندیم AGs1, 2, 4,5 (Anastamosis Group)که   Burpee and Martin) با

سط این جنس در  ییهایماریب(. 1996 سرد ایجاد  یهاچمنکه تو صل گرم و  شامل لکه شوندیمف  ،

 (Leaf and Sheat Spot) غال لکه  ،، لکه برگی(Large Patch) ، لکه بزرگ(Brown Patch) یاقهوه

  .دنباشیم (Yellow Patch) و لکه زرد

 Rteو  Bent grass ،Blue grass ،Fescuesفصل سرد ) یهاچمندر  R. solaniبه وسیله  یاقهوهلکه 

grass ست، ظاهر شودیم( ایجاد که  طورهمان. شودیم. این بیماری در زمانی که هوا گرم و مرطوب ا

 یزنچمن. زمانی که شودیممایل به زرد  یاقهوهیا  یاقهوه یهالکهاز نام بیماری پیداست، باعث ایجاد 

شد و  صورت گرفته با شوند،  هاچمناز ته  سط  هالکهمرطوب  سترتیره یا  یاقهوه یهاحلقهتو  یخاک

 خواهد بود.  (Smok ring) حلقه دودی ،که در این صورت، نام بیماری شوندیماحاطه  رنگ

 Bermuda grass، Centipede فصمممل گرم ) یهاچمندر  R. solaniبیماری لکه بزرگ به وسمممیله  

grass،St. Augustine grass  وZoysia grass به وجود که  . بردیآیم(  ماری ل ، این یاقهوهخال  بی

یممایل به قرمز یا سیاه رنگ ظاهر  یاقهوه یهالکهفصل گرم، به صورت  یهاچمنبیماری روی برگ 

 . شوند

 Rhizoctinia یهاگونهبیماری لکه برگی و غال  اصطالحی است که برای بیماری ایجاد شده به وسیله 

، creeping bentgrass. در شودیماطالق  Ryker and Gooch R. oryzae و Voorhees R. zeae شامل

 . شودیم رنگینارنجتا  یاقهوهبا طیف رنگی خاکستری تیره یا  ییهالکهباعث ایجاد  R. zeaeگونه 

سیله گونه سرد و در زمانی که هوا خنک  یهاچمندر  E.P. Hoeven R. cerealis لکه زرد به و صل  ف

هم مشمماهده  zoysiagrassو  bermudagrass. این بیماری به ندرت در افتدیمو مرطوب اسممت، اتفاق 

. گونه شودیم یاقهوهبه رنگ زرد تا زرد مایل به  ییهاحلقهنامنظم یا  یهالکهکه باعث ایجاد  شودیم

R. cerealis  یهاگونه. شودیمبرگی  یسوختگباعث ایجاد R. solani ،R. zeae .وRhizoctonia sp دو 
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نشان داد  ییزایماریباز چمن فضای سبز شیراز جداسازی و شناسایی شدند و نتایج آزمون  یاهسته

 Barzegar Marvastiرا روی ریشممه دارند ) ییزایماریببیشممترین میزان  R. solani AG2-2IIBکه 

and Banihashemi 2011    .) 

ص یزنچمن، یزنچمنمانند افزایش ارتفاع  ییهاروشبا ریزوکتونیایی چمن،  هایبیماری مدیریت بح در 

شی  زود، صبح زود و به مقدار کم، بهبود زهک سایه، انجام آبیاری در  افزایش گردش هوا، کاهش مقدار 

بت  کاهش رطو ندامخاک،  فاده از هوایی و  یهاا ند  ییهاکشقارچاسمممت  و هادازولیمیبنزمان

 . (Tredway and Burpee 2001) دگیریم صورتمیدها یکربوکس

 Bipolaris هایناشی از گونه یهایماریب -4

، پوسمممیدگی ریشمممه، (Melting out) ، لهیدگیسممموختگی، یبرگلکهبا  معموالًاین جنس  یهاگونه

ساقه و  سیدگی  ستند ) Poaceae گیاهان تیرهدیگر در  یهایماریبپو  .Manamgoda et alمرتبط ه

کاران ) (. 2014 مدپور و هم نه ( Ahmadpour et al. 2012اح  Cynodonاز روی را  B. heveaeگو

dactylon  گونه .نداهکردبرای اولین بار از ایران گزارش Cochliobolus cynodontis R.R. Nelson  از

 یبرگلکهجداسازی و شناسایی شده است. این قارچ باعث ایجاد  Lolium multiflorum-perenneروی 

. شمممودیم هاچمندر  یاقهوهگیاهان علفی دیگر و همچنین بالیت برگی و لکه  و Bermudagrass در

ست.  L. multiflorumاز روی  Alcorn C. australiensis (Tsuda and Ueyama) گونه شده ا گزارش 

که  یت برگی و ل جاد بال عث ای با نه  نهشمممودیم هاچمندر  مخصممموصممماًبرگ  یاقهوهاین گو  . گو

 C. graminicola  از روی گونهL. multiflorum-perenne  ست شده ا  .Manamgoda et al)گزارش 

یم Cynodon dactylonروی  یبرگلکهباعث ایجاد  Wallwork et al. B. cynodontis قارچ(. 2011

 ،Cynodon bradleyi Nees ،C. plectostachyus. همممممچممنممیممن ایممن گممونممه از روی شممممود

 C. transvaalensis Eicker and D.A. Reid ،Lolium multiflorum Lam.، L. multiflorum- 

perenne (Lam.) Husnot.    وFestuca sp. ( ست شده ا (. گونه Farr and Rossman 2013گزارش 

B. sorokiniana  و  دانه و بالیت خوشه رنگاهیس یهانقطه، پوسیدگی ریشه و یبرگلکهکه باعث ایجاد

نه گندم و جو  نه چمن ، از رویشمممودیمجوا  C. dactylon ،C. transvaalensis ،Festuca یهاگو

arundinacea Schreb. ،F. ovina L. ،F. pratensis Huds. ،F. rubra L.، Poa annua L.، 

P. pratensis ،P. sylvestris L.  وP. trivialis L. ( گزارش شده استManamgoda et al. 2014.) 

 ،یزنچمنمختلفی مانند افزایش ارتفاع  یهاروش با Bipolaris هایگونهاز  ناشی هایبیماری مدیریت

 کاهش تنش در چمن، اجتناب از کاربرد مقدار زیاد نیتروژن محلول در طول بهار، کاهش مقدار سایه، 

 .دگیریم صورتآبیاری عمیق و در دفعات کمتر در حد امکان 
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 Pyricularia هایناشی از گونه یهایماریب -5

 Pyricularia oryzae Cavara  50یک گونه کمپلکس است که باعث ایجاد بیماری بالست در بیش از 

 شمممودیمشمممامل گیاهان مهمی مثل برنج، گندم، جو، ارزن و یوال   Poaceaeگونه از گیاهان تیره 

(Castroagudin et al. 2016.)  شمممرایط کندیمگرم سمممال بروز پیدا  یهاماهدر  معموالًاین بیماری .

شامل روزهای گرم،  سب برای بروز آلودگی  شدن  ییهاشبمنا شیده  یطوالنابری با رطوبت زیاد و پو

 یهازخمجوان شممدیدتر اسممت و  یهااهچهیگدر  معموالً. این بیماری باشممدیمبرگ با رطوبت  مدت

 Smiley) شودیمایجاد  یمارین بیروی برگ در ا متریسانت 2-5به اندازه  یاقهوهخاکستری مایل به 

et al. 2005 نه تک  P. oryzae(. گو هان  یا خاکسمممتری برگ در گ که  ماری ل جاد بی عث ای پهبا  یال

Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze  وLolium perenne شمممممودیممم (Hosseini 

Moghaddam and Soltani 2013 .)یهمماگممونممه P. oryzae  وP. grisea یرو بممه تممرتممیممب از 

 L. hybridum Hausskn.  وL. perenne ( از شهر سوون در کره جنوبی گزارش شده استKim and 

Kim 1991 سط شده تو ستری برگ ایجاد  شکالت جدی در  P. grisea(. لکه خاک  یهانیزمیکی از م

 Magnaporthe poa(. تاکنون گونه Uddin et al. 2003) باشممدیمگلف در نواحی مختلف در آمریکا 

Landsch. and N. Jacks.  ازPoa annua  وP. pratensis L.گممممونممممه ، 

 D.B. Scott and Deacon M. rhizophila  ازP. pratensis نه از  B.C. Couch M. oryzae و گو

Festuca arundinacea  اندشدهگزارش (Zhang et al. 2011.)  صورتی که بیماری منطقه  از قبالًدر 

، یزنچمن، کاهش ارتفاع ryegrassمانند  از قبیل انتخاب گونه مناسب ییهاروشبا  ،گزارش نشده باشد

از بروز  توانیم هابرگاجتناب از آبیاری دیرهنگام یا زودهنگام برای کاهش رطوبت نسمممبی سمممطح 

با استفاده  توانیمگذشته گزارش شده باشد  یهاسالبیماری جلوگیری کرد. اما اگر حضور بیماری در 

 (.Smiley et al. 2005از گسترش بیماری جلوگیری کرد ) شیمیایی از سموم

 آنتراکنوز و کپک برفی صورتی چمن  -6

زا در چمن یممماریگر بید یقممارچ یهمماجنسز از ین Microdochiumو  Colletotrichumجنس دو 

 C. graminicola (Ces.)بیماری آنتراکنوز ایجاد شممده توسممط . به عنوان مثال، شمموندیممحسمموب 

G.W. Wilson باشمممدیممختلف چمن  یهاگونهروی  هایماریبترین یکی از مخرب (Bolton and 

Cordukes 1981 .)میکرودوخیومی یهالکهن در مناطق سمممرد تا معتدل، یهمچن (Microdochium 

Patch ) عنوان کپک برفی صممورتیکه به (Pink Snow Mold ) یک بیماری شمموندیمهم شممناخته ،

 Hernandez) باشمممدیمو غالت فصمممل گرم در زمسمممتان مناطق سمممرد و معتدل  هاگراسجدی در 
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Restrepo et al. 2016 یک گونه جدید به نام .)J. Liang and L. Cai Microdochium poa با زین 

، دوگونه .Agrostis stolonifera Lو  Poa pratensisی به عنوان عامل بالیت برگی از مولکول اطالعات

سرد که  صل  سترده در  طور بهچمن ف شت  یهانیزمگ شمال چین ک سازی و شوندیمگلف  ، جدا

 (.Liang et al. 2019شناسایی شده است )

 یریگجهینت

شهرها و  سبز  ضای  ش یهانیزمچمن به عنوان یکی از گیاهان مهم در ف شت  یورز سطح ک از 

چمن هسممتند که این  یهایماریب نیترعیشمماقارچی از جمله  یهایماریبباشممد. زیادی برخوردار می

شد شکیدگی و زوال این گیاه  ،قرار داده و در نهایت ریتأثتحت  یگیاه را در تمام مراحل ر یمباعث خ

عامل این بیماریها . هندیمریشه و طوقه گیاه چمن را مورد حمله قرار  ، اغلبزایماریب یهاقارچ .شوند

 Pythium، Fusarium، Microdochium، Rhizoctonia، Bipolaris، Pyricularia یهاگونهدر ایران 

ستن Colletotrichum و ستر . ده سب ب سازی منا شت به نحوی که این بیماریها را میتوان با آماده  کا

تهویه مناسممب در خاک برقرار باشممد، کشممت بذر سممالم و یاضممدعفونی بذر با یک قارچکش،کوددهی و 

 .کردت یریمد آبیاری بهینه و یا پاشیدن یک قارچکش جذبی

 References                                                                                                          منابع

1. Abad ZG, Lucas LT (1990) Pythium species identified from turfgrasses in North 

Carolina. Phytophathology 80:979 (Abstract). 

2. Ahmadpour A, Heidarian Z, Karami S, Tsukiboshi T, Zhang M and Javan Nikkhah M 

(2012) New species of Bipolaris and Curvularia on grass species in Iran. Rostaniha 

13:69-82. 

3. Barzegar Marvasti F, Banihashemi Z (2011) Identification and pathogenicity of 

turfgrass-infecting fungi in Shiraz landscape. Iranian Journal Plant Pathology 4:127-

129. (In Persian with English Abstract). 

4. Bentley AR, Tunali B, Nicol JM, Burgess LW, Summerell BA (2006) A survey of 

Fusarium species associated with wheat and grass stem bases in northern Turkey. 

Ydowia-Horn 58:163-177. 

5. Bolton AT, Cordukes WE (1981) Resistance to Colletotrichum Graminicola inStrains 

of Poa Annua and Reaction of other Turfgrasses. Canadian Journal of Plant Pathology 

3:94-96. 

6. Burpee LL , Bruce Martin S (1996) Biology of turfgrass diseases incited by 

Rhizoctonia species. Pp:359-368, In: B. Sneh et al. (eds.) Rhizoctonia Species: 



 1399 بهار و تابستان، 2، جلد نهمسال                                                          شناسی گیاهی               دانش بیماری

Plant Pathology Science                                                                                                       Vol.9(2), 2020 
 
 

127 

Taxonomy, Molecular Biology, Ecology, Pathology and Disease Constrol, Kluwer 

Academic Publishers. 

7. Chawla SL, Agnihotri R, Patel MA, Patil S, Shah HP (2018) Turfgrass: A Billion 

Dollar Industry. National Conference on Floriculture for Rural and Urban Prosperty in 

the Scenario of Climate Change, Gujarat, India. 

8. Davari M, Wei S, Babay Ahari A, Arzanlou M, Waalwijk C, van Der Lee TA, Zare R, 

Gerrits van den Ende A, De Hoog G, Van Diepeningen A (2013) Geographic 

differences in trichothecene chemotypes of Fusarium graminearum in the Northwest 

and North of Iran. World Mycotoxin Journal 6:137-150. 

9. Farr DF, Rossman AY (2013) Fungal Databases, Systematic Mycology 

Andmicrobiology Laboratory. ARS, USDA.  

10. Hernandez Restrepo M, Groenewald JZ, Crous PW (2016) Taxonomic and 

phylogenetic re-evaluation of Microdochium, Monographella and Idriella. Persoonia 

36:57-82. 

11. Ho HH (2018) The Taxonomy and Biology of Phytophthora and Pythium. Journal 

of Bacteriology and Mycology 6:1-7. 

12. Hosseini Moghaddam MS, Soltani J (2013) An investigation on the effects of 

photoperiod, agin and culture media on vege3tative growth and sporulation of rice 

blast pathogen Pyricularia oryzae. Progeess in Biological Sciences 3(2):135-143. 

13. Kafi M , Kavyani SH (2002) Management of Construction and Lawn 

Maintenance. Shaghayegh Rosta Artistic and Cultural Institution, 232p. (In Persian). 

14. Khorshidi Kashani K, Mirabolfathy M, Rezaei Danesh Y (2013) Fusarium root 

and crown rot disease of Turfgrass. Iranian Journal of Forest and Range Protection 

Research 11:31-45. 

15. Kim CK, Kim CH (1991) Predicting rice blast outbreaksin Korea. In International 

Rice Research Conference, Seoul (Korea Republic), 27-31 August 1990, Suweon 

Korea, Manila, Philippines. 

16. Kim JW, Park E (1997) Pythium spp. Isolated from Turfgrasses at Golf Courses 

in Koria. The Korean Journal of Mycology 25:276-290. 

17. Leslie JF, Summerell BA (2006) Fusarium laboratory workshops-a recent history. 

Mycotoxin Research 22:73-74.  

18. Liang J, Li G, Zhao M, Cai L (2019) A new leaf blight disease of 

turfgrassescaused by Microdochium poae, sp. nov. Mycologia 111:265-273. 

19. Manamgoda DS, Cai L, Bahkali AH, Chukeatirote E, Hyde KD (2011) 

Cochliobolus: an overview and current status of species. Fungal Diversity 51:3-42. 



 میعی و داوریس                                                                                                رانیا در چمن مهم یهایماریب

Plant Pathology Science                                                                                                       Vol.9(2), 2020 
 

128 

20. Manamgoda DS, Rossman AY, Castlebury LA, Crous PW, Madrid H, 

Chukeatirote E, Hyde KD (2014) The genus Bipolaris. Studies in Mycology 79:221-

288. 

21. Marin Felix Y, Senwanna C, Cheewangkoon R, Crous PW (2017) New species 

and records of Bipolaris and Curvularia from Thailand. Mycosphere 8:1555-1573. 

22. Mirabolfathy M , Ershad J (2002) Turfgrass fungal diseases in Iran. Proceedings 

of 15th IranianPlant Protection Congress, Kermanshsh, Iran. 

23. Mirabolfathy M, Ershad J (2007) Bipolaris, Curvularia, Drechelera and 

Exseroholum Diseases of turfgrass in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 2:257-

274. 

24. Mirabolfathy M , Nazerian A (2008) Turfgrass Diseases. Darolelm Press, 144p. 

(In Persian). 

25. Nelson EB, Craft CM (1991) Identification and comparative pathogenicity of 

Pythium spp. from roots and crowns of turfgrasses exhibiting symptoms of root rot. 

Phytopatho1ogy 81:1529-1536. 

26. Pourahmad A, Akbarpour Saraskanroud M, Sotoudeh S (2009) Management of 

urban green space area 9 of Tehran. International Journal of Human Geography 69:29-

50. 

27. Smiley RW, Dernoden PH , Clarke BB (2005) Compendium of Turfgrass 

Diseases. 3rd. ed. American Phytopathological Society, St.Paul, MN, USA. 

28. Tredway LP, Burpee LL (2001) Rhizoctonia Diseases of Turfgrass. The Plant 

Health Instructor,  DOI: 10.1094/PHI-I-2001-1109-01. 

29. Uddin W, Viji G, Schumann GL, Boyd SH (2003) Detection of Pyricularia grisea 

Causing Gray Leaf Spot of Perennial Ryegrass Turfby a Rapid Immuno-Recognition 

Assay. Plant Disease 87:772-778. 

30. Wong DH, Barbetti MJ , Sivasithamparam K (1985)  fungi associated with root 

rots of subterranean clover in Western Australia. Australian Journal of Experimental 

Agriculture 25(3):574-579. 

31. Zhang N, Zhao S, Shen Q (2011) A six-gene phylogeny reveals the evolution of 

mode of infection in the rice blast fungus and alliedspecies. Mycologia 103:1267-

1276. 


