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 چکیده
 یها انداماز  یبردار نمونهران، یا ( درL. Prunus aviumدرختان گیالس ) (اندوفیترست ) درون یها قارچشناسایی برخی  منظور به

 و بهار، تابستان و1393، بهار، تابستان و پاییز سال 1392پاییز سال  در، چندساله یها شاخهو  ها برگسالم درختان گیالس شامل  بسیار

البرز، اردبیل، اصفهان، ایالم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی،  یها استاندر  1394پاییز سال 

قارچی شامل  ةگون ده بررسیخراسان جنوبی، شهرکرد، زنجان، قزوین، کردستان، کرمان و همدان صورت گرفت. در این 

Acremonium sclerotigenum، Aureobasidium microstictum ،Chaetomium globosum ،Chalastospora gossypii ،

Clonostachys rosea، Dendrothyrium variisporum ،Fusarium sambucinum ،Fusarium verticillioides ،Trichothecium 

roseum  وTrichurus spiralis های  ن شناسایی شدند. گونهرست از درختان گیالس در ایرا ی درونها قارچ عنوان بهAureobasidium 

microstictum  وDendrothyrium variisporum شده در این  شناسایی یها گونه همة برای فلور قارچی ایران جدید هستند. همچنین

 .شوند یمگزارش  جهاناز درختان گیالس در  رست درونقارچ  عنوان بهتحقیق برای نخستین بار 

 

 .، میکوفلوریشناس ختیر، درختان چوبی، یستیایه، تنوع زآر :ی کلیدیها واژه
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ABSTRACT 
In an investigation of endophytic fungi associated with cherry (Prunus avium L.) in Iran, healthy plant samples 

including twigs and leaves were collected during autumn of 2013 and spring and summer seasons of 2014. In this 

study, 10 fungal species including Acremonium sclerotigenum, Aureobasidium microstictum, Chaetomium globosum, 

Chalastospora gossypii, Clonostachys rosea, Dendrothyrium variisporum, Fusarium sambucinum, Fusarium 

verticillioides, Trichothecium roseum and Trichurus spiralis were identified as endophytic fungi of cherry trees in 

Iran. All identified species are reported for the first time as endophytic fungi of cherry trees in the world. The two 

species including Aureobasidium microstictum and Dendrothyrium variisporum are new taxa for Iran mycoflora. 

 

Keywords: Diversity, morphology, mycoflora, taxon, woody plants. 

 
 
 

 

 

 

 
 



 ... گیالس درختان ترس درون های قارچ برخی شناساییفر: عبداللهی اقدم و فتوحی 44

 
 
 

 مقدمه 

 ةاز تیر ،.Prunus avium Lعلمی درخت گیالس با نام 

Rosaceae (انیسرخ گل )های  . این درخت گونهاست

ایران پراکنده هستند. امروزه  همةه که در اشتدی دچن

واقع در  جهانکشور  چهلدرختان گیالس در بیش از 

و حتی نیمه گرمسیری  یا ترانهیمدمناطق معتدله، 

. گیالس یکی از شوند یمتجاری کشت  صورت به

و جایگاه  آید به شمار میمحصوالت مهم کشور ما 

از لحاظ ارزش خوراکی و اقتصادی دارد. برخی  ای ویژه

گیالس  ازجملهران یشده در ا شتکگیالس  های رقم

 & Nematiرت جهانی دارند )سیاه مشهد شه

Abdollahzadeh, 2009.) 

ریزجاندارانی  ها (تیاندوفرست ) درون

هستند که درون بافت گیاهی  یی(ها سمیکروارگانیم)

، زندگی قابل مشاهدهبیماری  های نشانهبدون ایجاد 

 یها قارچاز  ای گستردهطیف  ها رست درون. کنند یم

را شامل  (ساپروفیترست ) پودهبیمارگر گیاهی و 

از ظهور  پیشنهفتگی طوالنی  ةکه دور شوند یم

خارجی بیماری را دارند، که برای برقراری  های نشانه

 .(Hassan, 2007)است همزیستی ضروری  ةرابط

 یها قارچبرخی از  ،تحقیقات نشان داده است

مانند  ییها تیمتابولقادر به تولید  رست درون

، ها نیزوکوماریادها، آلکالوئیدها، استروئیدها، ترپنوئی

، ها نیگنیل، فنیل پروپانوئیدها، ها ونیکنفالونیوئیدها، 

آلیفاتیک و  های ترکیبپپتیدها، فنیل و فنولیک اسید، 

کلرونیک در میزبان خود هستند  یها تیمتابول

(Strobel, 2003; Wang et al., 2007) .ها رست درون 

نقش مهمی را در حفاظت گیاهان دارند و باعث 

 ی زیستیها تنشفزایش تحمل گیاهان به ا

 ,.Waqas et al) شوند یمو محیطی  یکی(ولوژیب)

2012) . 

Haddadderafshi et al. (2011)  ةقطع 4500از 

 25الس، یگ ةمختلف گیاهی اعم از شاخه، برگ و ریش

 Acremonium یها جنسقارچی متعلق به  ةگون

Link،Nees  Alternaria ،Whetze Botryotinia ، 

P. Micheli ex Haller Aspergillus ،Kunze 

Chaetomium،Link  Cladosporium ،E.G. 

Simmons Embellisia ،Link Epicoccum ،Link 

Fusarium ،Vain (Nyl. )Glomerella ،Petr 

Macrophomina ،Wollenw Neonectria. ،Sacc 

Phoma ،Sacc. & Roum Phomopsis ،Carus 

Pyronema ،DC. Rhizoctonia ،D.F. Farr 

Rhizopycnis ،De Not. Rosellinia  وHill ex 

Schrank Xylaria  را از کشور مجارستان گزارش

 کردند.

Roberts et al. (2010) ،های بررسی بر پایة 

 یها روششناختی و مولکولی با استفاده از  ریخت

RAPD ،RAMS  وAFLPجدید  ة، گونAlternaria 

cerasidanica R.G. Roberts  سالم  یها وهیمرا از

 گونه چیهدرختان گیالس در کشور دانمارک که 

مشاهده نشده بود، معرفی  ها آنبیماری در  های نشانه

 کردند. 

 یها زیادی روی قارچ های بررسیرغم اینکه  به

، تاکنون استدر سراسر جهان در حال اجرا  رست درون

 رست درون یها قارچتحقیق جامعی برای شناسایی 

و ایران انجام نشده است.  جهانن گیالس در درختا

ش دانش از یافزا یتحقیق با هدف اصلاین ن یبنابرا

درختان گیالس در ایران  رست درون یها قارچت یوضع

 انجام گرفته است.

 

 ها مواد و روش

 رست درونقارچ  یها هیجدادستیابی به  منظور به

توسط  یا گسترده یها یبردار نمونهدرختان گیالس، 

و بهار، تابستان و  1392اول طی پاییز سال  ةارندنگ

، از 1394و بهار، تابستان و پاییز سال 1393پاییز سال 

 های نشانه بدونسالم و  ةچندسال یها شاخهو  ها برگ

البرز، اردبیل،  یها استاندرختان گیالس واقع در 

اصفهان، ایالم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 

و خراسان شمالی، خراسان  تهران، خراسان رضوی

جنوبی، شهرکرد، زنجان، قزوین، کردستان، کرمان و 

همدان انجام گرفت. پس از ثبت مشخصات دقیق و 

 ةدرج 4در دمای  ها نمونهبه آزمایشگاه،  ها نمونهانتقال 

 یها قارچسلسیوس نگهداری شدند. برای جداسازی 

 دهگیاهی به مدت  یها نمونه در آغاز، رست درون

 سپسقه با جریان مالیم شستشو داده شدند. دقی

 70گیاهی به مدت یک دقیقه در اتانول  یها نمونه

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do;jsessionid=5AF1FBD251A54834C3EBCD4A7C84C5A4?id=30093848-2&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D5AF1FBD251A54834C3EBCD4A7C84C5A4%3Ffind_wholeName%3DPrunus%2Bavium%26output_format%3Dnormal
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ثانیه در هیپوکلریت  سیبه مدت  ازآن پسدرصد، 

ثانیه در اتانول  سیدرصد و دوباره به مدت  5/0سدیم 

ثانیه درون آب  سیبه مدت  تیدرنهادرصد و  70

 یها نهنمو تیدرنهامقطر سترون قرار داده شدند. 

 Refaeiگیاهی روی کاغذ صافی استریل خشک شدند )

et al., 2011شده به  یضدعفون (. سپس قطعات گیاهی

 یها تشتکبریده و به درون  متر یسانت5/0× 5/0ابعاد 

( دو درصد WAآگار )-پتری حاوی محیط کشت آب

شده به  ی پتری کشت دادهها تشتکمنتقل شدند. 

سلسیوس  ةدرج 25 انکوباتور با دمایاتاقک درون 

روز و پس از  چهاردهاز هفت الی  پسانتقال یافتند. 

گیاهی، برای  قطعاتقارچ در اطراف  یها سهیررشد 

خالص از روش نوک ریسه استفاده شد  پرگنة ةتهی

(Strobel & Daisy, 2003نگهدار .) تا زمان  ها هیجدای

 انجام شد. PDAروی محیط کشت  بررسی

 Acremoniumط به جنس مربو ةجدای ةتعیین گون

 (oat meal agar) درصد 3روی محیط کشت آرد یوالف 

 12روز در شرایط تناوب نوری  دهبه مدت  ینگهدارو 

ساعت نور نزدیک به  12ساعت تاریکی مداوم و 

سلسیوس انجام  ةدرج 25( و دمای NUVفرابنفش )

و  ها یدیکنمشخصات  پایةگرفت. شناسایی گونه بر 

قارچ و  ةپرگن های ویژگیو  ها آن ةزفیالیدها و اندا

صورت  (اسکلروتسختینه )د نبوهمچنین وجود و یا 

 . (Gams, 1971)گرفت 

مربوط به جنس  ةجدای ةتعیین گون

Aureobasidium  روی محیط کشتPDA  انجام

 ةپتری حاوی پرگن یها تشتکگرفت. برای این منظور، 

 ةدرج 25قارچ در شرایط تاریکی مداوم و دمای 

سیوس و به مدت هفت روز نگهداری شدند. سل

 ةپرگنه، نحو های ویژگی پایةشناسایی گونه بر 

د کالمیدوسپور و نبو، وجود و یا ها یدیکنزایی،  کنیدی

 & de Hoog)کالمیدوسپور صورت گرفت  های ویژگی

Hermanides-Nijhof, 1977.) 

 Chaetomiumمربوط به جنس  ةجدای ةتعیین گون

 (corn meal agar)آگار -ذرت روی محیط کشت آرد

پتری  یها تشتکصورت گرفت. برای این منظور، 

 25قارچ در شرایط تاریکی مداوم و دمای  ةحاوی پرگن

سلسیوس به مدت هفت روز نگهداری شدند.  ةدرج

پرگنه، مشخصات  های ویژگی پایةشناسایی گونه بر 

آسکوکارپ، آسک و آسکوسپور صورت گرفت 

(Watanabe, 2002)مربوط  ةجدای ةرای تعیین گون. ب

پتری حاوی  یها تشتک،  Chalastosporaبه جنس

شده در شرایط تناوب نوری،  تلقیح SNAمحیط کشت 

ساعت تحت نور نزدیک  12ساعت تاریکی مداوم و  12

پتری حاوی محیط  یها تشتکبه فرابنفش و همچنین 

تاریکی مداوم و  طیشرا تلقیح شده در PDAکشت 

سلسیوس برای مدت هفت روز  ةدرج 25دمای 

 های ویژگی پایةنگهداری شدند. شناسایی گونه بر 

 ازجملهو کنیدیوفور،  ها یدیکنپرگنه، مشخصات 

 زا یدیکن یها یاخته های ویژگیشکل، رنگ و اندازه و 

 . (Crous et al., 2009)انجام گرفت 

 Clonostachysتعیین گونة جدایة مورد نظر از جنس 

درصد  3 (oat meal agar) د یوالفروی محیط کشت آر

ساعت شرایط  12ساعت تاریکی مداوم و  12در شرایط 

درجة سلسیوس به  25نوری نزدیک به فرابنفش و دمای 

. شناسایی گونه بر پایة گرفت انجاممدت هفت الی ده روز 

های پرگنه، مشخصات کنیدی و کنیدیوفور صورت  ویژگی

 (. Schroers, 2001گرفت )

روی Dendrothyrium جدایه از جنس  ةتعیین گون

صورت  PDAو  OMA ،MEA یها کشتمحیط 

 ةپتری حاوی پرگن یها تشتکگرفت. برای این منظور 

سلسیوس زیر  ةدرج 25روز در دمای  دهقارچ به مدت 

ساعت  12ساعت تاریکی و  12نوری  ةبا دور NUVنور 

 (.Varkley et al., 2014روشنایی قرار داده شدند )

از  Fusariumجنس  یها هیجدا ةتعیین گونبرای 

استفاده شدند.  CLAو  PDA ،SNAکشت  یها طیمح

 یها طیمحپتری حاوی  یها تشتکبرای این منظور 

، به ترتیب به مدت سه روز و SNAو  PDAکشت 

سلسیوس و در شرایط  ةدرج 25هفت روز در دمای 

تاریکی مداوم نگهداری شدند. تشتک پتری حاوی 

ساعت تاریکی  12نیز در شرایط  CLAمحیط کشت 

ساعت زیر  12سلسیوس و  ةدرج 20مداوم و دمای 

نور مخلوط فلئورسنت و نور نزدیک به فرابنفش و 

روز  چهاردهسلسیوس به مدت  ةدرج 25دمای 

مشخصات  پایةنگهداری شدند. شناسایی گونه بر 

 یها یژگیو، PDAپرگنه در محیط کشت 
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 یها یژگیوو  CLAاسپورودوکیوم در محیط کشت 

تشکیل  چگونگیشکل، اندازه و  مانند یشناخت ختیر

، تشکیل ها یدیماکروکن ة، شکل و اندازها یدیکروکنیم

کالمیدوسپورها و  ةو شکل و انداز نشدن و یا تشکیل

صورت  SNAفیالیدها در محیط کشت  های ویژگی

 . (Leslie & Summerell, 2006)گرفت 

روی  Trichotheciumجنس  ةجدای ةتعیین گون

به مدت هفت روز در  ینگهدارو  PDAمحیط کشت 

سلسیوس  ةدرج 25شرایط تاریکی مداوم و دمای 

پرگنه،  های ویژگی پایةانجام گرفت. شناسایی گونه بر 

کنیدزایی صورت گرفت  چگونگیکنیدی و  های ویژگی

(Yun et al., 2013) . 

روی  Trichurusمربوط به جنس  ةتعیین گون

و نگهداری در شرایط  PCAو  PDAکشت  یها طیمح

سلسیوس و به مدت  ةدرج 25تاریکی مداوم و دمای 

 پایةروز انجام شد. شناسایی گونه بر  دههفت الی 

 یاختةپرگنه، مشخصات سینما، کنیدی و  های ویژگی

 .(Hasselbring, 1900)انجام گرفت  زا یدیکن

قارچی، اسالیدهای  یها اندام بررسیبرای 

الکتوفنل و  یها محلولپی با استفاده از میکروسکو

کاتن بلو تهیه شده و با استفاده از -الکتوفنل

 ( مدلOlympus, Japanمیکروسکوپ نوری الیمپوس )

BH2 مورد از هریک از  پنجاه کم دستند. شد بررسی

شدند.  یریگ اندازهقارچی مورد نظر  یها اندام

 ,Gams)قارچی با استفاده از منابع معتبر  یها هیجدا

1971; de Hoog & Hermanides-Nijhof, 1977;. 

Hasselbring, 1900; Schroers, 2001; Watanabe,. 

2002; Leslie & Summerell, 2006; Crous et al.,. 

2009; Hirooka et al., 2012; Yun et al., 2013 )

در این  آمده دست به یها هیجدا همةشناسایی شدند. 

شناسی پردیس کشاورزی  اریتحقیق در آزمایشگاه بیم

و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در استان البرز 

 .شوند یمنگهداری 

 ةتود ةتهی منظور بهمولکولی،  یها یبررسدر 

از محیط  ،DNAمیسلیومی مورد نیاز برای استخراج 

استفاده  PDAو محیط کشت جامد  PDBکشت مایع 

وش از ر (ژنومیژنگانی ) DNAاستخراج  برایشد. 

Zhong & Steffenson (2001)  استفاده شد. برای

از  یا هسته rDNAاز  ITS1-5.8S-ITS2نواحی  افزایش

 استفاده شد ITS4به همراه  ITS1ترکیب آغازگرهای 

(White et al., 1990 واکنش .)PCR در دستگاه 

 ( انجام گرفت.Eppendorf, Germanyترموسایکلر )

با  ها یتوال، این اه آنپس از تعیین توالی و ویرایش 

 ( مقایسهNCBIی موجود در بانک ژن )ها یتوالدیگر 

با  آمده دست (. نتایج بهVan & Wachter, 1993شدند )

ها مقایسه و تعیین نام  شناختی جدایه شناسایی ریخت

 .شد دییتأ ها گونه

 

 و بحث نتایج

 یها شاخهقارچی از  ةجدای 212 شمارتحقیق  این در

( در ایران L. Prunus cerasus) سالم درختان گیالس

شناختی و  ریخت های ویژگی پایةبه دست آمدند و بر 

-ITS1 ةبا استفاده از توالی نوکلئوتیدی ناحیهمچنین 

5.8S-ITS2 یها جنسمتعلق به  ةده گون 
Acremonium ،Aureobasidium، Chaetomium ،

Chalastospora ،Clonostachys ،Dendrothyrium  ،

Fusarium ،Trichothecium  وTrichurus  شناسایی

قارچی  یها گونهشدند. توصیف و بحث مربوط به 

 آورده شده است. زیرشناسایی شده در این تحقیق در 

 
Acremonium sclerotigenum (Moreau & R. 

Moreau ex Valenta) W. Gams, Cephalosporium-

artige Schimmelpilze: 45 (1971) 

 شده یبررس یها نمونه

، خوانسار، ES13و  ES8 ،ES9 ،ES11 ،ES12ی ها هیجدا

، PK1ی ها هیجدا. 1393استان اصفهان، اردیبهشت 

PK2 ،PK5 ،PK6 ،PK7 ،PK8 ،PK10 ،PK13 ،PK14 ،

PK15 ،PK16 ،PK17 ،PK19  وPK23 ،پل خواب ،

، AR22 ،AR23ی ها هیجدا. 1392استان البرز، مهر

AR25  وAR271394 ، سرعین، استان اردبیل، مهر .

، استان زهرا نیبوئ، GA17و  GA15 ،GA16ی ها هیجدا

و  KE13 ،KE14 ،KE16ی ها هیجدا. 1393قزوین، تیر 

KE17 ؛ شمارة 1393، رفسنجان، استان کرمان، مهر

 .UTFC-EP4دسترسی در کلکسیون دانشگاه تهران: 

روز روی محیط کشت  دهقارچ پس از  ةقطر پرگن

OA ،34 ر سطح به رنگ صورتی بود. پرگنه د متر یلیم
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روشن و متمایل به سفید و در زیر به رنگ کرم بود. 

 یها سهیراز  ییها رشتهفیالیدها ساده و اغلب روی 

در قسمت  دهایالیفشده تشکیل شدند.  بافته هم به

به سمت انتها باریک  جیتدر بهبوده و  ترعریضقاعده 

 25-40(6/32×)1-2(4/1) دهایالیف ةشدند. انداز

 ةشکل، دیوار یا استوانه ها یدیکن. استتر میکروم

 3-5(1/4×)1-5/1(2/1و به ابعاد ) رنگ یبصاف، 

کروی شکل و به ابعاد  ها اسکلروتند. اشتمیکرومتر د

 (.1میکرومتر دیده شدند )شکل  90-50

 یها یتوال دیگر با گونه نیا به مربوط ةیجدا یتوال

 درصد 100( NCBI) ژن بانک در موجود ةمربوط

اغلب  Acremonium جنس  یها گونه .داشت انندیهم

 یها قارچ عنوان به ها آنبوده و برخی از  رست پوده

  ةاند. گون انسانی و جانوری گزارش شده یزا یماریب

A. sclerotigenum یک قارچ خاکزی معمول  عنوان به

  ة(. گونIsaia et al., 2000) است  شدهشناخته 

A. sclerotigenum از گیاه  رست درونرچ قا عنوان به

Terminalia bellerica  از کشور هندوستان جداسازی

ضد میکروبی و سیدروفوری آن  یها تیفعالشده و 

(. Prathyusha et al., 2014ه است )شد یبررس

 یها اندامقارچ  عنوان بهبار  نخستینبرای  گونه نیا

(. Asgari et al., 2004هوایی جو از ایران گزارش شد )

از  رست درونقارچ  عنوان بهبرای نخستین بار  هگون نیا

 .شود یمگزارش  جهاندرختان گیالس در 

 

 
. Cو  Bپس از ده روز،  OA. پرگنة قارچ روی محیط کشت PK1 :A؛ جدایة Acremonium sclerotigenum. گونة 1شکل 

 .ها یدیکن. G وF . فیالیدها، Eو D  ، ها اسکلروت
Figure 1. Acremonium sclerotigenum; isolate PK1: A. Colony on OA after 10 days, B & C. Sclerotia, D & E. 

Phialides, F & G. Conidia. 

 
Aureobasidium microstictum (Bubák) W.B. 

Cooke, Mycopathologia et Mycologia Applicata 

17(1): 37 (1962) 
 

 شده یبررس یها نمونه

. 1392، استان البرز، مهر ، برغان1CS3و  1CS1 ةجدای

محمدشهر، استان البرز، مرداد  MO4و  MO3 ةجدای

دسترسی در کلکسیون دانشگاه تهران،  ة؛ شمار1393
UTFC-EP12. 

پس از  PDAقارچ روی محیط کشت  ةقطر پرگن

قارچ  ةشد. پرگن یریگ اندازه متر یلیم 34هفت روز 

صاف و لزج و به رنگ صورتی کمرنگ دیده  صورت به

. با گذشت زمان به دلیل تولید کالمیدوسپور، تیره شد

، رنگ یب ها ومیسلیمتغییر یافت.  یا قهوهو به رنگ 

بودند. قطر  متعددیعرضی  یها وارهیدصاف و با 

 ةشد. در پرگن یریگ اندازهمیکرومتر  4-8ها  سهیر

نازک تشکیل  ةبا دیوار رنگ یا قهوه یها ومیسلیممسن، 
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متمایز و غیر  صورت به زا یدیکن یها یاختهشدند. 

زای  کنیدی یها یاختهمتمایز از میسلیوم دیده شدند. 

و یا چماقی و  یا استوانهمتمایز به اشکال راست، 

زای  کنیدی یها یاختهمیکرومتر بودند.  10-30ة انداز به

بینابینی و یا انتهایی تشکیل شده  صورت بهغیر متمایز 

 یها یدیکن. دندآور به وجودبالستیک را  یها یدیکنو 

 (denticel)کوچک  یها دندانهروی  همزمانبالستیک 

ثانویه  یها یدیکنو تولید  یزن جوانهتشکیل شدند. 

، رنگ یب آغازدر  ها یدیکندیده شد.  وفور به

اغلب یک ، بیضوی شکل، با سطح صاف و ای یاخته تک

میکرومتر دارند  6-18(4/10×)3-5(5/3هیلوم و به ابعاد )

 1-2ی تغییر یافته، ا قهوهشت زمان به رنگ که با گذ

 9-18(25/13) ×4-8(7/6) ها آنای بوده و ابعاد  یاخته

 یها یدیاندوکن ها در برخی جدایه ندرت بهمیکرومتر بود. 

 6-10(6/8×)3-4(3/3و به ابعاد ) رنگ یب، یا اختهی تک

 (.2ها دیده شدند )شکل  میسلیوم رونمیکرومتر د

متمایز، نازک  یزا یدیکن یاختةبا داشتن  گونه نیا

های  و میسلیوم ها یدیکن ای یاخته ةبودن دیوار

 de Hoog)متمایز است  A. pullulansة از گون رنگ رهیت

& Hermanides-Nijhof, 1977). Legaut et al. 

در کانادا  Pinus banksianaرا از گیاه  گونه نیا (1988)

آن را از  نیز Mulenko et al. (2008)گزارش کردند. 

در لهستان جداسازی  Convallaria majalis گیاه

 رست درونقارچ  عنوان بهتاکنون  گونه نیاکردند. 

جدیدی برای فلور  یةآرا گونه نیاگزارش نشده است. 

  عنوان بهبار  نخستینقارچی ایران بوده و برای 

گزارش  جهاناز درخت گیالس در  رست درونقارچ 

 .شود یم

 

 
. پرگنة Bپس از هفت روز،  PDA. پرگنة قارچ روی محیط کشت 1CS1 :A جدایة؛ Aureobasidium microstictum . گونة2 شکل

. Kو  رنگ رهیت. کنیدی J، ها یدیکن. Iو  H، ها یدیاندوکن. G، زا یدیکنی ها یاخته. C–Fپس از چهارده روز،  PDAقارچ روی 

 .رنگ رهیتی ها ومیسلیم
Figure 2. Aureobasidium microstictum; isolate 1CS1: a. Colony on PDA after 7 days, b. Colony on PDA after 14 

days, c-f. Conidiogenous cells, g. Endoconidia, i and h. Conidia, J. Dark conidia and j. Dark hyphae. 

 

Chaetomium globosum Kunze ex Fr., Systema 

Mycologicum 3: 255 (1829) 

 شده یبررس یها نمونه

، SA20و  SA13 ،SA14 ،SA15 ،SA16 یها هیجدا

، SA50 یها هیجدا. 1392سنقرآباد، استان البرز، مهر 

SA51 ،SA55 ،SA57  وSA59 سنقرآباد، استان ،

، SA80 ،SA83 یها هیجدا. 1394البرز، اردیبهشت 

SA85 ،SA86  وSA87 سنقرآباد، استان البرز، مرداد ،
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، TE10 ،TE11 ،TE13 ،TE15 یاه هیجدا. 1394

TE16 ،TE17 ،TE18 ،TE19 ،TE20 ،TE21 ،TE22 ،

TE23 ،TE25 ،TE26 ،TE27 ،TE29 ،TE30 و .TE31 

،  GA1یها هیجدا. 1393شهریار، استان تهران، مرداد 

GA2 ،GA3 ،GA6 ،GA7 ،GA9  وGA10 ،

، CH3 یها هیجدا. 1393، استان قزوین، تیر زهرا نییبو

CH4 ،CH6 ،CH7، CH8 ،CH9 ،CH11 ،CH12 ،

CH13 ،CH15  وCH16 چهارمحال بختیاری، استان ،

دسترسی در  ة؛ شمار1393شهرکرد، اردیبهشت 

 .UTFC-EP18کلکسیون دانشگاه تهران: 

آگار -روی محیط کشت آرد ذرت قارچ ةپرگن

(CMA) سطح تشتک  همةاز گذشت هفت روز  پس

د زیادی قارچ رش ةپرگنمتری را پر کرد.  سانتی 8پتری 

 ها میسلیوم. داشته و به رنگ سبز زیتونی دیده شد

هستند.  روشن تا زیتونی و با سطح صاف یا قهوه

در سطح پرگنه  رنگ اهیسبه شکل نقاط  ها آسکوکارپ

از نوع  ها آسکوکارپپراکنده تشکیل شدند.  صورت به

تیره و به اشکال کروی و  یا قهوهپریتسیوم، به رنگ 

واجد موهای بلند،  ها ومیتسیرپبیضوی دیده شدند. 

 ةکمرنگ، دارای دیوار یا قهوهساده و بدون انشعاب، 

 ةضخیم و زوائد زگیل مانند در سطح خود و با دیوار

× 3-4(5/3) ها آنعرضی دیده شدند و ابعاد 

گرزی شکل  ها آسکمیکرومتر بود.  330-50(200)

 45-60(6/54×)10-13(8/11) ها آنبوده و ابعاد 

ر بود. هر آسک حاوی هشت آسکوسپور بود. میکرومت

، به رنگ یا اختهی تکآسکوسپورها لیمویی شکل، 

× 7-8(4/7صاف و به ابعاد ) ةتیره، با دیوار یا قهوه

 (.3بودند )شکل 11-9(8/9)

ی ها یتوالبا دیگر  گونه نیاتوالی جدایة مربوط به 

همانندی  100 (NCBI)مربوطة موجود در بانک ژن 

را  C. globosum، گونه Longoni et al. (2012)داشت. 

جداسازی  Vitis viniferaرست از  قارچ درون عنوان به

 ازجملهی مختلفی ها زبانیمدر ایران از  گونه نیا. اند کرده

(. Ershad, 2009سویا، پنبه و ذرت گزارش شده است )

رست  قارچ درون عنوان بهبرای نخستین بار  گونه نیا

 .شود یمان گزارش درختان گیالس از جه

 

 
. پریتسیوم Bپس از هفت روز،  CMA. پرگنة قارچ روی محیط کشت SA13 :A؛ جدایة Chaetomium globosum. گونة 3شکل 

 . آسکوسپورها.F، ها آسک. Eو D . موهای سطح آسکوکارپ، Cبالغ، 

Figure 3. Chaetomium globosum; isolate SA13: A. Colony on CMA after seven days, B. Mature perithecium, C. 

Ascomatal hairs, D, E. Asci, F. Ascospores. 

 

Chalastospora gossypii (Jacz) U. Braun, Crous, 

Persoonia 22: 144 (2009)  

 شده یبررس یها نمونه

، میانه، 1M5و 1M1 ،1M2 ،1M3 ، 1M4 یها هیجدا

د، ، مرنAS15 ة. جدای1392آذربایجان شرقی، آذر 

دسترسی در  ة؛ شمار1394آذربایجان شرقی، مهر 

 .UTFC-EP8کلکسیون دانشگاه تهران: 

از  پس PDAروی محیط کشت  قارچ ةپرگن

 یمتر یسانت 8دیش سطح پتری همةگذشت هفت روز 

پرگنه به رنگ سبز زیتونی دیده شد. روی را پر کرد. 
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ها منشعب و به رنگ سبز  میسلیوم ،SNAمحیط کشت 

زایی  دیده شدند. محل کنیدی روشنای  قهوه زیتونی تا

در سطح کنیدیوفور دیده  رنگ رهیت یها زخم صورت به

شد. کنیدیوفورهای قارچ رشد محدودی داشته و 

میانی و انتهایی دیده شدند. کنیدیوفورها  صورت به

ه و به رنگ زیتونی روشن بودند. ابعاد اشتسطح صاف د

میکرومتر بود.  6-12(6/8× )2-5/3(4/2کنیدیوفورها )

 به اشکال بیضوی، سیلندری و  ها یدیراموکن

 عرضی حقیقی و به ابعاد  ةدیوار 0-3چماقی، 

ند. اشتمیکرومتر د 24-12(5/18× )4-3(2/3)

و پایدار  طویل نسبتبه  یها رهیزنجدر  ها یدیکن

به رنگ زیتونی تا  ها یدیکنآکروپتال تشکیل شدند. 

یضوی باریک، روشن، سطح صاف و شکل ب یا قهوه

 عرضی حقیقی و به ابعاد  ةدیوار 0-2دارای 

 (.4بودند )شکل  13-8(6/10×)3-5/2(7/2)

 یها یتوال دیگربا  گونه نیامربوط به  ةتوالی جدای

 درصد 99( NCBIمربوطة موجود در بانک ژن )

بار از  نخستینبرای  گونه نیاداشت. در ایران  همانندی

گزارش  Cladosporium malorumعنوان  به گیاه جو و

 1392(. هرقلی در سال Asgari et al., 2004شد )

 رست درونقارچ  عنوان بهبار  نخستینرا برای  گونه نیا

گزارش کرد. این نمونه برای  جهاناز درختان انگور در 

درختان گیالس  رست درونقارچ  عنوان بهبار  نخستین

 .شود یمگزارش  جهاناز 

 

 
. Cو  Bپس از هفت روز،  PDA. پرگنة قارچ روی محیط کشت 1M1 :A؛ جدایة Chalastospora gossypii . گونة4شکل 

 ها. . راموکنیدیHو  G زا،  ی کنیدیها یاخته  D-.Fهای کنیدیایی،  زنجیره
Figure 4. Chalastospora gossypii; isolate 1M1: A. Colony on PDA after seven days, B, C. Conidial chains, D, E. 

Conidiogenous cell, F–H. Ramoconidia. 

 

Clonostachys rosea (Link). Schroers, Samuels, 

Seifert & W. Gams, Mycologia 91: 369 (1999)  

 شده یبررس یها نمونه

، 15SA1 ،15SA2 ،15SA3 ،15SA4 یها هیجدا

15SA5 ،15SA10 ،15SA11 ،15SA12  15وSA13 ،

دسترسی در  ة؛ شمار1392هر سنقرآباد، استان البرز، م

 .UTFC-EP21کلکسیون دانشگاه تهران: 

روی محیط داشته و  سریعیرشد  قارچ ةپرگن

از گذشت هفت روز سطح تشتک  پس OAکشت 

قارچ به دلیل  ةپرگن. متری را پر کرد سانتی 8پتری 

داشت. سطح  یا پنبههوایی حالت  یها سهیروجود 

ایی رنگ شیری کنیدی یها تودهپرگنه به دلیل وجود 

. و در سطح زیرین نیز سفید متمایل به کرم بود داشت

 یها گمانیپ PDAقارچ روی محیط کشت  ةپرگن

بارز این جنس تشکیل  ةمشخصتولید کرد.  یزردرنگ

و کنیدیوفور  (Verticillium-likeاولیه )کنیدیوفور 
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(. Schroers, 2001) است ((Penicillium-likeثانویه 

روی کنیدیوفور اولیه  یبررس دمورهای  در جدایه

فراهم  صورت به( Verticillateفیالیدهای ورتیسیلیت )

این نوع  ةتایی تشکیل شدند. انداز 2-5 یها دستهو در 

میکرومتر بود. روی  25-47(4/34)×2-3(6/2فیالیدها )

( و Penicillateکنیدیوفور ثانویه فیالیدهای پنی سیلیت )

میکرومتر تشکیل شد.  10-14(2/12×)2-3(4/2به ابعاد )

، در رأس (truncate)مسطح  صورت بهدر قاعده  ها یدیکن

 ، راست تا کمی خمیده رنگ یبتر، کروی و عریض

میکرومتر بودند  5-11(1/7× )2-5(1/3و به اندازة )

 (.5)شکل 

 یها یتوال دیگربا  گونه نیامربوط به  ةتوالی جدای

 رصدد 100( NCBIمربوطة موجود در بانک ژن )

جنس  یها گونهداشت. شناسایی  همانندی

Clonostachys تنوع انشعابات کنیدیوفورهای  بر پایة

، نرخ ها یدیکن ةاولیه و ثانویه، فراوانی فیالیدها، انداز

پرگنه  های ویژگیرشد در شرایط آزمایشگاهی و 

طور  به گونه نیا. ردیگ یمرنگ پیگمان صورت  ازجمله

کزی شناخته شده و در یک قارچ خا عنوان به عمده

(. Schroers, 2001) دارداهمیت  بیولوژیککنترل 

 رست درونقارچ  عنوان بهبار  نخستینبرای  گونه نیا

 .شود یمگزارش  جهاندرختان گیالس در 

 

 
وی . پرگنة قارچ رBپس از هفت روز،  OAپرگنة قارچ روی محیط کشت  15SA1 :.A؛ جدایة Clonostachys rosea. گونة 5شکل 

 .ها یدیکن G–I.. کنیدیوفورهای اولیه و ثانویه، C–Eپس از هفت روز،  PDAمحیط کشت 
Figure 5. Clonostachys rosea; isolate 15SA1: A. Colony on OMA after 7 days, B. Colony on PDA after seven days, 

C–E. Primary and secondary conidiophores, G –I. Conidia. 

 

Dendrothyrium variisporum Verkley, Göker. & 

Stielow, Persoonia 32: 36 (2014) 

 شده یبررس یها نمونه

 KJ14 ،KJ5 ،KJ6 ،KJ7 ،KJ8 ،KJ10 ،KJ11ی ها هیجدا

. 1393، بیرجند، استان خراسان جنوبی، شهریور KJ12و 

و  HA1 ،HA2 ،HA5 ،HA6 ،HA7 ،HA8ی ها هیجدا

HA9؛ شمارة 1394اد ، مالیر، استان همدان، خرد

 .UTFC-EP27دسترسی در کلکسیون دانشگاه تهران: 

 OA ،64قارچ روی محیط کشت  ةپرگنقطر 

 یا قهوهبه رنگ ، . کنیدیوما از نوع پیکنیدبود متر یلیم

پس و در محیط کشت  فرورفتهسطحی یا کمی ، تیره

 400-500پیکنیدها  ة. اندازنداز هفت روز تشکیل شد

به ، فیالیدکاز نوع  زا یدیکن یها یاختهبود.  میکرومتر

 ةو به اندازاشکال مخروطی، سیلندری و آمپولی 

 یها یدیکن. ندمیکرومتر بود 18-4(7/9)×5-2(4/3)

بالغ به رنگ  یها یدیکنبوده و  رنگ یبجوان و نابالغ 
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 ،بیضوی ها یدیکنکمرنگ دیده شدند.  یا قهوه

  ةاندازشکل و با  یمرغ تخمو یا  سیلندری

 (.6)شکل  ندمیکرومتر بود 5-3( 8/3× )2-5/1(7/1)

 یها یتوال دیگربا  گونه نیامربوط به  ةتوالی جدای

 درصد 99( NCBIمربوطة موجود در بانک ژن )

و  Erica carneaاز گیاهان  گونه نیاداشت.  همانندی

Vitis vinifera  جداسازی شده است(Varkley et al., 

 قارچی ایران فلور آرایه جدیدی برای گونه نیا(. 2014

 رست درونقارچ  عنوان بهبار  نخستینبوده و برای 

 .شود یمگزارش  جهاناز  گیالسدرختان 

 

 
 10پس از  OAو  PDA ،MEA. پرگنة قارچ روی محیط کشت HA1 :C-A؛ جدایة Dendrothyrium variisporum. گونة 6شکل 

 .ها یدیکن G.و  F، زا یدیکن. یاختة Eروز، 
Figure 6. Dendrothyrium variisporum; isolate HA1: A-C. Colony on PDA, MEA & OA after 10 days, E. 

Conidiogenous cells, F& G. Conidia. 

 

Fusarium sambucinum Fuckel,. Hedwigia 

2(15): 135, Fung. Rhen. no 211 (1863)  

 شده یبررس یها نمونه

، KA27 ،KA28 ،KA35 ،KA39 ،KA45 یها هیجدا

KA46 ،KA47 ،KA48  وKA49 کاشمر، خراسان ،

دسترسی در کلکسیون  ة؛ شمار1393رضوی، فروردین 

 .UTFC-EP30دانشگاه تهران: 

از  پس PDAروی محیط کشت  قارچ ةقطر پرگن

 ة. سرعت رشد جدایاست متر یلیم 65گذشت سه روز، 

به نسبت زیاد بوده و رنگ پرگنه قرمز  یبررس مورد

 یها ومیسلیمقارچ،  ةبود. در پرگن یا وهقهمتمایل به 

هوایی  یها ومیسلیمتشکیل شدند. رنگ  وفور بههوایی 

ها  این جدایه زرد متمایل به نارنجی بود. اسپورودوکیوم

میخک در محیط کشت  یها برگبه رنگ نارنجی روی 

شد. کنیدیوفورها  تیرؤ CLAآگار -برگ میخک

ها  دوکیومدر اسپورو ها یدیماکروکنمنشعب بودند. 

قاعده به  یاختةو  زیت نوکرأسی  یاختةداسی شکل با 

دیواره و  پنجتا  سه(، foot-shapedکفش ) ةشکل پاشن

عرضی و به ابعاد  ةتا شش یا هفت دیوار ندرت به

 همةند. در اشتمیکرومتر د 40-25(5/33×)7-4(5/5)

میکروکنیدی دیده نشد.  یبررس مورد یها هیجدا

منفرد یا پشت سرهم روی  رتصو بهکالمیدوسپورها 

تشکیل شدند. ابعاد  ها یدیکنو همچنین در  ها سهیر

میکرومتر بود. فرم جنسی این جدایه در 10-12 ها آن

 (.7محیط کشت تشکیل نشد )شکل 

ی ها یتوالبا دیگر  گونه نیاتوالی جدایة مربوط به 

درصد  100( و NCBIمربوطة موجود در بانک ژن )

شده  ارائهبا توصیف  گونه نیاهای  همانندی داشت. ویژگی

همخوانی  Booth (1971)و  Nelson et al. (1981)توسط 

عامل پوسیدگی خشک  عنوان به گونه نیادارد. 
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 ,.Sharifi et alی در ایران گزارش شده است )نیزم بیس

ی ها زبانیماز  گونه نیا( 2009(. بنا بر نوشتة ارشاد )2009

خود و خیار نیز گزارش شده پیاز، کلزا، ن ازجملهمختلفی 

رست از  قارچ درون عنوان به F. sambucinumاست. گونة 

جداسازی شده است  Ferula foetidaگیاه 

(Abdulmyanova et al., 2015 .)برای نخستین  گونه نیا

رست از درختان گیالس در جهان  قارچ درون عنوان بهبار 

 .شود یمگزارش 

 

 
های  اسپورودوکیوم PDA ،.Bپرگنة قارچ روی محیط کشت  KA27 :.A؛ جدایة Fusarium sambucinum. گونة 7شکل 

 ها. ماکروکنیدیE–G. . فیالیدها، Dو C شده روی برگ میخک،  لیتشک
Figure 7. Fusarium sambucinum; isolate KA27: A. Colony on PDA, B. Sporodochia on carnation leaf, C, D. 

Phialides, E–G. Macroconidia. 

 

Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg, 

Mitteilungen der Biologischen Bundesanstalt. 

für Land- und Forstwirtschaft 169: 26 (1976) 

 شده یبررس یها نمونه

، ایالم، استان ایالم، EL11و  EL9 ،EL10 یها هیجدا

، Z16 ،Z18 ،Z22 ،Z23 یها هیجدا. 1394شهریور 

Z24 ،Z25 ،Z26  و Z27 ابهر، استان زنجان، مهر ،

، میانه، استان آذربایجان شرقی،  1M9. جدایه 1394

. AS22 و AS19 ،AS20 ،AS21 یها هیجدا. 1392آذر 

 ة؛ شمار1394مرند، استان آذربایجان شرقی، مهر 

 .UTFC-EP31دسترسی در کلکسیون دانشگاه تهران: 

پس از  PDAروی محیط کشت  قطر پرگنة قارچ

ی هوایی ها ومیسلیم. است متر یلیم 6/4گذشت سه روز، 

پرگنه در  پراکنده تشکیل شدند. رنگ صورت بهو  ندرت به

و پس از گذشت چند روز در مرکز  درنگیسفآغاز 

متمایل به ارغوانی شد. رنگ پرگنه در سطح زیرین نیز 

اسپورودوکیوم  CLAارغوانی رنگ بود. در محیط کشت 

دیده شدند. منشعب  صورت بهنیدیوفورها ک تشکیل نشد.

میکرومتر بود.  19-40(2/26×)1-2(6/1اندازة فیالیدها )

پراکنده در سطح محیط کشت  صورت به ها یدیماکروکن

CLA  نسبت باریک و بلند و به تشکیل شدند که

نازک دیده  ةصاف تا کمی خمیده، با دیوار صورت به

انتها شکل رأسی کمی خمیده و به سمت  یاختةشدند. 

. یاختة قاعده پاشنه مانند ردیگ یممخروطی به خود 

(foot-shaped و )دیوارة عرضی و به ابعاد 2-5  

میکرومتر داشتند.  64-20(7/40×)3-5/1(2)

زنجیری و در سرهای دروغین  صورت به ها یدیکروکنیم

مسطح  صورت بهی یا چماقی، در قاعده مرغ تخمبه اشکال 
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میکرومتر بودند.  6-13(10×)1-2(7/1و به ابعاد )

 (.8نشد )شکل  تیرؤکالمیدوسپور در این جدایه 

 یها یتوال دیگربا  گونه نیامربوط به  ةتوالی جدای

درصد  100 (NCBI)موجود در بانک ژن  ةمربوط

 فیبا توصنیز  گونه نیاهمانندی داشت. مشخصات 

 Boothو  Nelson et al. (1981)توسط  شده ارائه

 Ghiasian etتوسط  گونه نیاانی داشت. همخو (1971)

al. (2006)  .از روی ذرت در ایران گزارش شده است

 رست درونقارچ  عنوان بهبرای نخستین بار  گونه نیا

 .شود یمگزارش  جهاندرختان گیالس از 

 

 
 C.و  Bهفت روز،  پس ازPDA . پرگنة قارچ روی محیط کشت AS19 :A؛ جدایة Fusarium verticillioides. گونة 8شکل 

 ها. . میکروکنیدیFو  Eماکروکنیدی،  D.کنیدیوفورها، 

Figure 8. Fusarium verticillioides; isolate AS19: A. Colony on PDA after 7 days, B, C. Conidiophore, D. 

Macroconidium, E, F. Microconidia. 

 

Trichothecium roseum (Pers.) Link, Magazin 

.der Gesellschaft Naturforschenden Freunde 

Berlin 3(1): 18, t. 1:27 (1809) 
 

 شده یبررس یها نمونه

، KA13 ،KA14 ،KA15 ،KA16 ،KA17 یها هیجدا

KA18 ،KA19 ،KA20 ،KA21 ،KA22 ،KA23 ،

KA24 ،KA25 ،KA29 ،KA30 ،KA31 ،KA32 ،

KA33 ،KA34 ،KA36 ،KA37 ،KA38 ،KA40 ،

KA41 ،KA42 ،KA43  وKA44 کاشمر، استان ،

، UR6 یها هیجدا. 1393خراسان رضوی، فروردین 

UR7 ،UR9 ،UR11  وUR12 ،خوی، آذربایجان غربی ،

، KJ1 ،KJ2 ،KJ3 ،KJ9 یها هیجدا. 1393اردیبهشت 

KJ13 ،KJ14 ،KJ15 ،KJ20 ،KJ21 ،KJ22 ،KJ23 ،

KJ29 ،KJ33 ،KJ34 ،KJ35  وKJ36 بیرجند، استان ،

، KS1 یها هیجدا. 1393ریور خراسان جنوبی، شه

KS2 ،KS3 ،KS4 ،KS5 ،KS6 ،KS9،KS10  ،KS13 ،

KS17 ،KS22 ،KS23 ،KS24 ،KS26 ،KS27 ،KS28 

، اسفراین، استان خراسان شمالی، اردیبهشت KS29و 

دسترسی در کلکسیون دانشگاه تهران:  ة؛ شمار1394

UTFC-EP39. 

، پس از PDAقارچ روی محیط کشت  ةقطر پرگن

قارچ به رنگ  ةپرگن. رسید متر یلیم 45ز به هفت رو

و رنگ  درنگیسف ةصورتی متمایل به نارنجی، با حاشی

اسپورزایی سریع و به میزان . بود رنگ کرمپشت پرگنه 

کنیدیوفورها  زیاد در کل سطح پرگنه صورت گرفت.

 ، رنگ یبباریک و بلند، ساده و بدون انشعاب، 

 عاد با کمی متورم در قسمت نوک و به اب

. میکرومتر بودند 160-62(4/103×)4-3(7/3)

( و از تورم basipetalبن سو ) صورت به ییزا یدیکن

 .کرد یمانتهایی کنیدیوفور به سمت پایین ادامه پیدا 

 زیگزاگی صورت بهدر انتهای کنیدیوفور  ها یدیکن

بوده،  یا اختهی تک درآغاز ها یدیکن. شدند یمتشکیل 

 ای یاختهعرضی، دو  ةیک دیوار با تشکیل جیتدر بهاما 

، بیضوی شکل، سطح صاف، رنگ یب ها یدیکن .شدند
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یک هیلوم باریک و خمیده و انتهای تخت و به ابعاد 

 (.9شکل ) نداشتد 19-11(9/14×)10-5(7/7)

 یها یتوال دیگربا  گونه نیامربوط به  ةتوالی جدای

درصد  100 (NCBI)موجود در بانک ژن  ةمربوط

یک قارچ  Trichotheciumت. جنس داش همانندی

 انگلیا  رست پوده هعمد طور به که بوده یجاز همه

 گونه نیا. (Barnett & Hunter, 1972)ضعیف است 

 ازجملهبرخی گیاهان  ةعامل زوال تنه و شاخ عنوان به

 & Eliss) افرا، فندق، راش و نارون گزارش شده است

Eliss, 1985) . در ایران ( 2009ارشاد ) پایة نوشتةبر

هایی مانند بادام،  روی میزبان گونه نیااز  ییها گزارش

 ,Hergholi)وجود دارد. همچنین هرقلی  و انجیر سیب

از درختان  رست درونقارچ  عنوان بهرا  گونه نیا( 2013

. ده استکرمو در استان آذربایجان غربی گزارش 

از روی  رست درونقارچ  عنوان بهتاکنون  گونه نیا

 .گزارش نشده است جهانس در درخت گیال

 

 
 .B–Dپس از گذشت هفت روز،  PDAپرگنة قارچ روی محیط کشت  KA13 :.Aجدایة ؛ Trichothecium roseum. گونة 9 شکل

 .ها یدیکن  F.و Eکنیدیوفورها، 
Figure 9. Trichothecium roseum; isoalte KA13: A. Colony on PDA after 7 days, B–D. Conidiophores, E, F. Conidia. 

 

Trichurus spiralis Hasselbr., Botanical Gazette 

Crawfordsville 29(5): 321 (1900) 

 شده یبررس یها نمونه

، سنندج، استان SA6و  SA4 ،SA5 یها هیجدا

دسترسی در  ة؛ شمار1393کردستان، اردیبهشت 

 .UTFC-EP40کلکسیون دانشگاه تهران: 

، پس از گذشت PDAت قطر پرگنه روی محیط کش

 SNAاست. روی محیط کشت  متر یلیم 51هفت روز 

سینماهای پراکنده تشکیل  صورت بههای باردة قارچ  اندام

ی کشیده و به ارتفاع ا استوانهشدند. سینماها 

ی زا یدیکنمیکرومتر بودند. بخش  3250-1375(2352)

. سینماها رسد یممیکرومتر  800تا 500سینما به اندازة 

ی راست و صاف با دیوارة ضخیم ها سهیرسمت پایه در ق

داشته که در انتها منشعب هستند. خارهای عقیمی در 

زا وجود دارد. این خارها غیر  ناحیة رأسی و قسمت کنیدی

  ها آنبوده و اندازة  دار موجمنشعب و 

میکرومتر دیده شدند.  145-50(85×)4-2(5/3)

ی شکل و از ا توانهاسزا آمپولی شکل، یا  ی کنیدیها یاخته

میکرومتر  5-9(6/6×)2-3(5/2نوع آنلیدیک و به ابعاد )

ی روشن تا ا قهوهی، به رنگ ا اختهی تک ها یدیکنبودند. 

ی شکل، در قسمت قاعدة مرغ تخمسبز زیتونی، بیضوی یا 

 4-6(6/4×)2-5/3(3( و به ابعاد )truncateتخت )

 (.10میکرومتر بودند )شکل

 T. spiralis ةه که گونشتااین جنس پنج گونه د

در نواحی گرم، نیمه گرم  گونه نیا. هاست آن نیتر عیشا

کمپوست،  ةو معتدل در خاک، ریزوسفر، بستر

یافت  ها در حال تجزیه و فضوالت حیوان یها چوب

برای  گونه نیا(. Komaki et al., 2012) شود یم

قارچ میکرومیست از ایران گزارش  عنوان به نخستین

برای نخستین  گونه نیا(. Komaki et al., 2012شد )

 جهاندرختان گیالس از  رست درونقارچ  عنوان بهبار 

 .شود یمگزارش 
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و D سینماها،  C.و  Bپس از هفت روز، PDA . پرگنة قارچ روی محیط کشت SA4 :A؛ جدایة Trichurus spiralisگونة . 10شکل 

.E زا از کنیدیوفور،  بخش کنیدی F وG .ی کنیدی زا، ها یاختهH  وI .ها یدیکن. 
Figure 10. Trichurus spiralis; SA4 isolate: A. Colony on PDA after seven days, B, C. Synnemata, D, E. Conidium 

bearing portion of conidiophore, F, G. Conidiogenous cells, H, I. Conidia. 
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