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چکیده
زاي زنده و هاي مختلف باعث سازگاري گیاهان میزبان با عوامل تنشهاي اندوفیت اغلب براي گیاه مفید هستند و به روشقارچ
هاي کامال برداري از اندام، نمونه)Prunus cerasus(آلبالوهاي اندوفیت در درختان ناسایی برخی قارچبه منظور ش. شوندغیرزنده می

جدایه اندوفیت قارچی از درختان 176، تعداد در این مطالعه. صورت گرفتهاي ایران در برخی از استانسالم گیاه شامل شاخه و برگ 
گونه 10ریبوزومی،DNAاز ITSیابی ناحیه شناختی و توالیبراساس مطالعات ریخت. تندآلبالو جداسازي شده و مورد مطالعه قرار گرف

Aureobasidium namibiae ،A. pullulans ،Alternaria multiformis ،Botryosphaeria dothidea ،Cladosporiumبه اسامیقارچی 

tenuissimum ،Coniolariella limonispora ،Didymosphaeria variabile،Epicoccum nigrum ،Lecanicillium muscarium و
Neoscytalidium dimidiatumگونهکه از این میانهاي اندوفیت از درختان آلبالو در ایران شناسایی شدندبه عنوان قارچ ،

Aureobasidium namibiae جز ه در این تحقیق بشناسایی شدههاي تمامی گونه،همچنین. باشدمیقارچی ایران جدید بیوتايبراي
.شوندبراي نخستین بار به عنوان قارچ اندوفیت از درختان آلبالو در دنیا گزارش میA. pullulansگونه 

همزیستیفیلوژنی،بندي،، ردهدرختان چوبیتنوع، :هاي کلیديواژه

Introduction of some endophytic fungi of sour cherry trees (Prunus cerasus) in Iran
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Summary
Endophytic fungi are beneficial fungi to their host plants and help them to endure biotic and abiotic stresses with

different methods. In order to identify some endophytic fungi of sour cherry trees, healthy plant samples including
twigs and leaves were collected from several provinces of Iran. A total number of 176 isolates were obtained and
studied taxonomically. Based on morphological features and ITS regions sequence data, 10 different fungal species,
namely, Aureobasidium namibiae, A. pullulans, Alternaria multiformis, A. rosae, Botryosphaeria dothidea,
Cladosporium tenuissimum, Coniolariella limonispora, Didymosphaeria variabile, Epicoccum nigrum, Lecanicillium
muscarium, and Neoscytalidium dimidiatum were identified as endophytic fungi of sour cherry trees in Iran. Among
these species, Aureobasidium namibiae is new for the mycobiota of Iran. All identified species except A. pullulans, are
reported here for the first time as endophytic fungi of sour cherry trees in the world.
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دانشکده علوم و مهندسی کشاورزي، پردیس کشاورزي و ارایه شده بهفربردي فتوحینگارنده اول به راهنمایی دکتر خلیلکارشناسی ارشدنامهبخشی از پایان*
، کرجتهرانشگاهنمنابع طبیعی دا
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مقدمه

از تیره ، L.Prunus cerasusدرخت آلبالو با نام علمی
-بوده و درخت کوچکی است که خزان(Rosaceae)سرخیانگل

مرغی شکل و هاي آلبالو به صورت بیضوي، تخمبرگ. استکننده 
نسبت به گیالس آلبالو در سطح کمتري . هستندیا نوك تیز 

یزان تولید این میوه به مصرف صنایع بیشترین م. دشوکشت می
غذایی رسیده و امروزه محصوالت متنوعی از این میوه در 

Nemati & Abdollahzadeh(رسدبه فروش میبازارهاي دنیا 

2009.(
طبیعیهاياکوسیستمدرتاکنونکهگیاهانیاغلب

ظاهريعالیمکههاقارچازگروهیوسیلهبهاند،شدهمطالعه
اینبهکهشوندمیکلونیزهکنند،نمیایجادگیاهاندرمشخصی

.(Schulz & Boyle 2006)شودمیگفتهاندوفیتها،قارچازدسته
تمامشوند،آشکاريعالیمایجادباعثکهاینبدونهاقارچاین

گیاهانهايبافتداخلراآنازبخشییاخودزندگیدورهطول
& Hyde)کنندمیسپري Soytong 2008).اززیاديشمار

اینوداشتهبیمارگرهايقارچبانزدیکیارتباطها،اندوفیت
نهفتگیدورهگسترشنتیجهدروهاآنازکهداردوجوداحتمال

فرضیهاینهمچنین،. باشندآمدهوجودبهزاییبیماريکاهشو
شدهشناختهبیمارگرهايبامقایسهدرهااندوفیتکهداردوجود
رواینازوهستندبیشتريتغییرپذیريدارايمراتببهیگیاه
قبیلازخصوصیاتیدربیمارگرهابامقایسهدربیشتريتنوع
یاوزاییبیمارينهفتگی،دورهکلونیزاسیون،آلودگی،مکان

Liu(دارندساپروفیتی et al. 2010.(تمامازهاقارچاین
جداسازياند،گرفتهقرارمطالعهموردحالبهتاکههاییمیزبان

دریازيوزيخشکیغیرآونديوآونديگیاهانتمامواندشده
.(Weber 2009)باشندمیهاآنزیستگاه

هاي اندوفیت گیاهان چوبی از تنوع زیادي برخوردار قارچ
. باشندهاي تاکسونومیکی مختلف میهستند و متعلق به گروه

ها در گیاهان چوبی، این فیتبا وجود تنوع و فراوانی زیاد اندو
ها با گیاهان میزبان در مقایسه کنش آنبرهمهمچنینو ها قارچ

کمتر مورد توجه ،برگهاي موجود در گیاهان باریکبا اندوفیت
).Weber 2009(اند قرار گرفته

Hyde(هاید و همکاران  et al. 1997(، گونه
Apiosordaria striatispora (Furuya & Udagawa) Guarro & Cano

هاي نارمشک را به عنوان قارچ اندوفیت از نهال
)Mesua ferrea L. ( وPrunus arborea (Blume) Kalkman

)Hortova & Novotny 2011(هورتوا و نواتونی .گزارش کردند

هاي درختان آلبالو در کشورگونه قارچی را از شاخه15نیز
Aureobasidium pullulansهاي قارچ. جداسازي کردندچک

(de Bary & Löwenthal) G. Arnaud وAlternaria alternata

(Fr.) Keisslو منتاپی.هاي غالب معرفی شدندبه عنوان گونه
Pimenta(همکاران  et al. 2012( نمونه برگ درختان هلو 270از

)Prunus domestica (هاي گونهمراحل مختلف رشدي،حاصل از
Alternaria brassicicola (Schwein.) Wiltshire ،Botryotinia

fuckeliana (de Bary) Whetzel ،Chaetomium globosum

Kunze ،Gibberella moniliformis Wineland ،G. zeae ،
Glomerella graminicola D.J. Politis،Phaeosphaeria

nodorum (E. Müll.) Hedjar ،Pyrenophora teres Drechsler

Sordaria macrosporaو Auerswو ندرا جداسازي کرد
پوسیدگی بیماريعامل قارچی این عوامل را علیه خاصیت ضد

بررسی و مشاهده کردند که گونه Monilinia fructicolaاي، قهوه
P. nodorumکند که ترکیبات بازدارنده فراري را تولید می

M. fructicolaقارچتواند نقش محسوسی در بازدارندگیمی

.داشته باشد
اندوفیتقارچگونه31تعداد،)Hergholi 2013(هرقلی

درمودرختانازمولکولیوشناختیریختهايروشبراساسرا
شدهشناساییهايگونه. نمودگزارشغربیآذربایجاناستان
Alternariaهايجنسبهمتعلق Nees،Arthrinium Kunze،

Aspergillus P.Micheli ،.Beauveria Vuill،Bipolaris

Shoemaker،.Botryosphaeria Ces. & De Not،Chaetomium

Kunze،Cytospora Ehrenb.،Epicoccum Link،Geosmithia

Pitt ،.Mucor Fresen،Paecilomyces Bainier،Penicillium

Link،Phoma Sacc.،Rhizoctonia DC.،Seimatosporium

Corda،.Trichoderma Pers،Truncatella Steyaertو
Verrucobotrys Hennebertفرحیاشکذري و فتوجمع.بودند

)Jam Ashkezari & Fotouhifar 2017(قارچگونه30نیز
ازمولکولیوشناختیریختهايروشبراساسرااندوفیت
Taxus baccata(معمولیسرخداردرختان L. (ایراندر

هايجنسبهمتعلقشدهشناساییهايگونه.کردندشناسایی
Absidia Tiegh،Alternaria،Aspergillus،Aureobasidium

Viala & G. Boyer،Cheiromoniliophora Tzean & J.L.

Chen،Cladosporium Link،Coniothyrium Corda،
Cyclothyrium Petr.،Epicoccum،Fusarium Link،

Geniculosporium Chesters & Greenh.،Lecanicillium W.
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Gams & Zare،Nigrospora Zimm.،Paraphoma Morgan-

Jones & J.F. White،Phoma،Phomopsis (Sacc.) Bubák،
Sclerostagonospora Höhn.،Seimatosporium Corda،

Stachybotrys Corda،Truncatella SteyaertوXylaria Hill ex

Schrankبودند.
مطالعهبرايايفزایندهعالقه،اخیردههدوطی

بینمتقابلاثراتها،آنزیستیتنوعومنشاءها،اندوفیت
همچنینواکولوژيدرهااندوفیتنقشگیاهان،وهااندوفیت

ثانویههايمتابولیتزیستیهايفعالیتوشیمیاییخصوصیات
. استآمده وجودبههاآنتوسطشدهتولید

وجوداندوفیتهايقارچجداسازيرايبمتعدديدالیل
هايقارچجمعیتپویاییوتنوعمطالعهها،قارچاینتوصیف. دارد

ورشدبهبودبرايهاآنتلقیحیمایهازاستفادهاندوفیت،
عنوانبهاندوفیتهايقارچازاستفادههمچنینوگیاهسالمتی

هايلیتمتابوازاستفادهوتولیدبرايزیستیجدیدمنبعیک
Strobel 2003, Schulz(باشند میدالیلاینجملهازفعالثانویه

et al. 2002, Schulz & Boyle 2005 .(يادیرغم مطالعات زیعل
تاکنون، ولیانجام شدهادنیدرهاگروه از قارچنیايکه رو
درختان آلبالو در تیاندوفهايقارچزمینه شناساییدرايمطالعه

تنوع ایاز حضور یگونه اطالعاتچهیواستگرفتهصورت نرانیا
بنابراین، هدف اصلی این .باشدنمیدستدرهاقارچنیایستیز

هاي اندوفیت درختان آلبالو در تحقیق شناسایی برخی قارچ
.استایران

روش بررسی
هابرداري و جداسازي قارچنمونه-

به هاي مربوط به منظور دستیابی و شناسایی جدایه
طی پاییز سال برداريهاي اندوفیت درختان آلبالو، نمونهقارچ

ها و ، از شاخه1394و 1393هايپاییز سالتا و بهار1392
هاي هاي سالم و فاقد عالیم درختان آلبالو واقع در استانبرگ

، زنجانتهران، اردبیل، رقی، البرز، و شغربیآذربایجان
قزوین، ارمحال و بختیاري،چهشمالی، خراسان رضوي،خراسان

هاي گیاهی حاوي نمونه. گرفتگلستان و همدان صورت
. هاي درختان سالم و بالغ بودندبرگوهاي چندسالهشاخه
هاي کاغذي با ثبت آوري شده درون پاکتهاي جمعنمونه

آوري، به آزمایشگاه مشخصات مربوط به مکان و تاریخ جمع
.ه سلسیوس نگهداري شدندمنتقل شدند و در دماي چهار درج

هاي گیاهینمونههاي اندوفیت ازبراي جداسازي قارچ
Refaei(آوري شده از روش رفایی و همکاران جمع et al. 2011( ،

نظیر عبور دادن سریع نمونه گیاهی از روي با اندکی تغییرات 
براي این منظور جهت ضدعفونی کردن . استفاده شدشعله 

به صورت جداگانه ابتدا زیر جریان هاي گیاهیسطحی، نمونه
هاي سپس نمونه. دقیقه شسته شدند15مالیم آب شیر به مدت 

درصد، بعد از آن 70گیاهی به مدت یک دقیقه در اتانول 
درصد و دوباره 5/0ثانیه در هیپوکلریت سدیم 30به مدت 
ثانیه 10به مدت سپسدرصد و 70ثانیه در اتانول 30به مدت 

مقطر ثانیه درون آب30به مدت و بعد عله عبور داده از روي ش
هاي گیاهی روي کاغذ در نهایت نمونه. سترون قرار داده شدند
عفونی شده قطعات گیاهی ضد. شدندصافی استریل خشک 

هاي به درون تشتکمتر بریده شده وسانتی5/0× 5/0به ابعاد 
ل دو درصد منتق) WA(آگار - پتري حاوي محیط کشت آب

25هاي پتري تلقیح شده به درون انکوباتور با دماي تشتک. شدند
هاي رشد نموده از حاشیه قارچ. درجه سلسیوس انتقال یافتند

هاي کشت هاي گیاهی به طور جداگانه و توسط سوزنبافت
هاي پتري جدید واجد استریل برداشته شده و به داخل تشتک

سین منتقل بیوتیک جنتامایحاوي آنتیPDAمحیط کشت 
ها درون انکوباتور با دماي هاي پتري براي رشد قارچتشتک. شدند

.درجه سلسیوس نگهداري شدند25
هاشناسایی قارچ-

هاي قارچی در شرایط استاندارد و شناسایی جدایه
شناختی و با استفاده از کلیدهاي براساس خصوصیات ریخت

اي حاصل از همعتبر شناسایی و همچنین با استفاده از داده
.انجام گرفتITS1-5.8S-ITS2یابی ناحیه توالی

هاي پرگنه و هاي قارچی، ویژگیبراي مطالعه اندام
هاي ماکروسکوپیکی و میکروسکوپیکی ساختارهاي ویژگی

. تکثیري غیرجنسی و جنسی مورد بررسی قرار گرفتند
هاي الکتوفنل و اسالیدهاي میکروسکوپی با استفاده از محلول

کاتن بلو تهیه شده و با میکروسکوپ نوري المپوس -وفنلالکت
(Olympus, Japan) مدلBH2کش میکرومتري مجهز به خط

هاي قارچی مورد از هریک از اندام50حداقل (گیري شدنداندازه
هاي قارچی با استفاده از منابع معتبر شناسایی جدایه. )مورد نظر

.شدندو تعیین نام 
ی، به منظور تهیه توده میسلیومی هاي مولکولدر بررسی

PDAاز محیط کشت جامد ،DNAمورد نیاز براي استخراج 

هاي هر ژنومی کل میسلیومDNAجهت استخراج . استفاده شد
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(Zhong & Steffensonجدایه، از روش ژانگ و استافنسون 

براي تکثیر نواحی. با اندکی تغییرات استفاده شد2001)
ITS1-5.8S-ITS2 ازrDNAاي از ترکیب آغازگرهاي هستهITS1

White)استفاده شد ITS4به همراه  et al. 1990) . مخلوط هر
میکرولیتر آب 13میکرولیتر شامل 25با حجم PCRواکنش 

4/0دیونیزه سترون، هشت میکرولیتر بافر آماده واکنش، 
تهیه DNAنانوگرم 25الی 20پیکومول از هر آغازگر و حدود 

(,Eppendorfدر دستگاه ترموسایکلرPCRواکنش . شد

(Germany سازي اولیه در چرخه تحت شرایط واسرشت35و با
سازي در درجه سلسیوس به مدت دو دقیقه، واسرشت94دماي 
56ثانیه، اتصال در دماي 30درجه سلسیوس به مدت 94دماي 

درجه 72ثانیه، بسط در دماي 45درجه سلسیوس به مدت 
درجه 72ثانیه و بسط نهایی در دماي 30ت سلسیوس به مد

ها و پس از اخذ توالی. دقیقه انجام گردید10سلسیوس به مدت 
توالی اخذ شده از بانک ژن 36ها با ها، این توالیویرایش آن

(NCBI)ترسیم تبارنما براساس روش .مورد مقایسه قرار گرفتند

Maximum-Likelihoodبا الگوریتمClose Neighbor

Interchange Algorithm(Nei & Kumar 2000) و با استفاده از
. ترسیم گردیدMEGA 7.0افزار الگوي از پیش تعیین شده نرم

ها مورد مقایسه شناختی جدایهنتایج حاصله با شناسایی ریخت
ها در تمام جدایه. ها تایید گردیدقرار گرفت و تعیین نام گونه

شاورزي و منابع طبیعی شناسی پردیس ککلکسیون بیماري
بیوتکنولوژيپژوهشکدهمیکروبیدانشگاه تهران و بانک

.شوند، کرج، نگهداري می)ABRII(کشاورزي 

نتیجه
شناختیریختمطالعهدر تحقیق حاضر، پس از 

جدایه به دست آمده و تعیین توالی نوکلیوتیدي ناحیه 176
ITS1-5.8S-ITS2 جنس گونه متعلق به نُه 10، در نهایت
:اندهر یک در ذیل توصیف شدهکه)1جدول (شناسایی شدند 

هاي قارچی مورد استفاده در این تحقیقمشخصات جدایه- 1جدول 
Table 1. Characteristics of the fungal isolates used in this study

منبع
(Reference)

شماره دستیابی در بانک ژن
)NCBI(

(GenBank Accession No.)

یزولها
(Isolate)

گونه
(Taxon)

this studyKY472288ABRII 10238Alternaria multiformis

unpublishedKU325037P2_G6_190.2

unpublishedKT290047LTF10-MRL

Pryor & Michailides (2002)AF347032EGS 34-015A. tenuissima

this studyMF398842ABRII 10237Aureobasidium
namibiae

van Nieuwenhuijzen et al. (2016)KT693730CBS 147.97T

van Nieuwenhuijzen et al. (2016)KT693691CBS 140260

this studyKY472291UTFC-EP14A. pullulans

unpublishedKT279811KM15

Zalar et al. (2008)FJ150902CBS 146.30

Zalar et al. (2008)FJ150906CBS 584.75T

Zalar et al. (2008)FJ150896EXF-3640A. subglaciale
Zalar et al. (2008)FJ150895EXF-2481

Zalar et al. (2008)FJ150888CBS 110374A. melanogenum
Zalar et al. (2008)FJ150884EXF-926

this studyKY472293ABRII 10239Botryosphaeria dothidea

Alves et al. (2004)AY259092CBS110302

Phillips et al. (2005)AY640254CBS 116741

Lazzizera et al. (2008)DQ299246CBS119048B. corticis
Lazzizera et al. (2008)DQ299245CBS119047

this studyKY472295ABRII 10240Cladosporium
tenuissimum

Guillén-Sánchez et al. (2007)AY545639MHI-Mich

unpublishedKX999700CIFRI
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Table 1 (contd))ادامه(1جدول

Bensch et al. (2010)HM148121CBS 125996C. perangustum

Pak et al. (2017)KU71514311e

this studyKY472296ABRII 10241Coniolariella
limonispora

Zare et al. (2010)GU553323Co125C. hispanica

unpublishedFJ172294ATCC MYA-4453

Verkley et al. (2014)JX496030CBS 121517TDendrothyrium
variisporum

this studyMF398844UTFC-EP24Didymosphaeria
variabile

this studyKY472301ABRII 10242Epicoccum nigrum
Aveskamp et al. (2009)FJ426997CBS 505.85

this studyKY472303ABRII 10243Lecanicillium
muscarium

Zare & Gams (2008)EF641892IRAN 684C

Leal et al. (2008)EF679164CBS 170.76TL. attenuatum
this studyKY472305UTFC-EP35Neoscytalidium

dimidiayum
Bakhshizadeh et al. (2014)KF571862CBS 135275

da Silva et al. (2016)KR072526HUPE0090154840N. hyalinum

Hashemi & Mohammadi (2016)KR867696IRNHM-KB78

Forootanfar et al. (2011)HM150642FF5Paraconiothyrium
variabile

Travadon et al. (2016)KR909137BL

Verkley et al. (2014)JX496105CBS 680.83

Choi et al. (2014)KM520128DUCC5000P. brasiliense
Cloete et al. (2011)JF934923PV51
Hsieh et al. (2010)KF719198CBS 283.64Rosellinia limonispora
Runa et al. (2009)FJ266486CBS 102060TUlocladium multiformis

Alternaria multiformis (E.G. Simmons) 1 -
Woudenberg & Crous, Studies in Mycology 75: 204

(2013)

وTEA14 ،TEA15 ،TEA20هاي جدایه: هاي بررسی شدهنمونه
TEA21درختان آلبالوهاي چندساله، به دست آمده از شاخه ،

وGAA6 ،GAA7هاي جدایه؛1393شهریار، تهران، تیر 
GAA8 ، به دست آمده از شاخه چندساله وGAA10، به دست

؛ جدایه1393بویین زهرا، قزوین، تیر رگ درختان آلبالو، آمده از ب
KAA2 ،هاي به دست آمده از برگ و جدایهKAA1،KAA3

،KAA4 وKAA6 هاي چندساله درختان شاخه، به دست آمده از
، KSA20؛ جدایه1393، کاشمر، خراسان رضوي، فروردین آلبالو

اسفراین، ، درختان آلبالوهاي چندسالهبه دست آمده از شاخه
ABRII:جدایه نماینده(1394شمالی، اردیبهشت خراسان

هاي چندساله، شهریار، تهران، ، به دست آمده از شاخه10238
)1393تیر 

گذشتازپسPCAکشتمحیطرويقارچپرگنهقطر
گیرياندازهمترمیلی46سلسیوس،درجه25دمايدرروزهفت
رنگبهوداشتهیعیسررشدPCAکشتمحیطرويپرگنه. شد
وسطحدرهاریسه. شددیدهسیاهبهمتمایلتیرهزیتونیسبز

هايریسهدارايکمیمیزانبهوکردهرشدکشتمحیطداخل

رویشیریسهازمتمایزکنیدیوفورهاگونه،ایندر. هستندهوایی
راستکنیدیوفورها. هستندمنشعبیاوسادهبه صورتوبوده
خارهايبه صورتتزییناتیدارايیاوصافسطحیرايداوبوده

انتهاي. شوندمیدیدهروشنايقهوهرنگبهوبودهظریف
هاکنیدیومافتادنمحلوداشتهزیگزاگیحالتکنیدیوفورها

کنیدیوفورهااندازه. شودمیدیدهمشخصسوراخیکصورتبه 
هایومکنید. باشدمیمیکرومتر67-10)4/37(× 5-3)2/4(

ايقهوهتاطالییرنگبهوبودهمرغیتخمیاوبیضويکروي،
متفاوتشکلدو. هستنددارزگیلیاوصافسطحباوتیره

هاکنیدیومازنوعیک. شودمیمشاهدهگونهایندرکنیدیوم
ازبعدهاکنیدیومنوعاین. هستند) alternarioid(شکل-آلترناریا

بیضويبههاکنیدیومنوعاین. شوندمیهمشاهدپرگنهدرروزسه
وهستندروشنايقهوهرنگبهوشدهشکل دیدهمرغیتخمیاو
الییکوطولیدیوارهدوالییکعرضی،دیوارهپنجالییکبا

داراياغلبهاکنیدیومنوعاین. شوندمیدیدهموربدیوارهسه
دیدههاآنيرومانندزگیلزوایدندرتبهوهستندصافسطح

10-30)5/23(× 8- 11)7/9(هاکنیدیوماینابعاد. شودمی
بهنسبتتريتیرهرنگهاکنیدیومدومنوع. باشدمییکرومترم
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دیدهتیرهايقهوهرنگبهدارند،شکل-آلترناریاهايکنیدیوم

. هستندنیزطولیدیوارهوعرضیدیوارهدارايوشوندمی
دروداشتهشکلصلیبیحالتاغلبهادیومکنیایندرهادیواره
. شودمیدیدهفرورفتگیحالتکمیمیانیعرضیدیوارهمحل
15-29)3/18(× 11- 5/17)3/14(هاکنیدیومنوعایناندازه

در ایران براي این گونه ).A-D،1شکل(باشندمیمیکرومتر
Bagherabadi(نخستین بار توسط باقرآبادي و همکاران  et al.

ه استاز درمنه و گندم در همدان جداسازي و گزارش شد)2015
و براي نخستین بار به عنوان قارچ اندوفیت درختان آلبالو در 

.شودایران و دنیا گزارش می

Cladosporium tenuissimum Cooke, Grevillea 2-
6(40): 140 (1878)

، ARA2 ،ARA3 ،ARA5هايجدایه: هاي بررسی شدهنمونه
ARA6 ،ARA7 ،ARA8 ،ARA9وARA10 به دست آمده از ،

1394، سرعین، اردبیل، مهر درختان آلبالوهاي چندسالهشاخه
هاي ، به دست آمده از شاخهABRII 10240: جدایه نماینده(

)1394چندساله درختان آلبالو، سرعین، اردبیل، مهر 
روز 14پس از PDAروي محیط کشت قارچ قطر پرگنه 

. گیري شدمتر اندازهمیلی87درجه سلسیوس، 25در دماي 

براي . بودپرگنه قارچ به رنگ سبز زیتونی متمایل به خاکستري 
. استفاد شدSNAهاي میکروسکوپی از محیط کشت بررسی
میکرومتر 4الی 5/1هاي رویشی ساده و یا منشعب بوده و ریسه

کنیدیوفورها به صورت منفرد بوده و. باشدمیهاآنعرض 
. آیندبه وجود میهاي رویشی به صورت انتهایی یا جانبی از ریسه

اي شکل بوده و اغلب در کنیدیوفورها به صورت مستقیم و استوانه
اي انتها داراي تورم هستند و به رنگ سبز زیتونی روشن تا قهوه

سطح این کنیدیوفورها زبر بوده و به رنگ . شوندروشن دیده می
کنیدیوفورها به نسبت طویل . روشن هستنداي زیتونی تا قهوه
. باشندمیکرومتر می60-210)125(× 3-5)8/3(بوده و به ابعاد 

زا به صورت انتهایی و گاهی به صورت هاي کنیدیومسلول
زا هاي کنیدیومسلول. شوندبینابینی و یا جانبی دیده می

ي هاابعاد سلول. زبر هستندهاآناي شکل بوده و سطحاستوانه
ها داراي کنیدیوم. باشدمیکرومتر می19-49)62(× 3زا کنیدیوم

اي ها به رنگ قهوهکنیدیوم. زنجیره حقیقی منشعب هستند
ها اغلب صاف بوده متمایل به سبز زیتونی روشن بوده و سطح آن
. شودها دیده میو به ندرت تزیینات خار مانند روي آن

و اغلب بدون دیواره و یا اي شکل بودهها استوانهراموکنیدیوم
.داراي یک الی دو دیواره عرضی هستند

هاي کروي،کنیدیوم.Bپس از گذشت هفت روز، PCAپرگنه قارچ روي محیط کشت Alternaria multiformis:.Aگونه - 1شکل 
C-D.گونه شکل، -آلترناریاهاي کنیدیومCladosporium tenuissimum؛E . پرگنه روي محیطPDA روز، 14پس ازF.ها، کنیدیوم

.G-Hگونهو کنیدیوفورهاNeoscytalidium dimidiayum ؛I . پرگنه قارچ روي محیط کشتPDA،بعد از هفت روزJ-K .هاآرتروکنیدیوم.
Fig. 1. Alternaria multiformis: A. Colony on PCA after seven days, B. Spherical conidia, C-D. Alternaria-like conidia,
Cladosporium tenuissimum; E. Colony on PDA after 14 days, F. Conidia, G-H. Conidiophores, Neoscytalidium
dimidiatum; I. Colony on PDA after seven days, J-K. Arthroconidia.
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ها در قاعده حالت تخت داشته و در رأس راموکنیدیوم
اي ها به رنگ قهوهراموکنیدیوم. م دارنداغلب دو الی چهار هیلو

ها دو الی س آنأمتمایل به سبز زیتونی روشن دیده شده و در ر
× 5/3-5)9/3(ها ابعاد این کنیدیوم. چهار هیلوم وجود دارد

هاي کوچک کنیدیوم. گیري شدمیکرومتر اندازه39-23)33(
ضی مرغی شکل بوده و فاقد دیواره عرانتهایی کروي و یا تخم

اي روشن ها گرد بوده و به رنگ قهوهانتهاي این کنیدیوم. هستند
هاي ابعاد کنیدیوم. شودمتمایل به سبز زیتونی دیده می

. باشدمیکرومتر می3-5)2/4(× 5/2-5/3)1/3(کوچک انتهایی 
و بیضوي اياستوانهمرغی، هاي بینابینی به اشکال تخمکنیدیوم
ها به طرف رأس و قاعده باریک شده این کنیدیوم. شونددیده می

هاي کنیدیوم. و داراي یک الی پنج هیلوم در رأس خود هستند
بینابینی اغلب فاقد دیواره عرضی بوده و به ندرت یک دیواره 

اي ها قهوهرنگ این کنیدیوم. شودها دیده میعرضی در آن
ها ابعاد این کنیدیوم. باشدمتمایل به سبز زیتونی روشن می

هاي ثانویه راموکنیدیوم. بودمیکرومتر 12-5)6/8(× 4-5/2)4/3(
اغلب فاقد دیواره عرضی . اي شکل هستندبیضوي و یا استوانه

ها وجود دارد و داراي بوده و به ندرت یک الی دو دیواره در آن
در بعضی یک الی . باشندچهار الی هفت هیلوم در رأس خود می

رنگ اي کمها قهوهنیدیوماین ک. شوددو هیلوم هم دیده می
ابعاد . متمایل به سبز زیتونی بوده و داراي سطح صافی هستند

میکرومتر 10-27)4/23(× 3-5/4)7/3(هاي ثانویه راموکنیدیوم
).E-H، 1شکل (باشد می

ها با توصیف گونه شناختی این جدایههاي ریختویژگی
C. tenuissimum ارایه شده توسط بنش و همکاران)Bensh et

al. 2010 (هاي ساپروفیت ومیستیفاین گونه از ه. مطابقت دارد
.Cبوده که به کمپلکس cladosporioidesاین گونه. تعلق دارد

داشتن خصوصیاتی از جمله کنیدیوفورهاي بلند و وجود با
هاي موجود در این هایی در رأس کنیدیوفور، از سایر گونهتورم

گونه نخستین بار توسط این.شودکمپلکس متمایز می
Amirmijani(امیرمیجانی و همکاران  et al. 2014 ( ازFragaria

ananassa ،Robinia sp. ،Phaseolus vulgaris ،Nerium

oleander وCitrus sp.گونه. استاز ایران گزارش شده
C. tenuissimum براي نخستین بار به عنوان قارچ اندوفیت

.شوددنیا گزارش مین ودر ایرادرختان آلبالو 

Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous & 3 -
Slippers, Studies in Mycology 55: 244 (2006)

، URA1 ،URA2 ،URA3هاي جدایه: هاي مورد بررسینمونه
URA5 ،URA6 ،URA8 وURA9هاي به دست آمده از شاخه

بی، اردیبهشت غر، ارومیه، آذربایجاندرختان آلبالوچندساله
ازآمده، به دستUTFC-EP35: جدایه نماینده(1393
غربی، آذربایجانارومیه،آلبالو،درختانچندسالههايشاخه

)1393اردیبهشت 
بعد از گذشت هفت PDAپرگنه قارچ روي محیط کشت 

تشتک پتري ،درجه سلسیوس25روز در شرایط تاریکی و دماي 
گنه به رنگ سبز تیره تا سیاه پر. کردمتري را پرهشت سانتی

اي ها منشعب، با سطح صاف، به رنگ قهوهمیسلیوم. شددیده 
و به صورت بودهاي تیره، داراي دیواره عرضیروشن تا قهوه

ها را به صورت بندبند بوده که قطعه قطعه شده و کنیدیوم
اي شکل، ها استوانهآرتروکنیدیوم. دنآورآرتریک به وجود می

با دیواره ضخیم بوده که از واي تیرهوشن تا قهوهاي رقهوه
هاي عرضی تعداد دیواره. آیندهاي بندبند به وجود میریسه

ها کنیدیوم در این گونه صفر الی یک عدد بوده و اندازه کنیدیوم
).I-K، 1شکل (باشد میکرومتر می4- 14)3/8(× 6-3)9/4(

میزبانی گستره جغرافیایی و طیف N. dimidiatumگونه 
Asgari(عسگري و همکاران ،در ایران. وسیعی دارد et al. 2004 (

نخستین بار این گونه را به عنوان قارچ فیلوپیالن جو در استان 
.Nگونه . شرقی جداسازي کردندآذربایجان dimidiatum براي

ایران و نخستین بار به عنوان قارچ اندوفیت از درختان آلبالو در 
.ودشدنیا گزارش می

Aureobasidium namibiae (Zalar, de Hoog & 4 -
Gunde-Cim.) Zalar, Gostincar, Gunde-Cim., BMC

Genomics 15(1): 16 (2014)

، به دست HAA2و HAA1هاي جدایه: هاي مورد بررسینمونه
، مالیر، همدان، خرداد هاي چندساله درختان آلبالوآمده از شاخه

ازآمده، به دستABRII 10237: جدایه نماینده(1394
)1394خردادهمدان،مالیر،چندساله،هايشاخه

پس از هفت PDAقطر پرگنه قارچ روي محیط کشت 
صورتی متمایل به به رنگپرگنه قارچ. بودمتر میلی34روز، 
ولی پس ،رنگ و صاف بودندهاي رویشی بیاي بوده و ریسهقهوه

در آمدند و توسط ايها به رنگ قهوهاز مدتی ریسه
زا هاي کنیدیومسلول. ساکاریدهاي خارج سلولی احاطه شدندپلی

صاف بوده و رنگ وهاي رویشی بیریسه. تمایز یافته نیستند
4-8ریسه قطر. هاي عرضی متعددي هستندداراي دیواره

حالتزا به هاي کنیدیومسلول. گیري شدمیکرومتر اندازه
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به صورت بینابینی و وشونددیده میغیرمتمایز از ریسه رویشی 
. آورندهاي بالستیک را به وجود مییا انتهایی بوده و کنیدیوم

هاي زمان روي دندانههاي بالستیک معموال به طور همکنیدیوم
رنگ تا ها بیکنیدیوم. شوندتشکیل می)denticle(کوچک

، سلولیها تککنیدیوم. شونداي تیره دیده میبه رنگ قهوه
. بیضوي و یا به اشکال دیگر بوده و داراي سطح صاف هستند

زنی و تولید جوانه. باشندها اغلب داراي یک هیلوم میکنیدیوم
،رنگهاي بیکنیدیوم. شودهاي ثانویه به وفور دیده میکنیدیوم

× 3-7)4/5(هاآنسلولی، صاف و بیضوي بوده و ابعادتک
یک الی رنگايهاي قهوهمکنیدیو. استمیکرومتر 24-11)21(

میکرومتر 11- 16)15(× 6-9)5/7(هاآندو سلولی بوده و ابعاد
).2شکل (است

ساکاریدهاي خارج سلولی که این گونه با داشتن پلی
کنند، از سایر هاي تیره را احاطه میها و ریسهاطراف کنیدیوم

هاي نزدیک نظیرهاي این جنس به خصوص گونهگونه
A. pullulans،A. melanigenumوA. subglacial که قبال

در نظر Aureobasidium pullulansهاي گونه به عنوان واریته
Zalar(شود ، متمایز میشدندگرفته می et al. 2008, Gostinčar

et al. 2014 .(گونهA. namibiae آرایه جدیدي براي فلور قارچی
ن قارچ اندوفیت از درخت ایران بوده و براي نخستین بار به عنوا

.گردددنیا گزارش میایران و آلبالو در 

زا،هاي کنیدیومسلول. Bبعد از هفت روز، PDAپرگنه قارچ روي محیط کشت . Aureobasidium namibiae:Aگونه -2شکل 
C-F .هاي ثانویهها و کنیدیومکنیدیوم،G-K .هاي تیرهمها و کنیدیوساکارید در اطراف ریسهاگزوپلی.

Fig. 2. Aureobasidium namibiae: A. Colony on PDA after seven days, B. Conidiogenous cells, C-F. Primary and
secondary conidia, G-K. Melanized hypha and conidia surrounded by EPS.

5-Aureobasidium pullulans (de Bary & Löwenthal) G.

Arnaud, Annals d'École National d'Agric. de Montpellier,
Série 2 16(1–4): 39 (1918)

به دست ،CSA3و CSA2هاي جدایه: هاي مورد بررسینمونه
مهرالبرز، ، برغان، درختان آلبالوچندسالههايآمده از شاخه

، به دست آمده از شاخه CSA21وCSA20هاي جدایه؛1392
؛1394برغان، البرز، اردیبهشت ،درختان آلبالوچندساله

، به دست آمده از شاخه چندسالهCSA41و CSA40هاي جدایه
،SAA9هايجدایه؛1394مردادالبرز،برغان،،آلبالودرختان

SAA11 ،SAA12 ،SAA18وSAA24 به دست آمده از شاخه ،
، درختان آلبالو، به دست آمده از برگSAA23وچندساله

، SAA50 ،SAA52هاي؛ جدایه1392مهر رز، البسنقرآباد، 
SAA53 ،SAA55وSAA56به دست آمده از شاخه چندساله ،

هاي؛ جدایه1394اردیبهشت البرز، ، سنقرآباد، درختان آلبالو
SAA80 ،SAA82وSAA83به دست آمده از شاخه چندساله ،

MOA2هاي؛ جدایه1394، سنقرآباد، البرز، مرداد درختان آلبالو

، به دست MOA5و ، به دست آمده از شاخه چندسالهMOA3و
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؛ 1394، محمدشهر، البرز، مرداد درختان آلبالوآمده از برگ

وASA4 ،ASA5،ASA6،ASA7 ،ASA9 ،ASA11هايجدایه
ASA13وهاي چندساله، به دست آمده از شاخهASA2 ،

مهر شرقی،، مرند، آذربایجاندرختان آلبالوبه دست آمده از برگ
، به دست آمده از ARA11و ARA1 ،ARA4هاي؛ جدایه1394

، درختان آلبالو، به دست آمده از شاخه چندسالهARA12وبرگ
، TEA3 ،TEA4 ،TEA5هاي؛ جدایه1394سرعین، اردبیل، مهر 

TEA6وTEA10و ، به دست آمده از شاخه چندسالهTEA9 ،
؛ 1393ر، تهران، تیر ، شهریادرختان آلبالوبه دست آمده از برگ

، به دست آمده از شاخه چندسالهZA2وZA1هايجدایه
و ZA20هاي؛ جدایه1394، ابهر، زنجان، مهر درختان آلبالو

ZA21و ، به دست آمده از شاخه چندسالهZA22 ،ZA23 و
ZA24خرمدره، زنجان، آذردرختان آلبالو، به دست آمده از برگ ،
ازآمده، به دستUTFC-EP14: جدایه نماینده(1394
)1392مهرالبرز،برغان،چندساله،هايشاخه

25در دماي PDAقطر پرگنه قارچ روي محیط کشت 
درجه سلسیوس و تحت شرایط تاریکی مطلق بعد از گذشت هفت 

پرگنه قارچ به رنگ کرم متمایل به صورتی . متر بودمیلی34روز 
هاي هوایی فاقد میسلیومپرگنه قارچ صاف و لزج بوده و . شددیده 

صاف بوده و داراي رنگ وهاي رویشی قارچ بیریسه. باشدمی
میکرومتر 10قطر ریسه سه الی . هاي عرضی هستنددیواره
اي رنگ با دیواره هاي قهوهدر پرگنه مسن، ریسه. گیري شداندازه

هاي زا متمایز از ریسههاي کنیدیومسلول. شوندضخیم تشکیل می
هاي بوده و به صورت بینابینی و یا انتهایی روي ریسهرویشی ن

هاي بالستیک معموال به طور کنیدیوم. شوندرویشی تشکیل می
رنگ بیوشوند هاي کوچک تشکیل میزمان روي دندانههم

سلولی، بیضوي و یا به اشکال دیگر بوده و تکهاکنیدیوم. هستند
ابعاد . باشندم میها اغلب داراي یک هیلوکنیدیوم. صاف هستند

6-18)5/9(× 2- 5)4/3(ها ها متغیر بوده و اندازه آنکنیدیوم
هاي ثانویه به وفور دیده زنی و تولید کنیدیومجوانه. بودمیکرومتر 

هاآنرنگ بوده و ابعادسلولی و بیها تکاندوکنیدیوم. شودمی
معموالهااین کنیدیوم. بودمیکرومتر 10-6)1/8(× 5-3)2/3(

).A-D، 3شکل(شوند هاي رویشی تشکیل میداخل ریسه
این گونه را از آلبالو و گیالس در ) Ginns 1986(گینس 

) 2000et alCrous .(کروس و همکاران . استکرده کانادا گزارش 
جنوبی گزارش از آفریقايPrunus persicaنیز این گونه را از 

(Hortovaو نووتونیتوسط هورتووا همچنیناین گونه. اندکرده

(& Novotony 2011 به عنوان قارچ اندوفیت از درخت آلبالو از

گونه(Arzanlou 2014)ارزنلو . استکشور چک گزارش شده
A. pullulansهاي دار در استانهاي آوندي درختان هستهرا از بافت

. ها جداسازي کردغربی و شرقی به عنوان عامل زوال باغآذربایجان
Davari(ي و همکاران داور et al. 2011( نیز این گونه را به عنوان ،

غرب هاي نفتی در شمالکننده آالیندهیکی از عوال قارچی تجزیه
براي نخستین مذکور ها، گونه براساس بررسی. اندایران گزارش کرده

.شودایران گزارش میدربار به عنوان قارچ اندوفیت از درخت آلبالو 

Lecanicillium muscarium (Petch) Zare & W. 6 -
Gams, Nova Hwdwigia 73 (1–2): 13 (2001)

، ASA26 ،ASA30 ،ASA31هاي جدایه: هاي مورد بررسینمونه
ASA32 وASA33هاي چندساله، به دست آمده از شاخه

هاي؛ جدایه1394شرقی، مهر ، مرند، آذربایجاندرختان آلبالو
ARA15 ،ARA16ARA18 ،ARA21 وARA22 به دست آمده ،
؛ 1394، سرعین، اردبیل، مهردرختان آلبالوهاي چندسالهاز شاخه

، به دست آمده از ZA14و ZA10 ،ZA11 ،ZA13هايجدایه
جدایه (1394، ابهر، زنجان، مهر درختان آلبالوهاي چندسالهشاخه

هاي چندسالهبه دست آمده از شاخه، ABRII 10243: نماینده
)1394شرقی، مهر ، مرند، آذربایجانلبالودرختان آ

پس از گذشت OMAقطر پرگنه قارچ روي محیط کشت 
پرگنه . متر بودمیلی34درجه سلسیوس، 25روز و در دماي 10

کنیدیوفورها . باشداي و سفید رنگ میقارچ به صورت فشرده، پنبه
تایی و مستقیم هاي سه الی ششبه صورت ساده یا فراهم در دسته

ها تشکیل هاي رویشی و یا انشعابات ثانویه همین ریسهروي ریسه
1- 2زایی از نوع فیالیدیک بوده و اندازه فیالیدها کنیدیوم. شوندمی
ها به صورت سرهاي لزجکنیدیوم. بودمیکرومتر 30-15)5/22(× 
)slimy head(ها کنیدیوم. شونددر رأس فیالیدها تشکیل می

× 1- 2)3/1(ها اندازه کنیدیوم. هستنداي شکل بیضوي و یا استوانه
).E-H،3شکل (باشدمیکرومتر می6-3)2/4(

L. lecani، گونه L. muscariumترین گونه به نزدیک

تر هاي کوتاهبه دلیل تشکیل فیالیدL. lecaniگونه . است
تر از گونهتر و عریضهاي کوچکو همچنین کنیدیوم

L. muscariumشود متمایز می)Zare & Gams 2008 .( اغلب
هاي این جنس به عنوان بیمارگر حشرات و یا بیمارگر گونه
گونه).Zare & Gams 2008(اند ها شناخته شدهقارچ

L. muscarium براي نخستین بار به عنوان قارچ اندوفیت از
.شوددنیا گزارش میایران ودرختان آلبالو در
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زایی،هاي کنیدیومجایگاه. B، روزپس از هفت PDAپرگنه قارچ روي محیط . Aureobasidium pullulans:Aگونه-3شکل 
C .ها، اندوکنیدیومD .گونه ؛ هاکنیدیومLecanicillium muscarium:E . پرگنه قارچ روي محیط کشتOMA روز،10بعد از

F-G .کنیدیوفور و فیالیدها،H .هاکنیدیوم.
Fig. 3. Aureobasidium pullulans: A. Colony on PDA after seven days, B. Denticles, C. Endoconidia, D. Conidia;
Lecanicillium muscarium: E. Colony on OMA after 10 days, F-G. Conidiophore and phialides, H. Conidia.

7-Didymosphaeria variabile (Riccioni, Damm, Verkley

& Crous) Ariyawansa & K.D. Hyde, in Ariyawansa,
Tanaka, Thambugala, Phookamsak, Tian & Campo,

Fungal Diversity 68: 82 (2014)

، KSA2 ،KSA3 ،KSA4هاي جدایه: هاي مورد بررسینمونه
KSA5 ،KSA6 ،KSA10 ،KSA14 ،KSA15 ،KSA16و

KSA17درختان آلبالوهاي چندساله، به دست آمده از شاخه ،
، HAA3هاي؛ جدایه1394شمالی، اردیبهشت اسفراین، خراسان

HAA4 ،HAA5 ،HAA6 ،HAA7 ،HAA8 ،HAA9 ،HAA11و
HAA13درختان آلبالوهاي چندسالهده از شاخهم، به دست آ ،

، UTFC-EP24: جدایه نماینده(1394مالیر، همدان، خرداد 
، مالیر، تان آلبالودرخهاي چندسالهده از شاخهمبه دست آ

)1394همدان، خرداد 
در شرایط تناوب OMAپرگنه قارچ روي محیط کشت 

ساعت نور نزدیک به فرابنفش پس 12ساعت تاریکی و 12نوري 
کنیدیوما از نوع پیکنید بوده و . بودمتر میلی53روز، 14از 

اي تیره به صورت سطحی یا کمی فرورفته در محیط به رنگ قهوه
پیکنیدها کروي بوده و . شوداز هفت روز تشکیل میکشت پس

اي تیره پیکنیدها به رنگ قهوه. داراي یک الی سه استیول هستند
هايریسه. باشندمیکرومتر می600الی 300ها بوده و اندازه آن

کنیدیوفورها . اي روشن هستندقهوهبه رنگ رنگ تا رویشی بی
اندازه کنیدیوفورها.هستندرنگ و یک الی سه سلولی بی

هاي سلول. باشدمیکرومتر می10- 21)3/14(× 5-3)7/3(
اي و آمپولی زا از نوع فیالید بوده و مخروطی، استوانهکنیدیوم
× 2- 5)4/3(زا هاي کنیدیوماندازه سلول. شونددیده میشکل 

رنگ هاي جوان و نابالغ بیکنیدیوم. بودمیکرومتر 12-3)6/8(
. شونداي کمرنگ دیده میهاي بالغ به رنگ قهوهبوده و کنیدیوم

ها اندازه کنیدیوم. اي شکل هستندها بیضوي تا استوانهکنیدیوم
).4شکل (باشد میکرومتر می3- 5) 8/3(× 2-5/1) 7/1(

ابتدا تحت عنوان Didymosphaeria variabileگونه 
Paraconiothyrium variabileر از روي هلو و براي نخستین با

جنوبی به عنوان عامل نکروز گزارش شد شلیل از آفریقاي
)Damm et al. 2008 .(برگی این گونه قارچی به عنوان عامل لکه

هگردیدگزارش نیز از یونان Phoenix theophrastiگیاه
)Ligoxigakis et al. 2013( در ایران نخستین بار توسط و

Forootanfar(فر و همکارانفروتن et al. 2011 ( از خاك
براي نخستین بار به عنوان D. variabileگونه .جداسازي شد

.شوددنیا گزارش میایران و قارچ اندوفیت درختان آلبالو در 
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پرگنه قارچ روي محیط کشت . Bروز، 10بعد از OMAپرگنه قارچ روي محیط کشت . Didymosphaeria variabile :Aگونه -4شکل 
MEAروز، 10عد از بC . پرگنه روي محیط کشتPDA روز، 10بعد از.D ،پیکنیدهاG-E .زا، هاي کنیدیومسلولH-I .هاکنیدیوم.

Fig. 4. Didymosphaeria variabile: A. Colony on OMA after 10 days, B. Colony on MEA after 10 days, C. Colony on
PDA after 10 days, D. Pycnidia, G-E. Conidiogenous cells, H-I. Conidia.

8-Botryosphaeria dothidea (Moug. ex Fr.) Ces. & De

Not., Commentario della Società Crittogamologica
Italiana 1 (4): 212 (1863)

، GLA1 ،GLA2 ،GLA3هاي جدایه: هاي بررسی شدهنمونه
GLA4 ،GLA5 ،GLA8 ،GLA9 ،GLA10 ،GLA12 ،GLA13 ،

GLA14 ،GLA17 ،GLA18 ،GLA19 ،GLA20 ،GLA21و
GLA22،درختان آلبالوهاي چندسالهبه دست آمده از شاخه ،
GLA23 ،GLA24 ،GLA6 ،GLA7 ،GLA15وGLA16 ،

، گرگان، گلستان، شهریور درختان آلبالوبه دست آمده از برگ
به دست آمده از ،ABRII 10239:جدایه نماینده(1393
، گرگان، گلستان، شهریور ي چندساله درختان آلبالوهاشاخه
1393(

پرگنه قارچ پس از هفت روز تمام تشتک پتري هشت 
پرگنه ابتدا . را پر کردPDAمتري حاوي محیط کشت سانتی

سفید رنگ بوده و سپس به رنگ زیتونی مایل به سبز تا 
روز به صورت منفرد و 14ها پس از پیکنید. شدخاکستري دیده 

تایی به صورت فرورفته در محیط کشت هاي چنددر دستهیا
ها پوشیده شده ها توسط ریسهسطح پیکنید. شوندتشکیل می

ها دیده هایی در آنها منشعب بوده و گاهی تورمریسه. بود
اي بوده و داراي استیول گرد و حجرهها تکپیکنید. شودمی

. باشدمتر میمیکرو670الی 250ها مرکزي هستند و ابعاد آن
ابعاد . استصاف هاآنرنگ بوده و سطحکنیدیوفورها بی

میکرومتر بوده و17- 22)7/19(× 5/1- 3)3/2(کنیدیوفورها 

زا از هاي کنیدیومسلول. دنپوشانسطح داخلی پیکنید را میکل
اي شکل و استوانهبوده صاف ها آنانتروبالستیک بوده و سطح نوع

هاي مورد بررسی دو نوع کنیدیوم در جدایه. باشندرنگ میبیو
ها دوکی شکل و سطحبرخی کنیدیوم. این گونه وجود داشت

ها در قسمت پایه حالت تختاین کنیدیوم. بودصاف هاآن
)truncate(دیواره فاقدرنگ بوده و اغلب ها بیاین کنیدیوم. دارند

یواره ها با یک الی دو دتعداد کمی از کنیدیوم. عرضی هستند
12- 19)6/17(× 5- 7)3/6(ها ابعاد این کنیدیوم. عرضی دیده شدند

ها میکروکنیدیوم. بود5/3ها میکرومتر و نسبت طول به عرض آن
این . اي شکل هستنددر اشکال متنوع و به طور کلی استوانه

6-7)6/6(× 2-3)4/2(هاآنرنگ بوده و ابعادها بیکنیدیوم
).A-D، 5شکل (بودمیکرومتر 

از گیاهانی از قبیل بادام و گردو ،این گونه در ایران
این گونه به عنوان اندوفیت ). Ershad 2009(استگزارش شده

است از برخی گیاهان از جمله اکالیپتوس نیز گزارش شده
)Smith et al. 1996 .( گونهB. dotidea براي نخستین بار

دنیا گزارش ایران و دربه عنوان قارچ اندوفیت درختان آلبالو 
.گرددمی

9-Coniolariella limonispora (Ellis & Everh.) Checa,

Arenal & J.D. Rogers [as 'limoniispora'], in Checa,
Arenal, Blanco & Rogers, Mycol. Res. 112(7): 797

(2008)
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، SAA20 ،SAA21 ،SAA22هاي جدایه: هاي مورد بررسینمونه

SAA26 ،SAA27 ،SAA28 وSAA29 به دست آمده از ،
، به دست آمده از برگSAA34وSAA31هاي چندساله، شاخه

، SAA58هاي جدایه؛1392مهر البرز،، سنقرآباد،درختان آلبالو
SAA60 ،SAA61 ،SAA62 ،SAA63 ،SAA64، به دست آمده
اردیبهشت البرز،باد،آسنقرهاي چندساله درختان آلبالو،از شاخه

به دست آمده ، SAA85وSAA81 ،SAA84هاي؛ جدایه1394
مرداد البرز،،آبادسنقرهاي چندساله درختان آلبالو، از شاخه

به دست آمده از ، ABRII 10241: جدایه نماینده(1394
)1392مهرالبرز،، سنقرآباد،درختان آلبالوهاي چندسالهشاخه

Leonian’s(آگار -پرگنه قارچ روي محیط کشت لیونین

agar ( درجه سلسیوس و تحت شرایط تاریکی مطلق 25در دماي

متري را پر بعد از گذشت هفت روز تشتک پتري هشت سانتی
رنگ و هوایی تشکیل هاي بیپرگنه قارچ ابتدا میسلیوم. کرد
-هاي سفید و پریتسیومروز میسلیوم14دهد و بعد از گذشت می

. شوندتشکیل میهاي نابالغ به صورت پراکنده در محیط کشت
هاي صاف بوده و داراي دیوارهرنگ وهاي رویشی قارچ بیریسه

هاي قارچ رشد هوایی داشتند و میسلیوم. عرضی هستند
ها در هفته دوم پریتسیوم. شودکالمیدوسپور مشاهده نمی

به صورت پراکنده یا کنار هم تولید شده و پس از گذشت چهار 
ها به صورت سطحی و پریتسیوم. شوندالی پنج هفته بالغ می

ها یک الی دو قطر پریتسیوم. کروي بوده و به رنگ سیاه هستند
سطح . هستندمنفذ خروجیها داراي پریتسیوم. باشدمتر میمیلی

.شودمیده یهاي رویشی پوشها با ریسهرویی برخی پریتسیوم

،زاي آنلیدیکهاي کنیدیومسلول. Bروز، 14پس از PCAشت پرگنه روي محیط ک. Botryosphaeria dotidea:Aگونه - 5شکل 
C-D .گونه ؛ هاکنیدیومConiolariella limoniispora:E .آگار پس از شش هفته،-پرگنه قارچ روي محیط کشت لیونینF . ،پریتسیوم

G . ،پارافیزهاH .گونه ؛ آسکوسپورهاوهاآسکEpicoccum nigrum :I .شت پرگنه قارچ روي محیط کPDA روز،هفتپس از
J-K.زاسلول کنیدیوم،L .هاکنیدیوم.

Fig. 5. Botryosphaeria dothidea: A. Colony on PDA after 14 days, B. Annellidic conidiogenous cells, C-D. Conidia;
Coniolariella limonispora: E. Colony on Leonian agar after six weeks, F. Perithecium, G. Paraphysis, H. Ascus and
ascospores; Epicoccum nigrum: I. Colony on PDA after seven days, J-K. Conidiogenous cells, L. Conidia.
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ااي شکل بوده و داراي یک پایه نسبتها استوانهآسک

اندازه . باشند و هشت آسکوسپور در هر آسک وجود داردکوتاه می
. استمیکرومتر 105-183)5/165(× 11- 13)5/12(ها آسک

پارافیزها به تعداد زیاد تشکیل شده و به صورت نخی شکل و 
هاي عرضی و به صورت ساده و فاقد رنگ بوده، داراي دیوارهبی

اندازه . هستندها بلندتر از آسکپارافیزها معموال. انشعاب هستند
به صورت آسکوسپورها. استمیکرومتر 325الی 190پارافیزها 

. ها قرار دارندردیفه در آسکبه صورت تکو تایی هشت
اي تیره و رنگ و در مرحله بلوغ به رنگ قهوهآسکوسپورها ابتدا بی

سطح آسکوسپورها صاف بوده و داراي . شوندیا سیاه رویت می
یک برآمدگی مشخص در . بزرگ هستندایک قطره چربی نسبت

اندازه آسکوسپورها . طرف آسکوسپورها وجود داردهر دو
).E-H،5شکل (باشد میکرومتر می16- 20)3/19(× 9- 12)4/10(

هاي این جنس از بسترهاي مختلفی از جمله خاك، گونه
اند هاي آزاد گزارش شدههاي هوایی گیاه و آبکود، چوب و اندام

)Asgari & Zare 2006 .( این گونه براي نخستین بار به عنوان
.شوددنیا گزارش میایران وتان آلبالو درقارچ اندوفیت درخ

10 -Epicoccum nigrum Link, Magazin der Gesellschaft

Naturforschenden Freunde Berlin 8: 32 (1816)

، TEA1 ،TEA2 ،TEA11هاي جدایه: هاي بررسی شدهنمونه
TEA12 ،TEA13 ،TEA17 ،TEA18 ،TEA19 ، به دست آمده از

به دست آمده از برگ درختان TEA16و هاي چندساله شاخه
، KAA5 ،KAA10 ،KAA13؛ 1393آلبالو، شهریار، تهران، تیر 

KAA15 ،KAA17 ،KAA19 ،KAA20 ، به دست آمده از
، به دست آمده از برگ درختان KAA16هاي چندساله و شاخه

، CHA1 ،CHA3؛ 1393آلبالو، کاشمر، خراسان رضوي، فروردین 
CHA5 ،CHA6 ،CHA7 وCHA8هاي ، به دست آمده از شاخه

چندساله درختان آلبالو، شهر کرد، چهارمحال و بختیاري، 
به دست آمده ،ABRII 10242: جدایه نماینده(1393اردیبهشت 

)1393هاي چندساله درختان آلبالو، شهریار، تهران، تیر از شاخه
بعد از گذشت PDAقطر پرگنه قارچ روي محیط کشت 

درجه سلسیوس و شرایط تاریکی مطلق 25هفت روز در دماي 
پرگنه روي محیط کشت به رنگ . گیري شدمتر اندازهمیلی45

آن به صورت یک نوار اي تیره متمایل به سیاه بوده و حاشیه قهوه
اطراف پرگنه به دلیل . نسبتا باریک زرد و سفید رنگ دیده شد

ها بالشتکی اسپورودوکیوم. تولید متابولیت ثانویه نارنجی رنگ بود
اي به فراوانی در شکل بوده و به صورت نقاط سیاه رنگ و خوشه

ها به صورت متراکم میسلیوم. شوندسطح پرگنه مشاهده می
بوده، کنیدیوفورها ساده، راست، نسبتا کوتاه، غیرمنشعب و 

اي کمرنگ بوده و به صورت متراکم و متمایز از به رنگ قهوه
× 3- 7)7/3(ها فوروابعاد کنیدی.شوندریسه رویشی تشکیل می

زا به صورت هاي کنیدیومسلول. باشدمیکرومتر می6- 17)8/13(
ها کنیدیوم. انتهایی، مونوبالستیک و داراي رشد محدود هستند

داراي اي تیره هستند و گرد تا گالبی شکل بوده، به رنگ قهوه
ی هاي طولی و عرضیک سلول پایه برجسته و کمرنگ با دیواره

ها را به چند سلول باشند که کنیدیومدر جهات مختلف می
× 8-25)33/18(ها ابعاد کنیدیوم. اندتقسیم کرده) 11-5(
).I-L، 5شکل (گیري شد میکرومتر اندازه26-11)1/20(

توسط حداد درفشی و Epicoccum nigrumگونه 
Haddadderafshi(همکاران  et al. 2011 (ت به عنوان قارچ اندوفی

هرقلی . استاز درخت گیالس از مجارستان جداسازي شده 
مو در درختنیز این گونه را به عنوان قارچ اندوفیت از ) 1392(

براي براي نخستین بار E. nigrumگونه .نمودایران گزارش 
به عنوان قارچ اندوفیت درختان آلبالو در ایران و دنیا گزارش 

.شودمی

بحث
هاي و بررسی فیلوژنی قارچدر شناسایی مولکولی 

- هاي کدکننده زیراندوفیت اغلب از نواحی بین ژن
شوداستفاده می(ITS rDNA)اي واحدهاي ریبوزوم هسته

(Arnold et al. 2007) . در تحقیق حاضر نیز از توالی ناحیه
ITS1-5.8S-ITS2 جهت شناسایی مولکولی و بررسی فیلوژنی

این ناحیه، قادر . استفاده شدبه دست آمده هاي اندوفیتقارچ
.هاي قارچی شناسایی شده در سطح گونه بودبه تفکیک اغلب گونه

در این تحقیق، تبارنماي فیلوژنتیکی با استفاده از روش 
maximum likelihood و براساس توالی نواحیITS 10در

جدایه استاندارد و یک جدایه به عنوان 36جدایه مورد بررسی و 
جدول (ترسیم شد ) NCBI(ی اخذ شده از بانک ژن گروه خارج

ها، در شش دودمان قرار ها براساس نحوه انشعاب شاخهجدایه). 1
Ascomycotaتمام اعضاي تبارنما متعلق به شاخه . گرفتند

از راسته) Eremothecium gossypii)AY046216گونه . هستند
Saccharomycetalesو از شاخهAscomycota گروه به عنوان

). 6شکل (است خارجی در نظر گرفته شده
هاي مورد مطالعه متعلق در دودمان یک، جدایه

،Aureobasidium pullulans ،A. namibiaeهايبه گونه
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1396، )1(18یهانرست... / هاي اندوفیت درختان آلبالو معرفی برخی قارچ/ همکاران عبداللهی اقدم و 
A. subglaciale وA. melanogenumاین دودمان . باشندمی

درصد بوده و اعضاي آن متعلق 100داراي حمایت اعتبارسنجی 
موردهايدر دودمان دو، جدایه. هستندDothidealesبه راسته 

،Botryosphaeria dothideaهايگونهبهمتعلقمطالعه
Botryosphaeria corticis ،Neoscytalidium dimidiatum و

Neoscytalidium hyalinumداراينیز دودماناین. باشندمی
بهمتعلقآناعضايوبودهدرصد100اعتبارسنجیحمایت

هاي در دودمان سه، جدایه. هستندBotryosphaerialesتهراس
و Cladosporium tenuissimumهاي مورد مطالعه متعلق به گونه

C. perangustumداراي حمایت نیز این دودمان . باشندمی
متعلق به راسته آناعضاي ه ودرصد بود100اعتبارسنجی 
Capnodialesهاي مورد در دودمان چهار، جدایه. باشندمی

وLecanicillium muscariumمطالعه متعلق به گونه
L. attenatumداراي حمایت نیز که این دودمان . باشندمی
اعضاي آن متعلق به راسته ،درصد بود100اعتبارسنجی 

Hypocrealesهاي مورد در دودمان پنج، جدایه. هستند
Coniolariella limonisporaهاي مطالعه متعلق به گونه

Rosellinia limonisporaنام قبلی( Ellis & Everh. ( و
Coniolariella hispanicaداراي همچنین این دودمان . باشندمی

متعلق به آندرصد بوده و اعضاي 100حمایت اعتبارسنجی 
هاي مورد در دودمان شش، جدایه. باشندمیXylarialesراسته 

، Didymosphaeria variabileهاي مطالعه متعلق به گونه
Dendrothyrium variisporum ،Epicoccum nigrum،

A. tenuissima وA. multiformisهم این دودمان . باشندمی
درصد بوده و اعضاي آن متعلق 100داراي حمایت اعتبارسنجی 

الزم به ذکر است . هستندPleosporalesبه راسته 
Paraconiothyriumکه گونه variabile،یرا به جنس اخ

Didymosphaeria منتقل شده و نام سابق گونه
Didymosphaeria variabileاست.

آرایه براساس روش 46در ITS1-5.8S-ITS2تبارنماي فیلوژنتیکی ترسیم شده با استفاده از توالی نوکلیوتیدي ناحیه - 6شکل 
maximum likelihoodافزار در نرمMEGA 7.0 .گونه . دهدتکرار را نشان می1000اخه درصد اعتبارسنجی از اعداد باالي هر ش

Eremothecium gossypii)AY046216 (استبه عنوان گروه خارجی انتخاب شده)اندهاي مورد مطالعه در این تحقیق بولد شدهجدایه.(
Fig. 6. A maximum likelihood tree inferred from nucleotide sequence of ITS1-5.8S-ITS2 region in 46 taxa generated
using MEGA 7.0 software. The numbers the branches are the bootstrap values of 1000 replications. Eremothecium
gossypii (AY046216) was used as out group (isolates studied in this survey are marked with bold letters).
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1396، )1(18یهانرست... / هاي اندوفیت درختان آلبالو معرفی برخی قارچ/ همکاران عبداللهی اقدم و 
هاي اسایی مولکولی و بررسی فیلوژنی قارچدر شن

هاي کدکننده زیرواحدهاي اندوفیت، اغلب از نواحی بین ژن
Arnold(شود استفاده می) ITS rDNA(اي ریبوزوم هسته et al.

ITS1-5.8S-ITS2در تحقیق حاضر نیز از توالی ناحیه ). 2007

هاي اندوفیتجهت شناسایی مولکولی و بررسی فیلوژنی قارچ
این ناحیه، قادر به تفکیک اغلب . به دست آمده استفاده شد

، اماهاي قارچی شناسایی شده در سطح گونه بودگونه
قادر به تفکیک دو گونهITS1-5.8S-ITS2توالی ناحیه 

C. perangustum وC. tenuissimumبنش و . از یکدیگر نبود
Bensh(همکاران  et al. 2010 (عنوان کردند که توالی

هاي جنس توانایی تمایز کامل گونهITSنوکلئوتیدي نواحی 
Cladosporiumهاي را ندارد و به همین دلیل از توالی ژنtef و

براي تفکیک ITSاکتین به همراه توالی نوکلئوتیدي نواحی 
در این تحقیق، گونه. هاي این جنس استفاده کردندگونه

C. tenuissimumاز جمله ناختیشریختداشتن خصوصیاتیبا
و هایی در رأس کنیدیوفوروجود تورم،کنیدیوفورهاي بلند

این جنس و کمپلکسهاياز سایر گونهمیانی زاییکنیدیوم
C. cladosporioidesگرددمتمایز می.

هاي قارچی شناسایی شده در این بنابراین، اغلب گونه
دي تحقیق، براساس مطالعه مولکولی مبتنی بر توالی نوکلیوتی

هاي مربوطه در هاي استاندارد از گونهدر کنار جدایهITSنواحی 
شناختی کننده شناسایی ریختشجره قرار گرفتند که تایید

ها را با یکدیگر مشخص ها بوده و همچنین ارتباط آنگونه
.نمایدمی
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