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چکیده
هاي فارس و خوزستان به طور تصادفی، از کمپوست برگ گیاهان نمونه از مناطقی از استان277، 1395طی سال 

ها به دو روش کشت قارچ. ، کود دامی پوسیده، خاك بکر و خاك فراریشه گیاهان به آزمایشگاه منتقل شد)برگخاك(در سطح خاك 
هاي موکورالز براساس خصوصیات رشدي، سازي، جدایهها جداسازي و پس از خالصسازي خاك، از نمونهخاك در تشتک و رقیق

وAbsidia cylindrospora،A. pseudocylindrosporaهاي گونه. ناسایی شدندها، ششناختی و میکروسکوپی قارچریخت
Cunninghamella echinulata var. indica،براي میکوبیوتاي ایران جدید بودند.

Identification of some species of Mucorales from Fars and Khuzestan provinces (Iran)
Received: 23.12.2017 / Accepted: 09.06.2018

Esmaeil Rahkhodaei: Researcher, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and
Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

Reza Mostowfizadeh-Ghalamfarsa: Prof., Department of Plant Protection, School of Agriculture, Shiraz
University, Shiraz, 07144165186, Iran (rmostofi@shirazu.ac.ir)

Summary
During 2016–17, 277 samples of leaf compost, manure, virgin and rhizosphere soil of some plants from Fars and

Khuzestan provinces (Iran) were transferred to Mycology Laboratory of the Department of Plant Protection, Shiraz
University (Iran). Fungi were recovered by soil plate and soil dilution methods. After purification, the isolates of
Mucorales were identified based on growth, morphological and microscopic characteristics. Absidia cylinderospora,
A. pseudocylinderospora, and Cunninghamella echinulata var. indica were new to Iran mycobiota.

دامنه ها به مفهوم عام آن، در بر گیرندهزیگومیست
. اي مختلف هستندهاي قارچی با انواع رفتارهمتنوعی از گونه

Mucoromycotinaبخش مهمی از این گروه، امروزه در زیرشاخه 

Hibbett(شوند بندي میرده et al. از Mucoralesراسته .)2007
این راسته . ها استهاي این زیرشاخه از قارچترین راستهمعروف

شوند و به صورت هایی است که در همه جا یافت میشامل قارچ
خاك، مدفوع، انواع کمپوست و یا روي بسترهاي زي درپوده

ها انگل بعضی از آن.کنندهاي رسیده، زندگی میمتنوعی از میوه
طلب انسان و ها و گیاهان بوده و برخی بیمارگر فرصتسایر قارچ

Thirion-Delalande(جانوران هستند  et al. 2005.(

از ،Mucoralesبه طور کلی در ایران، از راسته 
هاي مازندران، گیالن، چهارمحال و بختیاري و اصفهان اناست

Absidiaهاي جنسازهاییگونه Van Tieghem ،
Actinomucor Schostak،Mucor P. Micheli ex

Cunninghamella Matruchot ،Lichtheimia Vuill ،
Rhizomucor Lucet & CostantinوSyncephalastrum J.

Schrotاسایی شده است از خاك، جداسازي و شن)Ershad

2009, Dehbovid et al. 2013, Ziaee, et al. هدف از ). 2016
Mucoralesهاي راستهاین تحقیق جداسازي و شناسایی گونه

هاي فارس و خوزستان، براساس خصوصیات رشدي، در استان
.هاي این راسته استشناختی و میکروسکوپی قارچریخت
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شیراز، (هاي فارس ، از مناطقی از استان1395طی سال 
و خوزستان ) فراشبند، جهرم، سروستان، مهارلو، بیضا و سپیدان

به طور تصادفی، از کمپوست برگ ) اهواز، شادگان و آبادان(
، کود دامی پوسیده، خاك )برگخاك(گیاهان در سطح خاك 
از ثبت برداري و پسگیاهان، نمونهبکر، خاك اطراف ریشه

هاي نایلونی به آزمایشگاه ها در کیسهمشخصات جغرافیایی، نمونه
ها به دو روش کشت خاك در تشتک قارچ. منتقل شدند

)Soil Plate Method=SPM) (Warcup 1950 (سازي و رقیق
با ) Soil Dilution Method=SDM) (Rapilly 1968(خاك 

.ها جداسازي شدنداندکی تغییر، از نمونه
Mucoralesهاي از شناسایی و تفکیک جنسپس 

)Hesseltine 1955(،هاي براي شناسایی گونهAbsidia قطعات ،
هاي پتري به قطر ها در وسط تشتککوچکی از پرگنه جدایه

هاي و براي شناسایی گونهPDAمتر حاوي شش سانتی
Cunninghamella قطعات کوچکی از پرگنه جدایه در وسط

Oat Meal(آگار -یوالف-کشت آردحیط تشتک پتري حاوي م

Agar=OMA(26تا 25هاي پتري در تشتک. کشت گردیدند
سلسیوس به مدت یک هفته در تاریکی نگهداري و سپس درجه

شناختی با استفاده از کلیدهاي شناسایی براساس صفات ریخت
;Absidia)Hesseltine & Ellis 1961, 1964هاي موجود، گونه

Ho et al. Baijal & Meheotba(Cunninghamellaو ) 2004

.شناسایی شدند) 1980

Absidia cylindrospora Hagem 1 -
کشتمحیط سلسیوس رويدرجه26تا 25پرگنه، در 

PDAبه سرعت رشد کرده، در مدت یک هفته تشتک پتري
رنگ پرگنه ابتدا سفید و پس از . متري را پر کردشش سانتی

اي روشن در آمد و پس از دو هفته چهار روز به رنگ قهوه
. بو بودپرگنه بی. متمایل به خاکستري رنگ پریده شد

اي براق، راست، با سطحی صاف، با اسپورانژیوفورها شفاف تا قهوه
اسپورانژیوفور )اغلب یک تا چهار عدد(حداکثر خروج هفت عدد 

میکرومتر و 250تا 130از یک نقطه از استولون، به ابعاد بین 
اسپورانژیوفورها عمدتا ساده بوده و . میکرومتر بودند5/4تا 5/2

ها، گالبی شکل، اسپورانژیوم. شدنددر بعضی مواقع منشعب می
کروي، شفاف شفاف تا خاکستري با دیواره صاف با کلومالي نیمه

میکرومتر و 1/15-3/12×2/21-2/12ي روشن، به ابعاد اتا قهوه
ابعاداي، صاف و شفاف، بهاسپورانژیوسپورها، تقریبا استوانه

هاي ویژگی. میکرومتر مشاهده شدند2/4-1/2×1/4- 1/7
هاي این گونه با توصیف هسلتین و الیس شناختی جدایهریخت

)Hesseltine & Ellis 1964 ( مطابقت داشت) ها جدایه). 1شکل
برگ درختان افرا، چنار و خرمالو در استان فارس از خاك

Domsch(این گونه انتشار جهانی داشته . جداسازي شدند et al.

.شودو براي نخستین بار از ایران گزارش می) 2007

درجه سلسیوس روي 25در 16Eاي جدایه کشت یک هفتهAbsidia cylindrospora :.A-Bشناختی هاي ریختویژگی-1شکل 
کلومال و . Fاسپورانژیوفور تکی، . Eاسپورانژیوفور چندتایی،. C-D، )کشتمحیط سطح زیرین Bسطح رویی و PDA)Aمحیط کشت 

میکرومتر؛C ،E =30:مقیاس(اسپورانژیوسپور. H، )پیکان(برجستگی نوك کلومال . G، )دیواره عرضی زیر آپوفیز= پیکان(آپوفیز 
D=50 میکرومتر؛F ،G ،H=10میکرومتر.(

Fig. 1. Morphological characteristics of Absidia cylindrospora: A-B. A 7-day old culture of isolate 16E at 25 ˚C on
PDA (A, front and B, back view of the Petri dish), C-D. Scanty whorls sporangiophores, E. Single sporangiophore,
F. Columella and apophysis, (arrow = septum under apophysis), G. Finger-like projection of columella (arrow),
H. Sporangiospores (Bar = 30 µm for C, E; Bar = 50 µm for D; Bar = 10 µm for F, G, H).
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2 -Absidia pseudocylindrospora Hesselt. & J.J. Ellis

PDAکشتمحیط سلسیوس در درجه26تا 25پرگنه در

رشد سریعی داشت و در مدت یک هفته تشتک پتري شش 
رنگ پرگنه در ابتدا سفید و سپس بعد از دو . متري را پر کردسانتی

عرض اسپورانژیفور به . رنگ تغییر رنگ دادهفته به خاکستري کم
میکرومتر بوده و از یک نقطه از استولون تعداد یک 8/5تا 6/3ابعاد 

اسپورانژیوم گالبی شکل، . شودژیفور خارج میتا هفت عدد اسپوران
میکرومتر بوده و در زیر 5/35تا 5/15خاکستري تیره، به قطر 

6/7کروي و به قطر کلومال، نیمه. آپوفیز دیواره عرضی مشاهده شد
اي شکل و اسپورانژیوسپورها عمدتا استوانه. میکرومتر بود5/16تا 

. میکرومتر بودند6/3- 2/4×2/2- 8/2صاف، شفاف و به ابعاد 
، زیگوسپوري تولید نکردند و کشتمحیط گونه روي هاي اینجدایه
وهاي آن مطابق با توصیف هسلتینهاي جدایهویژگی

ترین از مهم).2شکل (بود ) Hesseltine & Ellis 1961(الیس 
ها کامال سیلندري شکل و صاف هاي دو گونه ذکر شده، هاگتفاوت

نسبت به شکل نامنظم و تقریبا بیضی شکل در گونه مذکور
.Aدر گونه cylindrosporaهاي گونهجدایه. باشدمی

A. pseudocylindrosporaبرگ درختان چنار و زبان از خاك
گنجشک در استان فارس، جداسازي و براي نخستین بار از ایران 

.شودگزارش می

Absidiaشناختی هاي ریختویژگی- 2شکل  pseudocylindrospora :.A-B356اي جدایه کشت یک هفتهB درجه سلسیوس 25در
کلومال و آپوفیز . Fاسپورانژیوم، اسپورانژیوفور و. C-E، )کشتمحیط سطح زیرین Bسطح رویی و PDA)Aکشتمحیط روي 

D ،E=30؛میکرومترC ،F=20:مقیاس(اسپورانژیوسپور. H، )پیکان(جستگی نوك کلومال بر. G، )دیواره عرضی زیر آپوفیز=پیکان(
).میکرومتر G ،H =10؛ میکرومتر

Fig. 2. Morphological characteristics of Absidia pseudocylindrospora: A-B. 7-day old culture of isolate 365B at 25 ˚C
on PDA (A, front and B, back view of the Petri dish), C-E. Sporangiophore and Sporangium, F. Columella and
apophysis (arrow = septum under apophysis), G. Finger-like projection of columella (arrow), H. Sporangiospores
(Bar = 20 µm for C, F; Bar = 30 µm for D, E; Bar = 10 µm for G, H).

۳ -Cunninghamella echinulatavar. indicaBaijal & B.S. Mehrotra

کشتمحیط سلسیوس روي درجه26تا 25پرگنه در 
OMA رشد سریعی داشته و در مدت یک هفته تشتک پتري

رنگ پرگنه در ابتدا سفید و سپس . متري را پر کردشش سانتی
ریزویید توسعه یافته و اسپورانژیوفورها منشعب، . رنگ شدزرد کم

. میکرومتر بودند5/8تا 9/4اغلب با انشعابات مساوي، به عرض 
و گاهی کروي، به مرغی تا چماقی پهنهاي اولیه، تخموزیکول

هاي ثانویه، اغلب میکرومتر و وزیکول5/13-70×11-49ابعاد 
میکرومتر و تمام یا 31-60×17-35چماقی پهن و به ابعاد 

ها، اغلب کروي تا اسپورانژیول. ها بارور بودندقسمتی از آن

اي براق تا میکرومتر، قهوه7/17تا 5/11کروي به قطر نیمه
هاي ها روي پایکاسپورانژیول. خاردار بودندمات و کامال 

صفات . )3شکل (شدند کوتاه یا بلند، تشکیل می) استریگماهاي(
هاي این گونه، مشابه توصیف بایجال و دیده شده از جدایه

بوده و براي نخستین بار ) Baijal & Meheotba 1980(مهیوتبا 
گیاهان هاین گونه از خاك اطراف ریش. شوداز ایران گزارش می

بارهنگ، یونجه، خارشتر، فرفیون و نوعی علف هرز از استان 
.فارس جداسازي و شناسایی شد
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Cunninghamellaشناختی هاي ریختویژگی-3شکل  echinulata var. indica :A .40اي جدایه کشت یک هفتهC درجه 25در
وزیکول اولیه،. D-E، )کنیدیوم(اسپوروفور و اسپورانژیول .  B-C، )کشتمحیط سطح رویی (OMAکشتمحیط سلسیوس روي

F . پیکان(پایک روي وزیکول( ،G . ،اسپورانژیولH . ریزویید)مقیاس()پیکان:B =50میکرومتر؛C ،D =20 میکرومتر؛E ،F ،G =10
).میکرومترH=40؛میکرومتر

Fig. 3. Morphological characteristics of Cunninghamella echinulata var. indica: A. 7-day old culture of isolate 40C at
25 ˚C on OMA (A, front view of the Petri dish), B-C. Sporophore and sporangiole (conidium), D-E. Primary vesicle,
F. Sterigma on a vesicle (arrow), G. Sporangiol, H. Rhizoid (arrow) (Bar = 50 µm for B; Bar = 20 µm for C, D;
Bar = 10 µm for E, F, G; Bar = 40 µm for H).
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