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  چکیده
 ،Entoloma griseoluridum، E niphoides ،Limacella ochraceolutea به اسـامی  آگاریک هاي گونه از قارچ پنجدر این مقاله، 

Mycena clavicularis  وM. acicula   هاي  تیرهمتعلق بهAmanitaceae ،Entolomataceae  وMycenaceae   براي نخستین بار از ایـران
گزارش این گونه بـه دلیـل قـرار    باشد.   می از ایران  Limacellaاز جنس نخستین گزارش L. ochraceolutea گردند. میو توصیف معرفی 

 E. niphoidesگونـه   ،همچنـین باشـد.     مـی  از اهمیـت خاصـی برخـوردار    ارزشمند و در معرض خطر انقراضهاي  گرفتن در لیست گونه
داراي یک ارتباط زیستی ویژه و منحصر بفرد با سیستم ریشه گیاهـان   باشد که میدر ایران  گاریکآهاي  از معدود قارچ گزارش نخستین
  .باشد می (Rosaceae) گل سرخ تیره
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Summary 

In this paper, five species of the agaric fungi viz., Entoloma griseoluridum, E. niphoides, Limacella 
ochraceolutea, Mycena clavicularis and M. acicula belonging to family Amanitaceae, Entolomataceae and 
Mycenaceae, are reported for the first time for Iranian mycobiota. Limacella ochraceolutea is the first species of fungi 
belonging to genus Limacella in Iran. Because L. ochraceolutea is a rare species and considered as near threatened, 
endangered or extinct, collecting such endangered species in Iran is a valuable finding. Entoloma niphoides is the first 
species of an agaric fungus in Iran with special association with root of woody plant of Rosaceae. More information on 
the studied specimens is as follows: 
Entoloma griseoluridum (Kühner) M.M. Moser (Fig. 1 A-C) 
Iran: E Azarbaijan province, Aynalou, on soil, 07.11.2009, Asef (IRAN 5300 F) 
Entoloma niphoides Romagn. ex Noordel. (Fig. 1 D, E)  
Iran: E Azarbaijan province, Arasbaran, Ilankesh, on soil, near Pyrus sp., 08.06.2010, Asef (IRAN 5987 F) 
Limacella ochraceolutea P.D. Orton (Fig. 2) 
Iran: E Azarbaijan province, Aynalou, on soil near Quercus sp., 07.10.2010, Asef (IRAN 12440 F) 
Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. (Figs 3)  
Iran: E Azarbaijan, Arasbaran, Khoineroud, on soil, 15.06.2010, Asef (IRAN 15004 F) 
Mycena clavicularis (Fr.) Gillet (Figs 4) 
Iran: E Azarbaijan province, Arasbaran, Kalale, on soil, 08.06.2010, Asef (IRAN 6557 F) 
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 مقدمه
با  Entoloma (Agaricales, Entolomataceae)جنس 

هاي  گروه از قارچگونه به عنوان یکی از بزرگترین  1000بیش از 
باشد. اعضاي این جنس داراي نقش اسپوري  آگاریک مطرح می

(spore print) راي بازیدیوسپورهاي صورتی رنگ بوده و اغلب دا
 این جنس توان هاي  باشند. برخی از گونه دار می زاویه

 زایی بیماري اکتومیکوریزایی یا شبهبرقراري ارتباط شبه 
 . (Kirk et al. 2008) دارندگل سرخ  تیرههایی از گیاهان  با گونه

 کنون هشت گونه از این جنس از ایران گزارش شده است تا
.(Saber 1993, Saber & Zangeneh 2002)  

 Limacella (Agaricales, Amanitaceae) جنس
 آگاریک است که داراي هاي گروه کوچکی از قارچ مشتمل بر

ایه از به پها  تیغهنحوه اتصال  بوده ورنگ  سفیدنقش اسپوري 
گونه از این جنس از دنیا گزارش  20کنون  تا باشد. ع آزاد مینو

  ها مربوط به نیمکره شمالی  که اغلب این گزارش شده است
 معدودي از نیمکره جنوبی معرفی شده استهاي  بوده و گونه

(Kirk et al. 2008). اي از این جنس از ایران  کنون هیچ گونه تا
  گزارش نشده است.

با بیش از  Mycena (Agaricales, Mycenaceae) جنس 
بزرگ و هاي  گونه شناخته شده در جهان، یکی از گروه 500

در  سپوريانقش باشد. رنگ  هاي آگاریک می ناهمگن از قارچ
موال الهک معرنگ بوده و شکل ک اعضاي این جنس سفید
اغلب اعضاي این جنس داراي پایه  باشد. مخروطی تا ناقوسی می

از  گونه 18کنون  تا. (Kirk et al. 2008) باشند ظریف و نازك می
جنگلی کشور گزارش شده است هاي  این جنس از پوشش

(Saber 1995).  
  

  روش بررسی
هاي متعددي  مسافرت مختلفهاي  و موقعیتطی فصول 
برداري انجام گرفت. در هر مورد  و نمونه انجامبه منطقه تحقیق 
م، کامل و نمونه به شکل سالهاي قارچی،  با مشاهده نمونه

انتخاب شده و کلیه مشخصات ضروري مناسب براي شناسایی 
شده، نقش  آوري جمعهاي  گردید. در مورد تمامی نمونه درج

 منظور ه ب ،همچنینتهیه گردید.  (spore print)اسپوري 
از معرف ملزر  آمیلوییدي بازیدیوسپورهاهاي  شبررسی واکن

(Melzer’s reagent) داستفاده ش . 
آوري شده، در آزمایشگاه مورد  هاي جمع کلیه نمونه

مطالعات میکروسکوپی و ماکروسکوپی قرار گرفتند. به منظور 
 Olympusمطالعه، عکسبرداري و ترسیم تصاویر، از میکروسکوپ 

BH2 دوربین دیجیتال  وOlympus C 4000  .استفاده گردید 

 

  
 هاي قارچی، از  هاي ذکر شده در مورد کلیه اندام اندازه

مورد در آب مقطر به دست آمده است.  30گیري حداقل  اندازه
مشاهدات ماکروسکوپی شامل رنگ، شکل، اندازه و سایر جزییات 

هاي تازه و یا با کمک تصاویر تهیه شده  ماکروسکوپی، روي نمونه
از شده  آوري هاي جمع نمونهرفت. به منظور تشخیص انجام گ
. شناسی استفاده شد ها و یا مقاالت مختلف قارچ وگرافکتب، مون

شناسی و  در خصوص اصطالحات به کار رفته در مباحث قارچ
 .Kirk et al)ها  فرهنگ قارچ دهمها نیز از چاپ  توصیف گونه

هاي  نمونهکلیه  استفاده شد. (Singer 1986)و سینگر  (2008
کشاورزي  وزارت جهادهاي  قارچ مجموعهشناسایی شده در 

(IRAN)،  (تهران)پزشکی کشور  تحقیقات گیاهمؤسسه واقع در 
  شدند. قرار داده

  

  یجهنت
 ،شده آوري هاي جمع نمونه و شناسایی نتیجه بررسی در
، Entoloma griseoluridum، E. niphoides به اسامی: پنج گونه

Limacella ochraceolutea، Mycena clavicularis و  
M. acicula شوند که از  براي نخستین بار از ایران معرفی می
 گزارش از جنسنخستین  L. ochraceolutea گونه ها، میان آن

Limacella باشد در ایران می: 

 
Entoloma griseoluridum (Kühner) M.M. Moser, in 1 -  
Gams, Kl. Krypt.-Fl., Bd II b/2, ed. 4 (Stuttgart) 2b/2: 

196 (1978) 
متر، با سطحی  سانتی 4-10به قطر  (pileus) کالهک

باشد.  می (umbonate) صاف و بدون شیار و با برآمدگی مرکزي
اي  هایی از قهوهها یا سایه خاکستري با رگه اي قهوهرنگ کالهک 

باشد. رنگ سطح کالهک در اثر تماس یا برش هیچ  تیره می
ها به رنگ خاکستري تا خاکستري قرمز  کند. تیغه یتغییري نم

 باشد. می adnateها به پایه از نوع  بوده و نحوه اتصال آن
 10- 15متر و به قطر  سانتی 4-10به طول  (stipe)پایه 

باشد.  اي می ي، به رنگ خاکستري تا قهوها متر، استوانه میلی
ه و به تر شد هفوقانی تیرهاي  معموال رنگ پایه به سمت بخش

گردد. سطح پایه نیز فیبریلوز بوده و از  اي متمایل می قهوه
  فیبري طولی پوشیده شده است.هاي  رشته

و میکرومتر  9-5/11 × 6- 8بازیدیوسپورها به ابعاد 
ها  باشند. معموال تعداد گوشه ضلعی می دار یا چند مشخصا گوشه

  .)A-C 1 (شکل باشد می عدد 5- 7در این گونه 
در هیچکدام از  (cheilocystidium)  ومکیلوسیستیدی

  متعلق به این گونه مشاهده نشد.هاي  نمونه
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رنگ سطح کالهک و پایه، عدم وجود کیلوسیستیدیوم 
همترین و تعداد زوایاي موجود در بازیدیوسپورها از مها  در تیغه

  باشد. مشخصات تمایز این گونه می
و، روي خاك، آینال نمونه بررسی شده: استان آذربایجان شرقی،

  .(IRAN 5300 F)، آصف 16/8/1388
 

Entoloma niphoides Romagn. ex Noordel., Persoonia 2 -  
12(4): 459 (1985) 

مرکزي و  متر، با برآمدگی سانتی 4- 15کالهک به قطر 
سطح  باشد. با گذشت زمان رنگ می به رنگ سفید تا کرم رنگ

گردد. سطح کالهک  اي متمایل می قهوهتر شده و به  کالهک تیره
تر پوشیده شده است که این  تیرههاي  بویژه در حاشیه، با رگه

  دهد.  به کالهک می (sulcate)حالت ظاهري با حاشیه شیاردار 
جوانتر همرنگ کالهک و سفید هاي  ها در نمونه تیغه

شوند.  تدریج صورتی رنگ میه ا گذشت زمان برنگ بوده اما ب
ها  صله از یکدیگر بوده و بین آندرشت و نسبتا با فاها  تیغه
 adnateها به پایه از نوع  شوند. نحوه اتصال آن ها پدیدار می تیغک
 باشد. می

متر،  میلی 5- 10متر و به قطر  سانتی 5-10پایه به طول 
فیبري طولی پوشیده هاي  رنگ بوده و از رشته اي و سفید استوانه

  شده است.

 میکرومتر،  8- 11 × 7- 5/9بازیدیوسپورها به ابعاد 
باشند.  گوشه می 5- 8دار و با  لعی و گوشهبه شکل چندض
  ).D, E 1(شکل در این گونه وجود ندارد   کیلوسیستیدیوم

رنگ سفید سطح کالهک و پایه به همراه تعداد زوایاي 
  موجود در بازیدیوسپورها از مهمترین مشخصات تمایز گونه

E. niphoides جنس هاي  از سایر گونهEntoloma باشد. می 
داراي یک ارتباط  E. niphoidesشبکه میسلیومی گونه 

گل سرخ  تیرهستم ریشه اعضاي زیستی نامشخص با سی
باشند. ماهیت این ارتباط به درستی مشخص نبوده و تا  می
میکوریزایی یاد همزیستی از این ارتباط به عنوان ارتباط ها  مدت
 آن،نوع از ارتباط، از  تدریج و با شناخت بیشتر اینه شد. اما ب می

گیاهان  ریشه رويخاص  ییزا بیمارينوعی ارتباط به عنوان 
 ,Agerer & Waller 1993)  شده است یاد گل سرخچوبی تیره 

Kobayashi & Hatano 2001)بررسی شده در هاي  . کلیه نمونه
 آوري جمعاین تحقیق هم از مجاورت درختان گالبی وحشی 

  گردید.
نمونه بررسی شده: استان آذربایجان شرقی، ارسباران، ایالنکش، 

، (.Pyrus sp)روي خاك، کنار درختان گالبی وحشی 
  .(IRAN 5987 F)، آصف 18/3/1389

  

بازیدیوم و . Bها . بازیدیوسپورCو  A-C .Entoloma griseoluridum :A -1شکل 
  .میکرومتر) 10=  (مقیاسE. niphoides . بازیدیوسپورهاي Eو  D ها، سیستیدیوم

Fig. 1. A-C. Entoloma griseoluridum: A, C. basidiospores, B. basidia and 
cystidia, D, E. spores of E. niphoides (Bar = 10 µm). 

A B C 

D E 
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Limacella ochraceolutea P.D. Orton, Notes R. bot. Gdn 3- 
 Edinb. 29(1): 106 (1969) 

محدب ولی با  در ابتدا متر، سانتی 3- 4به قطر  کالهک
ه بسطح کالهک صاف و  شود. می تدریج صافبه گذشت زمان 

اي  شده و به قهوه تر که در مرکز تیرهزرد نارنجی تا نارنجی رنگ 
با الیه ژالتینی و لزج  نیز سطح کالهکگردد.  زرد متمایل می

که این صفت به همراه رنگ کلی سطح  پوشیده شده است
  .باشند هاي مشابه می از گونهکالهک مهمترین مشخصه این گونه 

رنگ ه ببدون اتصال به پایه و از نوع آزاد بوده و  ها تیغه
بوفور در ها  شوند. تیغک کمرنگ دیده می سفید تا نارنجی بسیار

  شوند. ها دیده می میان تیغه
 4/0- 6/0متر و به قطر  سانتی 4- 7به طول  پایه

  اي قهوهزرد تا  اي قهوهرنگ به  مرکزي واي،  ، استوانهمتر سانتی
  

 
 
 
 

 
الیه یک با  باشند. سطح پایه نیز مشابه سطح کالهک نارنجی می

  ژالتینی و لزج پوشیده شده است.
 و  بیرنگ ،تا بیضوي پهن کروي شبهبازیدیوسپورها 

  . )2(شکل  باشند میمیکرومتر  5/4- 5/5 × 5/3-5/4د ابعابه 
روي خاك، ، آینالو، ررسی شده: استان آذربایجان شرقینمونه ب
 ، آصف15/7/1389، (.Quercus sp) بلوطدرختان کنار 

(IRAN 12440 F). 
از تعداد معدودي از کشورهاي  با وجود اینکه این گونه

به  و آمریکاي جنوبی گزارش شده است اما به طور کلی اروپایی
شود. حتی در مواردي این گونه  عنوان یک گونه نادر محسوب می

 شده و در لیست  یمعرف ابکمیبه عنوان یک گونه 
 قرار گرفته است (red list)در معرض انقراض هاي  گونه

(Ferreira et al. 2013, Siller & Vasas 1995).  این نخستین
  باشد.  در ایران می Limacellaگزارش از جنس 

. اندام بارده (نمونه خشک شده هرباریومی، میزان Limacella ochraceolutea :A  -2شکل 
باشد)،  می  ذرات خاك چسبیده به سطح نمونه نشانگر حالت لزج سطح اندام بارده

B. میکرومتر) 5=  بازیدیوسپورها (مقیاس.  
Fig. 2. Limacella ochraceolutea: A. Fruit body (dried sample),
B. Basidiospores (Bar = 5 µm). 

B 
A 
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Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm., Führ. Pilzk. 4-  
(Zerbst): 109 (1871) 
اي  محدب تا زنگوله متر، سانتی 2- 5قطر  کالهک به

شکل، در مواردي با یک برآمدگی مرکزي، به رنگ زرد تا نارنجی 
ک معموال به سمت حاشیه باشد. رنگ کاله میو خشک روشن 
ها  تیغه باشد. می  شیاردار حدي ردد. سطح کالهک تاگ تر می روشن

ه بوده ی روي پاییبه رنگ سفید تا زرد کامال روشن و با رشد جز
 باشد. می adnateها به پایه از نوع  نحوه اتصال آن ،و بنابراین

متر،  میلی 2- 6متر و به قطر  سانتی 2- 7پایه به طول 
زرد و به رنگ  شکلاي  ، بدون زایده انتهایی ریشهاي استوانه

  باشد. میروشن تا کرمی رنگ 
 
 
 
  

  

 × 3- 5، به ابعاد تا دوکی شکلاي  بازیدیوسپورها استوانه
باشند. نقش اسپوري به  یدي مییآمیلوغیرمیکرومتر و  9- 5/10

گرزي اشکال مختلف ها به  باشد. کیلوسیستیدیوم رنگ سفید می
و  (pileipellis)سطح کالهک هاي  ریسه .شوند ساده دیده می

زوایدي انگشتی شکل در سطح داراي  (stipitipellis)سطح پایه 
  ).3(شکل  باشند خود می

یه، خشک بودن سطح کالهک، شکل رنگ کالهک و پا
هاي  ریسهدر سطح  وجود زواید انگشتی شکل وها  سیستیدیوم

نزدیک در هاي  تمایز این گونه از گونه از وجوهکالهک و پایه 
  باشد. می Mycenaجنس 

، خوینرودنمونه بررسی شده: استان آذربایجان شرقی، ارسباران، 
 .(IRAN 15004 F)، آصف 25/3/1389، كروي خا

هاي  ریسه. C هاي سطح کالهک، ریسه .B. بازیدیوسپورها Mycena acicula :A -3شکل 
  .میکرومتر) 5=  سطح پایه (مقیاس

Fig. 3. Mycena acicula: A. Basidiospores, B. Hyphae of pileipellis C. Hyphae of 
stipitipellis (Bar = 5 µm). 

A 
B 

C 
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Mycena clavicularis (Fr.) Gillet, Hyménomycètes 5 -  
(Alençon): 257 (1876) [1878] 

متر، در مراحل ابتدایی رشد  سانتی 1-2کالهک به قطر 
اما با گذشت زمان صاف یا حتی  شکل،اي  محدب تیز تا زنگوله

اي  شود. کالهک به رنگ قهوه با فرورفتگی مرکزي دیده می
تر شیه روشنتیره بوده و معموال به سمت حا اي قهوهروشن تا 

اما در اغلب  ،باشد دد. سطح کالهک به شدت شیاردار میگر می
 ،بنابراین موارد بخش مرکزي سطح کالهک فاقد شیار بوده و

گردد. کالهک در  اي صاف در مرکز کالهک ایجاد می همنطق
شرایط آب و هوایی مرطوب حالت لزج و خیس به خود 

 گیرد. نمی
  ین، به رنگ یها به تعداد کم و با تراکم پا غهتی

  ی یا کامل یخاکستري و با رشد جز اي قهوهروشن تا  اي قهوه
  دکورنتنوع   پایه از به ها نحوه اتصال آن ،و بنابراین روي پایه بوده

 
  

 

  

(decurrent) فاصله  بادرشت، ها  نیز مشابه تیغهها  باشد. تیغک می
  اشند.ب تراکم می از یکدیگر و کم

متر،  میلی 1-2متر و به قطر  سانتی 3-10پایه به طول 
اي روشن و معموال لزج و ژالتینی  قهوهاي و به رنگ  استوانه
  باشد. می

میکرومتر و  7- 9 × 4-5، به ابعاد بیضويبازیدیوسپورها 
باشد.  باشند. نقش اسپوري به رنگ سفید می یدي مییآمیلو

ف شامل گرزي ساده تا هاي مختل ها به شکل کیلوسیستیدیوم
 ).4باشند (شکل  همراه با زواید کوتاه انگشتی می

اندازه  ها، ینات سطحی سیستیدیومیشکل و تز
 یدي بازیدیوسپورها از وجوهیآمیلو بازیدیوسپورها و واکنش مثبت

  باشد. می M. clavicularis تمایز گونه
، نمونه بررسی شده: استان آذربایجان شرقی، ارسباران، کالله

  .(IRAN 6557 F)، آصف 18/3/1389روي خاك، 

  

  .)میکرومتر 5=  بازیدیوسپورها (مقیاس .Bها،  . کیلوسیستیدیومMycena clavicularis :A - 4شکل 
Fig. 4. Mycena clavicularis: A. Cheilocystidia, B. Basidiospores (Bar = 5 µm). 

B A 
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