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  چکیده
ین ادر ر گرفتند. الم مورد بررسی قراس مالاهی کاي گیاهر، نمونهان سرخداندوفیت در درختاي اهرچایی برخی قاسامنظور شنه ب

 ،Absidia spinosa، Aureobasidium pullulans ،Lecanicillium lecanii، Nemania serpens ملاشرچی اق گونه 10 لعه،امط
Pseudodictyosporium elegans، Leucostoma persoonii، Epicoccum nigrum، Stachybotrys chartarum، Gibberella tricincta 

 N. serpensو  P. elegans ياهیهارآ یی شدند.اسان شنایرا درر اسرخد نادرختز اندوفیت اي اهرچان قاعنو به Gibberella baccataو 
  ین تحقیق، ایی شده در اساي شناهمی گونهاتم ،همچنین گردند.میمعرفی ر اب نخستیني ان جدید بوده و برایراي اهرچاي فلور قابر
  شوند.رش میاگز ادر دنی ران سرخداز درختاندوفیت اي اهرچان قار به عنواب نخستین يا، برG. baccata جز گونهه ب
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Summary 

In order to identify some endophytic fungi in common yew trees, healthy plant samples were investigated. In this 

study, 10 fungal species including Absidia spinosa, Aureobasidium pullulans, Lecanicillium lecanii, Nemania serpens, 

Pseudodictyosporium elegans, Leucostoma persoonii, Epicoccum nigrum, Stachybotrys chartarum, Gibberella tricincta 

and Gibberella baccata were identified as endophytic fungi of native common yew trees in Iran. Two taxa including  

P. elegans and N. serpens are being reported as new for the Iranian mycobiota. Also, all identified species except 

G. baccata, are reported for the first time as endophytic fungi of common yew trees (Taxus baccata) in the world. 
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  مقدمه
 تیرهمتعلق به  )،.Taxus baccata Lر (ادرخت سرخد

Taxaceae رشد کندي ین درخت همیشه سبز بوده و ا. ستا
 افریقال او شم اروپا، بومی راسرخد). Rafati et al. 2010رد (اد

  ن ذکر شده اگرگ ات اراستآ زان اه ان، رویشگایرابوده و در 
  ه اخه، برگ، پوست بذور گیامل شاشه اي گیاهماندامی است. تما

، ایدهیلواکلآز قبیل اتی اوي ترکیبا، حنآزه ابه جز میوه ت
به  ار اهنآست که ا اهو رزین اهننا، تاهنا، لیگادهییترپنودي

روي اولیه تولید دار منبع ازد. درخت سرخداسشدت سمی می
ه ند کافتهادری ناشد. محققاب) نیز میtaxolکسول (ان تاضدسرط

رد الفی همزیستی دي مختاهنیسمارگامیکرو ار بادرخت سرخد
 اهش. تالندراد اکسول رایی تولید ترکیب تاناتو اهنآز اکه برخی 

نظیر  کسولاي تولید کننده تاهرچاین زمینه منجر به کشف قادر 
Pestalotiopsis microspora (Speg.) G.C. Zhao & N. Li  در

 Nasiri-Madiseh et( ستاشده  .T. wallichiana Zucc درخت

al. 2010 .(1866ل ار در ساب نخستینندوفیت ارچ اقح صطالا 
ي توصیف ا) برde Bary(ري ام دبانه نی بالمانشمند اتوسط د

 لاشغا ار اهو برگ اهقهاخلی ساي داهفتایی که باهرچاق
ر اکه ب ،ن دهندانش ارريابیم زای میکه عالیناکنند، بدون می
  ).Wang et al. 2008شد ( برده

ند ازي شدهاسامختلف جد ناهاز گیافیت ندواي اهرچاق
)Hyde & Soytong 2008.( ارالیو و همک) نLiu et al. 2009(، 

  راه سرخداز پوست گیا اندوفیت رارچ ایه قاجد 119د اتعد
)T. chinensis Rehderس اسابر اهنآ. ندزي کرداسا) جد

 ،ITS حیانوی و تجزیه و تحلیل ختاشنت ریختاخصوصی
، اهنآن از میا که دندار داجنس قر 23 در ارچی راي قاهیهاجد

 Phomopsis و Acremonium ،Diaporthe ،Peziculaي اهجنس
-Riveraن (اراو همک اوردونا -اریور شتند.اد انی راوابیشترین فر

Orduña et al. 2011 ( ز پوست، ا ارچی رایه قاجد 116د اتعدهم
) .T. globosa Schltdlر (اه سرخدالم گیاخه، برگ و ریشه ساش
 تایه خصوصیایه بر پاجد 57 اهنآن از میازي کردند که اساجد

ز ا 28Sحیه اتجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی نو ختی اشنریخت
rDNA  2/77یج، اتنین اس اسار گرفتند. براده قراستفامورد 
 8/22و  اکوتسکومیاخه اشرچی متعلق به اي قاهیهاز جدادرصد 
تروبل شا. نداهبود اکوتزیدیومیاب خهاش نیز متعلق به اهنآز ادرصد 
 33ن از میادند که ان دا) نش(Strobel et al. 1996ن اراو همک

یه متعلق به اجد T. wallichiana ز گونهاشده  اندوفیت جدارچ اق
 70لی ا 60در به تولید اق Pestalotiopsis microspora گونه

  شد.ابکسول میامیکروگرم در لیتر ت
 

 
 Nasiri-Madisehن (ارانصیري مدیسه و همک ،نایرادر 

et al. 2010(، ن ادرختز ا اندوفیت رارچ ایه قاجد 80د اتعد
یی انابی توارزیاهدف  اب ارچی و تنهار بدون تعیین گونه قاسرخد
در ایه قاد پنج جداین تعداز اکه  ندازي کردهاساجدکسول اتولید ت

ن اراه و همکاشانپور فراند. دهقاکسول بودهابه تولید ت
)Dehghanpour Farashah et al. 2006 يالگوها)، نیز  

PCR-RFLP طق امنITS  5.8و ژنS کسونومی العه تاي مطابر ار
 اهنآدند. ار دامورد بررسی قر Neotyphodiumندوفیت ارچ اق
رد ابه جز در مو PCR-RFLPز اصل ایج حان نمودند که نتابی

  رد.انی داهمخوختی اشنریختت اخصوصی امعدود ب
لعه ان چوبی و مطاهاندوفیت گیاي اهرچایی قاساشن

ندوفیت اي اهرچان نسبت به قان میزباهاگی اب اهنآ کنشبرهم
 ).Weber 2009ست (ا ر گرفتهان دیگر کمتر مورد توجه قراهاگی

یی انار به دلیل توان سرخداندوفیت درختاي اهرچاز قابرخی 
 -ن یک منبع تجدیداکسول و به عنوان تاسرطروي ضداتولید د
همیت از ان قیمت ارزش و گرا اروي باین داي تولید اشونده بر

ین گروه ادي روي ات زیالعاکه مطینارند. علیرغم ادي برخوردازی
ي امعی براکنون تحقیق ج است، تام گرفته انجا ادر دنی اهرچاز قا
ن صورت نگرفته ایرار در اه سرخداندوفیت گیاي اهرچایی قاساشن
تحقیق ز امده آ یج به دستاز نتاضر بخشی اله حامق ،است. لذا
ن اندوفیت درختاي اهرچایی برخی قاساشنم گرفته به منظور انجا

  ید.انممنعکس می ارن ایرار در اسرخد
  

  روش بررسی
ندوفیت اي اهرچاي قاهیهاجد وردنآست ده جهت ب

ن و ابستاطی تول ارنده اتوسط نگ ريابردر، نمونهان سرخدادرخت
 آبادعلیي از منطقه زرین گل روستابه ترتیب  1390ل اییز ساپ

صلی رویش اطق از منان یکی ان (به عنوان گلستاستاکتول در 
ورزي و اپردیس کشسی اشنهاغ گیان) و بایرادر  ران سرخدادرخت
ز پوست و اصورت گرفت.  ن (کرج)اه تهرانشگابع طبیعی دامن
شد.  ريابردنمونه هاگیري ایم بیمقد عالالم و فاي ساهخهاش

ي اهکتاوري، درون پآز جمعاصله پس افهی بالاي گیاهنمونه
، اهنآ تاز ثبت مشخصاده شدند و پس ار دانه قراگاغذي جداک

ر درجه سلسیوس اي چهاه منتقل شده و در دمایشگازمآبه 
ده استفاز روش مورد ا، اهرچازي قاساي جدابرري شدند. انگهد

) Jam Ashkezari et al. 2013ن (اراشکذري و همکاتوسط جمع 
 ده شد.استفا
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 هايجنس ي مربوط بهاهیهاجدتعیین گونه 
Aureobasidium  ،Stachybotrys ،Epicoccum ،Leucostoma، 

Absidia ،Lecanicillium و Nemania  روي محیط کشتPDA 
وي پرگنه اي پتري حاهین منظور، تشتکاي ابر م گرفت.انجا
درجه سلسیوس و  25ي او دم ومامدریکی ایط تاشر در اهرچاق

یی گونه در اساشن .ري شدنداروز نگهد 10لی ابه مدت هفت 
 تاپرگنه، مشخص تاخصوصیس اسابر Absidiaجنس 

 و و زیگوسپور اهنژیوسپوراسپورا، اهنژیوماسپورا ،اهرونژیوفاسپورا
 Hesseltineمیدوسپور صورت گرفت (عدم وجود کال ای و وجود

& Ellis 1964.( یی گونه در جنس اساشنAureobasidium 
فت اعدم وجود ب ایو د وت کنیدي، وجاس مشخصاسابر
عدم  ایو وجود  و پرگنهت اخصوصی، ییازگاهنحوه  ،تیکاستروما

-de Hoog & Hermanides( گرفتصورت  میدوسپوروجود کال

Nijhof 1977.( یی گونه در جنس اساشنLeucostoma س اسابر
، ا، کنیدیوفورهاي کنیدیوماهو ویژگی پرگنهت اخصوصی
 ).Fotouhifar 2007و کنیدي صورت گرفت ( ازي کنیدياهسلول
ت اخصوصیس اسابر Epicoccumیی گونه در جنس اساشن

ت امشخصلشکی شکل، اي باهومسپورودوکیاپرگنه، وجود 
صورت  ت کنیدياو مشخص ازکنیديي اه، سلولاهکنیدیوفور
 Nemaniaیی گونه در جنس اساشن .)Ellis 1971گرفت (

، نحوه اهت کنیدیوفورامشخص و پرگنهت اخصوصیس اسابر
 Chesters & Greenhalgh).گرفت ( مانجا اهو کنیدي ییازگاه

س اسابر Lecanicilliumیی گونه در جنس اساشن 1964
 اهو کنیدي ازکنیدي ياهسلولت امشخصپرگنه، ت اخصوصی
یی گونه در جنس اساشن ).Zare & Gams 2008( گرفتصورت 

Stachybotrys ت امشخص و پرگنهت اخصوصیس اسابر
  گرفت  مانجا اهو کنیدي ازکنیديي اه، سلولاهکنیدیوفور

)Li et al. 2002(. ي مربوط به جنس اهیهاجد ،جهت تعیین گونه
Gibberella ي کشت اهز محیطاPDA ،SNA  وCLA ده استفا

ي کشت اهوي محیطاي پتري حاهین منظور تشتکاي اشد. بر
PDA  وSNA  به ترتیب به مدت سه و رچ، اي قاهیهاجد وياحو

ریکی ایط تاشر دردرجه سلسیوس و  25ي اهفت روز در دم
وي محیط کشت اي پتري حاهشدند. تشتک ريانگهد ومامد

CLA  درجه  20ي اریکی مطلق و دماعت تاس 12یط اشر درنیز
ورسنت و نور نزدیک یمخلوط نور فلزیر عت اس 12سلسیوس و 

روز  14درجه سلسیوس به مدت  25ي ابنفش و دم ءاورامبه 
ت امشخصس اسابر ین جنسایی گونه در اساري شدند. شنانگهد

در محیط  وکیومسپورودا ياهویژگی ،PDAپرگنه در محیط 
زه و اندا ،ي میکروسکوپی نظیر شکلاهویژگیو  CLAکشت 

، اهکروکنیديازه ماندا، شکل و اهمیکروکنیدي نحوه تشکیل

شکل و همچنین  و اهمیدوسپورعدم تشکیل کال اتشکیل و ی
صورت   SNAدر محیط کشت اهلیدافی تاخصوصی و اهنآ زهاندا

یه مربوط این گونه جدتعی .)Leslie & Summerell 2006گرفت (
رد آمحیط کشت  نیز در Pseudodictyosporiumبه جنس 

ین منظور، اي اصورت گرفت. بر (corn meal agar)ر اگآ -ذرت
وم اریکی مدایط تاشر دررچ، اوي پرگنه قاي پتري حاهتشتک
ري ادرجه سلسیوس نگهد 25ي اروز و در دم 10ي مدت ابر

پرگنه،  تاخصوصیس اساین جنس برایی گونه در اساشدند. شن
و کنیدي  ازکنیدي ياهسلول، نوع اهروت کنیدیوفامشخص
  ).Sierra et al. 2003( گرفتصورت 
ز میکروسکوپ نوري ا ،رچیاي قاهماندالعه اي مطابر

قل اده شد. حداستفا BH2مدل  )Olympus, Japan( لیمپوسا
ز ارچی مربوط به هر یک اي قاهمانداز از هر یک امورد  50
ز اده استفا اي میکروسکوپی تهیه شده بایدهسالادر  اهیهاجد

گیري زهانداتن بلو، بررسی و اک- کتوفنلکتوفنل و الي الاهمحلول
 ,Ellis 1971( بع مربوطاز مناده استفا ارچی باي قاهیهاشدند. جد

Fotouhifar 2007, Hesseltine & Ellis 1964, de Hoog & 
Hermanides-Nijhof 1977, Chesters & Greenhalgh 1964, 
Leslie & Summerell 2006, Sierra et al. 2003, Zare & 

Gams 2008( ي اهیهامی جدا. تمم گردیدندایی و تعیین ناساشن
سی اشنرياه بیمایشگازماین تحقیق در امده در آبه دست 
 اعمدتن، کرج و اه تهرانشگابع طبیعی داورزي و مناپردیس کش

ن در ایراي اهرچاي فلور قاي جدید براهگونهي متعلق به اهیهاجد
ت اسسه تحقیقؤقع در ماو نایراي زنده اهرچاکلکسیون ملی ق

  شوند.ري میانگهد )ناتهرپزشکی کشور (هاگی
  

  نتیجه و بحث
ي اهیهاختی جداز بررسی ریخت شنا، پس ین تحقیقادر 

 ده گونه، نایرار در ان سرخداز درختا مدهآرچی به دست اق
، Absidia، Aureobasidium ،Leucostomaي اهجنسق به متعل

Epicoccum ،Gibberella، Nemania، Lecanicillium، 
Pseudodictyosporium و Stachybotrys م ایی و تعیین ناساشن

یی شده اسارچی شناي قاهشدند. توصیف و بحث مربوط به گونه
  :ستاورده شده آدر ذیل ین تحقیق ادر 

  
Absidia spinosa Lendn., Bull. Herb. Boissier, 2 sér. 7: 1 - 

250 (1907) 
ن ان گل، شهرست، منطقه زری22TGیه انمونه بررسی شده: جد

  29/4/1390ن، ان گلستاستاد کتول، ابآ علی
رچ اوي قاي پتري حاهتشتک یی گونه،اساشن منظور به

 25ي اي مدت هفت روز و در دماریکی مطلق برایط تاشر در
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ي و ارچ پنبهاین قاده شدند. پرگنه ار داقردرجه سلسیوس 
ز اپس  امتري رنتیالرشد بوده و تشتک پتري هشت ساسریع

. سطح بودکستري ارچ به رنگ خاهفت روز پر نمود. پرگنه ق
کم بود. ار مترایل به خردلی و بسیازیرین پرگنه به رنگ کرم م

 بانشعاست بوده و بدون ابه صورت ر معموال اهنژیوفوراسپورا
ف بوده و در بعضی اي سطحی صاراد انژیوفورهاسپوراهستند. 

 انژیوفورهاسپوراشند. قطر ابره عرضی میاي دیواراط دانق
و بوده بی شکل گال اهنژیوماسپوراست. امیکرومتر  3- 5/8)7/5(
و  رنگ بودهبی ابتدا اه نژیوماسپوراف هستند. اي سطحی صاراد

قطر یند. آدر میي تیره کستراخ اکستري تاسپس به رنگ خ
ره ادیومیکرومتر بوده و  14- 5/37)26/28( اهنژیوماسپورا
 اهنژیوماسپوراز بلوغ است و پس ارنگ زك و بیان اه نژیوماسپورا
رد. اگذي میار ج) بcollar(ز خود یک یقه ارود و ز بین میا

. رسدمیمیکرومتر  20 ان تآکروي بوده و قطر نیمه کلومال
 اپوفیز بادر زیر  ست. معموالاپوفیز قیفی شکل اي یک اراد کلومال

نیز  شود و در سطح کلومالره عرضی دیده میاصله، یک دیواف
شود. سی گرد دیده میار ایک برجستگی سوزنی ب

گرد  انتهاي بوده و در دو انهاستوابه شکل  انژیوسپورهاسپورا
ف اي سطحی صارارنگ بوده و دبی انژیوسپورهاسپوراشند. ابمی
 4-5)8/4( ×   2- 5/2)3/2( انژیوسپورهاسپورازه انداستند. ه

میدوسپور دیده نشد. لعه کالایه مورد مطاست. در جدامیکرومتر 
یت ارنگ بوده و در نهبی ابتداکروي هستند که در  ازیگوسپوره

 5/37- 75)5/54( اهیند. قطر زیگوسپورآي در میابه رنگ قهوه
) suspensorsي زیگوسپور (اههرنداي نگهداهیهاست. پامیکرومتر 

شند. اب) میopposedبل (از نوع متقاوي بوده و امسان المعمو
هی مخروطی شکل اگ اکروي و ی اي زیگوسپور تقریباهرندهانگهد
ي اهغلب برجستگیارنده زیگوسپور اف هستند. ریسه نگهداو ص

 ابتداکند که د میایجاي مختلف اهطول انگشتی شکل باعقیم 
 اتقریب اهین برجستگیاشوند. میرنگ ي او سپس قهوهرنگ بی

شوند د میایجا اهنآ قالحا ان بازمرنده و هماي نگهدانتهادر 
  ).1(شکل 

 ،پوفیز قیفی شکل در کلومالا وجود گونهین ارز اویژگی ب
رنده اي نگهداهیهاي شکل، وجود پانهاستواي انژیوسپورهاسپورا

زیگوسپور  تولیدکستري رنگ و الرشد و خابل، پرگنه سریعامتق
 ن اراتوسط هو و همک گونهین ا ).Ho et al. 2004شد (ابمی

)Ho et al.  2004 ،(زي شده اسان جدایواك در کشور تاز خا
ن ارار توسط زنگنه و همکاب نخستین A. spinosa گونهست. ا
)Zangeneh et al. 2007 (تود مولد الوده به نمآز ریزوسفر یونجه ا

ي ابر ین گونهاست. ازي شده اساز شهرکرد جدا گره ریشه
 ار در دنیاز درخت سرخداندوفیت ارچ ان قار به عنواب نخستین

  ره دسترسیاشم اب 22TG یهاجد گردد.رش میاگز
IRAN 2167C ري ان نگهدایراي زنده اهرچاکلکسیون ملی ق، در

  شود.می

 
 ،رنده زیگوسپوراي عقیم نگهداهریسه اه بازیگوسپور همر. cنژیوم، اسپورا .bیی، اتهناده یاز اب کلومال. Absidia spinosa :aگونه  - 1شکل 

d ند.اگرفته ءاستولون منشاز انژیوفور که اسپورا. چند  
Fig. 1. Absidia spinosa: a. Columella with a terminal projection, b. Sporangium, c. Zygospore with suspensors,  
d. Several sporangiophores arising at a point on the stolon. 

2-Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnaud, 
Annals d'École National d'Agric. de Montpellier,   

Série 2 16(1–4): 39 (1918) 
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و  113TB ،112TBیه (امل سه جداي بررسی شده: شاهنمونه
119TBبع طبیعی، اورزي و مناسی پردیس کشاشنهاغ گیا)، ب

 11/7/1390لبرز، کرج، ان استان، اه تهرانشگاد
صورت  PDAیه روي محیط کشت این جداتعیین گونه 

 دررچ اوي پرگنه قاي پتري حاهین منظور تشتکاي اگرفت. بر
درجه  25ي اي مدت هفت روز و در دماوم برامدریکی ایط تاشر

، ین مدتاز گذشت اپس قطر پرگنه  ري شدند.اسلسیوس نگهد
ف و لزج ارچ به صورت صاپرگنه ق گیري شد.زهاندامتر میلی 35

ن، به رنگ زرد روشن اوافر ییازگاهشود که در نتیجه دیده می
ود دو حد اري تاز نگهدایه مورد بررسی حتی پس امد. در جدآدر
پرگنه به رنگ  ،ینابرامیدوسپور در پرگنه تشکیل نشد. بنه، کالام

ه دیده نشد. ان به سیآ ند و تغییر رنگاقی مازرد روشن ب
رنگ ي مسن نیز بیاهپرگنهدر  بوده ورنگ ي رویشی بیاهریسه
ي رویشی اهریسهز ایز اغیر متم ازي کنیدياهند. سلولاقی ماب

 ي رویشیاهریسهیی روي انتها او ی بینیابوده و به صورت بین
  

  

سلولی و بیضوي بوده، رنگ، تکبی اهشوند. کنیديتشکیل می
ي یک هیلوم اراد اهف هستند. کنیدياي سطحی صاراد
ن ازمبه صورت هم اهشند. کنیديابمشخص میان
)synchronouslyي کوچک اهنهاي فشرده روي دنداه) در گروه
)denticleلی ابه طور متو اهکنیدي ،. همچنینشوند) تولید می

 اهزه کنیديانداشوند. ه تشکیل میانبی کوتاي جاهنهاروي دند
ي اهست. کنیديامیکرومتر  15-3)56/7(×  2- 4)53/2(
نویه اي ثاه. کنیديیندانممیتولید  ار نویهاي ثاهکنیدي ،رنگبی

تر هستند. در نمونه مورد یی کوچکابتداي اهنسبت به کنیدي
  ).2ي تیره دیده نشدند (شکل اهررسی کنیديب

به  ار A. pullulans گونه) Chlebicki 2009چلبیکی (
ز کشور ا .Juncus trifidus Lه از گیاندوفیت ارچ ان قاعنو
 & Samadiرزنلو (اصمدي و  .ستاه زي کرداسان جدالهست

Arzanlou 2012( رومیه اچه اك منطقه دریاخ زا ار گونه ینا نیز
رچ ان قار به عنواب نخستیني ابرین گونه ا ند.اهکرد زياساجد
  گردد.رش میاگز ار در دنیاه سرخداز گیاندوفیت ا

 
. تشکیل bز هفت روز، اپس  PDAروي محیط کشت رچ اق. پرگنه 112TB :aیه او جد Aureobasidium pullulansگونه  - 2شکل 

ز کنیدي اد شده ایجانویه ا. کنیدي ثdه، انبی کوتاي جاهنهادند ياراد ریسه. cي کوچک، اهنهان روي دندازمکنیدي به صورت هم
  ي کوچک.اهنهان روي دندازم. تولید کنیدي به صورت همf ،ي رویشیاهریسه. eولیه، ارنگ بی

Fig. 2. Aureobasidium pullulans, isolate 112TB: a. Colony on PDA after seven days, b. Synchronous conidiogenesis on 
denticles, c. Hyphae with multiple lateral pegs, d. Secondary conidia produced from primary hyaline conidia,  
e. Vegetative hyphae, f. Synchronous conidiogenesis on denticles.] 
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3- Leucostoma persoonii (Nitschke) Höhn., Mitt. bot. 
Inst. tech. Hochsch. Wien 5: 78 (1928) 

سی پردیس اشنهاغ گیا، ب88TBیه انمونه بررسی شده: جد
لبرز، کرج، ان استان، اه تهرانشگابع طبیعی، داورزي و مناکش
11/7/1390  

به رنگ سبز زیتونی  PDAرچ روي محیط کشت اپرگنه ق
ز اپس  PDAقطر پرگنه روي محیط کشت  ه بود.ایل به سیامتم

متر یلیم 35درجه سلسیوس،  25ي اگذشت هفت روز در دم
کم اغلب به صورت متراین گونه ادر  اهگیري شد. میسلیومزهاندا

ز ا اهاشوند. کنیدیومرنگ دیده میبی اي روشن تاقهوه رنگو به 
تیک بوده و به صورت فرورفته در محیط کشت استرومانوع 

 اهشوند. کنیديي تیره دیده میاشوند و به رنگ قهوهتشکیل می
قد قطره چربی اف وشکل  سوسیسیلی و سلورنگ بوده و تکبی
میکرومتر  3-5) 8/3(×  1- 2/1)01/1( اهزه کنیديانداشند. ابمی
رچ نیز در محیط امثل جنسی ق مرحله تولید ).3ست (شکل ا

  ده دیده نشد.استفاکشت مورد 

 
ز ادي ا) تعدSingh et al. 2007ن (اراسینگ و همک

به  ار L. persooniiز جمله گونه ا Leucostomaجنس  ياهگونه
ز کشور ا) Buttonwoodر (از درخت چناندوفیت ارچ ان قاعنو
رود ان و حجاشکاند. ازي کردهاسا) جدCosta Rica( اریکاستاک
)Ashkan & Hedjaroude 1981 (ز درخت سیب ا این گونه را
)Malus pumila Mill. (ند. اهزي کرداسارومیه جداز مشهد و ا

ز ا) .Rosa canina Lرز ( هاز گیا ار ین گونها) 1386فر (فتوحی
 ،همچنین .ستازي نموده اسان رضوي جداسان خراستا

ز ا این گونه را) Fotouhifar et al. 2008(ن اراو همکفر فتوحی
. ندازي کردهاساجدنیز ن اهمدز ا) .Vitis vinifera L( درخت مو

ز درخت اندوفیت ارچ ان قار به عنواب نخستیني این گونه برا
ره اشم اب 88TBیه اجد گردد.رش میاگز ار در دنیادسرخ

ن ایراي زنده اهرچاکلکسیون ملی ق، در IRAN 2172Cدسترسی 
  شود.ري میانگهد

  

 
  ،اهاکنیدیوم. c، اهکنیدي. bز هفت روز، اپس  PDAروي محیط کشت رچ اقپرگنه . Leucostoma persoonii :aگونه  - 3شکل 

dاه. کنیدي.  
Fig. 3. Leucostoma persoonii: a. Colony on PDA after seven days, b. Conidia, c. Pycnidia, d. Conidia. 
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4 - Epicoccum nigrum Link, Mag. Gesell. Naturf. 
Freunde, Berlin 7: 32 (1816) 

ن از منطقه زرین گل، شهرستا 54TGیه انمونه بررسی شده: جد
  29/4/1390ن، ان گلستاستاد کتول، ابآعلی 

ي ابه رنگ قهوه PDAرچ روي محیط کشت اپرگنه ق
ن اي به رنگ سفید بود، که در سطح اشیهاي حارابوده و د
نویه، اي ثاهبولیتار تولید متثاه رنگ دیده شد. در ات سیاترشح

قطر  مد.آرچ به رنگ زرد در اف پرگنه قاطرامحیط کشت در 
ز در ز گذشت هفت رواپس  PDAپرگنه روي محیط کشت 

ین ادر  گیري شد.زهاندامتر میلی 40درجه سلسیوس،  25ي ادم
ه ابوده و سی )pulvinateلشکی شکل (اب اهسپورودوکیوماگونه 

کم اغلب به صورت متراین گونه ادر  اهشد. میسلیومابرنگ می
فت این گونه در محیط کشت با ،شوند. همچنیندیده می

ین گونه ادر  اکنیدیوفورهکند. لشکی شکل تولید میایی باستروما
 ریسهز ایز انیمه متم ارویشی و ی ریسهز ایز ابه صورت متم

هی نیز به صورت ارویشی و به صورت منفرد و غیرمنشعب و گ
ست بوده و اه و راکوت اشوند. کنیدیوفورهمنشعب دیده می

ي اراد اي روشن هستند. کنیدیوفورهابه رنگ قهوه  ارنگ و یبی
ي ظریف ارهاتی به صورت خاینیي تزاراد اف و یاسطحی ص

 5- 30)5/24(×  3-7)6/4( ازه کنیدیوفورهانداشند. ابمی
  ستیکز نوع منوبالا ازي کنیدياهشد. سلولابمیکرومتر می

 

 
)monoblasticغلب اهستند و  ) بوده و به صورت تلفیق شده  

ي رشد محدود اراشته و دار دایی قرانتهابه صورت 
)determinateاي تیره و یابه رنگ قهوه اهشند. کنیدياب) می 

ي اهرهاي دیوارابی شکل و دیی بوده و گالي طالایل به قهوهامتم
ي متورم هستند. ایهاي سلول پاراد اهشند. کنیديابمتعدد می
  زه انداشند. ابر و زبر میاهمواره ناي دیواراد اهکنیدي ،همچنین
  ست ایکرومتر م 15- 30)13/22(×  14-29)55/20( اهکنیدي
  ).4(شکل 
ز ا) Yong et al. 2003ن (اراین گونه توسط یونگ و همکا

ن ا) به عنو.Taxus cuspidata Siebold & Zuccر (ادرخت سرخد
ز کشور چین ا) taxoidید (یکسواندوفیت تولید کننده تارچ اق
ز درخت مو ا این گونه را 1385ل ان در سافنهارش گردید. گراگز

زي اسان جدارارسباز منطقه ا) Vitis sylvestris Blumeوحشی (
 & Ahmadiحمدي و صدروي (ا ).Ershad 2009ست (انموده 

Sadravi 2008 ( از روي گیا این گونه رانیز) ه جوHordeum 

vulgare L. (ین ا ،ند. همچنینازي کردهاسان جدان گلستاستاز ا
ر از درخت سرخداندوفیت ارچ ان قار به عنواب نخستیني اگونه بر

ره دسترسی اشم اب 54TGیه اجد گردد.رش میان گزایراز ا
IRAN 2173C ري ان نگهدایراي زنده اهرچاکلکسیون ملی ق، در

  شود.می

 
  .اهکنیدي .c ،ا. کنیدیوفورهbز هفت روز، اپس  PDAروي محیط کشت رچ اقپرگنه . Epicoccum nigrum :aگونه  - 4شکل 

Fig. 4. Epicoccum nigrum: a. Colony on PDA after seven days, b. Conidiophores, c. Conidia. 
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5- Gibberella baccata (Wallr.) Sacc., Michelia 1(no. 3): 
317 (1878) 

ن امنطقه زرین گل، شهرست ،56TGیه انمونه بررسی شده: جد
  29/4/1390ن، ان گلستاستاد کتول، ابآعلی 

 PDAکشت  یه مورد بررسی در محیطان رشد جدامیز
ریکی ایط تاز سه روز در شرانگین قطر پرگنه پس اکند بوده و می

رچ، ا. در پرگنه قبودمتر میلی 23درجه سلسیوس،  25ي او دم
خت و سفید رنگ هستند. اکنده و یکنوایی پراي هواهمیسلیوم

کرم بود. رنگ  به ز پشت تشتک پتريارنگ پرگنه 
محیط کشت برگ  رنجی دراغلب به رنگ نا اهسپورودوکیوما

ي تشکیل اهکروکنیديانی تشکیل شدند. ماوار به فراگآ - میخک
حدودي خمیده  اصورت دوکی شکل و ته ب CLAشده در محیط 
بی شکل بوده و سلول کروکنیدي قالاسی مابودند. سلول ر

) بود. foot-shapedنند (اشنه ماکروکنیدي پاي ماعدهاق
  ارضی بوده، ولی سه و یر عاي پنج دیواراغلب دا اهکروکنیديام
   

  
  

زه اندادیده شدند.  اهکروکنیدياره عرضی نیز در مار دیواچه
میکرومتر بود.  30- 45) 37/40(×  4- 5)31/4( اهکروکنیديام

یه اجد ،یه مورد بررسی میکروکنیدي دیده نشد. همچنینادر جد
مثل  مرحله تولید ).5میدوسپور بود (شکل قد کالامورد بررسی ف

  ده دیده نشد.استفاي کشت مورد اهچ نیز در محیطراجنسی ق
یه شده توسط اراس توصیف اساگونه مورد بررسی بر

)، Booth 1971) و بوث (Nelson et al. 1981ن (ارانلسون و همک
) Zhao et al. 2010ن (اراو و همکیار گرفت. ژایی قراسامورد شن

ه اگیز اکسل اکلیتاپ مل تولید کنندهان عابه عنو این گونه را
ند. اهزي کرداساز کشور چین جدا) Taxus baccataر (اسرخد
ه از گیا این گونه را) Niazmand et al. 2000ن (ارازمند و همکانی

  ن ازندران و مان گلستاستاز ا) Hordeum vulgareجو (
  ن ار به عنواب نخستیني این گونه براند. ازي کردهاساجد
گردد.می رشان گزایراز ار از درخت سرخداندوفیت ارچ اق

. 
سپورودوکیوم تشکیل شده روي ا. b ،ز هفت روزاپس  PDAروي محیط کشت رچ اقپرگنه . Gibberella baccata :aگونه  - 5شکل 

  .اهکروکنیديا. مdو  c ،برگ میخک
Fig. 5. Gibberella baccata: a. Colony on PDA after seven days, b. Sporodochia forming on Carnation leaf agar,  
c and d. Macroconidia. 

  
 

6 - Gibberella tricincta El-Gholl, McRitchie, Schoult. & 
Ridings, Can. J. Bot. 56(18): 2206 (1978)  

ن امنطقه زرین گل، شهرست ،1TGیه انمونه بررسی شده: جد
  29/4/1390ن، ان گلستاستاد کتول، ابآ علی

د ازی PDAر محیط یه مورد بررسی داسرعت رشد جد
ریکی و ایط تاز سه روز در شرانگین قطر پرگنه پس ابوده و می

ین گونه است. در امتر میلی 5/32درجه سلسیوس،  25ي ادم
ز ارچ اکم و سفید رنگ هستند. پرگنه قایی متراي هواهمیسلیوم

غلب ا اهسپورودوکیوماپشت تشتک پتري به رنگ قرمز دیده شد. 
ر به اگآ -و در محیط کشت برگ میخکرنجی بوده ابه رنگ ن

ي تشکیل شده در محیط اهکروکنیديانی تشکیل شدند. ماوافر
CLA سی شکل (اصورت ده بsickle-shaped بودند. سلول (
ي اعدهابی شکل بوده و سلول قکروکنیدي قالاسی مار
ي سه اراغلب دا اهکروکنیديانند بود. ماشنه ماکروکنیدي پام
ره عرضی نیز در اپنج دیو ار و یای چهر عرضی بوده، ولادیو
×  2- 3)92/2( اهکروکنیديازه ماندادیده شدند.  اهکروکنیديام



 1393)، 1(15، جلد رستنیها... /  هاي اندوفیتشناسایی برخی قارچجمع اشکذري و همکاران /          /58 

 

58 

یه مورد بررسی امیکرومتر بود. در جد 38-25)64/31(
ي رؤیت شده اهمیکروکنیدي به ندرت دیده شد. میکروکنیدي

 اههی دو سلولی بودند. میکروکنیدياسلولی و گتک معموال
-15)8/5(×  5/2- 4) 8/2( اهزه میکروکنیدياندا. بیضوي بودند

میدوسپور بود. قد کالایه مورد بررسی فامیکرومتر بود. جد 75/3
ت توصیف شده توسط نلسون اخصوصی ایه باین جداي اهویژگی
(شکل شت اد بقتامط G. tricinctaز گونه ا) 1981ن (اراو همک

کشت مورد ي اهرچ نیز در محیطامثل جنسی ق مرحله تولید ).6
  ده دیده نشد.استفا

) Bashyal & Gunatilaka 2010( اکتیالال و گوناشیاب
 تی نظیراترکیبمل تولید کننده ان عابه عنو این گونه را

و تریسیندیول  )tricinonoic acidسید (ایک یوتریسینون
)tricindiol (ه از گیاRumex hymenosepalus Torr. رشاگز 

نیز ) Darvishnia et al. 2006ن (اراو همک انیند. درویشاکرده
رس ان فاستاز ا) .Avena sativa Lف (ه یوالاز گیا این گونه را

رچ ان قار به عنواب نخستیني این گونه برا. ندازي نمودهاساجد
  .گرددرش میاگز ار در دنیاز درخت سرخداندوفیت ا

  

  
سپورودوکیوم تشکیل شده روي ا. bز هفت روز، اپس  PDAکشت رچ روي محیط اپرگنه ق. Gibberella tricincta :a گونه - 6شکل 

  .اهکنیديکروام. d و c ،برگ میخک
Fig. 6. Gibberella tricincta: a. Colony on PDA after seven days, b. Sporodochia forming on Carnation leaf agar,  
c and d. Macroconidia. 
 
 

7 - Nemania serpens (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 
(London) 1: 508, 516 (1821)  

، منطقه زرین گل، TG(2)11یه انمونه بررسی شده: جد
 29/4/1390ن، ان گلستاستاد کتول، ابآ ن علیاشهرست

صورت  PDAروي محیط کشت یه این جداتعیین گونه 
یط اشر دررچ اوي قاي پتري حاین منظور تشتک هاي ابر گرفت.

درجه سلسیوس  25ي اروز در دم14مدت  ياریکی مطلق برات
ز اپس  PDAقطر پرگنه روي محیط کشت ري شدند. انگهد

متر میلی 38درجه سلسیوس،  25ي اگذشت هفت روز در دم
کستري دیده شد. ابه رنگ خرچ این قاپرگنه  د.گیري شزهاندا
  ین گونه،ادر شد. ابپودیوم می و ریسه ،استروماقد این گونه فا

 ) و macronematousي رویشی (اهریسه ز ا یز امتم  اکنیدیوفوره
 
ب دو انشعاي اراهی داوده و گ) بmononematousمنفرد (

 300حدود  امتغیر بوده و ت اع کنیدیوفورهارتفاي هستند. اخهاش

ست. امیکرومتر  2- 3 اهنآرسد و عرض میکرومتر هم می
شوند. یرنگ دیده مي کماف بوده و به رنگ قهوهاص ایوفورهکنید
) بوده polyblasticستیک (بالبه صورت پلی ازي کنیدياهسلول

ي اه) هستند. سلولintegratedو به صورت تلفیق شده (
) discrete( ابه صورت مجز ات و یابانشعاي انتهادر  ازکنیدي

به روش  ازي کنیدياهشوند. نحوه توسعه سلولدیده می
نویی الت زاهی حا) بوده و گsympodialل (اسیمپودی

)geniculateده (یا) و زdenticle شود. دیده می اهنآ) در
  و مرغی بودهتخم ال بیضوي تاشکاسلولی و به تک اهکنیدي

لت اده حعادر ق اهشوند. کنیديي روشن دیده میابه رنگ قهوه
به صورت منفرد و به صورت  اهین گونه کنیديادر رند. اتخت د

) (acropleurogenous ازل کنیديیی روي سلوانتهانبی و اج
 2-5)26/3(×  2- 3)5/2( اهزه کنیديانداشوند. تشکیل می
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رچ نیز امثل جنسی ق مرحله تولید ).7(شکل شد. ابمیکرومتر می
  ده دیده نشد.استفادر محیط کشت مورد 

صلی پوسیدگی چوب و پوست در امل این گونه عا
ن محسوب اط مختلف جهار نقهی متعددي داي گیاهنامیزب
یه ارآین گونه، ا). Chesters & Greenhalgh 1964( شودمی

 نخستیني ان بوده و همچنین برایراي اهرچاي فلور قاجدیدي بر
رش اگز ار در دنیاه سرخداز گیاندوفیت ارچ ان قار به عنواب

، IRAN 2174Cره دسترسی اشم اب TG(2)11یه اجد .گرددمی
  شود.ري میان نگهدایراي زنده اهرچاکلکسیون ملی قدر 

 
  . کنیدیوفور.d ،اه. کنیديcو کنیدي،  ازسلول کنیدي. bروز،  هفتز اپس  PDA روي محیط کشترچ اق. پرگنه Nemania serpens :aگونه  - 7شکل 

Fig. 7. Nemania serpens: a. Colony on PDA after seven days, b. Conidiogenous cell and conidia, c. Conidia,  
d. Conidiophore. 
 
 

8- Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare & W. Gams, in 
Gams & Zare, Nova Hedwigia 72(3-4): 333 (2001) 

و  12TG ،20TGیه (امل سه جداي بررسی شده: شاهنمونه
23TGن استاد کتول، ابآ ن علیا)، منطقه زرین گل، شهرست
 29/4/1390ن، اگلست

صورت  PDAیه روي محیط کشت این جداتعیین گونه 
 دررچ اوي پرگنه قاي پتري حاهین منظور تشتکاي اگرفت. بر

درجه  25ي اروز و در دم 10ي مدت اوم براریکی مدایط تاشر
 10ز گذشت ازه قطر پرگنه پس انداري شدند. اسلسیوس نگهد

فشرده و  این گونه به صورت نسبتامتر بود. پرگنه میلی 20 ،روز
شود. رنگ یل به زرد دیده میاو به رنگ سفید متم ي بودهاپنبه

ین گونه اپرگنه در پشت تشتک پتري به رنگ زرد دیده شد. در 
ه اکوت انسبت الیدهالید هستند. فیاز نوع فیا ازي کنیدياهسلول

به صورت منفرد و  اهلیداشوند. فیریک میاس بابوده و به طرف ر
  لیدار فیاچه  اسه و یز اهم متشکل ابه صورت فر اجفتی و ی ای

 
 ریسهفتگی کمی نسبت به ایز یایی که تماروي کنیدیوفوره

ت اوقاهی اگ ،شوند. همچنینتشکیل می ،رندارویشی د
 الیدهازه فیانداشوند. لید قبلی تولید میانویه روي فیاکنیدیوفور ث

ل اشکابه  اهمیکرومتر بود. کنیدي 7- 21)87/12(×  2-1)96/1(
 الیدهاس فیاي بوده و به صورت مجتمع در رانهاستوا ابیضوي و ی
هده ا. در نمونه مورد بررسی دو نوع کنیدي مششوندتشکیل می

 5-7)3/5(×  2- 5/2)02/2( دابعاي اراد اهکروکنیديام .شد
×  1- 2)7/1( ابر باي برازهاندا اهمیکرومتر بودند و میکروکنیدي

  ي اهلاکریست ،شتند. همچنینامیکرومتر د 4-2)3/3(
در  PDAوي محیط کشت اي پتري حاهوجهی در تشتکهشت

   بودمیدوسپور قد کالاین گونه فاد. دنبل رؤیت بواین گونه قا
  ).8(شکل 

 Verticilliumدر  یی که قبالاهز گونهابخش مهمی 

section Prostrata نظیر گونه  گرفتند،ر میاقرVerticillium 

lecanii (Zimm.) Viégas،  به جنسLecanicillium  منتقل
ي جنس اهغلب گونها ).Zare & Gams 2001( نداشده

Lecanicillium ت (ارگر حشران بیمابه عنوentomogenous و (
 & Zareخته می شوند (ا) شنfungicolous( اهرچارگر قابیم ای

Gams 2008.( ترین گونه به گونه نزدیکLecanicillium lecanii 
 Lecanicillium muscarium (Petch) Zare & W. Gamsگونه 
ي الیدهافی بودن ارادبه دلیل  L. muscariumشد. گونه ابمی

 ز گونهاتر ریکاي بلندتر و باهبلندتر و همچنین کنیدي
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L. lecanii ستایز امتم )Kope & Leal 2005(. مینی و انعیم
 Lecanicilliumگونه  )Naeim Amini et al. 2010(ن اراهمک

lecanii م (انداز الشک دراره بز حشا ارPulvinaria floccifera 

Westwood ( زي اسابن جدان تنکاي شهرستاي چاهغاز باو
ز اندوفیت ارچ ان قار به عنواب نخستیني ابر ین گونها ند.انموده

  گردد.رش میاگز ار در دنیادرخت سرخد

  
ر و وکنیدیوف .bروز،  ز هفتاپس  PDAي محیط کشت رورچ اقپرگنه . 20TG :aیه او جد Lecanicillium lecaniiگونه  - 8شکل 
  ر.وروي کنیدیوف اهلیدایش فیارا. f ،ي هشت وجهیاهلا. کریستe، اهلیدار و فیوکنیدیوف .d، اهکنیدي. c، اهلیدافی

Fig. 8. Lecanicillium lecanii, isolate 20TG: a. Colony on PDA after seven days, b. Conidiophore and phialides,  
c. Conidia, d. Conidiophores and phialides, e. Octahedral crystals, f. Arrangement of phialides on conidiophores. 
 

9- Pseudodictyosporium elegans (Tzean & J.L. Chen) 
R. Kirschner, Mycological Progress 12 (1): 32 (2013)  

و  36TG ،48TGیه (اجد مل سهاي بررسی شده: شاهنمونه
49TGن استاد کتول، ابآن علی ا)، منطقه زرین گل، شهرست
  29/4/1390ن، اگلست

محیط  درروز  10ز گذشت اپس رچ اقزه قطر پرگنه اندا
ي ابه رنگ قهوهرچ این قاپرگنه متر بود. میلی CMA ،25کشت 
 ین گونه، ادر  اهکستري دیده شد. میسلیومایل به خامتم

رنگ ره عرضی و بیاي دیواراحی، منشعب و دبه صورت سط
 ي رویشی اهریسهز ایز امتمبه صورت نیمه اودند. کنیدیوفورهب
)semi-macronematous رویشی بوده و ریسهز ایز امتم ای ) و  

 
ره عرضی بوده اي دیواراد اه. کنیدیوفورهستندمنشعب  اده و یاس
ح سط تاوقاهی اولی گ ،دنشابف میاي سطحی صاراو د

زه انداشود. ر نیز دیده میاردابه صورت خ اکنیدیوفوره
در  از. سلول کنیديرسیدنیز میومتر میکر 60 ات اکنیدیوفوره

ست. اي ا) بوده و زنجیرهdiscrete( این گونه به صورت مجزا
مرغی شکل بوده تخم اقی شکل تاچم اتقریب ازکنیدي ياهسلول
یده شدند. د رنگبیه نیم ارنگ تف هستند و به صورت بیاو ص
میکرومتر  8-12)5/9(×  3- 6)8/4( ازي کنیدياهزه سلولاندا

ز سلول این گونه، زنجیره جدیدي است که در ازم به ذکر بود. ال
ین گونه، اشود. در د میایجاي قبلی ازز سلول کنیديا ازکنیدي
یی انتها ا) و یpleurogenousنبی (ابه صورت ج اهکنیدي

)acrogenous (اهشوند. کنیديتشکیل می ازروي سلول کنیدي 
ن به هم چسبیده و نه انگشتا اي شکلی شبیه به یک دست باراد
ف بوده و به رنگ اي سطحی صاراد اهز هم هستند. کنیديا اجد
 اهکنیدي ،شوند. همچنیني تیره دیده میاقهوه اي و یاقهوه
 به وجودکل ي مثلثی شایهاز سلول پازو هستند که اب 2- 3ي اراد
 زو،اره عرضی بوده و در هر باي چندین دیواراد اهزواب ند.امدهآ

 9-15)24/12( اهزه کنیديانداشود. سلول دیده میلی پنج ایک 
  ).9ست (شکل امیکرومتر  22-10)- 24)(24/17(× 



  61/                   1393)، 1(15، جلد رستنیها... /  هاي اندوفیتشناسایی برخی قارچجمع اشکذري و همکاران / 

 

61 

 .Cheiromoniliophora elegans Tzean & J.Lگونه

Chen ر توسط تیزن و چن (اب نخستینTzean & Chen 1990 (
) Kirschner et al. 2013ن (اراکرشنر و همک اخیرامعرفی شد. 

 C. elegans گونه ،ختی و مولکولیاشني ریختاهس بررسیاسابر
م امنتقل نموده و تحت ن Pseudodictyosporium به جنس ار

ند. اري نمودهامگذان Pseudodictyosporium elegansگونه 
ي اهکنیديي اراد Pseudodictyosporiumجنس ي اهگونه
ز هم ا ان به هم چسبیده نه جدانگشتا ابه به یک دست بامش

)chiroid (شندابمی )Kirschner et al. 2013.(  
  یی در گونهازمورفولوژي کنیدي و نحوه کنیدي

P. elegans گونهبه امش P. wauense Matsush. ز ا اماست. ا
کنیدیوفور در  شند. طولابوت میاز یکدیگر متفات، اري جهابسی

و  بودهتر کم P. wauenseنسبت به گونه  P. elegansگونه 
 P. wauenseین گونه نسبت به گونه ات کنیدیوفور در ابانشعا

مرغی شکل ي تخمایهاسلول پ ،. همچنینستا) sparserتر (تنک
دیده  P. elegansدر گونه  P. wauenseموجود در گونه 

ي اهکنیدي P. wauenseه در گون ازشود. سلول کنیدينمی
  لی که در گونهاکند. در حتولید می ایی و منفرد رانتها

P. elegans غلب است که اي شکل مشخصی اراد ازسلول کنیدي

ست و به طور انند اتسبیح م اکروي و یبه صورت کروي، نیمه
ست. اد شده ایجامشخص شکل ي از کنیدیوفور لولهابرجسته 

 .elegans  Pفولوژي کنیدي در گونهست که مورازم به ذکر ال
ست. اشبیه  .Cheiropolyschema formosana Matsushگونه 

ست. ا) echinulate( رارداخ C. formosanaکنیدي در گونه  اما
شد. ابف میاي سطحی صاراد P. elegansلی که در گونه ادر ح

 -به صورت نیمه C. formosanaهمچنین، کنیدیوفور در گونه 
) بوده و semi-micronematousي رویشی (اهریسهز ایز اغیرمتم

شود. سلول ) دیده میmononematousغلب به صورت منفرد (ا
  ز اوت امتف C. formosana نیز در گونه ازکنیدي
  ي اراشود که دبوده و کروي دیده می P. elegans گونه
 شدابمی) verrucoseي ظریف (ارهاتی به صورت خاینیتز
)Tzean & Chen 1990, Kirschner et al. 2013.(  

ر اب نخستیني ا) برC. elegansم ان ا(ب P. elegansگونه 
ن شده و در اي خزاهقهاو س اهز برگا) 1990ن (اراتیزن و همک

یه اراین گونه ا ست.ارش شده ان گزایواز کشور تا نل پوسیداح
 نخستیني ان بوده و همچنین برایراي اهرچاي فلور قاجدیدي بر

رش اگز ار در دنیاه سرخداز گیاندوفیت ارچ ان قابه عنور اب
گردد.می

  

 
ر و. کنیدیوفbروز،  10ز اپس  CMA روي محیط کشترچ اق. پرگنه 36TG :aیه او جد Pseudodictyosporium elegansگونه  -9شکل 

  نند.اي تسبیح مازز سلول کنیدياي تشکیل شده اهکنیدي. d ،. کنیديc، اهو کنیدي
Fig. 9. Pseudodictyosporium elegans, isolate 36TG: a. Colony on CMA after ten days, b. Conidiophore and conidia,  
c. Conidium, d. Conidia formed from moniliform conidiogenous cells. 

  
  

10 - Stachybotrys chartarum (Ehrenb.) S. Hughes, Can. 
J. Bot. 36: 812 (1958)  
سی پردیس اشنهاغ گیا، ب114TBیه انمونه بررسی شده: جد

لبرز، کرج، ان استان، اه تهرانشگابع طبیعی، داورزي و مناکش
11/7/1390 

ز گذشت اپس  PDAرچ روي محیط کشت اقطر پرگنه ق
زه اندامیلی متر  41درجه سلسیوس،  25ي اهفت روز در دم

وده و ه بارچ در محیط کشت به رنگ سیاپرگنه ق. گیري شد
یز امتم اکنیدیوفورهشود. ن دیده میآي کنیدي در سطح اهتوده
مجتمع بوده و به رنگ سبز  اي رویشی و منفرد و یاهریسهز ا
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 اشوند. کنیدیوفورهه دیده میاسی اي تایل به قهوهازیتونی متم
ز نوع ا ازي کنیدياهمنشعب هستند. سلول اده و یاس

ده و به صورت مجتمع در ) بوmono-phialidic( یکلیدامنوفی
یی تشکیل انتهابه صورت  الیدهارند. فیار دانوك کنیدیوفور قر

×  3-5)7/4( الیدهازه فیانداقی شکل هستند. اشده و چم
 ابتدادر   ازي کنیدياهست. سلولامیکرومتر  9- 12)5/10(
ي ایل به قهوهارنگ بوده و سپس به رنگ سبز زیتونی متمبی

سلولی بوده و دوکی شکل تک اه. کنیديندآییدر مه اسی اتیره ت
ن بلوغ به ادر زم امارنگ هستند، بی ابتدا اهکنیدي. شندابمی

×  4-7)5/5( اهزه کنیدياندا. ندآیمیدر ي تیره ارنگ قهوه
 ).10ست (شکل امیکرومتر  5- 10)51/8(

ن ابه عنو این گونه را) Li et al. 2002ن (ارالی و همک
زي اساجد امریکالت متحده ایاز ا اه سویاز ریشه گیارگر امل بیماع

ز ا این گونه را 1373ل اد در سارشاري و الاس تاجند. ناکرده
زي اسان، تبریز و کرج جداز گرگا) Hordeum vulgareه جو (اگی

) Gouya et al. 2000ن (اراو همک ا). گویErshad 2009ند (انموده
ز دزفول ا) .Sesamum indicum Lز کنجد (ا این گونه رانیز 
رچ ان قار به عنواب نخستیني این گونه براند. ازي نمودهاساجد
یه اجد .گرددرش میاگز ار در دنیاز درخت سرخداندوفیت ا

114TB ره دسترسی اشم ابIRAN 2180C کلکسیون ملی ، در
  شود.ري میان نگهدان، تهرایراي زنده اهرچاق

 
ي اهو سلول اه. کنیدیوفورcو  bز هفت روز، اپس PDA رچ روي محیط کشت ا. پرگنه قStachybotrys chartarum :aگونه  -10شکل 
 .اه. کنیديd ،ازکنیدي

Fig. 10. Stachybotrys chartarum, isolate 114TB: a. Colony on PDA after seven days, b and c. Conidiophores and 
conidiogenous cells, d. Conidia. 
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