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Aquanectriaنخستین گزارش گونه  penicillioidesاز ایران
23/05/1396: پذیرش/ 17/03/1396: دریافت

پزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزي، پردیس کشاورزي و منابع شناسی گروه گیاهدانشجوي دکتري قارچ:راضیه پورسعید
طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

دانشگاهطبیعی،منابعوکشاورزيپردیسکشاورزي،مهندسیوعلومپزشکی، دانشکدهدانشیار گروه گیاه:فرفتوحیبرديخلیل
(fotowhi@ut.ac.ir)ایران ،31587- 77871کرجتهران،

ها نمونه. هاي آبی ایران مورد بررسی قرار گرفتهاي آبزي در اکوسیستم، حضور میکرومیست1394- 95هاي طی سال
ها، به منظور جداسازي قارچ. آوري شدندهاي مناطق مختلف اقلیمی جمعها و تاالبها، دریاچهاز حاشیه برخی رودخانه

روز در 21هاي آب منتقل شدند و به مدت هاي پتري حاوي نمونهبه تشتک) WA(آگار - هایی از محیط کشت آبقرص
سپس از . درجه سلسیوس قرار داده شدند27الی 25و دماي ) ساعت تاریکی12/ساعت نور12(شرایط نور متناوب

دست آمده، یک جدایه از قارچهاي بهاز بین گونه. ي مذکور، پرگنه خالص تهیه شدندهاهاي رشد کرده روي قرصمیسلیوم
Aquanectria penicillioides (Ingold) L. Lombard & Crous منابع موجود، براساس. گرفتمورد شناسایی قرار

Aquanectriaاین نخستین گزارش از جنس L. Lombard & Crousنه به عنوان آرایه جدیدي براي این گو. باشددر ایران می
:شودمایکوبیوتاي ایران به شرح زیر گزارش و توصیف می
درجه 25روز رشد در دماي 14بعد از ) PDA(زمینی دکستروز آگار قطر پرگنه قارچ روي محیط کشت سیب

کالمیدوسپورها ). 1aشکل (شود باشد و پرگنه قارچ به رنگ سفید دیده میمتر میمیلی50سلسیوس و شرایط تاریکی، 
). 1bشکل (باشد میکرومتر می15- 28)20(×10- 16)14(ها شوند و ابعاد آناي تشکیل میبه رنگ قهوهبه صورت زنجیري و

شوند، اما اگر قرص میسلیومی حاصل از این قارچ به آبزا به ندرت تشکیل میهاي کنیدیومروي این محیط کشت، اندام
و تحت هوادهی قرار گیرد، پس از دو روز تعداد زیادي کنیدیوفور به همراه کنیدیوم تشکیل مقطر سترون منتقل شود

فیالیدها ). dو 1cشکل (باشد میPenicilliumرنگ بوده و انشعابات مشابه کنیدیوفورهاي قارچ کنیدیوفورها بی. شوندمی
ها طول کنیدیوم. باشندمیکرومتر می5/2نیز هاو عرض آن15- 21)18(ها اي شکل بوده و طول آنرنگ و استوانهبی

. ها خمیده یا سیگمویید هستندمیکرومتر و کنیدیوم2- 5/2)3/2(ها میکرومتر و عرض آن31- 48)5/39) (فیالوسپورها(
اما گاهی توسط یک دیواره عرضی به دو سلول کم و بیش،باشندرنگ بوده و معموال بدون دیواره عرضی میها بیاین هاگ

).fو e، 1شکل (شوند برابر تقسیم می
.)IRAN 2794Cشماره جدایه (، راضیه پورسعید 26/7/1394استان لرستان، رود کاکارضا، : نمونه بررسی شده
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شناختی این جدایه با توصیف گونهخصوصیات ریخت
A. penicillioides ارایه شده توسط اینگولد(Ingold 1944)

با نام 2015این گونه هیفومیست آبزي تا سال . دمطابقت دار
IngoldFlagellospora penicillioidesشد شناخته می

ژنی انجام شده توسط لومبارد و که بعد از مطالعات چند
Lombard)همکاران  et al. Flagellosporaاز جنس(2015

Ingold در راستهHelotialesجدا شد و به همراه گونه
Heliscus submersus H.J. Huds تحت جنسAquanectria

بنابراین، در تحقیق حاضر نیز به منظور . بندي گردیدطبقه
هاي نزدیک و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه مورد بررسی با گونه

تکثیر و تعیین ITS2-5.8S -ITS1تایید تشخیص آن، ناحیه 

، )MF085359شماره دسترسی (توالی به دست آمده . توالی شد
) NCBI(هاي معتبر ثبت شده از این گونه در بانک ژن توالیبا 
ترسیم MLدرصد شباهت داشت و تبارنماي فیلوژنتیکی 99

نشان داد که نمونه مورد بررسی با ITSشده براساس ناحیه 
هاي معتبر مربوط به این گونه در یک گروه با مقدار آزمون نمونه
ر این تبارنما، موقعیت همچنین د. گیردسنجی باال قرار میاعتبار

Aquanectria submersaگونه ثبت شده (H.J. Huds.) L.

Lombard & Crousترین گونه و جنسبه عنوان نزدیک
Gliocladiopsis S.B. Saksena به عنوان گروه خواهري جنس

Aquanectria همکاران ، با نتایج لومبارد و)Lombard et al.

).2شکل (مطابقت دارد)2015

شرایطوسلسیوسدرجه25دمايروز در14پس از PDAپرگنه قارچ روي محیط کشت . Aquanectria penicillioides :a-1شکل 
فیالوسپورها . fو eو فیالوسپورها،Penicilliumکنیدیوفورها و فیالیدهاي شبیه به جنس . dو cکالمیدوسپورها، . bتاریکی مداوم، 

).میکرومتر20= مقیاس ) (هاکنیدیوم(
Fig. 1. Aquanectria penicillioides: a. Colony on PDA after 14 days in continous dark condition, b. Chlamydospores,
c & d. Penicillum-like conidiophores, phialides and phialospores. e & f. Phiallospores (conidia) (Bars = 20 µm).
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.ITS1-5.8S-ITS2براساس توالی نوکلئوتیدي ناحیه MEGA 6.0افزار در نرمMLترسیم شده به روش فیلوژنتیکی رنماي تبا-2شکل 
سنجی با دهنده مقادیر آزمون اعتباراعداد روي انشعابات نشان. باشددهنده جدایه به دست آمده در این تحقیق میعالمت دایره توپر نشان

Eurotium repensاي از گونه جدایه. تکرار هستند1000 de Bary)KC485449 ( به عنوان گروه خارجی انتخاب شده استنیز.
Fig. 2. Phylogenetic tree inferred by ML method in MEGA 6.0 using nucleotide sequences of ITS1-5.8S-ITS2 region.
Solid circle indicates the obtained isolate in the present study. Numbers on branches are bootstrap values of 1000
replicates. Eurotium repens (KC485449) was used as an out-group.

First report of Aquanectria penicillioides from Iran
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During 2015–16, the presence of micromycetes species in aquatic ecosystems was studied in Iran. Samples were

collected from rivers, lakes and wetlands. For isolation, agar disks were transferred to plates containing water samples.

The plates were incubated at 25–27° C for 21 days in 12 h light/12 h dark condition. Then from the mycelium grown on

the agar disks, pure cultures were obtained. Finally, an isolate was identified as Aquanectria penicillioides (Ingold) L.

Lombard & Crous, based on morphological and molecular data (sequences of ITS rDNA). Based on available

literatures, this species is reported as new taxon for mycobiota of Iran and is described below:

Colony on PDA reached 50 mm in diam., after 14 days at 25° C in continuous dark condition. The hyphae are

colorless (Fig. 1a). Chlamydospores were formed in moniliform chain, brown in color and 15–28(20) × 10–16(14) µm

in diameter (Fig. 1b). The colony on PDA forms few or no conidiophores but, if a small mycelial disc is cut off and

submerged in water, numerous submerged conidiophores will be produced within two days. The submerged

conidiophores are hyaline and penicillium-like (Fig. 1c, d); apical phialides are 15–21(18) µm long, 2–2.5 µm wide.
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Conidia (phialospores) are 31–48(39.5) µm long,

2–2.5(2.3) µm wide and each conidium is curved or

sigmoid. The hyaline conidia may be aseptate or divided

by a single septum into two, more or less equal cells

(Fig. 1e, f).

Specimen examined: Iran: Lorestan province, Kaka Reza

river, 18.10.2015, Razieh Poursaeid (IRAN 2794C).

Morphological features of this isolate were similar

to that of A. penicillioides described by Ingold (1944).

Lombard et al. (2015) showed that, the aquatic genus

Aquanectria was established to accommodate two fungal

species previously treated as members of the genera

Flagellospora and Heliscus (Ingold 1942, Ranzoni

1956). In the present study, the sequence of Aquanectria

(accession number: MF085359) showed 99% homology

with valid sequences of previously identified and

deposited data in the GenBank. Phylogenetic trees

constructed based on ITS regions sequences showed that,

the Iranian specimen is placed in the same clade with

A. penicillioides reported from other authors (Fig. 2).
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