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) مرکزي(استان محالت آن در معادن کهباشدهاي تراورتن در کشور میترین و پرکاربردترین سنگآباد یکی از معروفسنگ تراورتن عباس
ها هاي سیاه رنگی روي سنگرگه،شیراز (استان فارس)هاي ساختمانیهاي مختلف سنگاز کارگاهشده بازدیدهاي انجام بیشتر واقع شده است. در 

). a1د (شکل وشها وارد میخسارت هنگفتی به کارگاه، هاي ایجاد شدهشکستگینتیجتا ي ترك خورده و هامشاهده شد که از قسمت
5×5ها به قطعات تقریبیها، نمونه. براي جداسازي قارچندآوري به آزمایشگاه منتقل شدهاي مشکوك به آلودگی قارچی پس از جمعنمونه

کردن با کاغذ شدند و پس از خشک شو، سه بار با آب مقطر سترون شست%5/0متر تقسیم و پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم میلی
درجه سلسیوس براي آشکار شدن پرگنه قارچی 25آگار و عصاره مالت آگار در دماي - دکستروز- هاي سیب زمینیکشتروي محیطترون،صافی س

دست آمده، یک جدایه براساس خصوصیات ه هاي بها با روش نوك ریسه صورت گرفت. در بین جدایهسازي جدایهنگهداري شدند. خالص
هاي ماکروسکوپی و  شناسایی شد. در بررسی ویژگیAscotricha chartarumا نامهاي توالی، بو داده)et alCheng.2015(شناسیریخت

به ترتیب یک و ،آگار و عصاره مالت آگار پس از گذشت یک هفته- دکستروز- میکروسکوپی، رشد این جدایه روي محیط کشت عصاره سیب زمینی
اي تیره، کروي تا ها به رنگ قهوه). پریتسیومb1فید مات و در نهایت تیره با حاشیه نارنجی رنگ بود (شکل متر بود. رنگ پرگنه در ابتدا سسانتی8/0

100میکرومتر، تعداد 87- 123میکرومتر (میانگین 95- 210× 70- 100دار و به ابعاد میکرومتر، روزنه5- 5/6کوتاه به قطر یکروي، داراي گردننیمه
). d1میکرومتر بودند (شکل 9/3- 5/5دار و اي تیره تا سیاه، دیوارهموهاي آسکوکارپ صاف، با انشعابات دوشاخه، به رنگ قهوه). c1) بودند (شکل عدد

بودند. آسکوسپورها در یک ردیف داخل آسک میکرومتر65- 70× 8- 11ها سیلندري، با دیواره نازك، ناپایدار، داراي هشت آسکوسپور و به ابعاد آسک
، تعداد میکرومتر2/7× 5/6میکرومتر (میانگین 6- 2/8× 5/6- 2/9به ابعادزنی وشیار جوانهواي تا تیره، بیضوي، داراي سطح صافوغ قهوهو زمان بل

Dicyma ampullifera). فرم غیرجنسی)e-f1عدد) بودند (شکل 100 Boul.) ،نیز در محیط کشت تشکیل شد که داراي کنیدیوفورهاي راست
متر بودند. و طول تا دو میلی5/3- 5/5اي تا تیره، به عرض دار، قهوهصاف تا کمی مضرس، سیمپودیال، انشعابات ساده و دوتایی، دیوارهبا سطح 

مضرس، در کمیسلولی، تکها ). کنیدیومg1ند (شکل دشها روي زانوها تشکیل میزا جانبی یا انتهایی، سیمپودیال و کنیدیومهاي کنیدیومسلول
عدد) 100، تعداد میکرومتر2/5× 9/2میکرومتر (میانگین 7/4- 4/6× 2/2- 8/3اي روشن تا تیره، کروي تا بیضوي و به ابعاد زمان بلوغ به رنگ قهوه

برداري نسخهکنندههاي جداجدایه حاضر استخراج و ناحیه توالی،شناسی، دي.ان.اي. ژنومی). براي تایید شناسایی براساس ریختh1بودند (شکل 
مراز تکثیر و قطعه تکثیر یافته، تعیین توالی شد. پس از اي پلیبا استفاده از واکنش زنجیره،اس.دي.ان.اي. ریبوزومی8/5و ژن 2و 1داخلی شده
موجود در بانک ژن هايتوالی، نسبت به ارزیابی همولوژي این توالی با 916314MWیابی این ناحیه و ذخیره آن در بانک ژن با شماره دسترسی توالی

LS450963با شماره دسترسی A. chartarum) با یک جدایه از99%اقدام شد. جدایه حاضر همولوژي بسیار باال (BLASTnبه کمک ابزار جستجوي 

ي زندههاقارچمجموعه یک کشت از این جدایه، به . )et al, Khan2015.et alCheng.2019(داشتاز کشور چین 893284KFاز کشور کویت و 
) Xylariaceaeتیرهو Ascomycetes(کالس Ascotrichaجنس پزشکی کشور ارسال و شماره دسترسی دریافت شد.سسه تحقیقات گیاهؤم

.Aتوسط برکلی براي معرفی گونه تیپ 1838بار در سال نخستین chartarumبرده شد کاره ب(Hawksworth تا از این جنس . (1971
.Aگونه ثبت شده است. Index Fungorumو MycoBankدر ها اطالعاتی قارچهايدر بانکبه ترتیب گونه 30و 29،کنون chartarum

پیش ساخته گچی و بسترهاي هاي هاي مختلفی از جمله مقوا، پارچه، چوب پنبه، مشمع کف اتاق، کاغذ، گچ، خاك، دیوارهاز بستره
گزارش سلولزي از کشورهاي برزیل، چین، دانمارك، انگلستان، فرانسه، آلمان، هندوستان، ایتالیا، نیوزلند، آفریقاي جنوبی، تانزانیا و آمریکا 

Hawksworth)شده است 1971, Hanlin 1990, Stchigel & Guarro 1998, Udagawa & Uchiyama 1999, Li & Yang این گونه . (2004
شود نیز گزارش هاي ریوي میهاي سینوسی، پاراکالدیوز و عفونتعنوان یک پاتوژن فرصت طلب در انسان که منجر به بیماريه ب،همچنین

Singh)شده است et al. 1996, de Hoog et al. 2000, Khan et al. نخستین باشد و براي . این گونه براي فلور قارچی ایران جدید می(2019
شود.بار در دنیا از سنگ تراورتن گزارش می

).C4260IRANهاي سست و پوسیده، صمد جمالی (نمونه بررسی شده: ایران: استان فارس، شیراز، روي سنگ
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Abbas Abad travertine stone is one of the widely used travertine stones in Iran. The mines of this stone are

located in Mahallat (Markazi province). By visitings various building stone sites of Shiraz (Fars province) in 2021,

loose and rotten stones with black streaks were observed from which rocks were cracked (Fig. 1). Among the isolated

fungi, one isolate was identified as Ascotricha chartarum Berk. based on morphological features and sequences data.

Colonies slow-growing, having a diameter of 10 and 8 mm in seven days on PDA and MEA (Merck, Darmstadt,

Germany), respectively; first dull white, then becoming black with an orange edge. Perithecia dark brown to black,

globose or subglobose, 95–210 × 70–100 μm, ostiolate, with distinct, short cylindrical neck, 5–6.5 µm diam. Ascomatal

hairs erect, rigid, dichotomously branched, geniculate, dark brown to black, septate, 3.9–5.5 µm at the base, with thin-

walled vesicles at geniculate nodes. Asci cylindrical, thin-walled, evanescent, 8-spored, and 65–70 × 8–11 μm;

Ascospores uniseriate, dark olive-brown to black when mature, ellipsoidal, smooth, discoid with a distinct equatorial

slit, 6.5–9.2 × 6–8.2. Conidiophores in asexual morph (Dicyma ampullifera Boul.) straight, stiff, smooth or slightly

roughened, simple or dichotomously branched, septate, brown to black below, becoming pale brown or hyaline above,

up to 2 mm long, 3.5–5.5 μm diam., with pale, thin-walled vesicles at the bends, resembling the ascomatal hairs.

Conidiogenous cells lateral and terminal, cylindrical, sympodial, developing conidia on denticles. Conidia lightly rough,

irregularly globose to ellipsoidal, hyaline when young, becoming light brown at maturity, 4.7–6.4 × 2.2–3.8 μm. The

sequence generated in this study was deposited in GenBank under accession No.: MW916314. BLAST analysis

revealed a high nucleotide identity (99%) with the ITS region of A. chartarum (LS450963 and KF893284) which was

recently reported from Kuwait and China, respectively. Ascotricha chartarum is new to the Iranian mycobiota, and is

reported for the first time from building stones in the world.

Specimen examined: Iran: Fars province, Shiraz, on loose and rotten stones, S. Jamali (IRAN 4260C).
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Ascotrichaسنگ تراورتن کلونیزه شده با . a-1شکل  chartarum ،b . پرگنه روي محیطPDA سه هفتهپس از گذشت،c . ،پریتسیوم
dموهاي آسکوکارپی . ،e-f . ،آسکوسپورهاg .زا، هاي کنیدیوما و سلولکنیدیفورهh .ها:ها (مقیاسکنیدیومc =10،میکرومتر
f=5 ،میکرومترe-d وh -g =5.(میکرومتر

Fig. 1. a. Travertine stone-colonized by Ascotricha chartarum, b. Colony on PDA after three weeks c. Perithecium,
d. Ascomatal hairs, e-f. Ascopsores, g. Conidiophores and conidiogenous cells, h. Conidia (Bars: c = 10 μm, f = 5 μm,
d-e & g-h = 5 μm).


