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 دهیچک

 های های استانو جنگل هااز باغ ،گياهان ی مرتبط باقارچهای برخی آرايهشناسايی  برای، 1399 سال زييتابستان و پا در

 بخارا آلو، (Cupressus sempervirens) نيسرو زرب، (Vitis vinifera) گياهان موبازديد به عمل آمد و از و مازندران گيالن ، گلستان ،البرز

(Prunus spinosa)  علف قناریو (Phalaris minor) سازی، پس از جداسازی و خالص .شدبرداری انجام نمونه، بيماری دارای عاليم

های . براساس تلفيق دادهصورت گرفت ITS rDNAيابی نواحی ژنومی ها با استفاده از توالیشناختی و مولکولی آرايهشناسايی ريخت

  Chaetomiaceae تيرهاز جنس مختلف  چهارگونه متعلق به  چهاردر تحقيق حاضر، ، شناسی و مولکولیحاصل از ريخت

 سرو زربيناز  Dichotomopilus erectus ،مواز  Ovatospora brasiliensis هایگونه شامل( Sordariales راسته ،Sordariomycetes)رده 

 (Pleosporalesراسته ، Dothideomycetesرده ) Didymosphaeriaceae همچنين تيرهو از علف قناری  Staphylotrichum longicolle و

برای  مدهآبه دست های ها و گونهجنستمام  که شوندشناسايی و معرفی می ،از آلو بخارا Pseudopithomyces chartarum شامل گونه

ها در دنيا آرايهجديد برای اين  هایبه عنوان ميزبان علف قناریو  آلو بخارا، سرو زربين، مو. همچنين درختان هستند ديجد رانيا فونگای

 شوند.گزارش می
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Summary 

During the summer and autumn of 2020, in order to identification of some fungal taxa associated with plants, 

gardens, weeds and forests of Alborz, Gorgan, Guilan and Mazandaran provinces (north of Iran) were surveyed and 

infected plant samples were collected from grapevine (Vitis vinifera), Mediterranean cypress (Cupressus sempervirens), 

blackthorn (Prunus spinosa), and little seed canary grass (Phalaris minor) plants. After isolation and purification of fungal 

strains, morphological and molecular investigations were performed using the sequences of the ITS rDNA genomic 

regions. Based on combined morphology and molecular data, four fungal species belonging to four different genera of 

Chaetomiaceae (Sordariales, Sordariomycetes) including Ovatospora brasiliensis from grapevine tree, Dichotomopilus 

erectus from Mediterranean cypress and Staphylotrichum longicolle from little seed canary grass, and 

Didymosphaeriaceae (Pleosporales, Dothideomycetes) including Pseudopithomyces chartarum from blackthorn are 

identified and introduced here for the first time. In the present study, all identified genera and species are new for the 

funga of Iran. In addition, little seed canary grass, grapevine tree, blackthorn, and Mediterranean cypress are reported as 

new hosts (matrix nova) for these recovered fungal taxa in the world. 
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 مقدمه

 یغنا دارای، اقليمیتنوع  داشتن ليبه دل رانيکشور ا

 ،هر نقطه از کشورو در است  زياد یستيو تنوع ز یاهيگ

 عوامل نيتراز مهم .ندنکرشد میآن منطقه  مختص اناهيگ

 یعيطب یو گوناگون یستيتنوع ز ،بومزيستهر و ثبات  یداريپا

شناخت دقيق تنوع  ،لذااست.  بومزيستآن در موجودات 

کمک  زيست ها در محيطنها به حفظ و نگهداری آگونه

 Ghahremaninejad & Nejad Falatoury)کند زيادی می

ها به عنوان يک گروه بزرگ از موجودات قارچ .(2016

در محيط پيرامون  و اساسی را های کليدینقش ،يوکاريوت

 حمله و با و (Cosgrove et al. 2007) کنندخود ايفا می

 -خسارات جبرانهرساله  گياهی مختلف هایبافت تخريب

 Mäkelä) نمايندکشاورزی وارد میبه محصوالت  را ناپذيری

et al. 2014). 

تحقيقات فراوانی در ارتباط با و ايران در دنيا  تاکنون

در . گياهان صورت گرفته است ازقارچی  هایآرايهشناسايی 

به مطالعه  (Pintos et al. 2018) پينتوس و همکاران ،تحقيقی

چند های همراه با عاليم بيماری تنه درختان مو در قارچ

گونه از  499 که طی آن، نهالستان از قاره اروپا پرداختند

 Cylindrocarpon Wollenw ،Dactylonectriaهای جنس

L. Lombard & Crous ،Ilyonectria P. Chaverri & 

Salgado ،Botryosphaeria Ces. & De Not.، .Diplodia 

Fr ،Neofusicoccum Crous, Slippers & A.J.L. Phillips ،

Diaporthe Fuckel 1867، Colletotrichum Corda، 

Fusarium Link  وRhizoctonia DC  شناسايی و گزارش

 قارچ (Karácsony et al. 2021)شدند. کاراکسونی و همکاران 
Kalmusia longispora (Verkley, Göker & Stielow) 

Ariyaw. & K.D. Hyde کننده نکروز را به عنوان عامل ايجاد

وليويرا و همکاران ر درخت مو گزارش کردند. اُآوندی د

(Oliveira et al. 2017) ت های اپيفيدر کشور پرتغال، قارچ

های درختان مو را مورد بررسی قرار دادند و جنس

Alternaria Nees، Cladosporium Link، Penicillium 

Link ،Aspergillus P. Micheli  وEpicoccum Link  

 را از محيط فيلوسفر گياه جداسازی و گزارش کردند. 

 تيرههای قارچی متعلق به جنس ،ديگری در تحقيق

Botryosphaeriaceae های مختلف بارده )جوانه از قسمت

های رسيده( و اندازه نخود و حبهبه های ها، حبهخواب، گل

تنه درختان مو در کشور استراليا توسط واندرليچ و همکاران 

(Wunderlich et al. 2011) که طی  مورد بررسی قرار گرفت

جدايه  142های بارده و جدايه قارچی از قسمت 188 آن

 ی نظيرهايقارچی از تنه درختان مو متعلق به گونه

Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not، 

Diplodia seriata De Not ،Dothiorella viticola A.J.L. 

Phillips & J. Luque، Lasiodiplodia theobromae (Pat.) 

Griffon & Maubl.  وNeofusicoccum australe 

(Slippers, Crous & M.J. Wingf.) Crous, Slippers & 

A.J.L. Phillips  شناسايی و گزارش شدند. راجپوت 

 Curvularia قارچ (Rajput et al. 2020) و همکاران

verruculosa Tandon & Bilgrami  را به عنوان عامل

برگی درختان مو در کشور افغانستان گزارش کردند. لکه

 نظير هايیگونهنيز  (Kraus et al. 2020) کروس و همکاران
Neophaeomoniella zymoides (Hyang B. Lee, J.Y. 

Park, Summerb. & H.S. Jung) Crous ،Aequabiliella 

palatina C. Kraus, Damm, S. Bien, Vo ̈gele & M. 

Fisch. ،Minutiella simplex C. Kraus, Damm, S. Bien, 

Vo ̈gele & M. Fisch. ،Moristroma germanicum C. 

Kraus, Damm, S. Bien, Vo ̈gele & M. Fisch.  و
Neophaeomoniella ossiformis C. Kraus, Damm, S. 

Bien, Vo ̈gele & M. Fisch. گزارش کردند. از درختان مو  را

 & .Stigmatodiscus pruni Voglmayr, J. Fourn گونه

Jaklitsch لماير و همکاران گِبار توسط وُ نخستين برای

(Voglmayr et al. 2017 از بافت ) پوست شاخه درختمرده 

Prunus spinosa L.  در کشور اتريش و فرانسه توصيف و

در  (Damm et al. 2010)ن ا. دام و همکارگرديدگزارش 

های قارچی متعلق به سه جنس تحقيقی به مطالعه گونه

Coniochaeta (Sacc.) Cooke، Collophora Damm & 

Crous  وPhaeomoniella Crous & W. Gams  جدا شده از

ژوهش که در پ دار پرداختندهای مختلف درختان هستهگونه

 & Coniochaeta africana Dammی نظيرهايگونهخود، 

Crous، Coniochaeta prunicola Damm & Crous ،

Collophora capensis Damm & Crous، Collophora 

pallida Damm & Crous ،Phaeomoniella dura Damm 

& Crous ،Phaeomoniella effusa Damm & Crous  و

Phaeomoniella tardicola Damm & Crous  براساس را

ناحيه ژنی شناسايی و توصيف مبتنی بر توالی چند تبارزايی 

( Spooner & Trigaux 1985وکس )ااسپونر و ترايگ کردند.

 & Encoelia fimbriata Spoonerبار گونه نخستين برای 
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Trigaux  های خشک شده درختشاخهرا از Prunus spinosa 

 سفرنانداخيرا، در کشور فرانسه جداسازی و گزارش کردند. 

 Neofusicoccumقارچ  (Fernandes et al. 2021)و همکاران 

luteum (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & 

A.J.L. Phillips  را به عنوان عامل شانکر و سرخشکيدگی

. نمودندگزارش  .Cupressus sempervirens L درخت

نيز اخيرا  (Milenković et al. 2021)ميلنکوويچ و همکاران 

 Seiridium cardinale (W.W. Wagener) B. Suttonقارچ 

& I.A.S. Gibson  از درخت برای نخستين بار راCupressus 

sempervirens عاليم شانکر در کشور صربستان گزارش  با

 کردند.

قارچی از علف قناری جنس چند تا به امروز،  ،در ايران

(Phalaris minor Retz.)  گونه  شاملگزارش شده که

Blumeria graminis (DC.) Speer در سال  توسط خبيری

در سال  از کرج و ارشاد 1966در سال  ، هيراتااز اهواز 1956

 Curvularia spicifera (Bainier)گونه ، از سوسنگرد 1971

Boedijn از استان  2000در سال  ی و همکاراننعتوسط صا

 Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx گونه، گلستان

& D.L. Olivier  از  2001در سال  زارع و فصيحيانیتوسط

توسط  .Septoria triseti Spegهمچنين گونه  و رساستان فا

  هيلويکهگاز استان  1993در سال  فاتحی و همکاران

 Truncatellaگونه  .(Ershad 2009) باشدمی راحمديو بو

angustata (Pers.) S. Hughes  نيز از تنه درختان مو توسط

( در شمال ايران Arzanlou et al. 2013ارزنلو همکاران )

 .Mohammadi et alگزارش شده است. محمدی و همکاران )

های همراه با تنه درختان ( در تحقيقی به مطالعه قارچ2013

هايی نظير گونه ،اين پژوهشکه طی  مو در ايران پرداختند
Phaeoacremonium inflatipes W. Gams, Crous & M.J. 

Wingf. ،Cylindrocarpon liriodendri J.D. MacDon. & 

E.E. Butler ،Diplodia seriata  وNeofusicoccum 

parvum (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & 

A.J.L. Phillips ، براساس صفات ريخت شناختی و مولکولی

 Phaeobotryon cupressiگونه رش شدند. شناسايی و گزا

Abdollahz., Zare & A.J.L. Phillips  بار نخستين برای

( Abdollahzadeh et al. 2009زاده و همکاران )لهتوسط عبدا

-در ايران جدا( Cupressus sempervirens) نيسرو زرباز 

 Mohammadi etسازی و گزارش شد. محمدی و همکاران )

al. 2014 نيز چهار گونه شامل )Phaeoacremonium 

parasiticum (Ajello, Georg & C.J.K. Wang) W. Gams, 

Crous & M.J. Wingf. ،Ph. aleophilum W. Gams, 

Crous, M.J. Wingf. & Mugnai ،Ph. iranianum L. 

Mostert, Gräfenhan, W. Gams & Crous و 

Ph. rubrigenum W. Gams, Crous & M.J. Wingf.  را از

 در ايران معرفی نمودند.( C. sempervirensمذکور ) درختان

( گونه Arzanlou & Torbati 2017ارزنلو و تربتی )

Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary  را از درختان

 .Prunus domestica subsp. italica varگوجه سبز )

claudianaکردند. مشگين شهر و خوی گزارش های ( در باغ

( در Soltaninejad et al. 2014نژاد و همکاران )سلطانی

 های قارچی مرتبط تحقيقی به جداسازی و شناسايی گونه

 ،دار در ايران پرداختند. در اين تحقيقبا درختان ميوه هسته

 .Ph. viticola J. Dupont ،Ph. krajdenii L هايی نظيرگونه

Mostert, Summerb. & Crous ،Diplodia mutila (Fr.) 

Mont. ،Spencermartinsia viticola (A.J.L. Phillips & J. 

Luque) A.J.L. Phillips, A. Alves & Crous  و

Lasiodiplodia theobromae .گزارش شدند 

 یاهگونه یغنا آب و هوا و و با توجه به تنوع اقليم

های شمالی ايران، استان در ه ويژهب منحصر به فردگياهی 

 هایميزبان توانندیممختلف قارچی  هایاز گونه یاريبس

ها که تا به حال گزارشی از آن اشغال نمايندرا  یاهيگمختلف 

اين ممکن است  ،از طرفی .منتشر نشده استروی اين گياهان 

و  تحت تاثير قرار دهندنيز سالمت گياه را ها گروه از قارچ

در  حاضر پژوهش ،منظوراين . به شوندها باعث نابودی آن

همراه جديد  های قارچیو گزارش برخی گونه شناسايی مورد

استان  چهاری از برخی گياهان در برگشانکر و لکه ميبا عال

 انجام گرفت.و مازندران گيالن  ،گلستان، البرز

 

 روش بررسی

 هابرداری و جداسازی قارچنمونه -

، مراتع هابرخی از باغ ،1399سال  زييتابستان و پا در

، گيالن و مازندران گلستان، های البرزفضای سبز در استانو 

های مورد بازديد قرار گرفت و از بافتصورت تصادفی به 

 وسرشاخه برگی، شانکر لکهدارای عاليم که مختلف گياهی 

  ها توسط نگارنده نخستیبردارنمونه ،بودندنکروز ساقه 

 ثبت با شده آوریجمع گياهی هاینمونه. به عمل آمد

 و آوریجمع تاريخ ميزبان، مکان، به مربوط مشخصات

جداگانه  کاغذی هایپاکت ، درون(GPS) یيموقعيت جغرافيا

های جدايهبه دست آوردن جهت  شدند. منتقل آزمايشگاه به
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جداسازی ارايه شده  روش از ،گياهی آلوده بافت قارچی از

 اندکی با ،(Refaei et al. 2011) و همکاران یيرفاتوسط 

 ضدعفونی جهت ،منظور اين برای. شد استفاده تغييرات

 آب ماليم جريان زير جداگانه صورته ب هانمونه ابتدا ،سطحی

به ابعاد  یقطعات . سپسشدند هشست دقيقه 15 مدت به شير

بريده  آلوده سالم و هایبخشحدفاصل از  مترسانتی 3 × 3

و پس از آن  درصد 70 اتانول در دقيقه دو مدت بهبعد و  شد

 نهايت در و درصد دو سديم هيپوکلريت در دقيقه دو مدت هب

 قراربا دو تکرار  سترون مقطر آب درون دقيقه سه مدت به

برای ضدعفونی بافت برگ، مدت زمان اين مراحل . شدند داده

 گياهی قطعات ،نهايت ثانيه کاهش پيدا کرد. در 30به 

شدند  خشک سترون صافی کاغذدو اليه  بين ضدعفونی شده

 (WA)آگار-آب کشت محيط حاوی پتری هایتشتک درون و

 نمونه هر از تکرار دو ،مرحلهاين  در .گرديدند منتقل درصد دو

 قطعه چهار حاوی پتری تشتک هر و شد کشت گياهی آلوده

 درون به شده تلقيح پتری هایتشتک. بوديا برگ و  چوب

تناوب  طيو تحت شرا سلسيوس درجه 25 دمای با انکوباتور

به فرابنفش  کيساعت نور نزد 12و  یکيساعت تار 12 ینور

جهت . و روزانه مورد بررسی قرار گرفتند شدند منتقل

 از های رشد کردهريسههای قارچی، سازی جدايهخالص

 هایسوزن توسط و جداگانه طوره ب گياهی هایبافت حاشيه

 پتری هایتشتک داخل و شد برداشته سترون و ظريفکشت 

 آگار-دکستروز-زمينی سيب کشت محيط حاوی جديد

(PDA) درونو منتقل  سيلينپنی بيوتيکآنتی حاوی 

 12 یتناوب نورو با  سلسيوس درجه 25 دمای با انکوباتور

 نگهداری به فرابنفش کيساعت نور نزد 12و  یکيساعت تار

 .شدند

 شناختیريختهای ويژگی یبررس -

های قارچی در سطح جنس، از پس از شناسايی جدايه

های های خالص و در حال رشد قارچ، قرصحاشيه پرگنه

 پنبه سوراخ کنمتر توسط چوبميسليومی به قطر پنج ميلی

(cork borer) های پتری حاوی محيط برداشته و به تشتک

کشت متناسب با نوع جنس قارچی مورد مطالعه، منتقل 

های مربوط به دو جنس گرديدند. تعيين گونه جدايه

Dichotomopilus  وStaphylotrichum  کشت آرد طيمحروی 

و تحت  وسيدرجه سلس 25 ی( در دماOA) آگار-والفي

 کيساعت نور نزد 12و  یکيساعت تار 12 یتناوب نور طيشرا

 .Wang et al)انجام شد  هفت روز به مدت و به فرابنفش

2016, Wang et al. 2019)های . به منظور تعيين گونه جدايه

از  Pseudopithomyces و Ovatospora هایمربوط به جنس

و  وسيدرجه سلس 25در شرايط دمايی  PDAکشت  طيمح

 ساعت  12و  یکيساعت تار 12 ،یتناوب نور طيتحت شرا

استفاده شد به فرابنفش به مدت هفت روز  کينور نزد

(Ariyawansa et al. 2015; Ara et al. 2020.) 

 ها، صفاتشناختی جدايهبرای بررسی ريخت

، ماکروسکوپی و ميکروسکوپی از جمله رنگ و شکل پرگنه

و بر کنيديومآسکوکارپ، آسک، آسکوسپور، ينات يتز و ابعاد

مورد بررسی  OAو  PDAهای کشت روی محيط هاومکنيدي

هر شناختی ريختهای ويژگی یبه منظور بررس قرار گرفتند.

در محلول الکتوفنل،  يکهر  یکروسکوپيم هایدياسال ،جدايه

  شدند. هيالکتوفنل ته-بلوو کاتن درصد 90 کيالکت دياس

 ,Olympus) مپوسال ینور کروسکوپيم ريزاساليدها  ،سپس

Japan مدل )BH2 30حداقل . مورد بررسی قرار گرفتند  

  گيری شدند.اندازههای قارچی مورد از هر يک از اندام

با استفاده از  یقارچ هایهيمربوط به جدا هایاندامعکس 

 شد. هيته DSC-H9مدل  نيدوربمجهز به  پکروسکويم

 شناسايی مولکولی -

های مولکولی، به منظور تهيه توده در بررسی

های قارچی جدايه ،DNAميسليومی مورد نياز برای استخراج 

ند کشت شد PDAحاوی محيط کشت  پتری هایتشتک وندر

و به مدت هفت  سلسيوسدرجه  25انکوباتور با دمای  ونو در

بعد از رشد کافی جهت استخراج  گرديدند وروز نگهداری 

DNA جهت استخراج. مورد استفاده قرار گرفتندDNA 

 Zhong & Steffensonژانگ و استفنسونژنومی، از روش 

 هبا اندکی تغييرات استفاده شد. برای تکثير ناحي (2001

ITS1-5.8S-ITS2  ازrDNA های از آغازگر ،ایهستهITS1 و 

ITS4 استفاده شد (White et al. 1990.)  مخلوط هر

 ميکروليتر  11ميکروليتر شامل  25با حجم   PCRواکنش

 2/0ميکروليتر بافر آماده واکنش،  10آب ديونيزه سترون، 

 DNA نانوگرم/ميکروليتر 20حدود آغازگر و  از هر کوموليپ

 ,Eppendorf) در دستگاه ترموسايکلر PCR تهيه شد. واکنش

Germany)  سازی چرخه تحت شرايط واسرشت 35و با 

دقيقه،  5درجه سلسيوس به مدت  94اوليه در دمای 

 30درجه سلسيوس به مدت  94سازی در دمای واسرشت
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ثانيه،  45درجه سلسيوس به مدت  56ثانيه، اتصال در دمای 

ثانيه و بسط  30درجه سلسيوس به مدت  72بسط در دمای 

دقيقه انجام  10درجه سلسيوس و به مدت  72نهايی در دمای 

پس از اتمام واکنش، به منظور ارزيابی محصوالت گرديد. 

انگر به همراه نش يک درصداز ژل آگاروز  ،PCRتکثير شده در 

ساخت شرکت  (ladder mix) بازیجفت  DNA 100اندازه 

SMOBIO  يک درصدو رنگ آميزی با اتيديوم برومايد 

 سازی وخالصمحصوالت تکثير شده برای . استفاده گرديد

 ايران(، آزمايشگاه ژنتيک کدون) شرکت کدون به تعيين توالی

 .Chromas (Verافزار با استفاده از نرمها . توالیارسال گرديد

با  ی به دست آمدههاتوالیشدند. ويرايش مشاهده و  (2.6.6

، BLAST (Altschul et al. 1990)ابزار جستجوی  استفاده از

 در نهايت، قرار گرفتند. بررسیمورد ( NCBI) در بانک ژن

 اخذ شده  یتوال 52 ه همراهبآمده  دست ی بههاتوالی

 Saccharomyces(KF018556.1)و  (1)جدول  از بانک ژن

cerevisiae   ،افزاربا استفاده از نرمبه عنوان گروه خارجی 

(Ver. 6.0) MEGA (Tamura et al. 2013)  وClustalW 

 شدند.سازی رديفهم مرتب و

ترسيم تبارنمای فيلوژنتيکی  ها ومقايسه توالی وارزيابی 

با و با استفاده از  maximum-likelihood (ML)روش  هب

 & Close-Neighbor-Interchange (CNI) (Nei تميالگور

Kumar 2000 )شد. ارزيابی پايداری تبارنماها با استفاده  انجام

تکرار انجام  1000و با  (bootstrap)از شاخص اعتبارسنجی 

دست آمده در ه های ب. تمام توالی(Felsenstein 1985)گرديد 

شمار برای ثبت و رس (NCBI)در پايگاه بانک ژن  ،اين تحقيق

شناختی ريختبررسی با به دست آمده  ها اخذ گرديد. نتايجآن

. تمام شدتعيين  هاترکيب و در نهايت نام گونه هاجدايه

شناسی گياهی در کلکسيون بيماری ی به دست آمدههاجدايه

 همچنين پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران و

، (ABRII)کشاورزی بانک ميکروبی پژوهشکده بيوتکنولوژی 

 شوند.کرج، نگهداری می
 

 هنتیج

 هاییژگوي اساسبر یچهار گونه قارچ ق،يتحق نيا در

قرار گرفتند  يی( مورد شناسا5)شکل  یو مولکول یشناختختير

 :است ريها به شرح زاز آن کيهر  هاییژگيکه و

1-Ovatospora brasiliensis (Bat. & Pontual) X.Wei Wang 

& Samson (2016) 
 ، UTF20 (ABRIICC 10355)نمونه بررسی شده: جدايه 

 ،البرز، کرج، مو تدرخ برگیلکهدست آمده از ه ب

35°48'16.1"N50°59'48.8"E، 1399 تابستان. 

روی آن قطر رشد و  کُند نسبتا اين گونهپرگنه در 

تحت و  وسيدرجه سلس 25 یدر دما PDAمحيط کشت 

 کيساعت نور نزد 12و  یکيساعت تار 12 یتناوب نور طيشرا

 یرو قارچ پرگنه بود. متریليم 45روز،  هفتبه فرابنفش پس از 

به  ،يک شکل های هوايیميسليوم دارای PDA کشت طيمح

حالت با و دار موج حاشيهبا ، رنگکم زرد نخودی تا زيتونیرنگ 

تا  خاکستریسبز پرگنه به رنگ  یسطح پشت .بودسرخی گل

 یرنگ و داراکم ایبه رنگ قهوه یشيرو هایريسه. بود سياه

به رنگ از نوع پريتسيوم،  آسکوکارپ. بودندسطح صاف 

 اهميسليوم ایهای تودهبين حلقهدر پراکنده و ، خاکستری

(floccose )پريتسيوم تشکيل شدند.  کشت در سطح محيط

 × 135-85(110) هاو اندازه آندارای دهانه و کروی 

( peridium) يراپوشبافت پ بود. کرومترمي 90-140(115)

های رنگ، دارای سلولصاف، به رنگ خاکستری کمها پريتسيوم

تا به هم پيچيده ( textura angularis)دار کم و بيش زاويه

(textura intricate )دارای ديواره انتهايی آسکوکارپ  ديزوا. بود

و خورده پيچگاهی  ،دارموجرنگ، ای کمعرضی، به رنگ قهوه

کناری  ديزواگيری شد. ميکرومتر اندازه 8 تا 3 هاقطر آن

در انتها  کهدارای ديواره عرضی  ،دارموج شکلبه آسکوکارپ 

ای، صورت دستهه ب و شکننده ناپايدار هاآسک دند.شباريک 

و به ابعاد  گردجداره، در انتها رنگ، تکیبشکل،  ایاستوانه

پايه آسک . بودندميکرومتر  33-48(5/40)×  7/5-5/5(5/6)

گيری شد. اندازه کرومتريم 16تا  5به طول باريک و 

در داخل آسک  فيرد کي در عدد هشت تعداد به هاآسکوسپور

 دارای منفذ تندشی، ،سلولیتک ها. آسکوسپورشتندقرار دا

. رنگ بودندسطح صاف  یو دارا یضويتا ب یمرغتخم شتريب

رنگ و سپس در مرحله یب ليتشک هيدر مراحل اول هاکوسپورآس

-7/5(5/6) ها. ابعاد آسکوسپورمدندآدر  ایبلوغ به رنگ قهوه

مرحله  ،هيجدا نيدر ا .گيری شداندازه کرومترمي 6-8(7) × 5/5

 (.1)شکل  مشاهده نشد یجنسريغتوليدمثل 
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  PDAکشت  طيمح ی( پرگنه قارچ رونيي)پا ی) باال( و پشت يیسطح رو. UTF20  :A-Bجدايه، Ovatospora brasiliensisگونه  -1شکل 

 .. آسکوسپورهاI ،ی بالغ و نابالغها. آسکG-H، پيراپوشبافت  F.، خوردهپيچ یيانتها ديزوا. E، هاپريتسيوم C-D. ،پس از گذشت هفت روز

Fig. 1. Ovatospora brasiliensis, isolate UTF20: A-B. Upper (top) and reverse (bottom) sides of the colony on PDA after 

seven days, C-D. Perithecia, E. Coiled terminal hairs, F. Peridium, G-H. Mature and immature Asci, I. Ascospores. 

 

 گونه فيبا توص هيجدا نيا یشناختختير هاییژگيو

Ovatospora brasiliensis و همکاران وانگ ه شده توسط يارا

(Wang et al. 2016 .مطابقت داشت )از سابقا  اين گونه

 moist juteکنفی مرطوب ) پارچهمختلف شامل  هایستگاهيز

cloth توسط وانگ و همکاران )(Wang et al. 2016)،  ميگوی

 ( توسط آرا و همکاران dried water shrimpخشک شده )

(Ara et al. 2020) لاَ همچنين از خاک کشاورزی توسط و- 

 شده ارشگز (Al-Dossary et al. 2021)دوساری و همکاران 

 یبرا یديجد زبانيبه عنوان م مودرخت  ،پژوهش ني. در ااست

 یبرا یديجد هيآرا O. brasiliensisگونه و  ايدر دن گونه نيا

بخش  ونيدر کلکس UTF20 هي. جدادنشویمگزارش  رانيا فونگای

دانشگاه  یعيو منابع طب یکشاورز سيپرد یاهيگ یشناسیماريب

 .شودیم یکرج نگهدار ،تهران

 
2-Dichotomopilus erectus (Skolko & J.W. Groves) 

X.Wei Wang & Samson (2016) 
دست ه ، بUPD1 (ABRIICC 10354) هيشده: جدا ینمونه بررس

 ،گلستان، آباد کتولعلی، سرو زربيندرخت  یبرگلکهآمده از 

36°54'35.6"N54°51'58.8"E، 1399 زييپا. 
 

در  OAکشت  طيمح یروقارچ  پرگنهقطر  ،اين گونهدر 

ساعت  12 یتناوب نور طيو تحت شرا وسيدرجه سلس 25 یدما

 65روز،  هفتبه فرابنفش پس از  کيساعت نور نزد 12و  یکيتار

کشت ر محيط بيشتر دها ريسه ،OA کشت طيمح در بود. متریليم

 تشکيل متراککمدود و عم يیهوا هایوميسليم بودند وفرورفته 

 هاوميسليم. بودرنگ کمزرد به رنگ سفيد تا حاشيه پرگنه  .دندش

 وارهيد یدارا هاوميسليم. بودند ایبه قهوه لياتمبه رنگ زرد م

گونه  نيا. گيری شداندازه کرومتريم 5الی  3 و به قطر یعرض

نقاط به صورت  هاوميتسيروز، پر پنجو بعد از گذشت  استهموتال 

 صورت به اهوميتسيپر. دشدن ليتشک پرگنهرنگ در مرکز  اهيس

 گرديدند ليکشت تشک طيدر سطح مح هايیدر دسته اي و منفرد

 هاوميتسپري شدن مسن با. دندشروز بالغ  5-7و بعد از گذشت 

رنگ از دهانه  اهيس هایلهيبه صورت فت جتدري به هاآسکوسپور

جوان های وميتسيپر ،در ابتدا .ردندکتراوش  نرويبه ب هاوميتسيپر

به هنگام بلوغ  جيه به تدربودند کساده  هایمو یو دارا یکرو

 ایدر انتها به صورت دوشاخه پريتسيوم يیالبا مهين هایمو

 ،تيره تا سياه سبزبه رنگ  دارای استيول، وم،يتسپري .شدندمنشعب 

( 135× ) 145-115(130به ابعاد ) و شکل مرغیتخمتا  یکرو

 ایقهوهبافت پيراپوش صاف، به رنگ . بود مترکرويم 120-150

  .بودتا به هم پيچيده  دارهای کم و بيش زاويهرنگ، دارای سلولکم
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واجد دارای ريزوييدهای فراوان،  آسکوکارپ ایقاعده قسمت

بود که محکم به محيط  تيره ایبه رنگ قهوه ی وعرض وارهيد

به رنگ م ويتسيپر يیباال مهين موهای بودند. چسبيدهکشت 

 یعرض وارهيد دارای و نوک قسمت در تررنگ روشن یدارا ،تيره

در  چندين بار منشعب شده وطور مشخص  به موهااين  .بودند

 400-300(350× ) 6-5(5/5ابعاد ) بهای دوشاخهاغلبانتها 

 وارهيد دارای ،همچنيناين موها . گيری شداندازه کرومتريم

و  یشکل، حلقو یتاول مانند، فنجان ناتييتز یو دارا ميضخ

 گرزی ها،. آسکبودندخود  سطحدر  اوقات پاره شده یگاه

×  9-12(5/10و به ابعاد ) هيواجد پا ،ایرنگ، دستهیشکل، ب

هشت آسکوسپور  یهر آسک حاو بودند. کرومتريم 18-28(23)

. بودند در داخل آسک قرار گرفتهو  فيدو رديک يا که در 

بيضوی  ،تيره ایبه رنگ قهوه ،یولسلتک ،ی بالغآسکوسپورها

در دو و سطح صاف دارای  م،يضخ وارهيشکل با دمرغی تخمتا 

 کرومتريم 7/5-5/5( 5/6× ) 6-5(5/5و به ابعاد )انتها نوک تيز 

مشاهده نشد  یجنسريغتوليدمثل مرحله  ،هيجدا نيدر ا بودند.

 (.2)شکل 

 

 

گونه  فيبا توص هيجدا نيا یشناختختير هاییژگيو

Chaetomium erectum گرووسو  لکوسکُاِه شده توسط يارا 

(Skolko & Groves 1948) .وانگ و همکاران  مطابقت داشت

(Wang et al. 2016 گونه )C. erectum  را به جنس

Dichotomopilus  منتقل و تحت نامD. erectus  .معرفی کردند

های انتهايی مو هایويژگیبراساس  Dichotomopilusجنس 

ای و منشعب هستند، از جنس دوشاخه معموالآسکوکارپ، که 

Chaetomium متمايز می( گرددWang et al. 2016) . اين گونه

بار از بذر گياه جعفری جداسازی و توصيف گرديد  نخستين

(Skolko & Groves 1948)از بذر جوی دوسر به عنوان  ،. همچنين

های مرده گياه ( و از برگHansing & Hartley 1966قارچ بذربُرد )

نيز گزارش  (Kranz 1965)رانز توسط کِ (.Bauhinia sp) اينيبوه

 یديجد زبانيبه عنوان م سرو زربين ،پژوهش نيدر اشده است. 

 یبرا یديجد هيآرا D. erectusگونه و  ايقارچ در دن نيا یبرا

بخش  ونيدر کلکس UPD1 هي. جدادنشویگزارش م رانيا فونگای

دانشگاه  یعيو منابع طب یکشاورز سيپرد یاهيگ یشناسیماريب

 شود.یم ینگهدار کرج ،تهران

 پس از گذشت هفت روز، OAکشت  طيمح یپرگنه قارچ رو UPD1 .A:هي، جداDichotomopilus erectusگونه  -2شکل 

.B های تشکيل شده در سطح محيط کشت وميتسيپرOA ،Cها،يديمو مانند و ريزو دي. پريتسيوم به همراه زوا D .ای انشعابات دوشاخه

 و آسکوسپورها. . آسکG-H ،راپوشيبافت پ .Fد انتهايی،زوايسطح  ناتييتز E. ،دهيشکل در انتهای زا
Fig. 2. Dichotomopilus erectus, isolate UPD1: A. Colony on OA after seven days, B. Perithecia formed on the surface of 

the OA culture medium. C. Perithecia with hairs and rhizoids, D. Dichotomous branching at the end of the hair, E. Surface 

decorations of the terminal hairs, F. Peridium, G-H. Ascus and ascospores. 
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3-Staphylotrichum longicolle (Krzemien. & Badura) X. 

Wei Wang & Houbraken (2018) 

 ، NMM 150 (ABRIICC 10340) هيشده: جدا ینمونه بررس

روستای ، علف قنارینکروز ساقه  عاليم دست آمده ازه ب

 ،N53°07'36.2"E"25.4'29°36 ،مازندران ساری، ،الکُينپاي

 .1399 تابستان

رشد کرد  OAاين گونه به خوبی روی محيط کشت 

و  وسيدرجه سلس 25 یدر دما قارچميزان رشد پرگنه و 

ساعت نور  12و  یکيساعت تار 12 یتناوب نور طيتحت شرا

در  .بود متریليم 55روز،  هفتبه فرابنفش پس از  کينزد

تراکم و کمدر ابتدا  يیهوا هایوميسلي، مOAکشت  طيمح

 کهربايیزرد تا  زردرنگ به به مرور  لیو بود سفيد به رنگ

گونه  نيابه رنگ سفيد بود. صاف و حاشيه پرگنه . نددرآمد

به صورت  هاوميتسيروز، پر سهو بعد از گذشت  استهموتال 

 ليدر مرکز پرگنه تشک طويلو با گردن رنگ  ایقهوهنقاط 

ی دو تا هادر دسته اي و منفرد صورت به هاوميتسيپر. شدند

در اين گونه  .نددش ليکشت تشک طيدر سطح مح تايیسه

ی هاميسليوم در بينو  کشت در سطح محيط هاپريتسيوم

 شکل گلدانیبه ، یيغشا هاپريتسيوم .نددتشکيل شهوايی 

(vase-shaped ) روشن تا ای به رنگ قهوه، طويلگردن با

 1100-400(750) × 70-45(5/57ابعاد )به و ای تيره هقهو

ه ديواردارای  وميتسيپر موهای انتهايی. بودند کرومترمي

تشکيل کانالی را و  کردهدهانه پريتسيوم را احاطه عرضی و 

آن خارج ميان از ستونی صورت ه بکه آسکوسپورها داده 

آن  ميکرومتر و عرض 450 تاگردن پريتسيوم طول . دندش

موهای انتهايی در انتهای گيری شد. ميکرومتر اندازه 20 تا

 شکلبه جدا و  از يکديگر به هم چسبيده و يا گاهیکانال 

پريتسيوم دارای ديواره  جانبیموهای  .آمده بودنددر شالق

 120 و تاای رنگ قهوهبه ، در انتها باريک و تيز، عرضی

بافت پيراپوش صاف، به رنگ  .ندگيری شداندازهميکرومتر 

و  دارهای کم و بيش زاويهرنگ، دارای سلولای کمقهوه

و بعد از گذشت شش  داريها ناپاآسکبود. شکل  ایاستوانه

 شيبا افزا شدند. ديو ناپد یمتالش وم،يتسيپر ليروز از تشک

 یهالهيبه صورت فت جيها به تدرآسکوسپور ها،وميتسيسن پر

تراوش  رونيبه ب هاوميتسياز دهانه پر اديرنگ با تراکم ز اهيس

طور ه که بآسکوسپور هشت دارای ناپايدار،  یهاآسک کردند.

 4-12طول پايه آسک . نامنظم داخل آن قرار گرفتند

، رنگچماقی تا دوکی شکل، بی آسکوسپورهاميکرومتر بود. 

 یريگاندازه کرومترمي 32-22(27) × 25-11(18ابعاد )به 

رنگ و در مرحله در ابتدا بی سلولی،تک هاآسکوسپور .ندشد

 ليمويی هایشکلبه  ،ای زيتونیقهوهای تا قهوهبلوغ به رنگ 

 (biapiculate) کمَدٌدارای  دو انتهاهر  در مسطح و ،تا کروی

زا ومکنيدي سلولدر مرحله توليدمثل غيرجنسی، . بودند

 ريسهاز صورت انتهايی و يا جانبی ه و ب افراشته، رنگبی

 گالبیتا  مرغی، تخمکروی هاوميديکن. بودمنشاء گرفته 

های تهای سلولدر ان بوده و زيتونی تا رنگبی ،شکل

( 10) × 12-6(9) هاابعاد آن. شدندمیزا تشکيل وميديکن

 (.3)شکل  شد یريگاندازه کرومترمي 7-13

گونه  فيبا توص هيجدا نيا یشناختختير هاییژگيو

Staphylotrichum longicolle وانگ و ه شده توسط يارا

اين گونه  مطابقت داشت. (Wang et al. 2019) همکاران

  .(Agnihothrudu 1958)شود خاک يافت می دربيشتر 

اين  (Abdullah & Azzo 2015)زو عبداله و اَ ،در تحقيقی

جداسازی کردند. در کشور عراق  مو هایباغ خاکگونه را از 

 های مرده گياه جوکاراريشه ازاين گونه  ،همچنين

(Euterpe edulis)  و کاتاليای گورخری(Calathea 

zebrina )شده  جداسازینيز آب شيرين در برزيل  از و 

 علف قناری ،پژوهش نيدر ا. (Barbosa et al.2012 ) است

 گونهو  ايقارچ در دن نيا یبرا یديجد زبانيبه عنوان م

S. longicolle گزارش  رانيا فونگای یبرا یديجد هيآرا

-یماريب بخش ونيدر کلکس NMM 150 هي. جداشوندیم

دانشگاه  یعيو منابع طب یکشاورز سيپرد یاهيگ یشناس

 شود.می ینگهدار کرج ،تهران
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 ،پس از گذشت هفت روز OAکشت  طيمح یپرگنه قارچ رو. NMM 150  :Aجدايه، Staphylotrichum longicolleگونه  -3شکل 

.B-D ها، پريتسيوم.E راپوشيبافت پ، .F  ،آسکG .های انتهايیکانال ايجاد شده توسط مو ،Hآسکوسپورها .، I-J هاوميديکنو  زاوميديکن. سلول. 
Fig. 3. Staphylotrichum longicolle, isolate NMM 150: A. Colony on OA after seven days, B-D. Perithecia, E. Peridium, 

F. Asci, G. Terminal hairs forming a channel, H. Ascospores, I-J. Conidiogenous cell and conidia. 

 

4-Pseudopithomyces chartarum (Berk. & M.A. Curtis) 

Jin F. Li, Ariyaw. & K.D. Hyde, Fungal Diversity 75: 66 (2015) 

دست به ، UTP65  (ABRIICC 10356)هيشده: جدا ینمونه بررس

، آلو بخاراشانکر درخت  ميعال یساله و داراچند هایآمده از شاخه

 .1399 زييپا ،N49°28'02.3"E"51.2'27°37 الن،ي، گبندر انزلی

 یرشد کُند PDAکشت  طيمح یقارچ رواين  هيجدا

و  وسيدرجه سلس 25 یقطر پرگنه در دما که یبه طور، داشت

ساعت نور  12و  یکيساعت تار 12 یتناوب نور طيتحت شرا

 ،بود. پرگنه قارچ متریليم 35روز،  هفتبه فرابنفش پس از  کينزد

به رنگ  از مدتی عدب لیبود و ديو ابتدا به رنگ سف ایپنبه

سبز پرگنه به رنگ  ی. سطح پشتکرد رييروشن تغ یخاکستر

حاشيه پرگنه منظم و . بودقابل مشاهده  سياهبه  ليمتما زيتونی

 PDAروی محيط کشت  زايیهاگگونه،  نيدر ابه رنگ سفيد بود. 

 تمايزاز نوع کم برومکنيدي. تادبعد از دو هفته اتفاق اف

(micronematous و يا )متمايزنيمه (semi-macronematous) ،

صورت منفرد، بيشتر به سطح صاف،  عرضی و هایديوارهدارای 

 .است کرومترمي 11-5(8) × 3-2(5/2)و به ابعاد  گاهی منشعب

به رنگ بالستيک، لیيا پُ و زا از نوع مونوبالستيکوميديکنسلول 

مرغی تا تخم سلولی،چند منفرد، هاوميديکنبود.  ای روشنقهوه

در ابتدا دارای خارهای  ،رهيت ایبه رنگ قهوه شکل، ایاستوانه

. شد دارزگيل وميديکنسطح و در نهايت  (spinulose) ظريف

، در یديواره طول 2تا  1ديواره عرضی و  4تا  3دارای ها وميديکن

 × 9-12(5/10) هاآناندازه و  فرورفتگیدارای ها محل ديواره

 یجنستوليدمثل مرحله  ،هيجدا نيدر ا. بود کرومترمي 15-21(18)

 (.4مشاهده نشد )شکل 

 گونه فيبا توص هيجدا نيا یشناختختير هاییژگيو

Pseudopithomyces chartarum و  توسط جاياسيریه شده يارا

لو و همکاران رِپِ مطابقت داشت. (Jayasiri et al. 2018) همکاران

(Perelló et al. 2017)  اين گونه را از بذر گياه گندم جداسازی کردند

زايی و قابليت توليد چند توکسين توسط اين گونه را به اثبات و بيماری

های زيادی برای اين قارچ در دنيا گزارش شده است رساندند. ميزبان

 اينيبوه، (Radermachera sinica)توان به درخت زمرد که می

(Bauhinia sp.) سوبابل ،(Leucaena sp.)  و مگنوليای سفيد

(Magnolia grandiflora)  اشاره کرد(Jayasiri et al. 2018).  

 گونه و ايدر دن آلو بخارا بار از درخت نينخست یبرا ،گونه نيا

P. chartarum شوندیگزارش م رانيا فونگای یبرا یديجد هيآرا .

 سيپرد یاهيگ یناسشیماريببخش  ونيدر کلکس UTP65 هيجدا

 .شودیم ینگهدار کرج ،دانشگاه تهران یعيو منابع طب یکشاورز



 123/123                             1401(، 1)23... / رستنيها، جلد  Didymosphaeriaceaeو  Chaetomiaceae هایيرهاز ت يدجد یهاگونه یمعرف/  فرآتشی و فتوحی

 

 

 

 طيمح ی( پرگنه قارچ رونيي)پا ی) باال( و پشت يیسطح رو. UTP65 :A-B جدايه،  Pseudopithomyces chartarumگونه -4شکل 

  نابالغ وميديکن زا به همراهوميديکنسلول  PDA ،.Dروی محيط کشت  زايیوميديکنالگوی  C. ،پس از گذشت هفت روز PDAکشت 

 ها.وميديکنبه همراه  برميوکنيد E-G. ،خارهای ظريفدارای  با سطح
Fig. 4. Pseudopithomyces chartarum, isolate UTP65: A-B. Upper (top) and reverse (bottom) sides of the colony on PDA 

after seven days, C. Sporulation pattern on PDA, D. Conidiogenous cell and immature conidium with spinulose 

ornamentation, E-G. Conidiophores and conidia. 
 

 استفاده شده در اين مطالعه برای ترسيم تبارنمای فيلوژنتيکی ITSنواحی های توالی -1جدول 
Table 1. ITS regions sequences used in this study for the construction of the phylogenetic tree 

 آرایه
 (Taxon) 

 جدایه
(Isolate) 

 شمار در بانک ژنرس

(GenBank accession No. 

of ITS sequence) 

 منبع
(Reference) 

Ovatospora unipora CBS 109.83 MH861549.1 Vu et al. (2018) 

O. unipora CBS 109.83 KX976689.1 Wang et al. (2016) 

O. medusarum CBS 148.67 MH858929.1 Vu et al. (2018) 

O. medusarum CBS 148.67 KX976684.1 Wang et al. (2016) 

O. angularis LC3973 KP336768.1 Zhang et al. (2017) 

O. angularis LC3908 KP336763.1 Zhang et al. (2017) 

O. pseudomollicella Unknown MW251835.1 Shaikh et al. (2020) 

O. pseudomollicella AN22 MW242833.1 Shaikh et al. (2020) 

O. mollicella CBS 583.83 MH861659.1 Vu et al. (2018) 

O. mollicella CBS 583.83 KX976685.1 Vu et al. (2018) 

O. brasiliensis UTF20 MZ569312.1 This study 

O. brasiliensis CBS 130174 MH865522.1 Vu et al. (2018) 
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Table 1 (contd)                                                                                                                                                                             )ادامه( 1جدول 

O. senegalensis CBS 728.84 KX976687.1 Wang et al. (2016) 

O. senegalensis CBS 728.84 KP336796.1 Zhang et al. (2017) 

Dichotomopilus dolichotrichus SL8_1_Single MN105205.1 Franic et al. (2019) 

D. dolichotrichus SL5_31_C MN105180.1 Franic et al. (2019) 

D. dolichotrichus SL5_11a_F1 MN105176.1 Franic et al. (2019) 

D. reflexus CBS 216.72 MH860450.1 Vu et al. (2018) 

D. reflexus CBS 141.56 KX976669.1 Wang et al. (2016) 

D. fusus CBS 114.83 KX976661.1 Wang et al. (2016) 

D. fusus CBS 372.66 KX976660.1 Wang et al. (2016) 

D. erectus UPD1 MZ569311.1 This study 

D. erectus CBS 111.63 MH858231.1 Vu et al. (2018) 

D. erectus CBS 140.56 MH857548.1 Vu et al. (2018) 

D. variostiolatus ChL-A42 MG889982.1 Xue (2018) 

D. variostiolatus DTO 319-B9 KX976674.1 Wang et al. (2016) 

D. pratensis CBS 804.83 KX976665.1 Wang et al. (2016) 

D. pratensis ChL-A44 MG889973.1 Xue (2018) 

Staphylotrichum longicolle Unknown LT993622.1 Wang (2018) 

S. longicolle Unknown LT993621.1 Wang (2018) 

S. longicolle NMM 150 MZ226449.1 This study 

S. coccosporum PF1460 LC061580.1 Igarashi & Hatano (2015) 

S. coccosporum CBS 281.65 MH858569.1 Vu et al. (2018) 

S. acaciicola Unknown LT993614.1 Wang (2018) 

S. acaciicola Unknown LT993613.1 Wang (2018) 

S. boninense PF1444 LC004918.1 Igarashi et al. (2014) 

S. boninense JCM 17909 AB625581.1 Nonaka et al. (2012) 

S. brevistipitatum Unknown LT993619.1 Wang (2018) 

S. brevistipitatum Unknown LT993618.1 Wang (2018) 

Pseudopithomyces sacchari NCYUCC 19-0299 MW063157.1 Tennakoon et al. (2021) 

P. sacchari MFLU 19-2791 MW063156.1 Tennakoon et al. (2021) 

P. karoo CBS 804.72 NR_154291 Da Cunha et al. (2014) 

P. karoo CBS 804.72 MH860610.1 Vu et al. (2018) 

P. mori NCYU 19-0183 MW063154.1 Tennakoon et al. (2021) 

P. mori MFLUCC 18-1630 MW063153.1 Tennakoon et al. (2021) 

P. atro-olivaceus MUCL 50391 LT671626.1 Guevara-Suarez et al. (2016) 

P. atro-olivaceus CBS 244.96 LT671625.1 Guevara-Suarez et al. (2017) 

P. maydicus 5-F3 MW081397.1 Liu et al. (2020) 

P. maydicus 4-F2 MW081337.1 Liu et al. (2020) 

P. angolensis Unknown NR_161121.1 Groenewald & Crous (2018) 

P. angolensis CBS 145056 MK047427.1 Groenewald & Crous (2018) 

P. rosae MFLU 18-0109 NR_157539.1 Wanasinghe et al. (2018) 

P. rosae MFLUCC 15-0035 MG828953.1 Wanasinghe et al. (2018) 

P. chartarum UTP20 MZ569313.1 This study 

P. chartarum DH08111quan1 GU073119.1 Deng & Niu (2009) 

Saccharomyces cerevisiae SA79 KF018556.1 Nadiah & Rosma (2013) 
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آرايه براساس روش  56در  ITS1-5.8S-ITS2ناحيه  تبارنمای فيلوژنتيکی ترسيم شده با استفاده از توالی نوکلئوتيدی -5شکل 

maximum likelihood افزار در نرم.MEGA 6.0 د. گونه ندهتکرار را نشان می 1000اعتبارسنجی از  اعداد باالی هر شاخه درصد

(KF018556.1)Saccharomyces cerevisiae  در اين تحقيق با رنگ  به دست آمدههای جدايه. به عنوان گروه خارجی استفاده شده است

 اند.مشخص شده (قرمزمتفاوت )

Fig. 5. A maximum likelihood tree inferred from nucleotide sequence of ITS1-5.8S-ITS2 region in 56 taxa, generated by 

MEGA 6.0 software. The numbers on the branches are the bootstrap values of 1000 replications. Saccharomyces 

cerevisiae (KF018556.1) was used as out-group. The strains indicated in different color (red) are the strains that were 

obtained in this study. 
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 بحث

های همراه با عاليم در اين تحقيق، بررسی تعدادی از قارچ

 های هرز علفو  برگی و نکروز ساقه برخی درختان، لکهشانکر

 ها، شناختی جدايهريخت بررسیپس از  مدنظر قرار گرفت.

 ژنومی هبراساس تعيين توالی ناحي هاآن فيلوژنتيکی ارزيابی

ITS1-5.8S-ITS2  و ترسيم تبارنمای فيلوژنتيکی با استفاده از روش

maximum likelihood  ،جدايه  چهار توالیانجام شد. در اين تحقيق

و يک جدايه به عنوان گروه  تاييد شدجدايه  52 ، توالیبه دست آمد

. طول مورد بررسی قرار گرفت (NCBI)خارجی اخذ شده از بانک ژن 

جفت باز متغير  600تا  500های مختلف از در جدايه ITSنواحی 

 ینواح یبا استفاده از توال شده ميترس یکيلوژنتيف یدر تبارنمابود. 

ITS  مجزا قرار  کالد دودر  هاهيانشعاب، جدا (، براساس نحوه5)شکل

اعضای و  Ascomycotaتبارنما به شاخه  یاعضا تمامگرفتند. 

 Dothideomycetesو  Sordariomycetesدو رده به  های حاصلکالد

از  Saccharomyces cerevisiae (KF018556.1)گونه  .تعلق داشتند

 شد. استفاده یبه عنوان گروه خارج Saccharomycetes رده

 يک در سه گروه مجزا قرار گرفتند.  کالداعضای 

 ،Ovatospora uniporaهای متعلق به گونه یهاجدايه ،در گروه يک

O. medusarum ،O. angularis ،O. pseudomollicella، 

O. mollicella، O. brasiliensis  وO. senegalensis 

(Chaetomiaceae)  .بارتدارای حمايت اع ،اين گروهقرار گرفتند-

از رده  Sordarialesبود و اعضای آن به راسته  درصد 88سنجی 

Sordariomycetes گونه  ،در اين گروه. تعلق دارندOvatospora 

brasiliensis های جدايهدر کنار درصد  100 و با حمايت به خوبی

های های متعلق به گونهدر گروه دوم جدايه. قرار گرفت ديگر اين گونه

Dichotomopilus dolichotrichus، D. reflexus ،D. fusus، 

D. erectus ،D. variostiolatus و D. pratensis (Chaetomiaceae) 

بود و  درصد 49دارای حمايت اعتبارسنجی  ،. اين گروهقرار گرفتند

تعلق  Sordariomycetesاز رده  Sordarialesبه راسته نيز اعضای آن 

در اين  Dichotomopilus erectus به دست آمده از گونه جدايه .دارند

در کنار  درصد 97 یاعتبارسنج تيحمابه خوبی و با  ،پژوهش

 های جدايه ،در گروه سوم قرار گرفت.گونه  نيا گريدمعتبر  یهاهيجدا

 و Staphylotrichum longicolle ،S. coccosporumمتعلق به 

S. acaciicola (Chaetomiaceae ).دو گونه قرار گرفتند 

S. boninense  وS. brevistipitatum های به خوبی از ساير گونه

 تيبا حما اين گروه .تفکيک نشدند Staphylotrichum جنس

از دو گروه ديگر تفکيک شد و تمام اعضای  درصد 45 یاعتبارسنج

تعلق  Sordariomycetesاز رده  Sordarialesبه راسته  گروهاين 

 نيدر ا یمورد بررس Staphylotrichum longicolleگونه  .داشت

 در کنار  درصد 100 یاعتبارسنج تيو با حما یبه خوب ،پژوهش

 های جدايه ،دوم کالددر  قرار گرفت.گونه  نيا گريد یهاهيجدا

 ،Pseudopithomyces sacchari، P. karoo هایبه گونه متعلق

 P. mori، P. atro-olivaceus ،P. maydicus ،P. angolensis، 

P. rosae  وP. chartarum (Didymosphaeriaceae ).قرار گرفتند 

 یتمام اعضاو  بود درصد 98 یاعتبارسنج دارای حمايت ،کالداين 

تعلق  Dothideomycetesاز رده  Pleosporalesگروه به راسته  نيا

 Pseudopithomyces به دست آمده از گونه هيجدا .داشتند

chartarum 99 یاعتبارسنج تيو با حما یبه خوب ،در اين پژوهش 

 قرار گرفت.گونه  نيا گريد یهاهيدر کنار جدا درصد

 ینواح یتوال ،یشناخت ختيعالوه بر صفات ر ق،يتحق نيدر ا

ITSشده در سطح گونه  يیشناسا یقارچ هایگونه کي، قادر به تفک

مرتبط  تاييد شده و هایهيدر کنار جدا یمورد بررس هایهيبود و جدا

 و هاگونه یشناختختير يیکننده شناسادييگرفتند که تاقرار 

 .است گريکدي با هاارتباط آندهنده نشان نهمچني

ی بر مطالعات نهای علمی مبتبراساس جديدترين يافته

که توسط وانگ  Chaetomiaceae تيرهتاکسونوميکی و فيلوژنتيکی 

نشان داده شد که با  ،( انجام گرفتWang et al. 2022و همکاران )

 های مولکولی حاصل از نواحی ژنومیاستفاده از تلفيق داده

ITS ،LSU ،rpb2  وtub2 شناختی های ريختو همچنين ويژگی

  275جنس و  50 در حال حاضر، های مورد مطالعه،جدايه

 ذيرفته شده است. همچنين در اين پ تيره مذکور گونه برای

ترکيب جديد  45گونه جديد، جديد، شش  شش جنس ،پژوهش

(new combination) پيشنهاد  تيرهبرای اعضای اين  و سه نام جديد

 های گرمادوست مورد بررسی در اين تحقيق گونه .ه استشد

، Melanocarpus ،Mycothermus ،Remersoniaجنس ) در هفت

Thermocarpiscus ،Thermochaetoides ،Thermothelomyces  و

Thermothielavioides.قرار گرفتند ) 

در  وعه صفات مورد بررسیمبراساس مج ،در نهايت

های قارچی به دست آمده، چهار جنس جديد برای فونگای جدايه

های گياهی مورد همه ميزبان ،همچنين .دنشوايران معرفی می

های برای آرايه (matrix nova) یگياهی جديد های، ميزبانبررسی

بنابراين، باشند. در دنيا می در اين تحقيق، شناسايی شدهقارچی 

های آرايهنتايج حاصل از اين تحقيق، اطالعات جديدی را در مورد 

 نمايد.قارچی ايران ارايه می

 

 یسپاسگزار

 خاطر ه دانشگاه تهران بپرسنل محترم نگارندگان از 

ی پژوهش سپاسگزار نيانجام ا یمناسب برا یطيفراهم کردن مح

 نمايند.می
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