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چکیده
 از باغها و جنگلهای استانهای، برای شناسايی برخی آرايههای قارچی مرتبط با گياهان،1399 در تابستان و پاييز سال
 آلو بخارا،)Cupressus sempervirens(  سرو زربين،)Vitis vinifera(  گيالن و مازندران بازديد به عمل آمد و از گياهان مو، گلستان،البرز
، پس از جداسازی و خالصسازی. نمونهبرداری انجام شد،) دارای عاليم بيماریPhalaris minor( ) و علف قناریPrunus spinosa(
 براساس تلفيق دادههای. صورت گرفتITS rDNA شناسايی ريختشناختی و مولکولی آرايهها با استفاده از توالیيابی نواحی ژنومی
Chaetomiaceae  چهار گونه متعلق به چهار جنس مختلف از تيره، در تحقيق حاضر،حاصل از ريختشناسی و مولکولی
 از سرو زربينDichotomopilus erectus ، از موOvatospora brasiliensis ) شامل گونههایSordariales  راسته،Sordariomycetes (رده
)Pleosporales  راسته،Dothideomycetes  (ردهDidymosphaeriaceae  از علف قناری و همچنين تيرهStaphylotrichum longicolle و
 شناسايی و معرفی میشوند که تمام جنسها و گونههای به دست آمده برای، از آلو بخاراPseudopithomyces chartarum شامل گونه
 آلو بخارا و علف قناری به عنوان ميزبانهای جديد برای اين آرايهها در دنيا، سرو زربين، همچنين درختان مو.فونگای ايران جديد هستند
.گزارش میشوند
 ميکروميست، ردهبندی، تنوع زيستی، تبارزايی، آرايه:واژههای کلیدی
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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.
Keywords: Biodiversity, micromycetes, phylogeny, taxon, taxonomy

آتشی و فتوحیفر  /معرفی گونههای جديد از تيرههای  Chaetomiaceaeو  / ... Didymosphaeriaceaeرستنيها ،جلد 1401 ،)1(23

مقدمه
کشور ايران به دل ي ل داشتن تنوع اقليمی ،دارای غنای
گ ياهی و تنوع زي ستی زياد است و در هر نقطه از کشور،
گ ياهان مختص آن منطقه رشد می ک ن ند .از مهم تري ن عوامل
پايدار ی و ثبات هر زيست بوم ،تنوع زيستی و گوناگونی طب يعی
موجودات در آن زيست بوم است .لذا ،شناخت دقيق تنوع
گونه ها به حفظ و نگهداری آ ن ها در محيط زيست کمک
زيادی می کند ( Ghahremaninejad & Nejad Falatoury
 .)2016قارچ ها به عنوان يک گروه بزرگ از موجودات
يوکاريوت ،نقش های کليدی و اساسی را در محيط پيرامون
خود ايفا می کنند (  )Cosgrove et al. 2007و با حمله و
تخريب بافتهای مختلف گياهی هرساله خسارات جبران-
ناپذيری را به محصوالت کشاورزی وارد می نمايند ( Mäkelä
.)et al. 2014
تاکنون در دنيا و ايران تحقيقات فراوانی در ارتباط با
شناسايی آرايه های قارچی از گياهان صورت گرفته است .در
تحقيقی ،پينتوس و همکاران (  )Pintos et al. 2018به مطالعه
قارچ های همراه با عاليم بيماری تنه درختان مو در چند
نهالستان از قاره اروپا پرداختند که طی آن 499 ،گونه از
جنس های Dactylonectria ، Cylindrocarpon Wollenw
Ilyonectria P. Chaverri & ، L. Lombard & Crous
Diplodia . ، Botryosphaeria Ces. & De Not. ، Salgado
،Neofusicoccum Crous, Slippers & A.J.L. Phillips ،Fr
،Colletotrichum Corda ،Diaporthe Fuckel 1867
 Fusarium Linkو  Rhizoctonia DCشناسايی و گزارش
شدند .کاراکسونی و همکاران (  )Karácsony et al. 2021قارچ
)Kalmusia longispora (Verkley, Göker & Stielow
 Ariyaw. & K.D. Hydeرا به عنوان عامل ايجاد کننده نکروز

آوندی د ر درخت مو گزارش کردند .اُ وليويرا و همکاران
( )Oliveira et al. 2017در کشور پرتغال ،قارچ های اپيفيت
درختان مو را مورد بررسی قرار دادند و جنس های
Penicillium ، Cladosporium Link ، Alternaria Nees
 Aspergillus P. Micheli ، Linkو Epicoccum Link
را از محيط فيلوسفر گياه جداسازی و گزارش کردند.
در تحقيق ديگری ،جنس های قارچی متعلق به تيره
 Botryosphaeriaceaeاز قسمت های مختلف بارده (جوانه
خواب ،گل ها ،حبه های به اندازه نخود و حبه های رسيده) و
تنه درختان مو در کشور استراليا توسط واندرليچ و همکاران
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( )Wunderlich et al. 2011مورد بررسی قرار گرفت که طی
آن  188جدايه قارچی از قسمت های بارده و  142جدايه
قارچی از تنه درختان مو متعلق به گونه هايی نظير
،Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not
Dothiorella viticola A.J.L. ، Diplodia seriata De Not
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) ، Phillips & J. Luque
 Griffon & Maubl.و Neofusicoccum australe
& (Slippers, Crous & M.J. Wingf.) Crous, Slippers
 A.J.L. Phillipsشناسايی و گزارش شدند .راجپوت

و همکاران ) (Rajput et al. 2020قارچ
 verruculosa Tandon & Bilgramiرا به عنوان عامل
لکه برگی درختان مو در کشور افغانستان گزارش کردند.
کروس و همکاران (  )Kraus et al. 2020نيز گونه هايی نظير
Curvularia

Neophaeomoniella zymoides (Hyang B. Lee, J.Y.
Aequabiliella ،Park, Summerb. & H.S. Jung) Crous
palatina C. Kraus, Damm, S. Bien, Vö gele & M.
Minutiella simplex C. Kraus, Damm, S. Bien, ، Fisch.

،Vögele & M. Fisch.

Moristroma germanicum C.

 Kraus, Damm, S. Bien, Vö gele & M. Fisch.و
Neophaeomoniella ossiformis C. Kraus, Damm, S.
 Bien, Vö gele & M. Fisch.را از درختان مو گزارش کردند.

گونه

& Stigmatodiscus pruni Voglmayr, J. Fourn.

 Jaklitschبرای نخستين بار توسط وُگِ لماير و همکاران
(  )Voglmayr et al. 2017از بافت مرده پوست شاخه درخت
 Prunus spinosa L.در کشور اتريش و فرانسه توصيف و
گزارش گرديد  .دام و همکاران (  )Damm et al. 2010در
تحقيقی به مطالعه گونه های قارچی متعلق به سه جنس
Collophora Damm & ، Coniochaeta (Sacc.) Cooke
 Crousو  Phaeomoniella Crous & W. Gamsجدا شده از
گونه های مختلف درختان هسته دار پرداختند که در پ ژوهش
خود ،گونه هاي ی نظير & Coniochaeta africana Damm
،Coniochaeta prunicola Damm & Crous ،Crous
Collophora ، Collophora capensis Damm & Crous
Phaeomoniella dura Damm ، pallida Damm & Crous
 Phaeomoniella effusa Damm & Crous ،& Crousو
 Phaeomoniella tardicola Damm & Crousرا براساس
تبارزايی مبتنی بر توالی چند ناحيه ژنی شناسايی و توصيف
کردند .اسپونر و ترايگا وکس ()Spooner & Trigaux 1985
برای نخستين بار گونه & Encoelia fimbriata Spooner
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 Trigauxرا از شاخه های خشک شده درخت
در کشور فرانسه جداسازی و گزارش کردند .اخيرا ،فرناندس
و همکاران (  )Fernandes et al. 2021قارچ Neofusicoccum
Prunus spinosa

& luteum (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers

 A.J.L. Phillipsرا به عنوان عامل شانکر و سرخشکيدگی
درخت  Cupressus sempervirens L.گزارش نمودند.
ميلنکوويچ و همکاران (  )Milenković et al. 2021نيز اخيرا
قارچ Seiridium cardinale (W.W. Wagener) B. Sutton
 & I.A.S. Gibsonرا برای نخستين بار از درخت Cupressus
 sempervirensبا عاليم شانکر در کشور صربستان گزارش
کردند.
در ايران ،تا به امروز ،چند جنس قارچی از علف قناری
(  )Phalaris minor Retz.گزارش شده که شامل گونه
 Blumeria graminis (DC.) Speerتوسط خبيری در سال
 1956از اهواز  ،هيراتا در سال  1966از کرج و ارشاد در سال
 1971از سوسنگرد  ،گونه )Curvularia spicifera (Bainier
 Boedijnتوسط صانع ی و همکاران در سال  2000از استان
گلستان  ،گونه Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx
 & D.L. Olivierتوسط زارع و فصيحيانی در سال  2001از
استان فارس و همچنين گونه  Septoria triseti Speg.توسط
فاتحی و همکاران در سال  1993از استان کهگ يلويه
و بوي راحمد می باشد (  . ) Ershad 2009گونه Truncatella
 angustata (Pers.) S. Hughesنيز از تنه درختان مو توسط
ارزنلو همکاران (  ) Arzanlou et al. 2013در شمال ايران
گزارش شده است .محمدی و همکاران ( Mohammadi et al.
 ) 2013در تحقيقی به مطالعه قارچ های همراه با تنه درختان
مو در ايران پرداختند که طی اين پژوهش ،گونه هايی نظير
Phaeoacremonium inflatipes W. Gams, Crous & M.J.
Cylindrocarpon liriodendri J.D. MacDon. & ،Wingf.

 Diplodia seriata ،E.E. Butlerو

Neofusicoccum

& parvum (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers
 ،A.J.L. Phillipsبراساس صفات ريخت شناختی و مولکولی

شناسايی و گزا رش شدند .گونه

Phaeobotryon cupressi

 Abdollahz., Zare & A.J.L. Phillipsبرای نخستين بار
توسط عبداله زاده و همکاران ()Abdollahzadeh et al. 2009
از سرو زربي ن (  )Cupressus sempervirensدر ايران جدا-
سازی و گزارش شد .محمدی و همکاران ( Mohammadi et
 ) al. 2014نيز چهار گونه شامل Phaeoacremonium
parasiticum (Ajello, Georg & C.J.K. Wang) W. Gams,
Ph. aleophilum W. Gams, ، Crous & M.J. Wingf.

،Crous, M.J. Wingf. & Mugnai

Ph. iranianum L.

 Mostert, Gräfenhan, W. Gams & Crousو
 Ph. rubrigenum W. Gams, Crous & M.J. Wingf.را از
درختان مذکور (  )C. sempervirensدر ايران معرفی نمودند.
ارزنلو و تربتی (  ) Arzanlou & Torbati 2017گونه
 Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Baryرا از درختان
گوجه سبز ( Prunus domestica subsp. italica var.
 ) claudianaدر باغ های مشگين شهر و خوی گزارش کردند.
سلطانی نژاد و همکاران (  ) Soltaninejad et al. 2014در
تحقيقی به جداسازی و شناسايی گونه های قارچی مرتبط
با درختان ميوه هسته دار در ايران پرداختند .در اين تحقيق،
گونه هايی نظير Ph. krajdenii L. ، Ph. viticola J. Dupont
Diplodia mutila (Fr.) ، Mostert, Summerb. & Crous
Spencermartinsia viticola (A.J.L. Phillips & J. ، Mont.
 Luque) A.J.L. Phillips, A. Alves & Crousو
 Lasiodiplodia theobromaeگزارش شدند.
با توجه به تنوع اقليم و آب و هوا و غنا ی گونه های
گياهی منحصر به فرد ب ه ويژه در استان های شمالی ايران،
بس يار ی از گونه های مختلف قارچی می توانند ميزبان های
مختلف گ ياهی را اشغال نمايند که تا به حال گزارشی از آن ها
روی اين گياهان منتشر نشده است .از طرفی ،ممکن است اين
گروه از قارچ ها سالمت گياه را نيز تحت تاثير قرار دهند و
باعث نابودی آن ها شوند  .به اين منظور ،پژوهش حاضر در
مورد شناسايی و گزارش برخی گونه های قارچی جديد همراه
با عاليم شانکر و لکه برگ ی از برخی گياهان در چهار استان
البرز ،گلستان ،گيالن و مازندران انجام گرفت.
روش بررسی
 نمونه برداری و جداسازی قارچ هادر تابستان و پايي ز سال  ،1399برخی از باغ ها  ،مراتع
و فضای سبز در استان های البرز ،گلستان  ،گيالن و مازندران
به صورت تصادفی مورد بازديد قرار گرفت و از بافت های
گياهی مختلف که دارای عاليم لکه برگی ،شانکر سرشاخه و
نکروز ساقه بودند ،نمونه بردار ی ها توسط نگارنده نخست
به عمل آمد .نمونه های گياهی جمع آوری شده با ثبت
مشخصات مربوط به مکان ،ميزبان ،تاريخ جمع آوری و
موقعيت جغرافيايی ) ، (GPSدرون پاکت های کاغذی جداگانه
به آزمايشگاه منتقل شدند .جهت به دست آوردن جدايههای
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قارچی از بافت آلوده گياهی ،از روش جداسازی ارايه شده
توسط رفايی و همکاران ) ،(Refaei et al. 2011با اندکی
تغييرات استفاده شد .برای اين منظور ،جهت ضدعفونی
سطحی ،ابتدا نمونهها ب ه صورت جداگانه زير جريان ماليم آب
شير به مدت  15دقيقه شسته شدند .سپس قطعاتی به ابعاد
 3 × 3سانتیمتر از حدفاصل بخشهای سالم و آلوده بريده
شد و بعد به مدت دو دقيقه در اتانول  70درصد و پس از آن
ب ه مدت دو دقيقه در هيپوکلريت سديم دو درصد و در نهايت
به مدت سه دقيقه درون آب مقطر سترون با دو تکرار قرار
داده شدند .برای ضدعفونی بافت برگ ،مدت زمان اين مراحل
به  30ثانيه کاهش پيدا کرد .در نهايت ،قطعات گياهی
ضدعفونی شده بين دو اليه کاغذ صافی سترون خشک شدند
و درون تشتک های پتری حاوی محيط کشت آب  -آگار)(WA
دو درصد منتقل گرديدند .در اين مرحله ،دو تکرار از هر نمونه
آلوده گياهی کشت شد و هر تشتک پتری حاوی چهار قطعه
چوب و يا برگ بود .تشتک های پتری تلقيح شده به درون
انکوباتور با دمای  25درجه سلسيوس و تحت شراي ط تناوب
نور ی  12ساعت تاري کی و  12ساعت نور نزدي ک به فرابنفش
منتقل شدند و روزانه مورد بررسی قرار گرفتند .جهت
خالص سازی جدايه های قارچی ،ريسه های رشد کرده از
حاشيه بافت های گياهی ب ه طور جداگانه و توسط سوزن های
کشت ظريف و سترون برداشته شد و داخل تشتک های پتری
جديد حاوی محيط کشت سيب زمينی -دکستروز -آگار
) (PDAحاوی آنتی بيوتيک پنی سيلين منتقل و درون
انکوباتور با دمای  25درجه سلسيوس و با تناوب نور ی 12
ساعت تاريکی و  12ساعت نور نزدي ک به فرابنفش نگهداری
شدند.
 بررسی ويژگی های ريخت شناختیپس از شناسايی جدايه های قارچی در سطح جنس ،از
حاشيه پرگنه های خالص و در حال رشد قارچ ،قرصهای
ميسليومی به قطر پنج ميلیمتر توسط چوب پنبه سوراخ کن
(  )cork borerبرداشته و به تشتک های پتری حاوی محيط
کشت متناسب با نوع جنس قارچی مورد مطالعه ،منتقل
گرديدند .تعيين گونه جدايه های مربوط به دو جنس
 Dichotomopilusو  Staphylotrichumروی محي ط کشت آرد
يوالف -آگار ( ) OAدر دما ی  25درجه سلسي وس و تحت
شراي ط تناوب نور ی  12ساعت تاريکی و  12ساعت نور نزديک
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به فرابنفش و به مدت هفت روز انجام شد (
 . )2016, Wang et al. 2019به منظور تعيين گونه جدايه های
مربوط به جنس های  Ovatosporaو  Pseudopithomycesاز
مح ي ط کشت  PDAدر شرايط دمايی  25درجه سلسيوس و
تحت شراي ط تناوب نور ی 12 ،ساعت تاريکی و  12ساعت
نور نزدي ک به فرابنفش به مدت هفت روز استفاده شد
( .)Ariyawansa et al. 2015; Ara et al. 2020
برای بررسی ريخت شناختی جدايه ها ،صفات
ماکروسکوپی و ميکروسکوپی از جمله رنگ و شکل پرگنه،
ابعاد و تزي ينات آسکوکارپ ،آسک ،آسکوسپور ،کنيديوم بر و
کنيدي وم ها روی محيط های کشت  PDAو  OAمورد بررسی
قرار گرفتند .به منظور بررسی ويژگی های ريخت شناختی هر
جدايه ،اساليدهای ميکروسکوپی هر يک در محلول الکتوفنل،
اس يد الکتي ک  90درصد و کاتن بلو-الکتوفنل تهي ه شدند.
سپس  ،اساليدها زي ر م ي کروسکوپ نور ی ال مپوس ( Olympus,
 ) Japanمدل  BH2مورد بررسی قرار گرفتند .حداقل 30
مورد از هر يک از اندام های قارچی اندازه گيری شدند.
عکس اندام های مربوط به جدايه های قارچی با استفاده از
م يکروسکو پ مجهز به دوربي ن مدل  DSC-H9تهي ه شد.
 شناسايی مولکولیدر بررسی های مولکولی ،به منظور تهيه توده
ميسليومی مورد نياز برای استخراج  ،DNAجدايه های قارچی
درون تشتک های پتری حاوی محيط کشت  PDAکشت شدند
و درون انکوباتور با دمای  25درجه سلسيوس و به مدت هفت
روز نگهداری گرديدند و بعد از رشد کافی جهت استخراج
 DNAمورد استفاده قرار گرفتند  .جهت استخراج DNA
ژنومی ،از روش ژانگ و استفنسون Zhong & Steffenson
 )2001با اندکی تغييرات استفاده شد .برای تکثير ناحيه
 ITS1-5.8S-ITS2از  rDNAهسته ای ،از آغازگرهای  ITS1و
 ITS4استفاده شد (  .)White et al. 1990مخلوط هر
واکنش  PCRبا حجم  25ميکروليتر شامل  11ميکروليتر
آب ديونيزه سترون 10 ،ميکروليتر بافر آماده واکنش0/2 ،
پ يکومول از هر آغازگر و حدود  20نانوگرم/ميکروليتر DNA
تهيه شد .واکنش  PCRدر دستگاه ترموسايکلر ( Eppendorf,
 )Germanyو با  35چرخه تحت شرايط واسرشت سازی
اوليه در دمای  94درجه سلسيوس به مدت  5دقيقه،
واسرشت سازی در دمای  94درجه سلسيوس به مدت 30
Wang et al.
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ثانيه ،اتصال در دمای  56درجه سلسيوس به مدت  45ثانيه،
بسط در دمای  72درجه سلسيوس به مدت  30ثانيه و بسط
نهايی در دمای  72درجه سلسيوس و به مدت  10دقيقه انجام
گرديد .پس از اتمام واکنش ،به منظور ارزيابی محصوالت
تکثير شده در  ،PCRاز ژل آگاروز يک درصد به همراه نشانگر
اندازه  100 DNAجفت بازی (  )ladder mixساخت شرکت
 SMOBIOو رنگ آميزی با اتيديوم برومايد يک درصد
استفاده گرديد .محصوالت تکثير شده برای خالص سازی و
تعيين توالی به شرکت کدون ( آزمايشگاه ژنتيک کدون ،ايران)
ارسال گرديد  .توالی ها با استفاده از نرم افزار Chromas (Ver.
) 2.6.6مشاهده و ويرايش شدند .توالیها ی به دست آمده با
استفاده از ابزار جستجوی ،(Altschul et al. 1990) BLAST
در بانک ژن ( ) NCBIمورد بررسی قرار گرفتند .در نهايت،
توالی های به دست آمده ب ه همراه  52توالی اخذ شده
از بانک ژن (جدول  ) 1و ( Saccharomyces )KF018556.1
 cerevisiaeبه عنوان گروه خارجی ،با استفاده از نرم افزار
) )Tamura et al. 2013 ( MEGA (Ver. 6.0و ClustalW
مرتب و هم رديف سازی شدند.
ارزيابی و مقايسه توالیها و ترسيم تبارنمای فيلوژنتيکی
به روش ) maximum-likelihood (MLو با استفاده از با
الگوريتم )Nei & ( Close-Neighbor-Interchange (CNI
 )Kumar 2000انجام شد .ارزيابی پايداری تبارنماها با استفاده
از شاخص اعتبارسنجی (  )bootstrapو با  1000تکرار انجام
گرديد ) .(Felsenstein 1985تمام توالی های به دست آمده در
اين تحقيق ،در پايگاه بانک ژن ( )NCBIثبت و رس شمار برای
آن ها اخذ گرديد .نتايج به دست آمده با بررسی ريخت شناختی
جدايه ها ترکيب و در نهايت نام گونه ها تعيين شد .تمام
جدايه ها ی به دست آمده در کلکسيون بيماری شناسی گياهی
پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران و همچنين
بانک ميکروبی پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی )،(ABRII
کرج ،نگهداری میشوند.
نتیجه
در اين تحقيق ،چهار گونه قارچی براساس ويژگی های
ريختشناختی و مولکولی (شکل  )5مورد شناسايی قرار گرفتند
که ويژگی های هر يک از آن ها به شرح زير است:

Ovatospora brasiliensis (Bat. & Pontual) X.Wei Wang -1
)& Samson (2016

نمونه بررسی شده :جدايه ،)ABRIICC 10355( UTF20
به دست آمده از لکهبرگی درخت مو ،کرج ،البرز،
 ،35°48'16.1"N50°59'48.8"Eتابستان .1399
پرگنه در اين گونه نسبتا کُند رشد و قطر آن روی
محيط کشت  PDAدر دمای  25درجه سلسيوس و تحت
شرايط تناوب نوری  12ساعت تاريکی و  12ساعت نور نزديک
به فرابنفش پس از هفت روز 45 ،ميلیمتر بود .پرگنه قارچ روی
محيط کشت  PDAدارای ميسليوم های هوايی يک شکل ،به
رنگ زرد نخودی تا زيتونی کم رنگ ،با حاشيه موجدار و با حالت
گل سرخی بود .سطح پشتی پرگنه به رنگ سبز خاکستری تا
سياه بود .ريسه های رويشی به رنگ قهوه ای کم رنگ و دارای
سطح صاف بودند .آسکوکارپ از نوع پريتسيوم ،به رنگ
خاکستری ،پراکنده و در بين حلقههای توده ای ميسليومها
( )floccoseدر سطح محيط کشت تشکيل شدند .پريتسيوم
کروی و دارای دهانه و اندازه آنها (× 85-135)110
( 90-140)115ميکرومتر بود .بافت پيراپوش ()peridium
پريتسيوم ها صاف ،به رنگ خاکستری کم رنگ ،دارای سلولهای
کم و بيش زاويه دار (  )textura angularisتا به هم پيچيده
(  )textura intricateبود .زوايد انتهايی آسکوکارپ دارای ديواره
عرضی ،به رنگ قهوه ای کم رنگ ،موجدار ،گاهی پيچ خورده و
قطر آن ها  3تا  8ميکرومتر اندازه گيری شد .زوايد کناری
آسکوکارپ به شکل موج دار ،دارای ديواره عرضی که در انتها
باريک شدند .آسک ها ناپايدار و شکننده به صورت دسته ای،
استوانهای شکل ،بی رنگ ،تک جداره ،در انتها گرد و به ابعاد
( 33-48)40/5( × 5/5-5/7)6/5ميکرومتر بودند .پايه آسک
باريک و به طول  5تا  16ميکرومتر اندازه گيری شد.
آسکوسپورها به تعداد هشت عدد در يک رديف در داخل آسک
قرار داشتند .آسکوسپورها تک سلولی ،دارای منفذ تندشی،
بيشتر تخممرغی تا بيضوی و دارای سطح صاف بودند .رنگ
آسکوسپورها در مراحل اوليه تشکيل بی رنگ و سپس در مرحله
بلوغ به رنگ قهوهای در آمدند  .ابعاد آسکوسپورها (5-/7)6/5
 6-8)7( × 5/5ميکرومتر اندازه گيری شد .در اين جدايه ،مرحله
توليدمثل غيرجنسی مشاهده نشد (شکل .)1
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شکل  -1گونه  ،Ovatospora brasiliensisجدايه  .A-B :UTF20سطح رويی ( باال) و پشتی (پايين) پرگنه قارچ روی محيط کشت

PDA

پس از گذشت هفت روز .C-D ،پريتسيومها .E ،زوايد انتهايی پيچخورده .F ،بافت پيراپوش .G-H ،آسکهای بالغ و نابالغ .I ،آسکوسپورها.
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.

ويژگیهای ريختشناختی اين جدايه با توصيف گونه
 Ovatospora brasiliensisارايه شده توسط وانگ و همکاران
( )Wang et al. 2016مطابقت داشت .اين گونه سابقا از
زيستگاههای مختلف شامل پارچه کنفی مرطوب ( moist jute
 )clothتوسط وانگ و همکاران ( ،)Wang et al. 2016ميگوی
خشک شده ( )dried water shrimpتوسط آرا و همکاران
( )Ara et al. 2020و همچنين از خاک کشاورزی توسط اَل-
دوساری و همکاران ( )Al-Dossary et al. 2021گزارش شده
است .در اين پژوهش ،درخت مو به عنوان ميزبان جديدی برای
اين گونه در دنيا و گونه  O. brasiliensisآرايه جديدی برای
فونگای ايران گزارش میشوند .جدايه  UTF20در کلکسيون بخش
بيماریشناسی گياهی پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه
تهران ،کرج نگهداری میشود.
Dichotomopilus erectus (Skolko & J.W. Groves) -2
)X.Wei Wang & Samson (2016
نمونه بررسی شده :جدايه  ،)ABRIICC 10354( UPD1به

دست
آمده از لکهبرگی درخت سرو زربين ،علیآباد کتول ،گلستان،
 ،36°54'35.6"N54°51'58.8"Eپاييز .1399

در اين گونه ،قطر پرگنه قارچ روی محيط کشت  OAدر
دمای  25درجه سلسيوس و تحت شرايط تناوب نوری  12ساعت
تاريکی و  12ساعت نور نزديک به فرابنفش پس از هفت روز65 ،
ميلیمتر بود .در محيط کشت  ،OAريسهها بيشتر در محيط کشت
فرورفته بودند و ميسليومهای هوايی معدود و کمتراکم تشکيل
شدند .حاشيه پرگنه به رنگ سفيد تا زرد کمرنگ بود .ميسليومها
به رنگ زرد متمايل به قهوهای بودند .ميسليومها دارای ديواره
عرضی و به قطر  3الی  5ميکرومتر اندازهگيری شد .اين گونه
هموتال است و بعد از گذشت پنج روز ،پريتسيومها به صورت نقاط
سياه رنگ در مرکز پرگنه تشکيل شدند .پريتسيومها به صورت
منفرد و يا در دستههايی در سطح محيط کشت تشکيل گرديدند
و بعد از گذشت  5-7روز بالغ شدند .با مسن شدن پريتسيومها
آسکوسپورها به تدريج به صورت فتيلههای سياه رنگ از دهانه
پريتسيومها به بيرون تراوش کردند .در ابتدا ،پريتسيومهای جوان
کروی و دارای موهای ساده بودند که به تدريج به هنگام بلوغ
موهای نيمه بااليی پريتسيوم در انتها به صورت دوشاخهای
منشعب شدند .پريتسيوم ،دارای استيول ،به رنگ سبز تيره تا سياه،
کروی تا تخممرغی شکل و به ابعاد ()135( × 115-145)130
 120-150ميکرومتر بود .بافت پيراپوش صاف ،به رنگ قهوهای
کمرنگ ،دارای سلولهای کم و بيش زاويهدار تا به هم پيچيده بود.
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شکل  -2گونه  ،Dichotomopilus erectusجدايه .A :UPD1پرگنه قارچ روی محيط کشت  OAپس از گذشت هفت روز،
 .Bپريتسيومهای تشکيل شده در سطح محيط کشت  .C ،OAپريتسيوم به همراه زوايد مو مانند و ريزوييدها .D ،انشعابات دوشاخهای
شکل در انتهای زايده .E ،تزيينات سطح زوايد انتهايی .F،بافت پيراپوش .G-H ،آسک و آسکوسپورها.
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.

قسمت قاعده ای آسکوکارپ دارای ريزوييدهای فراوان ،واجد
ديواره عرضی و به رنگ قهوه ای تيره بود که محکم به محيط
کشت چسبيده بودند .موهای نيمه بااليی پريتسيوم به رنگ
تيره ،دارای رنگ روشنتر در قسمت نوک و دارای ديواره عرضی
بودند .اين موها به طور مشخص چندين بار منشعب شده و در
انتها اغلبدوشاخه ای به ابعاد (300-400)350( × 5-6)5/5
ميکرومتر اندازه گيری شد .اين موها همچنين ،دارای ديواره
ضخيم و دارای تزيينات تاول مانند ،فنجانی شکل ،حلقوی و
گاهی اوقات پاره شده در سطح خود بودند .آسک ها ،گرزی
شکل ،بی رنگ ،دسته ای ،واجد پايه و به ابعاد (× 9-12)10/5
( 18-28)23ميکرومتر بودند .هر آسک حاوی هشت آسکوسپور
که در يک يا دو رديف و در داخل آسک قرار گرفته بودند.
آسکوسپورهای بالغ ،تک سلولی ،به رنگ قهوهای تيره ،بيضوی
تا تخم مرغی شکل با ديواره ضخيم ،دارای سطح صاف و در دو
انتها نوک تيز و به ابعاد ( 5/5-7/5 )6/5( × 5-6)5/5ميکرومتر
بودند .در اين جدايه ،مرحله توليدمثل غيرجنسی مشاهده نشد
(شکل .)2

ويژگیهای ريختشناختی اين جدايه با توصيف گونه
 Chaetomium erectumارايه شده توسط اِسکُلکو و گرووس
) (Skolko & Groves 1948مطابقت داشت .وانگ و همکاران
( )Wang et al. 2016گونه  C. erectumرا به جنس
 Dichotomopilusمنتقل و تحت نام  D. erectusمعرفی کردند.
جنس  Dichotomopilusبراساس ويژگیهای موهای انتهايی
آسکوکارپ ،که معموال دوشاخهای و منشعب هستند ،از جنس
 Chaetomiumمتمايز میگردد ( .)Wang et al. 2016اين گونه
نخستين بار از بذر گياه جعفری جداسازی و توصيف گرديد
( .)Skolko & Groves 1948همچنين ،از بذر جوی دوسر به عنوان
قارچ بذربُرد ( )Hansing & Hartley 1966و از برگهای مرده گياه
بوهينيا ( )Bauhinia sp.توسط کِرانز ( )Kranz 1965نيز گزارش
شده است .در اين پژوهش ،سرو زربين به عنوان ميزبان جديدی
برای اين قارچ در دنيا و گونه  D. erectusآرايه جديدی برای
فونگای ايران گزارش میشوند .جدايه  UPD1در کلکسيون بخش
بيماریشناسی گياهی پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه
تهران ،کرج نگهداری میشود.
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Staphylotrichum longicolle (Krzemien. & Badura) X. -3
)Wei Wang & Houbraken (2018

نمونه بررسی شده :جدايه ،)ABRIICC 10340( NMM 150
ب ه دست آمده از عاليم نکروز ساقه علف قناری  ،روستای
پاي ين ک ُ ال  ،ساری ،مازندران ،36°29'25.4"N53°07'36.2"E ،
تابستان . 1399
اين گونه به خوبی روی محيط کشت  OAرشد کرد
و ميزان رشد پرگنه قارچ در دما ی  25درجه سلس ي وس و
تحت شراي ط تناوب نور ی  12ساعت تاري کی و  12ساعت نور
نزدي ک به فرابنفش پس از هفت روز 55 ،م ي ل یمتر بود  .در
مح ي ط کشت  ، OAم ي سل ي وم های هوايی در ابتدا کم تراکم و
به رنگ سفيد بود و لی به مرور به رنگ زرد تا زرد کهربايی
درآمد ند .حاشيه پرگنه صاف و به رنگ سفيد بود .ا ي ن گونه
هموتال است و بعد از گذشت سه روز ،پري تس ي وم ها به صورت
نقاط قهوه ای رنگ و با گردن طويل در مرکز پرگنه تشک ي ل
شدند  .پري تس ي وم ها به صورت منفرد و ي ا در دسته ها ی دو تا
سه تايی در سطح مح ي ط کشت تشک ي ل ش د ند  .در اين گونه
پريتسيوم ها در سطح محيط کشت و در بين ميسليوم ها ی
هوايی تشکيل شد ند .پريتسيوم ها غشاي ی ،به شکل گلدانی
(  ) vase-shapedبا گردن طويل  ،به رنگ قهوه ای روشن تا
قهو ه ای تيره و به ابعاد ( 400-1100 )750 ( × 45-70 ) 57 / 5
مي کرومتر بودند .موهای انتهايی پري تس ي وم دارای ديوار ه
عرضی و دهانه پريتسيوم را احاطه کرده و کانالی را تشکيل
داده که آسکوسپورها ب ه صورت ستونی از ميان آن خارج
ش دند  .طول گردن پريتسيوم تا  450ميکرومتر و عرض آن
تا  20ميکرومتر اندازه گيری شد .موهای انتهايی در انتهای
کانال گاهی به هم چسبيده و يا از يکديگر جدا و به شکل
شالق در آمده بودند  .موهای جانبی پريتسيوم دارای ديواره
عرضی  ،در انتها باريک و تيز  ،به رنگ قهوه ای و تا 120
ميکرومتر اندازه گيری شد ند  .بافت پيراپوش صاف ،به رنگ
قهوه ای کم رنگ ،دارای سلول های کم و بيش زاويه دار و
استوانه ای شکل بود .آسک ها ناپا يدار و بعد از گذشت شش
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روز از تشک ي ل پري تس ي وم ،متالش ی و ناپد ي د شدند .با افزا يش
سن پري تس ي وم ها ،آسکوسپور ها به تدري ج به صورت فت يله ها ی
س ي اه رنگ با تراکم زي اد از دهانه پري تس ي وم ها به ب ي رون تراوش
کردند .آسک ها ی ناپايدار ،دارای هشت آسکوسپور که ب ه طور
نامنظم داخل آن قرار گرفتند  .طول پايه آسک 4 -12
ميکرومتر بود .آسکوسپورها چماقی تا دوکی شکل ،بی رنگ ،
به ابعاد (  22-32 )27 ( × 11-25 )18مي کرومتر اندازه گ ي ر ی
شدند  .آسکوسپور ها تک سلولی ،در ابتدا بی رنگ و در مرحله
بلوغ به رنگ قهوه ای تا قهوه ای زيتونی  ،به شکل های ليمويی
تا کروی  ،مسطح و در هر دو انتها دارای د ٌ مَ ک ( ) biapiculate
بودند .در مرحله توليدمثل غيرجنسی ،سلول کنيدي وم زا
بی رنگ  ،افراشته و ب ه صورت انتهايی و يا جانبی از ريسه
منشاء گرفته بود .کن ي دي وم ها کروی  ،تخم مرغی تا گالبی
شکل ،بی رنگ تا زيتونی بوده و در ان تهای سلول های
کن يدي وم زا تشکيل می شدند  .ابعاد آن ها ( )10 ( × 6-12 ) 9
 7-13مي کرومتر اندازه گ ي ر ی شد (شکل .) 3
وي ژگ ی های ري خت شناخت ی اي ن جداي ه با توص ي ف گونه
 Staphylotrichum longicolleاراي ه شده توسط وانگ و
همکاران (  ) Wang et al. 2019مطابقت داشت .اين گونه
بيشتر در خاک يافت می شود ( .) Agnihothrudu 1958
در تحقيقی  ،عبداله و اَ زو (  ) Abdullah & Azzo 2015اين
گونه را از خاک باغ های مو در کشور عراق جداسازی کردند.
همچنين ،اين گونه از ريشه های مرده گياه جوکارا
(  ) Euterpe edulisو کاتاليای گورخری ( Calathea
 ) zebrinaو از آب شيرين در برزيل نيز جداسازی شده
است (  .) Barbosa et al . 2012در اي ن پژوهش  ،علف قناری
به عنوان م ي زبان جديد ی برا ی ا ي ن قارچ در دن ي ا و گونه
 S. longicolleآراي ه جد يد ی برا ی فونگای اي ران گزارش
م ی شوند  .جداي ه  NMM 150در کلکس ي ون بخش ب ي مار ی -
شناس ی گ ي اه ی پرد يس کشاورز ی و منابع طب ي ع ی دانشگاه
تهران  ،کرج نگهدار ی می شود.
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شکل  -3گونه  ،Staphylotrichum longicolleجدايه  .A :NMM 150پرگنه قارچ روی محيط کشت  OAپس از گذشت هفت روز،
 .B-Dپريتسيومها .E ،بافت پيراپوش .F ،آسک .G ،کانال ايجاد شده توسط موهای انتهايی .H ،آسکوسپورها .I-J ،سلول کنيديومزا و کنيديومها.
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.
Pseudopithomyces chartarum (Berk. & M.A. Curtis) -4
)Jin F. Li, Ariyaw. & K.D. Hyde, Fungal Diversity 75: 66 (2015

نمونه بررسی شده :جدايه  ،)ABRIICC 10356( UTP65به دست
آمده از شاخههای چندساله و دارای عاليم شانکر درخت آلو بخارا،
بندر انزلی ،گيالن ،37°27'51.2"N49°28'02.3"E ،پاييز .1399
جدايه اين قارچ روی محيط کشت  PDAرشد کُندی
داشت ،به طوری که قطر پرگنه در دمای  25درجه سلسيوس و
تحت شرايط تناوب نوری  12ساعت تاريکی و  12ساعت نور
نزديک به فرابنفش پس از هفت روز 35 ،ميلیمتر بود .پرگنه قارچ،
پنبهای و ابتدا به رنگ سفيد بود ولی بعد از مدتی به رنگ
خاکستری روشن تغيير کرد .سطح پشتی پرگنه به رنگ سبز
زيتونی متمايل به سياه قابل مشاهده بود .حاشيه پرگنه منظم و
به رنگ سفيد بود .در اين گونه ،هاگزايی روی محيط کشت PDA
بعد از دو هفته اتفاق افتاد .کنيديومبر از نوع کمتمايز
( )micronematousو يا نيمهمتمايز (،)semi-macronematous
دارای ديوارههای عرضی و سطح صاف ،بيشتر به صورت منفرد،
گاهی منشعب و به ابعاد ( 5-11)8( × 2-3)2/5ميکرومتر است.
سلول کنيديومزا از نوع مونوبالستيک و يا پُلیبالستيک ،به رنگ
قهوهای روشن بود .کنيديومها منفرد ،چندسلولی ،تخممرغی تا

استوانهای شکل ،به رنگ قهوهای تيره ،در ابتدا دارای خارهای
ظريف ( )spinuloseو در نهايت سطح کنيديوم زگيلدار شد.
کنيديومها دارای  3تا  4ديواره عرضی و  1تا  2ديواره طولی ،در
محل ديوارهها دارای فرورفتگی و اندازه آنها (× 9-12)10/5
( 15-21)18ميکرومتر بود .در اين جدايه ،مرحله توليدمثل جنسی
مشاهده نشد (شکل .)4
ويژگیهای ريختشناختی اين جدايه با توصيف گونه
 Pseudopithomyces chartarumارايه شده توسط جاياسيری و
همکاران ) (Jayasiri et al. 2018مطابقت داشت .پِرِلو و همکاران
( )Perelló et al. 2017اين گونه را از بذر گياه گندم جداسازی کردند
و بيماریزايی و قابليت توليد چند توکسين توسط اين گونه را به اثبات
رساندند .ميزبانهای زيادی برای اين قارچ در دنيا گزارش شده است
که میتوان به درخت زمرد ( ،)Radermachera sinicaبوهينيا
( ،)Bauhinia sp.سوبابل ) (Leucaena sp.و مگنوليای سفيد
( )Magnolia grandifloraاشاره کرد ).(Jayasiri et al. 2018
اين گونه ،برای نخستين بار از درخت آلو بخارا در دنيا و گونه
 P. chartarumآرايه جديدی برای فونگای ايران گزارش میشوند.
جدايه  UTP65در کلکسيون بخش بيماریشناسی گياهی پرديس
کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج نگهداری میشود.
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 سطح رويی ( باال) و پشتی (پايين) پرگنه قارچ روی محيط.A-B :UTP65  جدايه،Pseudopithomyces chartarum  گونه-4 شکل
 سلول کنيديومزا به همراه کنيديوم نابالغ.D ،PDA  الگوی کنيديومزايی روی محيط کشت.C ، پس از گذشت هفت روزPDA کشت
. کنيديومبر به همراه کنيديومها.E-G ،با سطح دارای خارهای ظريف
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 فيلوژنتيکیITS  توالیهای نواحی-1 جدول
Table 1. ITS regions sequences used in this study for the construction of the phylogenetic tree

آرایه

جدایه

(Taxon)

رسشمار در بانک ژن

منبع

(Isolate)

(GenBank accession No.
of ITS sequence)

(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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O. senegalensis
O. senegalensis
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CBS 728.84

KX976687.1

Wang et al. (2016)

CBS 728.84

KP336796.1

Zhang et al. (2017)

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

Dichotomopilus dolichotrichus

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)

NCYUCC 19-0299

MW063157.1

Tennakoon et al. (2021)

MFLU 19-2791

MW063156.1

Tennakoon et al. (2021)

CBS 804.72

NR_154291

Da Cunha et al. (2014)

Pseudopithomyces sacchari
P. sacchari
P. karoo
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)

SA79

KF018556.1

Nadiah & Rosma (2013)

Saccharomyces cerevisiae
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 آرايه براساس روش56  درITS1-5.8S-ITS2  تبارنمای فيلوژنتيکی ترسيم شده با استفاده از توالی نوکلئوتيدی ناحيه-5 شکل
 گونه. تکرار را نشان میدهند1000  اعداد باالی هر شاخه درصد اعتبارسنجی از.MEGA 6.0  در نرمافزارmaximum likelihood
 جدايههای به دست آمده در اين تحقيق با رنگ. به عنوان گروه خارجی استفاده شده استSaccharomyces cerevisiae )KF018556.1(
.متفاوت (قرمز) مشخص شدهاند
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
در اين تحقيق ،بررسی تعدادی از قارچهای همراه با عاليم
شانکر ،لکهبرگی و نکروز ساقه برخی درختان و علفهای هرز
مدنظر قرار گرفت .پس از بررسی ريختشناختی جدايهها،
ارزيابی فيلوژنتيکی آنها براساس تعيين توالی ناحيه ژنومی
 ITS1-5.8S-ITS2و ترسيم تبارنمای فيلوژنتيکی با استفاده از روش
 maximum likelihoodانجام شد .در اين تحقيق ،توالی چهار جدايه
به دست آمد ،توالی  52جدايه تاييد شد و يک جدايه به عنوان گروه
خارجی اخذ شده از بانک ژن ( )NCBIمورد بررسی قرار گرفت .طول
نواحی  ITSدر جدايههای مختلف از  500تا  600جفت باز متغير
بود .در تبارنمای فيلوژنتيکی ترسيم شده با استفاده از توالی نواحی
( ITSشکل  ،)5براساس نحوه انشعاب ،جدايهها در دو کالد مجزا قرار
گرفتند .تمام اعضای تبارنما به شاخه  Ascomycotaو اعضای
کالدهای حاصل به دو رده  Sordariomycetesو Dothideomycetes
تعلق داشتند .گونه ) Saccharomyces cerevisiae (KF018556.1از
رده  Saccharomycetesبه عنوان گروه خارجی استفاده شد.
اعضای کالد يک در سه گروه مجزا قرار گرفتند.
در گروه يک ،جدايههای متعلق به گونههای ،Ovatospora unipora
،O. pseudomollicella ،O. angularis ،O. medusarum
 O. brasiliensis ،O. mollicellaو O. senegalensis
( )Chaetomiaceaeقرار گرفتند .اين گروه ،دارای حمايت اعتبار-
سنجی  88درصد بود و اعضای آن به راسته  Sordarialesاز رده
 Sordariomycetesتعلق دارند .در اين گروه ،گونه Ovatospora
 brasiliensisبه خوبی و با حمايت  100درصد در کنار جدايههای
ديگر اين گونه قرار گرفت .در گروه دوم جدايههای متعلق به گونههای
،D. fusus ،D. reflexus ،Dichotomopilus dolichotrichus
 D. variostiolatus ،D. erectusو )Chaetomiaceae( D. pratensis
قرار گرفتند .اين گروه ،دارای حمايت اعتبارسنجی  49درصد بود و
اعضای آن نيز به راسته  Sordarialesاز رده  Sordariomycetesتعلق
دارند .جدايه به دست آمده از گونه  Dichotomopilus erectusدر اين
پژوهش ،به خوبی و با حمايت اعتبارسنجی  97درصد در کنار
جدايههای معتبر ديگر اين گونه قرار گرفت .در گروه سوم ،جدايههای
متعلق به  S. coccosporum ،Staphylotrichum longicolleو
 )Chaetomiaceae( S. acaciicolaقرار گرفتند .دو گونه
 S. boninenseو  S. brevistipitatumبه خوبی از ساير گونههای
جنس  Staphylotrichumتفکيک نشدند .اين گروه با حمايت
اعتبارسنجی  45درصد از دو گروه ديگر تفکيک شد و تمام اعضای
اين گروه به راسته  Sordarialesاز رده  Sordariomycetesتعلق
داشت .گونه  Staphylotrichum longicolleمورد بررسی در اين
پژوهش ،به خوبی و با حمايت اعتبارسنجی  100درصد در کنار

جدايههای ديگر اين گونه قرار گرفت .در کالد دوم ،جدايههای
متعلق به گونههای ،P. karoo ،Pseudopithomyces sacchari
،P. angolensis ،P. maydicus ،P. atro-olivaceus ،P. mori
 P. rosaeو  )Didymosphaeriaceae( P. chartarumقرار گرفتند.
اين کالد ،دارای حمايت اعتبارسنجی  98درصد بود و تمام اعضای
اين گروه به راسته  Pleosporalesاز رده  Dothideomycetesتعلق
داشتند .جدايه به دست آمده از گونه Pseudopithomyces
 chartarumدر اين پژوهش ،به خوبی و با حمايت اعتبارسنجی 99
درصد در کنار جدايههای ديگر اين گونه قرار گرفت.
در اين تحقيق ،عالوه بر صفات ريخت شناختی ،توالی نواحی
 ،ITSقادر به تفکيک گونههای قارچی شناسايی شده در سطح گونه
بود و جدايههای مورد بررسی در کنار جدايههای تاييد شده و مرتبط
قرار گرفتند که تاييدکننده شناسايی ريختشناختی گونهها و
همچنين نشاندهنده ارتباط آنها با يکديگر است.
براساس جديدترين يافتههای علمی مبتنی بر مطالعات
تاکسونوميکی و فيلوژنتيکی تيره  Chaetomiaceaeکه توسط وانگ
و همکاران ( )Wang et al. 2022انجام گرفت ،نشان داده شد که با
استفاده از تلفيق دادههای مولکولی حاصل از نواحی ژنومی
 rpb2 ،LSU ،ITSو  tub2و همچنين ويژگیهای ريختشناختی
جدايههای مورد مطالعه ،در حال حاضر 50 ،جنس و 275
گونه برای تيره مذکور پذيرفته شده است .همچنين در اين
پژوهش ،شش جنس جديد ،شش گونه جديد 45 ،ترکيب جديد
( )new combinationو سه نام جديد برای اعضای اين تيره پيشنهاد
شده است .گونههای گرمادوست مورد بررسی در اين تحقيق
در هفت جنس (،Remersonia ،Mycothermus ،Melanocarpus
 Thermothelomyces ،Thermochaetoides ،Thermocarpiscusو
 )Thermothielavioidesقرار گرفتند.
در نهايت ،براساس مجموعه صفات مورد بررسی در
جدايه های قارچی به دست آمده ،چهار جنس جديد برای فونگای
ايران معرفی میشوند .همچنين ،همه ميزبانهای گياهی مورد
بررسی ،ميزبانهای گياهی جديدی ( )matrix novaبرای آرايههای
قارچی شناسايی شده در اين تحقيق ،در دنيا میباشند .بنابراين،
نتايج حاصل از اين تحقيق ،اطالعات جديدی را در مورد آرايههای
قارچی ايران ارايه مینمايد.
سپاسگزاری
نگارندگان از پرسنل محترم دانشگاه تهران به خاطر
فراهم کردن محيطی مناسب برای انجام اين پژوهش سپاسگزاری
مینمايند.
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