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 چکیده
با  1379-1371های در طول سالشناسی و جمعیت آنها اثر بگذارند. توانند روی زیستمیحشرات  مرتبط با حشراتزای زا و غیربیماریهای بیماریقارچ

های استانهای متنوع در زیستگاهاز  (مرده و سالم ،شامل الرو، شفیره و حشرات کامل )زنده ، مراحل زیستیهای همراه حشراتقارچ شناساییهدف 

 هایویژگیبر اساس مختلف جدایه  13 در این بررسی، .ندجداسازی شد غفونی سطحی از ضدپس  هاآن همراه هایقارچ وآوری جمع خوزستان و گلستان

، بسته به گونه هدف gapdhو  tef1α ، tub2 هایژن و ITS-nrDNAناحیه  توالی تشخیص داده شدند. برای تشخیص مولکولی، و مولکولی ختیشناریخت

 ،Auxarthron kuehnii ،Biscogniauxia sp.، Cladosporium halotolerans شامل گونه 12 های مولکولی،توالیهای حاصل از داده بر اساس بدست آمد.

Curvularia mosaddeghii ،Fusarium brachygibbosum ،Lasiodiplodia mediterranea، Metarhizium brunneum، Nigrospora gorlenkoana، N. 

oryzae، N. osmanthi ،Petriella guttulata و Phascolomyces articulosus  در این مطالعه، جنس .ندشدشناسایی Phascolomyces (P. articulosus و )

 شوند.اولین بار از ایران گزارش میبرای  N. osmanthi و A. kuehnii، L. mediterranea ،N. gorlenkoana هایگونه

 یمولکول ییتبارزا ،یستیز تنوع حشرات، یمارگرهایب ست،یآسکوم :یدیکل کلمات
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Abstract 

Pathogenic and non-pathogenic fungi growing on insect’s body can significantly affect their biology and population. To 

identify insect-associated fungi, the life stages of the insects, including larva, pupa and adults (alive or dead and helthy), were 

collected from different habitats in Golestan and Khuzestan Provinces during 2017-2018 and their associated fungi were 

isolated after surface-sterilization. In this study, 13 various isolates were identified according to morphological and molecular 

analysis. For molecular detection, ITS-nrDNA, tef1a, tub2 and gapdh sequences were obtained depending on the target 

species. Accordingly, twelve species were identified as follow: Auxarthron kuehnii, Biscogniauxia sp., Cladosporium 

halotolerans, Curvularia mosaddeghii, Fusarium brachygibbosum, Lasiodiplodia mediterranea, Metarhizium brunneum, 

Nigrospora gorlenkoana, N. oryzae, N. osmanthi, Petriella guttulata and Phascolomyces articulosus. In this study, the genus 

Phascolomyces (P. articulosus) and the species A. kuehnii, L. mediterranea, N. gorlenkoana and N. osmanthi are reported 

from Iran for the first time.  
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 مقدمه
ها دو شاخه بزرگ از موجودات زنده در طبیعت حشرات و قارچ

ل توام تکامگذارند. زندگی انسان تاثیر میکشاورزی و  درهستند که 
ها سال گذشته منجر به توسعه میلیونها ها و حشرات در صدقارچ

 Joop & Vilcinskasها شده است )انواع روابط همزیستی بین آن

این دو گروه از موجودات در برهمکنش با یکدیگر انواع (. 2016
گذارند آنتاگونیستی را به نمایش میتا  ارتباطات همزیستی مفید

(Nicoletti & Becchimanzi 2022.) حشرات  های بیمارگرقارچ
کردن مراحل زیستی طیف وسیعی از حشرات در جهت آلوده

در . (Kaczmarek et al. 2021اند )های مختلف تکامل یافتهبومریز
 712بیش از اذعان شد که  2441سال  یک گزارش در
که در  شده استحشرات شناسایی روی  زابیماریمیکروارگانیسم 

 222گونه ویروس و ریکتسیا،  024گونه باکتری،  22ها، میان آن
 گونه نماتد وجود دارد 12ی و ایاختهگونه تک  244گونه قارچ، 

(Lacey et al. 2001 .) گونه از  1444دیگر، حدود  ایمطالعهدر
جنس قارچی شناخته شد که از عوامل کلیدی تنظیم کننده  144

ها اولین قارچ(. Charnley 2003روند )جمعیت حشرات به شمار می
ت زای حشراامل بیماریوهایی بودند که به عنوان عمیکروارگانیسم

های بیمارگر قارچبعضی (. Lacey et al. 2001شناخته شدند )
حشرات پس از تماس با کوتیکول و ایجاد آپرسوریوم به درون 

 لیدو تو های حشرهکنند و با کلونیزه کردن بافتحشرات نفوذ می
 هاتوکسیناین   .(Gul et al. 2014کشند )، حشرات را میتوکسین

 نیب نیااز شوند می هاقارچکشی باعث افزایش بیماریزایی و حشره
 beauvericinو   Metarhizium Sorokinدر  destruxin توان بهیم

 ،isarolide  ،bassianolide   وbeauverolide    در Beauveria 

Vuill.  .یزاتوسعه و استفاده از عوامل بیماریتاکنون  اشاره کرد 
ها و برخی ، شامل موفقیتزیستیکنترل  عامل، به عنوان حشرات
امروزه، بسیاری از  .استسال گذشته بوده  12ها در شکست

آنتاگونیست  ،عنوان اندوفیتهبیمارگرهای قارچی حشرات ب
 یرشد گیاه فراریشه و محرک کنندهی، کلونیزهگیاه هایبیمارگر

 (.Lacey et al. 2015اند )شناخته شده
عنوان بیمارگر ههای متنوعی ب، گونهیهای مختلف قارچاز شاخه

شاخه بعضی از اعضای یا همراه حشرات گزارش شده است. 
از جمله  (Stramenopilaاز سلسله ) Oomycota قارچیشبه

،  Aphanomyces de Bary،Couchia W.W. Martinهای جنس
Crypticola ،Lagenidium Humber, Frances & A.W. 

Sweeney ،Leptolegnia de Bary ، وPythium Nees  مراحل
آلوده ای هی حشرهاای از میزبانطیف گستردهمختلف رشدی را در 

و حشرات بالغ در  هاپشه)از جمله الروهای آبزی  کنندمی
 24در میان  هاآن میزبانهای گرمسیری تا مناطق بیابانی( و جنگل

از  (.Araujo & Hughes 2016) حشرات قرار دارند راسته از 31تا 
از  هایی(، گونهZygomycetes sensu lato)ها زیگومیست

، Conidiobolus Bref. ،Entomophaga A. Batko هایجنس
Erynia Nowak.،Massospora Peck ، Neozygites Witlaczil و 

Sporodiniella Boedijn عنوان بیمارگر یا همراه حشرات هب
از شاخه  .(Wang & Wang 2017) ندشده ای یو شناسا یجداساز

Ascomycota ،های از جنس یمختلفهای گونهAscosphaera 

L.S. Olive & Spiltoir، Cordyceps Fr.،Hypocrella Sacc. ، 
Torrubiella Boud. ،Paecilomyces Bainier،Paraisaria 

Samson & B.L. Brady ، Tolypocladium W. Gams، 
Beauveria،Verticillium Nees  و Trichoderma Pers.  عنوان به

 ;Samson & Brady 1983گزارش شده است )از حشرات بیمارگر 

Samson et al. 1988; Kouvelise et al. 1999; Wang & Wang 

های قارچی آبزی متعلق ، گونهChytridiomycota(. از شاخه 2017
 و Culicinomyces Couch, Romney & B. Raoهای به جنس

Coelomomyces Keilin ها از حشرات آبزی از جمله الرو پشه
 (.Kaczmarek & Boguś 2021ی شده است )یجداسازی و شناسا

زا( زا و غیربیماریهای موجود در بدن حشرات )بیماریقارچ
بوم اثر شناسی و جمعیت آنها در هر زیستتوانند روی زیستمی

تواند در بهبود های همراه حشرات میبگذارند. شناسایی قارچ
حشرات  توسعههای مدیریتی جهت کنترل حشرات مضر و راهکار
با هدف شناسایی  در این بررسی. مورد استفاده قرار گیردمفید 
های مختلف که قارچی از شاخه هجدای 13 های همراه حشرات،قارچ

بود با  هشد جداسازی ویژه دستگاه گوارش(هاز بدن حشرات )ب
ولی مولک تبارزاییو  ختیشنا های مبتنی بر ریختاستفاده از روش

 شناسایی شد.
 

 هامواد و روش
 حشرات یآورجمع

ها، بلوارها، از پارک 1371-79 هایسالطی هایی که بازدیددر 
 ،)استان خوزستان( اهوازرات شهرهای ااد ،هادانشگاهفضای سبز 

جام ان (گلستان ، گرگان، گنبدکاووس و گالیکش )استانآزادشهر
الرو، پنج عدد )شامل  حشراتزیستی زنده و مرده مراحل  ،گرفت

 حشره کامل(عدد  34و یک عدد کپسول تخم  ، شفیرهسه عدد 
 24 ایشیشهها در ظروف پالستیکی و . نمونهشد آوریجمع
 شناسیقارچ یشگاهبه آزما با درج کد محل جداگانه لیتریمیلی

تا  و شدند منتقل )گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز(
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اجساد ) شیشه در دمای محیط و یخچال درون انجام مراحل کشت،
 داری شدند.نگه مرده(
 

 هاو نگهداری جدایه سازیخالص ،یجداساز
های مختلف اندام همراه حشرات، هایقارچ یجهت جداساز

به مدت  %2 یمسد یپوکلریتبا استفاده از هبدن حشرات قطعات 
پس و سگردید ضد عفونی سطحی )بر اساس اندازه(  یقهدق دویک تا 

 پس از خشک سه بار شستشو شد. این قطعاتبا آب مقطر سترون 
 -نییزمیبس ییغذا یطمح یرو ،سترون یکاغذ صاف وسیلهشدن به

( قرار داده PDA, Alexopoulos & Beneke, 1962آگار ) -دکستروز
 یروز پس از نگهدار پنج تا ده(. Gouli et al. 2013) ندشد

 یکیو تار سلسیوسدرجه  22 با دمای در انکوباتور یپتر یهاتشتک
های به تشتککشت  یطمح یرو ظاهر شده هایمطلق، پرگنه

 .Babaahmadi et alسازی به روش خالص .شدندجدید منتقل 

 یاصورت قطعات کشت داخل تیوب هها بیهجدا انجام شد. (2018)
در داخل تیوب در  سترون اسپور با ماسهسوسپانسیون مخلوط 

 ()دانشکده کشاورزی پزشکیهای زنده گروه گیاهمجموعه قارچ
تعدادی نگهداری شدند. عالوه بر این،  دانشگاه شهید چمران اهواز

در واقع  (IRANهای زنده ایران )کلکسیون ملی قارچدر  هاجدایه از
 ذخیره شدند. )تهران( پزشکی کشورتحقیقات گیاهمؤسسه 

  
 ختیشنامطالعات ریخت

 هایومو کنید شکل پرگنهبررسی ها با شناسی اولیه جدایهریخت
 جهت شناسی متفاوتبا ریخت جدایه چندانجام شد و بر اساس آن 

از شناختی، های ریختبرای بررسی .شد خابتانبررسی دقیق 
 رد متریسانت یکبه قطر  قرص یک در حال رشد،پرگنه  یهحاش

در  ظروف کشت .شد داده قرار PDA یحاو یپتر هایمرکز تشتک
مطلق داخل انکوباتور  تاریکی وسلسیوس درجه  22 ± 2/4 یدما

 یشکل ظاهر. پرگنه روزانه ثبت شد شعاعیرشد  و ندقرار داده شد
، زاییی پرگنه، نحوه کنیدیومرشد هاییژگیپرگنه و رنگ آن، و

 هاریدوسپوکالم ها وومیدیکن ی،مثلیدتول یهااندام شناسییختر
 به روشالم  یکشت قارچ رو. قرار گرفت یابیمورد ارز

(1996)Beneke & Rogers  هاییداسال تهیه . برایشد انجام 
 ،کاتن بلو ،الکتوفنل یزیآمرنگ هایاز محلولیکروسکوپی م

 مشاهده ورمنظ بهشد.  استفاده بلوکاتن-الکتیک و یا الکتوفنلآبی
 Leitz نوری میکروسکوپ از قارچی، ساختارهای گیریاندازه و

Wetzlar میکروسکوپبرداری با استفاده از و عکس شد استفاده 
 مدل دوربین عکسبرداری به مجهز OLYMPUS BX51مدل  نوری

OLYMPUS DP12 برای شناسایی و تطبیق خصوصیات  .شد انجام
ها، های مورد بررسی با توصیف معتبر این گونهجدایه شناختیریخت

ها در محل انتشار و در صورت عدم دسترسی ترجیحا از توصیف آن
 استفاده( http://www.mycobank.orgها )قارچاطالعات از بانک 

 . شد
 

 های ژنیو تکثیر ناحیه DNAاستخراج 
 زمینی سیب مایعدر محیط کشت  منتخب قارچی هایجدایه

در ( PDB, Alexopoulos & Beneke 1962براث ) -دکستروز –
دادن در  تکان با همراه و سلسیوس درجه 22 دمای تاریکی، شرایط

 از استفاده بامیسیلیومی  تودهزیست .رشد یافتند شیکر انکوباتور

 دستگاه درآوری و جمع سترون صافی کاغذ و قیف خآل، پمپ

 ,Freeze Dryer, Alpha 1-2 LDplus, Christ) فریزدرایر

Germany)  شده خشک میسیلیومی تودهانجمادی شد.  –خشک 

هاون  از ازت مایع در استفاده با و منتقل سترون چینی به هاون
 در DNA استخراج زمان تا شده ایجاد پودر .گردید پودر چینی

 Nemati Mandanipour) شد نگهداری سلسیوس درجه -24دمای

et al. 2021.)  استخراج DNA روش به (Raeder & Broda (1985 
 یرتکث یبرا. ( انجام شدAhmadpour et al. 2017تغییر ) اندکی با

و  18S ،ITS1،5.8S  ،ITS2 یاز نواحباز جفت 1244 حدودتوام 
28S  مربوط بهrDNA یآغازگر عموماز جفت ی،اهسته ITS1-F  و

NL4-R (White et al. 1990; O’Donnell 1993) یبرای تمام 
استفاده  Fusarium brachygibbosum Padwickها بغیر از جدایه

و  gapdh هایاز ژنباز جفت 244و  144 حدود یرتکث یبرا شد.
tub2 ، های آغازگر از جفتبه ترتیبgpd1/gpd2  جدایهبرای 

Curvularia Boedijn (Berbee et al. 1999 و )
Btub4Rd/Btub2Fd  های جدایهبرایCladosporium Link  و

Petriella Curzi (Woudenberg et al. 2009 )برای . استفاده شد
به ترتیب از از  tef1αجفت باز از ژن  744و  244تکثیر حدود 
های جدایهبرای  EF1-688F/EF1-986R هایجفت آغازگر

Lasiodiplodia Ellis & Everh. (Carbone & Kohn 1999 و )
Tef-71F/Tef997R برای جدایه Fusarium Link (Shoukouhi 

& Bissett 2008یمرازپل اییرهواکنش زنج. ( استفاده شد (PCR )
 ,Biometra (Analytik-Jena یهامدل یکلربا استفاده از ترموسا

Germany )و Biorad (Bio-Rad, USA ) حرارتی های سیکلو با
 Babaahmadi et al. 2018; Mehrabi-Koushki) انجام شد مناسب

et al. 2017, 2018; Khodadadi-pourarpanei et al. 2019). 
 ذوب مرحلههای ژنی شامل یک برنامه حرارتی برای تکثیر ناحیه
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چرخه  32به مدت سه دقیقه،  سلسیوسدرجه  70اولیه در دمای 
برای  سلسیوسدرجه  70ای در دمای ثانیه 34 مرحله)شامل یک 

 ،21 (gapdh) (،ITS-LSU) 20ثانیه در دمای  34 ؛سازیواسرشته
14 (tub2) 29 و (tef1αدرجه ) برای اتصال آغازگرها و سلسیوس 
( و سلسیوس برای بسط آغازگرهادرجه  92ای در دمای ثانیه 74

به مدت پنج دقیقه  سلسیوسدرجه  92نهائی در  بسط مرحلهیک 
 .بود

 
 مولکولی تبارزاییبالست و یابی، جستجوی توالی

هدف نیز که دارای باند غیر ،هاتعدادی از نمونه PCRمحصوالت 
 GF-1 AmbiCleanبا استفاده از کیت استخراج از ژل بود، 

(Vivantis, Malaysia برابر دستورالعمل ارایه )سازی شده خالص
یا هر دو )برگشت  یابا استفاده از آغازگرهای رفت  یابیتوالی گردید.

های وسیله شرکتهببود( ن مناسبدر مواردی که خوانش اولیه 
(، Humanizing Genomics, Macrogen, South Korea)ماکروژن 

-یتوال)تهران، ایران( انجام شد.  تیکژننرگس )اهواز، ایران( و کدون
 ندشد یراستاریو BioEdit ver 4.0.6.2 افزاربا استفاده از نرم ها
(Hall 1999). یههر جدا یو معکوس هر ژن برا رویشپ هایخوانش 

 DNABaser ver 3.5.0  (www. DNABaserافزاربا استفاده از نرم

.com ) به  تکثیری دست آمده از نواحیههای بتوالی. شدمونتاژ
معرفی و با استفاده از الگوریتم  NCBIپایگاه اطالعات ژنوم 

های های بالست و توالیی هیتیبرای شناسا بالستجستجوی 
یپ ت توالی ناحیه هدف از سویهجستجو شد.  نزدیک شناخته شده

های مورد بررسی و )در صورت عدم دسترسی، سویه غیرتیپ( گونه
 میان تبارزاییروابط دانلود شد.  NCBIاز بانک ژن خویشاوند آنها 

موجود در  هایگونه یرپژوهش و سا ینمورد مطالعه در ا هایگونه
 هایالگوریتمبا استفاده از  هافیلوگرام ،NCBI داده یگاهپا

با کمک ( MP)جویی بیشینه صرفهو ( ML)نمایی بیشینه درست
 .(Tamura et al. 2013) ندشد ساخته MEGA ver6.0 افزارنرم

استراپ آزمون بوت در تبارزاییهای تکاملی درختان اعتبار شاخه
(BS ) تبارزاییو تحلیل  در تجزیهگیری کاذب بار نمونه 1444با 

 دست آمد.هبافزار  وسیله این نرمهانجام شده ب
 

 و بحث ایجنت
نمونه از مراحل زیستی حشرات )زنده و  72 پژوهش، یندر ا

، Acrididae، Cerambycidae، Hesperiidaeهای تیرهمرده( از 
Miridae ،Noctuidae، Papilionidae ،Reduviidae ،

Scarabeidae ،Tenebrionidae و Tetrigidae  از شهرهای
و  آوریجمعاهواز، آزادشهر، گرگان، گنبدکاووس و گالیکش 

جدایه قارچی از آنها بدست آمد. بر اساس تنوع  144
جدایه،  13ها(، تنها نه و کنیدیومشناسی اولیه )شکل پرگریخت

 & Auxarthron G.F. Orrهای شامل یک جدایه از جنس

Kuehn ،Biscogniauxia Kuntze ، Metarhizium، Petriella ،
Phascolomyces Boedijn، Cladosporium، Curvularia و 

Fusarium و دو جدایه از Lasiodiplodia سه جدایه از جنس و 
Nigrospora Zimm. ،تبارزاییشناسی دقیق و برای ریخت 

از  .(1مولکولی انتخاب و در این بررسی شناسایی شدند )جدول 
 .A هایو گونه Phascolomycesها، جنس بین این قارچ

kuehnii kuehnii (Arx) M. Solé, Cano & Guarro، L. 

mediterranea Linaldeddu, Deidda & Berraf-Tebbal ،N. 

gorlenkoana Novobr.  وN. osmanthi Mei Wang & L. Cai 
شوند. جزئیات شناسایی این برای اولین بار از ایران گزارش می

های جدید برای میکوبیوتای ایران در ادامه ها و توصیف گونهگونه
 به تفکیک آورده شده است.

 
 . NCBIدر بانک ژن  هاآن های نوکلئوتیدیهای دسترسی توالیمطالعه و شمارهمورد  یهاهیجدا .1جدول 

Table 1. The isolates under study and their accession number of the nucleotide sequences in NCBI GenBank.  
Accession numbers in NCBI GenBank Isolate numbers Species name 

tef1α  tub2 gapdh 28S ITS 
- - - - MN518371 IRAN 3378C; SCUA-Agh-18 Auxarthron kuehnii 

- - - - MN518367 IRAN 3377C; SCUA-Agh-12 Biscogniauxia sp. 

- MN520424 - - MN518375 SCUA-Agh-41 Cladosporium halotolerans 

- - MN520425 MN517547 MN518365 CBS 144685; IRAN 3873C; 
SCUA-Agh-04 

Curvularia mosaddeghii 

MN520430 - - - MN519702 IRAN 3875C; SCUA-Agh-25 Lasiodiplodia mediterranea 

MN520431 - - - MN519703 IRAN 3876C; SCUA-Agh-44 L. mediterranea 

- - - - MN518376 IRAN 3877C; SCUA-Agh-46 Metarhizium brunneum 

- - - MN517546 MN518364 SCUA-Agh-03 Nigrospora gorlenkoana 
- - - - MN518373 IRAN 3380C; SCUA-Agh-27 N. oryzae 

- - - - MN518374 IRAN 3381C; SCUA-Agh-28 N. osmanthi 

MN520429 - - - - SCUA-Agh-13 Fusarium brachygibbosum 

- - - - MN518378 SCUA-Agh-11 Phascolomyces articulosus 

- MN520432 - - MN518369 IRAN 3874C; SCUA-Agh-15 Petriella guttulata 
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 ITS1/NL4 هایمراز با جفت آغازگرای پلیواکنش زنجیره
های )برای جدایه Btub2Fd/Btub4Rdها( و )برای تمام جدایه

Cladosporium  وPetriella منجر به ایجاد قطعات ( به ترتیب
هایی از جفت باز شد. تکثیر بخش 244و  1244تکثیری حدود 

-EF1-688F/EF1 هایبا استفاده از جفت آغازگر tef1αژن 

986R برای جدایه( هایLasiodiplodia و )Tef-71F/Tef997R 
به ترتیب منجر به ظهور باندهای  (Fusarium های)برای جدایه

جفت باز در ژل آگارز شد. همچنین تکثیر  724و  024حدود 
با استفاده از جفت آغازگر اختصاصی  gapdhهایی از ژن بخش

gpd-2/gpd-1  جفت باز برای  144منجر به ظهور باندهای حدود
های تولید شده در ژل آگارز شد. توالی Curvulariaهای جدایه

 1های دسترسی ذکر شده در جدول طالعه تحت شمارهدر این م
ژنی مبتنی بر ناحیه درختان تک ثبت شدند. NCBIدر بانک ژن 

ITS های برای گونهAuxarthron ،Biscogniauxia ،
Metarhizium ،Nigrospora و Petriella شدند )شکل ساخته 

 tef1aژنی مبتنی بر ناحیه درخت تک Fusarium(. برای گونه 1
ترکیب  ژنی مبتنی بر (. درختان دو2)شکل  دست آمدبه

 ITS(، 3)شکل  Curvulariaبرای گونه  gpdhو  ITSهای ناحیه
 tub2و  ITS( و 0)شکل  Lasiodiplodiaبرای گونه  tef1aو 

 شدند. ساختهنیز ( 2)شکل  Cladosporiumبرای گونه 
 تحلیل دو و آمده از تجزیهدستهب تبارزاییتوپولوژی درختان 

قریبا ت جویی بیشینه نمایی بیشینه و صرفهدرستالگوریتم 
نمایی بیشینه در مقاله مشابه بود و بر اساس آن درختان درست
استراپ هر دو الگوریتم ارایه شدند اما اعداد اعتبارسنجی بوت

(MLBP  وMPBP )ها درج شدند.در محل ریشه 

 

 & Auxarthron kuehnii (Arx) M. Solé, Cano گونه -1

Guarro, Mycological Research 106 (4): 393 (2002) 
م کپسول تخ، (شهر آزادشهر)استان گلستان بررسی شده:  نمونه

 ، حمیده اغیل )جدایه12/7/71، (Blattodea سوسری )راسته

IRAN 3378C). 
پس از هفت روز در شرایط  PDAقطر پرگنه روی محیط کشت 

سفید و با پرگنه  متر،میلی 22درجه سلسیوس،  22 ± 2/4دمایی 

، منشعب هاریسهگذشت زمان در مرکز کرمی و شیری رنگ؛ 

 هایکالف تشکیل دهنده یی،غذا یطفرورفته در مح یا سطحی

ز ها اای شکل روی سطح پرگنه و کنیدیومدر هم پیچیده دایره

-3/2ابعاد خمیده، به کمی گاهی تاای، نوع آرتروسپور، استوانه

1/1 (1/2-) 2/9-1/0 (-2/3میکرومتر ) شکل  مشاهده گردید(

1.) 

 این جدایه با سویه ،ITSدر جستجوی بالست مبتنی بر توالی 

درصد شباهت نوکلئوتیدی  A. kuehnii CBS 539.72 0/77تیپ 

 ITSبر اساس ناحیه  شده میترس. در درخت تبارزایی نشان داد

بندی شد و (، جدایه مورد تحقیق با سویه فوق خوشه1)شکل 

 ,MLBP: 99%یک شاخه تکاملی با اعتبار باال ایجاد کردند )

MPBP: 100% با نام  1791(. این گونه در سالAmauroascus 

kuehnii Arx  به جنس  2442توصیف شد ولی در سال

Auxarthron ( منتقل شدSole et al. 2002a جنس .)

Auxarthron هایی با شامل یک گروه نسبتا همگن از گونه

های ظاهری و آسکوسپورهای مشابه است ها، ویژگیژیمنوتسیوم

 Currahهای پیرامونی است )ها بر اساس زائدهو تمایز بین گونه

1985; Sole et al. 2002b.)  قارچAuxarthron  یکی از

و رده  Onygenalesهای متعلق به راسته جنس

Eurotiomycetes باشد که در محیط محتوی پروتئین می

های (. گونهGuarro et al. 2002کنند )کراتین زندگی می

Auxarthron ( آسکوکارپ ژیمنوتسیومgymnothecium که از )

شده با دیواره ضخیم تشکیل شده است،  تنیدههای درهم ریسه

 این کند و احتماال این ساختار جنسی در پراکندگیایجاد می

از  (.Greif & Currah 2003قارچ به واسطه بندپایان نقش دارد )

از سیست  A. alboluteum Sigler, Hambl. & Flisاین جنس، 

شده  گزارشدر ایران  Heterodera filipjevi Madzhidovنماتد 

برای اولین  A. kuehniiگونه (. Karimpour et al. 2021است )

ر های دیگشود. در تحقیقات گذشته گونهبار از ایران گزارش می

 .A. brunneum (Rostrup) Orr & Kuehn ،Aاین جنس، شامل 

umbrinum (Boudier) Orr & Plunkett  وA. conjugatum 

(Kuehn) Orr & Kuehnعنوان بیمارگر ، به دفعات از حشرات به

 (. Majchrowicz 2004جداسازی و شناسایی شده است )
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 یلو تحل یهکه در تجز Petriellaو  Auxarthron، Biscogniauxia، Metarhizium ،Nigrospora هاییهجدا یبرا یژنتک تبارزایی درخت .1شکل 

 توپر دایره با تحقیقدر این  شده یبررس هاییهدست آمده است. آرابه K2 + Gبا استفاده از مدل  ITS ناحیه یبر اساس توال یشینهب یدرست نمائ

با تبارزایی درخت  ها آورده شده است.در محل گره یبدرصد به ترت 24باالتر از  MPBPو  MLBP استراپبوتاعداد  .است شده داده نشان

Arthrinium vietnamense IMI 99670  های تیپ با حرف سویهدار شده است. ریشه یآرایه خارجبه عنوانT .نشان داده شده است 
Figure 1. Single-locus phylogenetic tree of Auxarthron, Biscogniauxia, Metarhizium, Nigrospora  and Petriella isolates, 

constructed using a maximum likelihood analysis, based on ITS region under K2+G model. The taxa under study are shown 

with filled circles. BS values at the nodes indicate MLBP and MPBP greater than 50 %, respectively. Phylogenetic tree was 

rooted with Arthrinium vietnamense IMI 99670 as outgroup taxon. Ex-Type strains indicated with T letter. 
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در تجزیه و تحلیل درست که  FSAMSCای کمپلکس گونه در Brachygibbosum تکاملیاعضای شاخه ژنی برایتک تبارزاییدرخت . 2شکل 

با دایره توپر نشان داده شده در این تحقیق شده بررسی دست آمده است. آرایهبه K2 + Gبا استفاده از مدل  tef1aنمائی بیشینه بر اساس توالی 

 Fusarium nelsoniiدرخت تبارزایی با  ها آورده شده است.ترتیب در محل گرهدرصد به 24باالتر از  MPBPو  MLBPاستراپ اعداد بوت است.

NRRL 13338 حرف های تیپ باسویه دار شده است.ریشه یبه عنوان آرایه خارج T  .نشان داده شده است 
Figure 2. Single-locus phylogenetic tree for mambers of Brachygibbosum clade whithin FSAMSC complex constructed, 

using a maximum likelihood analysis, based on tef1a region under K2+G model. The taxon under study is shown with filled 

circles. BS values at the nodes indicate MLBP and MPBP greater than 50 %, respectively. Phylogenetic tree was rooted with 

Fusarium concolor NRRL 13994 as outgroup taxon. Ex-Type strains indicated with T letter.  
 

 

و  ITSهای که در تجزیه و تحلیل درست نمائی بیشینه بر اساس ترکیب ناحیه Curvularia هایژنی برای جدایه دو تبارزاییدرخت  .3شکل 

gpdh  با استفاده از مدلK2+G استراپ اعداد بوت نشان داده شده است. با دایره توپردر این تحقیق شده بررسی دست آمده است. آرایهبهMLBP 

به  Curvularia shahidchamranensis IRAN 3133Cدرخت تبارزایی با  ها آورده شده است.ترتیب در محل گرهدرصد به 24باالتر از  MPBPو 

  نشان داده شده است. Tهای تیپ با حرف سویه دار شده است.ریشه یعنوان آرایه خارج
Figure 3. Two-locus phylogenetic tree of Curvularia isolate constructed, using a maximum likelihood analysis, based on 

combined sequences of ITS and gpdh regions under K2 + G model. The taxon under study is shown with filled circles. BS 

values at the nodes indicate MLBP and MPBP greater than 50 %, respectively. Phylogenetic tree was rooted with Curvularia 

shahidchamranensis IRAN 3133C as outgroup taxon. Ex-Type strains indicated with T letter.  
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و  ITSهای که در تجزیه و تحلیل درست نمائی بیشینه بر اساس ترکیب ناحیه Lasiodiplodia هایجدایهبرای ژنی  دو تبارزاییدرخت  .4شکل 

tef1a  با استفاده از مدلK2 + G استراپ اعداد بوت با دایره توپر نشان داده شده است.در این تحقیق شده دست آمده است. آرایه بررسیبهMLBP 

به عنوان آرایه  Botryosphaeria rhodina CMV 9074درخت تبارزایی با  ها آورده شده است.ترتیب در محل گرهدرصد به 24باالتر از  MPBPو 

 نشان داده شده است. Tهای تیپ با حرف سویه دار شده است.ریشهی خارج

Figure 4. Two-locus phylogenetic tree of Lasiodiplodia isolate constructed, using a maximum likelihood analysis, based on 

combined sequences of ITS and tef1a regions under K2 + G model. Taxon under study are shown with filled circles. BS 

values at the nodes indicate MLBP and MPBP greater than 50 %, respectively. Phylogenetic tree was rooted with 

Botryosphaeria rhodina CMV 9074 as outgroup taxon. Ex-Type strains indicated with T letter. 

 

 

و  ITSهای که در تجزیه و تحلیل درست نمائی بیشینه بر اساس ترکیب ناحیه Cladosporium هایژنی برای جدایه درخت تبارزایی دو .5شکل 

tub2  با استفاده از مدلTN93 + G استراپ شده در این تحقیق با دایره توپر نشان داده شده است. اعداد بوتدست آمده است. آرایه بررسیبه

MLBP  وMPBP  ها آورده شده است. درخت تبارزایی با ترتیب در محل گرهدرصد به 24باالتر ازCercospora kikuchii CPC 5068 عنوان آرایهبه 

 نشان داده شده است. Tهای تیپ با حرف دار شده است. سویهریشه یخارج
Figure 5. Two-locus phylogenetic tree of the Cladosporium isolate constructed, using a maximum likelihood analysis, based 

on combined sequences of ITS and tub2 regions under TN93+G model. Taxon under study are shown with filled circles. BS 

values at the nodes indicate MLBP and MPBP greater than 50 %, respectively. Phylogenetic tree was rooted with Cercospora 

kikuchii CPC 5068 as outgroup taxon. Ex-Type strains indicated with T letter. 
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درجه  22در دمای  PDAروزه روی محیط  10پرگنه  .a .( IRAN 3378C)جدایه Auxarthron kuehniiگونه های ریخت شناختی ویژگی .6شکل 

 (.Blattariaمیزبان )حشره .c ها،کنیدیوم .b سلسیوس،
Figure 6. Auxarthron kuehnii (IRAN 3378C). a. 14 d old colony, b. Conidia, c. Host insect (Coleoptera). 

 

  .Biscogniauxia sp گونه -2

پارک ملی )استان گلستان، گرگان بررسی شده:  نمونه

، تیره Coleopteraای سوسک )راسته گونه، حشره کامل (گلستان

(Cerambycidae ،22/1/71حمیده اغیل )جدایه ، IRAN 

3377C.) 

های با سویهاین جدایه  ITSتوالی  ،بالست در جستجوی

Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze و B. 

rosacearum Bx26 144  درصد شباهت نوکلئوتیدی دارد. در

(، جدایه مورد 1)شکل  ITSدرخت تبارزایی مبتنی بر ناحیه 

بندی شد و یک خوشه B. rosacearum Bx26بررسی با سویه 

گونه . (MLBP: 96%, MPBP: 99%) شاخه تکاملی ایجاد کردند

B. rosacearum  درختان شانکر ساقهبا بررسی تعدادی جدایه از 

Cydonia oblonga Mill. ،Prunus domestica L. و Pyrus 

communis L.  خانواده ازRosaceae ه استمعرفی و توصیف شد 

(Raimondo et al. 2016) . یرو ییزایماریب آزمون دراین گونه 

 استروما دیتول بود، شده یجداساز آن از که ییهازبانیم ساقه

شناختی بررسی ریخت(. Raimondo et al. 2016) ه استکرد

ها از سویه تیپ جدایه مورد بررسی نشان داده که طول کنیدیوم

(. 9/2-3/1در مقابل  1/3-9/2کوچکتر است )این گونه 

 .Bگونه  B. rosacearumترین خویشاوند به نزدیک

mediterranea (De Not.) Kuntze  است که در آن اندازه آسک

در ایران، (. Raimondo et al. 2016و آسکوسپور بزرگتر است )

از درختان بادام جداسازی شده است  B. rosacearumگونه 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov .) گونهB. mediterranea  از

 های گیاهیجمله جنس بیشتر مناطق دنیا از گیاهان مختلف، از

Castanea Miller ،Carpinus L. ،Corylus L. ،Eucalyptus 

L'Hér، Fagus L. ،Fraxinus L.، Juglans L.،Lithocarpus 

Blume  ،Pisonia L. و Quercus L. ، جداسازی و شناسایی شده

یکی  B. mediterranea(. گونه Zibarova & Kout 2017است )

های قارچی در حوزه مدیترانه بوده و ترین بیمارگراز شایع

عنوان عامل بیماری شانکر ذغالی درخت بلوط شناخته شده به

عنوان عامل نکروز روی (. این بیمارگر بهSantos 2003است )

 Quercus castaneifoliaهای درخت بلند مازو )شاخهها و ساقه

C. A. Mey( بلوط ایرانی ،)Q. brantii Lindl. و درخت آزاد ) 

Zelkova carpinifolia (Pall.) K.Koch  از ایران گزارش شده

 Henriques(. در مطالعات قبلی )Mirabolphathi 2013است )

et al. 2014عنوان ناقله(، برخی حشرات ب 

اند که از آن جمله شناخته شده  Biscogniauxiaهایگونه

و  Platypus Herbst  ،Agrilus Curtisهای توان به جنسمی

Tropideres Schönherr .اشاره کرد  

 

 & Cladosporium halotolerans Zalar, de Hoog گونه -3

Gunde-Cim., Studies in Mycology 58: 172 (2007) 
شهرک )اهواز استان خوزستان، شهرستان بررسی شده:  نمونه

، تیره Hemipteraای سن )راسته حشره کامل گونه، (نفت

Miridae) ،11/7/71جدایه( حمیده اغیل ، SCUA-Agh-41). 
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این جدایه با  ،ITSدر جستجوی بالست مبتنی بر ناحیه 

C. halotolerans CBS 119416 (= EXF 572 )های تیپ سویه

 و 0/77 به ترتیب C. endophyticum MFLUCC 17-0599 و
شباهت نوکلئوتیدی نشان داد. همچنین بر اساس توالی  144%

tub2،  با سویه  %144این جدایهhalotolerans dH12991  C. 

(EF101423 )ژنی مبتنی تشابه نشان داد. در درخت تبارزایی دو 

 تیپ یسویه(، این جدایه با 2)شکل  tub2و  ITSهای بر ناحیه

C. halotolerans EXF 572 بندی شد و یک شاخه خوشه

. (MLBP: 58, MPBP: 94) ایجاد کردناکافی تکاملی با ارزش 

 C. halotoleransبا توصیف سویه تیپ  C. halotoleransگونه 

CBS 119416های زارالعاد شور نمک، جداسازی شده از آب فوق

با (. این گونه Zalar et al. 2007) ه استشد یمعرفنامیبیا، 

ای، ضخامت زیاد یاخته 1-2های ثانویه داشتن راموکنیدیوم

سنجی  ها و ریخترها و کنیدیومبمدیواره عرضی کنیدیو

 .C همچونهای خویشاوند ها از گونهها و راموکنیدیومکنیدیوم

dominicanum Zalar, de Hoog & Gunde-Cimerman  وC. 

lebrasiae  قابل( تفکیک استZalar et al. 2007 .)های سویه

استوایی، یخ قطبی، های شور در مناطق نیمهدیگر این قارچ از آب

ها و گیاهان جداسازی شده سنگ های انسان و دام، تختهزخم

(. در ایران، این گونه از سطوح داخلی Zalar et al. 2007است )

 .Citrullus colocynthis Schradهای پزشکی و گیاه در محیط

های گونه برخی(. Ershad 2009جداسازی شده است )

Cladosporium و حشرات  حیوانی گیاهی، هایبیماری عامل

دستگاه از  دو تحقیقدر  (.De Hoog et al. 2000هستند )

 Cladosporium جنس ،های آلمانی و آمریکاییگوارش سوسری

  (.Pai et al. 2004; Saichua et al. 2008ه است )مشاهده شدنیز 

 

 & Curvularia mosaddeghii Mehrabi-Koushki گونه -0

Farokhinejad, Mycosphere 9(4): 641 (2018) 
محوطه )استان خوزستان، شهرستان اهواز شده: بررسی نمونه

)راسته پروانه ای حشره کامل گونه، (چمرانشهید دانشگاه 

Lepidoptera، تیره Hesperiidae) ،24/9/71 حمیده اغیل ،

 (.CBS 144685 )جدایه

 ITSمبتنی بر هر دو ناحیه  بالستنتایج حاصل از جستجوی 

 تیپ نشان داد که این جدایه با سویه ،gpdhو 

C. mosaddeghii IRAN3131C ،  درصد  144و  2/77به ترتیب

نی ژ دو تبارزاییشباهت نوکلئوتیدی دارد. این جدایه در درخت 

 سویه(، با 3)شکل  gpdhو  ITSهای مبتنی بر ترکیب ناحیه

ندی شد و یک خوشه ب  C. mosaddeghii IRAN3131Cتیپ

 ,MLBP: 99%) ایجاد کردندشاخه تکاملی با اعتبار کافی 

MPBP: 100%) گونه .C. mosaddeghii  اولین بار از برگ

و لوبیا ( Syzygium cumini (L.) Skeels)درخت جامبو 

در ایران  (.Vigna unguiculata (L.) Walp) بلبلیچشم

ترین ویژگی (. مهمHeidari et al. 2018جداسازی و توصیف شد )

که در سومین است ای یاخته های چهارآن، داشتن کنیدیوم

ود. شصورت نابرابر متورم شده و باعث خمیدگی آن میهیاخته ب

شناسی از سه گونه خویشاوند خود، شامل این گونه از نظر ریخت

C. hominis Da Cunha, Madrid, Gené & Cano ، 
C. muehlenbeckiae Madrid, Da Cunha, Gené, Guarro & 

Crous  وC. pisi Y. Marin & Crous های ، با داشتن کنیدیوم

در  Curvulariaشود. چند گونه جنس تر متمایز میاریکب

 Hoog etداران دخیل هستند )طلبانه مهره های فرصتآلودگی

al. 2005های (. تعدادی از گونهCurvularia  در طبیعت به

 Tadych et al. 2012; Gautamشوند )عنوان اندوفیت یافت می

et al. 2013; Jena & Tayung 2013; Heidari et al. 2018 .)

و بیمارگر هستند  گندروی ،فیتها نیز اپیتعدادی از گونه

(Manamgoda et al. 2015.) هایجنسCurvularia   و

Penicillium های طلب از راستهفرصت هایعنوان قارچهب

 Ferial et) مختلف حشرات در کشور گینه جداسازی شده است

al. 2017). های در این مطالعه، قارچAlternaria Nees ،

Bipolaris Shoemaker ،Cladosporium ،Mucor Fresen. ،

Phytophthora de Bary ،Pyricularia  وRhizopus Ehrenb. 

هایی که حشرات حامل آنها هستند، شناسایی عنوان قارچهب

 شدند. 
 

 ,Fusarium brachygibbosum Padwick گونه -2

Mycological Papers 12: 11 (1945) 
منطقه )گالیکش استان گلستان، شهرستان بررسی شده:  نمونه

ای ملخ شاخک کوتاه )راسته حشره کامل گونه، (نیل کوه

Orthoptera تیره ،Acrididae) ،12/9/71حمیده اغیل )جدایه ، 

SCUA-Agh-13.) 
یه نشان داد که جدااین  بالست جستجوی حاصل از یجنتا

 F. brachygibbosum CBS 131252 با سویهآن  tef1αتوالی 

(JX118981)، 144 شباهت نوکلئوتیدی دارد. در درخت  درصد
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جدایه مورد بررسی با  ،(2)شکل  tef1αتبارزایی مبتنی بر ناحیه 

 ایجاد کردبندی شد و یک شاخه تکاملی ه خوشهاین سوی

(MLBP: 77%, MPBP: 77%.) گونه F. brachygibbosum  در

این گونه (. Padwick 1945معرفی و توصیف شد ) 1702سال 

 .Fدر کمپلکس   Brachygibbosumمتعلق به شاخه تکاملی 

sambucinum Fuckel  (FSAMSC )ای است. کمپلکس گونه

FSAMSC های تکاملی شاخهBrachygibbosum  ،
Graminearum ،Longipes ،Sambucinum ،

Sporotrichioides  شود جدید را شامل می یک دودمانو

(Laraba et al. 2021 .) شاخه تکاملی درBrachygibbosum ، 
 واست دودمان تبارزایی )گونه تبارزایی( کشف شده  13تاکنون 

 هایگونهشامل )گونه برای دو دودمان نامگذاری و توصیف  تنها

F. brachygibbosum  وF. transvaalense Sand.-Den., 

Crous & W.J. Swart )ارایه ( شده استLaraba et al. 2021 .)

تر از های بلندداشتن کالمیدوسپور و ماکروکنیدیومبا این گونه 

شود. در متمایز می .F. avenaceum (Fr.) Saccگونه خویشاوند 

 Avena sp.  ،Citrus ایران، این گونه از برخی گیاهان از جمله

unshiu Marcow.، Mentha piperita L، Nerium oleander 

L.  و.LZea mays    جداسازی و شناسایی شده است

( ;2014 et al.Mirhosseini ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Habibi et al. 2018.) های جنسگونه Fusarium های مهم قارچ

ی هستند هایمایکوتوکسین کنندهبیمارگر گیاهی، انسانی و تولید

که برای سالمتی انسان و حیوانات از جمله برخی حشرات 

از  Fusariumهای جنس خطرناک هستند. تعدادی از گونه

بیمارگر، عنوان بیمارگر یا همراه غیرمراحل زیستی حشرات، به

، .Fusarium javanicum (Fr.) Saccجداسازی شده است، مانند 

F. moniliforme J. Sheld.  ،F. solani (Mart.) Appel & 

Wollenw. ،Fusarium roseum Link   وF. oxysporum 

Schltdl. (Sharma & Marques 2018) در یک بررسی در ایران .

(Asadalapour et al. 2010 ،)12 قارچی از جمله  گونهF. 

verticillioides (Sacc.) Nirenberg  مختلف  حشرات از

  شده است. شناسایی و جداسازی

 

 Lasiodiplodia mediterranea Linaldeddu, Deidda گونه -1

& Berraf-Tebbal, Fungal Diversity 71: 207 (2014) 

حشره ، (آزادشهر)استان گلستان، بررسی شده:  هاینمونه

، (Scarabeidae، تیره Coleoptera)راسته  ای سوسککامل گونه

 IRAN و IRAN 3876C  های، حمیده اغیل )جدایه12/9/71

3875C.)  

پس از سه روز در شرایط  PDAقطر پرگنه روی محیط کشت 

ابتدا سفید رنگ،  متر،میلی 91درجه سلسیوس،  22 ± 2/4دمایی 

ا حاشیه ب سبز تیره مایل به خاکستری تر به رنگبه تدریج تیره

افته یرشد کرکی و منشعب، به صورت  هایسیلیوممی؛ خاکستر

 PDAهیچ اندام باردهی روی محیط  در مرکز به صورت هوایی.

 (.9تشکیل نشد )شکل 

 های مورد بررسییهجدا بالستنتایج حاصل از جستجوی 

 تیپ آنها با سویه tef1αو  ITSنشان داد که توالی 

L. mediterranea CBS 137783 (= BL1،) 144  درصد شباهت

شده بر ژنی ساخته در درخت تبارزایی دو .نوکلئوتیدی دارد

 با سویهها (، این جدایه0)شکل  tef1aو  ITSهای اساس ناحیه

یجاد اناکافی بندی شدند و یک شاخه تکاملی با ارزش خوشه تیپ

 L. mediterraneaگونه (. MLBP: 80%, MPBP: 83%کردند )

 & L. pseudotheobromae A.J.L. Phillips, A. Alvesو 

Crous  سه جفت باز در ناحیهITS  جفت باز در ناحیه  7وtef1α 

های (. ویژگیLinaldeddu et al. 2014تفاوت دارند )

ها را از سایر گونه L. mediterraneaشناختی که گونه ریخت

تر، اندازه دیواره عرضی های بزرگکند شامل کنیدیوممتمایز می

در  (.Linaldeddu et al. 2014و پارافیزهای منشعب است )

 دهنده گونهعنوان ناقل و انتشارتحقیقات گذشته، حشرات به

Lasiodiplodia theobromae شده است ) معرفیNago et al. 

با حشرات چوبخوار   Lasiodiplodiaهای همراهی گونه(. 1997

 Mohammadi) دیده از آنها گزارش شده استهای آسیبو شاخه

& Sharifi 2016 .) برای اولین بار از ایران گزارش این گونه

 شود.می

 

 Metarhizium brunneum Petch, Transactions of گونه -9

the British Mycological Society 19 (3): 189 (1935) 
ه شفیر، (گنبدکاووس)استان گلستان بررسی شده:  نمونه

، (Papilionidae، تیره Lepidopteraای پروانه )راسته گونه

 (.IRAN 3877C ، حمیده اغیل )جدایه12/9/71

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 این جدایه با سویه ،ITSمبتنی بر توالی  بالستدر جستجوی 

درصد شباهت  M. brunneum CBS 316.51 ،9/77تیپ 

والی شده مبتنی برتترسیم نوکلئوتیدی دارد. در درخت تبارزایی 

ITS  بندی شد خوشه (، جدایه مورد بررسی با این سویه1)شکل

استراپ ناکافی ایجاد کردند و یک شاخه تکاملی با ارزش بوت

(MLBP: 86%, MPBP: 98%این گونه با توصیف .)  سویه تیپ

M. brunneum CBS 316.51 جداسازی شده از یک حشره تیره ،

Cicadellidae ( در فیلیپین، معرفی شدPetch 1935 .) 

 
 یرو روزه 14 پرگنه .Scarabaeidae، b-c رهیاز ت میزبانحشره  .a .(IRAN 3876C هیجدا)  Lasiodiplodia mediterraneaگونه .7 شکل

 .یو پشت ییدر سطح رو وسیدرجه سلس 22 یدر دما PDA طیمح
Figure 7. Lasiodiplodia mediterranea (IRAN 3876C). a. Host insect from the family Scarabaeidae, b-c. 10 d old colony 

on PDA in top and reverse sides. 

 

ها از گونه با شکل و رنگ فیالید M. brunneumگونه

Metarrhizium anisopliae شود. در ایران این گونه متمایز می

 Galleriaگذاری خاک با الرو از خاک )به روش طعمه

mellonella( در شاهرود جداسازی شده است )Farokhy et al. 

2018.) 

از عوامل قارچی  Beauveriaو  Metarhiziumهای گونه

طلب هستند که مرحله زندگی انگلی را در میزبان زنده و فرصت

 کنند.ساپروفیتی را روی اجساد حشرات طی میمرحله 

 M. anisopliaeدر آلودگی بوسیله میزبان اختصاصی بودن 

(Metschnikoff) Sorokin به  هاتوانایی اتصال اسپوره ب

ده ارتباط دارد اسکارابی هایسوسکها و پشه الرو کوتیکول

(Zebold et al. 1979.)  

 

 ,Nigrospora oryzae (Berk. & Broome) Petch گونه -2

Journal of the Indian Botanical Society 4: 24 (1924) 

-منطقه)استان خوزستان، شهرستان اهواز بررسی شده:  نمونه

 شاخک کوتاه ملخای کامل گونهحشره، (پارک ساحلی کیانپارس

، حمیده اغیل 11/7/71، (Acrididae، تیره Orthoptera)راسته 

 (.IRAN 3380C )جدایه

 .N با سویه یهجدااین  ITS، توالی بالستدر جستجوی 

oryzae Jc-3 (MN317342)، 2/77  درصد شباهت نوکلئوتیدی

(، این 1)شکل  ITSمبتنی بر ناحیه  تبارزاییدارد. در درخت 

N. oryzae LC2693 (Yuanyuan et al. 2020 )جدایه با سویه 

قرار  شاخه تکاملی در یک خویشاوندهای ی از گونهیهاسویه و

اولین  N. oryzaeگونه . (MLBP: 65%, MPBP: 68%)گرفتند 

توصیف شد  Monotospora oryzae Berk. & Broomeبا نام بار 

. (Kirk et al. 2001منتقل شد ) Nigrosporaولی بعدا به جنس 

 جهانی توزیع با آسکومیستی هایجزو قارچ Nigrosporaجنس 

 نوانعکه در تحقیقات مختلف به است گسترده میزبانی دامنه و

 ساپروفیت عنوانبه مختلف و یا گیاهان ساقه و برگ از اندوفیت

 ;Mason 1927) است شده جداسازی برگ حشرات و مرده الرو از

Wu et al. 2009; Thalavaipandian et al. 2011 ).  ماده

 .N توسط گونه شده تولید( Phomalactone) فومالکتون

spherical (Sacc.) E.W. Mason ها تاثیر کنترلی داردروی پشه 

(Meepagala et al. 2015)( .Doroodgar et al. (2005) 

آلمانی  سوسری بدن از سطح خارجیرا  Nigrosporaهای گونه

همچون  گیاهانیاز  N. oryzaeدر ایران، گونه اند. کرده جداسازی

ترش، ای، لیمو، ذرت، ذرت خوشهبرگچای، نارنج، نارنج سه

نارنگی، پرتقال، انشیو، سوروف، پنبه آمریکایی، جو و برنج در 

آباد، عباسازندران )م مناطق مختلف ایران از جمله گیالن و

 Ershadگزارش شده است ) (نوشهر، رامسر، چالوس و تنکابن

2009 .) 

 ,Nigrospora osmanthi Mei Wang & L. Cai گونه -7

Persoonia 39: 135 (2017) 
محوطه )استان خوزستان، شهرستان اهواز بررسی شده:  نمونه

، Lepidoptera پره )راستهای شبالرو گونه، (مجتمع خوابگاهی
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 IRAN ، حمیده اغیل )جدایهNoctuidae) ،12/7/71تیره 

3381C.) 

پس از چهار روز در شرایط  PDAقطر پرگنه روی محیط کشت 

با پرگنه  متر است.میلی 92درجه سلسیوس،  22 ± 2/4دمایی 

ای، رنگ آن در ابتدا سفید و به تدریج تیره و در سطح رشد پنبه

-2/0قطر به  ،زرد به مایل ایقهوه هاریسه پشتی سبز تیره است.

به  ،مونوبالستیک ،ایقهوه زاکنیدیوم هاییاخته ؛میکرومتر 2/2

 و میکرومتر  (10-) 2/11-1/2( 3/3-) 3/2-1/14 ابعاد

 ( 7-) 3/11-7/11، به ابعاد صاف ،کروی منفرد، هاکنیدیوم

 (.2شکل ) اندازه گیری شد میکرومتر 7/3-11/11

آن با  ITSنشان داد که توالی  یهجدااین  بالستجستجوی 

درصد  N. osmanthi CGMCC 3.18126 ،144تیپ  سویه

شباهت نوکلئوتیدی دارد. در درخت تبارزایی مبتنی بر ناحیه 

ITS  های های تیپ از گونه(، این جدایه با سویه1)شکلN. 

lacticolonia Mei Wang & L. Cai ،N. osmanthi  وN. 

vesicularis Mei Wang & L. Cai  یک شاخه تکاملی تشکیل

با  N. osmanthi(. گونهMLBP: 97%, MPBP: 99%داد )

( که از گیاه CGMCC3.18126توصیف سویه تیپ آن )

Osmanthus sp.  در چین جداسازی شده بود، معرفی شد

(Wang et al. 2017 این گونه همچنین از گیاهان .)Hedera 

nepalensis K. Koch ،Stenotaphrum secundatum 

(Walter) Kuntze ،Rudbeckia hirta L.  و تعدادی از گیاهان

(. این مطالعه Wang et al. 2017دیگر جداسازی شده است )

را برای میکوبیوتای ایران   N. osmanthiبرای اولین بار گونه 

 دهد.گزارش می

 

 
درجه سلسیوس، سطح رویی  22در دمای  PDAروزه روی محیط پرگنه هشت .a-b .(IRAN 3381C)جدایه  Nigrospora osmanthi گونه .8شکل 

(a) ( و پشتیb،) c-d. ها،زا و کنیدیومهای کنیدیومیاخته e. ( الرو حشره میزبانNoctuidae.) 
Figure 8. Nigrospora osmanthi (IRAN 3381C). a–b. 8 d old colony in top (a) and reverse sides (b), c-d., Conidiogenous 

cells and conidia, e. Larva of host insect (Noctuidae).  

 

 Nigrospora gorlenkoana Novobr., Novosti گونه -14

Sistematiki Nizshikh Rastenii 9: 180 (1972) 
بلوار )استان خوزستان، شهرستان اهواز بررسی شده:  نمونه

، تیره Orthopteraای ملخ )راسته حشره کامل گونه، (ساحلی

Tetrigidae) ،11/7/71جدایه( حمیده اغیل ، SCUA-Agh-03.) 

پس از پنج روز در شرایط  PDAقطر پرگنه روی محیط کشت 

رنگ پرگنه  متر است.میلی 94درجه سلسیوس،  22 ± 2/4دمایی 

ر تدر سطح رویی خاکستری تا سبز و در سطح پشتی پرگنه تیره

حالت کرکی و هوایی داشته و رنگ آنها  هامشاهده شد؛ ریسه

-9/9بالستیک، به ابعاد زا مونوکنیدیوم هایاست؛ یاختهایقهوه
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2/3(1/2- ) (7/12- )1/11-2/2 ها میکرومتر و کنیدیوم

  02/12-7/12 7/12-02/12بصورت منفرد، صاف، به ابعاد 

 (.7)شکل اندازه گیری گردید میکرومتر 

نشان داد که  یهجدااین  بالستنتایج حاصل از جستجوی 

، N. gorlenkoana CBS 480.73تیپ  آن با سویه ITSتوالی 

درصد شباهت نوکلئوتیدی دارد. در درخت تبارزایی  9/77

با سویه  SCUA-Agh-03(، جدایه 1)شکل  ITSمبتنی بر ناحیه 

 یک شاخه تکاملی تشکیل دادند و بندی شدخوشهتیپ این گونه 

(MLBP: 96%, MPBP: 99% گونه .)N. gorlenkoana  در سال

در قزاقستان ( .Vitis vinifera Lاز میوه و برگ تاک ) 1792

 (.Wang et al. 2017جداسازی و توصیف شد )

 
 یدر دما PDA طیمح یشش روزه )راست( و ده روزه )چپ( رو پرگنه .a .(SCUA-Agh-03 هی)جدا Nigrospora gorlenkoana گونه .9شکل 

 (، Tetrigidae) زبانیحشره م .d ها،ومیدیو کن زاومیدیکن یهااختهی .b-c .وسیدرجه سلس 22
Figure 9. Nigrospora gorlenkoana (SCUA-Agh-03). a. 6 d old (right) and 10 d old (left) colony b-c. Conidiogenous 

cells and Conidia, d. Host insect (Tetrigidae). 

 

، چیندر   Cirsium setosum (Willd.)این گونه از برگ گیاه 
برگی بود، بعنوان بیمارگر یا اندوفیت گزارش که دارای عالیم لکه

 این گونه همچنین از گیاه(. Hao et al. 2020شده است )

L. Excoecaria agallocha  گزارش شده است

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov .) در دو گونهN. oryzae  و

N. osmanthiها تقریبا مشابه هستند ولی در ، اندازه کنیدیوم

 .N. در (Wang et al. 2017) رها با هم تفاوت دارندبمکنیدیو

oryzaeو مشخص هستند در  ای، خوشهرها منشعببم، کنیدیو

رها محدود به بم، کنیدیوN. osmanthi صورتیکه در گونه

 .N در گونهزایی روی ریسه شده است. های کنیدیومسلول

gorlenkoanaرها بر خالف گونهبم، کنیدیو N. oryzae  منفرد و

 Wang et) تر استروشنهای آن نیز و کنیدیوم گروهی نیست

al. 2017) .شود.این گونه برای اولین بار از ایران گزارش می 

 ,Petriella guttulata G.L. Barron & Cain گونه -11

Canadian Journal of Botany 39 (4): 837 (1961) 
، (پارک شهری)استان گلستان، گرگان بررسی شده:  نمونه

، تیره Coleopteraای سوسک )راسته گونهحشره کامل 

Tenebrionidae) ،14/9/71 ،جدایه لیاغ دهیحم( IRAN 

3874C.) 

، این tef1aو  ITSبا انجام جستجوی بالست مبتنی بر ناحیه 

درصد  P. guttulata CBS 362.61، 77تیپ  سویهجدایه با 

 مبتنی بر تبارزاییشباهت نوکلئوتیدی نشان داد. در درخت 

 فوق (، جدایه مورد بررسی با سویه تیپ1)شکل  ITSناحیه 
 :MLBP) بندی شد و یک شاخه تکاملی ایجاد کردندخوشه

96%, MPBP: 99%).  جنسPetriella  گونه  هشتشامل

یپ سویه ت با توصیف مورد مطالعه گونهباشد. شناخته شده می

P. guttulata TRTC 33681 (CBS 362.61) جداسازی شده از ،

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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(. گونه Barron et al. 1961در کانادا، معرفی شد ) سرگین گوزن

P. guttulata ها و مشخصات رشدی شبیه گونه نظر کنیدیوم از

P. sordida (Zukal) Barron & Gilman واسطه هاست ولی ب

ونه این گ شود.پاپیل پریتسیوم و آسکوسپورها از آن متمایز می

های بزرگ به دلیل دارا بودن آسکوسپورهایی که واجد قطره

 نیهای روغشود. قطرهها تفکیک میروغن هستند از سایر گونه

 Kirk et)رسند نظر میدر آسکوسپورهای بالغ به شکل حباب به

al. 2001 ) که در جدایه مورد مطالعه مشاهده شد. مراحل

های شده مرتبط با این گونه شامل جنس غیرجنسی مشاهده

Sporotrichum  وGraphium  تنها فرم است ولی در این مطالعه

 .Pو  P. guttulateهای در ایران گونهگرافیوم مشاهده شد. شبه

sordida از گیاه بلوط جداسازی شده است (Hajizadeh et al. 

2015; Alidadi et al. 2018.) های جنس اکثر گونهPetriella 

ها ( ساپروفیت هستند، تعدادی از گونهMicroascaceae)تیره 

تمایل دارند  Petriellaهای باشند. گونهانسانی می بیمارگر بالقوه

روی مدفوع حیوانات از جمله مدفوع اسب، پرنده، انسان، 

کمپوست، گیاهان در حال تجزیه و سایر بسترهای غنی از مواد 

های تیره قارچ(. Kirk et al. 2001مغذی رشد کنند )

Microascaceae (Microascus  وPetriellaگروهی از قارچ )-

وسیله حشرات انتشار ههای انگل پستانداران هستند که ظاهرا ب

 (. Blackwell & Jones 1997کنند )پیدا می

 

 Phascolomyces articulosus Boedijn, Sydowia گونه -12

12 (1-6): 349 (1958) 
، (بلوار ساحلی)استان خوزستان، اهواز بررسی شده:  نمونه

، تیره Hemipteraای سن )راسته گونهحشره کامل 

Reduviidae) ،11/7/71جدایه( حمیده اغیل ، SCUA-Agh-11.) 

ابتدا به رنگ سفید سپس ، PDAروی محیط کشت پرگنه 

کالمیدوسپورها به فراوانی  ؛و دارای ظاهر کرکی یبه رنگ کرم

گاهی زنجیره رنگ، میانی و منفرد، گهایقهوه شده،تشکیل 

ه ب ای کشیده،کروی، بیضوی و حتی استوانهکوتاه، کروی، نیمه

         (12/021-)2/392-2/117 2/12-122(-2/172)ابعاد 

 (.14شکل )گیری گردید اندازه( میکرومتر 1/142-)

، این جدایه با ITSدر جستجوی بالست مبتنی بر ناحیه 

 Phascolomyces articulosus CBS شدهشناخته سویه

درصد شباهت نوکلئوتیدی نشان داد. جنس  2/77 ،113.76

Phascolomyces  گونه(Ph. articulosus) های همراه با جنس

Cunninghamella  وThamnocephalis  ابتدا در تیره

Cunninghallaceae ( قرار داده شدBoedijn 1958 ،سپس .)

به این دلیل که دیواره مقاوم اسپورانژیوم  Ph. articulosusگونه 

 Thamnidiaceaeه شود، به تیربه آسانی از اسپورانژیوفور جدا می

(. اعضای این تیره از Benny & Benjamin 1976منتقل شد )

 ها کوداند و بیشتر گونهخاک و مدفوع حیوانات جداسازی شده

کنند. یکی از دوست و در دمای سرد و معتدل رشد می

این قارچ تولید  شناختیریختهای مهم ویژگی

گالبی، و گاهی مرغی، چماقی، کالمیدوسپورهای کروی، تخم

ی هایاوقات نامنظم است و همیشه قطر آنها بیشتر از قطر ریسه

 Phascolomycesقارچ  .یابنداست که از آن رشد می

articulosus  تولید های همراه حشراتعنوان یکی از قارچبه 

و این ظرفیت در برهمکنش احتمالی این  کننده کیتین است

آنها نقش دارد  زایی رویقارچ با حشرات و بیماری

(Balasubramanian & Manocha 1992 .) این جنس )گونهP. 

articulosusشود.( برای اولین بار از ایران گزارش می 

 

 
-SCUA-Agh جدایه) Phascolomyces articulosus گونه .11شکل 

11:) a-c.  .کالمیدوسپورهاd. حشره ( میزبانReduviidae). 
Figure 10. Phascolomyces articulosus (SCUA-Agh-11): a-c. 

Chlamydospores, d. Host insect (Reduviidae).

 سپاسگزاری

وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به این 

 شود.به جهت پوشش مالی این تحقیق قدردانی می
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