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چکیده
طي دو دههی اخير ،عالقهی فزايندهای به مطالعه ی اندوفيتها ،منشاء و تنوع زيستي آنها ،اثرات متقابلشان و گياهان ميزباان،
نقش آنها در اكولوژی و همچنين خصوصيات شيميايي و فعاليتهای زيستي متابوليتهای ثانويه ی تولياد شاده تو ان آنهاا
وجود دارد .در اين تحقيق قارچهای اندوفيت رشاخه و شاخهی بلوط درجنگلهای بلوط منااطق اااتب بيا و كلياار ا اتان
آذربايجانشرقي جدا ازی شد و بر ا اس ويژگيهای ريخت شناختي و دادههای مولکولي شنا ايي گرديد .بادين منظاور در
طي ماههای تير و شهريور  ،1393از جنگلهای ااتببي مشگينشهر و كليار نمونهبرداری صورت گرفات .هويات قاارچهاای
جدا ازی شده ،پس از خالص ازی به روش تکا پور و نوکريسه ،با برر يهای ريختشناختي و دادههاای تاوالي نااياه
 ITS-rDNAو TUBتعيااين گرديااد .در اياان برر ااي  25گونااه ی قااار ي شااامل ،Alternaria alternata species complex
Cladosporium ،Chaetomium globosum ،Biscogniauxia mediterranea،Aspergillus flavus ،Arthrinium arundinis

،D. vernicosa ،D. palmensis ،Daldinia loculata ،Curvularia spicifera ،Clonostachys rosea ،cladosporioides
،Nigrospora oryzae ،F. solani ،F. proliferatum ،Fusarium oxysporum ،Epicoccum nigrum ،Discula quercina
،P. spinulosum ،Penicillium commune ،Paecilomyces formosus ،Ochrocladosporium elatum

Pyronema

 S.sibutii ،Sordaria fimicola.،domesticumو  Trichothecium roseumاز بافتهای پو ات و اوس رشااخه و شااخهی
بلوط در جنگلهای اين منطقه شنا ايي شدند .همچنين گونههای قار ي شنا ايي شده در اين تحقياق بارای نخساتين باار در
دنيا از روی بلوط ياه ( )Quercus macrantheraگزارش مي شوند و بلوط ياه به عنوان ميزباني جديد برای ايان گوناههاا
معرفي ميگردد .اضور اين قارچهای اندوفيت در بافتهای به ظاهر الب درختان بلوط ميتواند نشانگر ايان امار باشاد كاه
برخي از اين گونههای قار ي ممکن ا ت بيمارگرهای ااتمالي نهفته گياهي باشند.
واژههای کلیدی :اندوفيت ،ااتب بي و كليار ،بلوط ياه ،TUB ،ITS-rDNA ،ار ااران.
مقدمه

 .)Rezazade, 2003درختان جنگلي باا قاارچهاای انادوفيت

جنس بلوط  Quercusمتعلق به تيره  Fagaceaeا ت كه

ارتااط همزيستي برقارار مايكنناد .ايان قاارچهاا در داخال

اين تيره دارای هشت جنس و هزار گوناه در را ار دنياا

بافتهای گياهي الب به صورت ريسههای غيرفعال زندگي

ا ت .اين جانس باا داشاتن بايش از  600گوناه بزرگتارين

ميكنند .كلياه درختاان جنگلاي در ناوااي معتادل ،ميزباان

جنس تيره مذكور محسوس مي شود ( Masoudinejad and

قارچهای اندوفيت مي باشند .قارچهای متعلق به ايان گاروه

قاسمی و همکاران
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همهجازی بوده و تنوع زيستي زيادی در ميان آنهاا وجاود

،Diplodia

دارد و امکان دارد كه برخي از گونههای گياهي باا بايش از

 Sphaeropsisاشاره كرد ( .)Arnold et al., 2003از قاارچ-

صد گوناه قاارچ انادوفيت در تعامال باشاند ( Amal et al.,

های اندوفيتي كه از

رشااخه ی درختاان بلناد ماازو ( Q.

 .)2011با اين وجود ،اغلب قارچهاای انادوفيت از تخصاص

 )cerrisدر ايتاليا جدا ازی شدهاند ميتوان به Dicarpella

ميزباني برخوردار بوده و جمعيت تعداد معدودی از گوناه-

mutila ،dryina

 Phomopsisو

های قار ي اندوفيت بسته به گياه ميزبان از فراواني بااليي

 Dendrodochium sp.اشاره كارد ( ;Ragazzi et al., 2003

برخوردار مايباشاد .در نهانادانگان ،قاارچهاای متعلاق باه

 .)Gennaro et al., 2003همچنين گونههاايي از جانسهاای

را اااته  Diaportalesغالاااب مااايباشاااند ،در االيکاااه در

 Nodulisporiumو  Phomaاز روی بلوط هميشه

از ( Q.

بازدانگااان ،اعضاااء را ااته  Helotialesغالااب ماايباشااند

 )ilexدركشورهای ا پانيا ،وئيس و اوكاراين جدا اازی

( .)Thomas, 2007طااق نظار ()Schulz and Boyle, 2005

شدند ( .)Fisher et al., 1994; Collado et al., 1996گوناه-

ميزبان ممکن ا ت از طرياق القاای متابولياتهاای دفااعي،

های  Colpoma quercinaو  A. errabundaدر ا اتراليا از

توليد فيتوهورمونهاا ،تایمين ماواد غاذايي از ريزو افر و

روی بلاااوط ااافيد ( )Q. petraeaجدا اااازی شااادند

افزايش فعاليتهای متابوليکي در برابر عوامل بيمااریزا ،از

( .)Halmschlager et al., 1993در ايتاليااا از گونااه بلااوط

تعامل با اندوفيتها ود بارد .اندوفيتها در االت عماومي

قرمز اروپايي ( )Q. pubescensقارچهای  A. quercinaو P.

از جناههای مختلف به ميزباان خاود اود ماير اانند .از

 quercinaجدا اازی شادهاناد ( .)Ragazzi et al., 2003در

مزايای اندوفيتها به ميزباان گيااهي مايتاوان باه افازايش

يک برر ي كه در اروپا روی ميکروارگانيسبهای كلاونيزه

تحمل خشکي ،افزايش مقاومت در برابر عوامل بيمااریزای

كنندهی بافتهای بلوط با عالياب زوال صاورت گرفات 210

گياهي ،افزايش ميزان رشد و بازدهي گيااه و دفااع از گيااه

گروه قار ي ،دو گروه كروميساتا 14 ،گاروه بااكتری ،ياک

ميزبان در برابر علفخوارهاا اشااره كارد .ايان ويژگايهاا

فيتوپال ما و يک ويروس شنا ايي شدند ( Ragazzi et al.,

همراه با تنوع بيوشيميايي قابل توجه در متابوليتهای آنهاا

 .)1995از بين اين گروههای قار ي ميتوان باه گوناههاای

دانشمندان را برآن داشته كه تا از اين ميکروارگانيسبها به

Armillaria ،A. quercina ،Amphicytostroma quercinum

عنوان منابع ارزشمند بارای د اتيابي باه داروهاای جدياد
ا ااتفاده نماينااد .در برخااي مااوارد گياهااان ماارتان بااا

،Botryosphaeria

و

Biscogniauxia

quercina ،Diplodia

Coryneum quercinum ،B. mediterranea ،spp.

D.

 ،mutilaو ناادين ااوميساات از قاياال گونااههااای جاانس

اندوفيت ها ،در مقابل بيمارگر های گياهي به ويژه قارچهاا و

 Phytophthoraاشاره كرد .قا مي و همکاران ( Ghasemi

نماتاااادهااااا مقاوماااات بيشااااتری نشااااان ماااايدهنااااد

 )et al., 2017با ا تفاده از معياارهاای ريخات شاناختي و

( .)Zabalgogeazcoa, 2008همچنين اندوفيتهاای درختاان

مولکولي گونههاای مختلفاي از جانس  Trichodermaرا باه

ماايتواننااد بااا محافظاات از آنهااا در براباار دشاامنانشااان

عنوان اندوفيت از درختان بلاوط در جنگالهاای ار اااران

(Saikkonen et al., 1998; Arnold et al 2003; Lorenzi et

رديابي كردند .همچنين ااجي زاده و همکاران ( Hajizadeh

 )al., 2006و در مقابل انواع تنش ها ()Tan and Zou, 2001

 )et al., 2015گونههای مختلفي از قارچهاای انادوفيت را از

باعث بهاود شادابي درختان شوند .از اندوفيتهايي كاه در

روی درختان بلوط از ا تان كرد تان شنا ايي كردند.

يستبهای مختلف مانند باغات ،گلخانه ها ،مزارع و جنگل-
ها در همه دنياا مهاباناد مايتاوان باه جانسهاای قاار ي
،Alternaria
،Lasiodiplodia

،Apiognomonia

،Phoma

،Nectria

،Hypoxylon

،Fusarium

،Discula

مواد و روشها
جداسازی و خالصسازی جدایههای قارچی
جهت نمونه برداری ،بازديدهايي از جنگلهای ااتببيا
مشگين شهر و كليار ا تان آذربايجانشرقي طاي مااههاای
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مرداد و شهريور ال  1393بعمل آمد .نمونههاا بالفاصاله

در مااورد تعاادادی از جدايااههااای قااار ي ناايااه ITS-

بعد از انتقال باه آزمايشاگاه ماورد برر اي قارار گرفتناد.

 rDNAباا ا اتفاده از واكاانش زنجيارهای پلاايماراز تکیياار

جدا ازی اندوفيتهاا مطاابق پروتکالهاای مربوطاه رايا

گرديااد .جهاات تکیياار ناايااه  ITS-rDNAآغااازگر رفاات

(  )Helander, 2007; Blumenstein, 2010انجاا گرفات.

(' )ITS1='5TCCGTAGTTGGACCTGCGG3و برگشت

بدين صورت كه ابتدا با ا تفاده از ا کالپل و يا اقوی تيز

' )ITS4='5TCCTCCGCTTATTGATATGC3در جدايه-

ا تريل قطعاتي به اندازه  3-5انتي متر از بافتهای وس

ها ماورد ا اتفاده قارار گرفات ( .)White et al., 1990ايان

و پو ت جدا اازی شاد .نموناههاا باه مادت  30ثانياه در

آغااازگر هااا بخشااي از ناايااه  3زياار وااااد كو ااک DNA

اتانول  75درصد غوطهور شادند ،بعاد از آن بالفاصاله در

رياااوزومي ( ،)SSU-rDNAناايااه  ITS1و  ITS2 ،5/8Sو

هيپوكلريت ديب هار درصد (تجاری) به مادت پان دقيقاه

بخشااي از ناايااه  5زياار وااااد باازر  DNAرياااوزومي

قرار داده شده و بعد از اين مرالاه نموناههاا باه مادت 15

( )LSU-rDNAرا تکیير ميكنند .اين جفت آغاازگر قطعاهای

ثانيه باا ا اتفاده از اتاانول  75درصاد دادعفوني شادند.

به طول  500تا 700جفت بااز را تکیيار ماينمايناد .مخلاوط

نمونهها پس باا ا اتفاده از آس مقطار ا اتريل اه باار

واكنش زنجيرهای پليمراز  2/5ميکروليتر بافر واكنش (1X

شستشو داده شدند و به مادت پان دقيقاه باا ا اتفاده از

) 1/5 ،PCR bufferميليمول كلريدمنيزيو  0/2 ،ميلايماول

كاغذ صافي ا تريل خشک آسگيری شادند .اپس قطعاات

از هر  5 ،dNTPپيکومول از هر آغاازگر 0/5 ،واااد آنازيب

در تشتکهای پتری ااوی محين كشت عصاره مالت آگار

پليمراز ( )Taq DNA polymeraseو  10الي  15نانوگر از

دو درصد ( )MEAكشت داده شدند .برای ممانعت از رشاد

 DNAالگو را شامل ميشد .اجب واكنش باا ا اتفاده ازآس

باكتریها به ميزان صد ميليگار بار ليتار كلرامفنيکال باه

ديونيزه ا تريل به  25ميکروليتر ر انده شد .تکیير نوااي

محين كشت ادافه شد .تشتکهای پتاری در انکوبااتور باا

ژنااومي مااورد نظاار بااا ا ااتفاده از د ااتگاه ترمو ااايکلر

دمااای  25درجااه ی ااانتي گااراد نگااهداری و جدايااههااای
قار ي رشد كرده پس از ثات ويژگيهای ظااهری خاالص-
ازی شدند .خالص ازی قارچها به روش تک ا پور و يا
نوک ريسه كردن انجاا شاد .اپس خصوصايات ريخات
شناختي جدايهها مورد مطالعه قرار گرفت.
استخراج DNA

برای اين منظور ،جدايههاا روی محاين كشات عصااره
مالت آگار دو درصد ( )MEAبه مدت  10روز در دماای25
درجه ی

انتيگراد و در تاريکي رشاد داده شادند و DNA

ژنومي با ا تفاده از روش مولر و همکاران ( Moller et al.,

 )1992ا ااتخراگ گرديااد .پااس از اتمااا عمليااات ا ااتخراگ،
كميااات و كيفيااات  DNAباااه د ااات آماااده باااه روش
ا پکتروفتومتری مورد برر ي قرار گرفت.
تکثیر ناحیه  ITS-rDNAوآنالیز فیلوژنتیک

( )GenAmp PCR System 9700و با اعمال ارارت 95 °C
به مدت پن دقيقه جهت وا رشت ازی اولياه و باه دنااال
آن  36رخه شاامل  94 °Cباه مادت  30ثانياه 56 °C ،باه
مدت  30ثانيه و  72 °Cبه مادت  60ثانياه و در نهايات ياک
رخه  72 °Cبه مادت هفات دقيقاه جهات گساترش نهاايي
انجا شد .دمای د تگاه پس از انجا واكانش روی 10 °C
برای مدت ناامعلو (جهات جلاوگيری از تجزياه و تخرياب
محصول  (PCRتنظيب گرديد .محصاوالت واكانش  PCRاز
ژل آگاروز يک درصد ااوی اتيديو بروماياد در باافر ×1
40 ، 20 mM acetic acid، 1mM EDTA (PH=8)( TAE

 )mM Tris baseعاور داده شد و عکسبرداری باا ا اتفاده
از د تگاه تصاويربارداری از ژل ( (Gel Documentation

انجا شد .واكانش تاراد ياابي نوكلووتيادی بو ايله كيات
تجاارتي بيا دای BigDye ® Terminator V301 Cycle
Sequencing kit

ااخت كارخاناه Applied Biosystems

كاليفرنيا آمريکا و مطابق د اتورالعمل كارخاناه صاورت-

قاسمی و همکاران
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گرفت .تجزيه و تحليال نتااي باا ا اتفاده از د اتگاه ABI

xylarioides strain CBS 127883 (GenBank accession
) MH-864741نيز به عنوان آرايه خاارجي باه كاار گرفتاه

(Lasergene package, DNAstar, Madison, SeqMan
) USAبرر ي و ويرايش شاد و باا ا اتفاده از نار افازار

شد .تجزيه و تحليل بيژين ،منتهي باه  892تاارنماا گردياد.
بعد از اذ

برخن بال ات ( )http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blastباا

برای مرالاه  burn-inتاارنماای اجماالي و توزياع ااتماال

تواليهاای موجاود در باناک ژن مقايساه و تاواليهاای باا

پسين خوشاه هاا از  670تاارنماای بااقي ماناده محا ااه

درصااااااااد مشااااااااابهت باااااااااال از بانااااااااک ژن

گرديد .بر ا اس نتاي به د ت آماده ،جداياه هاای ماورد

( )http://www.ncbi.nlm.nih.govدريافااات گرديدناااد .رگ

مطالعه با اعتاار نجي بااليي به هماراه ااير جداياه هاای

بندی تواليها با ا تفاده از نر افازار  MEGA6انجاا شاد

اخذ شده از بانک ژن (شکل  )1گروه بندی شدند.

( .)Tamura et al., 2013تر يب تاارنما باا روش بياژين باا

توصيف گونههای كمتر شناخته شده برای مايکوبيوتای

 persim.® 3700انجا شد .توالي نوكلووتيدی با نار افازار

ا ااتفاده از ناار افاازار  MrBayes v. 3.2.2انجااا شااد

 25درصاد از تاارنمااهاای جماع آوری شاده

ايران به ترتيب ارو

الفاا به قرار زير ميباشد:

( .)Ronquist and Huelsenbeck, 2003آزمااون اعتاااار
نجي به روش ااتمال پسين انجا شد و تعيين مدلها بار
ا اااس نتاااي ناار افاازار مسااتر ماادل تساات انجااا شااد
(.)Nylander, 2004

Arthrinium arundinis (Corda) Dyko and B.
Sutton. 1979.Mycotaxon. 8 (1): 119.

پرگنه روی محاين كشات  PDAدر دماای  25درجاه ی

نتیجه و بحث
در اين تحقيق  25گونهی قار ي شنا ايي گرديد كه در
بااين گونااههااای قااار ي جدا ااازی شاادهAlternaria ،

 alternata species complexبيشترين فراواناي را داشات.
گونااه هااای  Trichothecium roseumو Biscogniauxia

 mediterraneaاز نظر فراواناي در رتااه هاای بعادی واقاع
شدند.
اطالعات مربوط به جدايههای قار ي در جدول  1ذكر شده
ا ت.

ااانتي گااراد و شااراين تاااريکي ،مسااطا ،نماادی ،دارای
ميسليو های هوايي متراكب ،به رن

خاكساتری و قطار آن

پس از يک هفته به  70ميلي متر مي ر يد .ميسليو متشکل
از ريسههای هوايي و غوطاه ور در آگاار ،شافا

تاا نيماه

شفا  ،منشعب ،ديوارهدار و به قطار  2-4ميکرومتار باود.
كنيديوفورها مستقيب ،ديواره دار ،بي رنا تاا قهاوهای كاب
رن  ،صا

و به لول های كنيديو زا كاهش يافته بودناد.

لولهای كنيديو زا بيرن  ،دارای طا صا  ،به اشکال
متنوع (بشکهای شکل تا گرزی) و در اندازههای 4-6 × 4-6
ميکرومتر بودند .كنيديو ها قهاوهای  ،دارای اطا صاا ،

فیلوژنی
تاارنما با ا تفاده از نر افزار بيژين بار ماناای نااياه
ژني  ITSبرای جدايههاای ماورد مطالعاه در ايان تحقياق و
جدايههای موجود در بانک ژن تر يب شاد .فايال رجانادی
شده نهايي شامل  46آرايه ی داخلي 1006 ،كااراكتر و 353
الگوی مکاني منحصربفرد بود .بر ا اس نتااي نار افازار
مدل تست ،بهترين مادل جاايگزيني  SYM+Gباود .كلياه ی
ژنهااا فراوانااي  dirichlet baseداشااتند .گونااه

تاکسونومی

Xylaria

از دو طر

مسطا ،از طا فوقاني به شکل گارد تاا نيماه

گرد ،از طا جاناي عد ي شکل ،به قطر  5-6ميکرومتار و
به دخامت  4-5ميکرومتربودند .اختارهای عقيب قهوهای
تا قهوهای روشان ،گارزی شاکل كشايده و در انادازههاای
متفاوت نيز مشاهده شد.
جاانس  Arthriniumاز رده  ،Sordariomycetesرا ااته
 Xylarialesو خانواده  Apiosporaceaeميباشاد .اعضاای
ايااان جااانس باااا مرالاااه جنساااي Apiospora Sacc.

5

...شناسایی ریخت شناسی و مولکولی قارچ های اندوفیت سرشاخه

اپروفيت شناخته ميشوند و به طور گسترده در شراين

 بيماارگر گيااهي ياا،) به عناوان انادوفيتApiosporaceae(

 فهرست جدایههای قارچهای اندوفیت بازیافت شده از درختان بلوط جنگلهای ارسباران-1جدول
Table 1. List of endophytic fungal isolates recovered from oak trees in Arasbaran forests

GenBank Accession
number )(راس شمار
) (جدایههاIsolates

) (گونههای قارچیFungal species

ITS

TUB

CCTU136
CCTU137
CCTU127
CCTU145
CCTU120
CCTU123
CCTU147
CCTU107
CCTU240
CCTU117
CCTU239
CCTU112
CCTU113
CCTU134
CCTU104
CCTU118
CCTU193
CCTU194
CCTU195
CCTU187
CCTU188
CCTU189
CCTU124
CCTU125
CCTU133
CCTU108
CCTU132
CCTU105
CCTU114
CCTU140
CCTU150
CCTU130
CCTU139
CCTU143
CCTU228
CCTU14.1
CCTU223
CCTU142

Alternaria alternata
A. alternata
Arthrinium arundinis
Aspergillus flavus
Biscogniauxia mediterranea
B. mediterranea
B. mediterranea
Chaetomium globosum
Cladosporium cladosporioides
Clonostachys rosea
Curvularia spicifera
Daldinia loculata
D. palmensis
D. vernicosa
Discula quercina
Epicoccum nigrum
Fusarium oxysporum
F. proliferatum
F. proliferatum
F. solani
F. solani
F. solani
N. oryzae
N. oryzae
N. oryzae
Ochrocladosporium elatum

MH754657
MH754658
MH758697
MH758698
KX267747
KX267750
MH754668
MH758699
MH758700
MH758702
MH758703
MH758704
MH758705
MH758719
MH754661
MH754659
MH754660
MH758711
MH758710
MH758716
MH758717
MH758718
MH758707
MK046735
MH758708
MH758709
MH758713
MH758712
MH758714
MH758706

-

O. elatum
Paecilomyces formosus
P. formosus
P. formosus
Penicillium commune
P. spinulosum
Pyronema domesticum
P. domesticum
Sordaria fimicola
S. fimicola
S. sibutii
Trichothecium roseum

MH760733
MH760734
MH760735
MH760736
MH760737
MH760738
-

قاسمی و همکاران
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 تغییر مورد انتظار0/03 ، مقیاس.ITS-rDNA  تبارنمای حاصل از استنتاج بیژین رج بندی توالی ناحیه1006  تبارنمای اجمالی برآیند-1 شکل
 گونه های شناسایی شده در این. به عنوان آرایه خارجی در نظر گرفته شده استXylaria xylarioides  گونه.در هر مکان را نشان میدهد
. مشخص شده استCCTU پژوهش با
Figure 1. Consensus phylogram of 1006 trees resulting from a Bayesian analysis of the ITS-rDNA dataset. The
scale bar shows 0.03 expected changes per site. The tree was rooted to Xylaria xylarioides. Sequence data
generated in this study are shown as CCTU.

 ساختار:d . کنیدیومها:c . کنیدیوفورها و کنیدیومها:b .PDA  پرگنه ده روزه روی محیط کشت:a .Arthrinium arundinis -2 شکل
. میکرومتر10 =  مقیاس.عقیم
Figure 2. Arthrinium arundinis. a: ten-day old colony on PDA. b: conidiophores and conidial cells. c: conidia. d:
sterile structure. Scale bars = 10 μm.
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محيطي متنوعي زندگي ميكنند ( Crous and Groenewald,

Daldinia loculata (Lev.) Sacc. 1882. Sylloge
Fungorum. 1: 394.

بيمارگر انسان هستند ( .)Sharma et al., 2014همچنين اين

پرگنااه روی محااين كشاات  OAدر دمااای  25درجااهی

 )2013; Sharma et al., 2014برخي گونههاای ايان جانس
قارچها در صانعت دارو اازی كااربرد فاراوان دارناد .در
شنا ايي گوناههاای ايان جانس بار پاياه صافات ريخات-
شناختي ،وجود يا عاد وجاود ااختارهاای عقايب ،رنا ،
شکل و ابعااد الولهاای كنياديو زا و كنياديو هاا ماورد
ا تفاده قرار گرفت .بر ا اس اين صفات گونهی اادر A.

 arundinisشنا ايي شد .اين گوناه بيشاترين تشاابه را باا
گونه  A. sacchari Ellis.داشت .با ايان ااال ،كنياديوفور-
های  A. sacchariعريضتر از  A. arundinisا ت ،اما ايان
ويژگي در محينهای كشت مصنوعي زياد مشخص نيسات
و بنااابراين تفاااوتهااای موجااود در ابعاااد كنيااديو و قطاار
ريسههايي كه بر روی آنها الولهاای كنياديو زا تشاکيل
مي شاوند ،ماالک تماايز ايان دو گوناه قارار داده مايشاود
(.)Crous and Groenewald, 2013

انتيگراد و قرار گارفتن در شاراين تااريکي ابتادا افيد،
نمدی ،با گذشت زمان به رن

ااز زيتاوني تاا خاكساتری

تغيير مييافت و قطر آن پس از هفت روز به  80ميلاي متار
مير يد .در روی محين كشت مرالاهی غيرجنساي قاارچ
تو ااعه پياادا كاارد .كنيااديوفورهااا اااداكیر بااه طااول 100
ميکرومتر و به عرض  3-4/5ميکرومتار و عمادتا دارای دو
انشعاس ،بي رن  ،صا

تا زبر ،باا  1-3الول كنياديو زا

در انتها بودند .لولهای كنيديو زا ،ا توانهای شکل ،باي-
رن  ،صا

تا زبار ،كنياديو زاياي باه شايوه آنيلياديک (

دارای القههايي در محل آزاد شدن كنيدیها) و در اندازه-
های  11-20 × 3/5-4/5ميکرومتار بودناد .كنياديو هاا باي
رن  ،صا  ،كروی تا نيمه كاروی و در انادازههاای × 4-5
 6-7ميکرومتر بودند.

شکل  :a .Daldinia loculata -3پرگنه چهارده روزه روی محیط کشت  :b .OAکنیدیوفور و سلولهای کنیدیزا :c .کنیدیها .مقیاس = 10
میکرومتر.
Figure 3. Daldinia loculata. a: four-day old colony on OA. b: conidiophores and conidial cells. c: conidia. Scale
bars = 10 μm.
)Daldinia palmensis M. Stadler, Wollw. & Tichy, Mycological Research 108 (3): 265 (2004
نمدی ،با گذشت زمان به رن قهوهای تا خاكساتری تغييار
پرگنااه روی محااين كشاات  OAدر دمااای  25درجااهی

انتيگراد و قرار گارفتن در شاراين تااريکي ابتادا افيد،

مييافت و قطر آن پس از هفت روز باه  80ميلايمتار ماي-

قاسمی و همکاران
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ر اايد .در روی محااين كشاات مرالااه غياار جنسااي قااارچ

رن  ،صا

تو ااعه پياادا كاارد .كنيااديوفورهااا اااداكیر بااه طااول 300

زايي برآمده و  10-25 × 3-4ميکرومتر بودند .كنيديو هاا

ميکرومتاار و بااه عاارض  3-3/5ميکرومتاار و دارای 1-3

تا زبر ،بيضوی و در اندازههاای 6-8 × 3-4

انشعاس ،بي رن  ،صا

تا زبر ،باا  2-4الول كنياديو زا

بيرن

صا

تا زبر ،كنيدیزايي پلي بال تيک ،محل كنيادی

ميکرومتر بودند.

در انتها بودند .لولهای كنيديو زا ا اتوانهای شاکل ،باي

شکل  :a .Daldinia palmensis -4پرگنه چهارده روزه روی محیط کشت  :b .OAکنیدیوفورها و سلولهای کنیدیومزا :c .کنیدیومها.
مقیاس =  10میکرومتر.
Figure 4. Daldinia palmensis. a: four-day old colony on OA. b: conidiophores and conidial cells. c: conidia.
Scale bars = 10 μm.
Daldinia vernicosa Ces. & De Not., Commentario
×  10-150ميکرومتر بودند .كنياديو هاا باي رنا صاا ،
della Società Crittogamologica Italiana 1 (4): 198
بيضوی و در اندازههای  5-7 × 3-4ميکرومتر بودند.
(1863).
جاااانس  Daldiniaاز رده  ،Sordariomycetsرا ااااته
پرگنااه روی محااين كشاات  OAدر دمااای  25درجااهی
 Xylarialesو خااانواده  Xylariaceaeماايباشااد .شنا ااايي

انتيگراد و قرار گارفتن در شاراين تااريکي ابتادا افيد،

نمدی ،با گذشت زمان به رن

ااز زيتاوني تاا خاكساتری

تغيير مييافت و قطر آن پس از هفت روز به  80ميلاي متار
مير يد .در روی محين كشت مرالاهی غيرجنساي قاارچ
تو ااعه پياادا كاارد .كنيااديوفورهااا اااداكیر بااه طااول 150
ميکرومتر و به عارض  3-4ميکرومتار و عمادتا دارای 1-3
انشعاس ،بي رن  ،صا

تا زبر ،با  1-3لول كنيديو زا در

انتها بودند .لولهای كنياديو زا بصاورت پلاي بال اتيک،
ا توانهای شکل ،بي رن  ،صا

تاا زبار ،دارای خميادگي-

های زانويي شکل در محل كنيدیزايي و در اندازههای 3-4

گونههای اين جنس برا ااس ويژگايهاای مرالاه جنساي
صورت ميپذيرد .در تحقيق اادر اين قارچها از بافتهای
الب ميزبان بهعنوان اندوفيت جدا ازی شدند .لذا مراله-
ی جنسااي آنهااا نااه در شااراين طايعااي و نااه در شااراين
آزمايشگاهي مشاهده نگرديد .بر ا ااس ژو و راجارز ( Ju

 )and Rogers, 1996مرالهی غيرجنسي  Daldiniaعموماا
 Nodulisporiumماايباشااد .بااا اياان اوصااا

مرالااهی

غيرجنسي  Daldiniaدر گذشته جنسهای مختلاف معرفاي
شده ا ت .بر ا اس ژو و راجرز ()Ju and Rogers, 1996
مرالاااهی غيااارجنساااي ،Sporothrix-like ،Daldinia
،Virgariella-like
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شکل  :a .Daldinia vernicosa -5پرگنه چهارده روزه روی محیط کشت  :b-c .OAکنیدیوفور و سلولهای کنیدیومزا :d .کنیدیومها.
مقیاس =  10میکرومتر.
Figure 5. Daldinia vernicosa. a: four-day old colony on OA. b: conidiophores and conidial cells. c: conidia.
Scale bars = 10 μm.

Periconiella- ،Annellosporium ،Nodulisporium-like

پس از هفت روز به  90ميلي متر مير ايد .آ اکوكار از

 ،likeميباشد .برا ااس صافات ريخاتشاناختي مرالاهی

نوع پريتسيو  ،بصورت انفارادی و بعاد از هفات روز روی

غيرجنسي گونه  Annellosporium ،D. loculatو مرالهی

محين كشت تشکيل آنها شروع شده و قابل مشاهده بودند.

و،D. Vernicosa

پريتسيو ها در اطا محاين كشات و انادكي فرورفتاه در

 Nodulisporium-likeتشااخيص داده شاادند كااه بااا منااابع

محين تشکيل ميشدند .شکل پريتسايو از تخاب مرغاي تاا

موجود ( )Ju and Rogers, 1996مطابقت داشت .باا وجاود

گالبي شکل متفاوت بود .رها ازی آ کو اپورهاا از تاک

اين ،به دليل عد د تر ي به صفات مورفولوژيک مرالاه-

مجرای ا تيولي وااد صورت ميپذيرفت و در انادازههاای

ی جنسي برای تشخيص دقيق گونهها ،نا اين گوناههاا بار

اداكیر به طول  600ميکرومتار و باه عارض ااداكیر 350

ا اس بيشترين تشاابهي كاه ( 100درصاد ياا كماي كمتار)

ميکرومتر بودند .آ کها اااوی هشات عادد آ کو اپور،

تواليهای اين گونه ها با تواليهای مرجع و معتار در باناک

ا ااتوانهای شااکل و در اناادازههااای (× )25-(34-38)-43

ژن داشتند ،انتخاس شدند.

( )170-(217-231)-250ميکرومتر بودناد .آ کو اپورهاا

غيرجنسااي دو گونااه D. palmensis

Sordaria fimicola (Roberge ex Desm.) Ces. and De
Not. 1863.

پرگنه روی محاين كشات  PDAدر دماای  25درجاهی
اانتي گاراد و شاراين تااريکي ،باه رنا

افيد مايال باه

خاكستری ،دارای ريسههای هوايي ،ريع الرشد و قطر آن

تاريااک ،تااک االولي ،بيضااي شااکل ،نزديااک بااه متساااوی
االدااالع بااا دو انتهااای گاارد شااده ،صااا  ،دارای غااال
ژالتينااي و در اناادازههااای (-23)-25( × )10-(11-12)-13
 )18-(21ميکرومتر بودند.

قاسمی و همکاران
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شکل  :a .Sordaria fimicola -6پرگنه هفت روزه روی محیط کشت  :b .PDAآسکوکارپ از نوع پریتسیوم :c .برش عرضی آسکوکارپ.
 :d-eآسکها :f .آسکوسپورهای دارای غالف .مقیاس 50 = b-d :میکرومتر؛  10 = e-fمیکرومتر.
Figure 6. Sordaria fimicola. a: seven-day old colony on PDA. b: ascocarp (perithecium). c: ascocarp. d-e: ascus.
f: ascospores. Scale bars: b-d = 50 μm, e-f= 10 μm.
Sordaria sibutii (Cailleux) Arx & Guarro. 1987.
Persoonia. 13 (3): 268.

پرگنه روی محاين كشات  PDAدر دماای  25درجاه ی
انتي گراد و شراين تاريکي ،به رن

فيد مايل باه تياره،

دارای ريسههای هاوايي ،اريع الرشاد و قطار آن پاس از
هفت روز به  90ميلي متار ماي ر ايد .آ اکوكار از ناوع
پريتسيو  ،بصورت انفرادی و بعد از هفت روز روی محين
كشاات تشااکيل آنهااا شااروع شااده و قاباال مشاااهده بودنااد.
پريتسيو ها در اطا محاين كشات و انادكي فرورفتاه در
محين تشکيل ميشدند .شکل پريتسايو از تخاب مرغاي تاا
گالبي شاکل متفااوت باود .آ اکوكار دارای گاردن باود،
رها ازی آ کو اپورهاا از تاک مجارای ا اتيولي واااد
صورت ميپذيرفت و در اندازههاای ااداكیر باه طاول 625
ميکرومتر و به عرض اداكیر  350ميکرومتر بودند .آ اک-
ها ااوی هشات عادد آ کو اپور ،ا اتوانهای شاکل و در
اناادازههااای ()105-(185-210)-260( × )25-(35-38)-43
ميکرومتر بودند .آ کو پورها تاريک ،تک الولي ،بيضاي

شکل ،نزديک به متساوی االدالع باا دو انتهاای گردشاده،
صا  ،فاقد غال

ژالتيني و در اندازههاای (-(11-12)-13

 )16-(19-20)-22( × )9ميکرومتر بودند.
گونه  S. sibutiiبا  S. fimicolaاز لحاظ مولکاولي و بار
ا اس توالي  ITSدر دو نوكلووتياد باا هاب تفااوت دارناد و
بسيار به هب نزديک هساتند .از لحااظ ويژگايهاای ريخات
شناختي بر ا اس اندازه و شکل آ کو پورها باه ايان دو
گونه مشابهت بااليي دارند اما وجاود آ کو اپورهاای باا
ديواره صا

و فاقد غال

ژالتيناي در  S. sibutiiآن را از

 S. fimicolaتفکيک ميكند .همچنين

رعت رشد بيشاتر S.

 sibutiiروی محين غذايي  PDAآن را از گونه S. fimicola

تفکيک ميكند (هاندور

و همکاران  ،2004كاي و همکااران

.)Huhndorf et al., 2004; Cai et al., 2006 ( )2006
همچناين در ايان تحقياق گوناههاای Alternaria alternata
Biscogniauxia ،Aspergillus flavus ،species complex
Chaetomium ،Curvularia specifera ،mediterranea
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d- . برش عرضی آسکوکارپ:c . آسکوکارپ از نوع پریتسیوم:b .PDA  پرگنه هفت روزه روی محیط کشت:a .Sordaria sibutii -7 شکل
. میکرومتر10 = e-f  میکرومتر؛50 = b-d : مقیاس. آسکوسپورهای بدون غالف:f . آسکها:e
Figure 7. Sordaria sibutii. a: seven-day old colony on PDA. b: ascocarp (perithecium). c: ascocarp. d-e:
ascospores. f: ascospores. Scale bars: b-d = 50 μm, e-f= 10 μm.
Biscogniauxia قار ي شنا ايي شده در اين تحقيق مانند

Clonosta، Cladosporium cladosporioides ،globosum

بيمااارگر مطاار مااي- بااه عنااوان اناادوفيتmediterranea

F. ،Epicoccum nigrum ،Discula quercina ،chys rosea

باشند و زمانيکه ميزبان تحت تنش واقع مي شود وارد فااز

Nigrospora ،F. solani ،F. proliferatum ،oxysporum

 بر ا ااس.)Ghasemi et al., 2016( بيماری زايي مي شود

Paecilomyces

) و ااولتيس وJames et al., 2006( جيمااز و همکاااران

Penicillium

( گياهااان خااانوادهSoltis and Soltis, 2000) ااولتيس

Trichothecium  وPyronema domesticum ،spinulosum

،Betulaceae ،Oleaceae ،

Fagaceae ،Aceraceae

 شنا ايي شده اند كاه مشخصاات و ويژگايهاایroseum

 ميزباااان گاااروههاااای قاااار يTiliaceae ،Salicaceae

- كاه در باين آنهاا گوناه. آورده شده ا ت2 آنها در جدول

Xylariales  وSordariales ،Hypocreales ،Diaporthales

، درصااد15  باااAl. alternata species complex هااای

- در ايران از روی بلوط ياه گوناه.از اندوفيتها ميباشند

Biscogniauxia  درصاد و13  باTrichothecium roseum

Ch. ،Armillaria mellea :های قار ي زير گزارش شدهاناد

 درصد به عنوان گوناههاای غالاب در11  باmediterranea

F. ،F. anthophilum ،Ch. funicolum ،crispatum

 گوناههاای قاار ي.مناطق مورد برر ي شنا اايي شادند

G. ،G. intermdia ،Giberella acuminate ،semitectum

شنا ايي شده در اين تحقيق برای اولين بار از روی بلاوط

Ph. ،Phyllactinia roboris ،G. moniliformis ،intricans

 برخااي از گونااه هااای.ااياه در دنيااا گاازارش مااي شااوند

،Ochrocladosporium elatum،oryzae
،Penicillium

commune ،formosus
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T. harzianum ،Pythium aphanidermatum ،cryptogea

اااياه و از را اااتههاااای ،Pleosporales ،Hypocreales

(ارشاد  )2009كه عمدتا از را ته  Hypocrealesمي باشند.

 Sordarialesو  Xylarialesماايباشااند كااه تقرياااا مشااابه

اكیر گونههای شنا ايي شده در اين تحقياق از روی بلاوط

اندوفيتهای جدا ازی شده در اير نقاط دنيا ميباشند.

جدول -2ویژگیهای ریخت شناختی گونههای رایج اندوفیت بازیافت شده از درختان بلوط جنگلهای ارسباران

Table 2. Morphological characters of common endophytic fungal species recovered from oak trees in the Arasbaran

regions
Fugal isolate
(نام جدایه قارچی)

Cultural characteristics
(مشخصات پرگنه)

Characteristics of
conidiophoers/ascocarp
and asci
(مشخصات کنیدیوفور/آسکوکارپ
و آسک)

Alternaria alternata

سریع الرشد ،خاکستری مایل بهه

کنیدیوفور ها ساده و یها بها یهک

زیتونی ،دارای  4-5دایره متحهد
المرکز و تولید ریسههای هوایی

انشعاب و یا دارای یک یها چنهد
خمیدگی زانومانند ،دارای سهح
صاف و ماکرونماتوس

Characteristics of conidia/ascospores
(مشخصات کنیدیوم/آسکوسپور)

رنگ کنیدیوم ها قهوه ای تیره یها روشهن ،دارای
 1-5دیههواره عرضههی ،فاقههد و یهها دارای 1-4
دیواره طولی نوک کنیهدیومهها نیمهه شهفاف و
بدون انشعاب کنیدیوفورهای ثانویهه در انتههای
کنیدیوم ها قهوه ای تا بهی رنهگ دارای دیهواره
عرضی

Biscogniauxia mediterranea

سفید و خاکستری رنگ ،سهریع
الرشههد ،میسههلیوم متشههکل از
ریسه های هوایی ،شفاف تا قهوه
ای رنگ ،منشعب ،دیواره دار

کنیدیوفورها شهفاف تها رنگهی،
منشعب ،دارای  1-2انشهعاب بها
 2-5سههلول کنیههدیزا در انتههها،
سلول های کنیدی زا بصورت پلی
بالسههتیک ،اسههتوانهای شههکل،
شهفاف ،صهاف تها زبهر و دارای

کنیدیومها شفاف ،منفرد ،تک سلولی

خمیدگی های زانهویی شهکل در
محل کنیدیزایی
بلوغ آسهکوکارپ هها بعهد از دو
هفته ،آسکوکارپ ها گرد ،مهودار

Chaetomium globosum

به رنگ صورتی تا قههوهای کهم
رنهههگ ،تشهههکیل پرگنهههه از
میسههلیومهههای هههوایی سههفید و
آسکوکارپهای تیهره و در کهل
سح پرگنه

آسکوکارپ دارای دو نوع زواید
مو مانند موههای غیهر منشهعب،
دیواره دار و دارای زگیل ،موهای
جانبی قههوه ای و اکثهرا راسهت،
موج دار بودن انتههای برخهی از
آنههها ،موهههای انتهههایی قهههوهای
رنگ ،در قاعده مستقیم و در انتها
موج دار ،آسک ها گرزی شهکل،
پایهدار و حاوی  8آسکوسپور

آسکوسپور های بالغ به رنهگ زیتهونی ،لیمهویی
شکل

شناسایی ریخت شناسی و مولکولی قارچ های اندوفیت سرشاخه...

Cladosporium cladosporioides

به رنهگ زیتهونی ،دارای بافهت
مخملی ،رشد ریسه ها در داخل
محیط کشت ،و به رنگ قهوه ای
کم رنگ ،سح ریسه ها صهاف
و گاهی نسهبتا ناصهاف بهوده و
دارای بندهای عرضی

Clonostachys rosea
به رنگ زرد لیمویی

خاکستری رنگ ،در محیط

Curvularia spicifera
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کنیدیوفور ها بصهورت راسهت و

کنیدیوم ها در زنجیرههای منشهعب و در چههار

در مواردی در نیمه پایهانی دارای
حالههت مههوج دار ،عمومهها قابههل

شکل راموکنیهدی اولیهه ،راموکنیهدی ثانویهه،
کنیدی های بین زنجیره ای و کنیدی های کوچک

تمههایز از ریسههه و در مههواردی
مشههابه ریسههههههای رویشههی،

(به ترتیب از پایین بهه بها ،)،راموکنیهدیههای
اولیه استوانهای-مسهتحیلی راسهت تها خمیهده،

کنیدیوفور ها قهوه ای ،اسهتوانه ای
باریک تا اسهتوانه ای-مسهتحیلی،

قهوه ای کم رنگ ،تشکیل راموکنیدی های ثانویه
در سح راموکنیهدیههای اولیهه و بهه شهکل

فاقد گره ،دارای دیواره ضخیم

بیضوی ،استوانهای-مستحیلی

کنیدیوفورها به دو نوع
 Verticillium-likeو
Penicillate

کنیدیومها به اشکال گرد و بیضی بوده

کنیدیوفورها منفرد ،با سح
صاف ،فاقد انشعاب ،دیواره دار،

کشت ()Straw+TWA
ریسهها صاف نیمه شفاف تا

در بخش عقیم راست و در
نواحی کنیدیزا دارای

قهوهای کم رنگ

خمیدگیهای زانو مانند

کنیدیها استوانهای شکل ،قهوهای رنگ ،دارای
سه دیواره عرضی کاذب

اسپورودوکیومها پودری ،قهوهای

Epicoccum nigrum

به رنگ قهوهای مایل به قرمز و
سبز زیتونی ،مسح  ،دارای
میسلیومهای هوایی فراوان

تیره تا سیاه ،پراکنده روی محیط
کشت .کنیدیوفورها کاهش یافته

کنیدیومها انتهایی ،به اشکال متفاوت (کروی،

و تبدیل شدن آنها به سلولهای
کنیدیزا .سلولهای کنیدیزا

نیمه کروی) ،به طور نامنظم دیوارهدار ،توتی
شکل با حداکثر  15سلول ،دارای سح زبر ،به

بیرنگ ،چماقی شکل ،دارای -2

رنگ قهوهای تا قهوهای زیتونی

 0دیواره عرضی ،دارای سح
صاف
ماکروکنیدیهای  3بندی فراوان با طول کوتاه تا
متوسط ،راست تا کمی خمیده ،نسبتاً باریهک و
بهها دیههواره نههازک روی اسههپورودوکیوم یهها
میسلیومها تولید میشدند که در آنها سلول پایهه

سههفید تهها بههنفش پررنههگ بهها
Fusarium oxysporum

میسلیوم ههای ههوایی بهه دلیهل
تولید رنگدانه در محیط کشهت،
رنگ پرگنه از پشت تشتک پتری
بنفش تیره

اسپورودوکیومهای بنفش کم
رنگ در محیط کشت

پاشنه ای شهکل و سهلول انتههایی نهوک تیهز و
انحنادار میکروکنیدیها تخم مرغی ،بیضوی یها
قلوه ای شکل و معمو ،یک سلولی روی سرهای
دروغین با منوفیالید های کوتاه کالمیدوسپورها
به صورت انفرادی یا دوتایی و گاهی زنجیهری
یا خوشه ای در میسلیوم های ههوایی یها سهح
آگار

سههفید تهها نههارنجی رنههگ بهها
میسلیوم های هوایی فراوان بهود.
Fusarium proliferatum

به دلیل تولید رنگدانه در محهیط
کشههت ،رنههگ پرگنههه از پشههت
تشتک پتری نارنجی تا قهوهای

ماکروکنیدی ها باریک ،خمیده تا نسبتا راست و
تولید اسپورودوکیوم در برخی از
جدایهها

معمو 3-5 ،بندی و با سلول پایه کمتر توسهعه
یافته و سلول انتهایی خمیهده ،میکروکنیهدیهها
چماقی شکل با پایه تخت یا گالبی شکل و بهه
صورت زنجیهری و گهاهی در سهرهای کهاذب
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روی منوفیالیدها و پلیفیالیهدها ،پلهیفیالیهدهها
معمو ،منشعب ،بدون کالمیدوسپور

Fusarium solani

سههفید تهها کههرم رنههگ بهها
میسلیوم های هوایی کم است .به
دلیل تولیهد رنگدانهه در محهیط
کشههت ،رنههگ پرگنههه از پشههت
تشتک پتری زرد تا قهوهای

اسپورودوکیومهای کهرم رنهگ و
گاهی آبی یا سبز رنگ

Nigrospora oryzae

سفید مایل به خاکسهتری ،دارای
میسلیوم هوایی ،میسلیوم متشکل
از ریسه های سححی و غوطه ور
در آگار ،منشعب ،دیوارهدار

سلولههای کنیهدیومزا بهیرنهگ
دارای سح صاف ،آمپولی شکل

Paecilomyces formosus

به رنهگ سهبز طالیهی ،پهودری
شههکل ،نسههبتا سههریع الرشههد،
میسلیوم متشهکل از ریسههههای
سههححی و غوطههه ور در آگههار،
منشعب ،دیوارهدار ک

Trichothecium roseum

مسح ، ،یهای ،مایل به صورتی،
سریع الرشد ،میسلیوم متشکل از
ریسه های هوایی ،شفاف تا نیمهه
شفاف ،منشعب ،دیواره دار

کنیدیوفورها به صورت منشعب و
فیالیههدیک ،فیالیههدههها منفههرد،
ورتیسههیلیت و در قسههمت پایههه
سیلندری شهکل و یها فالسهکی
شکل و در قسمت نوک باریک و
بلند
سلول های کنیدی زا بهه صهورت
منفهههرد بهههر روی میسهههلیوم و
بی رنهگ ،کنیهدیوفور هها منفهرد،
چندسلولی ،صاف ،فاقد انشعاب،
اسههتوانهای ،راسههت یهها انههدکی
خمیده ،بیرنگ

ماکروکنیدی ها نسبتا کلفهت ،راسهت تها کمهی
خمیده 3-7 ،بندی ،با سلول پایه پاشنه ای شکل
و سلول انتهایی گهرد و میکروکنیهدیهها تخهم
مرغی ،سوسیسی یا قلوهای شهکل ،یهک یها دو
سلولی در منوفیالید های بلند ،کالمیدوسپور های
کروی تا تخم مرغی با دیواره صاف یا زبر
کنیدیوم ها قهوه ای تیره تها سهیاه ،از دو طهرف
مسح  ،از سح فوقانی به شکل گرد ،از سهح
جانبی بیضوی

کنیدیومها تک سلولی و در زنجیرهای طو،نی

کنیدیوم ها پودری ،شفاف ،دارای سح صهاف،
بیضی شکل تا پیهری فهرم ،دوسهلولی ،سهلول
با،یی کمی بزرگتر ،دارای هیلوم مشخص
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Abstract
Over the past two decades, there has been an increasing interest in the study of endophytes, their origin,
biodiversity, the interactions between endophytes and host plants, the role of endophytes in ecology, as well as
the chemical properties and biological activity of secondary metabolites produced by them. In this research
endophytic fungi from twigs and branches of oak in Hatam-baig and Kalibar regions were identified based on
molecular and morphological characteristics. Towards this aim, samples were collected from twigs and branches
of oak trees in above-mentioned regions during June and September 2014. Pure cultures were established using a
single spore or hyphal tip techniques. The identity of fungal isolates was determined based on morphological
characteristics and sequence data from ITS-rDNA and Tub region. In this study 25 fungal species including
Alternaria alternata species complex, Arthrinium arundinis, Aspergillus flavus, Bipolaris spicifera,
Biscogniauxia mediterranea, Chaetomium globosum, Clonostachys rosea, Cladosporium cladosporioides,
Daldinia vernicosa, Daldinia palmensis, Daldinia loculata, Discula quercina, Epicoccum nigrum, Fusarium
oxysporum, Fusarium proliferatum, Fusarium solani, Nigrospora oryzae, Ochrocladosporium elatum,
Paecilomyces formosus, Penicillium commune, Penicillium spinulosum, Pyronema domesticum, Sordaria
fimicola, Sordaria sibutii and Trichothecium roseum were identified as endophytic fungi inhabiting twigs and
branches of oak trees in Hatam-baig and Kalibar region. The majority of the species that were identified in this
study, are reported for the first time from Quercus macranthera. The assemblage of endophytic fungi in healthy
tissues of oak trees might indicate that some of the fungi as possible latent pathogens of oak.
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