Iranian Journal of Plant Protection Science
Vol 48, No 1, Spring & Summer 2017 (43-57)
DOI: 10.22059/ijpps.2017.205127.1006711

دانش گیاهپزشکی ایران
)43-57  (ص1396  بهار و تابستان،1  شمارة،48 دورة

) در ایرانPrunus avium( شناسایی برخی قارچهای درونرست درختان گیالس
*2

 و خلیل بردی فتوحیفر1شیوا عبدالهی اقدم

 کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه گیاهپزشکی، دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار.2  و1
)1395/8/17 : تاریخ پذیرش- 1395/2/1 :(تاریخ دریافت

چکیده
 نمونهبرداری از اندامهای،) در ایرانPrunus avium L.( بهمنظور شناسایی برخی قارچهای درونرست (اندوفیت) درختان گیالس
 تابستان و،و بهار1393  تابستان و پاییز سال، بهار،1392  در پاییز سال،بسیار سالم درختان گیالس شامل برگها و شاخههای چندساله
، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایالم، اصفهان، اردبیل، در استانهای البرز1394 پاییز سال
 در این بررسی ده گونة قارچی شامل. کرمان و همدان صورت گرفت، کردستان، قزوین، زنجان، شهرکرد،خراسان جنوبی
،Chalastospora gossypii ،Chaetomium globosum ،Aureobasidium microstictum ،Acremonium sclerotigenum
Trichothecium ،Fusarium verticillioides ،Fusarium sambucinum ،Dendrothyrium variisporum ،Clonostachys rosea
Aureobasidium  گونههای. بهعنوان قارچهای درونرست از درختان گیالس در ایران شناسایی شدندTrichurus spiralis  وroseum

 همچنین همة گونههای شناساییشده در این. برای فلور قارچی ایران جدید هستندDendrothyrium variisporum  وmicrostictum
.تحقیق برای نخستین بار بهعنوان قارچ درونرست از درختان گیالس در جهان گزارش میشوند
. میکوفلور، ریختشناسی، درختان چوبی، تنوع زیستی، آرایه:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In an investigation of endophytic fungi associated with cherry (Prunus avium L.) in Iran, healthy plant samples
including twigs and leaves were collected during autumn of 2013 and spring and summer seasons of 2014. In this
study, 10 fungal species including Acremonium sclerotigenum, Aureobasidium microstictum, Chaetomium globosum,
Chalastospora gossypii, Clonostachys rosea, Dendrothyrium variisporum, Fusarium sambucinum, Fusarium
verticillioides, Trichothecium roseum and Trichurus spiralis were identified as endophytic fungi of cherry trees in
Iran. All identified species are reported for the first time as endophytic fungi of cherry trees in the world. The two
species including Aureobasidium microstictum and Dendrothyrium variisporum are new taxa for Iran mycoflora.
Keywords: Diversity, morphology, mycoflora, taxon, woody plants.
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مقدمه
درخت گیالس با نام علمی  ،Prunus avium L.از تیرة
( Rosaceaeگلسرخیان) است .این درخت گونههای
چندی داشته که در همة ایران پراکنده هستند .امروزه
درختان گیالس در بیش از چهل کشور جهان واقع در
مناطق معتدله ،مدیترانهای و حتی نیمه گرمسیری
بهصورت تجاری کشت میشوند .گیالس یکی از
محصوالت مهم کشور ما به شمار میآید و جایگاه
ویژهای از لحاظ ارزش خوراکی و اقتصادی دارد .برخی
رقمهای گیالس کشتشده در ایران ازجمله گیالس
سیاه مشهد شهرت جهانی دارند ( & Nemati
.)Abdollahzadeh, 2009
ریزجاندارانی
(اندوفیت)ها
درونرست
(میکروارگانیسمهایی) هستند که درون بافت گیاهی
بدون ایجاد نشانههای بیماری قابل مشاهده ،زندگی
میکنند .درونرستها طیف گستردهای از قارچهای
بیمارگر گیاهی و پودهرست (ساپروفیت) را شامل
میشوند که دورة نهفتگی طوالنی پیش از ظهور
نشانههای خارجی بیماری را دارند ،که برای برقراری
رابطة همزیستی ضروری است (.)Hassan, 2007
تحقیقات نشان داده است ،برخی از قارچهای
درونرست قادر به تولید متابولیتهایی مانند
آلکالوئیدها ،استروئیدها ،ترپنوئیدها ،ایزوکومارینها،
فالونیوئیدها ،کنیونها ،فنیل پروپانوئیدها ،لیگنینها،
پپتیدها ،فنیل و فنولیک اسید ،ترکیبهای آلیفاتیک و
متابولیتهای کلرونیک در میزبان خود هستند
( .)Strobel, 2003; Wang et al., 2007درونرستها
نقش مهمی را در حفاظت گیاهان دارند و باعث
افزایش تحمل گیاهان به تنشهای زیستی
(بیولوژیکی) و محیطی میشوند ( Waqas et al.,
.)2012
 (2011) Haddadderafshi et al.از  4500قطعة
مختلف گیاهی اعم از شاخه ،برگ و ریشة گیالس25 ،
گونة قارچی متعلق به جنسهای Acremonium
،Botryotinia Whetze ،Alternaria Nees ،Link
Kunze ،Aspergillus P. Micheli ex Haller
E.G.
،Cladosporium Link ،Chaetomium
Link ،Epicoccum Link ،Embellisia Simmons

،Glomerella )Nyl.( Vain ،Fusarium
Sacc. ،Neonectria Wollenw ،Macrophomina
Carus ،Phomopsis Sacc. & Roum ،Phoma
D.F. Farr ،Rhizoctonia DC. ،Pyronema
 Rosellinia De Not. ،Rhizopycnisو Hill ex
 Xylaria Schrankرا از کشور مجارستان گزارش
کردند.
 ،(2010) Roberts et al.بر پایة بررسیهای
ریختشناختی و مولکولی با استفاده از روشهای
 RAMS ،RAPDو  ،AFLPگونة جدید Alternaria
 cerasidanica R.G. Robertsرا از میوههای سالم
درختان گیالس در کشور دانمارک که هیچگونه
نشانههای بیماری در آنها مشاهده نشده بود ،معرفی
کردند.
بهرغم اینکه بررسیهای زیادی روی قارچهای
درونرست در سراسر جهان در حال اجرا است ،تاکنون
تحقیق جامعی برای شناسایی قارچهای درونرست
درختان گیالس در جهان و ایران انجام نشده است.
بنابراین این تحقیق با هدف اصلی افزایش دانش از
وضعیت قارچهای درونرست درختان گیالس در ایران
انجام گرفته است.
Petr

مواد و روشها
بهمنظور دستیابی به جدایههای قارچ درونرست
درختان گیالس ،نمونهبرداریهای گستردهای توسط
نگارندة اول طی پاییز سال  1392و بهار ،تابستان و
پاییز سال 1393و بهار ،تابستان و پاییز سال  ،1394از
برگها و شاخههای چندسالة سالم و بدون نشانههای
درختان گیالس واقع در استانهای البرز ،اردبیل،
اصفهان ،ایالم ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
تهران ،خراسان رضوی و خراسان شمالی ،خراسان
جنوبی ،شهرکرد ،زنجان ،قزوین ،کردستان ،کرمان و
همدان انجام گرفت .پس از ثبت مشخصات دقیق و
انتقال نمونهها به آزمایشگاه ،نمونهها در دمای  4درجة
سلسیوس نگهداری شدند .برای جداسازی قارچهای
درونرست ،در آغاز نمونههای گیاهی به مدت ده
دقیقه با جریان مالیم شستشو داده شدند .سپس
نمونههای گیاهی به مدت یک دقیقه در اتانول 70
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درصد ،پسازآن به مدت سی ثانیه در هیپوکلریت
سدیم  0/5درصد و دوباره به مدت سی ثانیه در اتانول
 70درصد و درنهایت به مدت سی ثانیه درون آب
مقطر سترون قرار داده شدند .درنهایت نمونههای
گیاهی روی کاغذ صافی استریل خشک شدند ( Refaei
 .)et al., 2011سپس قطعات گیاهی ضدعفونی شده به
ابعاد 0/5 ×0/5سانتیمتر بریده و به درون تشتکهای
پتری حاوی محیط کشت آب-آگار ( )WAدو درصد
منتقل شدند .تشتکهای پتری کشت داده شده به
درون اتاقک انکوباتور با دمای  25درجة سلسیوس
انتقال یافتند .پس از هفت الی چهارده روز و پس از
رشد ریسههای قارچ در اطراف قطعات گیاهی ،برای
تهیة پرگنة خالص از روش نوک ریسه استفاده شد
( .)Strobel & Daisy, 2003نگهداری جدایهها تا زمان
بررسی روی محیط کشت  PDAانجام شد.
تعیین گونة جدایة مربوط به جنس Acremonium
روی محیط کشت آرد یوالف  3درصد ()oat meal agar
و نگهداری به مدت ده روز در شرایط تناوب نوری 12
ساعت تاریکی مداوم و  12ساعت نور نزدیک به
فرابنفش ( )NUVو دمای  25درجة سلسیوس انجام
گرفت .شناسایی گونه بر پایة مشخصات کنیدیها و
فیالیدها و اندازة آنها و ویژگیهای پرگنة قارچ و
همچنین وجود و یا نبود سختینه (اسکلروت) صورت
گرفت (.)Gams, 1971
تعیین گونة جدایة مربوط به جنس
 Aureobasidiumروی محیط کشت  PDAانجام
گرفت .برای این منظور ،تشتکهای پتری حاوی پرگنة
قارچ در شرایط تاریکی مداوم و دمای  25درجة
سلسیوس و به مدت هفت روز نگهداری شدند.
شناسایی گونه بر پایة ویژگیهای پرگنه ،نحوة
کنیدیزایی ،کنیدیها ،وجود و یا نبود کالمیدوسپور و
ویژگیهای کالمیدوسپور صورت گرفت ( & de Hoog
.)Hermanides-Nijhof, 1977
تعیین گونة جدایة مربوط به جنس Chaetomium
روی محیط کشت آرد ذرت-آگار ()corn meal agar
صورت گرفت .برای این منظور ،تشتکهای پتری
حاوی پرگنة قارچ در شرایط تاریکی مداوم و دمای 25
درجة سلسیوس به مدت هفت روز نگهداری شدند.
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شناسایی گونه بر پایة ویژگیهای پرگنه ،مشخصات
آسکوکارپ ،آسک و آسکوسپور صورت گرفت
( .)Watanabe, 2002برای تعیین گونة جدایة مربوط
به جنس  ،Chalastosporaتشتکهای پتری حاوی
محیط کشت  SNAتلقیحشده در شرایط تناوب نوری،
 12ساعت تاریکی مداوم و  12ساعت تحت نور نزدیک
به فرابنفش و همچنین تشتکهای پتری حاوی محیط
کشت  PDAتلقیح شده در شرایط تاریکی مداوم و
دمای  25درجة سلسیوس برای مدت هفت روز
نگهداری شدند .شناسایی گونه بر پایة ویژگیهای
پرگنه ،مشخصات کنیدیها و کنیدیوفور ،ازجمله
شکل ،رنگ و اندازه و ویژگیهای یاختههای کنیدیزا
انجام گرفت (.)Crous et al., 2009
تعیین گونة جدایة مورد نظر از جنس Clonostachys
روی محیط کشت آرد یوالف ( 3 )oat meal agarدرصد
در شرایط  12ساعت تاریکی مداوم و  12ساعت شرایط
نوری نزدیک به فرابنفش و دمای  25درجة سلسیوس به
مدت هفت الی ده روز انجام گرفت .شناسایی گونه بر پایة
ویژگیهای پرگنه ،مشخصات کنیدی و کنیدیوفور صورت
گرفت (.)Schroers, 2001
تعیین گونة جدایه از جنس  Dendrothyriumروی
محیط کشتهای  MEA ،OMAو  PDAصورت
گرفت .برای این منظور تشتکهای پتری حاوی پرگنة
قارچ به مدت ده روز در دمای  25درجة سلسیوس زیر
نور  NUVبا دورة نوری  12ساعت تاریکی و  12ساعت
روشنایی قرار داده شدند (.)Varkley et al., 2014
برای تعیین گونة جدایههای جنس  Fusariumاز
محیطهای کشت  SNA ،PDAو  CLAاستفاده شدند.
برای این منظور تشتکهای پتری حاوی محیطهای
کشت  PDAو  ،SNAبه ترتیب به مدت سه روز و
هفت روز در دمای  25درجة سلسیوس و در شرایط
تاریکی مداوم نگهداری شدند .تشتک پتری حاوی
محیط کشت  CLAنیز در شرایط  12ساعت تاریکی
مداوم و دمای  20درجة سلسیوس و  12ساعت زیر
نور مخلوط فلئورسنت و نور نزدیک به فرابنفش و
دمای  25درجة سلسیوس به مدت چهارده روز
نگهداری شدند .شناسایی گونه بر پایة مشخصات
پرگنه در محیط کشت  ،PDAویژگیهای
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اسپورودوکیوم در محیط کشت  CLAو ویژگیهای
ریختشناختی مانند شکل ،اندازه و چگونگی تشکیل
میکروکنیدیها ،شکل و اندازة ماکروکنیدیها ،تشکیل
و یا تشکیل نشدن و شکل و اندازة کالمیدوسپورها و
ویژگیهای فیالیدها در محیط کشت  SNAصورت
گرفت (.)Leslie & Summerell, 2006
تعیین گونة جدایة جنس  Trichotheciumروی
محیط کشت  PDAو نگهداری به مدت هفت روز در
شرایط تاریکی مداوم و دمای  25درجة سلسیوس
انجام گرفت .شناسایی گونه بر پایة ویژگیهای پرگنه،
ویژگیهای کنیدی و چگونگی کنیدزایی صورت گرفت
(.)Yun et al., 2013
تعیین گونة مربوط به جنس  Trichurusروی
محیطهای کشت  PDAو  PCAو نگهداری در شرایط
تاریکی مداوم و دمای  25درجة سلسیوس و به مدت
هفت الی ده روز انجام شد .شناسایی گونه بر پایة
ویژگیهای پرگنه ،مشخصات سینما ،کنیدی و یاختة
کنیدیزا انجام گرفت (.)Hasselbring, 1900
برای بررسی اندامهای قارچی ،اسالیدهای
میکروسکوپی با استفاده از محلولهای الکتوفنل و
الکتوفنل-کاتن بلو تهیه شده و با استفاده از
میکروسکوپ نوری الیمپوس ( )Olympus, Japanمدل
 BH2بررسی شدند .دستکم پنجاه مورد از هریک از
اندامهای قارچی مورد نظر اندازهگیری شدند.
جدایههای قارچی با استفاده از منابع معتبر ( Gams,
;.1971; de Hoog & Hermanides-Nijhof, 1977
.Hasselbring, 1900; Schroers, 2001; Watanabe,
.2002; Leslie & Summerell, 2006; Crous et al.,
)2009; Hirooka et al., 2012; Yun et al., 2013
شناسایی شدند .همة جدایههای بهدستآمده در این
تحقیق در آزمایشگاه بیماریشناسی پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در استان البرز
نگهداری میشوند.
در بررسیهای مولکولی ،بهمنظور تهیة تودة
میسلیومی مورد نیاز برای استخراج  ،DNAاز محیط
کشت مایع  PDBو محیط کشت جامد  PDAاستفاده
شد .برای استخراج  DNAژنگانی (ژنومی) از روش
 (2001) Zhong & Steffensonاستفاده شد .برای

افزایش نواحی  ITS1-5.8S-ITS2از  rDNAهستهای از
ترکیب آغازگرهای  ITS1به همراه  ITS4استفاده شد
( .)White et al., 1990واکنش  PCRدر دستگاه
ترموسایکلر ( )Eppendorf, Germanyانجام گرفت.
پس از تعیین توالی و ویرایش آنها ،این توالیها با
دیگر توالیهای موجود در بانک ژن ( )NCBIمقایسه
شدند ( .)Van & Wachter, 1993نتایج بهدستآمده با
شناسایی ریختشناختی جدایهها مقایسه و تعیین نام
گونهها تأیید شد.
نتایج و بحث
در این تحقیق شمار  212جدایة قارچی از شاخههای
سالم درختان گیالس ( )Prunus cerasus L.در ایران
به دست آمدند و بر پایة ویژگیهای ریختشناختی و
همچنین با استفاده از توالی نوکلئوتیدی ناحیة ITS1-
 5.8S-ITS2ده گونة متعلق به جنسهای
،Chaetomium ،Aureobasidium ،Acremonium
،Dendrothyrium ،Clonostachys ،Chalastospora

 Trichothecium ،Fusariumو  Trichurusشناسایی
شدند .توصیف و بحث مربوط به گونههای قارچی
شناسایی شده در این تحقیق در زیر آورده شده است.
Acremonium sclerotigenum (Moreau & R.
Moreau ex Valenta) W. Gams, Cephalosporium)artige Schimmelpilze: 45 (1971

نمونههای بررسیشده

جدایههای  ES12 ،ES11 ،ES9 ،ES8و  ،ES13خوانسار،
استان اصفهان ،اردیبهشت  .1393جدایههای ،PK1
،PK14 ،PK13 ،PK10 ،PK8 ،PK7 ،PK6 ،PK5 ،PK2
 PK19 ،PK17 ،PK16 ،PK15و  ،PK23پل خواب،
استان البرز ،مهر .1392جدایههای ،AR23 ،AR22
 AR25و  ،AR27سرعین ،استان اردبیل ،مهر .1394
جدایههای  GA16 ،GA15و  ،GA17بوئینزهرا ،استان
قزوین ،تیر  .1393جدایههای  KE16 ،KE14 ،KE13و
 ،KE17رفسنجان ،استان کرمان ،مهر 1393؛ شمارة
دسترسی در کلکسیون دانشگاه تهران.UTFC-EP4 :
قطر پرگنة قارچ پس از ده روز روی محیط کشت
 34 ،OAمیلیمتر بود .پرگنه در سطح به رنگ صورتی
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روشن و متمایل به سفید و در زیر به رنگ کرم بود.
فیالیدها ساده و اغلب روی رشتههایی از ریسههای
بههمبافته شده تشکیل شدند .فیالیدها در قسمت
قاعده عریضتر بوده و بهتدریج به سمت انتها باریک
شدند .اندازة فیالیدها (25-40)32/6(×1-2)1/4
میکرومتر است .کنیدیها استوانهای شکل ،دیوارة
صاف ،بیرنگ و به ابعاد (3-5)4/1(×1-1/5)1/2
میکرومتر داشتند .اسکلروتها کروی شکل و به ابعاد
 50-90میکرومتر دیده شدند (شکل .)1
توالی جدایة مربوط به اینگونه با دیگر توالیهای
مربوطة موجود در بانک ژن ( 100 )NCBIدرصد
همانندی داشت .گونههای جنس  Acremoniumاغلب
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پودهرست بوده و برخی از آنها بهعنوان قارچهای
بیماریزای انسانی و جانوری گزارش شدهاند .گونة
 A. sclerotigenumبهعنوان یک قارچ خاکزی معمول
شناخته شده است ( .)Isaia et al., 2000گونة
 A. sclerotigenumبهعنوان قارچ درونرست از گیاه
 Terminalia bellericaاز کشور هندوستان جداسازی
شده و فعالیتهای ضد میکروبی و سیدروفوری آن
بررسی شده است (.)Prathyusha et al., 2014
اینگونه برای نخستین بار بهعنوان قارچ اندامهای
هوایی جو از ایران گزارش شد (.)Asgari et al., 2004
اینگونه برای نخستین بار بهعنوان قارچ درونرست از
درختان گیالس در جهان گزارش میشود.

شکل  .1گونة Acremonium sclerotigenum؛ جدایة  .A :PK1پرگنة قارچ روی محیط کشت  OAپس از ده روز B ،و .C
اسکلروتها D ،و  .Eفیالیدها F ،و  .Gکنیدیها.
Figure 1. Acremonium sclerotigenum; isolate PK1: A. Colony on OA after 10 days, B & C. Sclerotia, D & E.
Phialides, F & G. Conidia.

Aureobasidium microstictum (Bubák) W.B.
Cooke, Mycopathologia et Mycologia Applicata
)17(1): 37 (1962

نمونههای بررسیشده

جدایة  1CS1و  ،1CS3برغان ،استان البرز ،مهر .1392
جدایة  MO3و  MO4محمدشهر ،استان البرز ،مرداد
1393؛ شمارة دسترسی در کلکسیون دانشگاه تهران،
.UTFC-EP12

قطر پرگنة قارچ روی محیط کشت  PDAپس از
هفت روز  34میلیمتر اندازهگیری شد .پرگنة قارچ
بهصورت صاف و لزج و به رنگ صورتی کمرنگ دیده
شد .با گذشت زمان به دلیل تولید کالمیدوسپور ،تیره
و به رنگ قهوهای تغییر یافت .میسلیومها بیرنگ،
صاف و با دیوارههای عرضی متعددی بودند .قطر
ریسهها  4-8میکرومتر اندازهگیری شد .در پرگنة
مسن ،میسلیومهای قهوهایرنگ با دیوارة نازک تشکیل

عبداللهی اقدم و فتوحیفر :شناسایی برخی قارچهای درونرست درختان گیالس ...

48

شدند .یاختههای کنیدیزا بهصورت متمایز و غیر
متمایز از میسلیوم دیده شدند .یاختههای کنیدیزای
متمایز به اشکال راست ،استوانهای و یا چماقی و
بهاندازة  10-30میکرومتر بودند .یاختههای کنیدیزای
غیر متمایز بهصورت بینابینی و یا انتهایی تشکیل شده
و کنیدیهای بالستیک را به وجود آوردند .کنیدیهای
بالستیک همزمان روی دندانههای کوچک )(denticel
تشکیل شدند .جوانهزنی و تولید کنیدیهای ثانویه
بهوفور دیده شد .کنیدیها در آغاز بیرنگ،
تکیاختهای ،بیضوی شکل ،با سطح صاف و اغلب یک
هیلوم و به ابعاد ( 6-18)10/4(×3-5)3/5میکرومتر دارند
که با گذشت زمان به رنگ قهوهای تغییر یافته1-2 ،
یاختهای بوده و ابعاد آنها (9-18)13/25( ×4-8)6/7
میکرومتر بود .بهندرت در برخی جدایهها اندوکنیدیهای

تکیاختهای ،بیرنگ و به ابعاد (6-10)8/6(×3-4)3/3
میکرومتر درون میسلیومها دیده شدند (شکل .)2
اینگونه با داشتن یاختة کنیدیزای متمایز ،نازک
بودن دیوارة یاختهای کنیدیها و میسلیومهای
تیرهرنگ از گونة  A. pullulansمتمایز است ( de Hoog
Legaut et al. .)& Hermanides-Nijhof, 1977
) (1988اینگونه را از گیاه  Pinus banksianaدر کانادا
گزارش کردند (2008) Mulenko et al. .نیز آن را از
گیاه  Convallaria majalisدر لهستان جداسازی
کردند .اینگونه تاکنون بهعنوان قارچ درونرست
گزارش نشده است .اینگونه آرایة جدیدی برای فلور
قارچی ایران بوده و برای نخستین بار بهعنوان
قارچ درونرست از درخت گیالس در جهان گزارش
میشود.

شکل  .2گونة Aureobasidium microstictum؛ جدایة  .A :1CS1پرگنة قارچ روی محیط کشت  PDAپس از هفت روز .B ،پرگنة
قارچ روی  PDAپس از چهارده روز .C–F ،یاختههای کنیدیزا .G ،اندوکنیدیها H ،و  .Iکنیدیها .J ،کنیدی تیرهرنگ و .K
میسلیومهای تیرهرنگ.
Figure 2. Aureobasidium microstictum; isolate 1CS1: a. Colony on PDA after 7 days, b. Colony on PDA after 14
days, c-f. Conidiogenous cells, g. Endoconidia, i and h. Conidia, J. Dark conidia and j. Dark hyphae.

Chaetomium globosum Kunze ex Fr., Systema
)Mycologicum 3: 255 (1829

نمونههای بررسیشده

جدایههای  SA16 ،SA15 ،SA14 ،SA13و ،SA20

سنقرآباد ،استان البرز ،مهر  .1392جدایههای ،SA50
 SA57 ،SA55 ،SA51و  ،SA59سنقرآباد ،استان
البرز ،اردیبهشت  .1394جدایههای ،SA83 ،SA80
 SA86 ،SA85و  ،SA87سنقرآباد ،استان البرز ،مرداد
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 .1394جدایههای ،TE15 ،TE13 ،TE11 ،TE10
،TE22 ،TE21 ،TE20 ،TE19 ،TE18 ،TE17 ،TE16
 TE30 ،TE29 ،TE27 ،TE26 ،TE25 ،TE23و .TE31
شهریار ،استان تهران ،مرداد  .1393جدایههای ،GA1
 GA9 ،GA7 ،GA6 ،GA3 ،GA2و ،GA10
بویینزهرا ،استان قزوین ،تیر  .1393جدایههای ،CH3
،CH12 ،CH11 ،CH9 ،CH8 ،CH7 ،CH6 ،CH4
 CH15 ،CH13و  ،CH16چهارمحال بختیاری ،استان
شهرکرد ،اردیبهشت 1393؛ شمارة دسترسی در
کلکسیون دانشگاه تهران.UTFC-EP18 :
پرگنة قارچ روی محیط کشت آرد ذرت-آگار
( )CMAپس از گذشت هفت روز همة سطح تشتک
پتری  8سانتیمتری را پر کرد .پرگنة قارچ رشد زیادی
داشته و به رنگ سبز زیتونی دیده شد .میسلیومها
قهوهای روشن تا زیتونی و با سطح صاف هستند.
آسکوکارپها به شکل نقاط سیاهرنگ در سطح پرگنه
بهصورت پراکنده تشکیل شدند .آسکوکارپها از نوع
پریتسیوم ،به رنگ قهوهای تیره و به اشکال کروی و
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بیضوی دیده شدند .پریتسیومها واجد موهای بلند،
ساده و بدون انشعاب ،قهوهای کمرنگ ،دارای دیوارة
ضخیم و زوائد زگیل مانند در سطح خود و با دیوارة
عرضی دیده شدند و ابعاد آنها (×3-4)3/5
( 50-330)200میکرومتر بود .آسکها گرزی شکل
بوده و ابعاد آنها (45-60)54/6(×10-13)11/8
میکرومتر بود .هر آسک حاوی هشت آسکوسپور بود.
آسکوسپورها لیمویی شکل ،تکیاختهای ،به رنگ
قهوهای تیره ،با دیوارة صاف و به ابعاد (×7-8)7/4
( 9-11)9/8بودند (شکل.)3
توالی جدایة مربوط به اینگونه با دیگر توالیهای
مربوطة موجود در بانک ژن ( 100 )NCBIهمانندی
داشت ،(2012) Longoni et al. .گونه  C. globosumرا
بهعنوان قارچ درونرست از  Vitis viniferaجداسازی
کردهاند .اینگونه در ایران از میزبانهای مختلفی ازجمله
سویا ،پنبه و ذرت گزارش شده است (.)Ershad, 2009
اینگونه برای نخستین بار بهعنوان قارچ درونرست
درختان گیالس از جهان گزارش میشود.

شکل  .3گونة Chaetomium globosum؛ جدایة  .A :SA13پرگنة قارچ روی محیط کشت  CMAپس از هفت روز .B ،پریتسیوم
بالغ .C ،موهای سطح آسکوکارپ D ،و  .Eآسکها .F ،آسکوسپورها.
Figure 3. Chaetomium globosum; isolate SA13: A. Colony on CMA after seven days, B. Mature perithecium, C.
Ascomatal hairs, D, E. Asci, F. Ascospores.

Chalastospora gossypii (Jacz) U. Braun, Crous,
)Persoonia 22: 144 (2009

نمونههای بررسیشده

جدایههای  1M4 ،1M3 ،1M2 ،1M1و  ،1M5میانه،
آذربایجان شرقی ،آذر  .1392جدایة  ،AS15مرند،

آذربایجان شرقی ،مهر 1394؛ شمارة دسترسی در
کلکسیون دانشگاه تهران.UTFC-EP8 :
پرگنة قارچ روی محیط کشت  PDAپس از
گذشت هفت روز همة سطح پتریدیش  8سانتیمتری
را پر کرد .پرگنه به رنگ سبز زیتونی دیده شد .روی
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محیط کشت  ،SNAمیسلیومها منشعب و به رنگ سبز
زیتونی تا قهوهای روشن دیده شدند .محل کنیدیزایی
بهصورت زخمهای تیرهرنگ در سطح کنیدیوفور دیده
شد .کنیدیوفورهای قارچ رشد محدودی داشته و
بهصورت میانی و انتهایی دیده شدند .کنیدیوفورها
سطح صاف داشته و به رنگ زیتونی روشن بودند .ابعاد
کنیدیوفورها ( 6-12)8/6( ×2-3/5)2/4میکرومتر بود.
راموکنیدیها به اشکال بیضوی ،سیلندری و
چماقی 0-3 ،دیوارة عرضی حقیقی و به ابعاد
( 12-24)18/5( ×3-4)3/2میکرومتر داشتند.
کنیدیها در زنجیرههای به نسبت طویل و پایدار
آکروپتال تشکیل شدند .کنیدیها به رنگ زیتونی تا

قهوهای روشن ،سطح صاف و شکل بیضوی باریک،
دارای  0-2دیوارة عرضی حقیقی و به ابعاد
( 8-13)10/6(×2/5-3)2/7بودند (شکل .)4
توالی جدایة مربوط به اینگونه با دیگر توالیهای
مربوطة موجود در بانک ژن ( 99 )NCBIدرصد
همانندی داشت .در ایران اینگونه برای نخستین بار از
گیاه جو و بهعنوان  Cladosporium malorumگزارش
شد ( .)Asgari et al., 2004هرقلی در سال 1392
اینگونه را برای نخستین بار بهعنوان قارچ درونرست
از درختان انگور در جهان گزارش کرد .این نمونه برای
نخستین بار بهعنوان قارچ درونرست درختان گیالس
از جهان گزارش میشود.

شکل  .4گونة Chalastospora gossypii؛ جدایة  .A :1M1پرگنة قارچ روی محیط کشت  PDAپس از هفت روز B ،و .C
زنجیرههای کنیدیایی .F -D ،یاختههای کنیدیزا G ،و  .Hراموکنیدیها.
Figure 4. Chalastospora gossypii; isolate 1M1: A. Colony on PDA after seven days, B, C. Conidial chains, D, E.
Conidiogenous cell, F–H. Ramoconidia.

Clonostachys rosea (Link). Schroers, Samuels,
)Seifert & W. Gams, Mycologia 91: 369 (1999

نمونههای بررسیشده

جدایههای ،15SA4 ،15SA3 ،15SA2 ،15SA1
 15SA12 ،15SA11 ،15SA10 ،15SA5و ،15SA13
سنقرآباد ،استان البرز ،مهر 1392؛ شمارة دسترسی در
کلکسیون دانشگاه تهران.UTFC-EP21 :
پرگنة قارچ رشد سریعی داشته و روی محیط

کشت  OAپس از گذشت هفت روز سطح تشتک
پتری  8سانتیمتری را پر کرد .پرگنة قارچ به دلیل
وجود ریسههای هوایی حالت پنبهای داشت .سطح
پرگنه به دلیل وجود تودههای کنیدیایی رنگ شیری
داشت و در سطح زیرین نیز سفید متمایل به کرم بود.
پرگنة قارچ روی محیط کشت  PDAپیگمانهای
زردرنگی تولید کرد .مشخصة بارز این جنس تشکیل
کنیدیوفور اولیه ( )Verticillium-likeو کنیدیوفور
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ثانویه ) )Penicillium-likeاست (.)Schroers, 2001
در جدایههای مورد بررسی روی کنیدیوفور اولیه
فیالیدهای ورتیسیلیت ( )Verticillateبهصورت فراهم
و در دستههای  2-5تایی تشکیل شدند .اندازة این نوع
فیالیدها ( 25-47)34/4(×2-3)2/6میکرومتر بود .روی
کنیدیوفور ثانویه فیالیدهای پنی سیلیت ( )Penicillateو
به ابعاد ( 10-14)12/2(×2-3)2/4میکرومتر تشکیل شد.
کنیدیها در قاعده بهصورت مسطح ( ،)truncateدر رأس
کروی و عریضتر ،بیرنگ ،راست تا کمی خمیده
و به اندازة ( 5-11)7/1( ×2-5)3/1میکرومتر بودند
(شکل .)5
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توالی جدایة مربوط به اینگونه با دیگر توالیهای
مربوطة موجود در بانک ژن ( 100 )NCBIدرصد
همانندی داشت .شناسایی گونههای جنس
 Clonostachysبر پایة تنوع انشعابات کنیدیوفورهای
اولیه و ثانویه ،فراوانی فیالیدها ،اندازة کنیدیها ،نرخ
رشد در شرایط آزمایشگاهی و ویژگیهای پرگنه
ازجمله رنگ پیگمان صورت میگیرد .اینگونه بهطور
عمده بهعنوان یک قارچ خاکزی شناخته شده و در
کنترل بیولوژیک اهمیت دارد (.)Schroers, 2001
اینگونه برای نخستین بار بهعنوان قارچ درونرست
درختان گیالس در جهان گزارش میشود.

شکل  .5گونة Clonostachys rosea؛ جدایة  .A :15SA1پرگنة قارچ روی محیط کشت  OAپس از هفت روز .B ،پرگنة قارچ روی
محیط کشت  PDAپس از هفت روز .C–E ،کنیدیوفورهای اولیه و ثانویه .G–I ،کنیدیها.
Figure 5. Clonostachys rosea; isolate 15SA1: A. Colony on OMA after 7 days, B. Colony on PDA after seven days,
C–E. Primary and secondary conidiophores, G –I. Conidia.

& Dendrothyrium variisporum Verkley, Göker.
)Stielow, Persoonia 32: 36 (2014

نمونههای بررسیشده
KJ11 ،KJ10 ،KJ8 ،KJ7 ،KJ6 ،KJ5 ،KJ14

جدایههای
و  ،KJ12بیرجند ،استان خراسان جنوبی ،شهریور .1393
جدایههای  HA8 ،HA7 ،HA6 ،HA5 ،HA2 ،HA1و
 ،HA9مالیر ،استان همدان ،خرداد 1394؛ شمارة
دسترسی در کلکسیون دانشگاه تهران.UTFC-EP27 :

قطر پرگنة قارچ روی محیط کشت 64 ،OA
میلیمتر بود .کنیدیوما از نوع پیکنید ،به رنگ قهوهای
تیره ،سطحی یا کمی فرورفته در محیط کشت و پس
از هفت روز تشکیل شدند .اندازة پیکنیدها 400-500
میکرومتر بود .یاختههای کنیدیزا از نوع فیالیدک ،به
اشکال مخروطی ،سیلندری و آمپولی و به اندازة
( 4-18)9/7(×2-5)3/4میکرومتر بودند .کنیدیهای
جوان و نابالغ بیرنگ بوده و کنیدیهای بالغ به رنگ
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قهوهای کمرنگ دیده شدند .کنیدیها بیضوی،
سیلندری و یا تخممرغی شکل و با اندازة
( 3-5 )3/8( ×1/5-2)1/7میکرومتر بودند (شکل .)6
توالی جدایة مربوط به اینگونه با دیگر توالیهای
مربوطة موجود در بانک ژن ( 99 )NCBIدرصد

همانندی داشت .اینگونه از گیاهان  Erica carneaو
 Vitis viniferaجداسازی شده است ( Varkley et al.,
 .)2014اینگونه آرایه جدیدی برای فلور قارچی ایران
بوده و برای نخستین بار بهعنوان قارچ درونرست
درختان گیالس از جهان گزارش میشود.

شکل  .6گونة Dendrothyrium variisporum؛ جدایة  .C-A :HA1پرگنة قارچ روی محیط کشت  MEA ،PDAو  OAپس از 10
روز .E ،یاختة کنیدیزا F ،و  .Gکنیدیها.
Figure 6. Dendrothyrium variisporum; isolate HA1: A-C. Colony on PDA, MEA & OA after 10 days, E.
Conidiogenous cells, F& G. Conidia.

Hedwigia

sambucinum Fuckel,.

Fusarium

)2(15): 135, Fung. Rhen. no 211 (1863

نمونههای بررسیشده

جدایههای ،KA45 ،KA39 ،KA35 ،KA28 ،KA27
 KA48 ،KA47 ،KA46و  ،KA49کاشمر ،خراسان
رضوی ،فروردین 1393؛ شمارة دسترسی در کلکسیون
دانشگاه تهران.UTFC-EP30 :
قطر پرگنة قارچ روی محیط کشت  PDAپس از
گذشت سه روز 65 ،میلیمتر است .سرعت رشد جدایة
مورد بررسی به نسبت زیاد بوده و رنگ پرگنه قرمز
متمایل به قهوهای بود .در پرگنة قارچ ،میسلیومهای
هوایی بهوفور تشکیل شدند .رنگ میسلیومهای هوایی
این جدایه زرد متمایل به نارنجی بود .اسپورودوکیومها
به رنگ نارنجی روی برگهای میخک در محیط کشت
برگ میخک-آگار  CLAرؤیت شد .کنیدیوفورها

منشعب بودند .ماکروکنیدیها در اسپورودوکیومها
داسی شکل با یاختة رأسی نوکتیز و یاختة قاعده به
شکل پاشنة کفش ( ،)foot-shapedسه تا پنج دیواره و
بهندرت تا شش یا هفت دیوارة عرضی و به ابعاد
( 25-40)33/5(×4-7)5/5میکرومتر داشتند .در همة
جدایههای مورد بررسی میکروکنیدی دیده نشد.
کالمیدوسپورها بهصورت منفرد یا پشت سرهم روی
ریسهها و همچنین در کنیدیها تشکیل شدند .ابعاد
آنها 10-12میکرومتر بود .فرم جنسی این جدایه در
محیط کشت تشکیل نشد (شکل .)7
توالی جدایة مربوط به اینگونه با دیگر توالیهای
مربوطة موجود در بانک ژن ( )NCBIو  100درصد
همانندی داشت .ویژگیهای اینگونه با توصیف ارائهشده
توسط  (1981) Nelson et al.و  (1971) Boothهمخوانی
دارد .اینگونه بهعنوان عامل پوسیدگی خشک
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( Sharifi et al.,

سیبزمینی در ایران گزارش شده است
 .)2009بنا بر نوشتة ارشاد ( )2009اینگونه از میزبانهای
مختلفی ازجمله پیاز ،کلزا ،نخود و خیار نیز گزارش شده
است .گونة  F. sambucinumبهعنوان قارچ درونرست از
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گیاه  Ferula foetidaجداسازی شده است
( .)Abdulmyanova et al., 2015اینگونه برای نخستین
بار بهعنوان قارچ درونرست از درختان گیالس در جهان
گزارش میشود.

شکل  .7گونة Fusarium sambucinum؛ جدایة  .A :KA27پرگنة قارچ روی محیط کشت  .B ،PDAاسپورودوکیومهای
تشکیلشده روی برگ میخک C ،و  .Dفیالیدها .E–G ،ماکروکنیدیها.
Figure 7. Fusarium sambucinum; isolate KA27: A. Colony on PDA, B. Sporodochia on carnation leaf, C, D.
Phialides, E–G. Macroconidia.

Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg,
Mitteilungen der Biologischen Bundesanstalt.
)für Land- und Forstwirtschaft 169: 26 (1976

نمونههای بررسیشده

جدایههای  EL10 ،EL9و  ،EL11ایالم ،استان ایالم،
شهریور  .1394جدایههای ،Z23 ،Z22 ،Z18 ،Z16
 Z26 ،Z25 ،Z24و  ، Z27ابهر ،استان زنجان ،مهر
 .1394جدایه  ، 1M9میانه ،استان آذربایجان شرقی،
آذر  .1392جدایههای  AS21 ،AS20 ،AS19و .AS22
مرند ،استان آذربایجان شرقی ،مهر 1394؛ شمارة
دسترسی در کلکسیون دانشگاه تهران.UTFC-EP31 :
قطر پرگنة قارچ روی محیط کشت  PDAپس از
گذشت سه روز 4/6 ،میلیمتر است .میسلیومهای هوایی
بهندرت و بهصورت پراکنده تشکیل شدند .رنگ پرگنه در

آغاز سفیدرنگ و پس از گذشت چند روز در مرکز
متمایل به ارغوانی شد .رنگ پرگنه در سطح زیرین نیز
ارغوانی رنگ بود .در محیط کشت  CLAاسپورودوکیوم
تشکیل نشد .کنیدیوفورها بهصورت منشعب دیده شدند.
اندازة فیالیدها ( 19-40)26/2(×1-2)1/6میکرومتر بود.
ماکروکنیدیها بهصورت پراکنده در سطح محیط کشت
 CLAتشکیل شدند که به نسبت باریک و بلند و
بهصورت صاف تا کمی خمیده ،با دیوارة نازک دیده
شدند .یاختة رأسی کمی خمیده و به سمت انتها شکل
مخروطی به خود میگیرد .یاختة قاعده پاشنه مانند
( )foot-shapedو  2-5دیوارة عرضی و به ابعاد
داشتند.
میکرومتر
(20-64)40/7(×1/5-3)2
میکروکنیدیها بهصورت زنجیری و در سرهای دروغین
به اشکال تخممرغی یا چماقی ،در قاعده بهصورت مسطح
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و به ابعاد ( 6-13)10(×1-2)1/7میکرومتر بودند.
کالمیدوسپور در این جدایه رؤیت نشد (شکل .)8
توالی جدایة مربوط به اینگونه با دیگر توالیهای
مربوطة موجود در بانک ژن ( 100 )NCBIدرصد
همانندی داشت .مشخصات اینگونه نیز با توصیف

ارائهشده توسط  (1981) Nelson et al.و
) (1971همخوانی داشت .اینگونه توسط Ghiasian et
 (2006) al.از روی ذرت در ایران گزارش شده است.
اینگونه برای نخستین بار بهعنوان قارچ درونرست
درختان گیالس از جهان گزارش میشود.
Booth

شکل  .8گونة Fusarium verticillioides؛ جدایة  .A :AS19پرگنة قارچ روی محیط کشت  PDAپس از هفت روز B ،و .C
کنیدیوفورها .D ،ماکروکنیدی E ،و  .Fمیکروکنیدیها.
Figure 8. Fusarium verticillioides; isolate AS19: A. Colony on PDA after 7 days, B, C. Conidiophore, D.
Macroconidium, E, F. Microconidia.

Trichothecium roseum (Pers.) Link, Magazin

.der Gesellschaft Naturforschenden Freunde
)Berlin 3(1): 18, t. 1:27 (1809
نمونههای بررسیشده

جدایههای ،KA17 ،KA16 ،KA15 ،KA14 ،KA13
،KA23 ،KA22 ،KA21 ،KA20 ،KA19 ،KA18
،KA32 ،KA31 ،KA30 ،KA29 ،KA25 ،KA24
،KA40 ،KA38 ،KA37 ،KA36 ،KA34 ،KA33
 KA43 ،KA42 ،KA41و  ،KA44کاشمر ،استان
خراسان رضوی ،فروردین  .1393جدایههای ،UR6
 UR11 ،UR9 ،UR7و  ،UR12خوی ،آذربایجان غربی،
اردیبهشت  .1393جدایههای ،KJ9 ،KJ3 ،KJ2 ،KJ1
،KJ23 ،KJ22 ،KJ21 ،KJ20 ،KJ15 ،KJ14 ،KJ13
 KJ35 ،KJ34 ،KJ33 ،KJ29و  ،KJ36بیرجند ،استان
خراسان جنوبی ،شهریور  .1393جدایههای ،KS1
،KS13 ،KS10 ،KS9 ،KS6 ،KS5 ،KS4 ،KS3 ،KS2
KS28 ،KS27 ،KS26 ،KS24 ،KS23 ،KS22 ،KS17

و  ،KS29اسفراین ،استان خراسان شمالی ،اردیبهشت
1394؛ شمارة دسترسی در کلکسیون دانشگاه تهران:
.UTFC-EP39
قطر پرگنة قارچ روی محیط کشت  ،PDAپس از
هفت روز به  45میلیمتر رسید .پرگنة قارچ به رنگ
صورتی متمایل به نارنجی ،با حاشیة سفیدرنگ و رنگ
پشت پرگنه کرمرنگ بود .اسپورزایی سریع و به میزان
زیاد در کل سطح پرگنه صورت گرفت .کنیدیوفورها
باریک و بلند ،ساده و بدون انشعاب ،بیرنگ،
با کمی متورم در قسمت نوک و به ابعاد
بودند.
میکرومتر
(62-160)103/4(×3-4)3/7
کنیدیزایی بهصورت بن سو ( )basipetalو از تورم
انتهایی کنیدیوفور به سمت پایین ادامه پیدا میکرد.
کنیدیها در انتهای کنیدیوفور بهصورت زیگزاگی
تشکیل میشدند .کنیدیها درآغاز تکیاختهای بوده،
اما بهتدریج با تشکیل یک دیوارة عرضی ،دو یاختهای
شدند .کنیدیها بیرنگ ،بیضوی شکل ،سطح صاف،
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یک هیلوم باریک و خمیده و انتهای تخت و به ابعاد
( 11-19)14/9(×5-10)7/7داشتند (شکل .)9
توالی جدایة مربوط به اینگونه با دیگر توالیهای
مربوطة موجود در بانک ژن ( 100 )NCBIدرصد
همانندی داشت .جنس  Trichotheciumیک قارچ
همهجازی بوده که بهطور عمده پودهرست یا انگل
ضعیف است ( .)Barnett & Hunter, 1972اینگونه
بهعنوان عامل زوال تنه و شاخة برخی گیاهان ازجمله

شکل  .9گونة Trichothecium roseum؛ جدایة

55

افرا ،فندق ،راش و نارون گزارش شده است (
 .)Eliss, 1985بر پایة نوشتة ارشاد ( )2009در ایران
گزارشهایی از اینگونه روی میزبانهایی مانند بادام،
سیب و انجیر وجود دارد .همچنین هرقلی ( Hergholi,
 )2013اینگونه را بهعنوان قارچ درونرست از درختان
مو در استان آذربایجان غربی گزارش کرده است.
اینگونه تاکنون بهعنوان قارچ درونرست از روی
درخت گیالس در جهان گزارش نشده است.
& Eliss

 .A :KA13پرگنة قارچ روی محیط کشت  PDAپس از گذشت هفت روز.B–D ،

کنیدیوفورها E ،و  .Fکنیدیها.
Figure 9. Trichothecium roseum; isoalte KA13: A. Colony on PDA after 7 days, B–D. Conidiophores, E, F. Conidia.

Trichurus spiralis Hasselbr., Botanical Gazette
)Crawfordsville 29(5): 321 (1900

نمونههای بررسیشده

جدایههای  SA5 ،SA4و  ،SA6سنندج ،استان
کردستان ،اردیبهشت 1393؛ شمارة دسترسی در
کلکسیون دانشگاه تهران.UTFC-EP40 :
قطر پرگنه روی محیط کشت  ،PDAپس از گذشت
هفت روز  51میلیمتر است .روی محیط کشت SNA
اندامهای باردة قارچ بهصورت سینماهای پراکنده تشکیل
شدند .سینماها استوانهای کشیده و به ارتفاع
( 1375-3250)2352میکرومتر بودند .بخش کنیدیزای
سینما به اندازة  500تا 800میکرومتر میرسد .سینماها
در قسمت پایه ریسههای راست و صاف با دیوارة ضخیم
داشته که در انتها منشعب هستند .خارهای عقیمی در
ناحیة رأسی و قسمت کنیدیزا وجود دارد .این خارها غیر
منشعب و موجدار بوده و اندازة آنها

( 50-145)85(×2-4)3/5میکرومتر دیده شدند.
یاختههای کنیدیزا آمپولی شکل ،یا استوانهای شکل و از
نوع آنلیدیک و به ابعاد ( 5-9)6/6(×2-3)2/5میکرومتر
بودند .کنیدیها تکیاختهای ،به رنگ قهوهای روشن تا
سبز زیتونی ،بیضوی یا تخممرغی شکل ،در قسمت قاعدة
تخت ( )truncateو به ابعاد (4-6)4/6(×2-3/5)3
میکرومتر بودند (شکل.)10
این جنس پنج گونه داشته که گونة T. spiralis
شایعترین آنهاست .اینگونه در نواحی گرم ،نیمه گرم
و معتدل در خاک ،ریزوسفر ،بسترة کمپوست،
چوبهای در حال تجزیه و فضوالت حیوانها یافت
میشود ( .)Komaki et al., 2012اینگونه برای
نخستین بهعنوان قارچ میکرومیست از ایران گزارش
شد ( .)Komaki et al., 2012اینگونه برای نخستین
بار بهعنوان قارچ درونرست درختان گیالس از جهان
گزارش میشود.
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 وD ، سینماها.C  وB ، پس از هفت روزPDA  پرگنة قارچ روی محیط کشت.A :SA4 ؛ جدایةTrichurus spiralis  گونة.10 شکل
. کنیدیها.I  وH ، یاختههای کنیدی زا.G  وF ، بخش کنیدیزا از کنیدیوفور.E
Figure 10. Trichurus spiralis; SA4 isolate: A. Colony on PDA after seven days, B, C. Synnemata, D, E. Conidium
bearing portion of conidiophore, F, G. Conidiogenous cells, H, I. Conidia.
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