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 تاثیر فصل روی تنوع قارچ های اندوفیت پوست تنه درختان پرتقال

 
 3، مهدی ارزنلو2، حشمت اهلل رحیمیان2، محمد علی تاجیک قنبری1حکیمه ضیایی جویباری

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.1

 یعی ساریعضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی ، بخش بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب.2

 عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی ، بخش بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.3
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اغلب گياهان حامل قارچ هاي اندوفيت عاليمي از خود نشان نمي دهند . در طبيعت روابط گوناگوني در بين ارگانيسم ها وجود دارد که 
بط تحت تاثير فيزيولوژي گياه و شرايط محيطي قرار مي گيرند. به منظور بررسي تاثير عوامل محيطي بر تنوع و جمعيت قارچ اغلب اين روا

انجام شد. جهت بررسي اوليه، نمونه ها  94-1393هاي اندوفيت، نمونه برداري از شاخه هاي سالم درختان پنج ساله،  در چهار فصل سال 
ع ظرف شويي شسته و سپس چند بار با آب جاري، آبکشي شدند. پس از جدا کردن پوست از چوب، بافت پوست به يک بار با استفاده از ماي

)به مدت پنج دقيقه( ،  %5/3)به مدت يک دقيقه( ، هيپوکلريت سديم  %96ميلي متر برش داده، قطعات به ترتيب در اتانول  2×7ابعاد تقريبا 
خر سه بار )هر کدام به مدت پنج دقيقه( در آب مقطر استريل قرار داده و بعد از خشک شدن در کاغذ ) به مدت سي ثانيه( و درآ %96اتانول 

درجه سلسيوس، در شرايط تاريکي مداوم قرار داده شدند. هر روز هيف  25به مدت سه هفته در دماي    MEAصافي به  محيط کشت
انتقال داده شدند. پس از جداسازي قارچ ها، خالص سازي به روش جديد   MEAهاي رشد کرده کنترل و هيف هاي جوان به پتري هاي

بيشترين تعداد تعداد تک اسپور و نوک ريسه ، شناسايي بر اساس ويژگي هاي مولکولي و مرفولوژيکي صورت گرفت. نتايج نشان دادکه 
غناي گونه در فصل زمستان بيشتر از همه،  جدايه هاي به دست آمده به ترتيب در فصل تابستان، زمستان، پاييز و سپس بهار بوده است.

، Alternaria  alternata ،Alternaria  citriدر نهايت بهار کمترين مقدار را به خود اختصاص داد. قارچ هاي  تابستان برابر وپاييز و 

Alternaria infectoria ،Alternaria  tenuissima ،Nigrospora  oryzae ،Nigrospora  sphaerica ،

Leptosphaeria sp. وPleospora  herbarum  در همه فصول، قارچ هايPhyllosticta  capitalensis  وSordaria   

fimicola  در فصل هاي زمستان و پاييز، قارچ هايAspergillus  terreus ،Biscogniauxia  nummularia ،Bjerkandera 

 adusta  و Xylaria cubensis در فصل زمستان، قارچSarocladium  implicatum و قارچ  در فصل بهار و تابستان
Epiccocum  nigrum  تنها در فصل تابستان جداسازي شد. طبق اين بررسي حضور برخي از قارچ هاي اندوفيت تحت تنش هاي

براي فراواني برخي  اين موضوع مي تواند دليليدمايي قرار مي گيرد به گونه اي که بيشترين تاثير در تايستان و زمستان مشاهده شد. 
 قارچها در تنش هاي دمايي باشد.
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