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به عنوان گونه جدید  Phaeocytostroma  plurivorum  های اندوفیت ریشه ذرت و گزارشمعرفی برخی قارچ

 های ایرانبرای فلور قارچ
 

 2اجیک قنبریو محمد علی ت1حکیمه ضیایی جویباری

 

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

 ، بخش بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی.2
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 مي کند. هايي از قبيل تنش شوري و تنش آبيچ هاي اندوفيت در داخل گياه، کمک به تحمل تنشها به عنوان قارحضور ميکروارگانيسم

هاي اندوفيت حاضر تنوع قارچ هاي اندوفيت بر اساس شرايط جوي و جغرافيايي، نوع اندام و نوع گياه متفاوت است.به منظور بررسي قارچ
کشت خالص با کنترل علف هرز، در زمان به بار نشستن محصول، در تابستان سال هاي سالم ذرت در در ريشه ذرت، نمونه برداري از ريشه

متر برش داده، قطعات به ها ابتدا توسط جريان ماليم آب شسته شدند. سپس بافت ريشه به ابعاد تقريبا پنج ميليانجام شد. نمونه 1394
)به مدت سي ثانيه( و درآخر سه بار  %96مدت پنج دقيقه( ، اتانول )به  %5/4)به مدت يک دقيقه(، هيپوکلريد سديم  %96ترتيب در اتانول 

منتقل و به    MEA)هر کدام به مدت پنج دقيقه( در آب مقطر استريل قرار داده و بعد از خشک شدن در کاغذ صافي به  محيط کشت
قارچ ها بر اساس  از جداسازي و خالص سازي،درجه سانتي گراد، در شرايط تاريکي مداوم قرار داده شدند. پس  25مدت سه هفته در دماي 

 Fusariumو مرفولوژيکي شناسايي شدند.  قارچ هاي جداسازي شده شامل:  ( 5ITS و 4 ويژگي هاي مولکولي )پرايمر 

brachygibbosum ،Fusarium fujikuroi ،Fusarium proliferatum ،Fusarium solani ،Macrophomina 

phaseolina ،Paecilomyces variotii ،Phaeocytostroma plurivorum ،Schizophyllum commune ،
Thanatephorus  cucumeris ،Trichoderma  harzianum ها متعلق به قارچ هاي بوده است. بيشترين جمعيت

Macrophomina phaseolina و   harzianum Trichoderma ز بوده است. اين مطالعه نشان داده است که گروه متنوعي ا
هاي هاي ريشه ذرت هستند. لذا اين قارچها بيمارگر اصلي بيماريهاي اندوفيت در ريشه ذرت مستقر هستند که برخي از اين قارچقارچ

هاي هاي محيطي باشند. اين مطالعه اولين بررسي قارچزا شدن در شرايط خاص از جمله استرساندوفيت مي توانند هشداري براي بيماري
 باشد.اولين گزارش براي مايکوبيوتاي ايران ميPhaeocytostroma  aplurivorum در ايران و آرايه اندوفيت ريشه 
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