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Introduction  16 

Rice is one of the most important grains in the world and large part of its consumption is related 17 
to Middle East. Iran ranks 23rd in production, 26th in cultivation, and 13th in rice consumption 18 
with nearly 560,000-hectare rice lands and an annual production of nearly 2.5 million tons. In 19 
natural and agricultural ecosystems, plants are associated with large populations of 20 
microorganisms in the rhizosphere, endosphere (inside the root), leaves (phyllosphere), as well 21 
as pollen and seeds. These microorganisms spend all or part of their life cycle inside the healthy 22 
tissues of host plant without any obvious sign of disease. The stable coexistence between 23 
endophytes and plants is due to production of biological secondary metabolites with a unique 24 
structure, which positively affects the survival of plant growth in adverse conditions. Studies 25 
have shown that endophytic fungi increase resistance to drought, insects, diseases and host 26 
tolerance level, especially in stress conditions. Considering the increase in the risk of 27 
dehydration and the lack of sufficient water resources and the development and adoption of 28 
aerobic rice cultivation, it is important to identify endophytic fungi that increase tolerance to 29 
drought stress and improve the growth factors of the host plant. There are relatively few studies 30 
on endophytic fungi that colonize healthy tissues of rice plants under aerobic conditions. 31 
Therefore, the aim of this study is to evaluate endophytic fungal collections in different parts of 32 
aerobically cultivated rice plants. 33 

Materials and Methods  34 

In this study, in order to identify endophytic fungi in aerobic cultivation of rice in 35 

Golestan province, sampling were carried out from several aerobic rice fields in 36 

Golestan province, including Gorgan, Kordkuy, Bandar Gaz, Aliabad and Kalaleh cities 37 

during the months of May to September in 2019-2020. Plant tissues were transferred to 38 

the laboratory (Department of Plant Protection) in separate paper bags along with 39 

specifications. Purification was performed on a 2% Water-Agar medium using Hyphal 40 

tip method. Based on investigations and morphological data, a number of isolates were 41 

selected as representatives for molecular identification. Genomic DNA was extracted 42 
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from mycelia grown in PDB (Potato Dextrose Broth) culture medium according to the 1 

CTAB method with a slight modification, and the polymerase chain reaction (PCR) was 2 

performed according to Nemati and Abdulhazadeh method. The ITS region (ITS4-5.8S- 3 

ITS5) of the selected isolates was amplified during the PCR reaction using ITS5 (5'- 4 

GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3') and ITS4 (5'- TCCTCCGCTTATTGATATGC-3') 5 

primers and The β-tubulin region was amplified by T1 (5'- 6 

AACATGCGTGAGATTGTAAGT-3') and β Sandy-R (5'-GCRCGNGGVACRTACTTGTT- 7 

3') primers. Purification and sequencing of PCR products was done by Pishgam 8 

Biotechnology Company. The sequences of ITS and β-tubulin regions were modified 9 

and extracted using Chromas 2.6.6 software. Nucleotide sequences of the selected 10 

isolates were compared with the available sequences in the Gene bank by Blast 11 

algorithm and the sequences data were submitthed in the NCBI database website. 12 

Phylogenetic trees were drawn using the Maximum likelihood method and MEGA 6.06 13 

software. 14 

Results and Discussion  15 

Based on preliminary morphological studies, 20 isolates were selected as representatives of 16 
purified isolates and were identified by molecular analysis. In this research, a total of 39 fungal 17 
isolates were obtained, that the highest number of the isolates belonged to the pods of rice plants 18 
with the frequency of 17 isolates and the lowest number of isolates belonged to the roots of rice 19 
plants with 10 isolates. Among the 6 genera identified in this research, the largest number of 20 
isolates was belonged to Alternaria and Fusarium genera, with 18 and 6 isolates, respectively, 21 
and the highest number of species was belonged to Fusarium genus with 6 species. Fungal 22 
species include: F. chlamydosporum, F. proliferatum, F. incarnatum, F. solani, F. fujikuroi, F. 23 
verticillioides, S. bactrocephalum, N. sphaerica, N. oryzae, A. alternata, E. nigrum, C. 24 

cladosporioides. Among these species, Nigrospora sphaerica, E. nigrum and S. 25 

bactrocephalum are reported for the first time in this study as rice plant endophytes in 26 

Iran.  27 

Conclusion 28 

Investigation of endophytic fungi in the present study indicates that some of these isolates, 29 
including F. chlamydosporum, F. proliferatum, F. fujikuroi are pathogenic fungi. It means that 30 
range of the endophytic life and pathogenic life cannot be separated and determined and 31 
environmental conditions and nutritional status determine the type of interaction. F. 32 
chlamydosporum causes Fusarium root and crown rot, is reported in some sources as an 33 
endophytic fungus in various plants.  34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 



 

3 
 

 1 

 2 

 3 های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستانشناسایی اندوفیت

 4 

*، سید اسماعیل رضوی1زینب زارع
4، جاوید قرخلو3، عبدالحسین طاهری3، کامران رهنما2

 5 

شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع ی دکتری بیماریدانشجو 1 6 

 7 طبیعی گرگان،

استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان ،  2 8 
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 10 دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان، 3

 11 دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان4

 12 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان 5

 13 

 14 چکیده

باشد. ایران با داشتن نزدیک به ویژه خاورمیانه میترین غالت مورد مصرف غذایی مردم جهان بهبرنج از مهم 15 

رتبه  میلیون تن، 5/2هزار هکتار زمین کشاورزی اختصاص یافته برای کشت برنج و تولید ساالنه نزدیک به  560 16 

در در مصرف آن را به خود اختصاص داده استت.   13های تحت کشت و رتبه در زمین 26در تولید و  23جهانی  17 

بازدیتدهایی از متزار    های اندوفیت در کشت هوازی برنج استان گلستتان،  منظور شناسایی قارچاین پژوهش، به 18 

های آباد و کالله طی ماه، بندرگز، علییهای گرگان، کردکواستان گلستان شامل شهرستان مختلف برنج هوازی 19 

هتا بتر استا     ، شناستایی جدایته  ستازی از ختال  پت   . عمل آمتد به 1399-1398دیبهشت تا شهریور سال ار 20 

جدایته   39در ایتن پتژوهش، در مجمتو     انجام گرفتت.   TUBو  ITSشناسی و توالی ناحیه خصوصیات ریخت 21 

بیشترین تعداد جدایه متعلق به غالف گیاه برنج با فراوانتی   کهدست آمد بهجن   6 گونه از 12متعلق به قارچی  22 

جن  شناسایی شده در این تحقیق،  6جدایه به ریشه گیاه برنج تعلق داشت. از بین  11جدایه و کمترین آن  16 23 

 24 6و  19، به ترتیب هتر یتک بتا فراوانتی     Fusariumو  Alternariaهای بیشترین تعداد جدایه متعلق به جن 

های گونهبا فراوانی شش گونه تعلق داشت.  Fusariumو همچنین بیشترین تعداد گونه حاصل به جن  جدایه،  25 

 Fusarium chlamydosporum،F. proliferatum  ،F. incarnatum ،F. solani ،F. 26  قتارچی شتامل   

fujikuroi ،F. verticillioides، Sarocladium bactrocephalum، Nigrospora sphaerica ،N. 27 

oryzae ،Alternaria alternata ،Epicoccum nigrum ،Cladosporium cladosporioides   .هستتند 28 
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 Sarocladium 1و  Nigrospora sphaerica ،Epicoccum nigrumهتتتای گونتتتهدر ایتتتن میتتتان 

bactrocephalum 2 شوند.برنج در ایران گزارش میعنوان اندوفیت گیاه بار در این مطالعه بهبرای اولین 

 3 

 Sarocladium bactrocephalum  4، یلکول، موشناسیریخت، اندوفیت برنجفوزاریوم،  واژگان کلیدی:

 5 

 6 مقدمه

 7 اطراف خاک در هامیکروارگانیسمجمعیت  ازبسیاری  های توده با گیاهان ،های طبیعی و زراعیدر اکوسیستم

؛ Liu et al., 2017) هستند مرتبط ها دانهها و  گرده همچنین و ،(فیلوسفر) ها برگ ،(ریشه درون) آندوسفر ریشه، 8 

Nair and Padmavathy, 2014 .)داخل بافتخود را تمام یا بخشی از چرخه زندگی  هااین میکروارگانیسم- 9 

اگرچه  (.Faeth and Fagan, 2002) کنندسپری میآشکاری از بیماری  مئالعو بدون  های سالم گیاه میزبان 10 

 Rodriguez et 11) شوند موجب ایجاد بیماری در میزبانممکن است  عوامل اندوفیتمیزبان، این  پیری دوران در

al., 2009).  12 عنوانبه تعامل این و کنندمی کلونیزه را گیاهی سالم هایبافت ،هااندوفیتباید توجه نمود که 

گیاه  از را غذایی مواد ،گیاهی های بافت در هااندوفیت(. Liu et al., 2020a) شودمی تلقی متقابلواکنش  13 

عوامل زنده و  برابر در میزبان هایی موجب افزایش تحملکنند و در مقابل با تولید متابولیت می دریافت میزبان 14 

 15 های بافت که هستند هایی قارچ و ها باکتری شامل ها اندوفیت (.Rodriguez et al., 2005)شوند غیر زنده می

 16 شود وارد گیاه به آسیبی اینکه بدون به اشغال خود در آورده، سلولی بین یا سلولی درون صورت به را گیاه

(Arnold, 2007 ؛ Porras Alfaro and Bayman, 2011.) 17 تعاریف اندوفیت، پژوهشگران کشف زمان از 

 18 های فیزیولوژیکی ونقش هااندوفیت کلی طور به .اندرست ذکر نمودهعوامل درون این توصیف برای را متعددی

 19 و گیاه برهمکنش(. Tintjer and Rudgers, 2006) کنندمی ایفا خود میزبان زندگی در را مهمی اکولوژیکی

 20 است مهم بسیار محیطی مختلف های تنش به تحمل افزایش و نمو رشد، مغذی، مواد کسب برای اندوفیت

(Schulz and Boyle, 2005).  تحت عوامل متعددی عامل اندوفیت این برهمکنش ممکن است موقتی بوده و 21 

 22 هااندوفیت بین پایدار همزیستی. (Schulz and Boyle, 2005کند )پیدا تغییر زا به عامل بیماری از جمله تنش

 23 رشد بقای بر مثبت طور به که است فرد به منحصر ساختار با زیستی ثانویه هایمتابولیت تولید دلیلبه گیاهان و

های شامل هورمون ها(. این متابولیتSheteiwy et al., 2021bگذارد )می تأثیر نامطلوب شرایط در گیاه 24 

کینون  ها،فنولی، بنزوپیرانول آلکالوئیدها، ترپنوئیدها، اسیدهای (،EPSپلی ساکاریدهای خارج سلولی ) گیاهی، 25 

 26 اسید کربوکسیلیک-1-سیکلوپروپان آمینو-1 مانند هاییها، آنزیمها، زانتونتترالون ها، استروئیدها،وکوئینون

 27 (. اینHatamzadeh and Rahnama, 2016؛ Hamilton et al., 2016باشد )می غیره و (ACCDدآمیناز )

برند  می کار به زابیماری عوامل بر غلبه برای را کارهایی و ساز ثانویه هایبا تولید متابولیت هامیکروارگانیسم 28 

(Tan and Zou, 2001.) کنند می ها فراهمبرای اندوفیت را مغذی میزبان مواد گیاهان رسد می نظر به بنابراین 29 
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 1 مفید وظایف یا شوند و هابیماری و آفات برابر در گیاه مقاومت موجب است ممکن هااندوفیتاین  مقابل در و

. اندشده گزارش گیاهی هایگونه همه از تقریباً ها(. اندوفیتArnold et al., 2003داشته باشند ) دیگری 2 

 3 در جهان شده شناخته گیاهی گونه 300000 در اندوفیت قارچ گونه میلیون یک حداقل که شودمی زده تخمین

 Staniek et al., 4اند )های گیاهی جداسازی شدهها تا به امروز تقریبا از همه بافتاندوفیت. باشد داشته وجود

 5 درختان، درختان غیر مثمر بین در بوده است و درختان از بیشتر بسیار زراعی ها از گیاهانقارچ جداسازی (.2008

 6 بیشتر این. (Hatamzadeh and Rahnama, 2016) اندگرفته قرار بررسی از درختان مثمر مورد بیشتر

 7 (.Weber, 2009است ) شده انجام پوست تباف و چوبی بافت زمینه در اندکی و بررسی برگ روی مطالعات

 8 ،(Fisher and Petrini, 1992) ذرت مانند مختلف محصوالتدر  اندوفیت هایقارچ یرو متعددی مطالعات

( Larran et al., 2007) گندم و( Santamaria and Bayman, 2005) قهوه ،(Cao et al., 2002) موز 9 

 10 است زراعی محصوالت مهمترین از یکی برنج. باشدمی اندوفیت هایقارچ دهنده تنو نشان که است شده انجام

آبی از عوامل تهدیدکننده سالی و کمکند. خشکبسیار مهمی را در جیره غذایی مردم جهان ایفا مینقش  که 11 

تر خواهد های آینده بحرانیآبی در سالشود که مشکل کمبینی میحیات در مناطق وسیعی از ایران بوده و پیش 12 

است. بنابراین تغییر د بسیار ضروریتری داشته باشهای جایگزین تولید برنج که نیاز به آب کمشد. معرفی روش 13 

-دلیل مصرف میزان کمتر آب مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است. بهشیوه کشت برنج از مرسوم به هوازی به 14 

صورت کاشت مستقیم بذر به شیوه کاشت بذر درصد برنج در سطح جهان به 23حدود  2007طور کلی در سال  15 

در افزایش  اندوفیت یها قارچ ،استمطالعات نشان داده (.Rao et al., 2007در بستر خشک تولید شده است ) 16 

کمک  تنش طیشرا در ژهیو به زبانیم ی به تحملکل طوربه و یماریب به مقاومت حشرات، ،یخشک به مقاومت 17 

آبی و نبود منابع کافی آب و توسعه و با توجه به افزایش روند خطر کم .(Rodriguez et al., 2009کنند )می 18 

به تنش خشکی و  تحملهای اندوفیتی که موجب افزایش صورت هوازی، شناسایی قارچپذیرش کشت برنج به 19 

 20 های قارچ روی بر کمی های نسبتاحائز اهمیت است. بررسی ،شودبهبود فاکتورهای رشدی گیاه میزبان می

 21 مطالعه از هدف بنابراین،. وجود دارد کنند،در شرایط هوازی کلونیزه می را سالم گیاه برنج های بافت که اندوفیتی

-برنج کشت شده به روش هوازی می گیاهان مختلف های بخش در اندوفیت قارچی های مجموعه ارزیابی حاضر 22 

 23 . باشد

 24 هامواد و روش

 25 های گیاهیآوری نمونهجمع

هتای گرگتان،   استان گلستان شامل شهرستتان  هوازیبرنج  بازدیدهایی از مزار  مختلفبرداری، نمونه برای 26 

برداری نمونهعمل آمد. به 1398-1399ردیبهشت تا شهریور سال های اطی ماهآباد و کالله کردکو، بندرگز، علی 27 

در مرحلته  ها عالئم آفات و بیماریبرنج سالم و فاقد هرگونه گیاهان های مختلف قسمتاز صورت تصادفی و به 28 

هتای  انتدام . شتد  آوری جمتع  مکتان  هر از بوته 10 مجمو  در انجام گرفت ودهی دهی و خوشهزنی، ساقهپنجه 29 



 

6 
 

های کاغذی با ثبت مشخصات به آزمایشگاه گتروه گیاهپزشتکی دانشتگاه علتوم     درون پاکت ،گیاهی به تفکیک 1 

 2 اندکی تغییترات  باو همکاران ی علروش گنجبه ها قارچ جداسازیشدند. و منابع طبیعی گرگان منتقل  کشاورزی

هتای گیتاهی پت  از چنتدبار     اندوفیت، نمونه های قارچ جداسازی برای .(Ganjali et al., 2004) انجام گرفت 3 

دقیقته در هیپوکلریتت    35-30درصد و سپ  به مدت  70ثانیه در الکل  30شستشو با آب جاری، ابتدا به مدت  4 

بتا آب  سه مرتبه شستشتو  پ  از  سدیم نیم درصد روی یک همزن الکتریکی قرار داده شدند. در نهایت قطعات 5 

( PDA) آگتار  -دکستروز -زمینی سیب کشتمحیط شدن روی کاغذ صافی استریل، رویخشکمقطر سترون و  6 

 7 ± 1 دمای های پتری درگرم بر لیتر قرار داده شدند. تشتکمیلی 100بیوتیک تتراسایکلین با میزان همراه با آنتی

های رشد یافته، با استفاده از روش نتوک ریسته   قارچسازی خال . قرار گرفتند در انکوباتور گرادسانتی درجه 26 8 

 9 آگار دو درصد صورت گرفت.-روی محیط کشت آب

 10 هاها و شناسایی گونهشناسی جدایهبررسی ریخت

برای . شدند شناسایی ماکروسکوپی و میکروسکوپی ساختارهای بررسی با اندوفیت خال  شده هایقارچ 11 

برای تیره  اسیدالکتیکمحلول  2از  ،شدهاسپور تولید  و هبا توجه به رنگ پرگن هااین قارچشناسایی هر یک از  12 

مانند  شناسیریخت اتصف برای شناسایی، ها استفاده گردید.ها و الکتوفنل آنیلین بلو برای رنگ روشنرنگ 13 

ساختارهای  ،وضعیت میسلیوم هواییپرگنه،  نیزیر، رنگ سطح رویی و قسمت پرگنه شکل، خصوصیات پرگنه 14 

 15 راهنمای شناسی از جملهبا استفاده از کلیدهای معتبر قارچبررسی شد و و غیره اسپور تولیدمثلی، خصوصیات 

 Barnett and 16؛ Ellis, 1971) ها انجام شدشناسایی قارچ لزلی و سامرل و الی ، بارنت و هانتر قارچی

Hunter, 1998 ؛Leslie and Summerell, 2006).  17 

 18 هایابی و شناسایی مولکولی جدایهتکثیر و توالی ،DNAاستخراج 

العات مولکولی و عنوان نماینده، برای مطها بهشناسی تعدادی از جدایههای ریختو دادهها بررسیبر اسا   19 

 20 کشتهای رشد یافته در محیطژنومی از میسلیوم DNA(. استخراج 1انتخاب شدند )جدول  شناسایی مولکولی

-با اندکی تغییر انجام و مخلوط واکنش زنجیره CTAB( و طبق روش Potato Dextrose Broth) PDB مایع 21 

 Nemati and Abdollahzadeh, 22) گرفت انجام زادهنعمتی و عبداله ابق با روشمط( PCRای پلیمراز )

-'ITS5 (5استفاده از دو آغازگر  و با PCR( طی واکنش ITS4-5.8S-ITS5) ITSناحیه  ..(2009 23 

GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3' ) وITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3' ) 24 

(White et al., 1990 )ناحیه و β-tubulin  توسط دو آغازگرT1 (5'- 25 

AACATGCGTGAGATTGTAAGT-3')  وβ-Sandy-R (5'-GCRCGNGGVACRTACTTGTT-3' ) 26 

سازی اولیه در دمای دقیقه واسرشت 5شامل  PCRرایط (. شO’Donnell and Cigelnik, 1997تکثیر شدند ) 27 

 28 30، سازیواسرشت برای گرادنتیسادرجه  94 دمایدر ثانیه  30 یکهر چرخه که در  35 ،رادگتیساندرجه  94

 29 5و برای بسط  رادگتیساندرجه  72دمای در دقیقه  1 ،برای اتصال آغازگرگراد سانتیدرجه  55دمای در ثانیه 
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درجه  72بود. در نهایت یک چرخه بسط نهایی در دمای  گراد برای بسط نهاییدرجه سانتی 72دمای در دقیقه  1 

فناوری توسط شرکت زیست PCRسازی و تعیین توالی محصوالت . خال شدانجامدقیقه  10سلسیو  به مدت  2 

اصالح و  Chromas 2.6.6افزار از نرم با استفاده β-tubulinو  ITSهای نواحی توالیپیشگام انجام گرفت.  3 

در پایگاه  BLASTجستجوی با استفاده از ابزار ها، ابتدا منظور شناسایی مولکولی جدایهاستخراج شدند. به 4 

های نوکلئوتیدی توالیبررسی شد. ، نظرمورد  هایجدایه β-tubulinو  ITSهای نواحی توالی NCBIاطالعاتی  5 

درختان  ثبت گردیدند. NCBIها در سایت با توالی موجود در بانک ژن مقایسه و توالی های این پژوهشجدایه 6 

 Tamura 7ترسیم شدند ) MEGA 6.06افزار و با نرم Maximum likelihoodروش  فیلوژنتیکی با استفاده از

et al., 2013.) 8 

 9 نتایج و بحث

های ، از بین جدایهشناسیمقدماتی ریختهای بر اسا  بررسیدست آمد. جدایه قارچ به 39 در این بررسی 10 

-ITS4-5.8Sهای مولکولی توالی ناحیه و با استفاده از بررسیانتخاب  عنوان نمایندهایه بهجد 20شده خال  11 

ITS5  وTUB  های بهو توالی قارچی شناسایی گردید جن  6به  ونه متعلقگ12مجمو  شناسایی شدند. در- 12 

های موجود در با توالی دست آمدههای به(. ارزیابی تشابه توالی2و  1)جدول  دست آمده در بانک ژن ثبت شدند 13 

ژنی مبتنی بر ناحیه درخت تکانجام شد.  BLASTn( از طریق انجام جستجوی NCBI GenBankبانک ژن ) 14 

TUB  برای جن  فوزاریوم و ناحیهITS  با استفاده از روش  های شناسایی شدهبرای سایر جنMaximum 15 

Likelihood گونه باجدایه استاندارد  31از  مورد بررسیهای فوزاریوم رسم شد. برای گونه Colletotrichum 16 

gloeosporioides جدایه استاندارد  13از  های این پژوهشبرای سایر جن ، و (2شکل )عنوان گروه خارجی به 17 

توصیف (. 4شکل ) استفاده شد ،بانک ژناز اخذ شده عنوان گروه خارجی به Xylaria xylarioidesگونه  و 18 

 19 های کمتر شناخته شده در ادامه آورده شده است.هایی با فراوانی بیشتر و گونهشناسی گونهریخت

 20 

 آوریهای شناسایی شده در این پژوهش، بافت میزبان و محل جمعفهرست جدایه -1جدول 

Table 1- List of isolates identified in this study, host tissue and collection site 

No. Code   Number 

of isolate 

Fungus Plant 

tissues 

Locality 

1 Z18 6 Fusarium chlamydosporum Root Nosratabad- Aliabad 
2 Z3-GK 4 F. incarnatum Leaf 

sheath 
Kalaleh 

3 Z2-RPA 2 F. proliferatum Root Pichak Mahalleh- 

Aliabad 

4 Z34-RZG 2 F. solani Root Zangian-Gorgan 
5 Z5-RAG 2 F. fujikuroi Root Aliabad-e Kenar 

Shahr-Gorgan 

6 Z45-GSK 2 F. verticillioides Leaf 

sheath 
Kordkuy 

7 Z20-GZG 2 Sarocladium bactrocephalum Leaf 

sheath 

Zangian-Gorgan 

8 Z39-BB 2 Nigrospora sphaerica Leaf 

blade 
Bandar Gaz 
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9 Z42-BZG 4 N. oryzae Leaf 

blade 
Zangian-Gorgan 

10 Z86-BSK 6 Alternaria alternata Leaf 

blade 
Kordkuy 

11 Z87-GSG 5 Epicoccum nigrum Leaf 

sheath 
SorkhankalatehGorgan 

12 Z51-BNA 4 Cladosporium cladosporioides Leaf 

sheath 
Nosratabad- Aliabad 

 1 

Fusarium chlamydosporum Wollenw. & Reinking 1925  2 

های ، سفید مایل به زرد بودند. رنگدانهها نسبتا متراکمجدایه از ریشه برنج جدا شد. میسلیوم 6از این گونه  3 

 4 بود.تیره  ایپتری قرمز تا قهوه دادند. رنگ پرگنه در قسمت پشتترین حلقه را در مرکز تشکیل میزرد درونی

 5 57برابر  PDAکشت روی محیط ماهپ  از گذشت یک  گرادانتیس درجه 26±1دمایی قطر پرگنه در شرایط 

و  نادر ومبودند. ماکروکنیدی و شفاف های کوتاهها در میسلیوم هوایی عمدتا دارای شاخهبرمنیدیوک .بود مترمیلی 6 

 7 صورت منفردبهفراوانی به وممیکروکنیدی .بودند تیزبه شکل خمیده و در دو انتها نوک دیواره عرضی 6تا  3دارای 

وجود داشت. کالمیدوسپورها  میکرومتر 7-10×3-6اندازه در  با اشکال بیضییا سه سلولی  دو سلولیگاهی  8 

 9  .(2و  1شکل ) شدندتشکیل میسلیوم  رویای خوشهای یا صورت تک، زنجیرهفراوان بودند و به

 10 
ریسه، ( C؛ یک ماهپس از  PDAرشد قارچ روی محیط کشت ( A &B؛  Fusarium chlamydosporumگونه  -1شکل  11 

 12  ( ماکروکنیدیومE( میکروکنیدیوم؛ Dکالمیدوسپور؛ 

Fig. 1. Fusarium chlamydosporum: A and B) Colony on PDA after a month; C) Hypha, 13 
chlamydospores: D) Microconidia; E) Macroconidia 14 

 های شناسایی شده در این پژوهشکد دسترسی و درصد شباهت جدایه -2جدول 
Table 2- Accession number and similarity percentage of the identified isolates 

No. Code Fungus Gen Bank Accession number 

ITS TUB 

1 Z18 Fusarium chlamydosporum ON032307 ON872943 

2 Z2-RPA F. proliferatum ON113888 ON859911 

3 Z3-GK F. incarnatum ON113890 ON872942 

4 Z20-GZG Sarocladium bactrocephalum ON113886 - 

5 Z34-RZG F. solani ON113891 ON872944 

6 Z5-RAG F. fujikuroi ON113889 ON872941 

7 Z45-GSK F. verticillioides ON246171 ON872945 

8 Z39-BB Nigrospora sphaerica ON246204 - 

9 Z42-BZG N. oryzae ON246205 - 

10 Z86-BSK Alternaria alternata - - 
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 1 

 2 
آرایه  31در Maximum likelihood به روش  TUBناحیه  توالی نوکلئوتیدی بر اساس ترسیم شده فیلوژنیک درخت -2شکل  3 

 4 عنوان گروه خارجی انتخاب شده است.به Colletotrichum gloeosporioides. گونه MEGA 6.06ستفاده از نرم افزار با ا

Fig. 2. Phylogenetic tree inferred from maximum likelihood analysis of the nucleotide sequence of 5 
TUB in 31 taxa generated using MEGA 6.06 software. Colletotrichum gloeosporioides was used as 6 

an out group. 7 
 8 

Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., 1886 9 

 10 به رنگ متراکم، هوایی میسلیوم دارای PDA روی پرگنه از غالف برگ برنج جدا شد. جدایه 4ز این گونه ا

سرعت رشد این گونه . بود ایمایل به صورتی و در قسمت پشت پتری رنگ پرگنه، صورتی مایل به قهوه سفید 11 

 12 برهایمتا چند سلولی روی کنیدیو سلولی تک هاوممیکروکنیدیبود.  یک هفتهمتر پ  از میلی 5/5تا  51/2

 13 خمیده و کمی ،سلولی پنج تا چهار ومنیدیماکروک. بودند میکرومتر 10-15×3-5های اندازههوایی منشعب با 

های چندتایی کالمیدوسپور در میسلیوم مشاهده زنجیره. بودند میکرومتر 20-30×3-5 و را  در شکل مخروطی 14 

 15  .(2و  3 )شکل شد

11 Z87-GSG Epicoccum nigrum ON113887 - 

12 Z51-BNA Cladosporium cladosporioides - - 
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 1 
ریسه، ( Cپس از دو هفته؛  PDA( رشد قارچ روی محیط کشت A&B؛   Fusarium incarnatumگونه  -3کل ش 2 

 3 ( ماکروکنیدیومD؛ کالمیدوسپور

Fig. 3. F. incarnatum: A and B) Colony on PDA after two weeks; C) Hypha, chlamydospores; D) 4 
Macroconidia 5 

 6 

Epicoccum nigrum Link, 1816  7 

رنگ بهدارای رشد متراکم میسلیوم با حاشیه نامنظم،  پرگنه. شد از غالف برگ برنج جدا جدایه 5از این گونه  8 

-میلی 8/0-2/1 سرعت رشد برای این گونهبود.  PDAکشت نارنجی تا قرمز تیره بر روی محیط، قرمز، ارغوانی 9 

-رنگ قرمز تا قهوهها کروی تا بیضی شکل بهها نامشخ  و کنیدیومبرکنیدیودر این گونه متر در روز ثبت شد.  10 

در پرگنه  .بودمیکرومتر  10-20ها قطر کنیدیوم شد. واضح مشاهده عرضی غیرهای شکل با دیواره، توتیای تیره 11 

 12 افتاداتفاق کندی بههای متفاوتی دیده شد. اسپورزایی در این گونه اغلب رنگ PDAکشت این گونه روی محیط

 13  .(6و  4)شکل 

 14 
 15  کنیدیوم( Cپس از دو هفته؛  PDA( رشد قارچ روی محیط کشت  B &A؛   Epicoccum nigrumگونه  -4شکل 

Fig. 4. Epicoccum nigrum: A and B) Colony on PDA after two weeks; C) Conidia  16 

Sarocladium bactrocephalum (W. Gams) Summerbell 2011 17 

-انتیس درجه 25 دمای در PDAکشت پرگنه روی محیط جدایه از غالف برگ برنج جدا شد. 2از این گونه  18 

لزج و به  تا مرطوب برآمده، زرد، به متمایل سفیدصورت به پرگنه رسید. مترمیلی 18تا  15 به روز 7 طی گراد 19 

. بود میکرومتر 1-2 ضعر به نازک، دیواره و صاف ، روشن،رویشی میسلیومرنگ مشاهده شد. کم نارنجی رنگ 20 

A B C 
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 1 سلولی، تک ومکنیدی. شوندمی ناشی رویشی هایهیف از مستقیماً شاخه کم با تعداد یا ساده هابرمکنیدیو

 2  .(6و  5)شکل  نشد مشاهده کالمیدوسپوربود.  میکرومتر 1-5/1×  3-8 گرد، انتهای با ایاستوانه

 3 
ریسه، کنیدیوم و ( بهفته؛  یکپس از  PDA؛ الف( رشد قارچ روی محیط کشت   Sarocladium brachiariaeگونه  -5شکل  4 

 5  برهاکنیدیوم

Fig. 5. Sarocladium brachiariae: A) Colony on PDA after one weeks; B) Hypha, Conidia and 6 
Conidiophores  7 

  8 
با استفاده از نرم  آرایه 13در  Maximum likelihoodبه روش  ITSدرخت فیلوژنیک ترسیم شده بر اساس ناحیه  -6شکل  9 

 10 عنوان گروه خارجی انتخاب شده است.به Xylaria xylarioides. گونه MEGA 6.06افزار 

Fig. 6. Phylogenetic tree inferred from maximum likelihood analysis of the nucleotide sequence of 11 
ITS in 13 taxa generated using MEGA 6.06 software. Xylaria xylarioides was used as out group. 12 

 13 

Nigrospora sphaerica (Sacc.) E.W. Mason 1927 14 

گونه با مشخصات شناسی این خصوصیات ریخت از برگ برنج جدا شد.پ  از چهار روز جدایه  2از این گونه  15 

الرشد بود سریع PDA. پرگنه این قارچ در محیط (Domsch, 1980) اشتدمطابقت  دامچ ارائه شده در پژوهش 16 

اما  سفید،متر رسید. رنگ پرگنه در ابتدای رشد به رنگ میلی 100طوری که قطر پرگنه قارچ پ  از ده روز به به 17 

همراه با نقاط تا خاکستری تیره به رنگ خاکستری روشن  و شرو  اسپوردهی به تدریج بعد از گذشت یک هفته 18 

یک کنیدیوم منفرد دارای هرکدام و  میکرومتر 20-35 × 15-20ابعاد کوتاه به ها برمکنیدیو .ندسفید در آمد 19 

A B 

http://www.indexfungorum.org/Names/namesrecord.asp?RecordId=254776
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و کروی یا پهن و منفرد و  میکرومتر 6-10شکل، متورم، روشن و به قطر آمپولی برمسلول انتهایی کنیدیو بودند. 1 

 2  .(6و  7)شکل  بود میکرومتر 15-20اد شکل در ابعکنیدیوم سیاه، کروی تا بیضی تک سلولی مشاهده شد.

 3 
ریسه، ( Cپس از یک هفته؛  PDAرشد قارچ روی محیط کشت ( B&A؛   Nigrospora sphaericaگونه  -7 شکل 4 

 5  برهاکنیدیوم و کنیدیوم

Fig. 7. Nigrospora sphaerica : A and B) Colony on PDA after one weeks; C) Hypha, Conidia and 6 
Conidiophores  7 

غالف گیاه برنج  متعلق بهدست آمد که بیشترین تعداد جدایه جدایه قارچی به 39در مجمو  در این پژوهش،  8 

شناسایی شده در  جن  6بین گیاه برنج تعلق داشت. از ریشه  جدایه به 10جدایه و کمترین آن  17 با فراوانی 9 

به ترتیب هر یک با فراوانی  ،Fusarium و Alternaria هایجن  به متعلقاین تحقیق، بیشترین تعداد جدایه  10 

تعلق با فراوانی شش گونه  Fusarium، و همچنین بیشترین تعداد گونه حاصل به جن  جدایه 18و جدایه  6 11 

شناسی و مولکولی به های ریختاندوفیت شناسایی شده در این پژوهش بر اسا  ویژگیهای جدایه. داشت 12 

 Fusarium chlamydosporum،F. proliferatum  ،F. incarnatum ،F. solani ،F. 13 هایگونه

fujikuroi ،F. verticillioides، Sarocladium bactrocephalum، Nigrospora sphaerica ،N. 14 

oryzae ،Alternaria alternata ،Epicoccum nigrum ،Cladosporium cladosporioides  تعلق 15 

ی هاای از قارچتوسط مجموعهزی و دریازی مورد مطالعه، و غیر آوندی، خشکی مام گیاهان آوندیت .داشتند 16 

خود و یا برای مدت زمان طوالنی  زندگیهای اندوفیت ممکن است در تمام طول قارچشوند. اندوفیت کلونیزه می 17 

امکان ون بافت گیاه میزبان باقی بمانند، اما طور نهان و بدون عالئم در)تا زمان مناسب بودن شرایط محیطی( به 18 

 19 ستا ممکن فیتهاوندا (.Debbab et al., 2011زا تبدیل شوند )بیماریبصورت با تغییر شرایط به دارد 

درآمده و در  شخامو حالت به گیاهی یبافتها در توانند یم د کهباشن نهفته یا و طلب فرصت یگرهاربیما 20 

 Coombs and 21د )شونصورت ضعیف شدن میزبان و یا تغییر در شرایط محیطی موجب ایجاد بیماری در میزبان 

Franco, 2003; Sieber, 2007).  22 درقادر گیاهان غیرمیزبان  ها قارچهمچنین ممکن است به خاطر اینکه این 

 23 یک چیرقا یگرهاربیمابرخی اوقات (. Ganley et al., 2004) شوند وارد فاز اندوفیتی نیستند  ریبیما دایجا به

 24 رحضو(. Moricca et al., 2012) ندا هشد اجداز همان میزبان  نیز فیتوندا انعنو به معموالً صخا نمیزبا

 25 وفیتی وندا تتجمعا ناهمگن ژیکولوا ی ههندد ننشا سالم یبافتها در گیاهی ضعیف اییزربیما یهارچقا

A B C 
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 1 روابط(. Ganley et al., 2004) ستا عالئم ونبد یفیتهاوندا و نهفته یگرهاربیما بین یپیوسته طتباار

 2 تال، همزیستی متقاب اثرات از که دارد وجود هاآن زبانیم اهانیگ و یقارچ یهاتیاندوف نیب یگوناگون

ها در شرایط رشد طور کلی، اندوفیتبه(. Chen et al., 2010) شود یمی را شامل پاتوژن یکم ای ستیآنتاگون 3 

که در شرایط تنش یا در طول توانند اثرات خنثی یا مضری برای گیاه میزبان داشته باشند، در حالیطبیعی می 4 

 Fusarium 5عنوان مثال (. بهHardoim et al., 2015مراحل مختلف چرخه زندگی گیاه مفید باشند )

verticilliodes  عنوان اندوفیت مفید در ذرت گزارش شده است )و هم بهبیمارگر عنوان بههمBacon et al., 6 

(. تعادل بین این دو حالت به ژنوتیپ میزبان و عوامل تنش غیر زیستی بستگی دارد که موجب بروز عالئم 2008 7 

(. با این حال، قارچ اندوفیت Bacon et al., 2008شود )ها توسط قارچ میبیماری در گیاه و تولید مایکوتوکسین 8 

Fusarium verticilliodes نام زای دیگر بهرشد یک قارچ بیماریUstilago maydis  کند و را سرکوب می 9 

 Verticillium 10 (. قارچ اندوفیت Estrada et al., 2012کند )از میزبان خود در برابر بیماری محافظت می

dahliae  کرد زیادی در طیف وسیعی از محصوالت زراعی مانند توتکه موجب کاهش عملاست بیمارگر یک- 11 

(. از سوی دیگر، این قارچ در بسیاری از Jimenez-Gasco et al., 2014شود )زمینی و زیتون میفرنگی، سیب 12 

 Koberl et al., 13عنوان اندوفیت گزارش شده است )زمینی و انگور بهگیاهان سالم همچون گیاهان دارویی، سیب

قارچی  Ophiostoma novo-ulmiبرای کنترل بیولوژیکی  Verticillium dahliaeهای مفید (. سویه2013 14 

(. گزارش شده است برخی Solla and Gil, 2012شود، استفاده شد )که موجب بیماری مرگ نارون هلندی می 15 

العه حاتم زاده (. در مطIslam et al., 2014شوند )های فوزاریوم موجب رشد شاخساره اسفناج هندی میاز گونه 16 

پارامترهای رشد قابل توجهی  Alternaria consortialeهای اندوفیت جداشده مانند و همکاران برخی از قارچ 17 

های جن  (. گونهHatamzadeh et al., 2022را در گیاهان نسبت به شاهد )سه برابر بیشتر( نشان دادند ) 18 

ها شوند. این یافتهاعث پژمردگی یا پوسیدگی گیاه میزبان میزا هستند و اغلب بهای بیماریآلترناریا معموال قارچ 19 

-زای آنهای بیماریممکن است تا حدی از این فرض حمایت کند که رابطه انگلی بین میزبان و میکروارگانیسم 20 

های اندوفیت در بررسی قارچ (.Hardoim et al., 2015ها ممکن است به یک رابطه مفید تبدیل شود ) 21 

 F. chlamydosporum،F. 22)ها از جمله حاکی از آن است که تعدادی از این جدایهپژوهش حاضر 

proliferatum  ،F. fujikuroi )باشند و این امر بدین معناست که مرز زندگی اندوفیتی زا میهای بیماریقارچ 23 

-تعیین میباشد و شرایط محیطی و وضعیت تغذیه نو  برهمکنش را زایی قابل تفکیک و مشخ  نمیو بیماری 24 

باشد که در بعضی از منابع از عوامل پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طوقه می F. chlamydosporumقارچ  کند. 25 

 26 و لوبیا چشم بلبلی Dendrobium cerumenatumاز جمله گیاه  به عنوان قارچ اندوفیت از گیاهان مختلف

عنوان نیز به F. fujikuroi و  F. proliferatumهای گونه. (Jonbozorgi et al., 2019) گزارش شده است 27 

عنوان قارچ اندوفیت از ، اما در این پژوهش بهاندبیماری باکانه گزارش شدهپوسیدگی طوقه و ریشه برنج و عامل  28 

ای از قارچ عنوان گونهرا به F. proliferatum ،و همکاراندر پژوهشی والینو . شدند ریشه گیاه برنج جدا 29 

عنوان به هاجداسازی و شناسایی این گونه. (Valino et al., 2009) یاه برنج گزارش نمودنداندوفیت از گ 30 
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های شناسایی ترین اندوفیتاز بیشترین و مهم Fusariumهای گونه اندوفیت احتماال مرحله نهفته آلودگی است. 1 

 N. 2های پژوهش، گونههای جداسازی شده در این در میان اندوفیت (.Valino et al., 2009شده هستند )

sphaerica ،E. nigrum  وS. bactrocephalum عنوان اندوفیت گیاه برنج در ایران گزارش بار بهبرای اولین 3 
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