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  چکیده
با . آوري شد نمونه خاك آلوده به مواد نفتی از چهار میدان در حوزه نفتی مارون اهواز جمع 16در طی این پژوهش، 

بر . سازي شدند هیف خالص اسپور و نوك استفاده از روش تک جدایه قارچی جداسازي و با 33هاي خاك،  کشت نمونه
جدایه قارچی جهت  23ها و مشاهده انواع ساختارهاي رویشی و تولیدمثلی، اساس خصوصیات میکروسکوپی جدایه

 -ینیزم یبس یعکشت ما یطخالص شده در مح هاي یهجدااز . شناسی و مولکولی انتخاب شدند شناسائی مبتنی بر ریخت
 - خشک  هايیسیلیوماز م DNA استخراج پس از. قارچی تهیه شد) توده میسیلیومی(توده  زیستبروث  -وزدکستر

با ) Curvularia، فقط براي Glycerol-3-phosphate dehydrogenase )GPDHو  ITSی ژنی نواحشده،  انجمادي
روش رسوب با اتانول و استخراج از ژل دو با استفاده از  قطعات تکثیري. استفاده از آغازگرهاي مناسب تکثیر شدند

و با  شدند و مونتاژ یراستاريوهاي بدست آمده  توالی. یدندگرد یابییتوسط شرکت ماکروژن توالسپس و  سازي خالص
 ها یهجدا نمائی بیشینه، یلوژنتیکی با استفاده از الگوریتم درستبالست و تجزیه و تحلیل ف يجستجو یاتانجام عمل

 Acremonium هاي هاي این تحقیق گونه شناسی، جدایه هاي مولکولی و ریخت بر اساس بررسی. شدند ییشناسا

sclerotigenum ،Alternaria destruens ،Aspergillus sp. ،Cladosporium puyae ،Curvularia sp. ،Fusarium 

sp. ،Mucor circinelloides ،Penicillium oxalicum ،P. chrysogenum ،Paramyrothecium terrestris ،
Rhizopus oryzae هایی از دو جنس  جدایه وAllophoma  وNeodidymelliopsis خانواده از Didymellacae  را شامل

  .باشند براي میکوبیوتاي ایران جدید می  Paramyrothecium terrestrisو  Cladosporium puyaeي  دو گونه. شدند
  

 ، آنالیز فیلوژنتیکیITS ،BLASTnناحیه  :هاي کلیدي واژه

  
    

                                                        
  دانشکده کشاورزي، گروه گیاهپزشکیاهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، : نویسنده مسئول، آدرس .١
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  مقدمه
 يهاد، استفاده و ورود سوختیتولامروزه 

زا  ت فراوان و سرطانیل سمیستم به دلیبه اکوس یلیفس
ان یحام يهاین نگرانیتراز مهم یکیبات به ین ترکیبودن ا

؛ 2002کوپرز و همکاران، (ل شده است یست تبدیط زیمح
ن مشکل در یا). 2005؛ مرکل و همکاران، 2005خان، 

ران و به شکل ید کننده نفت از جمله ایتول يکشورها
ش و در یسات اکتشاف و پاالیسأع در اطراف تیوس
 .ن مواد مشاهده شده استیانتقال ا يرهایمس

 ییایمیل مواد شیتبد ییتوانا یقارچ يها سمیکروارگانیم
در  ینقش مهمو باشند  یخطر را دارا میخطرناك به مواد ب

دارند ) یپاالئ ستیز(ست یط زیدر مح یمواد آل يهیتجز
که به  یقاتیشتر تحقیدر ب ).2006راگوکومار و همکاران، (

 ،نگیس( پرداخته است ییپاال ستیها در ز نقش قارچ
؛ 1977؛ بارسا و اطلس، 2012 ،پکن و الول ی؛ آدن2006

و همکاران،  لنی؛ چا2001، یبوگوسالوسکاواز و دابروسک
؛ 2007، یکانلی؛ آد2002 ،و هالبرگ یساراسوات ؛2004

؛ 2009 ،انوویر و انی؛ اوبا2008ند و همکاران، یزایج
و و همکاران، ی؛ اکاندا2009زاده و همکاران،  محسن
؛ بهنود و همکاران، 2013و و همکاران، حمد؛ م2012
 يها ل از خاكیذ یقارچ يها ها و گونه جنس، )2013

مقاومت به نفت خام و  يها و در آزمون يآلوده جداساز
 :ه نفت خام مورد استفاده قرار گرفته استیتجز

Alternaria  ،Amorphoteca ،Aspergillus ،
Bjerkandera adusta، Candida ،Candida lipolytica ،

Cephalosporium ،Cladosporium ،Cladosporium 
resinae ،Fusarium  ،Geotrichum ،Graphium  ،

Gliocladium ، Irpex lacteus ،Lentinula edodes ،
Mucor ،Neosartorya، Paecilomyces، Pencillium، 

Phanerochaete، Phanerochaete chrysosporium، 
Pichia، Pleurotus ،Pleurotus ostreatus، Polyporus ، 

Rhizopus ،Rhodotolura ،  Rhodotorula 
mucilaginosa ،Saccharomyces ،Spurobolomyces ،
Talaromyces ،Torulopsis ،Trametes ،Trametes 

versicolor ،Trichosporon mucoides ،Torulopsis و  
Yarrowia  .  
از  زگاو  نفت عظیم خایرذ با نستازخو نستاا

ند اکتشاف و یو فرآید آمی رشما به انیرا ناطقم مهمترین
 ینفت يها یرد و آلودگیگ یاستخراج نفت روزانه صورت م

لذا  .است یعیطب يبرداشت نفت امر يها در خاك حوزه
موجود در  يها قارچ تنوعدارد که  یق سعین تحقیا

   .کند ییمارون را شناسا یآلوده حوزه نفت يها خاك
  

 ها مواد و روش
 خاك يبردار نمونه

در آذرماه  یخاك آلوده به مواد نفت يها نمونه
 يمتر یسانت 0- 30از عمق  آلوده يها از خاك 96سال 

خاك از  يها نمونه. ه شدیمارون اهواز ته یخاك حوزه نفت
در چهار جهت  ینفت از عمق زراع يها اطراف حوضچه

 یک نمونه تصادفیتا یمختلف برداشت و مخلوط شد و نها
هاي خاك در هر  بافت نمونه. شگاه منتقل شدیبه آزما

. بود) sandy loam(اي  برداري لوم ماسه چهار منطقه نمونه
هاي  هاي نفتی در نمونه زان آلودگی به هیدروکربنمی

تصادفی مورد آزمایش بطور متوسط ده درصد بود 
 يمتر یلیخاك پس از خشک کردن از الک دو م يها نمونه

تا  سترون يها سهیدر ک يآور عبور داده و پس از جمع
  . شد يخچال نگهداریط یدر شرا يانجام مراحل جداساز

  یآلوده به مواد نفت يها قارچ از خاك يجداساز
تر آب یل یلیم سه گرم از هر نمونه خاك به نه

اضافه و به   80ن ییدرصد تو 1/0 يسترون حاومقطر 
 يها رقت ،هیون خاك پایاز سوسپانس. شدت تکان داده شد

ه و سپس یتهن ییتو يبا استفاده از آب مقطر حاومختلف 
ق یترق يها ونیاز سوسپانس. ندکشت شد یبه روش چمن

 – ینیزم بیس يحاو يبه ظروف پتر تریکرولیم 100شده، 
و ) mg/l 100(رزبنگال  يمحتو) PDA(آگار  –دکستروز 

و با استفاده از  اضافه) mg/l 30(ن یسیسولفات استرپتوما
ط کشت یدر سطح مح یشکل به خوب - Lکننده  پخش

تا ده روز  C 28° يدر دما يسپس ظروف پتر. پخش شد
 يظاهر شده رو يهابا مشاهده پرگنه. شدند ينگهدار

ک یپ پرگنه مربوط به هر نمونه یط کشت، از هر تیمح
 شد یزن هید مستقل مایط جدیه انتخاب و به محیجدا

شاخص انتخاب جدایه در . )2014باالجی و همکاران، (
این مرحله تنها بر اساس ظاهر پرگنه و مشاهده سطحی 

ها،  کنیدیوفورها، کنیدیوم(ساختارهاي قارچی 
روي اسالید ) ها اسپورانژیوفورها و اسپورانژیوم

  .میکروسکوپی بود
   یشناس ختیر هاي  یبررس و يساز خالص

 يها یبررس ها و هیجدا يساز مراحل خالص
مورد استفاده توسط  يها بر اساس روش یشناس ختیر

و همکاران  يدریو ح) 2018(و همکاران  يبابااحمد
هاي پتري  هاي انتخابی به تشتک جدایه. انجام شد) 2018(

براي اسپوردهی در اتاقک رشد زنی و  مایه PDAحاوي 
تناوب نوري درجه سلسیوس و در شرایط  28با دماي 

پس از  .قرار داده شدند دو هفتهبه مدت یک تا  )12:12(
اسپوردهی، سوسپانسیون اسپور با استفاده از آب مقطر 

. تهیه شد 80درصد تویین  1/0استریل محتوي 
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اسپور روي محیط  ها به روش تک سازي جدایه خالص
 ).1971آنیزورث، ( انجام شد) WA(آگار  -آبکشت 

هاي رشدیافته  شناسی روي پرگنه هاي ریخت تمام بررسی
ي  مشخصات و اندازه. انجام گرفت PDAروي محیط 

ها، کنیدیوفورها،  کنیدیوم(ساختارهاي اسپورزائی 
با استفاده از عدسی ) ها اسپورانژیوفورها و اسپورانژیوم

 Leitz(یک میکروسکوپ نوري  100xو  40xشیئی 
wetzlar, SM-LUX (هاي قارچی با  ساختار. تعیین شد

) OLYMPUS BX51(استفاده از میکروسکوپ نوري 
) OLYMPUS DP12(یک دوربین دیجیتال متصل به 

  . تصویربرداري شد
 هاي  بررسیو  DNAاستخراج توده قارچی،  تهیه زیست

  مولکولی
تکثیر نواحی ، DNAاستخراج توده،  تهیه زیست

سازي تولیدات  ژنی، آغازگرهاي مورد استفاده، خالص
PCRها بر اساس  یابی و تجزیه و تحلیل آن ، توالی
هاي مورد استفاده توسط بابااحمدي و همکاران  روش

چهار . انجام شد) 2018(و حیدري و همکاران ) 2018(
ظروف هاي جوان به  دیسک از حاشیه در حال رشد پرگنه

یک تا دو اضافه شده و به مدت  PDBحاوي محیط کشت 
ه سلسیوس و با سرعت درج 28در شرایط دمائی  هفته
کاغذ  با استفاده از قیف،. قه شیک شدنددور در دقی 120

آوري و  میسیلیومی جمع توده زیست، صافی و پمپ خالء
 Freeze-Dryer, Alpha 1–2LD(در دستگاه فریزدرایر 

Plus, Christ (قارچی توده  زیست. انجمادي شدند خشک
و پس از در با استفاده از دسته هاون در درون ازت مایع پو

در فریزر ) پارافیلم شده(هاي فالکون  آوري در لوله جمع
. شدذخیره  DNAدرجه سلسیوس تا زمان استخراج  -20

با اندکی  )1985(ریدر و برودا  به روش DNAجداسازي 
براي . انجام گرفت) 2017احمدپور و همکاران، (تغییر 

، از 28S-D1/D2و  ITSاز ناحیه  bp 1200تکثیر حدود 
وایت و (استفاده شد  NL4و  ITS1جفت آغازگر عمومی 

از  bp 600همچنین جهت تکثیر حدود ). 1990همکاران، 
از جفت آغازگر ، Curvulariaبراي جدایه  GPDHژن 

) 1999بربی و همکاران، ( gpd2و  gpd1 اختصاصی
مراز با استفاده  اي پلی مخلوط واکنش زنجیره. استفاده شد

میکرولیتر  10x Taq buffer ،6/1ر بافر میکرولیت دواز 
MgCl2 )25mM( ،8/0 میکرولیتر آغازگر مستقیم  

(10μm) ،8/0 میکرولیتر آغازگر معکوس (10μm)  ، 8/0 
 dNTP (2.5μm each) ،25/0 میکرولیتر از مخلوط

 Taq DNA Polymarase (5u/μl) میکرولیتر آنزیم 
)GenBioکره جنوبی ،( ،میکرولیتر  1DNA  الگو) حدود

کیو تا  و آب مقطر دوبار تقطیر شده میلی) نانوگرم 200

تکثیر در دستگاه ترموسیکلر  .شدمیکرولیتر تهیه  20حجم 
 برنامهبا ) MJ MiniTM Gradient Thermal Cyclerمدل (

گراد  درجه سانتی 94ذوب اولیه در دماي   :زیر انجام شد
شامل (ي ا    ي سه مرحله چرخه 35به مدت سه دقیقه، 

 30گراد به مدت  درجه سانتی 94سازي در دماي  واسرشته
درجه  56و  51-56ثانیه، اتصال آغازگرها در دماي 

بسط  و GPDHو  ITSگراد به ترتیب براي نواحی  سانتی
و بسط نهائی در ) گراد درجه سانتی 72 آغازگرها در دماي

 .دقیقه گراد به مدت پنج درجه سانتی 72دماي 
تکثیري براي تخلیص و توالی یابی به قطعات 

 هاي افزار از نرم. جنوبی ارسال شد شرکت ماکروژن کره
BioEdit ver4.0.6.2  ) ،1999هال(،DNABaserver3.5.0  

)www.DnaBaser.com (افزارنرم و MEGA ver 6.0 
براي تجزیه و تحلیل توالی، ) 2013تامورا و همکاران، (

 هاي معکوس و بررسیهاي پیشرو و  تلفیق خوانش
هاي  هاي هر جدایه با سویه توالی. فیلوژنی استفاده گردید

شناخته شده در بانک ژن با استفاده از الگوریتم جستجوي 
BLASTn ارتباط فیلوژنتیکی . مورد مقایسه قرار گرفت

هاي  هاي شناخته شده از گونه ها با سویه این جدایه
له الگوریتم نزدیک، با ترسیم درخت فیلوژنتیکی بوسی

با کمک ) maximum liklihood(نمائی بیشینه  درست
  .انجام شد  MEGA ver 6.0افزار نرم
 جینتا

ه و یتجز ،بالست يجستجو اتیبا انجام عمل
 ینمائ تم درستیبا استفاده از الگور یکیلوژنتیل فیتحل

و  ییشناسا ها هیجدا ،شناسی و بررسی ریخت نهیشیب
 Acremonium: ل را شامل شدندیذ يها گونه

sclerotigenum ،Alternaria destruens ،Aspergillus 
sp. ،Cladosporium puyae ،Curvularia sp. ،Fusarium 
sp. ،Mucor circinelloides ،Penicillium oxalicum ،P. 

chrysogenum ،terrestris Paramyrothecium ،
Rhizopus oryzae از دو جنس ییها هیجدا و Allophoma 

 . Didymellacae خانواده از Neodidymelliopsisو 
  مورد مطالعه يها هیجدا یمولکول یبررس

 هیجدا 23تعداد  يبرا مراز یپل يا رهیواکنش زنج
 NL4-R و ITS1-F یانتخاب شده با جفت آغازگر عموم

منجر به   28Sاز ییها و بخش ITS ینواح ریتکث يبرا
طول . جفت باز شد 1200حدود  يریجاد قطعات تکثیا

باند هدف ایجاد شده با استفاده از جفت آغازگر 
GPD1/GPD2 ي براي جدایه Curvularia  حدودbp700 

بدست آمده در بانک ژن تحت  يها یتوال. مشاهده شد
آورده شده است،  1که در جدول  یدسترس يها شماره

هاي مورد  مربوط به جدایه ITSهاي  توالی. دندیثبت گرد
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با  BLASTnمطالعه با استفاده از الگوریتم جستجوي 
جدول ( ندهاي شناخته شده مورد مقایسه قرار گرفت استرین

براي تمام  ITSژنی مبتنی بر ناحیه  یک درخت تک. )1
با استفاده از  Curvulariaهاي مورد بررسی بغیر از  جدایه

و ) 1شکل (یم شد ترسنمائی بیشینه  الگوریتم درست
هاي  ترین گونه ها با نزدیک جداسازي فیلوژنتیکی جدایه

، یک Curvulariaبراي . شدتجزیه و تحلیل  خویشاوند
با  GPDHو  ITSي  درخت دوژنی مبتنی بر دو ناحیه

مورد بررسی  ي با جدایههاي خویشاوند  ترین گونه نزدیک
-28Sهاي مربوط به ناحیه  توالی). 2شکل (ترسیم شد 

D1/D2 شوندگی باال کمکی به  با توجه به حفاظت
 BLASTnها نکرد و به همین خاطر نتایج  تشخیص گونه

تجزیه و تحلیل . این ناحیه آورده نشده است
در ذیل شناسی و مولکولی براي هر گونه به تفکیک  ریخت

  .آورده شده است
  هاي بررسی شده شناسی و مولکولی گونه بررسی ریخت

Alternaria destruens E.G. Simmons, Mycotaxon 
)3شکل ( (1998) 419 :68  

-SCUAهاي  تعداد پنج جدایه از این گونه با نام
Deh-1 ،SCUA-Deh-2،SCUA-Deh-4  ،SCUA-Deh-5 

آلوده به مواد نفتی مارون  هاي از خاك SCUA-Deh-9و 
                  ً          کنیدیوفورهاي نسبتا  کوتاه با . اهواز جداسازي شد

اغلب فاقد نوك که داراي طول  ي کنیدیومی زنجیره
ها بصورت فرو رفته در  باشد و رشد ریسه متوسط می

  .است رنگ ها بی ریسه رنگ .باشد محیط می
-8/7)-6/9(روزه  نه هاي پرگنه در  ریسه قطر

 داراي رنگ،بی هاکنیدیوم. است میکرومتر) 4/6-(2/5

 داراي ها کنیدیوم. باشند ظریف و بیضی شکل می دیواره
 عرض و طول اندازه بوده، سلولی چند عرضی و دیواره

 میکرومتر 3-13 × 6/15-7/37)-6/54(ها کنیدیوم
 عدد 50 براي شده گیري اندازه عرض و طول میانگین(

 BLASTn جستجوي حاصل از یجنتا .باشد می )کنیدي
این  ITSنشان داد که توالی  مورد بررسیهاي  جدایه
از جمله ( A. destruensشناخته شده    هاي  سویهها با  جدایه

ATCC 204363 (100 %شباهت نوکلئوتیدي دارد .
 .Aشناخته شده  سویههاي مورد بررسی با  همچنین جدایه

destruens ATCC 204363  هاي  هایی از گونه  سویهو
بندي شدند و یک کالد با  خویشاوند این گونه خوشه

   .)1شکل (ایجاد کردند % 90استراپ  ارزش بوت
Acremonium sclerotigenum (Moreau & R. Moreau 
ex Valenta) W. Gams, Cephalosporium-artige 
Schimmelpilze: 45 (1971)  ) 4شکل(  

 A. sclerotigenumیک جدایه از این گونه با نام 
SCUA-Deh-33  از خاك آلوده به مواد نفتی در حوزه

به و منشعبها  ریسه .نفتی مارون اهواز جداسازي شد
 رنگ .کنند می رشد غذایی محیط در هوایی صورت

روزه  14 هايپرگنه در ریسه قطر. است رنگ ها بی ریسه
رنگ و بی هاکنیدیوم .است میکرومتر )9/0-(02/2-01/1

، دوکی اي شکل که به سمت نوك باریک استوانه شفاف،
نیز ها،  اسکلروت. باشد شکل، داراي دیواره صاف می

 عرض و طول اندازه. باشد داراي دیواره صاف میکروي و 
 )-/.9(01/1- 02/2 ×) -5/2(03/3-07/7 هاکنیدیوم

 براي شده گیري اندازه عرض و طول میانگین( میکرومتر
  .باشد می) کنیدي عدد 50
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  .BLASTn يج جستجویو نتا نژ بانک در یشماره دسترس ،مورد مطالعه يهاهیجدا ي شده ثبت يها یتوالمشخصات مربوط به  - 1 جدول
 تیديئونوکل یبر توال یمبتن يا شباهت گونهن یباالتر

ITS  ها در بانک ژنیتوال یشماره دسترس    
  هینام جدا

  
درصد   شده یشناسائ ي نام گونه

 شباهت
 BLASTn GPDH  28S  ITS نتیجه جستجوي نیتر یاصل

100%  Alternaria destruens ATCC 204363  -  MH795293MH795177  SCUA-Deh-1  Alternaria destruens  
100%  A. destruens ATCC 204363  -  MH795298MH795182 SCUA-Deh-2 A. destruens  
100%  A. destruens ATCC 204363  -  MH795306MH795192 SCUA-Deh-9 A. destruens 
100%  A. tubingensis NRRL 4875  -  MH795302MH795186 SCUA-Deh-3 Aspergillus sp.  
99%  Aspergillus terreus ATCC 1012  -  MH795305MH795191 SCUA-Deh-6 Aspergillus sp. 
100%  Curvularia  nicotiae CBS 655.74  MH550083--  MH550084 -SCUA-Deh-8 Curvularia sp.  
99%  Fusarium chlamydosporum var. fuscum 

CBS 635.76  -  MH795294MH795178 SCUA-Deh-
10 Fusarium sp.. 

100%  Penicillium oxalicum NRRL 787  -  MH795295MH795179 SCUA-Deh-
11 Penicillium oxalicum 

100%  P. oxalicum NRRL 787  -  MH795301MH795185 SCUA-Deh-
25 P. oxalicum 

100%  P. chrysogenum FRR 807  -  MH795296MH795180 SCUA-Deh-
12 P. chrysogenum  

%100  Allophoma zantedeschiae CBS 229.32 -  MH795297MH795181 SCUA-Deh-
16 Allophoma sp.  

99%  Neodidymelliopsis achlydis CBS 256.77  -  MH795300MH795184 SCUA-Deh-
22 Neodidymelliopsis sp.  

100%  Cladosporium puyae CBS 274.80A  -  MH795299MH795183 SCUA-Deh-
21 Cladosporium puyae  

100%  Paramyrothecium terrestris CBS 564.86  -  MH795303MH795187 SCUA-Deh-
32 

Paramyrothecium 
terrestris 

100%  Acremonium sclerotigenum CBS 12442  -  MH795304MH795188 SCUA-Deh-
33  

Acremonium 
sclerotigenum 

%98  Mucor circinelloides f. circinelloides 
CBS 195.68  -  -  MH795189 SCUA-Deh-

34  Mucor circinelloides 

%97  Rhizopus oryzae FSU5857  -  -  MH795190 SCUA-Deh-
37  Rhizopus oryzae 
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با استفاده از مدل  ITSنمائی بیشینه بر اساس توالی  هاي مورد بررسی که در آنالیز درست ژنی بدون مقیاس گونه درخت تک –1شکل 

K2+G+I یره توپر قرمز نشان داده شده هاي مورد بررسی با دا آرایه  .نشان داده شده است% 50 بااليسنجی  اعداد اعتبار. بدست آمد
  است

 Paramyrothecium terrestris CBS 564.86
 Paramyrothecium terrestris CBS 565.86

 Paramyrothecium terrestris SCUA-32
 Neomyrothecium humicola CBS 310.96
 Paramyrothecium tellicola CBS 478.91
 Paramyrothecium cupuliforme CBS 126167
 Paramyrothecium parvum CBS 142.42
 Paramyrothecium acadiense CBS 123.96
 Paramyrothecium foeniculicola CBS 331.51
 Paramyrothecium nigrum CBS 116537
 Paramyrothecium viridisporum CBS 563.86
 Paramyrothecium foliicola CBS 113121
 Paramyrothecium breviseta CBS 544.75
 Paramyrothecium roridum CBS 212.95
 Acremonium alternatum CBS 407.66
 Acremonium brachypenium CBS 866.73

 Acremonium sclerotigenum SCUA-33
 Acremonium egyptiacum CBS 114785
 Acremonium sclerotigenum CBS 124.42

 Fusarium sp. SCUA-Deh-10
 Fusarium equiseti NRRL 20697
 Fusarium chlamydosporum CBS 635.76
 Fusarium concolor NRRL 13994
 Fusarium polyphialidicum CBS 961.87
 Fusarium langsethiae CBS 113234
 Fusarium kyushuense NRRL 3509
 Fusarium boothii NRRL 29011
 Fusarium asiaticum NRRL 26156
 Fusarium lunulosporum NRRL13393

 Cladosporium puyae SCUA-21
 Cladosporium puyae CBS 274.80A
 Penicillium chrysogenum ATCC 10106
 Penicillium chrysogenum FRR 807

 Penicillium chrysogenum SCUA-Deh-12
 Penicillium vanluykii CBS 131539
 Penicillium fimorum DTO 159-F1
 Penicillium fimorum CBS 140575
 Penicillium oxalicum NRRL 790
 Penicillium oxalicum NRRL 787
 Penicillium asturianum CBS 173.81

 Penicillium oxalicum SCUA-Deh-25
 Penicillium oxalicum SCUA-Deh-11

 Penicillium elleniae CBS 118135
 Penicillium mariae-crucis CBS 271.83
 Penicillium simplicissimum CBS:372.48
 Aspergillus hortai CBS 124230 RNA
 Aspergillus terreus ATCC 1012

 Aspergillus sp. SCUA-Deh-6
 Aspergillus alabamensis CBS 125693
 Aspergillus piperis CBS 112811
 Aspergillus tubingensis NRRL 4875
 Aspergillus luchuensis KACC 46772
 Aspergillus costaricaensis CBS 115574

 Aspergillus sp. SCUA-Deh-3
 Aspergillus brasiliensis ATCC MYA-4553
 Aspergillus brasiliensis CBS 101740
 Aspergillus awamori ATCC 16877T
 Aspergillus awamori SRRC 332
 Aspergillus niger ATCC 16888
 Alternaria cerealis CBS 119544
 Alternaria doliconidium KUMCC 17-0263
 Alternaria arborescens CBS 102605
 Alternaria tenuissima SY 10
 Alternaria destruens ATCC 204363

 Alternaria destruens SCUA-Deh-9
 Alternaria destruens SCUA-Deh-2
 Alternaria destruens SCUA-Deh-1

 Alternaria iridiaustralis CBS 118486
 Alternaria betae-kenyensis CBS 118810
 Alternaria eichhorniae ATCC 22255

 Alternaria sp. SCUA-Deh-7
 Alternaria burnsii CBS 107.38
 Neodidymelliopsis polemonii CBS 109181
 Neodidymelliopsis polemonii CBS 375.67
 Neodidymelliopsis xanthina CBS 168.70
 Neodidymelliopsis xanthina CBS 383.68

 Neodidymelliopsis sp. SCUA-22
 Neodidymelliopsis farokhinejadii CBS 142848
 Neodidymelliopsis farokhinejadii CBS 142850
 Neodidymelliopsis cannabis CBS 121.75
 Neodidymelliopsis cannabis CBS 234.37

 Allophoma sp. SCUA-16
 Allophoma zantedeschiae CBS 229.32
 Allophoma labilis CBS 124.93
 Allophoma zantedeschiae CBS 131.93
 Allophoma piperis CBS 268.93
 Allophoma piperis PD 90/2011
 Allophoma minor CBS 325.82
 Allophoma costarricencis CBS 506.91
 Allophoma tropica CBS 436.75
 Allophoma oligotrophica LC:6245
 Allophoma oligotrophica LC:6246
 Ellisomyces anomalus CBS 243.57
 Mucor bainieri CBS 293.63
 Mucor ramosissimus CBS 135.65
 Mucor velutinosus ATCC MYA-4766

 Mucor circinelloides SCUA-34
 Mucor circinelloides CBS 195.68
 Rhizomucor variabilis CBS 384.95
 Rhizopus sexualis CBS 336.39
 Rhizopus schipperae CBS 138.95
 Rhizopus oryzae CBS 112.07
 Rhizopus oryzae FSU5857

 Rhizopus oryzae SCUA-37
 Rhizopus homothallicus CBS 336.62
 Rhizopus caespitosus CBS 427.87
 Rhizopus azygosporus CBS 357.93
 Rhizopus microsporus CBS 631.82
 Chytriomyces hyalinus WJD 131

99

53
85

99

99
99

93
97

93

99

85

99

99

99

99

90

99

97

89

92

86

99

54

57

68

56

55

58
73

50

99

99

96

77

63

99

70
99

52
65

99

99

96

99
9999

98

61

89

98

90

99

97

64

71
81

74

73

98

92

90
95

82

96

63

68

69
94
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با استفاده از مدل  GPDHو  ITSنمائی بیشینه بر اساس ترکیب توالی  که در آنالیز درست Curvulariaي  ژنی جدایه درخت دو –2شکل 

K2+G مورد بررسی با دایره توپر قرمز نشان داده شده است  آرایه .نشان داده شده است% 50 بااليسنجی  اعداد اعتبار. بدست آمد . 
 

  
 ، يدیکن :C-E. روي و پشت پرگنه: A. destruens SCUA-Deh-2 ، A-Bه یجدا یکروسکوپیات میخصوص - 3شکل 

  قارچ يها سهیوفور و ریدیکن
  

بر اساس  ،BLASTn يجستجو حاصل از جینتا
 A. sclerotigenum  ي هی، نشان داد که جداITSه یناح

SCUA-Deh-33  سویهبا  A. sclerotigenum CBS 12442 
 یمیدر درخت ترس. دارد يدیشباهت نوکلئوت% 100 ،

، )1شکل ( ITSه یبر ناح ینه مبتنیشیب ینمائ درست
 .A ي شناخته شده  سویهبا  یمورد بررس ي هیجدا

sclerotigenum CBS 12442  ي از گونه  سویهک یو 
 ندشد يبند خوشه Acremonium egyptiacumشاوند یخو
  .ندجاد کردیدرصد ا 99استراپ  بوت ک کالد با ارزشیو 
   

  
 قارچ يها سهیو ر يدیکن :C-D .روي و پشت پرگنه: A. sclerotigenum SCUA-Deh-33 ،A-Bه یجدا یکروسکوپیم اتیخصوص - 4شکل 

 Curvularia neoindica IMI129790
 Curvularia lamingtonensis BRIP 12259

 Curvularia boeremae IMI164633
 Curvularia portulacae BRIP 14541
 Curvularia portulacae CBS 239.48

 Curvularia colbranii BRIP13066
 Curvularia sp. SCUA-Deh-8

 Curvularia nicotiae BRIP 11983
 Curvularia kusanoi CBS 137.29

 Curvularia nodulosus CBS 160.58
 Bipolaris drechsleri MUS0028

99

100

98

98

85

91

99
19

0.02
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Fusarium sp. )5شکل (   
 Fusarium spن گونه با نامیه از ایک جدای

SCUA-Deh-10 در حوزه  یاز خاك آلوده به مواد نفت
به و ها منشعب سهیر .شد يمارون اهواز جداساز ینفت

 .کنند یم رشد ییغذا طیمح در فرورفته ای یسطح صورت
-8/5( هاپرگنه در سهیر قطر. است رنگ یها ب سهیر رنگ

 رنگ،یب هاومیدیکن. است کرومتریم  8/2)- 2/1(- 05/5)
. باشند یم شکل یداس صاف، و فیظر وارهید يدارا

 و طول اندازه بوده، یو چند سلول یسلول تک ها ومیدیکن
-5/2)-3( ×1/10-5/13)-2/20( ها يدیکروکنیم عرض

ها  يدیکرومتر و طول و عرض ماکروکنیم 2)-6/1(
)2/26-(23-)3/15-(19/19 ×)9/1-(02/2-)9/2-(5/2 

 يبرا شده يریگ اندازه عرض و طول نیانگیم( کرومتریم
 يج حاصل از جستجوینتا .باشد یم )يدیکن عدد 50

BLASTn هیجدا  Fusarium sp. SCUA-Deh-10  نشان
 .Fشناخته شده  يها  سویهه با ین جدایا ITS یداد که توال

chlamydosporum  سویهاز جمله  F. chlamydosporum 
var. fuscum CBS 635.76  ،99  درصد شباهت

نه یشیب ینمائ درست یمیدر درخت ترس. دارد يدینوکلئوت
با  یه مورد بررسی، جدا)1شکل ( ITSه یبر ناح یمبتن

و  F. chlamydosporum CBS 635.76شناخته شده   سویه
 يبند خوشه  F. equisetiشاوند یاز گونه خو  سویه کی

جاد یدرصد ا 97استراپ  ک کالد با ارزش بوتیشدند و 
   .کردند

 

  
: D-E. کالمیدوسپور: C. روي و پشت پرگنه: F. chlamydosporum SCUA-Deh-10. A-Bه یجدا یکروسکوپیات میخصوص - 5شکل 

  .يدیماکروکن و يدیکروکنیمریسه، کنیدیوفور، 
 

Cladosporium puyae Bensch, Crous & U. 
Braun, Studies in Mycology 82: 59 (2015) 

)6شکل (  
-C. puyae SCUA ن گونه با نامیه از ایک جدای

Deh-21 مارون  یدر حوزه نفت یاز خاك آلوده به مواد نفت
وفورها اغلب کوتاه، ساده و در یدیکن .شد ياهواز جداساز

و به رنگ  یواره عرضید يموارد منشعب شده، دارا یبعض
ها بصورت ساده قرار دارند و  ومیدیکن .باشند یم يا قهوه

 يمه کرویو ن ی، دوکيضوی، بيا به اشکال مختلف استوانه
  3-02/4× 5/5-8ابعاد  ياست و دارا يا و به رنگ قهوه

   يبرا شده يریگ اندازه عرض و طول نیانگیم( ترـکرومـیم

  
 يز داراین قارچ نیا يها سهیر. باشد یم) يدیکن عدد 50
ج حاصل از ینتا .باشد یبا فواصل کوتاه م یواره عرضید

 C. puyae SCUA-Deh-21ه یجدا BLASTn يجستجو
شناخته  يها  سویهه با ین جدایا ITS ینشان داد که توال

، C. puyae CBS 274.80A  سویهاز جمله  C. puyaeشده 
 یمیدر درخت ترس .دارد يدیدرصد شباهت نوکلئوت 100

، )1شکل ( ITSه یبر ناح ینه مبتنیشیب ینمائ درست
 ي شده شناخته  سویهبا  یمورد بررس ي هیجدا

Cladosporium puyae CBS 274.80A شد و  يبند خوشه
  . جاد کردیدرصد ا 99استراپ  ک کالد با ارزش بوتی
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  .ها ومیدیو کن، کنیدیوفورها ها ریسه :C-E. روي و پشت پرگنه: C. puyae SCUA-Deh-21، A-B یکروسکوپیات میخصوص - 6شکل 

  
Rhizopus oryzae Went & Prins. Geerl., 
Verhandelingen Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen Afdeling 
Natuurkunde 4: 16 (1895) )7شکل (   

-R.oryzae SCUAن گونه با نام یه از ایک جدای
Deh-37 مارون  یدر حوزه نفت یاز خاك آلوده به مواد نفت

 طیمح در فرورفته و منشعب ها سهیر .شد ياهواز جداساز
 سهیر قطر. است رنگ یب ها سهیر رنگ.کنند یم رشد ییغذا
 8/7)-04/4(-4/16)-3/33(روزه   دو يهاپرگنه در
ر یو غ یصورت تک وفور بهیاسپورانژ .است کرومتریم

 4/58) 3/31(-4/64)-9/97(وم یمنشعب و طول اسپورانژ
  باشدمیشکل  یمرغ تخمفراوان ياسپورها يحاوکرومتریم

  

  
- 3/39و به ابعاد يضویب تا يا رهیکلومال دا. باشد یم
ج ینتا. کرومتر استیم 1/14)-1/11(-3/34)-45( ×4/14

 R. oryzaeه یجدا BLASTn يحاصل از جستجو
SCUA-Deh-37 ینشان داد که توال ITS ه با ین جدایا

 .R  سویهاز جمله  R. oryzaeشناخته شده  يها  سویه
oryzae FSU5857، 97 دارد يدیدرصد شباهت نوکلئوت .

ه یبر ناح ینه مبتنیشیب ینمائ درست یمیدر درخت ترس
ITS ) شناخته  يها  سویهبا  یمورد بررس ي هی، جدا)1شکل
 R. oryzae FSU5857و  R. oryzae CBS 112.07 ي شده

 99استراپ  ک کالد با ارزش بوتیشدند و  يبند خوشه
    .جاد کردندیدرصد ا

 

 
و  ومیاسپورانژوفور، یاسپورانژ: C .روي و پشت پرگنه: R. oryzae SCUA-Deh-37، A-B یکروسکوپیات میخصوص - 7شکل 

 وسپورهایاسپورانژ



 هاي آلوده حوزه نفتی مارون اهواز هاي بومی خاك شناسایی قارچ / 158

Mucor circinelloides Tiegh., Annales des Sciences 
Naturelles Botanique sér. 6, 1: 94 (1875) ) 8شکل(  

 M. circinelloidesن گونه با نام یه از ایک جدای
SCUA-Deh-34 در حوزه  یاز خاك آلوده به مواد نفت

 ییصورت هوابه ها سهیر .شد يمارون اهواز جداساز ینفت
-1/3(-3/10)-18( ها آن قطر بوده، رنگ یرشد کرده و ب

مشاهده  یاسپورها بصورت چندضلع .بود کرومتریم 06/6)
-9/29( × 1/12)-3/7( -1/19)-3/38(ابعاد کلومال . شد

 يضویکرومتر و به شکل گرد تا بیم 7/9)-07/7(- 1/17)
 .Mه یجدا BLASTn يج حاصل از جستجوینتا .بود 

circinelloides SCUA-Deh-34 ینشان داد که توال ITS 
  M. circinelloidesشناخته شده  يها  سویهه با ین جدایا

 M. circinelloides f. circinelloides CBS  سویهاز جمله 
در درخت . دارد يدیدرصد شباهت نوکلئوت 98، 195.68

شکل ( ITSه یبر ناح ینه مبتنیشیب ینمائ درست یمیترس
 .M  شناخته شده   سویهبا  یمورد بررس ي هی، جدا)1

circinelloides CBS 195.68  ي  از گونه  سویهک یو 
شدند و  يبند خوشه  Rhizomucor variabilisشاوند یخو

  .جاد کردندیدرصد ا 85استراپ  ک کالد با ارزش بوتی

  

  
وم و یوفور، اسپورانژیاسپورانژ: C-D. روي و پشت پرگنه: M. circinelloides SCUA-Deh-34، A-B یکروسکوپیات میخصوص - 8شکل 

 .وسپورهایاسپورانژ
  

Penicillium oxalicum Currie & Thom, Journal of 
Biological Chemistry 22: 289 (1915) ) 9شکل(  

-SCUA-Deh يها ن گونه با نامیه از ایجدا دو
در  یاز خاك آلوده به مواد نفت SCUA-Deh-25و  11

وفورها یدیکن .شد يمارون اهواز جداساز ینفت يها حوزه
                    ً ار بلند بوده و حدودا  یو بس یواره عرضیروشن، بدون د

-03/14(به طول  ها دیالیف. باشد یکرومتر میم 420تا  200
کرومتر یم 22تا  15کرومتر و طول متوال یم 12/12-09/9)

 ي هیجدا BLASTn يج حاصل از جستجوینتا. است
Penicillium oxalicum SCUA-Deh-11 ه ــشان داد کــن  

  
 .Pشناخته شده  يها  سویهه با ین جدایا ITS یتوال

oxalicum  سویهاز جمله  P. oxalicum NRRL 787 ،100 
 یمیدر درخت ترس. دارد يدیدرصد شباهت نوکلئوت

، )1شکل ( ITSه یبر ناح یمبتننه یشیب ینمائ درست
 ي  شناخته شده گونه يها  سویهبا  یمورد بررس ي ها هیجدا

P. oxalicum )NRRL 787  وNRRL 790 ( سویهک یو  
 Penicillium asturianumشاوند یخو ي از گونه

 99استراپ  ک کالد با ارزش بوتیشدند و  يبند خوشه
  .جاد کردندیدرصد ا

  

  
 يدهایالیوم و فیدیها، کن وفوریدیکن: C-D. روي و پشت پرگنه: P. oxalicum SCUA-Deh-11، A-B یکروسکوپیات میخصوص - 9شکل 

 .قارچ
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Penicillium chrysogenum Thom, U.S.D.A. Bureau 
of Animal Industry Bulletin 118: 58 (1910) ) شکل

10(  
ز خاك آلوده به مواد ن گونه یه از ایجدا پنج

 ها سهیر .شد يمارون اهواز جداساز یدر حوزه نفت ینفت
 ییغذا طیمح در فرورفته ای یسطح صورتبه و منشعب

 در سهیر رشد. است رنگ یب ها سهیر رنگ.کنند یم رشد
 .است کرومتریم 03/3-04/4روزه،  12 يهاپرگنه

-1/12( - 5/51)-7/74(وفورها منشعب به طول یدیکن
 06/6)-05/5(- 08/8د یالیکرومتر، طول فیم 3/38)
 )-5/6(- 1/10)-1/12(ز به طول  یکرومتر و متوال نیم

 يج حاصل از جستجوینتا. کرومتر استیم 08/8
BLASTn ه یجداPenicillium chrysogenum SCUA-

Deh-12 ینشان داد که توال ITS يها  سویهه با ین جدایا 
 .P  سویهاز جمله  P. chrysogenumشناخته شده 

chrysogenum CBS 306.48 ،100  درصد شباهت
نه یشیب ینمائ درست یمیدر درخت ترس. دارد يدینوکلئوت

با  یمورد بررس ي هی، جدا)1شکل ( ITSه یبر ناح یمبتن
 .P. chrysogenum ،Pيها گونه ي شناخته شده يها  سویه

vanluykii  وP. fimorum ک کالد یشدند و  يبند خوشه
 .جاد کردندیدرصد ا 99استراپ  با ارزش بوت

  

  
 يدهایالیوفور و فیدیوم، کنیدیکن: D. روي و پشت پرگنه: P. chrysogenum SCUA-Deh-12، A-B یکروسکوپیات میخصوص -10شکل 
  .قارچ

 
Paramyrothecium terrestris L. Lombard & Crous, 
Persoonia 36: 213 (2016)  ) 11شکل(  

 P. terrestrisن گونه با نام یه از ایک جدای
SCUA-Deh-32 در حوزه  یاز خاك آلوده به مواد نفت

 رنگ یب ها سهیر رنگ .شد يمارون اهواز جداساز ینفت
 یسطح صورتبه و منشعب واره،ید يها دارا سهیر .است

 یضیها ب يدیکن. رشد کردند ییغذا طیمح در فرورفته ای
طول  ين دارایده و روشن مشاهده شد و همچنیشکل، کش

کرومتر یم 7/1- 02/2×07/7-8/10) 11/11(و عرض 
  ج ینتا .مشاهده شد

  

 P. terrestrisه یجدا BLASTn يحاصل از جستجو
SCUA-Deh-32 ینشان داد که توال ITS ه با ین جدایا

 .P  سویهاز جمله  P. terrestris شناخته شده  يها  سویه
terrestris CBS 564.86 ،100 يدیدرصد شباهت نوکلئوت 

بر  ینه مبتنیشیب ینمائ درست یمیدر درخت ترس. دارد
  سویهدو با  یمورد بررس ي هی، جدا)1شکل ( ITSه یناح

و  P. terrestris )CBS 564.86 ي گونهاز شناخته شده 
CBS 565.86 (ک کالد با ارزش یشدند و  يبند خوشه

  .جاد کردندیدرصد ا 55استراپ  بوت
  

  
  ها ، ریسه، کنیدیوفور و کنیدیومP. terrestris SCUA-Deh-32ه یجدا یکروسکوپیات میخصوص -11شکل 



 هاي آلوده حوزه نفتی مارون اهواز هاي بومی خاك شناسایی قارچ / 160

Neodidymelliopsis sp.  SCUA-Deh-22 ) 12شکل(  
  در حوزه یخاك آلوده به مواد نفت ه ازین جدایا

- منشعب و به ها سهیر .شدند يمارون اهواز جداساز ینفت
. کنندیرشد م ییغذا طیفرورفته در مح ای یسطح صورت
و  دیکنیاز نوع پ وماتایدیکن. است رنگیب ها سهیررنگ 

 رهیزنج يهاتجمع ای يانفراد صورتعمدتا به دهایکنیپ
 لیتشک طیمح در فرورفته صورتبه ایمانند در سطح 

. شودیم رهیسن ت شیافزا با هارنگ آن. شوند یم
 یمتفاوت يهابدون کرك در اشکال و اندازه يدهایکنیپ
 ياما کرو هستندشکل  یو عمدتا تخم مرغ شوند یم جادیا
اندازه طول و . شود یم دهید هاآن نیدر ب زین لیطو ای

-78( -338) -390( شده يریاندازه گ يدهایکنیعرض پ

. است کرومتریم 176)-52(-6/262 )-442(×  247)
 -109)- 208(  هادیکنیاندازه طول و عرض گردن در پ

 کرومتریم 2/31) 13(-2/70)-104(× 8/33)-4/23(
 ي هیجدا BLASTn يج حاصل از جستجوینتا. باشد یم

Neodidymelliopsis sp. SCUA-Deh-22 نشان داد که 
شناخته شده در  يها جنس یه با برخین جدایا ITS یتوال

جنس  يها از جمله گونه Didymellaceaeخانواده 
Neodidymelliopsis ،99 دارد يدیدرصد شباهت نوکلئوت .

ه یبر ناح ینه مبتنیشیب ینمائ درست یمیدر درخت ترس
ITS ) شناخته  يها با گونه یمورد بررس ي هی، جدا)1شکل
ک یشد و  يبند خوشه Neodidymelliopsis جنس ي شده

   .جاد کردیدرصد ا 92استراپ  کالد با ارزش بوت
  

  
: D-E .پیکنیدیوم :C. روي و پشت پرگنه: Neodidymelliopsis sp. SCUA-Deh-22. A-Bقارچ  یکروسکوپیات میخصوص -12شکل 

  کالمیدوسپورهاي منفرد و چندسلولی
  

Allophoma sp. SCUA-Deh-16 ) 13شکل(  
  در حوزه یخاك آلوده به مواد نفت ه ازین جدایا

- منشعب و به ها سهیر .شدند يمارون اهواز جداساز ینفت
. کنندیرشد م ییغذا طیفرورفته در مح ای یسطح صورت
و  دیکنیاز نوع پ وماتایدیکن. است رنگیب ها سهیررنگ 

 رهیزنج يهاتجمع ای يانفراد صورتعمدتا به دهایکنیپ
 لیتشک طیمح در فرورفته صورتبه ایمانند در سطح 

. شودیم رهیسن ت شیافزا با هارنگ آن. شوند یم
 یمتفاوت يهابدون کرك در اشکال و اندازه يدهایکنیپ
 ياما کرو هستندشکل  یو عمدتا تخم مرغ شوند یم جادیا
اندازه طول و . شود یم دهید هاآن نیدر ب زین لیطو ای

  -2/330) -2/369( شده يریاندازه گ يدهایکنیعرض پ
  

  
)8/137-(6/158 ×)299 -( 244-)5/124-(5/149 
 هادیکنیاندازه طول و عرض گردن در پ. است کرومتریم

 کرومتریم 8/33)-13(-8/46)-5/62(× 8/20)-13( -78
  هیجدا BLASTn يج حاصل از جستجوینتا. باشد یم

SCUA-Deh-16 Allophoma sp. ینشان داد که توال ITS 
شناخته شده در خانواده  يها جنس یه با برخین جدایا

Didymellaceae يها از جمله گونه Allophoma  ،100-
 یمیدر درخت ترس. دارد يدیدرصد شباهت نوکلئوت 98

، )1شکل ( ITSه یبر ناح ینه مبتنیشیب ینمائ درست
 ي از دو گونه یهائ  سویهبا  یمورد بررس ي هیجدا

 يبند خوشه A. labilisو  A. zantedeschiae ي شده شناخته
جاد یدرصد ا 96استراپ  ک کالد با ارزش بوتیشد و 

   .کرد

  
  پیکنیدیوم: B. پرگنه روي: Allophoma sp. SCUA-Deh-16 .A  خصوصیات میکروسکوپی قارچ -13شکل 
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Aspergillus sp. morphologic type 1 ) 14شکل(  
مانند ( کیپ مورفولوژین تیه از ایپنج جدا

از خاك آلوده  )Aspergillus sp. SCUA-Deh-6 ي هیجدا
 .شد يمارون اهواز جداساز یدر حوزه نفت یبه مواد نفت

کرده و  رشد ییغذا طیمح در فرورفته و منشعب ها سهیر
 ،روزه 10 يها  پرگنه در ها سهیر رشد .دنباش یم رنگ یب

وفورها روشن، بدون یدیکن .است کرومتریم 02/2- 06/6
 15-11شکل با قطر  يها کرو کولیو وز یواره عرضید
باشد و  ید میالیف ي  ً        با  به بلندیمتوال تقر. کرومتر هستندیم

ج حاصل از ینتا .شود یمشاهده م 06/6-  07/7د یالیطول ف

-Aspergillus sp. SCUA ي هیجدا BLASTn يجستجو
Deh-6 ینشان داد که توال ITS يها  سویهه با ین جدایا 

 A. terreus  سویهاز جمله  A. terreusشناخته شده 
ATCC 1012 ،99 در . دارد يدیدرصد شباهت نوکلئوت

 ITSه یبر ناح ینه مبتنیشیب ینمائ درست یمیدرخت ترس
شناخته  يها  سویهبا  یمورد بررس يها هیجدا، )1شکل (

 .Aو  A. alabamensis، A. hortai ي گونه سهشده از 
terreus ک کالد با ارزش یشدند و  يبند خوشه

  .جاد کردندیدرصد ا 99استراپ  بوت

  

  
ها  وفوریها، اسپورانژ سهیر: C-D. روي و پشت پرگنه: Aspergillus sp. SCUA-Deh-6 .A-B ي هیجدا یکروسکوپیات میخصوص - 14شکل 

  ها وسپوریو اسپورانژ
 

Aspergillus sp. morphologic type 2 ) 15شکل(  
مانند (ک یپ مورفولوژین تیااز ه یجدا هفت

خاك آلوده از ) Aspergillus sp. SCUA-Deh-3 ي هیجدا
 .ندشد يمارون اهواز جداساز یدر حوزه نفت یبه مواد نفت

 رشد ییغذا طیمح در ییبصورت هوا و منشعب ها سهیر
 در ها سهیر رشد .شود یمرنگ مشاهده  یکرده و ب

 کرومتریم 03/3- 07/7)-68/18(هفت روزه  يها  پرگنه
 6/2- 4/5×42/4)2/5(وفور یدیطول و عرض کن .است

-7/37)6/54(ز ین يدیکرومتر و ابعاد کنیم
 يمتوال به بلند .استکرومتر یم) 5/2(13-3×)4/10(6/15

-1/10ز به طول یـد نیـالـیکرومتر و فیم 12/12-05/5
  ياصل از جستجوحج ـیاـنت. دـاشـب یـمتر ـکرومـیم 05/5

  
BLASTn ه یجداAspergillus sp. SCUA-Deh-3  نشان
 ي شناخته شده يها  سویهه با ین جدایا ITS یداد که توال

و  A. tubingensis ،A. costaricaensis يها گونه
A.luchuensis، 100 در . دارد يدیدرصد شباهت نوکلئوت

 ITSه یبر ناح ینه مبتنیشیب ینمائ درست یمیدرخت ترس
شناخته  يها  سویهبا  یمورد بررس يها هی، جدا)1شکل (

 .A. tubingensis ،A يها شده از گونه
costaricaensis،A.luchuensis   وA.piperis يبند خوشه 

جاد یدرصد ا 63استراپ  ک کالد با ارزش بوتیشدند و 
  .کردند

  

  
وفور و یوم، اسپورانژیاسپورانژ: C. روي و پشت پرگنه: Aspergillus sp. SCUA-Deh-3، A-Bه یجدا یکروسکوپیات میخصوص - 15شکل 

  قارچ يها سهیر
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Curvularia sp. SCUA-Deh-8  ) 16شکل(   
، منشعب، يا مه روشن تا قهوهیها ن سهیر

ها  نازك و صاف هستند و قطر آن يها وارهیدار، با د وارهید
 ± μm, n =4/1± 1/5x 100(باشد  یکرومتر میم 8/7-6/2

SD = .(شوند،  یصورت منفرد ظاهر م وفورها بهیدیکن
تر  ضیعر ییباال يها دار هستند و در قسمت وارهید
چ قابل مشاهده یا مارپیراست  يها شوند و به شکل یم

بلند و  يوفورهایدیانواع کن یرأس يها در قسمت. هستند
ر منشعب یغ. شود یده میشکل د ییزانو یدگیمتوسط خم

تر از  میوفورها ضخیدیکن یسلول يها وارهیهستند، و د
 يه دارایوفورها در پایدیکن. است یشیرو يها فیه
 یرأس يها به سمت قسمت یصاف و به آرام يها وارهید

 ×)6/2-( 4/3-2/5وفورها یدیابعاد کن. شوند یدار م گره
 95نان یاطم ي کرومتر، بازهیم) 26-( 2/31- 119)-260(

ها  ن آنیانگیکرومتر و میم 1/56-82 ×5/4- 9/4درصد 
 ییزا يدیکن يها سلول. باشد یم  69 5/45± ×7/4 7/0±

دار،                    ً                  صورت مجتمع و اکثرا  همراه با نقاط گره      ً   غالبا  به
ر یتکث. شوند یده مید يا صورت زائده ا بهی ییانتها

همراه با ) الیمپودیس( یگزاکیصورت ز به) ییزا يدیکن(
 يا مه استوانهی، نيا شکل، قهوه يم، حلقویضخ يها زخم

واره صاف، ید يها دارا يدیکن. باشد یبه سمت متورم م
شکل هستند و  يا بشکه یا گاهی يا مه استوانهیتا ن يضویب
ده یه دیسوم از قسمت پا) حجره(ن قطر در سلول یشتریب
کم  یلیبه مقدار خ یا گاهیها راست  يدیکن. شود یم

ها  يدیکن. هستند) -1( 3)-4( يا سه حجره. ده هستندیخم
در قسمت  یآرامدار هستند و با  ا زائدهیه گرد یپا يدرانتها

 × )100-(11-2/18ها  يدیابعاد کن. شوند یمسطح م یرأس
 95نان یاطم ي کرومتر، با بازهیم) 23-( 25- 7/36 )-39(

 ها ن آنیانگیکرومتر و میم 1/29- 3/30×6/14-4/15درصد 
m1/2±15×6/3± 7/29( ر یناف غ. کرومتر استیم

دوسپور و شکل یکالم. م استیاه و ضخیبرجسته، س
 یل توالیه و تحلیتجز. مشاهده نشده است یجنس یجنس

DNA ه ینشان داد که دو ناحITS  وgpd با  هین جدایا
 Curvularia nicotiae یقبل ي ف شدهیتوص ي گونه

ه یبر دو ناح یمبتن یکیلوژنتیدر درخت ف .کسان هستندی
ک کالد با ارزش یدر ن قارچ یا، )2شکل ( یژن

 ي شناخته شده از گونه  سویهک یبا % 100استراپ  بوت
Curvularia nicotiae اما از لحاظ . شد يبند خوشه

 .ار متفاوت بودین گونه بسیاز ا یشناس ختیر

 

 
  جوان و بالغ يها ومیدیو کن ها وفوریدیکن: B-C. روي پرگنه: Curvularia sp. (IRAN 3133C = SCUA-Deh-8) A   - 16شکل 

 
  بحث

از  یجنس قارچ 12گونه از  13ن مطالعه یدر ا
. شدند یو شناسائ يجداساز یآلوده به مواد نفت يها خاك

، Alternaria  يها ها، جنس چن قاریان یدر ب
Aspergillus ،Cladosporium  ،Fusarium  ،Mucor  و 

Penicillium   آلوده به مواد  يها و آب ها از خاكز ینقبال
موثر در  يها و بعنوان قارچشده است  يجداساز ینفت
 ،و هالبرگ یساراسوات. (اند مطرح شده یپاالئ ستیز

ر ی؛ اوبا2008ند و همکاران، یزای؛ ج2007، یکانلی؛ آد2002
، تاکنون یقارچ يها ن جنسین ایاز ب .)2009 ،انوویو ان
 Alternaria destruens ،Cladosporium يها گونه

puyae ،Mucor circinelloides ،Penicillium oxalicum ،
P. chrysogenum  وRhizopus oryzae آلوده  يها از خاك

   يها ن، قارچیهمچن. تـشده اسـزارش نـام گـت خـبه نف

  
Acremonium sclerotigenum ،Curvularia ،

Paramyrothecium terrestris، Allophoma  و
Neodidymelliopsis آلوده به  يها ن بار از خاكیاول يبرا

 Cladosporium ي دو گونه. شود یگزارش م نفت خام
puyae  وterrestris Paramyrothecium يبرا 

  .باشد ید میران جدیا يوتایکوبیم
به  یمورد بررس يها هیشتر جداین مطالعه بیدر ا

و  Aspergillus ،Penicillium يها ب مربوط به جنسیترت
Alternaria ن سه جنس از یز این یدر مطالعات قبل. بود

و  ها شده از خاك يجداساز يها ن قارچیتر جمله فراوان
؛ 1990 ،ستاو(بوده است  یبات نفتیآلوده به ترک يها آب
 هاي شناسی خاك بررسی قارچ در). 2012 ،ينصراوآل

، Alternaria يها ثابت شده است که قارچآلوده 
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Aspergillus ،Penicillium  وUlocladium   قادر به رشد
رسد  هاي باالي نفت خام هستند و به نظر میدر غلظت

بتوان از آنها براي تجزیه نفتی در مدت طوالنی استفاده 
؛ 1998، ماژركگن و ی؛ ا1998 ،یو اگل یکوالتین(کرد 

؛ محسن 2007سا و همکاران، تی؛ در1997م و همکاران، یتی
). 2010؛ محسن زاده و همکاران، 2009زاده و همکاران، 

در هر  یبات نفتیمتحمل به ترک یفلور قارچ یشناسائ
ها در  تواند به امکان استفاده بالقوه از آن یم يا منطقه

 ییپاال ستیدر ز. آلوده کمک کند يها خاك یپاالئ ستیز
ر موجودات زنده یح و تکثیتلقها، با  زمیکروارگانیبا کمک م

 يهاژه، خاكینده ویک نوع آالیه یمؤثر در تجز ینیبذره
؛ 1996و همکاران،  وگل(کنند یم يآلوده را پاکساز

در  یها نقش مهمقارچ). 2000ن و همکاران، یمارگز

ست، خاك و آب دارند و یط زیدر مح یمواد آل يهیتجز
خطر را یخطرناك به مواد ب ییایمیل مواد شیتبد ییتوانا
 يت بواسطهین قابلیدارند و ا ییپاالستیند زیفرآ یدر ط

هاست  له آنیبوس یخارج سلول يقو يها میاد آنزیترشح ز
ها در  قارچ يل باالیپتانس). 2006راگوکومار و همکاران، (
توده بزرگ و ستید زیتول ،ادیل رشد زیبدل ییپاالستیز
 ).2007، و آدبامبو یکانلیآد(باشد  یف گسترده میه

 سپاسگزاري
وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید  بدین

چمران اهواز به جهت پوشش مالی این تحقیق قدردانی 
 .شود می
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Abstract 

In this study, 16 contaminated soil samples (with petroleum products) were 
collected from four different sites at Marun oil field of Ahwaz. Thirty three 
fungal isolates were isolated and purified using single-spore and hyphal-tip 
methods. 23 fungal isolates were selected for morphological and molecular 
identification. The mycelial biomass of the purified fungal isolates was 
produced into potato-dextrose-broth medium. DNA samples were extracted 
from freeze-dried mycelia and ITS and Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 
(GPDH, only for Curvularia) regions were amplified using appropriate primers. 
Amplified products were purified using ethanol precipitation and gel extraction, 
and sequenced by Macrogen Company. The obtained sequences were edited 
and assembled and then used in BLASTn search and ML phylogenetic analysis. 
Fungal isolates were identified using morphological and molecular studies as 
follow:  Acremonium sclerotigenum, Alternaria destruens, Aspergillus sp., 
Cladosporium puyae, Curvularia sp., Fusarium sp., Mucor circinelloides, 
Penicillium oxalicum, P. chrysogenum, Paramyrothecium terrestris, Rhizopus 
oryzae and the isolates of both Allophoma and Neodidymelliopsis genera from 
the family Didymellacae. Both the Cladosporium puyae and Paramyrothecium 
terrestris are new records in IRAN Mycobiota 
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