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Abstract 

Truffles are edible fungi belonging to the phylum Ascomycota. These valuable fungi can 

be divided into two categories: desert and forest truffles. They are obligatory mycorrhiza 

forming with some trees, shrubs, annual and perennial plants. These fungi belong to 38 

genera of six families of the order Pezizales, class Pezizomycetes. The forest truffles are 

classified in the Tuberaceae family and the desert truffles in the other families. The 

existence of Tuber aestivum from the family Tuberaceae, Terfezia claveryi, Terfezia 

boudieri, Tirmania pinoyi, and Tirmania nivea from the family Pezizaceae, Picoa 

juniperi, Picoa lefebvrei, Geopora cooperi and Geopora cooperi, from the family 

Pyronemataceae, has been morphologically and molecularly proven by researches in 

Iran. The morphological characteristics, symbiotic plants, and distribution areas of these 

fungi are described here. 
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 چکیده

 دستهبه دو  این قارچهای ارزشمند. هستند Ascomycotaشاخه متعلق به خوراکی های قارچ هادنبالن

گیاهان  ،هااجباری درختان، درختچه  آنها میکوریزهای .اندشیییده تقسییییم جنگلیبیابانی و  نهایدنبال

، رده  Pezizalesراسیییته  یتیرهشیییش  ،جنس ۳8در  هاقارچ اینهسیییتند.  یکسیییاله، یا چندسیییاله

Pezizomycetes .در  های جنگلیدنبالن قرار دارندTuberaceae هاتیرهبیابانی در بقیه  یهانو دنبال 

ند.  ختپژوهشقرار دار ناسیییی و مولکولی های ری نهشییی  تیره از Tuber aestivum یهاوجود گو

Tuberaceae ،Terfezia claveryi ،Terfezia boudieri ،Tirmania pinoyi  وTirmania nivea  از

از  Geopora ramilaو  Pezizaceae، Picoa juniperi ،Picoa lefebvrei ،Geopora cooperiتیره 

شیناسیی، گیاهان همزیسیت و خصیوصییات ریخت. انداثبات کردهدر ایران را  Pyronemataceaeتیره 

 اند.ها شرح داده شدهمناطق انتشار این قارچ

  Mycorrhiza ،Terfezia، Tirmania، Tuber ی:دیلک گانواژ

 مقدمه

ر گیاهان طور طبیعی بیشتخاک است و به رشد و تکثیر ریزجانداران ریشه گیاهان زیستگاه مناسبی برای 

از درصد  95کنند. تخمین زده شده است که حدود برقرار می رابطه همزیستی قارچدر طبیعت با 

 نهاندانگان درصد 85و تقریباً تمام بازدانگان و حدود  دهندیم شهیرقارچهای گیاهان آوندی تشکیل گونه

با شناسایی هر چه  .(Martin et al. 2001, Buscot et al. 2000)د قادر به تشکیل این همزیستی هستن

به هفت نوع  یاشهیرقارچهای موجود در این نوع همزیستی، روابط همزیستی بیشتر ساختمان

داخلی، -خارجی شهیرقارچداخلی،  شهیرقارچخارجی،  شهیرقارچبندی گردید که عبارتند از تقسیم

. (Smith and Read 1997, Brundrett, 2004) یاو ارکیده آربوتوئیدها، مونوتروپوئیدها، اریکوئیدها

ا مانند هها، فندق، صنوبر، تعداد کمی از درختچهها در همزیستی با ریشه درختانی از قبیل بلوطدنبالن

، Mill. Helianthemumهای مختلف ای مانند گونهو چندساله سالهکیو گیاهان  L. Cistusجنس 

L. Carex  و.Willd Kobresia کنند. نتیجه همزیستی، تغییر ریشه و توسعه ساختار زندگی می

 ,Terfeziaبیابانی از جمله  یهاندنبالداخلی )-خارجییا  (.Tuber spp)از نوع خارجی  یاشهیرقارچ
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Picoa, Tirmaniaباشد( می ( andJamali  ,. 2007et alAmmarellou  ,Selosse et al. 2004

2012, 2013 a, b Banihashemi.)  

 هادنبالنغذایی  ارزش

. میزان ندهست، مواد معدنی، کربن و اسیدهای آلی یچرب، آمینواسیدها، فیبر، پروتییناز  سرشار هادنبالن

 کوهی یهادنبالنباشد. در آنالیز اندام بارده ها میبیشتر از سبزیجات و دیگر قارچ هادنبالندر  پروتیین

یم، ، مس، آهن، پتاسو اسیدهای چرب، عناصر کلسیم، کبالت خامفیبر  کربوهیدرات،، پروتیینعالوه بر 

روکتوز، ، گلوکز، فقندهای گلیسرول همچنین، سدیم، فسفر و روی نیز مشخص شده است. منیزیم، منگنز

که از بوده آمینواسید  21شامل  . محتوای آمینواسیدینیز وجود دارد هالوزیترو  ، مانیتولاینوسیتول

له اسید از جمو تریونین  ، متیونین، فنیل آالنیناین تعداد پنج آمینواسید هیستیدین، ایزولوسین

ه تشخیص داد هادنبالنای تاکنون از ترکیب سمی شناخته شده گونهچیهضروری هستند.  یهانهیآم

توانایی توقف  بااکسیدانی ها، فعالیت آنتیدنبالننشده است. از خصوصیات غذایی درخور توجه 

 .(Jamali 2019) باشدلیپیدها می اکسیداسیون

 دنبالن یهاگونه

شناسان کشورهای توسط قارچ Tuberجنس گونه، واریته و فرم از  200حدود  20تا قرن  18از قرن 

مختلف شد،  یهامترادفوسایل ارتباطی محدود آن دوران باعث ایجاد  که به علتمختلف توصیف شد 

در سراسر گونه  60و  برای اروپا Tuberگونه  28که اخیراً این تعداد کاهش یافته است و تنها  یاگونه به

 .(Bougher and Lebel 2001) اندمعتبر شناخته شدهجهان 

 هادنبالن شناساییبرای  شاخص هایصفت

خارجی و داخلی بوده است. معیارهای  یشناختختیربر اساس معیارهای  هادنبالنشناسایی 

شود شامل؛ اندازه و شکل آسک و استفاده می هادنبالنومیکی که تا کنون برای تشخیص تاکسون

مانند  باشد. ابزارهای بیوشیمیاییو ساختار پریدیوم و گلبا می سپورآسکوآسکوسپورها، تزئینات دیواره 

 ترسانآتر بودن و هم برای چنین مواردی به کار رفته است، اما به دلیل سریع پروتیینپروفیل چربی و 

 دییتأبرای های مولکولی روشدر حال حاضر شده است.  رنگکممولکولی استفاده از آنها  هایبودن روش

 یاگستردههمزیستی به طور  مرحلهو ردیابی آنها در ریشه گیاهان میزبان در ها دنبالنو شناسایی 

 و Terfezia aphroditisبه اسامی  هادنبالنگونه از  سهنخستین بار در ایران  .شودیماستفاده 

 T. hanotauxii و  T. hafizi گزارش شده است (Chatin 1897, Petrak 1949, Esfandiari and 

Petrak 1950) .گونه دو سپس T. leonis و Tirmania pinoyi  از جنوب و شمال غرب ایران گزارش

و  Tuberaceae ،Picoa juniperاز  Tuber aestivum یهاگونه(. Daneshpajuh 1991) شده است

Picoa lefebvrei  تیرهاز Pyronemataceae  وTerfezia claveryi ،Terfezia boudieri ،Tirmania 

pinoyi  وTirmania nivea  تیرهاز Pezizaceae  نیز در و مولکولی  یشناختختیر یهایژگیوبر اساس

 به این شرح است. هاگونهاین  یهایژگیو (.Jamali and Banihashemi 2012) اندگزارش شدهایران 
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1. Tuber aestivum (Wulfen) Spreng. (1827) 

که از استان کرمانشاه  باشدیمهمزیست با درختان بلوط و سایر درختان جنگلی  یهادنبالناین گونه از 

Ammarellou ,(Jamali 2017 2017 ,و گزارش شده است  یآورجمعاستان گلستان  یهاجنگلو 

(Rahmani and Mohamadi-Goltapeh 2016 تیره. این گونه از Tuberaceae ، ی تدارای ارزش تجار

ن و یچ ی، دارامتریسانتهشت  ، لب دار و نامنظم، به قطریروکمین آنارپ کوکآس .بسیار باالیی است

 .باشدیم یاقهوهبه رنگ  ییهارگهاه با یتا س یاقهوهو  کخشاه رنگ، گلبا یتا س یاقهوهو  کچرو

نش با معرف ملزر کو در وا میکرومتر 55-6۳به ابعاد ل، کش یضیو ب ی، چماقی، تخم مرغیروک هاآسک

 و به ابعاد یاقهوه، به رنگ شکل یضیب تا یروکوسپورها ک. آسباشندیم( یدییلویرآمی)غ یمنف

 (.1میکرومتر هستند )شکل  ۳5-17×  20-12

 
2. Terfezia claveryi Chatin La Truffe: 74 (1892) 

مختلف  یهاگونهاز جمله  Cistaceae تیرهگونه در مناطق مختلفی از دنیا در همزیستی با گیاهان  نیا

Helianthemum  شودیمیافت (Bokhary and Parvez 1993, El-Kholy 1989, Moreno et al. 

یافت  Carexو  Helianthemumمختلف  یهاگونههمراه با  ، این قارچ. در ایران در اکثر مناطق(2000

. در (Jamali and Banihashemi 2012, Jamali 2019)بیابانی است  دنبالنگونه  نیترفراوانو  شودیم

 یاهآسکوکارپاین گونه از ماه اسفند ظاهر و تا اوایل اردیبهشت ماه وجود دارد.  زیخدنبالنتمام مناطق 

 10شوند. وزن آسکوکارپ از تا شلغمی شکل دیده می گردمهینو به اشکال گرد،  این گونه زیرزمینی

باشد و می دارچروکباشد. پریدیوم صاف تا مقداری چین و میگرم  400گاهی تا گرم و  150گرم تا 

شود. پریدیوم زرد کم رنگ تا زرد در سطح پریدیوم دیده می قیعممهینهایی سطحی تا گاهی شکاف

لبا باشد. بافت گرنگ سفید تا نارنجی میباشد. الیه داخلی پریدیوم بهای تا سیاه میخرمایی و قهوه

 ایهای نارنجی یا قهوهکه توسط رگه استرنگ روشن گوشتی، جامد و در بعضی موارد ژالتینی و به

 

 
 (میکرومتر 20 =خط مقیاس) وسپورها.کآس آسک و (b)، ارپکوکآس Tuber aestivum: (a) .1شکل 

Figure 1. Tuber aestivum: (a) Ascocarp, (b) Ascus and Ascospores(Bar=20 µm). 
 

https://www.gbif.org/en/species/7364443
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 15 =خط مقیاس) وسییپورهاکآسیی آسییک و (b) ،ارپکوکآسییTerfezia claveryi  : (a) .2شییکل 

 .(میکرومتر
Figure 2. Terfezia claveryi: (a) Ascocarp, (b) Ascus and Ascospores (Bar=15 µm). 

 

 ، به ابعاد، گالبی شکل یا نیمکروییمرغتخمها شفاف، کروی تا بیضوی، شود. آسکمتمایز می

. آسک دارای گردن شوندیمهای بافت گلبا جدا ریسهو به آسانی از میکرومتر بوده  90-60×  70-50

، یباشد. نتیجه استفاده از معرف ملزر ایجاد رنگ روشن یا منفی است. آسکوسپورها کروخیلی کوتاه می

باشند دو الیه می تایی با دیوارههشت ،(2)شکل میکرومتر  16-22 قطربه  ، ای روشنرنگ قهوهبه

(Jamali 2019). 

 
3. Terfezia boudieri Chatin La Truffe: 72 (1892) 

این گونه از کشورهای مختلفی از جمله عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس گزارس شده 

ست  ست. (Hussain and Al-Ruqaie 1999)ا شده ا ستان زنجان گزارش  . در ایران این گونه تنها از ا

 .دارد Terfezia claveryiفراوانی کمتری نسبت به  گونه این

ن شوند. وزتا شلغمی شکل دیده می نیمکرویو به اشکال گرد،  این گونه زیرزمینی یهاآسکوکارپ

ی هایباشد. پریدیوم تقریباً صاف و گاهی شکافمیگرم  ۳50گاهی تا  گرم و 200گرم تا  10آسکوکارپ از 

باشد. ای سیاه میای خرمایی تا قهوهشود. پریدیوم قهوهدر سطح پریدیوم دیده می قیعممهینسطحی تا 

شفاف،  هاکند. آسکیا هیچ رنگی ایجاد نمیشده روی مقطع عرضی بافت بالغ گلبا رنگ زرد  دییهاقطره

و  میکرومتر 50-75×  50-90، به ابعاد یکرومین، گالبی شکل یا یمرغتخمکروی تا بیضوی گسترده، 

تیجه باشد. نهای بافت گلبا قابل جدا شدن هستند. آسک دارای گردن خیلی کوتاه میبه آسانی از هیف

ه ای روشن و برنگ قهوهاستفاده از معرف ملزر ایجاد رنگ روشن یا منفی است. آسکوسپورها کروی و به

 بر  T. claveryiنه از (. تفکیک این گو۳باشند )شکل میکرومتر و غالباً پنج اسپوری می 20-۳0ابعاد 
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 .(میکرومتر 15 =خط مقیاس)وسپورهاکآس و آسک (b) ،ارپکوکآس Terfezia boudieri: (a) .۳شکل 
Figure 3. Terfezia boudieri: (a) Ascocarp, (b) Ascus and Ascospores (Bar=15 µm). 

 

 T. claveryiشود که در هایی دیده میمیله T. boudieriهست که در  سپورآسکوینات سطح یاساس تز

 .(Ammarellou et al. 2007)سپور مشبک است آسکوسطح  T. claveryiدر همچنین د. نوجود ندار

 

4. Tirmania nivea (Desf.) Trappe Trans. Br. Mycol. Soc. 57:88 (1971) 

 دارد بیابانی در ایران دنبالنهای این گونه فراوانی کمتری نسبت به سایر گونه

 (Jamali and Banihashemi 2012)گزارش شده است در استان کرمان  تنها از منطقه سیرجان  ، و

(Jamali 2019) .غلب کشورهای عربی از جمله عراق، عربستان سعودی، بحرین، امارات و کویت ااز  آن

 گزارش شده است H. salicifoliumجمله از  Helianthemumمختلف  یهاگونهدر همزیستی با 

 (Moreno et al. 2000) .تند شکل هس ، مخروطی یا گالبییکرومین، گونه زیرزمینی نیا یهاآسکوکارپ 
 

 (میکرومتر 20 =خط مقیاس) وسپورها.کآس آسک و (b) ،پآسکوکار Tirmania nivea: (a) .4شکل 
Figure 4. Tirmania nivea: (a) Ascocarp, (b) Ascus and Ascospores (Bar=20 µm). 
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باشد. پریدیوم زرد گرم و بیشتر می 500باشند. از نظر وزنی گاهی تا و دارای شیارهایی در سطح می

باشد. قطره رنگ سفید مایل به زرد میباشد. بافت گلبا گوشتی، اسفنجی و بهسفید یا زرد کم رنگ می

یا  یمرغتخمتا  ها بیضویکند. آسکید روی مقطع عرضی بافت تازه گلبا رنگ سبز یا آبی ایجاد می

تا سبز  آمیلوئیدی و با معرف ملزر رنگ آبیمیکرومتر،  40-50×  50-80به ابعاد  چماقی گسترده،

 و به ابعادشکل ها دارای گردن بلند هستند. آسکوسپورها شفاف، بیضی دهند. آسکمی

نها آباشند که الیه بیرونی دو الیه میبا دیواره باشند. آسکوسپورها میکرومتر می 18-14 × 16-1۳ 

 (.4د )شکل ندر هر آسک وجود دار یغالباً هشت اسپور است. آنهاصاف 

 
5. Tirmania pinoyi (Maire) Malençon (1973) 

فی داشته و از مناطق مختل T. niveaتری نسبت به گونه از نظر پراکنش، طیف وسیع این گونه در ایران

گزارش شده است  H. salicifoliumاز جمله نواحی گرمسیر استان فارس و کرمانشاه در همزیستی با 

(Jamali 2019) . یهاگونهامارات و کویت در همزیستی با از عراق، عربستان سعودی، بحرین، همچنین 

. (Awameh et al. 1979, Awameh and Alsheikh 1980) گزارش شده است Helianthemumمختلف 

رنگ باشند. پریدیوم صاف و بهو شلغمی شکل می نیمکرویهای این گونه زیرزمینی، گرد تا آسکوکارپ

رنگ سفید تا زرد، گوشتی، اسفنجی شامل باشند. بافت گلبا بهای روشن میسفید مایل به زرد تا قهوه

شوند. قطره ید روی مقطع هایی سفید تا خرمایی از یکدیگر مجزا میهای بارده که توسط رگهقسمت

ها چماقی گسترده تا گالبی شکل با گردن کند. آسکبی ایجاد میعرضی بافت تازه گلبا رنگ سبز یا آ

د. کنیدی و با معرف ملزر رنگ سبز تا آبی ایجاد مییآمیلو میکرومتر، 40-50×  50-75به ابعاد  کوتاه،

که الیه  (5باشند )شکل دو الیه میبا دیواره میکرومتر و  16-20آسکوسپورها شفاف، کروی، به قطر 

 .(Jamali and Banihashemi 2012) استبیرونی صاف 

 

 (میکرومتر 20=خط مقیاس)اآسکوسپوره آسک و (b) ،ارپکوکآس Tirmania pinoyi: (a) .5شکل 
Figure 5. Tirmania pinoyi: Ascocarp (a), Ascus and Ascospores (b). Bar=20 µm 

 

https://www.gbif.org/en/species/3493086
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6. Picoa lefebvrei (Pat.) Maire (1906) 

 در همزیستی با ، زنجان، تبریز و ایالمکرمانشاه، فارس هایاکثر مناطق  استان در این گونه

 H. ledifolium  وH. salicifolium  و از نظر فراوانی پس از  شودیمیافتTerfezia claveryi  در رده

در  گونه این. (Ammarellou et al. 2011, Jamali and Banihashemi 2012, 2013a) دوم قرار دارد

، کویت، عراق و شمال آفریقا در فلسطین اشغالیکشورهایی مانند تونس، الجزایر، لیبی، اسپانیا، 

 ،Helianthemum squamatum ،H. kahiricumاز جمله  Cistaceae تیرههمزیستی با گیاهان 

H. sessiliflorum  جنس  یهاگونهوCarex  تیرهاز Cypraceae  شودیمیافت  

(Alsheikh and Trappe 1983, Moreno et al. 2000, Jamali 2016).  به علت  گونهنیاپیدا کردن

باشد و می Pyronemataceae تیرهاز  گونهنیاباشد. های دیگر میکوچک بودن، دشوارتر از گونه

، mm 200-10دارای قطری حدود  هاآسکوکارپباشند. گروهی می صورتبهآن  یهاآسکوکارپ

ای ای مایل به قرمز تا قهوهای، قهوهرنگ قهوهشوند. آسکوکارپ بهو به اشکال نامنظم دیده می یکرومین

های الیه بیرونی پریدیوم، درشت و ضخیم و باشد. میسلیومسیاه با مقداری زگیل در سطح می

نده است نباشند. بافت گلبا سفید و کامالً ترد و شکهای قسمت داخلی بسیار نازک و ظریف میمیسلیوم

دارای بوی دلپذیر است. آسکوکارپ قارچ شوند. های سفید از هم متمایز میهای بارور با رگهکه قسمت

 هستند پایهمیکرومتر، چماقی شکل و دارای  40-62و عرض  90-140ها دارای ابعادی به طول آسک

د. در هر آسک هشت نباش( میmµ 8طول و عرض  mµ 50که از نظر اندازه بسیار متغیر )بیشتر از 

 شفاف و به ابعاددارای سطح مضرس، ، شکل یمرغتخمآسکوسپور وجود دارد. آسکوسپورها بیضوی تا 

شناخته بودن نا. به دلیل (6)شکل باشندیمهای چربی بزرگ میکرومتر و دارای قطره 27-18 ×29-2۳

ارای دولی ، است، اعتقاد مردم بر این است که این گونه سمی آناین جنس، کوچکی آسکوکارپ و رنگ 

 .(Jamali 2019) هست کافی پروتیینکربوهیدرات و 

 
 

 (میکرومتر 5 =خط مقیاس) .اآسکوسپوره (b) ،ارپکوکآس Picoa lefebvrei: (a) .6شکل 
Figure 6. Picoa lefebvrei: (a) Ascocarp, (b) Ascospores. (Bar=5 µm)  
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7. Picoa  juniperi  Vittad., Monogr. Tuberac. (Milano): 55 (1831) 
کرمان همراه با گیاه میزبان و  فارس، کرمانشاه، تبریز هایاین گونه در ایران در اکثر مناطق استان

Helianthemun salicifolium  وH. ledifolium  شودیمیافت (Jamali and Banihashemi 2013) .

ت و عراق  ، کویفلسطین اشغالیاسپانیا، عربستان سعودی، ترکیه، در کشورهایی مانند تونس، همچنین 

این  یهاگونهو دیگر  Helianthemum sessiliflorumجمله از  Cistaceae تیرهدر همزیستی با گیاهان 

 ,Sbissi et al. 2010, Alsheikh andTrappe 1983, Akyüz et al. 2015) نیز گزارش شده استجنس 

Moreno et al. 2000, Bawadekji et al. 2016.)  پیدا کردن این گونه نیز به علت کوچک بودن اندازه

باشند. دارای قطری گروهی می صورتبهگونه زیرزمینی  نیاهای آسکوکارپ دشوار است. آسکوکارپ

رنگ سیاه با شوند. آسکوکارپ بهنامنظم دیده می تا یکروهمینبه شکل ، متریلیم 10-200حدود 

های های الیه بیرونی پریدیوم، درشت و ضخیم و میسلیومباشد. میسلیوممقداری زگیل در سطح می

های باشند. بافت گلبا سفید و کامالً ترد و شکننده است که قسمتقسمت داخلی بسیار نازک و ظریف می

ها دارای ابعادی دارای بوی دلپذیر است. آسکاین قارچ شوند. ایز میهای سفید از هم متمبارور با رگه

از نظر اندازه بسیار متغیر  ایپایهدارای  ،میکرومتر، چماقی شکل 40-62و عرض  90-140به طول 

به  ، شفاف وشکل یمرغتخمد. هشت آسکوسپور در هر آسک وجود دارد. آسکوسپورها بیضی تا نباشمی

در رنگ سیاه  P. lefebvrei. تفاوت این گونه با  (7)شکل  باشندمیمیکرومتر  18-27 × 2۳-29ابعاد 

 ناسبم پروتییناین گونه نیز دارای کربوهیدرات و باشد. آسکوکارپ و صاف بودن دیواره آسکوسپور می

 .(Jamali 2019)یک منبع غذایی برای مردم باشد  عنوانبهتواند و می باشدمی

8. Geopora cooperi Harkn. (1885) 

زیرزمینی و زیرزمینی، نیمه یهاگونهاست که تعدادی از  Pyronemataceaeاز تیره  Geoporaجنس 

 Pinus ponderosa، Cercocarpusو دارای همزیستی با درختانی از جمله  دهدیمروزمینی را تشکیل 

ledifolius ،Pinus edulis ،Salix linearistipularis ،Juniperus excelsa ،Quercus garryana، 

 

 (میکرومتر 5 =خط مقیاس) .اآسکوسپورهو آسک  (b)، آسکوکارپ Picoa juniperi: (a) .7شکل 
Figure7. Picoa juniperi: (a) Ascocarp, Ascus and (b) Ascospores. Bar=5 µm  
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Quercus douglasii ،Pseudotsuga menziesii ،Abies grandis ،Picea abies ،Epipactis 

atrorubens  یهاگونهو Populus باشدیم (Fujimura et al. 2005, Tamm et al. 2010, Tedersoo 

et al. 2006).  

تا  یاقهوهو کروی تا نیمکروی است. پریدیوم به رنگ  متریلیم 50-55آسکوکارپ در این گونه به قطر 

 هاآسک دارد.میکرومتر ضخامت  200-250روشن است. هایمنیوم  یاقهوهتیره و پوشیده از موهای 

میکرومتر  15-22×  180-270، درپوش دار، دارای هشت آسکوسپور، در انتها باریک و به ابعاد یااستوانه

و آسکوسپورها دارای سطح صاف، به رنگ روشن،  هاآسکو هم طول با  یااستوانهپارافیزها  هستند.

. (8)شکل  باشندیممیکرومتر  1۳-17×  18-27بیضوی، با یک قطره روغنی بزرگ در مرکز و به ابعاد 

گونه از این جنس  2۳تا کنون، رسد. می متریلیممانند، منشعب، بلند و از نظر اندازه به یک  ومریسه 

ی از استان خراسان رضو توسط شیبانی و جمالی در ایراناولین بار  این گونهشده است.  دییتأگزارش و 

 .(Sheibani and Jamali 2020) ه استگزارش شد (Pinus nigra)در همزیستی با کاج 

 

9. Geopora ramila Sheibani and Jamali (2020), Phytotaxa 475 (1): 34  

فرورفته در خاک است. آپوتسیوم بدون ساقه و فنجانی شکل و بافت  کامالًآسکوکارپ در این گونه 

و کروی تا نیمکروی است. پریدیوم به رنگ زرد  متریلیم 18-22دارد. آسکوماها به قطر  یاشکننده

میکرومتر ضخامت  298-۳۳0هایمنیوم  الیه .باشدیمروشن  یاقهوهو پوشیده از موهای  یاقهوهمایل به 

، دارای هشت آسکوسپور، غیرآمیلویدی و به ابعاد دارچهیدرسیلندری، دارای دیواره نازک،  هاآسکدارد. 

 داروارهید. پارافیزها غیرمنشعب، نخی شکل، در انتها نوک گرد، باشندیممیکرومتر  29-19×  ۳25-192

 ی تا دوکی. آسکوسپورها دارای سطح صاف، به رنگ روشن، بیضوباشدیممیکرومتر  20۳-26۳و به ابعاد 

 (.9)شکل  باشندیممیکرومتر  12-19×  21-۳0، با یک قطره روغنی بزرگ در مرکز و به ابعاد شکل

 (میکرومتر 5 =خط مقیاس) آسکوسپورها. (c) ،آسک (b) ،پآسکوکار Geopora cooperi: (a) .8شکل 
Figure 8. Geopora cooperi: (a) Ascocarp, (b) Ascus, (c) Ascospores. (Bar=5 µm) 
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 (میکرومتر 5 =خط مقیاس) وسپورها.کآس (b) ،آسک(b) ،پآسکوکار Geopora ramila: (a) .9شکل 
Figure 9. Geopora ramila: (a) Ascocarp, (b) Ascus, (c) Ascospores. (Bar=5 µm) 

 

 1۳00قرمز، با سطح صاف و از نظر اندازه به  مایل به یاقهوهرنگ ه ریسه مو مانند، منشعب، بلند، ب

جدید برای  یاگونهبه عنوان ( 2020) دررسد. این گونه اولین بار توسط شیبانی و جمالی میکرومتر می

. این گونه در شهرستان جهرم از توابع استان فارس ه استفلور قارچی دنیا از استان فارس گزارش شد

 قبالً نیز  G. arenicola (Lév.) Kers، گونه G. ramilaو  G. cooperiنیز یافت شد. عالوه بر دو گونه 

 .(Ershad 2009)از ایران گزارش شده که مکان و میزبان آن مشخص نیست 

  یریگجهینت

در شمال و غرب ایران،  هاجنگل شمار در اکثر مناطق ایران ومراتع بی وجود با توجه به تنوع اقلیمی،

 و مناسب کوهی یهاندنبالو  جنگلیمختلف  یهاگونهاعم از  دنبالنشرایط برای رشد انواع متعدد 

ی، از نظر اقتصاد هادنبالناست. از طرفی با توجه به اهمیت  بیشتر قابل انتظار یهاگونهاحتمال وجود 

 هازبانیم، دیگر یهاگونه ییشناسا نهیزم در شتریب یعلم قاتیتحق و دارویی، انجام یاهیتغذاکولوژیکی، 

 . شودیمارزشمند پیشنهاد  ی خوراکیهاقارچسازی این و تجاری تکثیرو در نهایت 
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