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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
دنبالنها قارچهای خوراکی متعلق به شاخه  Ascomycotaهستند .این قارچهای ارزشمند به دو دسته
دنبالنهای بیابانی و جنگلی تقسییییم شیییدهاند .آنها میکوریزهای اجباری درختان ،درختچهها ،گیاهان
یکسیییاله ،یا چندسیییاله هسیییتند .این قارچها در  ۳8جنس ،شیییش تیرهی راسیییته  ، Pezizalesرده
 Pezizomycetesقرار دارند .دنبالن های جنگلی در  Tuberaceaeو دنبالن های بیابانی در بقیه تیره ها
قرار دار ند .پژوهش های ری ختشییی ناسیییی و مولکولی وجود گو نه های  Tuber aestivumاز تیره
 Tirmania pinoyi ،Terfezia boudieri ،Terfezia claveryi ،Tuberaceaeو  Tirmania niveaاز
تیره  Geopora cooperi ،Picoa lefebvrei ،Picoa juniperi ،Pezizaceaeو  Geopora ramilaاز
تیره  Pyronemataceaeرا در ایران اثبات کردهاند .خصیوصییات ریختشیناسیی ،گیاهان همزیسیت و
مناطق انتشار این قارچها شرح داده شدهاند.
واژگان کلیدیTuber، Tirmania،Terfezia ،Mycorrhiza :

مقدمه
ریشه گیاهان زیستگاه مناسبی برای رشد و تکثیر ریزجانداران خاک است و بهطور طبیعی بیشتر گیاهان
در طبیعت با قارچ رابطه همزیستی برقرار میکنند .تخمین زده شده است که حدود  95درصد از
گونههای گیاهان آوندی تشکیل قارچریشه میدهند و تقریباً تمام بازدانگان و حدود  85درصد نهاندانگان
قادر به تشکیل این همزیستی هستند ) .(Martin et al. 2001, Buscot et al. 2000با شناسایی هر چه
بیشتر ساختمانهای موجود در این نوع همزیستی ،روابط همزیستی قارچریشهای به هفت نوع
تقسیمبندی گردید که عبارتند از قارچریشه خارجی ،قارچریشه داخلی ،قارچریشه خارجی-داخلی،
آربوتوئیدها ،مونوتروپوئیدها ،اریکوئیدها و ارکیدهای ).(Smith and Read 1997, Brundrett, 2004
دنبالنها در همزیستی با ریشه درختانی از قبیل بلوطها ،فندق ،صنوبر ،تعداد کمی از درختچهها مانند
جنس  Cistus L.و گیاهان یکساله و چندسالهای مانند گونههای مختلف ،Helianthemum Mill.
 Carex L.و  Kobresia Willd.زندگی میکنند .نتیجه همزیستی ،تغییر ریشه و توسعه ساختار
قارچریشهای از نوع خارجی ) (Tuber spp.یا خارجی-داخلی (دنبالنهای بیابانی از جمله Terfezia,
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 )Tirmania, Picoaمیباشد ( Selosse et al. 2004, Ammarellou et al. 2007, Jamali and

.)Banihashemi 2012, 2013 a, b
ارزش غذایی دنبالنها
دنبالنها سرشار از پروتیین ،آمینواسیدها ،فیبر ،چربی ،مواد معدنی ،کربن و اسیدهای آلی هستند .میزان
پروتیین در دنبالنها بیشتر از سبزیجات و دیگر قارچها میباشد .در آنالیز اندام بارده دنبالنهای کوهی
عالوه بر پروتیین ،کربوهیدرات ،فیبر خام و اسیدهای چرب ،عناصر کلسیم ،کبالت ،مس ،آهن ،پتاسیم،
منیزیم ،منگنز ،سدیم ،فسفر و روی نیز مشخص شده است .همچنین قندهای گلیسرول ،گلوکز ،فروکتوز،
اینوسیتول ،مانیتول و تریهالوز نیز وجود دارد .محتوای آمینواسیدی شامل  21آمینواسید بوده که از
این تعداد پنج آمینواسید هیستیدین ،ایزولوسین ،متیونین ،فنیل آالنین و تریونین از جمله اسید
آمینههای ضروری هستند .هیچگونه ترکیب سمی شناخته شدهای تاکنون از دنبالنها تشخیص داده
نشده است .از خصوصیات غذایی درخور توجه دنبالنها ،فعالیت آنتیاکسیدانی با توانایی توقف
اکسیداسیون لیپیدها میباشد ).(Jamali 2019
گونههای دنبالن
از قرن  18تا قرن  20حدود  200گونه ،واریته و فرم از جنس  Tuberتوسط قارچشناسان کشورهای
مختلف توصیف شد که به علت وسایل ارتباطی محدود آن دوران باعث ایجاد مترادفهای مختلف شد،
به گونهای که اخیراً این تعداد کاهش یافته است و تنها  28گونه  Tuberبرای اروپا و  60گونه در سراسر
جهان معتبر شناخته شدهاند ).(Bougher and Lebel 2001
صفتهای شاخص برای شناسایی دنبالنها
شناسایی دنبالنها بر اساس معیارهای ریختشناختی خارجی و داخلی بوده است .معیارهای
تاکسونومیکی که تا کنون برای تشخیص دنبالنها استفاده میشود شامل؛ اندازه و شکل آسک و
آسکوسپورها ،تزئینات دیواره آسکوسپور و ساختار پریدیوم و گلبا میباشد .ابزارهای بیوشیمیایی مانند
پروفیل چربی و پروتیین هم برای چنین مواردی به کار رفته است ،اما به دلیل سریعتر بودن و آسانتر
بودن روشهای مولکولی استفاده از آنها کمرنگ شده است .در حال حاضر روشهای مولکولی برای تأیید
و شناسایی دنبالنها و ردیابی آنها در ریشه گیاهان میزبان در مرحله همزیستی به طور گستردهای
استفاده میشود .نخستین بار در ایران سه گونه از دنبالنها به اسامی  Terfezia aphroditisو
 T. hanotauxiiو  T. hafiziگزارش شده است ( Chatin 1897, Petrak 1949, Esfandiari and
 .)Petrak 1950سپس دو گونه  T. leonisو  Tirmania pinoyiاز جنوب و شمال غرب ایران گزارش
شده است ( .)Daneshpajuh 1991گونههای  Tuber aestivumاز  Picoa juniper ،Tuberaceaeو
 Picoa lefebvreiاز تیره  Pyronemataceaeو Tirmania ،Terfezia boudieri ،Terfezia claveryi
 pinoyiو  Tirmania niveaاز تیره  Pezizaceaeبر اساس ویژگیهای ریختشناختی و مولکولی نیز در
ایران گزارش شدهاند ( .)Jamali and Banihashemi 2012ویژگیهای این گونهها به این شرح است.
3

سال دهم ،جلد  ،2بهار و تابستان 1400

دانش بیماریشناسی گیاهی

Plant Pathology Science

Vol.10(2), 2021

)1. Tuber aestivum (Wulfen) Spreng. (1827

این گونه از دنبالنهای همزیست با درختان بلوط و سایر درختان جنگلی میباشد که از استان کرمانشاه
و جنگلهای استان گلستان جمعآوری و گزارش شده است (Jamali 2017, Ammarellou 2017,
 .(Rahmani and Mohamadi-Goltapeh 2016این گونه از تیره  ، Tuberaceaeدارای ارزش تجارتی
بسیار باالیی است .آسکوکارپ آن نیمکروی ،لب دار و نامنظم ،به قطر هشت سانتیمتر ،دارای چین و
چروک و قهوهای تا سیاه رنگ ،گلبا خشک و قهوهای تا سیاه با رگههایی به رنگ قهوهای میباشد.
آسکها کروی ،تخم مرغی ،چماقی و بیضی شکل ،به ابعاد  55-6۳میکرومتر و در واکنش با معرف ملزر
منفی (غیرآمیلوییدی) میباشند .آسکوسپورها کروی تا بیضی شکل ،به رنگ قهوهای و به ابعاد
 17-۳5 × 12-20میکرومتر هستند (شکل .)1
)2. Terfezia claveryi Chatin La Truffe: 74 (1892
این گونه در مناطق مختلفی از دنیا در همزیستی با گیاهان تیره  Cistaceaeاز جمله گونههای مختلف
 Helianthemumیافت میشود ( Bokhary and Parvez 1993, El-Kholy 1989, Moreno et al.

 .)2000در ایران در اکثر مناطق ،این قارچ همراه با گونههای مختلف  Helianthemumو  Carexیافت
میشود و فراوانترین گونه دنبالن بیابانی است ) .(Jamali and Banihashemi 2012, Jamali 2019در
تمام مناطق دنبالنخیز این گونه از ماه اسفند ظاهر و تا اوایل اردیبهشت ماه وجود دارد .آسکوکارپهای
این گونه زیرزمینی و به اشکال گرد ،نیمهگرد تا شلغمی شکل دیده میشوند .وزن آسکوکارپ از 10
گرم تا  150گرم و گاهی تا  400گرم میباشد .پریدیوم صاف تا مقداری چین و چروکدار میباشد و
گاهی شکافهایی سطحی تا نیمهعمیق در سطح پریدیوم دیده میشود .پریدیوم زرد کم رنگ تا زرد
خرمایی و قهوهای تا سیاه میباشد .الیه داخلی پریدیوم بهرنگ سفید تا نارنجی میباشد .بافت گلبا
گوشتی ،جامد و در بعضی موارد ژالتینی و بهرنگ روشن است که توسط رگههای نارنجی یا قهوهای

شکل  (a) :Tuber aestivum .1آسکوکارپ (b) ،آسک و آسکوسپورها( .خط مقیاس=  20میکرومتر)
Figure 1. Tuber aestivum: (a) Ascocarp, (b) Ascus and Ascospores(Bar=20 µm).
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شییکل  (a) :Terfezia claveryi .2آسییکوکارپ (b) ،آسییک و آسییکوسییپورها (خط مقیاس= 15
میکرومتر).
Figure 2. Terfezia claveryi: (a) Ascocarp, (b) Ascus and Ascospores (Bar=15 µm).

متمایز میشود .آسکها شفاف ،کروی تا بیضوی ،تخممرغی ،گالبی شکل یا نیمکروی ،به ابعاد
 60-90 × 50-70میکرومتر بوده و به آسانی از ریسههای بافت گلبا جدا میشوند .آسک دارای گردن
خیلی کوتاه میباشد .نتیجه استفاده از معرف ملزر ایجاد رنگ روشن یا منفی است .آسکوسپورها کروی،
بهرنگ قهوهای روشن ،به قطر  16-22میکرومتر (شکل  ،)2هشتتایی با دیواره دو الیه میباشند
).(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
ا ست ) .(Hussain and Al-Ruqaie 1999در ایران این گونه تنها از ا ستان زنجان گزارش شده ا ست.
این گونه فراوانی کمتری نسبت به  Terfezia claveryiدارد.
آسکوکارپهای این گونه زیرزمینی و به اشکال گرد ،نیمکروی تا شلغمی شکل دیده میشوند .وزن
آسکوکارپ از  10گرم تا  200گرم و گاهی تا  ۳50گرم میباشد .پریدیوم تقریباً صاف و گاهی شکافهایی
سطحی تا نیمهعمیق در سطح پریدیوم دیده میشود .پریدیوم قهوهای خرمایی تا قهوهای سیاه میباشد.
قطرههایید روی مقطع عرضی بافت بالغ گلبا رنگ زرد شده یا هیچ رنگی ایجاد نمیکند .آسکها شفاف،
کروی تا بیضوی گسترده ،تخممرغی ،گالبی شکل یا نیمکروی ،به ابعاد  50-75 × 50-90میکرومتر و
به آسانی از هیفهای بافت گلبا قابل جدا شدن هستند .آسک دارای گردن خیلی کوتاه میباشد .نتیجه
استفاده از معرف ملزر ایجاد رنگ روشن یا منفی است .آسکوسپورها کروی و بهرنگ قهوهای روشن و به
ابعاد  20-۳0میکرومتر و غالباً پنج اسپوری میباشند (شکل  .)۳تفکیک این گونه از  T. claveryiبر
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شکل  (a) :Terfezia boudieri .۳آسکوکارپ (b) ،آسک و آسکوسپورها(خط مقیاس=  15میکرومتر).
Figure 3. Terfezia boudieri: (a) Ascocarp, (b) Ascus and Ascospores (Bar=15 µm).

اساس تزیینات سطح آسکوسپور هست که در  T. boudieriمیلههایی دیده میشود که در T. claveryi

وجود ندارند .همچنین در  T. claveryiسطح آسکوسپور مشبک است ).(Ammarellou et al. 2007
)4. Tirmania nivea (Desf.) Trappe Trans. Br. Mycol. Soc. 57:88 (1971

این گونه فراوانی کمتری نسبت به سایر گونههای دنبالن بیابانی در ایران دارد
) ،(Jamali and Banihashemi 2012و تنها از منطقه سیرجان در استان کرمان گزارش شده است
) .(Jamali 2019آن از اغلب کشورهای عربی از جمله عراق ،عربستان سعودی ،بحرین ،امارات و کویت
در همزیستی با گونههای مختلف  Helianthemumاز جمله  H. salicifoliumگزارش شده است
) .(Moreno et al. 2000آسکوکارپهای این گونه زیرزمینی ،نیمکروی ،مخروطی یا گالبی شکل هستند

شکل  (a) :Tirmania nivea .4آسکوکارپ (b) ،آسک و آسکوسپورها( .خط مقیاس=  20میکرومتر)
Figure 4. Tirmania nivea: (a) Ascocarp, (b) Ascus and Ascospores (Bar=20 µm).
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و دارای شیارهایی در سطح میباشند .از نظر وزنی گاهی تا  500گرم و بیشتر میباشد .پریدیوم زرد
سفید یا زرد کم رنگ میباشد .بافت گلبا گوشتی ،اسفنجی و بهرنگ سفید مایل به زرد میباشد .قطره
ید روی مقطع عرضی بافت تازه گلبا رنگ سبز یا آبی ایجاد میکند .آسکها بیضوی تا تخممرغی یا
چماقی گسترده ،به ابعاد  40-50 × 50-80میکرومتر ،آمیلوئیدی و با معرف ملزر رنگ آبی تا سبز
میدهند .آسکها دارای گردن بلند هستند .آسکوسپورها شفاف ،بیضی شکل و به ابعاد
 14-18 × 1۳-16میکرومتر میباشند .آسکوسپورها با دیواره دو الیه میباشند که الیه بیرونی آنها
صاف است .آنها غالباً هشت اسپوری در هر آسک وجود دارند (شکل .)4
)5. Tirmania pinoyi (Maire) Malençon (1973
این گونه در ایران از نظر پراکنش ،طیف وسیعتری نسبت به گونه  T. niveaداشته و از مناطق مختلفی

از جمله نواحی گرمسیر استان فارس و کرمانشاه در همزیستی با  H. salicifoliumگزارش شده است
) .(Jamali 2019همچنین از عراق ،عربستان سعودی ،بحرین ،امارات و کویت در همزیستی با گونههای
مختلف  Helianthemumگزارش شده است (.)Awameh et al. 1979, Awameh and Alsheikh 1980
آسکوکارپهای این گونه زیرزمینی ،گرد تا نیمکروی و شلغمی شکل میباشند .پریدیوم صاف و بهرنگ
سفید مایل به زرد تا قهوهای روشن میباشند .بافت گلبا بهرنگ سفید تا زرد ،گوشتی ،اسفنجی شامل
قسمتهای بارده که توسط رگههایی سفید تا خرمایی از یکدیگر مجزا میشوند .قطره ید روی مقطع
عرضی بافت تازه گلبا رنگ سبز یا آبی ایجاد میکند .آسکها چماقی گسترده تا گالبی شکل با گردن
کوتاه ،به ابعاد  40-50 × 50-75میکرومتر ،آمیلوییدی و با معرف ملزر رنگ سبز تا آبی ایجاد میکند.
آسکوسپورها شفاف ،کروی ،به قطر  16-20میکرومتر و با دیواره دو الیه میباشند (شکل  )5که الیه
بیرونی صاف است ).(Jamali and Banihashemi 2012

شکل  (a) :Tirmania pinoyi .5آسکوکارپ (b) ،آسک و آسکوسپورها(خط مقیاس= 20میکرومتر)
Figure 5. Tirmania pinoyi: Ascocarp (a), Ascus and Ascospores (b). Bar=20 µm
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)6. Picoa lefebvrei (Pat.) Maire (1906

این گونه در اکثر مناطق استانهای فارس ،کرمانشاه ،زنجان ،تبریز و ایالم در همزیستی با
 H. ledifoliumو  H. salicifoliumیافت میشود و از نظر فراوانی پس از  Terfezia claveryiدر رده
دوم قرار دارد ) .(Ammarellou et al. 2011, Jamali and Banihashemi 2012, 2013aاین گونه در
کشورهایی مانند تونس ،الجزایر ،لیبی ،اسپانیا ،فلسطین اشغالی ،کویت ،عراق و شمال آفریقا در
همزیستی با گیاهان تیره  Cistaceaeاز جمله ،H. kahiricum ،Helianthemum squamatum
 H. sessiliflorumو گونههای جنس  Carexاز تیره  Cypraceaeیافت میشود
( .)Alsheikh and Trappe 1983, Moreno et al. 2000, Jamali 2016پیدا کردن اینگونه به علت
کوچک بودن ،دشوارتر از گونههای دیگر میباشد .اینگونه از تیره  Pyronemataceaeمیباشد و
آسکوکارپهای آن بهصورت گروهی میباشند .آسکوکارپها دارای قطری حدود ،10-200 mm
نیمکروی و به اشکال نامنظم دیده میشوند .آسکوکارپ بهرنگ قهوهای ،قهوهای مایل به قرمز تا قهوهای
سیاه با مقداری زگیل در سطح میباشد .میسلیومهای الیه بیرونی پریدیوم ،درشت و ضخیم و
میسلیومهای قسمت داخلی بسیار نازک و ظریف میباشند .بافت گلبا سفید و کامالً ترد و شکننده است
که قسمتهای بارور با رگههای سفید از هم متمایز میشوند .آسکوکارپ قارچ دارای بوی دلپذیر است.
آسکها دارای ابعادی به طول  90-140و عرض  40-62میکرومتر ،چماقی شکل و دارای پایه هستند
که از نظر اندازه بسیار متغیر (بیشتر از  50 µmطول و عرض  )8 µmمیباشند .در هر آسک هشت
آسکوسپور وجود دارد .آسکوسپورها بیضوی تا تخممرغی شکل ،دارای سطح مضرس ،شفاف و به ابعاد
 18-27× 2۳-29میکرومتر و دارای قطرههای چربی بزرگ میباشند (شکل .)6به دلیل ناشناخته بودن
این جنس ،کوچکی آسکوکارپ و رنگ آن ،اعتقاد مردم بر این است که این گونه سمی است ،ولی دارای
کربوهیدرات و پروتیین کافی هست ).(Jamali 2019

شکل  (a) :Picoa lefebvrei .6آسکوکارپ (b) ،آسکوسپورها( .خط مقیاس=  5میکرومتر)
)Figure 6. Picoa lefebvrei: (a) Ascocarp, (b) Ascospores. (Bar=5 µm
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)7. Picoa juniperi Vittad., Monogr. Tuberac. (Milano): 55 (1831

این گونه در ایران در اکثر مناطق استانهای فارس ،کرمانشاه ،تبریز و کرمان همراه با گیاه میزبان
 Helianthemun salicifoliumو  H. ledifoliumیافت میشود ).(Jamali and Banihashemi 2013
همچنین در کشورهایی مانند تونس ،عربستان سعودی ،ترکیه ،اسپانیا ،فلسطین اشغالی ،کویت و عراق
در همزیستی با گیاهان تیره  Cistaceaeاز جمله  Helianthemum sessiliflorumو دیگر گونههای این
جنس نیز گزارش شده است ( Sbissi et al. 2010, Alsheikh andTrappe 1983, Akyüz et al. 2015,
 .)Moreno et al. 2000, Bawadekji et al. 2016پیدا کردن این گونه نیز به علت کوچک بودن اندازه
آسکوکارپ دشوار است .آسکوکارپهای این گونه زیرزمینی بهصورت گروهی میباشند .دارای قطری
حدود  10-200میلیمتر ،به شکل نیمهکروی تا نامنظم دیده میشوند .آسکوکارپ بهرنگ سیاه با
مقداری زگیل در سطح میباشد .میسلیومهای الیه بیرونی پریدیوم ،درشت و ضخیم و میسلیومهای
قسمت داخلی بسیار نازک و ظریف میباشند .بافت گلبا سفید و کامالً ترد و شکننده است که قسمتهای
بارور با رگههای سفید از هم متمایز میشوند .این قارچ دارای بوی دلپذیر است .آسکها دارای ابعادی
به طول  90-140و عرض  40-62میکرومتر ،چماقی شکل ،دارای پایهای از نظر اندازه بسیار متغیر
میباشند .هشت آسکوسپور در هر آسک وجود دارد .آسکوسپورها بیضی تا تخممرغی شکل ،شفاف و به
ابعاد  18-27 × 2۳-29میکرومتر میباشند (شکل  .)7تفاوت این گونه با  P. lefebvreiدر رنگ سیاه
آسکوکارپ و صاف بودن دیواره آسکوسپور میباشد .این گونه نیز دارای کربوهیدرات و پروتیین مناسب
میباشد و میتواند بهعنوان یک منبع غذایی برای مردم باشد ).(Jamali 2019
)8. Geopora cooperi Harkn. (1885

جنس  Geoporaاز تیره  Pyronemataceaeاست که تعدادی از گونههای زیرزمینی ،نیمهزیرزمینی و
روزمینی را تشکیل میدهد و دارای همزیستی با درختانی از جمله Cercocarpus ،Pinus ponderosa
،Quercus garryana ،Juniperus excelsa ،Salix linearistipularis ،Pinus edulis ،ledifolius

شکل  (a) :Picoa juniperi .7آسکوکارپ (b) ،آسک و آسکوسپورها( .خط مقیاس=  5میکرومتر)
Figure7. Picoa juniperi: (a) Ascocarp, Ascus and (b) Ascospores. Bar=5 µm
9

سال دهم ،جلد  ،2بهار و تابستان 1400

دانش بیماریشناسی گیاهی

Plant Pathology Science

Vol.10(2), 2021

Epipactis ،Picea abies ،Abies grandis ،Pseudotsuga menziesii ،Quercus douglasii
 atrorubensو گونههای  Populusمیباشد ( Fujimura et al. 2005, Tamm et al. 2010, Tedersoo
.)et al. 2006

آسکوکارپ در این گونه به قطر  50-55میلیمتر و کروی تا نیمکروی است .پریدیوم به رنگ قهوهای تا
تیره و پوشیده از موهای قهوهای روشن است .هایمنیوم  200-250میکرومتر ضخامت دارد .آسکها
استوانهای ،درپوش دار ،دارای هشت آسکوسپور ،در انتها باریک و به ابعاد  15-22 × 180-270میکرومتر
هستند .پارافیزها استوانهای و هم طول با آسکها و آسکوسپورها دارای سطح صاف ،به رنگ روشن،
بیضوی ،با یک قطره روغنی بزرگ در مرکز و به ابعاد  1۳-17 × 18-27میکرومتر میباشند (شکل .)8
ریسه مو مانند ،منشعب ،بلند و از نظر اندازه به یک میلیمتر میرسد .تا کنون 2۳ ،گونه از این جنس
گزارش و تأیید شده است .این گونه اولین بار در ایران توسط شیبانی و جمالی از استان خراسان رضوی
در همزیستی با کاج ) (Pinus nigraگزارش شده است (.)Sheibani and Jamali 2020

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

آسکوکارپ در این گونه کامالً فرورفته در خاک است .آپوتسیوم بدون ساقه و فنجانی شکل و بافت
شکنندهای دارد .آسکوماها به قطر  18-22میلیمتر و کروی تا نیمکروی است .پریدیوم به رنگ زرد
مایل به قهوهای و پوشیده از موهای قهوهای روشن میباشد .الیه هایمنیوم  298-۳۳0میکرومتر ضخامت
دارد .آسکها سیلندری ،دارای دیواره نازک ،دریچهدار ،دارای هشت آسکوسپور ،غیرآمیلویدی و به ابعاد
 19-29 × 192-۳25میکرومتر میباشند .پارافیزها غیرمنشعب ،نخی شکل ،در انتها نوک گرد ،دیوارهدار
و به ابعاد  20۳-26۳میکرومتر میباشد .آسکوسپورها دارای سطح صاف ،به رنگ روشن ،بیضوی تا دوکی
شکل ،با یک قطره روغنی بزرگ در مرکز و به ابعاد  12-19 × 21-۳0میکرومتر میباشند (شکل .)9

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

ریسه مو مانند ،منشعب ،بلند ،به رنگ قهوهای مایل به قرمز ،با سطح صاف و از نظر اندازه به 1۳00
میکرومتر میرسد .این گونه اولین بار توسط شیبانی و جمالی در ( )2020به عنوان گونهای جدید برای
فلور قارچی دنیا از استان فارس گزارش شده است .این گونه در شهرستان جهرم از توابع استان فارس
نیز یافت شد .عالوه بر دو گونه  G. cooperiو  ،G. ramilaگونه  G. arenicola (Lév.) Kersنیز قبالً
از ایران گزارش شده که مکان و میزبان آن مشخص نیست ).(Ershad 2009
نتیجهگیری
با توجه به تنوع اقلیمی ،وجود مراتع بیشمار در اکثر مناطق ایران و جنگلها در شمال و غرب ایران،
شرایط برای رشد انواع متعدد دنبالن اعم از گونههای مختلف جنگلی و دنبالنهای کوهی مناسب و
احتمال وجود گونههای بیشتر قابل انتظار است .از طرفی با توجه به اهمیت دنبالنها از نظر اقتصادی،
اکولوژیکی ،تغذیهای و دارویی ،انجام تحقیقات علمی بیشتر در زمینه شناسایی گونههای دیگر ،میزبانها
و در نهایت تکثیر و تجاریسازی این قارچهای خوراکی ارزشمند پیشنهاد میشود.
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