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  يگزارش كوتاه علم

  راني  در اLibertella گزارش از جنس نياول
  

FIRST REPORT OF THE GENUS Libertella IN IRAN  

 
 

   ي همتهيمهدي محرابي و رق
   دانشگاه زنجان،ي دانشکده کشاورز،پزشكيگروه گياه  

   

 
 از ي قـارچ يهـا  با اندامييهاه عمل آمد، نمونهراحمد بيه و بويلوي استان کهگ  از۱۳۹۲ن ماه سال ي که در فروردييدهاي بازديط

هـا وجـود انـدام بـارده     ن نمونـه ي اي رويشگاهي آزمايهايبررس. دي گرديآورجمع) .Quercus brantii Lindl (درختان بلوط 
 ي دوک يها به صورت لکه ها     متر، آسروول  يلي م ۳ سطح پوست شاخه مرده درخت بلوط به قطر          يرو. آسروول را مشخص نمود   

 ۵۰۰اندازه آنها بـه طـور متوسـط         . زبان قرار داشتند  ير پوست م  يمه برجسته و به طور پراکنده در ز       ياه، تخت تا ن   ي تا س  يخاکستر
ـ ان گرد ي شکل بوده و با شکافتن پوست در سطح نما         يچيه بارده آسروول مارپ   يال. کرومتر بود يم ـ کن. دي  متـراکم بـه     يوم هـا  يدي

ـ   ي رنگ از دهانه آسروول فوران کرده و قـسمت فوقـان  يل به نارنجي قرمز ما يهاصورت توده  . پوشـانند ي دهانـه آسـروول را م
ـ ها بلند و باريديکن. ه بارده آسروول قرار داشتند  ي در ال  ي شکل بوده و به صورت گروه      يوفورها بلند، منشعب و سوزن    يديکن ک ي

ـ مشخـصات ا ). ۱شکل (بود ) ۷/۰ (۸/۰-۶/۰ ×) ۶/۳۵ (۴۲-۲۰اد و اندازه آنها ي زيبا انحنا  Libertellaن جـنس و گونـه  بـا    ي

quercina Tul.  مطابقت داشت(Grove 1937. Barnett and Hunter, 1998). ن، مجارستان ين گونه در انگلستان، فرانسه، اکرايا
 :Cytosporina quercina (Tul.) Traverso (basionym) ۱۹۰۶(سـاکاردو  .  درخت بلوط گزارش شـده اسـت  ي رويو اسلواک

Libertella quercina)ـ  ايهاگونه. ف کرده استيا، فرانسه و آلمان توصيتاليز شاه بلوط در اي شاخه بلوط و ني را رو ن جـنس  ي
شـکل  . انـد  شده يت معرف يت و ساپروف  يافت شده و در مطالعات انجام شده به عنوان پاراز         يزبان خود   ي تنه، شاخه و برگ م     يرو

 Libertellaجنس و گونه . افت نشدي ي نمونه مورد بررسيباشد که روي مDiatrypella quercina (Pers.) Cookن گونه ي ايجنس

quercinaشودين بار گزارش مي اوليد بوده و برايران جدي اي فلور قارچي برا.   
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 ،)C( منشعب يوفورهايدين، ک)B( خارج شده از آسروول يدي، توده کن)Quercus brantii Lindl. )A شاخه يآسروول منفرد رو. ۱شکل 

  کرومتري مD=۱۰ و Cکرومتر، ي مB=۵۰۰  وA: اسي مق).D( شکل ي نخيها يديکن
Fig. 1. (A) Acervulus on twig of Quercus brantii, (B) red tendril of conidia exuded from acervulus, (C) conidiopheres, (D) 

filiform conidia. Scale bar: A and B=500µm, C and D=10µm 

  : شدهينمونه بررس

  ،۱۷/۱/۱۳۹۲ سخت، يراحمد، شهرستان دنا، شهر سيه و بويلوي ، استان کهگ.Quercus brantii Lindl  شاخه مرده يرو

  . دانشگاه زنجان، زنجانيپزشکاهيگروه گ. ي محرابيمهد:  کنندهي جمع آور
  
  
  

 
  


