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۲۸۵  

  

  گزارش كوتاه علمي
  

   از ايرانCheirospora (Coelomycetes) جنس يمعرف
  

  

FIRST REPORT OF THE GENUS CHEIROSPORA 
(COELOMYCETES) IN IRAN 

  

  

   ۱فرزانه عادلو  ۲ي مهرداد عباس،۱يجمشيد بوجار

  ها و مراتع کشور مؤسسه تحقيقات جنگل. ۱

  پزشکي کشور مؤسسه تحقيقات گياه. ۲

  

 يهـاي بـا آلـودگ       استان مازندران به عمل آمد نمونـه       يها  از راشستان  ۱۳۸۹-۱۳۹۰ يها دهايي كه در ارديبهشت و خرداد ماه سال       طي بازدي 

هـا وجـود انـدام بـارده       آزمايشگاهي روي اين نمونـه يها بررسي. آوري گرديد  جمعFagus sylvaticaهاي جوان گونه   از سرشاخهيقارچ

 ها غالبـاً   قطر آسروول . هاي اصلي و فرعي تشكيل شده بودند       هاي سياه رنگ روي شاخه     صورت لكه  ها به  آسروول. را مشخص نمود   آسروول

هاي سياه رنگ از دهانه آسروول فوران كرده و قسمت فوقـاني             صورت توده   متراكم به  يها كنيديوم.  شدند يريگ  ميكرومتر اندازه  ۵۰۰بيش از   

اي با انشعابات آكروپتـال در تـوده         صورت خوشه  مرغي، به  اي تا زيتوني، به اشكال گرد تا تخم        هوهها ق  كنيديوم. پوشانند دهانه آسروول را مي   

 ۲۵/۱-۷۵/۳ × ۵/۲-۵/۷هاي منفـرد بـه ابعـاد         كنيديوم.  ميكرومتر بود  ۵/۱۲-۵/۲۲ × ۲۵-۴۵ابعاد توده ژالتيني    . ژالتيني محصور شده بودند   

 مشخصات ايـن گونـه براسـاس        .)۱شکل  ( ميكرومتر ديده شدند     ۱۵۰ با طول بيش از      يا توانهكنيديوفورها با بند، طويل، اس    . ميكرومتر بودند 

.  مطابقـت داشـت   Cheirospora botryospora (Mont.) Berk.& Broome بـا گونـه  (Sutton 1980. The Coelomycetes)سـاتن  

آرايه فوق براي ميكوبيوتـاي ايـران جديـد    . براساس منبع فوق اين گونه تاکنون روي شاخه زغال اخته، عشقه، راش و بلوط ديده شده است        

  .شود  نگهداري مي(IRAN)هاي وزارت جهاد كشاورزي  اي از آن در مجموعه قارچ بوده و نمونه

  

  
هـای کمـپلکس محـصور در غـالف      ، توده کنيديوم(B)، برش عرضی آسروول Fagus sylvatica (A)روول منفرد روی شاخه  آس.۱شکل 

  .(C & D)ژالتينی 
Fig. 1. (A) Acervulus on twig of Fagus sylvatica, (B) cross section of scervulus, (C & D) complex conidia enclosed 

in a gelatinous sheath 
  

  نمونه بررسی شده
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