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چقذر کالدٍسپَریَم را هیشٌاسین؟

شرح عکس روی جلد
تصَیر فَق ،قبرچ  Mycena crocataهیثبضذ مِ در جٌگلّبی
استبى هبزًذراى هیرٍیذ .ثبفت مالّل ایي قبرچ دارای ترميجی
خَضرًگ ثِ رًگ ًبرًجی هبیل ثِ قرهس هیثبضذ مِ در اثر ّرگًَِ
توبض یب ثرخَرد ،ایي ترميت از قبرچ ترضح ضذُ ٍ هٌظرُای زیجب
ظبّر هیگردد.
ارسبل ضذُ تَسط دمتر هحوذرضب آصف ،ػضَ ّيئت ػلوی هَسسِ
تحقيقبت گيبّپسضنی مطَر

امیررضااامامیرمینااا م،مدا شاان مممع ااتمد اارمم
دا شگاهمگیالن

در ایي شوارُ هیخَاًین:
کٌیذیَم ٍ کٌیذیَمتش جٌغ کالدٍػوَسیَم

چقذر کالدٍسپَریَم را هیشٌاسین؟2.............................

تی ؿک تاکٌَى تاسّا ٍاطُ کالدٍػپوَسیَم سا ؿپٌیذُ ٍ دس
آصهایـگاُ ٍ یا هحیطّای هختلف تا آى تشخَسد داؿتِاین .اها
آیا تا تِ حال فکش کشدُاین ایي قپاس تپا پِ اًپذاصُ دؼپتشدُ
اػت؟ آیا توام کالدٍػوَسیَمّایی کِ هیتیٌین ،یک دًَِ یپا
تعذادی هحذٍد ّؼتٌذ؟ یا تعشیف هپا اص ایپي قپاس یؼپت؟
ّواًطَس کِ ّوِ اطپال داسیپن تپا یـپشفت علپن ٍ هعشفپی
اتضاسّای دقیق آصهایـگاّی ،داًؾ قاس ؿٌاػی ًیپض دس ّوپِ
جا تِ طَس قاتل تَجْی یـشفت داؿتِ ٍ ایي یـشفتّپا دس
حال افضایؾ اػت .تِ دًثال ایي ،تؼیاسی اص تعاسیف قذیوی ها
اص اعضای دًیای دؼتشدُ قاس ّا د اس تغییپش ؿپذُ اػپت .دس
ػالّای اخیش ایپي قافلپِ تغییپشات ،تپِ کالدٍػپوَسیَم ّپن
سػیذُ اػت ٍ ػثة تغییشات عوذُ دس هفَْم جٌغ ،دًَِّا،
صیؼت ؿٌاػی ،اکَلَطی ٍ غیشُ ؿذُ اػت .کالدٍػپوَسیَم اص
دٍ ٍاطُ التیي  Kladosتِ هعٌی  Branchیا اًـعاب ٍ Sporos
تِ هعٌی  Seedیا ّواى اػوَس تـکیل ؿذُ اػپت کپِ تیپاًگش
ٍجَد اػوَسّای هتعذد ایي قاس اػپت کپِ دس صً یپشُّپای
هٌـعة تـکیل هیؿًَذ .تا اٍاخش دِّ  0551کالدٍػوَسیَم
تِ عٌَاى قاس ی ؿٌاختِ هیؿپذ کپِ داسای کٌیپذیَمتشّپای
سًگی تا تعذاد تؼیاس صیادی اص کٌیذیَمّپای کَ پک کپشٍی،
ًیوپپِ کپپشٍی ،تیضپپَی ،دٍکپپی تپپا اػپپتَاًِای تپپَد کپپِ دس
هحیطّای هختلف ٍ دس ؿپشایط هتفپاٍت تپِ آػپاًی قاتلیپت
سؿذ داؿتِ ٍ حتی قادس اػت سٍی دیَاسّای خاًِ تِ خصَف
دس حوام ،سؿذ کٌذ ٍ اص ایيسٍ تِ قاس حوام ًیض هعشٍف اػت

هزٍري بز تاریخچِ کٌگزُ بيیيالولليی ايار شٌاسيی
(( )IMCاسوت اٍل )3.....................................................
کشف ٍ ًاهگذاري گًَِ جذیذي اس ارگاًیسن اار هاًٌذ
اس ایزاى4............................................................................
هعزفی کتاب5....................................................................
اار شٌاسی در ایٌتزًت5................................................
جذیذتزیي فْزست هقاالت ّوکاراى ایزاًی چاپ شيذُ
در هجالت هعتبز علوی خارج اس کشَر6..........................
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دشفتِ اػت ،هطالعپِ کالدٍػپوَسیَم دس ایپشاى دس اتتپذای ساُ
اػتٌَّ .ص اص ٍضعیت تاکؼپًََهیکی ،اکَلپَطیکی ٍ صیؼپت-
ؿٌاػی دًَِّای آى دس ایشاى اطال صیادی ًذاسین .اهیذ اػت
تا اً ام هطالعات جپاهع ٍ دقیپق تَػپط عالقوٌپذاى ،داًپؾ
تَهی خَد سا دس ساتطِ تا ایي قاس افضایؾ دّین.

ٍ تشخی هشدم آى سا تِ دلیل سؿذ شدٌپِّپای تیپشُ آى سٍی
دیَاسّا تِ ًام کوک ػیاُ ) (Black moldهیؿٌاػٌذ .تِ طپَس
یقیي ایي تعشیف دؼتشدُ تِ ّوشاُ قاتلیت سؿذ ػشیع ٍ آػاى
آى دس ؿشایط هختلف ،هٌ ش تِ افپضایؾ ًپامّپای هپشتثط تپا
کالدٍػوَسیَم ؿذ ،تِ طَسیکِ تشخی ًَؿتِّا تپیؾ اص 311
ًام هشتثط تپا ایپي جپٌغ سا دپضاسؽ کشدًپذ .کٌیپذیَمّپای
کَ ک آى تِ خَتی اهکاى خؾ ٍ دؼتشؽ ایپي قپاس سا دس
هٌاطق ٍ فَاصل تؼیاس دٍس دػت فشاّن آٍسدُ اػت ٍ اعضپای
هشتثط تا آى تیوپاسدش اًؼپاى ٍ دیپاُ ،هیکَ اساصیپت ،پاتَطى
حـپشات ،ػپا شٍفیت ٍ اًپذٍفیت ّؼپتٌذ کپِ تپِ سٍؽّپپای
هختلف صًذدی سٍصهشُ اًؼاى ّا سا تحت تاثیش قشاس هپیدٌّپذ.
تشخی اعضای ایي قاس قادس تپِ ای پاد تیوپاسی سٍی دیاّپاى
هختلف ّؼتٌذ ٍ ػثة تشٍص لکِ تشدپی دس آىّپا هپیؿپًَذ.
تاکٌَى حذٍد  31دًَپِ تیوپاسدش دیاّپاى هعشفپی ٍ تَصپیف
ؿپپذُ اػپپت کپپِ هعوپپَالص اص اختصاص پیت هیضتپپاًی تشخپپَسداس
ّؼپتٌذ .دًَپپِّپای ػپپا شٍفیت آى هاًٌپپذ Cladosporium
 C. cladosporioides s. lat. ٍ herbarum s. lat.تپِ ٍفپَس
سٍی ػاقِ ٍ تشگّای هشدُ یا ظهشدُ دیاّاى علفپی ٍ پَتی
سؿذ هیکٌٌذ ٍ تپِ عٌپَاى عَاهپل آلپَدُکٌٌپذُ ثاًَیپِ سٍی
صخنّای ًکشٍصُ تشگّا کِ تَػط ػایش قاس ّپا ای پاد ؿپذُ
اػت ،عول هیکٌٌذ .ایي دًَِّا هکپشساص اص ّپَا ،خپام ،هپَاد
غزایی ،سًگ ،اس ِ ٍ ػپایش هپَاد جپذا ؿپذُاًپذ ٍ اص عَاهپل
آلَددی ٍ فؼاد هحصَالت غپزایی ٍ یپا صپٌعتی تپِ حؼپاب
هیآیٌذّ .وچٌپیي تشخپی اص دًَپِّپای آى اص عَاهپل تپالقَُ
هشتثط تا ضؿکی تَدُ ٍ ػپثة تپشٍص آلپشطی ٍ ًپاساحتیّپای
سیَی هیؿًَذّ .ش ٌذ اهشٍصُ تعذ اص تعشیف هفَْم جذیپذ ٍ
خاف کالدٍػپوَسیَم ،ایپي اعضپا اص ایپي جپٌغ خپاسو ٍ دس
جٌغّای دیگش هاًٌذ  Cladophialophoraقشاس دشفتِاًذ ،اها
تشخی دًَِّا هاًٌذ ّ C. sphaerospermumوچٌاى اص عَاهل
هْن دس تـذیذ تیواسی آػن ّؼپتٌذ .اص طشفپی تشخپی دیگپش
ًظیش  C. aphidisقادس تپِ آلپَدُ کپشدى آفپات هْپن دیپاّی
خصَصاص ؿتِّا ٍ هگغّای ػپفیذ تپَدُ ٍ اص جٌثپِ کٌتپشل
تیَلَطیک اّویت یپذا هپیکٌٌپذ .تپاکٌَى  04دًَپِ اص ایپي
جٌغ تِ عٌَاى هیکَ اساصیت ٍ یا ّوپشاُ تپا ػپایش قپاس ّپا ٍ
دلؼٌگّا هعشفی ؿذُ اػت .علیسغن هطالعات ًؼثتاص هطلَتی
کِ دس ساتطِ تا ایي قاس دس هشاکض هْن قاس ؿٌاػی دًیا اً ام

هزٍري بز تاریخچِ کٌگزُ بیيالوللی قارچ شٌاسيیم
(( )IMCقسمتماول)
د اارمتی ااامیسااگرمم،میضاا مئی ااتمیمماا مم

ساا م

تحعیعاتمگیائپزشک م ش ر
قاس ؿٌاػی علن ًؼثتاص جذیذی اػت کپِ پغ اص تَػپعِ
هیکشٍػپپکَج دس قپپشى  02هپپَسد تَجپپِ قپپشاس دشفتپپِ اػپپت.
ًخؼتیي اطالعات ایپِ ٍ اػاػپی دس هپَسد قپاس ؿٌاػپی دس
ػپپال  0375تَػپپط یپپش آًتًَیپپَ هیچل پی ( Pier Antonio
( )Micheliؿپپکل  )0کپپِ یپپک قپپاس ؿپپٌاع کـپپیؾ اّپپل
فلَساًغ ایتالیا تَد هٌتـش ؿپذٍ .ی دس کتپاب هعپشٍف خپَد
تحت عٌپَاى  Nova plantarum generaتعپذاد  0511دًَپِ
دیاّی سا هعشفی کشد کِ اص ایي هیپاى  511دًَپِ هتعلپق تپِ
قاس ّا ٍ دلؼٌگ ّا تَدٍ .ی تشای اٍلیي تاس تِ اًذامّای تَلیذ
هثلی قاس ّا (اػپوَسّا) اؿپاسُ کپشد ٍ اطالعپاتی سا دس هپَسد
ؿشایط کـت ٍ سؿذ قاس ّا اسایِ ًوَد.

Fig. 1. Pier Antonio Micheli (1679–1737).

تا قثل اص ػال  ،0530قاس ؿٌاػاى ًتایج تحقیقپات خپَد
سا اغلپپة طپپی تشدپپضاسی کٌگپپشُ تپپیيالوللپپی دیپپاُؿٌاػپپی
( )Internatonal Botanical Congress, IBCاسایِ هیکشدًپذ.
غ اص هذتی قپاس ؿٌاػپاى تپِ دلیپل هَاجْپِ تپا تعپاسیف ٍ
اصطالحات دیج کٌٌذُ هیکشٍتیَلَطی ٍ الثتِ قاتل اػتفادُ دس
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تِ عٌَاى دتیش ٍ دکتش فَى آسکغ ()Josef Adolph von Arx
تِ عٌَاى خضاًِ داس اؿاسُ ًوَد .ایپي اً وپي تپا ّپذف اصپلی
تپپشٍیج قپپاس ؿٌاػپپی دس توپپاهی ؿپپاخِّپپای آى هخصَص پاص
جٌثِّای تیيالوللی اص طشیق تشدضاسی کٌگشُّای تیيالوللپی
قاس ؿٌاػی ٍ ای اد تعاهل ٍ ّوکاسی تا دیگش ًْادّپای تپیي
الوللی داسای عالیق قاس ؿٌاػی ایِدزاسی ؿذ .فعالیتّای
تپپیي کٌگپپشُای ّپپش کویتپپِ اجشایپپی اً وپپي تپپیيالوللپپی
قاس ؿٌاػی ؿاهل ػاصهاًذّی ٍ تشًاهپِسیپضی تعپذاد ؿپشکت
کٌٌذُ ّا ،هؼایل هالی ،ػخٌشاًیّا ٍ ػپووَصیَمّپای علوپی
تشدضاس ؿذُ طی ّش کٌگشًُ ،ظاست تش فعالیت اً ويّای قاس
ؿٌاػی هٌطقِ ای ،تشدضاسی کویتِ ًامدزاسی قاس ّا ٍ اعطای
جَایض ٍ لَحّای تقذیش تِ قاس ؿٌاػاى تشجؼتِ هیتاؿذ.

ويّای علَم تیَلَطیک ( International

 )Union of Biological Societies, IUBSاتپشاص ًاسضپایتی
ًوَدُ ٍ توایل خَد سا تِ هلحق ؿذى تپِ اً وپي اختصاصپی
قاس ؿٌاػی اعالم ًوَدًپذ .دس ػپال  0525تپشای اٍلپیي تپاس
یـپپٌْاد تشدپپضاسی کٌگپپشُ تپپیيالوللپپی قپپاس ؿٌاػپپی
( )International Mycological Congress, IMCتَػپپط
دکتش جفشی ایٌؼَسث (( )Geoffrey C. Ainsworthؿکل )7
هطشح ؿذ .یـٌْادی کِ هَسد اػتقثال ٍ حوایت قاتل تَجِ
قاس ؿٌاػپاى قپشاس دشفپت ٍ تٌپاتشایي اً وپي قپاس ؿٌاػپی
تشیتاًیپا ( )British Mycological Society, BMSاقپذام تپِ
تصویندیشی دس هَسد تشدضاسی ًخؼتیي کٌگشُ قپاس ؿٌاػپی
اص طشیق تعییي کویتِ اجشایی ًوپَد .سیاػپت ایپي کویتپِ سا
دکتش ایٌؼَسث عْذُ داس ؿپذ کپِ ًقپؾ تؼپضایی دس تقَیپت
فعالیتّای قاس ؿٌاػی ٍ افضایؾ اًگیضُّا ٍ عالقوٌذیّپای
جْاًی تِ ایي علن داؿتِ اػت.

Fig. 2. Geoffrey C. Ainsworth (1905–1998(.

ػشاً ام ًخؼتیي کٌگشُ تیيالوللی قاس ؿٌاػی ()IMC1
دس ًتی ِ تالؽّای تیٍقفپِ دکتپش ایٌؼپَسث ٍ دکتپش جپاى
ٍتؼتش ( ،)John Websterدتیش کویتِ اجشایی ،دس تاسیخ 4-01
ػوتاهثش ػپال  0530دس ؿپْش اکؼپتش ( )Exeterاًگلپیغ تپا
ؿشکت حذٍد  01کـَس ؿاهل اعضایی اص حپذاقل  70تـپکل
هلی ٍ تیيالوللی قاس ؿٌاػی تشدضاس ؿذ .اص جولِ تصویوات
هْن اتخار ؿذُ طی تشدپضاسی ًخؼپتیي کٌگپشُ تپیيالوللپی
قپپاس ؿٌاػپپی هپپیتپپَاى تپپِ تـپپکیل اً وپپي تپپیيالوللپپی
قپاس ؿٌاػپی ( International Mycological Association,
 )IMAتپپا هـپپاسکت دکتپپش آلکؼپپَ َلَع ( Constantine J.
 )Alexopoulosتِ عٌَاى سئیغ ،دکتپش تپَت ()Colin Booth

Fig. 3. IMC1 – Exeter (1971). A. C.T. Ingold. B. C. Booth.
C. E.G. Simmons, M. Madelin, R. Campbell. D. G.C.
Ainsworth. E. J.A. von Arx. F. F.E. Eckblad, C.J.
Alexopoulos. G. J. Webster. H. E.G. Simmons. I. Campbell,
E.G. Simmons, R. Campbell.

کشف ٍ ًاهگذاري گًَِ جذیذي اس ارگاًیسن قارچ
هاًٌذ اس ایزاى
در ًتيجِ تحقيقبت هطترك اًجبم ضذُ در ثخشص گيبّپسضشنی
هرمس تحقيقبت هٌبثغ طجيؼی ٍ مطشبٍرزی اسشتبى خراسشبى جٌشَثی
(هٌْذض هحوذرضب هيرزایشی) ٍ ّونشبراى ایطشبى از مطشَر آنوشبى
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گًَِ جذیذ ثب گسترش جْشبًی
 ،Thinesرٍی هيسثششبىّششبی  Strigosella africanaاز ای شراى ٍ
اسششپبًيب ٍ  Strigosella brevipesاز ای شراى ثششر اسششبض هَقؼي شت
فيلَشًی ٍ انگَی هتوبیس تسئيٌبت سطَح ااسپَر ،تَصشيف ٍ گشسارش
ضذٍ .جِ تسويِ ایي آرایِ ،زیستگبُّبی ػوَهبً ضٌی هيسثبىّبی آى
است.
& Albugo arenosa Mirzaee

انگَی تسئيٌبت سشطَح ااسشپَر
گًَِ جذیذ Albugo arenosa

ایي متبة در هَرد سبختبر ٍ سبزهبىدّیِ هٌحصر ثِ فرد قبرچّب
ٍ هَجَدات ضجِِقبرچیّ ،وچٌيي جٌجِّبی هختلف زیستضٌبسی
آىّب است .تٌَع قبرچّب ٍ هحصَالت قبرچی ،پيطرفتّبی اخير در
شًتيل ،شًتيل هَننَنی ٍ شًَهيل قبرچّب ٍ ًقص قبرچّب ثِ ػٌَاى
ػَاهل مٌترل زیستیِ ثيوبرگرّبی گيبّی ٍ یطرات آفت در ایي
متبة ثررسی ضذُ است .ػالٍُ ثر آى ارتجبطبت ّنزیستی قبرچّب
ثب گيبّبى ٍ جبًَراى ،ثيوبریّبی قبرچی ػوذُی اًسبى ٍ گيبّبى ٍ
دارٍّبی ضذِقبرچی هَرد استفبدُ ثرای درهبى آىّب ثحث ضذُ
است .متبة یبضر ثِ ّوراُ ٍةسبیت جبهغ آى ثرای استفبدُ
داًطجَیبى مبرضٌبسی ٍ تحصيالت تنويلی تْيِ گردیذُ استّ .ر
یل از  21فصل متبة مبهالً هستقل ثَدُ ،دارای هَضَع هطخص
ٍ هٌبثغ جذاگبًِای است .از ایيرٍ ّر فصل از هتي متبة را هیتَاى
ثرای تورمس رٍی هَضَػبت خبصی هَرد استفبدُ قرار داد.

انگَی تسئيٌبت سشطَح ااسشپَر
گًَِ Albugo candida

ًتبیج ایي پصٍّص در هجلِ  Mycological progressجلذ 23
سبل  3124چبح ضذُ است:
Mirzaee M.R., Ploch S., Runge F., Telle S., Nigrelli
L. and Thines M. (2013). A new presumably
widespread species of Albugo parasitic to Strigosella
spp. (Brassicaceae). Mycological Progress. 12 (1):
45–52.

هعزفی کتاب
قارچ شٌاسی در ایٌتزًت
کتاب زیستشىاسی قارچها
ترجوِ دمتشر رضشب هسشتَفیزادُ قلوفرسشب (داًطشيبر ثخشص گيشبُ-
پسضششنی داًطششگبُ ضششيراز) ٍ هٌْششذض آزادُ یجيجششی (داًطششجَی
دمتری ثخص گيبُپسضنی داًطگبُ ضيراز)
ًبضششر :هرمششس ًطششر داًطششگبّی ٍزارت ػلششَم ،تحقيقششبت ٍ فٌششبٍری
سبل اًتطبر2433 :
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خبروامۀ اوجمه قارچشىاسی ایران
ینششی از تبرًوبّششبی هفيششذ در زهيٌششِ قششبرچ ضٌبسششی ،تبرًوششبی

عالقوٌداى بِ عضَیا در اًجوي قارچشٌا ی ایزاى هی-

http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/fungushost/
 fungushost.cfmهیثبضذ .ایي صفحِ تَسط USDA (United

تَاًٌد رزم عضَیا اًجوي را اس ایا اًجوي بِ آدرس

) States Department of Agricultureهشذیریت هشیضشَد .ثشب
هراجؼِ ثِ ایي صفحِ هیتَاى اطالػشبت هفيشذی در زهيٌشِ راثطشِ
هيسثبى-قبرچ ٍ پرامٌص قبرچّب در ًَایی هختلف دًيب مست ًوَد.

( )http://msir.irدریارا ًوایٌد ٍ پس اس تکویل بِ
آدرس mycologicalsociety@gmail.com
ار ال کٌٌد.
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