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سخن سردبیر
مینا حجازی/دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ــوالت  ــت از محص ــه حفاظ ــاز ب ــع آن، نی ــه و به تب ــی جامع ــت غذای ــور و امنی ــاد کش ــاورزی در اقتص ــت کش ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
کشــاورزی، وجــود دانــش گیاه پزشــکی امــری ضــروری بــه نظــر می رســد. حفــظ گیــاه ، محصــول آن و همچنیــن کمــک بــه بهبــود 
مراحــل رشــدی و تولیــدی آن، در گام اول متوجــه افــرادی اســت کــه بــه کاشــت گیــاه اشــتغال دارنــد و درگام بعــدی در حیطــه ی 
ــه  ــده ب ــج تحمیل ش ــوی رن ــود چاره ج ــی خ ــه تخصص ــالش و مطالع ــا ت ــا ب ــد ت ــکان آمده ان ــت. گیاه پزش ــکی اس ــی گیاه پزش تخصص
گیــاه و محصــول آن در اثــر حضــور عوامــل نامطلوبــی چــون آفــات ، بیمارگرهــا و... باشــند. ماحصــل تحقیــق و پژوهــش ایــن افــراد 
ــردم  ــی م ــن و حت ــایر محققی ــالع س ــار و اط ــانی در اختی ــای اطالع رس ــایر راه ه ــق س ــز از طری ــایت ها و نی ــا، س ــاالت، کتاب ه در مق
قــرار می گیــرد تــا بــا افزایــش دانــش عمومــی افــراد ذی ربــط، تالشــی در اجرایــی شــدن دســت یافته های ایــن محققیــن نیــز صــورت 
گرفتــه باشــد. در ایــن نشــریه نیــز بــا همــت جمعــی از دانشــجویان بــا اســتعداد و فعــال رشــته ی گیاه پزشــکی دانشــگاه تهــران، ســعی 
ــاً  ــکی، خصوص ــیع گیاه پزش ــای وس ــون دنی ــان، پیرام ــر جه ــه در سراس ــورت گرفت ــات ص ــک از مطالع ــد کوچ ــه ای هرچن ــده گوش ش
گیاه پزشــکی کاربــردی را بــا بیانــی شــیوا در اختیــار دانشــجویان عالقه منــد ایــن رشــته و همچنیــن ســایر مخاطبــان آن، قــرار دهیــم.

پــروردگار بــزرگ را شــاکریم کــه پــس از ســال ها مجالــی مهیــا گردیــد تــا بتوانیــم بــا همــکاری دوســتان گرامــی چــرخ نشــریه ی 
گیاه پزشــک را بــه حرکــت بیاندازیــم، بــه همیــن منظــور الزم اســت از اســاتید بزرگــوار جنــاب آقــای دکتــر جوان نیکخــواه و جنــاب 
آقــای دکتــر طالیــی حســنلویی بــرای همراهــی مؤثــر و ارزشمندشــان بــا اعضــای انجمــن علمــی، خصوصــاً گــروه گــردآوری نشــریه 

نهایــت قدردانــی و ســپاس را داشــته باشــم.
ســپاس از دوســتان همــکار در ایــن شــماره کــه تــالش و یــاری نمــوده انــد تــا بخشــی از دانــش کسب شــده ی خــود و نیــز مطالــب 

علمــی روز دنیــا در ایــن حیطــه را در قالــب ایــن نشــریه بــا ســایر دوســتانمان بــه اشــتراک بگذاریــم.
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معرفی اعضای هیئت  علمی گروه گیاه پزشکی

دکترمسعوداحمدزاده

متولد 1346
مرتبه ی دانشگاهی: استاد

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس
دکترا: دانشگاه تهران

کنتــرل  گیاهــی-  بیماری شناســی  تخصصــی:  گرایــش  و  رشــته 
گیاهــی بیماری هــای  بیولوژیــک 

بیولوژیــک در بیماری شناســی گیاهــی،  ارائه شــده: کنتــرل  دروس 
مدیریــت بیماری هــای گیاهــی، باکتری شناســی گیاهــی

متولد 1352
مرتبه ی دانشگاهی: استاد

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

رشــته و گرایــش تخصصــی: حشره شناســی کشــاورزی - کنتــرل 
ــی ــات گیاه ــک آف بیولوژی

ــات  ــا آف ــارزه ب ــول مب ــات، اص ــی آف ــت تلفیق ــده: مدیری دروس ارائه ش
گیاهــی، پویایــی جمعیــت حشــرات، آفــات و بیماری هــای مهــم 

ــی ــبزی و زینت ــز، س ــان جالی گیاه

متولد 1344
مرتبه ی دانشگاهی: استاد

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه ردینگ )انگلستان(

ــوژی و  ــش تخصصــی: حشره شناســی کشــاورزی- فیزیول رشــته و گرای
سم شناســی

دروس ارائه شده: بیوشیمی حشرات، فیزیولوژی غدد و ایمنی

متولد 1347
مرتبه ی دانشگاهی: دانشیار

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

رشــته و گرایــش تخصصــی: بیمــاری شناســی گیاهــی- کنتــرل 
گیاهــی بیماری هــای  بیولوژیــک 

دروس ارائه شــده: برهمکنــش گیــاه، میکروارگانیســم، بیواکولــوژی 
ــان  ــم گیاه ــای مه ــان، بیماری ه ــزاد گیاه ــاری زای خاک ــل بیم عوام
و  ریزوســفر  میکروارگانیســم های  مولکولــی  اکولــوژی  زراعــی، 
فیلوســفر، بیواکولــوژی عوامــل بیمــاری زای خاکــزاد گیاهــان، مدیریــت 

گیاهــی بیماری هــای 

دکتر حسیناللهیاری

دکترعلیرضابندانی

دکترکیوانبهبودی
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معرفی اعضای هیئت  علمی گروه گیاه پزشکی

متولد 1347
مرتبه ی دانشگاهی: استاد

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

رشــته و گرایــش تخصصــی: بیمــاری شناســی گیاهــی - قارچ شناســی 
ــان ــای قارچــی گیاه و بیماری ه

ــی،  ــی گیاه ــاری شناس ــی در بیم ــای مولکول ــده: روش ه دروس ارائه ش
گیاهــی،  بیمارگر هــای  بیماری زایــی  ژنتیــک  قارچ هــا،  ژنتیــک 
در  بیوتکنولــوژی  تکمیلــی،  قارچ شناســی  قارچ هــا،  سیســتماتیک 

گیاهــی بیماری هــای 

متولد 1352
مرتبه ی دانشگاهی: استاد

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

ــوژی  ــاورزی - فیزیول ــی کش ــی: حشره شناس ــش تخصص ــته و گرای رش
سم شناســی و 

ــوژی حشــرات، ژنتیــک مولکولــی حشــرات،  دروس ارائه شــده: بیوتکنول
فیزیولــوژی و رفتارشناســی زنبورعســل، پروکاریــوت هــای بیمــاری زا در 

ــا ــی آفت کش ه ــاری، سم شناس ــات انب ــان، آف گیاه

متولد 1359
مرتبه ی دانشگاهی: دانشیار

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه گرگان

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس
دکترا: دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تخصصی: بیماری شناسی گیاهی - نماتد شناسی
دروس ارائه شــده: بیواکولــوژی نماتد هــا، سیســتماتیک و فیلوژنــی 
ــی  ــی تکمیل ــی، نماتدشناس ــی تکمیل ــا، نماتدشناس ــی نماتد ه مولکول
ــگل  ــای ان ــی، نماتد ه ــول نماتدشناس ــی و اص ــی گیاه 2، نماتدشناس

ــی گیاه

متولد 1352
مرتبه ی دانشگاهی: دانشیار

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز
دکترا: دانشگاه تهران

رشته و گرایش تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی
ــی  ــی، ویروس شناس ــی تکمیل ــی گیاه ــده: ویروس شناس دروس ارائه ش

گیاهــی، روش تحقیــق در بیمــاری شناســی گیاهــی

دکتروحیدحسینینوه

دکترمحمدجواننیکخواه

دکتراکبردیزجی

دکتررامینحیدری



متولد 1357
مرتبه ی دانشگاهی: دانشیار

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

رشته و گرایش تخصصی: حشره شناسی کشاورزی- کنه شناسی
ــوژی، رفتارشناســی و  دروس ارائه شــده: کنه شناســی پیشــرفته )بیواکول
ــای  ــی، کنه ه ــی تکمیل ــی، کنه شناس ــی گیاه ــوژی(، کنه شناس فیزیول

زیــان آور کشــاورزی

دکترحسینصارمی

متولد 1337
مرتبه ی دانشگاهی: استاد

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس
دکترا: دانشگاه سیدنی )استرالیا(

رشــته و گرایــش تخصصــی: بیمــاری شناســی گیاهــی- قارچ شناســی و 
بیماری هــای قارچــی گیاهــان

عوامــل  توکســین های  گیاهــی،  بیماری هــای  ارائه شــده:  دروس 
قارچ هــا اکولــوژی  گیاهــان،  بیمــاری زای 

متولد 1341
مرتبه ی دانشگاهی: دانشیار

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

رشـته و گـررایش تخصصـی: حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی و 
سم شناسی

دروس ارائه شده: فناوری فرموالسیون آفت کش ها، تکنولوژی  مبارزه 
شیمیایی، سم شناسی محیطی، روش های پژوهش در حشره شناسی، 

سم شناسی آفت کش ها

دکترعلیرضاصبوری

متولد 1347
مرتبه ی دانشگاهی: استاد

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس

دکترا: دانشگاه تربیت مدرس
رشته و گرایش تخصصی: حشره شناسی کشاورزی- کنه شناسی

دروس ارائه شــده: بندپایــان زیــان آور انســان و دام، روش هــای پژوهــش 
ــذاری  ــن نام گ ــدی و قوانی ــول رده بن ــاورزی، اص ــی کش در حشره شناس
حشــرات،  رده بنــدی  و  نام گــذاری  قوانیــن  و  اصــول  جانــوری، 
کنه شناســی پیشــرفته )بیواکولــوژی، رفتارشناســی و فیزیولــوژی(، 

ــان ــاص بندپای ــای خ ــدی گروه ه رده بن

دکترقدرتالهصباحی دکترآزادهزاهدیگلپایگانی

.....................................................................................................................................................................................................................
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متولد 1327
مرتبه ی دانشگاهی: استاد

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: دانشگاه داکوتای امریکا
دکترا: دانشگاه ردینگ )انگلستان(

رشته و گرایش تخصصی: سم شناسی محیطی- سم شناسی آفت کش ها

متولد 1353
مرتبه ی دانشگاهی: استاد

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

رشــته و گرایــش تخصصــی: حشره شناســی کشــاورزی- کنتــرل 
بیولوژیــک )پاتولــوژی حشــرات(

دروس ارائه شــده: کنتــرل بیولوژیــک آفــات، بیمارگر هــای آفــات، 
بیوتکنولــوژی  آفت کش هــا،  فرموالســیون  فنــاوری  جانورشناســی، 

ــرات حش

متولد 1343
مرتبه ی دانشگاهی: استاد

محل اخذ مدرک
کارشناسی: جندی شاپور

کارشناسی ارشد: دانشگاه الوال )کانادا(
دکترا: دانشگاه الوال )کانادا(

رشــته و گرایــش تخصصــی: حشره شناســی کشــاورزی- اکولــوژی، 
ــک ــرل بیولوژی ــی و کنت رفتارشناس

دروس ارائه شــده: اکولــوژی حشــرات، رفتارشناســی حشــرات، مقاومــت 
گیاهــان بــه آفــات، مدیریــت آفــات گلخانــه

متولد 1355
 مرتبه ی دانشگاهی: دانشیار

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه گرگان

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکترا: دانشگاه تهران

رشــته و گرایــش تخصصــی: بیمــاری شناســی گیاهــی - قارچ شناســی 
ــان ــای قارچــی گیاه و بیماری ه

همزیســت،  قارچ هــای  قارچ هــا،  فیزیولــوژی  ارائه شــده:  دروس 
خــاص  گروه هــای  )رده بنــدی  پیشــرفته  عملــی  قارچ شناســی 
ــک  ــی، ژنتی ــوه، قارچ شناس ــان می ــم درخت ــای مه ــا(، بیماری ه قارچ ه
ــذر، بیماری هــای مهــم گیاهــان جالیــز،  ــی، بیمــاری شناســی ب مولکول

ــی ــبزی، زینت س

دکتراحمدعاشوریدکترخلیلطالبیجهرمی

دکترخلیلبِردیفتوحیفردکتررضاطالییحسنلویی
.....................................................................................................................................................................................................................
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متولد 1339
مرتبه ی دانشگاهی: دانشیار

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس
دکترا: دانشگاه الوال )کانادا(

رشــته و گرایــش تخصصــی: حشره شناســی کشــاورزی- کنتــرل 
بیولوژیــک آفــات

حشره شناســی  زراعــی،  گیاهــان  مهــم  آفــات  ارائه شــده:  دروس 
کشــاورزی، رفتارشناســی حشــرات، کنتــرل بیولوژیــک آفــات، حشــرات 

زنبورعســل و  گرده افشــان 

متولد 1343
مرتبه ی دانشگاهی: دانشیار

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید چمران اهواز
دکترا: دانشگاه تهران

رشته و گرایش تخصصی: حشره شناسی کشاورزی - بیوسیستماتیک
دروس ارائـه  شده: تنوع زیستـی بندپایان، رده بنـدی گـروه های خـاص 

بندپایان،  آفات مهم درختـان میوه، رده بندی حشرات، بیوسیستماتیـک 
جانوری، حشرات گرده افشان و زنبورعسل، حشره شناسی 2

متولد 1359
مرتبه ی دانشگاهی: استادیار

محل اخذ مدرک
کارشناسی: دانشگاه کرمان

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
دکتری: دانشگاه واخنینگن )هلند(

رشته و گرایش تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
دروس ارائه شــده: مبانــی بیمــاری شناســی گیاهــی، بیماری هــای 

ــی گیاه

دکترجاماسبنوذریدکترسیدحسینگلدانساز

دکترامیرمیرزادیگوهری
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امیداتقیا،دانشجویدکتریبیماریشناسیگیاهی

پردیسکشاورزیومنابعطبیعیدانشگاهتهران

Nature Genetics مصاحبه با دکتر امیر میرزادی گوهری به بهانه چاپ مقاله ایشان در نشریه

با سالم
لطفًاخودتانراکاملمعرفیبفرمِائید.

لطفــًااهمیــتعلــمبیمــاریشناســیوقارچشناســیگیاهــی
رادردنیــایامــروزهبــرایعالقهمنــدانبفرمائیــد.

ــریح ــودراتش ــیخ ــایپژوهش ــصوزمینه ه ــًاتخص لطف
ــد. بفرمایی

ــن  ــل بی ــده تعام ــی بن ــه پژوهش ــری زمین ــع در دوره ی دکت درواق
ــرای ژن پیــروی  ــود کــه ایــن تعامــل از نظریــه ژن ب ــوژن ب گیــاه و پات
می کنــد. مــا در ایــن پژوهــش بــا یــک گــروه انگلیســی و فرانســوی در 
ــدم شناســایی  ــک ژن موردنظــر را در گن ــاً ی ــه نهایت ــم ک ــاط بودی ارتب

ــاد در یــک  کردیــم و بعــد از مدت زمــان طوالنــی و درگیــری افــراد زی
ــه چــاپ رســاندیم. ــه معتبــر و مجلــه ی بســیار معتبــر ب مقال

لطفًابخشیازنتایجبهدستآمدهخودراشرحدهید.
ــال  ــد، دو س ــروع ش ــال 2009 ش ــم از س ــام دادی ــه انج کاری ک
روی موضوعــی کارکردیــم کــه مــی دانســتیم بــه نتیجــه ای نخواهیــم 
رســید. در واقــع دو ســال بیشــتر بــه یادگیــری تکنیــک هــای مولکولــی 
صــرف شــد کــه تجــارب بســیار خوبــی کســب کــردم؛ و بعــدازآن کار 
اصلــی خــود را شــروع کــردم کــه شناســایی ژن هــای بیمــاری زا در ایــن 
قــارچ بــود. در واقــع می تــوان گفــت از دوره دکتــری دو مقالــه خیلــی 
 Molecular Plant Pathology ــر ــیار معتب ــه بس ــوب در مجل خ
ــی  ــی گیاه ــی مولکول ــاری شناس ــم بیم ــه ی عل ــه ای درزمین ــه مجل ک
اســت کــه بســیار معتبــر و باکیفیــت Q1 و ایمپکــت تقریبــاً 5 اســت و 
چنــد مقالــه دیگــر در مجلــه Fungal Genetic and Biology بــا 

ــه چــاپ رســاندیم. ایمپکــت 3 و کیفیــت Q1 ب
ــم؛ 1.  ــار می کن ــه آن افتخ ــده ب ــه بن ــری ک ــزرگ دیگ ــتاورد ب دس
ــه دارای  ــر Nature Genetics ک ــیار معتب ــه بس ــه در مجل ــاپ مقال چ
ــی  ــه Review باراهنمای ــت.2. دو مقال ــت Q1 اس ــت 30 و کیفی ایمپک
دکتــر Gerrit H.J.Kema و مشــاوره ی دکتــر محرابــی در مجلــه 
ــت  ــت Q1 و ایمپک Annual Review of Phytopathology باکیفی
10 بــه چــاپ رســاندیم و مــا دومیــن ایرانــی بودیــم کــه توانســتیم در 

ــه Review داشــته باشــیم. ــک مقال ــال ی ــن ژورن ای
چهعواملیبهشمادراینموفقیتکمککرده؟

در وهلــه اول توجــه خــدا بــوده و دعــای خیــر پــدر و مــادر و بعــد 
عوامــل و افــراد دیگــر کــه در مســیر زندگــی بنــده قــرار گرفتنــد تأثیــر 
ویــژه ای گذاشــتند؛ امــا »امیــد« اولیــن گام اســت کــه بــدون داشــتن 

بنــده امیــر میــرزادی گوهــری متولــد 
ــتم. ورودی  ــان هس ــهر کرم 1359/4/27 در ش
رشــته  کارشناســی  مقطــع   1378 ســال 
ــان  ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش ــکی دانش گیاه پزش
ارشــد  کارشناســی   1383 ســال  ورودی  و 
ــا رتبــه دوم  رشــته بیمــاری شناســی گیاهــی ب
ــه  ــتم، پایان نام ــران هس ــگاه ته ــوری دانش کش
ــر  ــی دکت ــده، باراهنمای ــد بن ــی ارش کارشناس
جــوان نیکخــواه، مشــاوره دکتــر عباســی و 
دکتــر حجارنــد در ســال 1385 بــه پایــان 
ــی در  ــد از قبول ــان بع ــان زم ــید و در هم رس
ــال 1388  ــرداد س ــوم، در م ــیه وزارت عل بورس
واخنینگــن  دانشــگاه  و  هلنــد  کشــور  بــه 
کــه یکــی از بهتریــن دانشــگاه ها در رشــته 
کشــاورزی و علــوم زیســتی اســت رفتــم و دوره 
ــر نظــر پروفســور  دکتــری را از ســال 2009 زی

Gerrit H.J.Kema و پروفســور De.Wit شــروع کــردم. در ســال 2014 
بنــده از رســاله خــود دفــاع کــردم و یــک دوره دوســاله فــوق دکتــری 
ــا  ــوز ب ــی م ــاری پانامای ــرل بیم ــورد کنت ــگاه در م ــن دانش را در همی
همــکاری پروفســور Gerrit H.J.Kema انجــام دادم و درنهایــت از ســال 

ــدم. ــران درآم ــگاه ته ــتخدام دانش ــه اس 2015 ب

ــام  ــداد و ارق ــا یکســری اع ــای درســم را ب ــده همیشــه کالس ه بن
مربــوط بــه علــم گیاه پزشــکی شــروع مــی کنــم تــا دانشــجویان هرچــه 
بهتــر بــه اهمیــت ایــن موضــوع پــی ببرنــد. در کتــاب آگریــوس جلــد 
ــج بیان شــده ســه عامــل مهــم حشــرات، علف هــای هــرز و عوامــل  پن
ــارت  ــن خس ــه ای ــد ک ــی کنن ــارت وارد م ــان خس ــه گیاه ــاری زا ب بیم
ــت  ــا 14/1% اس ــهم بیماری ه ــدار س ــن مق ــه از ای ــت ک 36/5% اس
ــا  ــوالت دنی ــن 14/1% کل محص ــن رفت ــان دهنده از بی ــع نش و درواق
ــن %14/1  ــه ای ــد ک ــبه کردن ــت و محاس ــا اس ــن پاتوژن ه ــر ای در اث
ــدار در کشــور های  ــن مق ــون دالر اســت. ای ــه 22 بیلی ــه لحــاظ هزین ب
خیلــی پیشــرفته اعــداد و ارقــام بســیار باالتــری اســت و در بیــن ایــن 
ــه توجــه  ــاز ب ــه نی ــد ک ــا نقــش بســیار مهمــی دارن ــا قارچ ه بیمار گره

ــد. و شناســایی دارن

.....................................................................................................................................................................................................................
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ــتن  ــد 2. داش ــم. 1. امی ــده نداری ــرای آین ــزه ای ب ــچ انگی ــد هی امی
ــتند و  ــم هس ــل مه ــدف، دو عام ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــه منظ برنام
ــارک  ــاه مب ــام م ــال در ای ــتکار. به عنوان مث ــتن پش ــا داش ــد از آن ه بع
رمضــان بعــد از ســحری در آزمایشــگاه مشــغول بــه کار بودیــم تــا اذان 

ــم. ــرک می کردی ــگاه را ت ــد ازآن آزمایش ــح و بع صب
و در دوره ی دکتــری بنــده بــه Hard Worker لقــب گرفتــه بــودم 
ــه کار  ــام تعطیــل شــنبه و یکشــنبه هــم در آزمایشــگاه مشــغول ب و ای

بــودم.
اطالعیازهمورودی هایدورهارشدخوددارید؟

ــا  ــی از آن ه ــده اطــالع دقیق بن
نــدارم مگــر تعــداد معــدودی از 
ــت   ــه هیئ ــر فرزان ــه دکت ــا ک آن ه
علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــم ســحر پیغامــی  مــی باشــند. خان
حــال  در  بیولوژیــک  کنتــرل  در 
هیئت علمــی  عضــو  حاضــر 
موسســه تحقیقــات اویــن هســتند. 

خانــم بهــار کریمیــان عضــو هیئت علمــی تحقیقــات نهــال و بــذر کــرج 
هســتند.

درزندگیتصمیماشتباهیداشتیدکهآنراتصحیحکنید؟
ــیمان  ــه پش ــتم ک ــتباهی نداش ــم اش ــبختانه تصمی ــر. خوش نخی
شــوم، مســیری کــه بــرای خــودم برگزیــدم آرزوی هیئت علمــی شــدن 
دانشــگاه تهــران بــود کــه در ســایه لطــف خداونــد و تــالش خــود بــه 

ــیدم. آن رس
آیاازاینکهبهایرانبازگشتیدپشیماننیستید؟

ــم  ــی داری ــواد آزمایشــگاهی محدودیت های ــه لحــاظ م ــفانه ب متأس
امــا پشــیمان نیســتم.

برایتقویتزبانانگلیسیچهراهکارهاییداشتید؟
در مــورد زبــان انگلیســی بــرای ایجــاد زمینــه یکســری کالس هــا را 
رفتــم و بعــد تمریــن و تکــرار بــود کــه ضمــن ایــن نکتــه زبان انگلیســی 
بنــده بســیار ضعیــف بــود. بعــد از بورســیه شــدن فرجــه شــش ماهــه به 
مــا دادنــد تــا زمــان بــرای کســب نمره زبــان داشــته باشــیم. مــن در آن 
زمــان نــزد معلــم خصوصــی زبــان انگلیســی را کامــل یــاد گرفتــم و در 

آن بــازه زمانــی موفــق بــه کســب نمــره قبولــی IELTS شــدم.
چهتوصیه ایداریدبرایدوستانیکهقصدتحصیلدرخارجاز

کشوررادارند؟

ــدا  ــه ابت ــد ک ــدا هــدف خــود را از زندگــی مشــخص کنن ــد ابت بای
بایــد بــر پژوهشــی خــوب انجــام داده باشــند و در یــک ژورنــال معتبــر 
بــه چــاپ رســانده باشــند و بعــد در یکســری ســایت ها جســتجو کــردن 

و بــاال بــردن CV و نمــره زبــان از شــرایط آن هــا اســت.
اهلورزشهستید؟

ــم  ــی رفت ــب روز یکشــنبه ها ورزش م ــن مرت در دانشــگاه واخنینگ
و در ایــران هــم ســه روز در هفتــه ایــن کار را انجــام مــی دهــم. مــن 
ــدار  ــودم ضمــن ایــن کــه طرف ــان ب ــازی می کــردم و دروازه ب ــال ب فوتب

تیــم پرســپولیس هســتم.
آقایدکترتابهحالدرموردکارآفرینبودنفکرکردهاید؟

کارآفریــن بــودن موضــوع بســیار مهمــی اســت و بنــده راجــع بــه 
آن فکــر کــرده  ام و شــاید در آینــده بتــوان کاری را باهمــت همــکاران و 

موفقیتراچگونهتوصیفمیکنید؟
ــرای مــن حاصــل می شــود کــه  ــه نظــر بنــده موفقیــت زمانــی ب ب
ــی ف ام  ــه در زندگ ــی ک ــه و اهداف ــه آن برنام ــم و ب ــی باش ازخودراض
ــی  ــدگاه هرکس ــت از دی ــال موفقی ــا این ح ــم ب ــرده  ام برس ــف ک تعری
ــوده ام  ــی ب ــم آدم موفق ــر می کن ــال فک ــی دارد و تابه ح ــف خاص تعاری

ــیده ام. ــته ام رس ــه داش ــی ک ــه برنامه های ــرا ب زی

بــاچــهشــرایطســختیدردورانتحصیــلیــاکارتــانمواجــه
بودهایــدوآنرابــهنتایــج
ــد؟ ــلکردهای ــیتبدی مثبت

بنــده بــا دو تنگنــا در زندگی ام 
ــبختانه  ــه خوش ــده ام ک ــه ش مواج
بــا مشــورت هایی کــه گرفتــه ام 
بــا  را  مرحلــه  دو  آن  توانســته ام 
ــر  ــت س ــت پش ــربلندی و موفقی س

ــذارم. بگ
اول، ســال 1384 و هم زمانــی قبولــی بنــده در دوره دکتــری 
ــکل  ــن. مش ــگاه واخنینگ ــیه دانش ــن بورس ــران و همچنی ــگاه ته دانش
ــد از  ــده بای ــل بورســیه بن ــه شــدن کام ــرای پذیرفت ــه ب ــود ک اینجــا ب
ــل  ــه دلی ــان ب ــی دادم و در آن زم ــران انصــراف م ــری دانشــگاه ته دکت
تعریف هــا و مشــکالت گرفتــن مــکان در دانشــگاه مقصــد اکثــر 
ــن بنــده پــس از مشــورت از دکتــری  درخواســت ها رد می شــد؛ بنابرای
ــیه ی  ــد در بورس ــاری خداون ــه ی ــراف دادم و ب ــران انص دانشــگاه ته

ــدم. ــه ش ــن پذیرفت ــگاه واخنینگ دانش
ــه اینکــه دانشــگاه واخنینگــن بعــد از شــش مــاه  ــا توجــه ب دوم، ب
ــد خــود انجــام می دهــد  ــی را در مــورد دانشــجویان ورودی جدی ارزیاب
ــود  ــور خ ــه کش ــد ب ــود بای ــق نش ــی موف ــن ارزیاب ــی در ای ــر کس و اگ
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــدور نب ــل مق ــه تحصی ــکان ادام ــت و ام بازمی گش
ــی می شــد و بنــده  ــه کارهــای مولکول ــوط ب ــی بنــده مرب این کــه ارزیاب
ــن کار را  ــودم و ای ــداده ب ــام ن ــی را انج ــی خاص ــران کار مولکول در ای
مشــکل تر می کــرد، درنهایــت بــا تــالش خــودم و کمــک اســتاد 
ــتم وب  ــر گذاش ــت س ــز پش ــن کار را نی ــختی ای ــی ام س ــاور ایران مش
صــورت مثبــت ارزیابــی شــدم و کارم را در دانشــگاه واخنینگــن ادامــه 

دادم.
درکارتانبهچهچیزیبیشترافتخارمیکنید؟

ــه  ــواب داد، ب ــوان ج ــف می ت ــای مختل ــؤال را از جنبه ه ــن س ای
ــه  ــزو س ــه ج ــن ک ــگاه واخنینگ ــل در دانش ــه تحصی ــی ب ــاظ علم لح

ــم. ــار می کن ــت افتخ ــان اس ــر جه ــگاه برت دانش
ــگاه  ــدنم در دانش ــول ش ــه قب ــز ب ــخصی نی ــی ش ــاظ زندگ ــه لح ب
ــه  ــران ب ــگاه ته ــان و از دانش ــک در کرم ــهر کوچ ــک ش ــران از ی ته
ــادر بزرگــوارم کــه همــواره  ــدر و م دانشــگاه واخنینگــن و همچنیــن پ

مشــوق بنــده در ایــن مســیر بوده انــد افتخــار می کنــم.

آقایدکترحرفآخر...
آرزوی موفقیت و تندرستی برای تمام دانشجویان دارم.

:Nature Geneticsلینکمقالهچاپشدهیایشاندرژورنال
https://www.nature.com/articles/s9-0052-018-41588

درواقــع در دوره ی دکتــری زمینــه پژوهشــی بنــده تعامــل بیــن 
گیــاه و پاتــوژن بــود کــه ایــن تعامــل از نظریــه ژن بــرای ژن پیــروی 
می کنــد. مــا در ایــن پژوهــش بــا یــک گــروه انگلیســی و فرانســوی در 
ارتبــاط بودیــم کــه نهایتــاً یــک ژن موردنظــر را در گنــدم شناســایی 
کردیــم و بعــد از مدت زمــان طوالنــی و درگیــری افــراد زیــاد در یــک 

مقالــه معتبــر و مجلــه ی بســیار معتبــر بــه چــاپ رســاندیم.

دیگــر دوســتان و همچنیــن دانشــجویان انجــام داد.

.....................................................................................................................................................................................................................

ستان97
ت،زم

س
ستم،دورهجدید،شمارهنخ

ک،سالبی
شجوییگیاهپزش

فصلنامهعلمی-دان

8

مصـاحبـه



مفاهیم و اهمیت دسته بندی خطرات آفت کش ها
بههمراهنقدیبردستهبندیخطراتآفتکشهادرایران

حشره شناســی  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  قبــادی/  حمیــد 
ــران ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــاورزی پردی کش

مقدمه:
ــعه  ــت توس ــر جه ــزاری اجتناب ناپذی ــاورزی اب ــای کش آفت کش ه
ــانی اســت و در  ــع انس ــی در جوام ــواد غذای ــه بیشــتر م ــد هرچ و تولی
شــرایط فعلــی، کمبــود و یــا نبــود آن می توانــد ســبب نابــودی بخــش 
عظیمــی از محصــوالت کشــاورزی تولیــدی جهــان گــردد و در پــی آن 
فقــر، گرســنگی و نابــودی بخــش عظیمــی از جمعیــت جهــان بــه وقــوع 
خواهــد پیوســت. از طــرف دیگــر وجــود و یــا تولیــد ترکیبــات آفت کــش 
کــه در نــگاه عمــوم مــردم به اصطــالح »ســم« خوانــده می شــود، 
مضــرات فراوانــی را بــه ترتیــب بــرای تولیدکننــدگان آفت کــش، 
ــی  ــواد غذای ــدگان م ــت مصرف کنن ــده و درنهای ــاورزان مصرف کنن کش
ــود  ــه متوجــه انســان خواهــد ب ــی اســت ک ــن مضــرات خطرات دارد. ای
کــه خــود ابعــاد مختلفــی دارد؛ امــا »خطــر« یــک ترکیــب شــیمیایی و 
ــان  ــد. انس ــددی باش ــیار متع ــوارد بس ــد م ــش می توان ــا آفت ک در اینج
ــد  ــد و می دان ــی از نظــام محیط زیســت می دان دوراندیــش خــود را جزئ
ــرای خــود اوســت.  ــت خطــر ب ــرای محیط زیســت درنهای ــه خطــر ب ک
ــای  ــرات آفت کش ه ــه خط ــی ب ــگاه کارشناس ــم ن ــر بخواهی ــس اگ پ
کشــاورزی داشــته باشــیم، ابعــاد مختلــف زیســت محیطی و انســانی را 
بایــد لحــاظ کنیــم. خطــرات زیســت محیطی شــامل خطــر آلودگــی آب 
در روان آب هــا، ســفره های آب هــای زیرزمینــی، خطــر آلودگــی هــوا و 
ــان،  ــامل گیاه ــداران )ش ــمومیت های جان ــودی و مس ــر ناب ــاک، خط خ
جانــوران و میکروارگانیســم ها و ...( و غیــره اســت. خطــرات ایــن 
ترکیبــات بــرای انســان نیــز ابعــاد پیچیــده ای دارد. عــالوه بــر خطــرات 
ــاظ  ــتی لح ــز بایس ــش نی ــات آفت ک ــن ترکیب ــرات مزم ــندگی، اث کش
گــردد. خطــرات مزمــن نیــز خــود ابعــاد وســیعی پیــدا می کنــد، ماننــد 
ســرطان زایی، ناهنجاری هــای جســمی و روحــی، تومــور زایــی، نازایــی 
ــی،  ــای عصب ــواع بیماری ه ــروز ان ــل، ب ــاروری و تولیدمث ــکالت ب و مش
... جملگــی از خطــرات مزمــن آفت کش هــا  پوســتی، گوارشــی و 
ــش  ــب آفت ک ــر ترکی ــی ه ــوارد فن ــا و م ــن توصیه ه ــتند. همچنی هس
می توانــد بــر میــزان خطــر آن هــا تأثیرگــذار باشــد. بــرای مثــال بدیهــی 
ــری  ــس طوالنی ت ــن دوره کارن ــی میانگی ــدر آفت کش ــه هرچق ــت ک اس
در گیاهــان میزبــان داشــته باشــد می توانــد خطــرات انســانی بیشــتری 
 LD50 نیــز داشــته باشــد، امــا ایــن شــاخص پنهــان، لزومــاً بــا شــاخص
در نظــر گرفته شــده در دســته بندی خطــر آفت کش هــا در یــک 

ــد. ــاوت باش ــد متف ــت و می توان ــتا نیس راس
و  پرخطــر  گــروه  ســه  بــه  کشــاورزی  ســموم  دســته بندی 
ــه  ــا ک ــاخص  LD50 آن ه ــاظ ش ــه لح ــط ب ــر فق ــط خطر و کم خط متوس
بــه اســتناد مــوارد منتشرشــده WHO و EPA اســت، ابتدایــی و ســاده 
ــی  ــرات ناش ــوز خط ــا هن ــه م ــد ک ــان می ده ــد و نش ــر می رس ــه نظ ب
ــم!  ــح درک نکرده ای ــل و صحی ــور کام ــا را به ط ــرف آفت کش ه از مص
ــره ای از  ــد گ ــیمیایی نمی توان ــواد ش ــرات م ــا از خط ــف م درک ضعی
ــا ســر نخواهــد زد.  ــا بگشــاید و رفتارهــای کارآمــدی از م مشــکالت م
ــه خواســته  ــران بســتگی ب ــه در ای ــن دســته بندی های صــورت گرفت ای
ــز  ــی نی ــم  نگاه ــش نی ــرات آفت ک ــرای خط ــا ب ــر م ــاًل اگ ــا دارد. مث م
ــه  ــاً ب ــد صرف ــه حفاظــت از محیط زیســت خــود داشــته باشــیم، نبای ب

ــم. ــا کنی ــش اکتف ــاخص LD50 آفت ک ش

چگونگیمعرفیسطحومیزانخطرآفتکشها
بســیاری  ارزیابی هــای  آفت کش هــا  خطــرات  ارزیابــی  بــرای 
ــازمان  ــی WHO )س ــازمان های بین الملل ــول س ــود دارد. به طورمعم وج
و  محیط زیســت(  از  حفاظــت  )آژانــس   EPA جهانــی(،  بهداشــت 
هرکــدام   ... و  ســرطان(  تحقیقــات  بین المللــی  )آژانــس   IARC
برخــی از ترکیبــات آفت کــش را مــورد ارزیابــی و خطــرات آن را 
ــر  ــالک خط ــد. م ــدی کرده ان ــود طبقه بن ــتانداردهای موج ــق اس طب
ــور پســتاندار(،  ــک جان ــوان ی ــرای انســان )به عن ــش ب ــات آفت ک ترکیب
 LC50 ــن ــتی و همچنی ــی و پوس ــل LD50 گوارش ــاخص  هایی از قبی ش
تنفســی اســت. مقــدار LD50 دزی از ترکیــب اســت کــه می توانــد 
ــت  ــا 50% جمعی ــرد ی ــن بب ــده را از بی ــود زن ــال 50%  موج به احتم
ــی از  ــز غلظت ــاخص LC50 نی ــود. ش ــته ش ــه کش ــرض قرارگرفت در مع
ترکیــب اســت کــه به احتمــال 50% موجــود زنــده یــا 50% جمعیــت 
 LD50 ــای درمــی آورد. اعــداد تعیین شــده در معــرض قرارگرفتــه را از پ
ــان  و LC50 طبــق دســته بندی مشــخصی ســطوح مختلــف خطــر را بی
ــوه  ــرات بالق ــل خط ــدول ذی ــق ج ــال WHO طب ــرای مث ــد. ب می کن

ــت: ــرده اس ــدی ک ــموم را طبقه بن س

آژانــس حفاظــت از محیط زیســت نســبت بــه میــزان LD50 عالئــم 
هشــداری را کــه  می بایســت بــر روی برچســب آفت کش هــا قیــد 

گــردد، تعریــف کــرده اســت:

طبقه بندی هــای صــورت گرفتــه ازنظــر درجــه خطــر ســموم 
کشــاورزی بســته بــه ســمت حــاد ترکیبــات اســت؛ امــا امــروزه 
ســمیت های مزمــن ترکیبــات شــیمیایی بســیار مهم تــر از ســمت 
حــاد معرفی شــده اســت؛ زیــرا در ســمیت های مزمــن به مــرور و 
ــرد دچــار  ــم و پیشــرفت بیماری هــا و ناهنجاری هــا ف ــدون درک عالئ ب
عــوارض مختلــف ســالمتی می شــود و در حــال حاضــر بســیاری از ایــن 
ــن ســمیت های  ــده اســت. یکــی از ای ــاکان ناشــناخته مان ــوارض کم ع
مزمــن را می تــوان تــوان ســرطان زایی آفت کش هــا معرفــی کــرد. 
ــرطان )IARC( و  ــات س ــی تحقیق ــس بین الملل ــاس آژان ــن اس ــر ای ب
ــدام  ــکا، هرک ــا و امری ــت )EPA( اروپ ــت از محیط زیس ــازمان حفاظ س
ســرطان زا بــودن برخــی از ترکیبــات شــیمیایی را دســته بندی و اعــالم 
کرده انــد. بــرای مثــال گروه بنــدی )IARC( طبــق جــدول ذیــل اســت.

.....................................................................................................................................................................................................................
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با توجه به اطالعات فوق نگاهی به شاخص های سمیت LD50 و گروه بندی های آفت کش های غالب کشور می اندازیم:

ــود کــه خطــر فقــط  ــر بیان شــده ب ــاک هســتند. پیش ت ترکیباتــی مثــل کلرپیریفــوس، ماالتیــون و دیکلــرووس از طریــق تنفــس نیــز خطرن
ــم  ــن ه ــرات مزم ــا دارای اث ــات شــیمیایی باألخــص آفت کش ه ــه ترکیب ــوالً هم ــی دارد. معم ــای مختلف ــه جنبه ه ــرات کشــندگی نیســت، بلک اث
هســتند. بــرای مثــال و مطابــق جــدول بــاال ترکیبــی مثــل ماالتیــون کــه بــه گــروه ســموم کم خطــر تعلــق دارد امــا طبــق رتبه بنــدی خطــرات 
ــرای انســان  ــه شــاید ب ــی ک ــروه 2A )ترکیبات ــات ســرطان )IARC( در گ ــی تحقیق ــس بین الملل ــات منتشرشــده آژان ــق اطالع ســرطان زایی مطاب

ــار ســنجش خطــرات آفت کش هــا شــاخص LD50 آن هــا نیســت. ــاً معی ــه اســت. پــس لزوم ســرطان زا باشــند( قرارگرفت

میزان خطر با شاخص LD50 یک جانبه بوده و برای مثال فقط سمیت حاد گوارشی را لحاظ می کند. 

.....................................................................................................................................................................................................................
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الزم اســت کــه پیرامــون خطــرات و عــوارض ســوء ترکیبــات 
آفت کــش بــر ســالمت انســان جــدای از بحــث اثــر کشــندگی و اثــرات 
ــته  ــی داش ــی توجه ــمی و روان ــرات جس ــایر خط ــه س ــرطان زایی ب س
ــی،  ــی، جهش زای ــاروری، نازای ــد ناب ــده ای مانن ــکالت عدی ــیم. مش باش
ــایر  ــاب و س ــزی و اعص ــای مغ ــیاری از بیماری ه ــی و بس ــور زای توم
ــاً در  ــران، خصوص ــه در ای ــی ک ــق مطالعات ــک طب ــالالت فیزیولوژی اخت
مــورد حشــره کش های ارگانوفســفره صــورت گرفتــه اســت، حائــز 

ــت اســت. اهمی
سمومشیمیاییوانسان:

ــداران  ــات، جان ــا در بافت هــای انســان، حیوان ــده آفت کش ه باقیمان
آبــزی و پرنــدگان در سراســر جهــان قابل ردیابــی اســت. از میــان 
انــواع آفت کش هایــی کــه در دســترس هســتند، حشــره کش های 
ارگانوفســفره و کاربامــات بیشــتر از ســایرین مورداســتفاده قــرار 

می گیرنــد.
ــاه و  ــی کوت ــالالت نورولوژیک ــب اخت ــواد موج ــن م ــا ای ــاس ب تم
ــد  ــه چن ــک ک ــاد کولینرژی ــش ح ــرات افزای ــامل: 1( اث ــدت ش بلندم
ــا چنــد ســاعت بعــد از تمــاس اتفــاق می افتــد، 2( ســندروم  دقیقــه ی
حــد واســط تأخیــری کــه روی ماهیچه هــا اثــر می گــذارد و بــه فاصلــه 
ــک  ــد، 3( ی ــاد رخ می ده ــودی از مســمومیت ح ــد از بهب ــد روز بع چن
ــای  ــی از مهارکننده ه ــط برخ ــه توس ــری ک ــی تأخی ــی محیط نوروپات
ــس از  ــا پ ــوالً هفته ه ــود و معم ــاد می ش ــتراز ایج ــن اس ــتیل کولی اس
ــدت  ــک طوالنی م ــرات نورولوژی ــد و 4( اث ــاق می افت ــاد اتف ــه ح مواجه
ــر  ــود. ازنظ ــاد ش ــال ها ایج ــا س ــا ی ــد از ماه ه ــت بع ــن اس ــه ممک ک
فارماکولوژیکــی، تمــام ایــن ترکیبــات )فســفره و کاربامــات( مهارکننــده 
ــه تجمــع  ــم حادشــان ب ــم اســتیل کولیــن اســتراز هســتند و عالئ آنزی
اســتیل کولیــن نســبت داده می شــود و بنابرایــن ســمیت کولینرژیــک 
ــک  ــدا از تحری ــه ج ــد ک ــان می دهن ــواهد نش ــد. ش ــان می دهن را نش
بیش ازحــد کولینرژیــک، مهارکننده هــای اســتیل کولیــن اســتراز 

ــد. ــز می گردن ــک نی ــای گلوتاماترژی ــردن نورون ه ــال ک ــب فع موج
ــره داران  ــرای مه ــا ب ــایر آفت کش ه ــتر از س ــا بیش ــفره ه ارگانوفس
ســمی هســتند. امــروزه، اســتفاده از حشــره کش های ارگانوفســفره 
ــت و  ــی محیط زیس ــب آلودگ ــاورزی موج ــی و کش ــت عموم در بهداش
ــی  ــل، نگران ــن دلی ــه همی ــردد. ب ــن می گ ــاد و مزم مســمومیت های ح
ــر  ــی و ذخای ــوالت غذای ــره کش ها در محص ــن حش ــع ای ــورد تجم در م
آبــی رو بــه افزایــش اســت. همچنیــن کارگرانــی ک به صــورت مســتقیم 
بــا ایــن ترکیبــات تمــاس دارنــد به صــورت جــدی در معــرض خطرنــد. 
ــا ارگانوفســفره هــا از راه هــای گوارشــی، تنفســی و پوســتی  مواجهــه ب
اتفــاق می افتــد. مســمومیت بــه ســبب اســتفاده کشــاورزی، خودکشــی 
یــا تمــاس اتفاقــی ایجــاد می گــردد. اثــر بالینــی اصلــی مســمومیت بــا 
ــم  حشــره کش های ارگانوفســفره شــامل مهــار برگشــت ناپذیر ایــن آنزی
در خــون و سیســتم عصبــی مرکــزی اســت کــه موجــب تجمــع اســتیل 
ــی  ــکارینی و نیکوتین ــای موس ــد گیرنده ه ــت بیش ازح ــن و فعالی کولی
ــع  ــرعت تجم ــردد. س ــرگ گ ــه م ــر ب ــد منج ــه می توان ــود ک می ش
ــاد  ــمومیت ح ــتگی دارد. مس ــره کش بس ــه دز حش ــن ب ــتیل کولی اس
ــده ای و  ــح غ ــش ترش ــا افزای ــراه ب ــک هم ــران کولینرژی ــورت بح به ص
ــن،  ــد؛ بنابرای ــروز می کن ــوز و فاسیکوالســیون ماهیچــه ای ب ضعــف، می
ــزی و  ــی مرک ــتم عصب ــفره در سیس ــات ارگانوفس ــی ترکیب ــل اصل عم
محیطــی اســت، هرچنــد کــه ایــن ترکیبــات هــم در مســمومیت حــاد و 
هــم مزمــن فرآیندهــای ردوکــس را مختــل کــرده، فعالیــت آنزیم هــای 

آنتی اکســیدان را تغییــر می دهنــد و موجــب افزایــش لیپیــد پــر 
ــواهد  ــالوه، ش ــوند. به ع ــا می ش ــیاری از ارگان ه ــیون در بس اکسیداس
آزمایشــگاهی ارتبــاط کمــی بیــن آســیب ارگان و درجــه مهــار آنزیــم 

.)2008 ,Eaton et al(  ــد ــان می دهن ــفره را نش ــی از ارگانوفس ناش
سمومشیمیاییومحیطزیست

تــا به حــال هــر آنچــه شــرح داده شــد خطراتــی بــود کــه متوجــه 
ــدن  ــت ش ــل از ثب ــش قب ــول آفت ک ــر مولک ــا ه ــود؛ ام ــان می ش انس
ــته و  ــر گذاش ــت س ــز پش ــیکولوژیکی را نی ــات اکوتوکس ــد مطالع بای
اطالعــات آن منتشــر شــود. بــرای مثــال اطالعــات سم شناســی محیــط 
ــت  ــش از 5000 اس ــه LD50 آن بی ــم ک ــش کاربندازی ــب قارچ ک ترکی
و در دســته آفت کش هــای کم خطــر )III( جــای می گیــرد، نشــان 

ــت! ــت اس ــرای محیط زیس ــی ب ــب خطرناک ــه ترکی ــد ک می ده
سمیتکاربندازیمبرایموجوداتزنده:

ــرای  ــب ب ــن ترکی ــد ای ــه هرچن ــد ک ــاال نشــان می ده ــات ب اطالع
انســان ازنقطه نظــر اثــر کشــندگی کم خطــر اســت امــا می توانــد 
عــالوه بــر اثــرات مزمــن بــر انســان، خطــر باالیــی بــرای محیط زیســت 

داشــته باشــد!
بــا همــه ایــن تفاســیر و توضیحــات کــه به روشــنی بــه مــا 
ــگاه  ــتند و ن ــواردی هس ــه م ــا چ ــر آفت کش ه ــم خط ــد مفاهی می گوی
مــا بــه ایــن موضــوع بایــد چگونــه نگاهــی باشــد؛ زمانــی کــه نگاهــی 
ایــران  در  آفت کش هــا  مختلــف خطــر  ســطوح  دســته بندی  بــه 

می کنیــم! مشــاهده  را  قابل توجهــی  تناقض هــای  می اندازیــم 
ســموم  طبقه بنــدی  منتشرشــده  فهرســت  در  به عنوان مثــال 
قارچ کــش  ترکیــب  پرخطــر(  و  خطــر  متوســط  )کم خطــر، 
آزوکسی اســتروبین+ ســایپروکونازول در گــروه ســموم کم خطــر و 
گــروه  در  دیفنوکونــازول  آزوکسی اســتروبین+  قارچ کــش  ترکیــب 

اســت! دسته بندی شــده  متوســط خطر  ســموم 
ــات شــیمیایی  ــد، خطــر ترکیب ــر گردی ــز ذک ــر نی ــه پیش ت ازآنجاک
ــوه  ــرات بالق ــد WHO و EPA و ... خط ــده مانن ــوارد منتشرش ــق م طب
ــات آفت کــش  ــق خطــرات ترکیب ــی دقی ــرای ارزیاب ــا هســتند و ب آن ه
بایــد طبــق کاربــرد آن در محصــوالت کشــاورزی )کــه بــه عوامل بســیار 
زیــادی نیــز بســتگی دارد(، خطــرات بالفعــل آن هــا مــالک عمــل قــرار 
بگیــرد! گذشــته از ایــن مــوارد کــه نیازمنــد کار کارشناســی شــده اســت 
و نبایــد هــر فــردی دراین بــاره اظهارنظــر کنــد، نگاهــی می اندازیــم بــه 
مقایســه ســمیت )خطــرات بالقــوه بــرای پســتانداران( میــان دو ترکیــب 
»آزوکسی اســتروبین+  و  ســایپروکونازول«  »آزوکسی اســتروبین+ 
ــب  ــان دو ترکی ــتروبین می ــره آزوکسی اس ــاده مؤث ــازول«: م دیفنوکون
ــات  ــالف ســمیت ترکیب ــس آنچــه ســبب اخت ــاال مشــترک اســت، پ ب
می گــردد، اختــالف میــان دیفنوکونــازول و ســایپروکونازول اســت. 
 )Triazoles( هــردوی ایــن ترکیبــات از گــروه شــیمیایی تــری آزول هــا
ــده  ــاب منتشرش ــه 1 کت ــود در ضمیم ــات موج ــق اطالع ــتند. طب هس

ســازمان حفــظ نباتــات کشــور تحــت عنــوان }فهرســت آفــات، 

ــرای مثــال   ــوده و ب ــا شــاخص LD50 یک جانبــه ب میــزان خطــر ب
فقــط ســمیت حــاد گوارشــی را لحــاظ می کنــد. 

.....................................................................................................................................................................................................................
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ــا و علف هــای هــرز مهــم محصــوالت عمــده کشــاورزی،  بیماری ه
ســموم و روش هــای توصیه شــده جهــت کنتــرل آن هــا{ مــوارد 

ــت: ــل اس ــدول ذی ــق ج ــتخرج طب مس

موارد 1 و 2 مطابق اطالعات منتشرشده WHO هستند.
The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard 
and Guidelines to Classification 2009.

چگونهمیتوانتوجیهکرد؟
ــروه ســموم  ــن در گ ــرار دادن حشــره کش دلتامتری ــر ق ــال دیگ مث

ــروه ســموم پرخطــر اســت! ــن در گ کم خطــر و پرمتری
طبــق گــزارش ســازمان، پرمتریــن بــا داشــتن LD50 بیــن 430 تــا 
4000 در رده II )خطــر متوســط( قرارگرفتــه امــا دلتامتریــن بــا داشــتن 
LD50 135 تــا 5000 در رده Ib )خطــر بــاال( قرارگرفتــه اســت، یعنــی 
ــت!  ــده اس ــی اعالم ش ــت موردبررس ــه در فهرس ــس آنچ ــاً برعک دقیق
ــروه  ــا LD50=500 در گ ــن ب ــدی WHO ترکیــب پرمتری ــق طبقه بن طب
II و دلتامتریــن بــا LD50=135 نیــز در همیــن گــروه II قــرار می گیــرد، 
ــر  ــر خطرناک ت ــر و به بیان دیگ ــندگی آن پایین ت ــه دز کش ــد ک هرچن

اســت!
ــده  ــای دیده ش ــداد ناهماهنگی ه ــن تع ــه ای ــه ب ــا توج ــر ب در آخ
گمــان مــی رود کــه ایــن طبقه بنــدی پایــه و اســاس معتبــری نداشــته 
ــده خواهــد  ــن فهرســت دی باشــد و احتمــاالً خطاهــای بیشــتری در ای
ــه بررســی مــوردی ترکیبــات اســت. ــرای اثبــات آن نیــاز ب شــد کــه ب

»بهامیدآیندهروشنصنعتآفتکشهادرایران«

برخیمنابع:

Eaton DL, Daroff RB, Autrup H, Bridges J, Buffler 
P, Costa LG, et al. Review of the toxicology of chlorpyrifos 
with an emphasis on human exposure and neurodevelopment. 
Critical reviews in toxicology. 38;2008)S125-1:)2.
Gruber A, Donaldson D, Kiely T, Wu L. Pesticides 
industry sales and usage. Environmental Protection Agency, US. 
2011.
Milatovic D, Gupta RC, Aschner M. Anticholinesterase 
toxicity and oxidative stress. The Scientific World Journal. 
310-6:295;2006.
The WHO Recommended Classification of Pesticides by 
Hazard and Guidelines to Classification 2009.

ـــی  ـــا یعن ـــدار LD50 آن ه ـــه مق ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ب
1453 و 1020 کالس ســـمیت هـــر دو گـــروه II )ســـمیت متوســـط( 
ـــش  ـــب قارچ ک ـــر ترکی ـــرف دیگ ـــم(! از ط ـــمیت ک ـــه III )س ـــت و ن اس
ــایپروکونازول بـــرای گنـــدم در کشـــور بـــه  آزوکسی اســـتروبین+ سـ
ـــتروبین+  ـــا آزوکسی اس ـــس 35 روزه دارد، ام ـــیده و دوره کارن ـــت رس ثب
ــت  ــه ثبـ ــی بـ ــبزی و صیفـ ــوالت سـ ــرای محصـ ــازول بـ دیفنوکونـ
رســـیده اســـت بـــا دوره کارنـــس 2 تـــا 3 روز. کوتـــاه بـــودن دوره 
کارنـــس نیـــز می توانـــد دلیلـــی بـــر کم خطـــر بـــودن آن ترکیـــب 
ـــر آنچـــه ســـم  ـــوارد، ه ـــب م ـــه در غال ـــوالً و ن ـــرای انســـان باشـــد. معم ب
ـــز دارد.  ـــری نی ـــس طوالنی ت ـــد دوره کارن ـــته باش ـــتری داش ـــر بیش خط
نکتـــه آخـــر پیرامـــون وضعیـــت ایـــن دو ترکیـــب و آن ایـــن کـــه 
ــات  ــی از ترکیبـ ــه برخـ ــرطان زایی EPA کـ ــدی سـ ــق طبقه بنـ طبـ
آفت کـــش را در گروه هـــای مختلفـــی از نظـــر میـــزان خطـــر 
ســـرطان زایی طبقه بنـــدی کـــرده اســـت، ترکیـــب ســـایپروکونازول 
ـــه و  ـــروه B1 و B2                                            قرارگرفت در گـــ
ـــی از  ـــه در بخش ـــازول دارد ک ـــه دیفنوکون ـــبت ب ـــتری نس ـــر بیش خط

گـــروه                                      قرارگرفتـــه اســـت. 
بااینحالاینتناقضهارا

  )Group C Carcinogens( C

  )Group  B1  &  B2  Carcinoges(
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سفیدبالک های تهرانی 
ساجدهسرلک/دانشجویدکتریحشرهشناسیکشاورزی

پردیسکشاورزیومنابعطبیعیدانشگاهتهران

درختچه هــای  و  زیتــون  درختــان  زمســتانه ی  روغن پاشــی 
ــا  ــتند ب ــت هس ــتان گذران آف ــرم زمس ــه ف ــوده ب ــه آل ــبز ک همیشه س
ــده  ــای توصیه ش ــر از روش ه ــی دیگ ــز یک ــک نی ــن ول ــتفاده از روغ اس
ــاخه را  ــای ش ــوان و انته ــای ج ــفیدبالک ها برگ ه ــه س ــت. ازآنجاک اس
ــه و تخم ریــزی ترجیــح می دهنــد، در نســل های آخــر کــه  ــرای تغذی ب
ــه آب وهــوای تهــران حــدود مردادمــاه(  ــوره )بســته ب تراکــم تخــم و پ
ــه رشــد  ــه زدن ب ــرای ضرب ــن فرصــت ب ــه اوج خــود می رســد، بهتری ب
ــن صــورت  ــه ای ــا اســتفاده از هــرس ســبز اســت؛ ب ــت ب ــدی آف تصاع
ــرد؛  ــذف ک ــد ح ــان را بای ــاخه درخت ــای ش ــانتی متر از انته ــه 50 س ک
بنابرایــن هــرس و فــرم دهــی درختــان بــرای هوادهــی در ایــن زمــان 

مناســب اســت.

ــهری  ــط ش ــر در محی ــال اخی ــد س ــه چن ــی ک ــرات مزاحم حش
پایتخــت دیــده می شــوند، حشــراتی از راســته Hemiptera و خانــواده 
Aleyrodidae هســتند کــه بــا تخم گــذاری و اســتقرار در ســطح 
ــدن  ــا مکی ــی، ب ــار ســن پورگ ــدن چه ــد از گذران ــا و بع ــن برگ ه زیری
مقادیــر زیــادی شــیره ی گیاهــی موجــب خســارت بــه گیــاه می شــوند 
و از طرفــی پــس از مرحلــه ی شــفیرگی حشــرات کامــل آن بــه پــرواز 
ــفیدبالک  ــد. س ــاد می کنن ــت ایج ــان ها مزاحم ــرای انس ــده و ب درآم
ــی  ــرایط محیط ــه ش ــی ک ــا زمان ــت و ت ــلی اس ــد نس ــره ای چن حش

ــد. ــه می یاب ــل آن ادام ــد تولیدمث ــب باش مناس
مســئوالن کشــوری مســائل مختلفــی را به عنــوان دالیــل احتمالــی 
شــیوع ســفیدبالک ها در شــهر تهــران عنــوان می کننــد؛ ازجملــه: 
افزایــش دمــا در ســال های اخیــر، مصــرف بی رویــه و کنتــرل نشــده ی 
ســموم شــیمیایی بــا دوز بــاال در مــزارع شهرســتان های غــرب تهــران، 
ــه  ــتگاه اولی ــوان زیس ــاورزی به عن ــزارع کش ــات و م ــدن باغ ــم ش ک
ســفیدبالک ها و تغییــرات اکولوژیکــی و اقلیمــی کــه موجــب ورود 
ــان  ــه ای شــدن درخت ــه فضــای شــهری شــده اســت، تک گون ــا ب آن ه

ــی و ... . ــران، ورود محصــوالت تراریخــت واردات فضــای ســبز ته
ــوا،  ــای ه ــه گرم ــی ازجمل ــخص علل ــور مش ــان به ط ــا کارشناس ام
حــذف دشــمنان طبیعــی، وجــود میزبــان  مناســب بــرای حشــره یعنــی 
درختــان تــوت کاکــوزا و زیتــون را دالیــل اصلــی طغیــان ایــن حشــره 

می داننــد.
و  می کننــد  رشــد  به ســرعت  گــرم  هــوای  در  ســفیدبالک ها 
جمعیــت آن هــا درصورتی کــه دشــمنان طبیعــی حضــور نداشــته 
باشــند، به ســرعت مستقرشــده و درصورتی کــه وجــود میزبــان مناســب، 
کلنی هــای بــزرگ حشــره در زیــر برگ هــای گیــاه توســعه یافته و 

ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــی پی ــت طغیان حال
ــات  ــه تحقیق ــو موسس ــی عض ــهرام فرخ ــر ش ــه ی دکت ــه گفت ب
ــران مشاهده شــده  ــراً در ته ــه اخی گیاه پزشــکی کشــور، ســفیدبالکی ک
احتمــاالً گونــه ی Aleuroclava jasmini senso lato اســت، 
دزفــول  و  بوشــهر  مرکبــات  باغــات  در  پیش ازایــن  این گونــه 
مشــابه  ظاهــری  ویژگی هــای  لحــاظ  بــه  و  اســت  گزارش شــده 
ســفیدبالک تهــران اســت؛ امــا تعییــن میــزان قرابــت ژنتیکــی نمونه هــا 
و جمعیت هــای جمع آوری شــده نیازمنــد بررســی دقیــق مولکولــی 
اســت. عــالوه بــر تــوت جمعیــت نســبتاً کمتــری اواخــر پاییــز تــا اوایــل 
بهــار ســال بعــد روی درخــت زیتــون هســتند کــه محلــی مناســب برای 
تکثیــر و زمســتان گذرانــی ایــن گونــه اســت. بــه گفتــه ی ایشــان عــالوه 
بــر تــوت و زیتــون مراحــل نابالــغ ایــن حشــره روی گیاهــان دیگــر نیــز 
ــه دوم آن  ــای درج ــا میزبان ه ــد ام ــه مطلوب ان ــه گرچ ــده ک مشاهده ش
ــه ی  ــه 5 گون ــده ک ــفیدبالک شناسایی ش ــه س ــون 9 گون ــتند. تاکن هس
آن دارای میزبان هــای زبان گنجشــک، انــار و زالزالــک هســت؛ امــا 
 Pealius mori و گونــه ی A. jasmini گونــه ی غالــب و مشــکل زا
ــک خــود  ــچ اکولوژی ــه ی دوم در حــال اســتقرار در نی ــه گون هســت ک

ــه اســت. ــا هنــوز شناســایی دقیــق صــورت نگرفت ــوده ام ب
دکتــر شــهاب منظــری نیــز یکــی دیگــر از دالیــل طغیــان 
ــه  ــد، ب ــی آن می دان ــمنان طبیع ــودن دش ــال نب ــفیدبالک ها را فع س
ــب  ــار مناس ــل به ــبنده در فص ــای زرد چس ــرد تله ه ــه ی وی کارب گفت
نیســت، چراکــه در ایــن زمــان شــکارگرها و پارازیتوییدهــا حضــور دارند 

درحالی کــه حشــرات کامــل ســفیدبالک در محیــط نیســتند، بنابرایــن 
مقادیــر زیــادی از دشــمنان طبیعــی جــذب تله هــا شــده و در ابتــدای 

ــد. ــن می رون ــل از بی فص
ایــن دو گونــه ســفید بالک، گونه هــای دیگــری روی  از  قبــل 
ــته اند  ــال داش ــی فع ــمن طبیع ــا دش ــته ام ــود داش ــر وج ــوت مثم ت
 A. jasmini ــا ــاس ی ــک ی ــفید بال ــد. س ــاد نمی ش ــکلی ایج و مش
ــفیدبالک مشــرق  ــن س ــأ ای ــد، منش ــزارش ش ــوان گ ــار در تای ــن ب اولی
ــه  ــوده و بومــی آســیا محســوب می شــود کــه پــس از آســیا ب زمیــن ب
ســایر مناطــق جهــان انتشــاریافته اســت. در ایــران اولیــن گــزارش در 
ــس ازآن روی  ــت در شهرســتان داراب و پ ــن آف ــا مشــاهده ای ــاط ب ارتب
ــن حشــره  ــت ای ــات از اســتان بوشــهر گزارش شــده اســت. فعالی مرکب
اخیــراً در سراســر مناطــق گــرم دنیــا در حــال گــزارش اســت امــا ایــن 
ــه محســوب نمی شــود. راســخ  ــات قرنطین ــران جــزء آف ــرای ای ــت ب آف
2010 در تحقیقاتــش روی پوره هــای ســفیدبالک یــاس 3 گونــه زنبــور 
پارازیتوییــد از خانــواده Aphelinidae، 6 گونــه کفشــدوزک از خانــواده 
ــه  ــواده Chrysopidae و 9 گون ــوری از خان ــک بالت Coccinellidae، ی
ــن  ــی ای ــمنان طبیع ــوان دش ــواده را به عن ــه 7 خان ــق ب ــوت متعل عنکب

حشــره شناســایی و گــزارش کــرده اســت.
انجام گرفتــه  تابه حــال  کــه  کنترلــی  و  مدیریتــی  روش هــای 
و پیشنهادشــده شــامل مــوارد زیــر اســت: جمــع آوری برگ هــای 
خزان کــرده و نابودســازی آن هــا، آبشــویی کامــل و شــبانه ســطح 
ــش  ــی آفت ک ــه نوع ــن ک ــول پالیزی ــا محل ــان ب ــرگ درخت ــن ب زیری
صابونــی بی خطــر اســت و اســتفاده از عصاره هــای گیاهــی و غیــر 
شــیمیایی کم خطــر به صــورت مســتمر جهــت کاهــش جمعیــت آفــت 
و همچنیــن معدوم ســازی پاجــوش و تنه جــوش آلــوده درختــان، 
اســتفاده هدفمنــد از تله هــای زرد چســبنده و تعویــض به موقــع آن هــا 
زمانــی کــه اوج تراکــم حشــرات کامــل اســت؛ امــا نصــب بیش ازانــدازه 
و زودهنــگام در بهــار کــه جمعیــت دشــمنان طبیعــی زیــاد اســت منجر 
ــزایی در  ــش بس ــه نق ــد ک ــد ش ــدی خواه ــان مفی ــودی بندپای ــه ناب ب

ــد. ــت دارن ــت آف ــرل جمعی کنت

.....................................................................................................................................................................................................................
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ــت  ــلی اس ــد نس ــره ای چن ــفیدبالک حش ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــموم  ــتفاده از س ــت محیطی اس ــتی و زیس ــائل بهداش ــل مس ــه دلی و ب
شــیمیایی بــرای کنتــرل آفــت دارای محدودیــت بــوده و مصــرف ســم 
درنهایــت منجــر بــه مقــاوم شــدن آفــت و بی اثــر شــدن ایــن روش کــه 
معمــوالً آخریــن راهــکار اســت، خواهــد شــد. توقــف کاشــت نهال هــای 
جدیــد تــوت و زیتــون و جایگزینــی تدریجــی ایــن دو گونــه گیاهــی بــا 
ــه درختــان فضــای ســبز  گونه هــای مقــاوم دیگــر و تنــوع بخشــیدن ب
ــات و  ــی آف ــرل طبیع ــک در کنت ــک اصــل اکولوژی ــوان ی شــهری به عن
بــه تعــادل رســیدن فــون و فلــور جانــوران و گیاهــان کــه یــک راه حــل 
اساســی و بلندمــدت اســت نیــز ازجملــه اقدامــات مؤثــر خواهــد بــود. 
ــی ســفیدبالک باهــدف  ــت از دشــمنان طبیع ــر، اســتفاده و حمای تکثی
ــد در  ــت بای ــی مدیری ــوان روش اصل ــت را به عن ــت آف ــش جمعی کاه
ــک دوره  ــور در ی ــی نوظه ــردن آفت ــه کن ک ــرا ریش ــت، زی ــر داش نظ
ــی امــری غیرممکــن اســت. البتــه الزم  ــاه ازلحــاظ علمــی و اجرای کوت
بــه ذکــر اســت کــه طــی مکاتبــات اخیــر دفتــر نشــریه انجمــن علمــی 
ــاون  ــگری مع ــد عس ــدس امی ــا مهن ــران ب ــگاه ته ــکی دانش گیاه پزش
ــرات شــرایط جــوی،  ــات کشــور، ایشــان تغیی ــظ نبات پیش آگاهــی حف
آب هوایــی و دمایــی را بــر تغییــر جمعیــت ایــن آفــت در ســال جــاری 

بســیار مؤثــر دانســت.

منابع:
1.http://www.bartarinha.ir/fa/news/192462/
2.http://www.yjc.ir/fa/news/5580349/
3.http://www.tabnak.ir/fa/news/702082/
4.http://www.isna.ir/news/96062715176/
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چــرا شناســایی گونــه  در مطالعــات مربــوط 
ــت؟ ــم اس ــی مه ــی گیاه ــه بیماری شناس ب

عــارفمرادپور/دانشــجویکارشناســیارشــدبیمــاری
ــی ــعطبیع ــاورزیومناب ــسکش ــیپردی ــیگیاه شناس

ــران ــگاهته دانش

و  مطالعــه   مشــاهده،  بــرای  مــدون  مجموعه هــای  اولیــن  از 
رده بنــدی جانــوران، نوشــته  های ارســطو فیلســوف شــهیر یونانــی 
ــان طبیعــت  ــر نردب ــگاه او طبقه بنــدی موجــودات مبتنــی ب اســت. از ن
ــده  ــر س ــا اواخ ــگاه ت ــن ن ــود. ای ــی:Scala Naturae( ب ــه یونان )ب
ــت و  ــز رواج داش ــلمان نی ــی و مس ــمندان اروپای ــن دانش ــی در بی میان
ــر ایــن اســاس انجــام می  شــد. در ایــن نــگاه،  طبقه بنــدی موجــودات ب
ــه  ــا ب ــه بعد ه ــم ک ــه بوده ای ــی مواج ــودات بی جان ــا موج ــدا ب ــا ابت م
ــت،  ــات و درنهای ــه حیوان ــان ب ــپس گیاه ــدند و س ــل ش ــان تبدی گیاه
ــد. ــل گردیدن ــات تبدی ــوان اشــرف مخلوق ــه انســان  ها به عن ــات ب حیوان

نقاشی مربوط به نردبان طبیعت
ــه گیاه شــناس و پزشــک ســوئدی در حــدود 100 ســال   کارل لین
ــوران  ــان و جان ــع آوری گیاه ــه جم ــروع ب ــن، ش ــش از زادروز داروی پی
مختلــف از نقــاط مختلــف کــرده و درنهایــت یــک جــزوه از یافته  هــای 
 )Systema Naturae :خــود را بانــام سیســتم طبیعــت )بــه یونانــی

تدویــن می کنــد. 

لینه

ظهورداروین

در   )Charles Robert Darwin( دارویــن  رابــرت  چارلــز 
ســال 1809 میــالدی در انگلســتان چشــم بــه جهــان گشــود. او 
ــا کشــتی بیــگل و تحقیقــات  بعــد از ماجراجویــی و ســفر 5 ســاله  ای ب
 The Origin( ــا ــتگاه گونه  ه ــوان خاس ــت عن ــی را تح ــدد کتاب متع
ــی را  ــده کل ــاب دو ای ــن کت ــود. او در ای ــر نم of Species( منتش
مطــرح نمــود: انتخــاب طبیعــی و خویشــاوندی. ایــن دو مفهــوم 
ــد.  ــل )Evolution( گردی ــا از تکام ــناخت م ــه ش ــر ب ــت منج درنهای
ــه  ــگاه ب ــودات را ن ــدی موج ــرای طبقه بن ــت ب ــا راه درس ــن تنه داروی
ــن  ــه ای ــای لین ــه در یافته- ه ــت ک ــودات می  دانس ــاوندی موج خویش
ــن  ــدم اطــالع از قوانی ــت ع ــه عل ــن ب ــا داروی ــده نمی  شــد؛ ام ــگاه دی ن
ــد  و اصــول ژنتیــک و برخــی مکانیســم  های دیگــر تأثیرگــذار در فرآین
تکامــل، دچــار فهــم اشــتباه از برخــی مــوارد بــود. او به ماننــد المــارک 
بــه ارثــی شــدن صفــات اکتســابی اعتقــاد داشــت امــا به ماننــد المــارک 
خلقت  هــای خلق الســاعه در زمان  هــای مختلــف را بــاور نداشــت. 
دارویــن همچنیــن اعتقــاد داشــت وراثــت صفــات از والدیــن منجــر بــه 
ترکیــب صفــات در زاده هــا می گــردد. دارویــن تصــور می کــرد فرزنــدان 
ــی ســیاه- ــه ســفید، گربه  های ــک گرب ــه ســیاه و ی ــک گرب حاصــل از ی

ســفید می  باشــند. امــروزه می دانیــم ایــن دو نــگاه دارویــن کامــاًل غلــط 
ــدارد. ــروزی ن ــی ام ــگاه تکامل ــی در ن ــوده و جای ب

لینــه نظامــی را پایه گــذاری می کنــد کــه در آن هرکــدام از گیاهــان 
و حیوانــات را یــک فرمانــرو )Kingdom( می  نامــد کــه هرکــدام یــک 
ــد رده  ــا چن ــک ی ــد، هــر شــاخه، ی ــد شــاخه )Phylum( دارن ــا چن ی
)Class(، هــر رده بــه یــک یــا چنــد راســته )Order( ختــم می  شــود، 
هــر راســته بــه یــک یــا چنــد خانــواده )Family( تقســیم می گــردد، 
ــه  ــر جنــس ب ــد ســرده )Genus( و ه ــا چن ــک ی ــه ی ــواده ب ــر خان ه

ــد. ــیم بندی می ش ــه )Species( تقس ــا چندگون ــک ی ی

ــی  ــوان موجــودات را به صــورت نردبان لینــه متوجــه شــد کــه نمی  ت
ــا  ــت ام ــدی درنظرگرف ــرای رده بن ــاخه   هایی ب ــرد و ش ــدی ک طبقه بن
او از تکامــل )Evolution( کالن مطلــع نبــوده و فقــط  احتمــاالً 

ــد.  ــدی می کن ــن رده بن ــطوح پایی ــا در س ــه نزدیکی  ه ــاراتی ب اش

لینــه متوجــه شــد کــه نمی  تــوان موجــودات را به صــورت نردبانــی 
ــا  ــت ام ــدی درنظرگرف ــرای رده بن ــاخه   هایی ب ــرد و ش ــدی ک طبقه بن
احتمــاالً او از تکامــل )Evolution( کالن مطلــع نبــوده و فقــط 

ــد.  ــدی می کن ــن رده بن ــا در ســطوح پایی ــه نزدیکی  ه ــاراتی ب اش

.....................................................................................................................................................................................................................
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نگـاه تخصصـی



پسازداروین
در  آلمانــی  حشره شــناس   )Willi Hennig( هنیــگ  ویلــی 
دهــه 1930 جــزوه  ای تحــت عنــوان »جایــگاه سیســتماتیک در 
ــار طــرح کالدیســتیک  ــن ب ــرای اولی ــف و در آن ب جانورشناســی« تألی
یــا آنالیــز فیلوژنتیــک را مطــرح کــرد و ایــن جــزوه درنهایــت در ســال 
ــی  ــتیک روش ــد. کالدیس ــر ش ــگ منتش ــرگ هنی ــد از م 1978 و بع
علمــی، عمل گرایانــه و جالــب بــرای انجــام رده بنــدی بــود. ایــن 
ــتفاده از  ــده و اس ــودات زن ــاوندی موج ــر خویش ــی ب ــدی مبتن رده بن
صفاتــی بــرای رده بنــدی موجــودات بــود کــه در طــول تاریــخ تکاملــی 

دچــار تغییــرات شــده اند. 

گونهچیست؟
ــر  ــت می ــف ارنس ــه تعری ــه ب ــف گون ــهورترین تعاری ــی از مش یک
ــود.  ــه  ای ب ــدی لین ــدار رده بن ــه طرف ــردد ک )Ernst Mayr( برمی گ
در تعریــف او، جمعیتــی از افــراد کــه خزانــه ژنتیکــی مشــترک دارنــد 
ــه در  ــند( یک گون ــته باش ــی داش ــل جنس ــم تولیدمث ــد باه )می توانن
ــف حــاوی اشــکاالت متعــددی  ــن تعری ــا ای ــه می  شــوند؛ ام نظــر گرفت
اســت. اســتثنائات زیــادی در طبیعــت وجــود دارد کــه در ایــن مــوارد دو 
گونــه مختلــف باهــم تولیدمثــل کــرده و نتــاج زنــده و زایــا بــه وجــود 
می  آورنــد و جمعیــت تشــکیل می  دهنــد و جمعیت هــای دورگــه 
جمعیت هــای  پرنــدگان،  دلفین هــا،  )در  می  آورنــد  وجــود  بــه  را 
ــاج  ــهور نت ــال مش ــت(. در مث ــده اس ــگ و ... دیده ش ــر و پلن ــیر و بب ش

ــا  ــده و زای حاصــل از جفت گیــری اســب و االغ، درصــدی از قاطر هــا زن
می ماننــد. همچنیــن گونه  هــای حلقــوی به عنــوان ناقضــی بــرای 
ایــن تعریــف اســتفاده می  شــوند. ایــن گونه هــا به ماننــد حلقــه  ای 
ــی  ــاور توانای ــای مج ــده اند و جمعیت ه ــن پراکنده ش ــر زمی در سرتاس
تولیدمثــل باهــم رادارنــد امــا جمعیت هــای دورتــر توانایــی تولیدمثــل 
ــای  ــا گونه  ه ــاط ب ــی در ارتب ــف توضیح ــن تعری ــن ای ــد. همچنی ندارن
ــرز مشــخصی  ــوان م ــن نمی ت ــدارد؛ بنابرای ــل غیرجنســی ن ــا تولیدمث ب
ــرای  ــر ایــن اســاس مفاهیــم متعــددی ب ــه یافــت. ب ــرای تعریــف گون ب
گونــه در نظــر گرفتــه می  شــود کــه مفهــوم بیولوژیکــی گونــه )بــر پایــه 
ــباهت  های  ــه ش ــر پای ــه )ب ــی گون ــوم ریخت شناس ــر(، مفه ــف می تعری
ــای  ــه یافته ه ــر پای ــه )ب ــی گون ــوم فیلوژنتیک ــناختی(، مفه ــت ش ریخ

ــن مــوارد اســت. ــه ای هنیــگ( ازجمل
از  اجتمــاع  کوچک تریــن  گونــه،  فیلوژنتیکــی  مفهــوم  در 
جمعیت  هایــی از یــک جــد مشــترک جداشــده اند، گونــه در نظــر 
گرفتــه می  شــود و داســتان جدایــی گونه هــا نه فقــط بــا جدایــی 
ــود. در  ــن می  ش ــی تبیی ــای فیلوژنتیک ــا جدایی ه ــه ب ــی بلک تولیدمثل
ــورت  ــف به ص ــای مختل ــد در زمان ه ــه می توانن ــف دو گون ــن تعری ای

ــرد. ــورت بگی ــا ص ــن آن ه ــی بی ــاره جدای ــده و دوب ــد درآم هیبری
ــم و  ــه ه ــبیه ب ــیار ش ــر بس ــا ظاه ــی ب ــت گونه  های ــا در طبیع ام
ــود  ــف وج ــق مختل ــور در مناط ــی حض ــی و زمان ــانی مکان ــا همپوش ب
دارنــد کــه همیــن شــباهت  ها منجــر بــه در نظــر گرفتــه شــدن 
گونه  هــای  گونه  هــا،  ایــن  می شــود.  یک گونــه  به عنــوان  آن هــا 
پنهــان ))Cryptic Species نــام دارنــد. در مطالعــات مربــوط 
توجــه  بــه علــت  قارچ شناســی و حشره شناســی کشــاورزی،  بــه 
ــر  ــالیان اخی ــناختی، در س ــت ش ــاخص های ریخ ــه ش ــدازه ب بیش ازان
توجــه زیــادی بــه شناســایی ایــن گونه  هــا از طریــق مطالعــات 
مولکولــی و اســتفاده از مفهــوم فیلوژنتیکــی گونــه شــده اســت؛ امــا چــرا 
ــی  ــاری شناس ــه بیم ــوط ب ــات مرب ــا در مطالع ــن گونه  ه ــایی ای شناس

ــت دارد؟ ــی اهمی گیاه

جنــس نــر و مــاده تعــدادی گونــه  پنهــان. آیــا مــی توانیــد تعــداد 
گونــه هــا را حــدس بزنیــد؟

گونه هایپنهاندرقارچشناسیگیاهی
درشــدت  گونه هــا  ایــن  مختلــف  توانایی  هــای  علــت  بــه 
ــین  و  ــد مایکوتوکس ــف، تولی ــموم مختل ــه س ــت ب ــی، مقاوم بیماری زای
دامنــه میزبانــی شناســایی آن هــا به صــورت مولکولــی اهمیــت ویــژه ای 
 Aspergillus section پنهــان  گونه  هــای  به عنوان مثــال  دارد. 

کالدیســتیک روشــی علمــی، عمل گرایانــه و جالــب بــرای انجــام 
ــر خویشــاوندی موجــودات  ــود. ایــن رده بنــدی مبتنــی ب رده بنــدی ب
زنــده و اســتفاده از صفاتــی بــرای رده بنــدی موجــودات بــود کــه در 

ــرات شــده اند.  ــی دچــار تغیی ــخ تکامل طــول تاری

ــد  ــت بوده  ان ــدا نهس ــه از ابت ــی ک ــی صفات ــگاه، بررس ــن ن در ای
ــروه  ــن دو گ ــخص بی ــت مش ــک صف ــتن  ی ــود و نداش ــی نمی ش بررس
نشــان دهنده ی نزدیکــی و قــرار گرفتــن آن هــا در یــک ســطح مشــخص 
ــا ...  ــتن هســته و ی ــره، نداش ــتن مه ــاًل نداش ــدی نیســت. مث در رده بن
ــام بی مهــرگان  مبنــای رده بنــدی نمی توانــد باشــد پــس گروهــی بــه ن
ــود  ــد( وج ــود ندارن ــکی وج ــه در خش ــی ک ــا )مهره داران ــا ماهی ه و ی
ــط  ــد و فق ــوخ ش ــدی منس ــول رده بن ــا، اص ــن یافته  ه ــدارد. بعدازای ن
اســامی در نظــر گرفته شــده لینــه بــرای ســطوح رده بنــدی باقــی مانــد. 
یکــی از اســامی باقی مانــده، نــام علمــی موجــودات اســت کــه ترکیبــی 

ــه اســت. از اســم جنس+صفــت گون
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آیا می توانید بگویید کدام تصویر متعلق به B. cinerea است؟

 ایــن قبیــل تحقیقــات ســؤاالت کلیــدی را در مقابــل محققــان قــرار 
ــی در  ــاری زای گیاه ــل بیم ــرای عوام ــه ب ــوم گون ــدام مفه ــد. ک می ده
مدیریــت بیمارگــری آن هــا بایــد اســتفاده شــود؟ آیــا مفاهیــم گونــه ای 
ــن  ــرد، بی ــرار بگی ــتفاده ق ــد مورد اس ــا بای ــت بیماری ه ــه در مدیری ک
ــی!  ــؤال اصل ــت؟ س ــاوت اس ــف متف ــونومیکی مختل ــای تاکس گروه ه

گونــه چیســت؟

منبع:
Tom jackson تألیف Genetics in minutes کتاب

درشــدت  گونه هــا  ایــن  مختلــف  توانایی  هــای  علــت  بــه 
ــین  و  ــد مایکوتوکس ــف، تولی ــموم مختل ــه س ــت ب ــی، مقاوم بیماری زای
دامنــه میزبانــی شناســایی آن هــا به صــورت مولکولــی اهمیــت ویــژه ای 
 Aspergillus section پنهــان  گونه  هــای  به عنوان مثــال  دارد. 
Nigri  کــه عامــل زوال بســیاری محصــوالت کشــاورزی هســتند ممکــن 
اســت در تولیــد مایکوتوکســین کــه در ســالمتی انســان  و دام اهمیــت 
ــا از  ــی جدایه ه ــال برخ ــرای مث ــند. ب ــاوت باش ــی دارد، متف قابل توجه
 ،A. welwitschiae و A. niger، A. carbonarius گونه  هــای
ــای  ــای گونه ه ــی جدایه ه ــا برخ ــد ام ــد ochratoxin A می کنن تولی
A. niger و A. welwitschiae، تولیــد fomonisin می کننــد. 
عــالوه بــر ایــن تفاوت هایــی در ترجیــح میزبانــی و حضــور در مناطــق 
ــی  ــود. در مثال ــده می  ش ــا دی ــن گونه  ه ــن ای ــف بی ــی مختل جغرافیای
دیگــر، طــی ســالیان بســیاری عامــل کپــک آبــی ســیر و پیــاز گیاهــان 
زینتــی Penicillium Corymbiferum نامیــده می  شــد؛ امــا 
ــالف در  ــا اخت ــی ب ــایی جداره های ــه شناس ــر ب ــر منج ــات اخی تحقیق
ــی و ترجیــح نیــچ اکولوژیــک در بیــن  تولیــد متابولیــت، دامنــه میزبان
ــه  ــی ک ــای پنهان ــر، گونه  ه ــی های دقیق ت ــا بررس ــه ب ــد ک ــه ش این گون
ــات  ــن تحقیق ــد. در ای ــایی گردی ــت، شناس ــرار می گرف ــه ق در این گون
 P. و   P. allii، P. hirsutum، P. tulipae گردیــد  مشــخص 
venetum در بیماری زایــی و شــدت آن در میزبان  هــای مختلــف 

ــد. ــاوت عمــل می کنن متف
 Botrytis cinerea در مثالــی دیگــر قــارچ بیمــاری زای گیاهــی
ــق  ــا از طری ــه شناســایی آن ه ــان اســت ک ــه  ی پنه ــن گون دارای چندی
و  نبــوده  قابل تشــخیص  میکروســکوپیک  عالئــم  و  ریخت شناســی 
ــت.  ــر اس ــی امکان پذی ــای مولکول ــق تکنیک ه ــط از طری ــایی فق شناس
گونه  هــای پنهــان ایــن قــارچ ازنظــر شــدت بیماری زایــی و حساســیت 

ــند. ــاوت می باش ــف متف ــموم مختل ــه س ب

.....................................................................................................................................................................................................................
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آیا آرماگدون اکولوژیکی درراه است؟ 
ــی  ــد حشره شناس ــی ارش ــه کارشناس ــنوند/ دانش آموخت ــبنم حس ش

کشــاورزی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

تغییراتاقلیمیدرمسیرحذفتعدادعظیمیازحشرات

طبــق  امــا  هســتند  ضــروری  اکوسیســتم  بــرای  حشــرات 
ــرات آب  ــا تغیی ــاً نیمــی از زیســتگاه های خــود را ب ــا تقریب پیش بینی ه
و هوایــی از دســت خواهنــد داد. بــر اســاس یــک تجزیه وتحلیــل جدیــد، 
گــرم شــدن کــره زمیــن در مســیر حــذف تعــداد عظیمــی از حشــرات 
ــرای  ــه حشــرات ب ــد، ازآنجایی ک ــرار دارد. دانشــمندان هشــدار داده ان ق
ــث  ــا باع ــت آن ه اکوسیســتم ضــروری هســتند کاهــش وســیع جمعی
ــده روی زمیــن مــی شــود، باوجــود  اختــالل در زندگــی موجــودات زن
ــا  ــد ام ــدی داده ان ــن تولی ــش کرب ــرای کاه ــور ها ب ــه کش ــی ک قول های
ــه  ــرات، ب ــتگاه های حش ــی از زیس ــاً نیم ــود تقریب ــی ش ــی م پیش بین
ویــژه حشــرات گرده  افشــان کــه در معــرض بیشــتری از تغییــرات آب و 
هوایــی هســتند تــا پایــان قــرن از بیــن خواهنــد رفــت. با این حــال اگــر 
افزایــش دمــا محــدود بــه دمــای 1/5 درجه سلســیوس شــود- کــه البته 
بلنــد پروازانــه نیــز بــه نظــر می رســد- تلفــات حشــرات بســیار پایین تــر 
ــدوده  ــی در مح ــرات آب و هوای ــف تغیی ــطوح مختل ــر س ــت. تأثی اس
ــه  ــل قرارگرفت ــورد تجزیه وتحلی ــی م ــوری و گیاه ــه جان 115000 گون
ــرات آب  ــر تغیی ــت تأثی ــدت تح ــان به ش ــد گیاه ــخص ش ــت و مش اس
ــه  ــرت ب ــل مهاج ــه دلی ــتانداران ب ــدگان و پس ــتند، پرن ــی هس و هوای
ــل  ــور راش ــد. پروفس ــرار می گیرن ــر ق ــت تأثی ــر تح ــر کمت ــاط دیگ نق
وارن اســتاد دانشــگاه شــرق انگلســتان می گویــد: دراین بیــن »حشــرات 
ــه تغییــرات آب و هوایــی  ــوری هســتند کــه ب حســاس ترین گــروه جان

واکنــش نشــان می دهنــد«.

»دیــو گولســون1« اســتاد دانشــگاه ساســکس انگلســتان می گویــد 
مــا می دانیــم کــه حشــرات زیــادی در حــال حاضــر بــه دلیــل از بیــن 
رفتــن زیســتگاه و روش هــای نادرســت زراعــی رو بــه کاهــش هســتند 
ــث  ــدت باع ــه ش ــد ب ــده می توان ــی در آین ــرات آب و هوای ــا تغیی ام

افزایــش ســرعت کاهــش حشــرات شــود.
ــاپ  ــه چ ــراً ب ــه Science اخی ــه در مجل ــدی ک ــق جدی در تحقی
رســیده، محققــان داده هایــی را از نقــاط جغرافیایــی و شــرایط آب 
و هوایــی فعلــی روی 31000 گونــه حشــره، 8000 پرنــده، 1700 
پســتاندار، 1800 خزنــده، 1000 دوزیســت و 71000 گیــاه بــه دســت 
ــق  ــی مناط ــرات را در بعض ــدوده تغیی ــی مح ــپس چگونگ ــد، س آوردن
ــش  ــه متوســط افزای ــد ک ــن مناطــق نواحــی بودن ــد. ای محاســبه کردن
ــر  ــه دیگ ــی نســبت ب ــرات آب و هوای ــر تغیی ــا تحــت تأثی ــای آن ه دم
ــیوس  ــه سلس ــب 1/5، 2 و 3/2 درج ــه ترتی ــال 2100 ب ــا س ــی ت نواح

ــود. ب

ــدوده  ــن مح ــن رفت ــد از بی ــی درص ــر پیش بین ــودار بیانگ ــن نم ای
گونه هــای گیاهــی، حشــرات و مهــره داران در ایــن ســه ناحیــه تــا ســال 

2100 تحــت تأثیــر تغییــرات آب و هوایــی اســت.
ــای 2 و 6  ــد در دم ــای 3/2، 18 درص ــرات در دم ــد حش 49 درص
ــی از محــدوده  ــش از نیم ــه سلســیوس بی ــای 1/5 درج درصــد در دم
ــان شــد  ــات بی ــن مطالع ــن در ای ــد. همچنی خــود را از دســت می دهن

1 Dave Goulson

»حشــرات حســاس ترین گــروه جانــوری هســتند کــه بــه 
نشــان می دهنــد«.  واکنــش  و هوایــی  تغییــرات آب 

چراکــه حشــرات نقــش مهمــی را در زنجیــره غذایــی بــازی می کنند 
ــه روال طبیعــی خــود  ــدون حشــرات ب و اکوسیســتم ها نمــی تواننــد ب
ادامــه دهنــد. وی بــه مــردم هشــدار می دهــد کــه بایــد نگــران باشــند 
زیــرا زندگــی انســان وابســته بــه گرده افشــان ها، خــاک حاصلخیــز، آب 

ســالم و بیشــتر از همــه بــه اکوسیســتم ســالم اســت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 Hallmann

ســه گــروه از گرده افشــان ها در بیــن حشــرات، بــه تغییــرات آب و 
هوایــی حساســیت بیشــتری دارنــد.

ــی  ــای جنوب ــتلنبوش آفریق ــگاه اس ــتاد دانش ــی2« اس »گای میجل
ــون ســال گذشــته  ــا طــی دو میلی ــش دم ــد اســت ســرعت افزای معتق
به نــدرت به انــدازه ســطوح پیش بینی شــده در چنــد دهــه اخیــر 

ــت. اس
»وارن3« مــی گویــد ملت هــای جهــان به خوبــی از رونــد و وضعیــت 
ــات الزم و بیشــتری در  ــر هســتند و اقدام ــی باخب ــرات آب و هوای تغیی
ــد  ــن ســؤال را مطــرح کــرد رون ــد ای ــاز اســت. بای ــه موردنی ــن زمین ای
ــوان  ــی می ت ــه زمان ــا چ ــد و ت ــه ح ــا چ ــی را ت ــای جهان ــش گرم افزای
ــت  ــت و هم ــم درس ــک تصمی ــخ آن در ی ــه پاس ــه البت ــش داد ک کاه

جهانــی اســت.
مطالعــات دیگــری نیــز اخیــراً منتشرشــده اســت و نشــان می دهــد 
ــد از  ــه 15 درص ــان ک ــده جه ــم و محافظت ش ــق مه ــوم از مناط یک س
ــت  ــر فعالی ــت تأثی ــدت تح ــود به ش ــامل می ش ــن را ش ــره زمی کل ک
ــه دام و شهرنشــینی  ــا، چــرای بی روی ــه ســاخت جاده ه انســانی ازجمل

هســتند.
»کنــدال جونــز4« محقــق دانشــگاه کویینزلنــد اســترالیا نیــز مــی 
گویــد یــک شــبکه منظــم حفاظتــی بــرای حمایــت از گونه هــا ضــروری 
و الزم اســت. اگــر اجــازه داده شــود کــه شــبکه های حفاظتــی تخریــب 
ــد  ــش خواه ــوع زیســتی به شــدت افزای ــات تن ــدون شــک تلف شــوند ب
ــت  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــر5  ب ــط لییت ــه توس ــه ای ک ــت. در مقال داش
به نقــد و تحلیــل پدیــده ی آرماگــدون اکولوژیکــی پرداختــه اســت کــه 

ــم: ــی از آن می پردازی ــان بخش های ــه بی ــر ب در زی
چهــار ســال پیــش یــک گــروه از حشــره شناســان آلمانــی گــزارش 
کردنــد کــه کاهــش قابل توجهــی در بیومــس موردنیــاز حشــرات اتفــاق 
افتــاده اســت. ایــن گــزارش شــوکه کننــده بــدون اینکــه مــورد آزمایــش 
ــدداً  ــش مج ــن6  و همکاران ــط هالم ــال 2017 توس ــرد در س ــرار بگی ق
ــانه ها  ــوش رس ــب جنب وج ــه موج ــن مقال ــه ای ــید؛ ک ــاپ رس ــه چ ب
شــد و عبــارت »آرماگــدون اکولوژیکــی« در سراســر جهــان به ســرعت 
انتشــار یافــت. لییتــر در مقالــه ای کــه در ســال 2018 بــه چــاپ رســاند 
ــا در  ــود ام ــکار نمی ش ــده ان ــش مطرح ش ــن کاه ــه ای ــد اگرچ می گوی
ــه توجــه داشــت:  ــه دو نکت ــه بایســت ب ــن دو مقال ــدن ای ــگام خوان هن
1( اطالعــات بــر پایــه ی بیومــس گردآوری  شــده نــه گونه هــا 2( 
محل هــای مشخص شــده به  طــور مســتمر نمونه  بــرداری نشــدند و 
نماینــده جهانــی نیســتند و در حقیقــت نویســندگان آلمانــی نتوانســتند 
رابطــه ای بیــن ایــن کاهــش مشــاهده  شــده بــا تغییــرات آب و هوایــی 
ــه ی  ــد. رابط ــرار کنن ــا برق ــرف آفت کش ه ــا مص Climate Change ی
ــده  ــل مطرح ش ــالیان قب ــرات س ــی حش ــوع و فراوان ــتگاه، تن ــن زیس بی
اســت. ازنظــر ایــن نویســنده توجــه زیــاد رســانه ها بــه ایــن مطالعــه ی 
ــل  ــا قب ــه از مدت ه ــت ک ــد اس ــت و معتق ــی اس ــز عجیب ــاص، چی خ
بعضــی از گروه هــای حشــرات در حــال کاهــش بوده انــد و حتــی 
کاهــش شــدید در جمعیــت پروانه هــا و شــب پره های انگلیســی در 

ــوده اســت. طــول دو دهــه ی گذشــته بســیار مطــرح ب
 لییتــر می گویــد: بیشــتر مطالعــات انجام شــده در خصــوص کاهــش 
ــته  ــه درگذش ــت ک ــواردی اس ــان م ــر روی هم ــرات ب ــت حش جمعی
بیان شــده و تمرکــز بــر روی آن حشــراتی اســت کــه بــرای مــا 
به گونــه ای مهم تــر بودنــد امــا تکلیــف حشــرات دیگــر ماننــد حشــره ی 
ــواده ی Bibionidae چــه می شــود؟  ــی و مضــر از خان مضــر و همه جای
 Rothamsted ــام ــه ن ــی ب ــا قدمت ــی ب ــک اطالعات ــتان بان در انگلس
Research کــه داده هــای مربــوط بــه آن از شــبکه ی جهانــی اطالعاتــی 
ــته بندی  ــال را دس ــش از 50 س ــوری بی ــی و ن ــای مکش ــار تله  ه از آم

ــای  ــس ه ــه مگ ــی ازجمل ــرات مختلف ــم حش ــه تراک ــرده درنتیج ک
Bibionid نیــز در دســترس بــوده اســت در حالــی کــه مطالعــه ی خاصی 
ــر  ــس از ذک ــم. پ ــاهده نکرده ای ــه آن مش ــوط ب ــس مرب ــر بیوم از تغیی
ــی  ــات کاف ــود اطالع ــدم وج ــوص ع ــرر در خص ــای مک ــاهد مثال ه ش
ــه  ــد ک ــد می کن ــان قی ــنده، در پای ــن نویس ــط ای ــه توس ــن زمین در ای
ســناریوی آرماگــدون اکولوژیکــی منجــر بــه تزریــق بودجــه درزمینــه ی 
پــروژه هــای بلندمــدت نمونه بــرداری از حشــرات نخواهــد شــد امــا بــا 
ــدازد  ــه فکــر می ان ــی در سراســر جهــان را ب ــن  حــال مؤسســات مال ای
ــت  ــتم حمای ــظ اکوسیس ــدار و حف ــاورزی پای ــدی از کش ــه به طورج ک
نمایــد. لییتــر امیــدوار اســت کــه ایــن پدیــده ی آرماگــدون اکولوژیکــی 
یــک فراینــد اغراق شــده باشــد ولــی به هرحــال تلنگــری بــرای افــرادی 

ــد. ــا کاهــش تنــوع زیســتی را دارن اســت کــه قــدرت مقابلــه ب
ــت 2018  ــه در 31 اگوس ــه ای ک ــه در مقال ــب اینک ــه ی جال نکت
ــش  ــر از افزای ــده خب ــاینس چاپ ش ــال س ــط Deutsch در ژورن توس
جمعیــت حشــرات تــا ســالیان آتــی در اثــر افزایــش گرمای جهانــی داده 
ــده  ــام پیش بینی ش ــار و ارق ــن آم ــا ای ــاد ب ــی در تض ــه به نوع ــت ک اس
ــا  ــرای بررســی ایــن پیش بینــی در نســخه آتــی نشــریه، ب قــرار دارد. ب

مــا همــراه باشــید...
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چالش های ویروس شناسی گیاهی و بررسی  
تأثیر ویروس های گیاهی بر گیاهان مدل

ــهمــوی/دانشآموختــهیکارشناســیارشــدبیمــاری ریحان
ــی ــعطبیع ــاورزیومناب ــسکش ــیپردی ــیگیاه شناس

ــران ــگاهته دانش

ــروس  ــای گیاهی )وی ــا ویروس ه ــی ب ــروع ویروس شناس ــخ ش تاری
موزاییــک توتــون( آغــاز شــد کــه در ســال 1898 به عنوان نــوع جدیدی 
ــد  ــد مشــخص گردی ــه بع ــان ب ــن زم ــی شــناخته شــد و از ای از آلودگ
ــای  ــی ویژگی ه ــته اند. تمام ــود وابس ــان خ ــه میزب ــا ب ــه ویروس ه ک
ــی و  ــازگاری طبیع ــت س ــد قابلی ــی مانن ــه در ویروس شناس موردمطالع
توانایــی ویروس هــا بــرای مهــار و تغییــر میزبــان بــرای تکمیــل چرخــه 
ــی 120  ــد. ط ــق قرارگرفته ان ــده و موردتحقی ــی شناخته ش بیماری زای
ــزرگ  ــر، تحقیقــات روی ویروس هــای گیاهــی چالش هــای ب ســال اخی
و خاصــی را دربــاره ی آلودگــی گیاهــان پیــش روی مــا قــرار داده اســت.
ــهبهطــورخالصــهچندیــنتحقیــقکــهزمینــه درایــنمقال

ــدمطــرحمیشــود. ــردادهان ــاتراتغیی تحقیق
شناسایی شــده،  ویروس هــای  اولیــن  مشــخص  به طــور 
ــای  ــث بیماری ه ــه باع ــد ک ــان بودن ــده ی گیاه ــای آلوده کنن ویروس ه
جــدی در گیاهــان می شــدند. ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر 
ــی اســتفاده می شــوند )ماننــد  محصــوالت زراعــی در مطالعــات مولکول
ــیاری از  ــرای بس ــبختانه ب ــه خوش ــواده Solanaceae( ک ــای خان اعض
ــتند و  ــترده ای هس ــی گس ــه میزبان ــی دارای دامن ــای گیاه ویروس ه
ــال  ــوند. به عنوان مث ــتفاده ش ــدل اس ــان م ــوان گیاه ــد به عن می توانن
Arabidopsis thaliana بــا ژنــوم توالی یابــی شــده به صــورت 
ــیعی دارد،  ــی وس ــات ژنتیک ــع اطالع ــر منب ــه اخی ــی دو ده ــل ط کام
بــه  حســاس  گیــاه  یــک  کــه   Nicotiana benthamiana
ــک  ــوان ی ــه به عن ــی ک ــر معمول ــت و مخم ــی اس ــای ویروس آلودگی ه
میزبــان بالقــوه بــرای برخــی از ویروس هــای گیاهــی کــه اجــازه 
تعامــل بــا تعــداد زیــادی از فاکتورهــای میزبانــی را می دهــد، شــناخته 
می شــود کــه بیشــتر ایــن  مــوارد در مطالعــات بعــدی بــر روی گیاهــان 
تائیــد شــدند. بیشــتر مطالعــات بــر روی گیاهــان مــدل متمرکزشــده اند 
ــای  ــه کلون ه ــی ب ــا و دسترس ــد آن ه ــاالی رش ــرخ ب ــل ن ــه دلی ــه ب ک
آلــوده یــا عفونــی و دامنــه وســیع میزبانــی آن هاســت امــا آلــوده ســازی 
گیــاه یــک امــر آســان نیســت. عــالوه بــر عملکــرد رایــج ویروس هــای 
آلوده کننــده میزبــان )ماننــد قابلیــت اســتفاده از عوامــل میزبانــی 
ــا  ــی ب ــای گیاه ــوم( ویروس ه ــار ژن ــا انتش ــر و ی ــه و تکثی ــرای ترجم ب
ــان  ــه گیاه ــوند. ازآنجایی ک ــه می ش ــز مواج ــری نی ــی دیگ ــع اضاف موان
متحــرک نیســتند، ویروس هــا از حشــرات، بندپایــان، نماتد هــا و 
ــتفاده از  ــود و اس ــان خ ــه میزب ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــای قارچ ناقل ه
ــر  ــال مؤث ــش انتق ــرای افزای ــل ب ــار ناق ــا رفت ــی و ی ــوژی گیاه فیزیول

اســتفاده می کننــد.
ویروس هــای گیاهــی پروتئین هــای حرکتــی ویــژه ای را کدگــذاری 
ــلولی  ــواره س ــه دی ــماتا ک ــک پالسمودس ــای باری ــا کانال ه ــد ت می کنن
ــر داده و درنتیجــه اجــازه حرکــت  ــک و تغیی ــد را تحری ضخیمــی دارن
ســلول بــه ســلول بــه کمپلکس هــای RNA ویروســی و یــا ذرات ویروس 
ــی  ــخ های ضدویروس ــاد پاس ــا ایج ــان ب ــا گیاه ــد؛ ام ــد را می دهن مانن
ــال شــدن  ــات فع ــد، موجب ــه کنن ــان مقابل ــا آن ــد ب ــا بای ــه ویروس ه ک

ــونده  ــار ش ــای مه ــی RNA و واکنش ه ــامل خاموش ــی ش واکنش های
ــت  ــای مقاوم ــط ژن ه ــه توس ــوند ک ــیلیک می ش ــید سالیس ــط اس توس
ــوم  ــول دارای ژن ــی به طورمعم ــای گیاه ــوند. ویروس ه ــرل می ش کنت
 4-Kb20( کوچکــی بــا ظرفیــت محــدود کــد شــوندگی هســتند
ــات  ــزرگ در مطالع ــرفت ب ــک پیش ــن(. ی ــده 10-5 پروتئی ــد کنن ، ک
ــای  ــای کوچــک و ویژگی ه ــن ژنوم ه ــر، نشــان دادن پیچیدگــی ای اخی
ــای  ــت. نمونه ه ــی اس ــای گیاه ــای ویروس ه ــوره پروتئین ه چندمنظ
شــامل  می توانــد  ویروســی  چندمنظــوره  پروتئین هــای  از  بــارز 
پروتئیــن HC-Pro در پوتی ویروس هــا، پروتئیــن P6 در کائولیمــو 
ویروس هــا، پروتئیــن 2b در کوکوموویروس هــا و P33 در تومبــاس 
ــال  ــل انتق ــه عام ــت ک ــازی اس ــت. HC-Pro پروتئین ــا اس ویروس ه
ــک  ــت. P6 ی ــی RNA اس ــش خاموش ــرکوب کننده ی واکن ــته و س ش
 RNA فعال کننــده در فراینــد ترجمــه، ســرکوب کننده ی خاموشــی
و یــک تســهیل کننده حرکــت ســلول بــه ســلول اســت. 2b نیــز 
ــن باعــث دســت کاری  ــک ســرکوب کننده خاموشــی اســت و همچنی ی
ــرار  ــواد ف ــار م ــید، انتش ــمونیک اس ــق جاس ــاع از طری ــیر دف در مس
ــرای حشــرات و ســرکوب  به منظــور ایجــاد جذابیــت بیشــتر گیاهــان ب
ــه  ــل ب ــردن تحم ــاال ب ــور ب ــید به منظ ــیزیک اس ــیر آبس ــردن مس ک
خشــکی اســت. P33 تنظیم کننــده مراحــل مختلــف از رونویســی 
ــه غشــاهای  ــرون RNA و شــکل دادن ب ــوان چاپ ــت به عن RNA، فعالی

ــت. ــی اس ــای رونویس ــکیل کمپلکس ه ــرای تش ــلولی ب ــل س داخ
بــرای رســیدن بــه ایــن عملکردهــا، پروتئین هــای ویروســی وابســته 
ــای  ــر پروتئین ه ــا دیگ ــا ب ــک شــبکه گســترده ای از برهمکنش ه ــه ی ب
ویروســی و پروتئین هــای گیاهــی، هورمون هــا، چربی هــا، اندام هــا 
و غشــاهای داخــل ســلولی اســت. بــه همیــن ترتیــب ژنوم هــای 
ویروســی شــامل انــواع توالی هــای عملکــردی ســیس یــا ســاختارهایی 
ــید و  ــا کپس ــوم ب ــدن ژن ــانده ش ــی، پوش ــان، رونویس ــه، بی ــه ترجم ک
می کننــد،  کنتــرل  را  میزبــان  پروتئیــن  و  ویــروس  برهمکنــش 
لیپید هــای گیاهــی  بــا   ،P33 پروتئیــن  به عنوان مثــال  می باشــند. 
ــالت  ــن تعام ــد. ای ــرار می کن ــاط برق ــلولی ارتب ــل س ــاهای داخ و غش
ــا  ــود ت ــم ش ــا تنظی ــرای ویروس ه ــی ب ــی و فضای ــر مکان ــد ازنظ بای
ــوم  ــد. ژن ــل کنن ــی را تکمی ــه آلودگ ــی چرخ ــل پی درپ ــد مراح بتوانن
ــا  ــه آن ه ــتند و ب ــر هس ــیار انعطاف پذی ــی بس ــای ویروس و پروتئین ه
ــود در  ــی خ ــل و هجوم ــبکه متقاب ــرل ش ــا کنت ــا ب ــد ت ــازه می دهن اج
پاســخ بــه تغییــرات محیطــی میکــرو ماننــد افزایــش تجمــع محصــوالت 
ویروســی، القــای پاســخ های دفاعــی گیاهــی و تغییــر ناگهانــی شــرایط 
محیطــی، به صــورت موفــق عمــل کننــد. تشــخیص شــبکه های تعاملــی 
نه تنهــا درک مــا از فرایندهــای آلودگی هــای ویروســی را عمیق تــر 
می کنــد بلکــه راه هایــی جدیــد بــرای بررســی و مهندســی مقاومــت در 
بیماری هــای گیاهــی را بــه مــا نشــان می دهــد. در مثالــی جالــب یــک 
ــان-  ــه در گیاه ــده ترجم ــور آغازکنن ــک فاکت ــرم از elF4E- ی ــزو ف ای
به عنــوان یــک عامــل برهمکنــش پروتئیــن VPg در پوتــی ویروس هــا 
شــناخته می شــود. همان طــور کــه مشــخص گردیــد، بســیاری از 
ژن هــای مقاومــت در گیاهــان به عنــوان آلل هــای elF4E توانایــی 
ــرای  ــل ب ــا در عم ــد ام ــا VPg دارن ــش ب ــراری برهمکن ناقصــی در برق
ــت  ــه مقاوم ــد. هنگامی ک ــی دارن ــی کارای ــای گیاه ــه mRNA  ه ترجم
طبیعــی صــورت نمی گیــرد، می تــوان بــا انجــام تنظیمــات خــاص و یــا 
ــی  ــا را مهندس ــای elF4E، آن ه ــزو فرم ه ــدف دار در ای ــای ه جهش ه
و یــا طراحــی کــرد. فاکتورهــای دیگــر دخیــل در ترجمــه و همچنیــن 
ــی نیــز به عنــوان عوامــل ضدویروســی درنظرگرفتــه  فاکتورهــای میزبان
می شــوند. بااین حــال پروتئین هــای گیاهــی مرتبــط باهــم اغلــب 
ــت  ــوند و اختصاصی ــذاری می ش ــی کدگ ــای چندژن ــط خانواده ه توس
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ــاوت  ــد متف ــان می توان ــب ویروس-میزب ــر ترکی ــای ه برهمکنش ه
.VPg-elF4E باشــد ماننــد برهمکنــش

ــرای بررســی  ــد ب ــی جدی ــی یاب ــای توال ــودن ابزاره در دســترس ب
ــد  ــاوری قدرتمن ــا فّن ــراه ب ــان هم ــای گیاه ــی در ژن ه ــرات طبیع تغیی
ویرایــش ژن می تواننــد بــه طراحــی نســل بعــدی جهش هــای مناســب 

ــد. ــی کمــک کنن و مفیــد در عوامــل میزبان
بــدون  تنظیمــی،  مکانیســم  یــک  به عنــوان   RNA خاموشــی 
ــن فعالیــت  ــه ای ــاه اســت ک ــن پاســخ ضدویروســی در گی شــک بهتری
ضدویروســی در خاموشــی RNA ابتــدا در دو مــورد مشــاهده می شــود: 
ــی از برخــی  ــپ طبیع ــک فنوتی ــه ی ــم ک ــود عالئ ــا بهب یکــی همــراه ب
ــور  ــا ظه ــده ب ــه مشخص ش ــت ک ــاه اس ــروس- گی ــای وی برهمکنش ه
ــراه  ــان هم ــی در گیاه ــی آلودگ ــه انتهای ــم در مرحل ــدون عالئ ــرگ ب ب
ــتر  ــت. بیش ــی اس ــی ویروس ــای خاموش ــری مهارکننده ه ــت و دیگ اس
ــد.  ــک ســرکوبگر را کدگــذاری می کنن ــل ی ویروس هــای گیاهــی حداق
اگرچــه نحــوه عمــل آن هــا بســیار متفــاوت اســت کــه این هــا 
ــا  احتمــاالً انعکاســی از تنــوع مســیرهای خاموشــی RNA اســت امــا ب
پروتئین هــای کــد کننــده توســط خانواده هــای چندژنــی، تطابــق 
 ،Argonaute پروتئین هــای  در  مثــال  بــرای  دارنــد.  هماهنگــی  و 
ــت  ــاوت اس ــی متف ــه گیاه ــه گون ــته ب ــردی بس ــای عملک ــداد ژن ه تع
ــاوت در  ــای متف ــب نقش ه ــا اغل ــدد( و آن ه )در A. thaliana 10 ع

پاســخ های ضدویروســی را دارنــد
بــر  تمرکــز  بــا  ویروس-گیــاه  برهمکنــش  مقالــه  ایــن  در 
ــات  ــال مطالع ــت. بااین ح ــرار گرف ــث ق ــی موردبح ــای گیاه ویروس ه
متاژنومیــک اخیــر نشــان دهنده ی تنــوع زیــادی از ویروس هــا در 
ــگفت آور  ــاید ش ــت. ش ــی اس ــه تحقیقات ــک منطق ــی ی ــان وحش گیاه
نباشــد کــه بســیاری از آلودگی هــای طبیعــی تأثیــر منفــی بــر میزبــان 
ندارنــد و برخــی حتــی مفیــد هــم هســتند. این مطالعــات تعــادل ظریف 
ــان طبیعــی آن هــا را کــه از تکامــل  بیــن ویروس هــای گیاهــی و میزب
همگــرای طوالنی مــدت ناشــی می شــود، برجســته کــرده و نشــان داده 
ــه  ــادل را ب ــن تع ــد ای ــیع می توان ــطح وس ــتی در س ــتم تک کش سیس
ــی  ــای ویروس ــر آلودگی ه ــردن تأثی ــخص ک ــن مش ــد؛ بنابرای ــم بزن ه
ــدی از  ــد جدی ــرد مفی ــی ممکــن اســت کارب در اکوسیســتم های طبیع
ــه توســعه روش هــای آگاهانــه  ویروس هــای گیاهــی را نشــان دهــد و ب
کشــاورزی کمــک کنــد و در مرحلــه بعــدی، تحقیقــات ویروس شناســی 
گیاهــان هیجان انگیزتــر نیــز می شــود چراکــه بــه مــا در ارزیابــی بهتــر 
ــوالت و  ــه در محص ــدل، بلک ــان م ــا در گیاه ــا نه تنه ــی ویروس ه کل

ــاند. ــک می رس ــاورزی کم ــده کش ــتم های پیچی اکوسیس

منبع:

 Grand challenge in plant virology:  )2017(  .Sanfaçon H
 Understanding the impact of plant viruses in model plants, in
 agricultural crops, and in complex ecosystems. Frontiers in

.2016–2013  ,8  ,Microbiology
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فرگشت ژنوم نماتدهای انگل گیاهی
ــاری ــدبیم ــیارش ــجویکارشناس ــدیعاشوری/دانش مه
ــی ــعطبیع ــاورزیومناب ــسکش ــیپردی ــیگیاه شناس

ــران ــگاهته دانش

1 In many cases, the splicing process can create a range of unique proteins by 
varying the exon composition of the same mRNA. This phenomenon is then 
called Alternative Splicing.

2 Hyper-variable effector family
3 the end of the peptide chain carrying the free alpha carboxyl group of 
the last amino acid, conventionally written to the right.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جانــوری  شــاخه های  متنوع تریــن  و  بزرگ تریــن  از  نماتدهــا 
هســتند کــه اکثــر گونه هــا آزاد زی، قارچ خــوار و یــا باکتری خــوار 
بــوده و تعــداد زیــادی هــم انــگل جانــوران و گیاهــان عالــی و جلبک هــا 
ــث  ــاالنه باع ــی س ــگل گیاه ــد ان ــه نمات ــش از 4100 گون ــتند. بی هس
خســارتی معــادل 80 میلیــارد دالر می شــوند. نماتد هــای انــگل گیاهــی 
ــوند.  ــی ش ــدی م ــا طبقه بن ــاخه نماتد ه ــار کالد از 12 کالد ش در چه
عضــو مســئول تغذیــه در نماتد هــای انــگل گیاهــی اســتایلت اســت کــه 
ــه لحــاظ ریخــت شــناختی و انتوژنــی متنــوع  در کالد هــای مختلــف ب
ــلول های  ــذی از س ــواد مغ ــتخراج م ــرای اس ــه ب ــو ک ــن عض ــوده و ای ب

ــرد دارد مثــال ســاده ای از فرگشــت همگــرا اســت. ــان کارب میزب
نماتــد Caenorabditis elegans اولیـــن ژنــوم جانـــوری و 
دو گونـــه نماتــد                                                     اولیـــن 
ــی  ــوم آن هــا به طــور کامــل توال ــگل گیاهــی بودندکــه ژن نماتد هــای ان
یابی شد. اکثـــر نماتد ها طول ژنومـــی بیـــن                   دارنـــد البتـــه 
ــر از 50  ــا طــول کمت ــه ب ــا طــول بیــش از 250 و 10 گون ــه ب 17 گون
 Globodera ــه ــی، گون ــگل گیاه ــای ان ــدند. در نماتد ه ــزارش ش گ
pallida بــا Mb 124/6 بلندتریــن طــول ژنــوم را دارد؛ و تعــداد 
ــن  ــی بی ــگل گیاه ــای ان ــن در نماتد ه ــده پروتئی ــد کنن ــای ک ژن ه
ــی  ــی یاب ــای توال ــام ژنوم ه ــون در تم ــت. تاکن ــا 19212 اس 14378 ت
ــوده و  شــده نماتد هــای انــگل گیاهــی محتــوای A-T بیــش از 50% ب
 Bursaphelenchus xylopbilus ــه ــد G-C ب ــترین درص بیش
بــه میــزان 40/4% تعلــق دارد. ســطوح پلوئیــدی و روش هــای تولیدمثل 
نیــز در نماتد هــا متنــوع اســت. بــرای مثــال ســطح پلوئیــدی از n=1 در 
 M. 3 در برخــی جمعیت هــایn=50-56 ــا ــد P. eqourum ت نمات
 Meloidogyne مشاهده شــده اســت. فقــط در جنــس arenaria
ــدی  ــد دیده شــده و آنیوپلوئی ــد، تریپلوئی ــد، دیپلوئی ــای هاپلوئی حالت ه
ــن  ــز در ای ــدی و پارتنوژن ــی پلوئی ــود دارد. پل ــز وج ــومی نی ــی س و پل
ــای  ــر یافته ه ــی ب ــه ای مبتن ــه هیبریداســیون درون و بین گون جنــس ب
ســیتولوژیکی، داده هــای ایزوزایــم و توالــی DNA نســبت داده  می شــود.

نماتد هــای انــگل گیاهــی تنــوع گســترده ای از اســتراتژی های 
ــرو  ــا آن روب ــه ب ــی ک ــا چالش های ــد؛ و ب ــی را نشــان می دهن عفونت زای
هســتند – مثــل منبــع غذایی در دســترس و شــرایط محیطــی – تطبیق 
یافته انــد. تنظیــم دقیــق بیــان ژن هــا نقــش کلیــدی در ایــن ســازگاری 
ــا، ســطح  ــم عملکــرد ژن ه ــد. یکــی از مکانیســم های تنظی ــا می کن ایف
ــورد  ــا در م ــن تجزیه وتحلیل ه ــی از جامع تری ــت. دریک ــی اس رونویس
اختــالف در بیــان ژن هــا کــه در مــورد نماتــد G. pallida انجام گرفته 
اســت )در 8 مرحلــه از ســیکل زندگــی(، مشــاهده شــد کــه تقریبــاً در 
12/5% از 16419 مــکان ژنــی تخمیــن زده شــده ایــن نماتــد، اختــالف 
ــل در  ــوع دخی ــد موض ــه چن ــه ب ــود دارد. در ادام ــا وج ــان ژن ه در بی

ــوم نماتد هــای انــگل گیاهــی می پردازیــم. فرگشــت ژن
پیرایــش: ژن هــا می تواننــد بــه وســیله مکانیســم پیرایــش 
افتراقــی1  تنظیــم شــوند. اگرچــه ایــن مکانیســم در مــورد نماتد هــای 
ــم  ــی می دانی ــع بررســی نشــده اســت ول ــه طــور جام ــگل گیاهــی ب ان
 Globodera ــس ــورد جن ــش )Splicing( در م ــه مکانیســم پیرای ک
ــه ی  ــوم هــر دو گون بشــدت نابهنجــار و غیرمعمــول رخ می دهــد. در ژن

)hapla, incognita( Meloidogyne

250-50 Mb

G. rostochiensis و G. pallida تعــداد زیــادی ســایت پیرایــش 
ــت.  ــده اس ــای تولیدش ــدد پروتئین ه ــان دهنده تع ــه نش ــود دارد ک وج
البتــه ایــن مکانیســم در اغلــب جانــوران بــه میــزان 0/5 -0/8% اتفــاق 
ــد جنــس  ــا از نمات ــورد نماتد ه ــدار در م ــن مق ــه ای ــاد درحالی ک می افت
Globodera بــه میــزان 3/5% گزارش شــده اســت. مکان هایــی 
کــه پیرایــش افتراقــی در آن اتفــاق می افتــد، در هــر دو گونــه 
محافظت شــده اســت. در ســال 2008 ارتبــاط بیــن پیرایــش افتراقــی 
Gr- ــز ژن ــه در آن، آنالی ــد ک ــخص گردی ــی مش ــه عفونت زای و پروس

ــت از  ــا دو واریان ــا ب ــوس تنه ــک لوک cm در G. rostochiensis ی
ــی را نشــان داد. ــش افتراق پیرای

پروموتورهــایپارازیتیســم: فرگشــت در ژنــوم نماتدهــای 
انــگل گیاهــی بــا عملکــرد ژن هــا ارتبــاط تنگاتنــگ دارد و عملکردهــای 
ــار پروســه نســخه برداری از روی ژن هــای  ــد می تواننــد طــی یک ب جدی
ــای  ــب ژن ه ــوع، کس ــه تن ــر ب ــه منج ــد ک ــود بیاین ــه وج ــه دار ب خان
جدیــد از طریــق انتقــال افقــی و یــا در مــورد نماتد هــا موجــب تقلیــد 
ــا  ــن ژن ه ــش ای ــواره آرای ــوند. هم ــی CEP ش ــای گیاه از هورمون ه
ــه اســت و  ــردی اضاف ــت عملک ــک مزی ــد ی ــری نیازمن در طــی بیمار گ
ــور  ــده افکت ــت تولیدکنن ــد در باف ــد بای ــای جدی ــن ژن ه ــه ای آن اینک
ــوری  ــزء پروموت ــال از ج ــک مث ــوند. ی ــان ش ــوری بی ــه پروموت در ناحی
 Dorsal Gland Box  فرضــی بــرای نماتد هــای انــگل گیاهــی، ناحیــه
  )ATGCCA(        اســت؛ کــه یــک موتیــف کوتــاه ) DOG Box(
ــای  ــن افکتوره ــدون آغازی ــتی             ازک ــه باالدس ــت و در ناحی اس
ــتی  ــده پش ــای غ ــش از 77% از افکتوره ــود دارد. بی ــتی وج ــده پش غ

شناخته شــده حداقــل یــک DOG Box دارنــد.
دارنــد  نیــاز  پاتوژن هــا   :)EffectorGene( عملگــرا ژن
ــاز جهــت  ــی موردنی ــواد غذای ــت م ــرای دریاف ــان خــود را ب ــه میزبان ک
ــرای  ــن کار ب ــه ای ــد ک ــت کنن ــل مدیری ــعه و تولیدمث ــد و توس رش
ــال  ــن ح ــان و عی ــه میزب ــه ب ــامل حمل ــی ش ــگل گیاه ــای ان نماتد ه
گریــز از پاســخ های دفاعــی میزبــان و اداره بیوشــیمیایی میزبــان بــرای 
ــا  ــن نیاز ه ــی از ای ــت. برخ ــی اس ــواد غذای ــن م ــازی تأمی حداکثر س
ــا و برخــی  ــا و قارچ ه ــل باکتری ه ــا مث ــا و ســایر پاتوژن ه ــن نماتد ه بی
ــه  ــش از پروس ــک بخ ــوان ی ــال به عن ــت. به هرح ــابه اس ــرات مش حش
ــوژی  ــروف، فیزیول ــی بیوت ــگل گیاه ــای ان ــیاری از نماتد ه ــه، بس تغذی
میزبــان را بــا تولیــد اندام هــای خــاص  مثــل سینســیتیوم و ســلول غــول 
تغییــر می دهنــد. تعامــل بیــن پاتــوژن و میزبــان بــه وســیله افکتور هــا 
ــترین  ــه بیش ــواده Tylenchoidae ک ــاال خان ــد. در ب ــر می کن تغیی
ــد دو ســلول از غــده ســاب ونترال  ــه لحــاظ اقتصــادی رادارن اهمیــت ب
ــایر  ــد. س ــد می کنن ــا را تولی ــتی، افکتوره ــده پش ــلول از غ ــک س و ی
اندام هــای نماتــد نیــز افکتور هایــی تولیــد می کننــد کــه ممکــن 
ــال، در  ــرای مث ــند. ب ــر باش ــگل مؤث ــش میزبان-ان ــت در برهمکن اس
گونــه G. pallida، اعضــای HYPs 2  از ســلول های ترشــحی اطــراف 

ــوند. ــح می ش ــی ترش ــی داخل ــای حس اندام ه
ســازگاریژن هــایخانــهدار: برخــی افکتور هایــی کــه وظیفــه 
آن هــا در رابطــه گیاه-نماتــد مشخص شــده اند از پروتئین هایــی حاصــل 
می شــنود کــه نقش هــای دیگــری نیــز در اغلــب ارگانیســم های نماتــد 
ــای  ــرای فعالیت ه ــه دار ب ــای خان ــوارد پروتئین ه ــب م ــد. در اغل دارن
ــرای  ــتند. ب ــاز هس ــی موردنی ــلول های یوکاریوت ــه س ــول در هم معم
مثــال چندیــن گونــه از نماتــد سیســتی ترشــحات غیرمعمولــی 
ــواع  ــل ان ــده و حام ــتی ترشح ش ــده پش ــلول های غ ــه از س ــد ک دارن
ــی از  ــه در هســته مســتقر هســتند. یک ــوده ک ــاه C-terminal 3 ب کوت
C-terminal  هــا در G. rostochiensis ، GrCEP  نـام  دارد  کـه  
flg22 4 را ســـرکوب )مهـــار( می کنــد و شـــامل پروتئین هایـــی اســت 
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Transfer( بــه دســت می آینــد کــه اکثــراً به وســیله باکتری هــا 
 G. مــورد  )در  می شــود  انجــام  قارچ هــا  توســط  هــم  بخشــی  و 
و %11  باکتری هــا  توســط  ترتیــب %77  بــه   rostochiensis
توســط قارچ هــا(؛ کــه ایــن موضــوع در مــورد نماتد هــا به صــورت 
اختصاصــی و منحصــر بــه هــر جنــس صــورت می گیــرد مثــاًل 0/2% از 
 G. rostochiensis و 0/6% ژن هــا در B. xylophilus ژن هــا در
کــه  ایــن  جالــب  و  به دســت آمده اند  ژن  افقــی  انتقــال  توســط 
ایــن مکانیســم ســبب  از طریــق  به دســت آمده  نســبت ژن هــای 
 Globodera جدایــی جنس هــا می شــود. بــرای مثــال دو جنــس
هــم  از  متنــاوب  افقــی  انتقال هــای  توســط   Meloidogyne و 
ــه  ــامل گون ــر کالد ش ــه در ه ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــده اند. ش جداش
ــی کــه پروتئین هــای مســئول  ــگل گیاهــی، ژن های هــای نماتد هــای ان
 HGT ــق ــد از طری ــد می کنن ــاه را ک ــلولی گی ــواره س ــه دی در تجزی
ــلولی در  ــواره س ــده دی ــای تضعیف کنن ــی آنزیم ه ــت آمده اند ول به دس
ــه متفــاوت اســت و ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه چندیــن  هرگون
ــرای مثــال در کالد  HGT مســتقل در نماتد هــا اتفــاق افتــاده اســت. ب
دوم نماتد هــای اکتوپارازیــت مهاجــر مثــل Xiphinema حــاوی 
یــک آنزیــم GHF12 ســلوالز هســتند کــه گمــان مــی رود از باکتری هــا 
به دســت آمده باشــد درحالــی کــه در کالد 10 نماتد هــای اندوپارازیــت 
ــه  ــد ک ــلوالز دارن ــم GHF45 س ــل B. xylophilus آنزی ــر مث مهاج
بیشــترین شــباهت رو بــه توالی هــای قارچــی دارد و هیچ کــدام از ایــن 

ــد. ــور ندارن ــا حض ــم در کالد 12 نماتد ه دو آنزی
ــم  ــط مکانیس ــت آمده توس ــای به دس ــر از ژن ه ــال دیگ ــک مث ی
انتقــال افقــی نماتد هــای گــره ریشــه می باشــند کــه پروتئینــی تولیــد 
ــن  ــت و ای ــن NidL در Rhizobium اس ــابه پروتئی ــه مش ــد ک می کنن

ــت. ــد اس ــری و نمات ــی باکت ــاط ژن ــده ارتب بیان کنن
ــای  ــوم نماتد ه ــا: ژن ــینماتد ه ــازگاری هایژنوم ــایرس س
انــگل گیاهــی توســط فشــار های ناشــی از شــیوه زندگــی آن هــا 
متحــول شــده اســت کــه بازتاب دهنــده محتــوای ژنــی در ژنــوم 
آن هاســت. بــرای مثــال ژنــوم نماتد هــای سیســتی و ریشــه گرهــی هــر 
دو حــاوی ژن هایــی اســت کــه در ســرکوب پاســخ میزبــان بــه پاتــوژن 
ــد بیانگــر ایــن باشــد کــه ایــن نماتد هــا  ــد و ایــن می توان دخالــت دارن
درصــد باالیــی از دوره زندگــی خــود را داخــل میزبــان هســتند و 
بایســتی از حمــالت آن در امــان باشــند. یــا بــرای مثــال ژنــوم نماتــد 
B. xylophilus نیــز بیانگــر شــیوه زندگــی آن اســت. چــون ایــن نماتــد 
ــی از حیــات خــود را در منافــذ درختــان زندگــی می کنــد.  دوره طوالن
ــه و  ــای ثانوی ــیعی از متابولیت ه ــف وس ــرض طی ــه در مع ــی ک محیط
توکســین های موجــود و حتــی حملــه حشــرات اســت. درنتیجــه ژنــوم 
ــه در  ــت ک ــین اس ــد توکس ــدات ض ــی از تولی ــواع مختلف ــاوی ان آن ح
ــه تعــداد زیــادی از  ســایر نماتدهــا وجــود نــدارد و همچنیــن مجهــز ب
ــن  ــت و ای ــده اس ــاهده نش ــا مش ــر نماتده ــه در دیگ ــت ک پروتئاز هاس
ــدد  ــی متع ــع غذای ــه از مناب ــد ک ــد فراهــم می کن ــرای نمات ــکان را ب ام

ــرد. ــره بگی ــت به ــی روی درخ ــای قارچ ــه کلون ه ازجمل

4 عامل القای سیگنال های پاسخ دهی PTI که بیان این افکتور حساسیت گیاه به نماتد و باکتری بیماری زای Streptomyces scabies را افزایش 
داده و نقش آن به عنوان مهارکننده سیستم دفاعی گیاه پذیرفته شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کــه به عنــوان یــک افکتــور در نماتـــد های سیســتی ســازگار 
Effector-(        شـــده اند و درنهایت برخی از ایـــن  افکتـور ها در مهـار
Triggered Immunity( مهــم هســتند. بــروز یــک خطــا درجایــی کــه 
ــرد  ــه عملک ــر هســتند باعــث می شــود ک ــه دار درگی ــای خان پروتئین ه
یــک پروتئیــن برخــالف انتظــاری کــه مــا از نقــش آن داریــم، به عنــوان 
ــن  ــاوی دامی ــک ژن ح ــال ی ــرای مث ــد. ب ــل می کن ــور عم ــک افکت ی
SPRY در نماتد هــای سیســتی وجــود دارد کــه به عنــوان افکتــور 
ــن  ــه ژن دارای ای ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــی ای ــد ول ــل می کن عم

ــور اســت. ــز افکت ــی نی ــت گیاه ــای پارازی ــی نماتد ه ــن در تمام دامی
ــش  ــا: برهمکن ــیافکتوره ــازماندهیژنوم ــتوس فرگش
ــک  ــر ی ــه ه ــت ک ــن معناس ــی بدی ــگل گیاه ــد ان ــاه و نمات ــن گی بی
ــتی شــدید قرارگرفتــه تــا اینکــه  از طرفیــن تحت فشــارهای فرگش
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــردد. ب ــرکوب گ ــا س ــده ی ــم ایجادش پارازیتیس
افکتور هــا در برهمکنــش گیاه-نماتــد دخالــت دارنــد ولــی آن هــا اغلــب 
تحــت کنتــرل انتخــاب هســتند. ممکــن اســت اکثــر فشــار های طبیعــی 
در جهــت تنــوع در توالــی افکتور هــا در پاتوژن هــای گیاهــی از آنجایــی 
ــای  ــا توســط محصــوالت ژن ه ــه برخــی افکتور ه ــرد ک نشــاءت می گی
ــه پدیــده  مقاومــت در گیاهــان )R-Genes( شناسایی شــده و منجــر ب
 G. rostochiensis می شــود. اغلــب افکتور هــا در گونــه ی  ETI
ــا  ــه ی ــت ک ــپ اس ــج پاتوتای ــی از پن ــل یک ــی در حداق ــاوی تغییرات ح
یــک عملکــرد طــی وقــوع جهــش بــه آن اضافه شــده یــا عملکــردی را 
 .)Frame Shift ــا اضافــه ــروز حــذف ی ازدســت داده اســت )از طریــق ب
هم چنیــن افکتور هــای گونــه ی G. rostochiensis در هــر ژن 
ــته  ــه آن دس ــا ب ــه نســبت آن ه ــادی اســت ک ــای زی ــامل واریانت ه ش
از ژن هــای افکتــور کــه به صــورت تصادفــی انتخاب شــده بیشــتر عمــل 

ــد. می کنن
ــه از پاتوژن هــای گیاهــی یوکاریوتیــک افکتور هــا  ــن نمون در چندی
ــع نشــده اند و در محل هــای خاصــی  ــوم توزی به صــورت تصادفــی در ژن
وجــود دارنــد. در گونــه ی P. infestans اغلــب افکتور هــا در ناحیــه 
ــد کــه ایــن نواحــی به عنــوان مراکــز  ــوم وجــود دارن Gene-Soars ژن
 G. rostochiensis ــه ــل در گون ــده اند. در مقاب ــرض ش ــول ف تح
ــا  ــد؛ ام ــرار دارن ــوم ق ــه Gene-Dense ژن ــا در ناحی ــر افکتور ه اکث
بااین وجــود یــک توزیــع شــیب دار از تراکــم ژن را در مقایســه بــا یــک 
زیرمجموعــه هم انــدازه از غیــر افکتور هــا )NonEffectors( نشــان 

می دهنــد.
ــم: ــره ــتس ــراریپش ــایتک ــاویتوالی ه ــایح ژن ه
پروتئین هــای حــاوی ایــن تکرار هــا یــک مســیر ســریع بــرای فرگشــت 
را فراهــم می کننــد. در انگل هــا جایــی کــه ایــن تکرار هــا یــک تغییــر 
ــأ فرگشــت  ــد منش ــد می توانن ــن می برن ــا از بی ــاد ی ــرد را ایج در عملک
ــرای افکتور هــای شــامل توالی هــای تکرارشــونده  باشــند. یــک مثــال ب
متوالــی پروتئین هــای آمفیــد           Meloidogyne اســت؛ کــه 
)Avirulance( ــاری زا ــر بیم ــل غی ــک عام ــوان ی ــن به عن ــن پروتئی ای

در M. incognita موردقبــول قرارگرفتــه کــه توســط آمفیــد نماتــد 
ترشح شــده و در آپوپالســت تجمــع پیــدا کــرده و به وســیله ی ژن 
ــامل دو  ــن ژن ش ــایی می شــود. ای ــی شناس ــت Mi در گوجه فرنگ مقاوم
توالــی تکــراری بلنــد 58aa و چهــار توالــی تکــراری کوتاه 13aa اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه بــه نظــر مــی رســد افکتــور MAP-1 بــا ژن غیــر 
ــده فرگشــت  ــی گذشــته پیچی ــد همبســتگی دارد ول بیمــاری زای نمات
ــان باشــد. ــده انتخــاب توســط میزب ــوم، ممکــن اســت منعکس کنن ژن

ــول  ــی غیرمعم ــازگاری های ژنوم ــی از س ــیژن: یک ــالافق انتق
ــم  ــای مه ــی ژن ه ــه برخ ــت ک ــن اس ــی ای ــگل گیاه ــای ان در نماتده
 Horizontal Gene(       ــد ــط فرآین ــگل توس ــه ی میزبان-ان در رابط

)MAP-1( 

HGT

ETI

.....................................................................................................................................................................................................................
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اســتفاده از سیســتم                                                       در 
مــورد نماتد هــای انــگل گیاهــی ایــن امــکان را می دهــد کــه محــدوده 
ــان  ــردن گیاه ــه ک ــرای پارازیت ــی ب ــازگاری های ژنوم ــترده ای از س گس
مشــخص شــود. ایــن ســازگاری ها شــامل تعــداد زیــاد ژن هــای 
به دســت آمده توســط انتقــال افقــی ژن از قارچ هــا و باکتری هــا و 
فرگشــت در ژن هــای افکتــور از طریــق عملکــرد پروتئین هــای خانــه دار 
ــت  ــای اندوپارازی ــه نماتد ه ــد ک ــود دارن ــواهدی وج ــالوه ش اســت. به ع
ــل  ــتری در مقاب ــی بیش ــوان محافظت ــا ت ــایر پاتوژن ه ــه س ــبت ب نس
میزبــان داشــته و باعــث کاهــش پاســخ ژن هــای ایمنــی گیــاه می شــوند. 
ــوز  ــه هن ــت. اگرچ ــه نماتد هاس ــر ب ــازگاری ها منحص ــن س ــی از ای برخ
ــی  ــگل گیاه ــای ان ــه نماتد ه ــوط ب ــا مرب ــار کالد نماتد ه دو کالد از چه
ــه کالد 10 و 12 اســت چــون  ــا معطــوف ب ــا بیشــتر تالش ه اســت ام
خســارت عمــده اقتصــادی مربــوط بــه آن هاســت. اســتفاده از فّنــاوری 
Long-Read Sequencing کــه در مــورد قارچ هــا مورداســتفاده قــرار 
می گیــرد نیــز می توانــد درک بهتــری از تغییــرات فرگشــتی در رابطــه 

ــد. ــا بده ــه م ــگل گیاهــی ب ــای ان پارازیتیســمی نماتد ه

(Next Generation Sequencing) NGS

اجرایی شدن تبصره 5 ماده 6 قانون افزایش بهره وری 
در بخش کشاورزی:

تبصره5:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

»فــروش نهاده هــای کشــاورزی از قبیــل انــواع کــود و ســم و دارو  
ــط  ــخه های مرتب ــت نس ــا دریاف ــا ب ــاز، تنه ــندگان مج ــط فروش توس
ــون صــادر می شــود،  کــه توســط مراکــز موضــوع مــاده )2( ایــن قان
قابــل انجــام اســت. پروانــه فعالیــت متخلفیــن از احــکام ایــن مــاده، 

ــه، لغــو می شــود.« توســط مراجــع ذیصــالح صادرکننــده پروان
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محصوالت تراریخت از دریچه ی گیاه پزشکی
ــی  ــاری شناس ــد بیم ــی ارش ــجوی کارشناس ــی / دانش ــن صادق امی

ــران ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــی پردی گیاه

مقدمه
ــات  ــی از اطالع ــرد وســیع و صنعت ــای کارب ــه معن زیســت فناوری ب
زیست شناســی موجــودات زنــده اســت کــه می توانــد ابــزاری در 
ــع  ــی، صنای ــع طبیع ــاورزی و مناب ــش کش ــدار بخ ــعه پای ــت توس جه
غذایــی و صنایــع مرتبــط باشــد. پیش بینی شــده اســت در ســال 
2030 زیســت فناوری می توانــد در تولیــد 50 درصــد محصــوالت 
ــوالت  ــد محص ــی و 35 درص ــوالت داروئ ــد محص ــاورزی، 80 درص کش
صنعتــی مشــارکت داشــته باشــد. همچنیــن انتظــار مــی رود در تولیــد 
بیــش از 35 درصــد محصــوالت شــیمیایی از فرآیندهــای زیســت 

ــود. ــتفاده ش ــه اس فناوران

ــی،  ــت غذای ــش امنی ــرای افزای ــی ب ــوان عظیم ــت فناوری ت زیس
ســالمت انســان و محیط زیســت دارد ولــی همچــون هــر فنــاوری 
و  مالحظــات  بــا  زیســت فناوری  از  حاصــل  منافــع  پیچیــده ای، 
نگرانی هایــی همــراه اســت. ماهیــت و محــدوده اثــرات مثبــت و 
منفــی ایــن فــن بــه مــکان و روش کاربــری، اســتفاده نهایــی محصــول، 
ــی  ــت مل ــرات و ظرفی ــم خط ــی منظ ــده، ارزیاب ــت های اعمال ش سیاس

هریــک از کشــورهای اســتفاده کننده بســتگی دارد.
بیوتکنولــوژی گیاهــی به عنــوان یــک زمینــه مهیــج، فرصــت 
ــاد  ــی ایج ــتم های بیولوژیک ــت ورزی سیس ــرای دس ــابقه ای را ب بی س
مــی نمایــد. واژه مهندســی ژنتیــک بــه تعــدادی از فنــون جدیــد مرتبط 
بــا انتقــال اطالعــات ژنتیکــی خــاص از یــک موجــود بــه موجــود دیگــر 
اشــاره دارد کــه ایــن انتقــال ژن بــا روش هــای متعــددی بــرای تراریخت 
ــه  ــاورزی ب ــش کش ــعه بخ ــردد. در توس ــام می گ ــان انج ــردن گیاه ک
ــا توجــه بــه  ســه هــدف اشاره شــده اســت 1-بهبــود عرضــه و تقاضــا ب
افزایــش جمعیــت در جهــت تأمیــن غــذای کافــی. 2-بهبــود معیشــت 
کشــاورزان و کارگــران جهــت کاهــش گرایــش بــه بخش هــای صنعتــی 
و خدماتــی. 3-پایــداری کشــاورزی باهــدف گســترش بخــش کشــاورزی 

ــوع زیســتی. ــا و مناطــق بکــر در جهــت حفــظ تن ــه جنگل ه ب
ــی  ــان زراع ــرورش گیاه ــرای پ ــن ب ــاً 12 درصــد ســطح زمی تقریب

جهانــی  در  و  می شــود  اســتفاده 
ــد  ــرخ رش ــت از ن ــد جمعی ــه رش ک
کشــاورزی در حــال پیشــی گرفتــن 
بــه خدمــت  بــرای  نیــاز  اســت، 
احســاس  زیســت فناوری  گرفتــن 
 ،2050 ســال  بــرای  می شــود. 

ــرای جهــان پیش بینــی می شــود  جمعیتــی معــادل 10 میلیــارد نفــر ب
ــال  ــد در س ــاورزی 1/8 درص ــدات کش ــد تولی ــرخ رش ــه ن درصورتی ک
اســت فلــذا افزایــش تولیــد محصــوالت غذایــی ضــرورت پیــدا می کنــد. 
ــادآور می شــود،  ــن را ی ــه روش هــای نوی ــاز ب ــر نی ــن ام ــه ای از آنجــا ک
ــالیانه  ــارت س ــد. خس ــدا می کن ــرورت پی ــی ض ــود ژنتیک ــالح و بهب اص
تولیــدات کشــاورزی در جهــان بــه دالیــل مختلــف مثــل تأثیــر 
ــه حــدود 36 درصــد  آفــات، بیماری هــا و علف هــای هــرز درمجمــوع ب
می رســد. همه ســاله هزینــه گزافــی صــرف خریــد ســموم شــیمیایی در 
ــره کش ها  ــروش حش ــی ف ــازار جهان ــه ب ــردد به طوری ک ــان می گ جه
ــطح  ــروش را در س ــه دوم ف ــارد دالر رتب ــادل 1/8 میلی ــی مع ــا رقم ب
جهــان بــه خــود اختصــاص داده اســت. مصــرف ســم در ســال 1392 در 
کل کشــور معــادل 27 هــزار تــن گزارش شــده اســت یعنــی ســرانه هــر 
فــرد در مصــرف ســموم کشــاورزی 400 گــرم اســت. در طــول ســالیان 
اخیــر و بــا تغییــر رویــه ی کشــاورزی بــه اســتفاده از ارقــام پــر محصــول 
ــد  ــد کن ــم رون ــیمیایی علی رغ ــای ش ــود و آفت کش ه ــتفاده از ک و اس
ــر  ــه تولیــد بیــش از ســه براب در افزایــش ســطح زیــر کشــت، منجــر ب
ــازده از ســویی باعــث کاهــش گســترش  ــش ب ــن افزای شــده اســت. ای
ــب  ــث تخری ــر باع ــرف دیگ ــا و از ط ــه جنگل ه ــی ب ــای زراع زمین ه
خــاک و آلودگــی منابــع آبــی شــده اســت. از ســال 2000 میــالدی بــه 
ــای  ــه اســتفاده از روش ه ــازده، کشــاورزان ب ــل کاهــش ب ــه دلی ــد ب بع
زیســت فناورانه در جهــت افزایــش بهــره وری و تولیــد پایــدار روی 
آورده انــد کــه از گیاهــان تراریخــت به عنــوان یکــی از مهم تریــن 

ــود. ــتفاده می ش ــیر اس ــن مس ــتاوردها در ای دس
مروریبرتحوالتدرزمینهیگیاهانتراریختدرجهان

اولیــن محصــول تراریخــت در ســال 1980 تولیــد گردیــد و 
ــن  ــاورزی اولی ــت فناوری کش ــه ی زیس ــه ای درزمین ــای مزرع آزمون ه
ــال  ــت و در س ــکا و فرانســه انجــام گرف ــال 1986 و در آمری ــار در س ب
ــن  حــال چیــن  ــا ای 1990 اولیــن محصــول تراریخــت تجــاری شــد. ب
اولیــن کشــوری بــود کــه یــک گیــاه تراریخــت توتون مقــاوم بــه ویروس 
را در اوایــل دهــه 90 میــالدی به صــورت تجــاری کشــت نمــود. طبــق 
آمــار ســازمان خواروبــار کشــاورزی )FAO(، ســطح زیــر کشــت گیاهــان 
زراعــی تراریخــت در جهــان از 1/7 میلیــون هکتــار در ســال 1996 بــه 
ــت  ــترش یافته اس ــال 2017 گس ــار در س ــون هکت ــش از 189 میلی بی
کــه معــادل حــدود 11 درصــد از کل زمین هــای زراعــی جهــان اســت.

همچنیــن تعــداد کشــورهای دارای محصــوالت زیســت فناوری 
ــیده  ــال 2014 رس ــور در س ــه 28 کش ــال 1996 ب ــور در س از 6 کش
ــت،  ــان تراریخ ــن گیاه ــت. در بی اس
ــه  ــویا، ذرت، پنب ــول س ــار محص چه
بیشــترین  تراریخــت  کانــوالی  و 
ســطح کشــت را بــه خــود اختصــاص 

ــد. داده ان

طبــق آمــار ســازمان خواروبــار کشــاورزی )FAO(، ســطح     
ــون  ــان از 1/7 میلی ــت در جه ــی تراریخ ــان زراع ــت گیاه ــر کش زی
ــه بیــش از 189 میلیــون هکتــار در ســال  هکتــار در ســال 1996 ب
ــد از کل  ــدود 11 درص ــادل ح ــه مع ــت ک ــترش یافته اس 2017 گس

ــت. ــان اس ــی جه ــای زراع زمین ه

.....................................................................................................................................................................................................................
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 در ســال 2014، حــدود 57 درصــد از کل ســطح کشــت گیاهــان 
ــه کشــت  ــه علف کــش و 15 درصــد ب ــاوم ب ــه گیاهــان مق تراریخــت ب
گیاهــان مقــاوم بــه آفــات کشــاورزی اختصاص یافتــه  اســت. بــا توســعه 
ــا 37  ــن محصــوالت، مصــرف حشــره کش هــای شــیمیایی ت کشــت ای

ــت. ــه اس ــد کاهش یافت درص
ــه کشــت محصــوالت  ــه در ســال 2013 ب ــن 27 کشــوری ک از بی
ــی  ــور صنعت ــعه و 8 کش ــور درحال توس ــد، 19 کش ــت پرداختن تراریخ
ــور  ــن 27 کش ــان در ای ــت جه ــی از جمعی ــش از نیم ــه بی ــوده ک ب
زندگــی مــی کننــد. بنــگالدش در ســال 2013 بــرای اولیــن بــار کشــت 
ــب و  ــک محصــول تراریخــت )بادمجــان تراریخــت( را تصوی تجــاری ی
120 کشــاورز بادمجــان Bt را در مســاحت 12 هکتــار در ســال 2014 
ــور  ــد 5 کش ــادا و هن ــن، کان ــل، آرژانتی ــکا، برزی ــد. آمری ــت کردن کش
پیشــرو در اســتفاده از محصــوالت تراریخــت هســتند و آمریــکا برتریــن 

ــان اســت. ــده در ســطح جه تولیدکنن

 آمــار اقتصــادی در بــازه زمانــی 2012-1996 نشــان می       دهــد کــه 
کشــاورزان از کشــت محصــوالت تراریخــت در چیــن 3/15 میلیــون دالر 

ســود بــه دســت آورده انــد.

مروریبرتحوالتدرزمینهیگیاهانتراریختدرایران
ایــران از ســال 1383 تولیــد انبــوه و تجــاری محصــوالت تراریخــت 
را آغــاز کــرد و تــا ســال 1385 ادامــه یافــت. از ســال 1384 بــا کشــت 
ایــن محصــوالت برخــورد شــد و فعالیت هــا در ایــن زمینــه بــه تعطیلــی 
ــی  ــال  های 2001 ال ــن س ــم بی ــد عل ــه تولی ــد. در عرص ــانده ش کش
2011 ایــن حــوزه رشــد 25 برابــری داشــته و در ســال 2013 ایــران در 
ــت.  ــرار گرف ــم در حــوزه زیســت فناوری ق ــد عل ــگاه ســیزدهم تولی جای
ــد 3  ــران بای ــق 1404 ای ــور در اف ــی کش ــع علم ــه جام ــاس نقش بر اس
درصــد از بــازار محصــوالت حــوزه زیســت فناوری در دنیــا را در دســت 
داشــته باشــد. هم اکنــون محصوالتــی ماننــد برنــج، پنبــه و چغندر قنــد 
ترایخــت بــا رعایــت قانــون ایمنــی زیســتی توســط موسســه تحقیقــات 
ــا همــکاری ســایر پژوهشــگاه ها در مراحــل  ــوژی کشــاورزی ب بیوتکنول

آزمایشــگاهی و میدانــی قرارگرفتــه  اســت.

آنرویسکه

ــتدل از  ــزارش مس ــه و دارای گ ــای چندجانب ــه مزای ــه ب ــا توج ب
ــن  ــا در خصــوص ای ــن محصــوالت، همــواره برخــی نگرانی ه کشــت ای
ــن  ــان وجــود دارد؛ بنابرای ــردم و دانش پژوه ــوم م ــن عم ــاوری در بی فن
مجموعــه  ای از تدابیــر، سیاســت ها، مقــررات و روش  هایــی بــرای 
ــوع  ــر تن ــاوری ب ــن فن ــرد ای ــی کارب ــی احتمال ــار منف ــری از آث پیش گی
ــه  ــود ک ــاذ می ش ــت اتخ ــان، دام و محیط زیس ــالمت انس ــتی، س زیس
ــا توجــه بــه نگرانی  هــای موجــود،  بــه آن ایمنــی زیســتی می گوینــد. ب
قوانیــن و اســتاندارد های بین المللــی بــرای تولیــد و تجــارت ایــن 
ــی  ــکل ایمن ــب رســیده اند. پروت ــه تصوی ــن و ب ــل محصــوالت تدوی قبی
ــادا  ــرال کان ــالدی در مونت ــال 2000 می ــوب س ــا مص ــتی کارتاهن زیس
ــرای کشــورهای عضــو  ــز ب ــال 2003 نی ــه در س ــی از آن هاســت ک یک
)160 کشــور( الزم  االجــرا شــد. مجلــس شــورای اســالمی ایــران نیــز در 
ــه ایــن پروتــکل را تصویــب نمــود.  29 مــرداد ســال 1382 پیوســتن ب
ســپس در ســال 1388 قانــون ملــی ایمنــی زیســتی در مجلــس شــورای 

ــه تصویــب رســید. اســالمی ب

ــان نمــود  ــوان بی ــر، می ت ــه گزارش هــا و ادعاهــای اخی ــا توجــه ب ب
مخالفت هــا در چنــد دســته محتوایــی جــای می گیرنــد. عــده ای 
از مخالفیــن موضوعاتــی مثــل بیوتروریســم و جنبه هــای اخالقــی 
اجتماعــی را هــدف قــرار داده کــه بــا  توجــه بــه عــدم قابلیــت راســتی 

ــا  ــت؛ ام ــرش داش ــن نگ ــه ای ــی ب ــگاه علم ــوان ن ــی، نمی ت آزمای

.....................................................................................................................................................................................................................
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مخالفت هایــی کــه از راه روشــمندی و نقــد علمــی وارد می شــوند، 
ــر دســته بندی می شــوند: ــوارد زی طبــق م

محصــوالت  ســالمت  اروپــا  اتحادیــه  غذایــی  ایمنــی  1-اداره 
اســت. نپذیرفتــه  را  تراریخــت 

2-محصوالت تراریخت سرطان زا هستند.
ــا ذرت تراریخــت باعــث افزایــش مرگ ومیــر در گاوهــا  3-تغذیــه ب

شــده اســت.
4-علف کش گالیفوسیت سرطان زا است.

5-کشــت محصــوالت تراریخــت منجــر بــه کاهــش تنــوع زیســتی 
می شــود.

6-کشت محصوالت تراریخت صرفه اقتصادی ندارد
ــت را  ــوالت تراریخ ــالمت محص ــت س ــی بهداش ــازمان جهان 7-س

ــت. ــرده اس ــد نک تائی
ــر  ــار مرگ ومی ــه از محصــوالت تراریخــت دچ ــا تغذی ــا ب 8-موش ه

شــده اند.
9-باقی مانده Bt برای انسان مضر است.

گزاره هــا  ایــن  از  هرکــدام  مجــزای  بررســی  بــه  ادامــه  در 
: یــم ز ا د می پر

ــاســالمتمحصــوالت ــهاروپ ــیاتحادی ــیغذای 1-ادارهایمن
ــهاســت. تراریخــترانپذیرفت

ایــن ادعــا نــه صحیح اســت نــه دقیــق. اداره ایمنــی غذایــی اتحادیه 
ــی و ســالمت و صــدور مجــوز کشــت و  ــد ایمن ــی تائی ــه متول ــا ک اروپ
مصــرف محصــوالت تراریخــت در اروپــا اســت، تاکنــون بــرای بیــش از 
71 محصــول تراریخــت مجــوز کشــت و مصــرف صــادر کــرده و ایمنــی 
و ســالمت ایــن محصــوالت را تائیــد کــرده اســت و فهرســت ایــن مــوارد 
ــه  ــا آمــده اســت. کشــور های اتحادی ــه اروپ ــگاه اینترنتــی اتحادی در پای
ــتند  ــت هس ــوالت تراریخ ــدگان محص ــود از مصرف کنن ــز خ ــا نی اروپ
ــد  ــش از 96 درص ــا بی ــه اروپ ــو اتحادی ــای عض ــور ه ــه کش به طوری ک
ــویای  ــد س ــد و 90 درص ــی کنن ــود را وارد م ــاز خ ــویای موردنی از س
ــدم  ــا تراریخــت اســت. ع ــه اروپ ــه کشــورهای عضــو اتحادی ــی ب واردات
ــه  ــی ب ــز در برخــی کشــورهای اروپای کشــت محصــوالت تراریخــت نی
دلیــل ممنوعیــت کشــت در طــی رونــد آزمایش هــا بــه صــورت تجــاری 
ــذر  ــد ب ــرکت های تولی ــت از ش ــا در حمای ــاص آن ه ــت های خ و سیاس
ــش و  ــور پژوه ــر کل ام ــزارش دبی ــورد، گ ــک م ــت. در ی ــی اس اروپای
نــوآوری اروپــا در ســال 2010 دراین بــاره بــا توجــه بــه نتیجــه ی 130 
ــی 25 ســال،  ــازه زمان ــق مســتقل در ب ــی و 500 تحقی ــروژه تحقیقات پ
نشــان می دهــد ایــن محصــوالت تفاوتــی بــه لحــاظ آســیب های 

ــد. ــا ســایر محصــوالت ندارن احتمالــی ب

در نســخه بعــدی نشــریه، بــه بررســی گزاره هــای بعــدی نیــز خواهیــم 
پرداخت.

ادامه دارد...

منابع:
1(http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
2(http://ec.europa.eu/food/plant/docs/20150422_plant_gmo_
new_authorisation_gmo_food_feed_proposal_en.pdf
3 (h t tp : / / i saaa .o rg / resources /pub l i ca t ions /b r ie fs /53 /
e x e c u t i v e s u m m a r y / d e f a u l t . a s p
4(http://isaaa.org/resources/publications/pocket/16/
5(h t tp : / /oecd.org /env/ehs/b io t rack /B io tech_Update_
N o 6 _2 5 J u n e 2 0 1 3 . p d f
6(http://pas.va/content/accademia/en/publications/acta/acta24/
qaim.pdf
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آشنایی با کتاب »آموزش نرم افزارهای آنالیز 
فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت«

محدثه شمسیان/ دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

تألیف:دکترناصرصفایی)دانشیاردانشگاهتربیتمدرس(
مهندسولی الهمهدیزاده)دانشآموختهدانشگاهتربیتمدرس(

ایــن کتــاب در ســال 1392 توســط انتشــارات آمــوزش و ترویــج 
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــاورزی ب کش

و  فــراوان  نرم افزارهــای  زیســتی  علــوم  پژوهشــگران  اگرچــه 
ــرای  ــی ب ــی جامع ــع فارس ــا منب ــد ام ــه کار می گیرن ــی را ب گوناگون
اســتفاده از آن هــا وجــود نــدارد. یــک گــروه از ایــن نرم افزارهــا مربــوط 
ــت. در  ــت اس ــک جمعی ــی و ژنتی ــای فیلوژنتیک ــه  و تحلیل ه ــه تجزی ب
ایــن کتــاب تــالش شــده اســت کــه ایــن کمبــود پوشــش داده شــود تــا 
پژوهشــگران و دانشــجویان بتواننــد کار بــا ایــن نرم افزارهــا را به آســانی 

آغــاز نماینــد.
اول  بخــش  در  کــه  اســت  بخــش  دو  دارای  نام بــرده  کتــاب 
ــش اول  ــود. بخ ــوزش داده می ش ــی آم ــز فیلوژنتیک ــای آنالی نرم افزاره
ــوزش  ــه آم ــش ب ــن بخ ــل اول از ای ــت. در فص ــل اس ــج فص دارای پن
جهــت  می شــود.  پرداختــه  توالــی  هم ردیف ســازی  نرم افزارهــای 
ــتنباط  ــا اس ــا ب ــن ژن ه ــه بی ــی رابط ــل فیلوژنتیک ــام تجزیه وتحلی انج
ــا توالی هــای همولــوگ  تاریخچــه ی مشــترک بیــن آن هــا الزم اســت ت
از  منظــور  بدیــن  شــوند.   )Alignment( هم ردیــف  موردمطالعــه، 
می گیرنــد  کار  بــه  را  خاصــی  الگوریتم هــای  کــه  نرم افزارهایــی 
اســتفاده می شــود. ازجملــه نــرم افزارهــای آمــوزش داده شــده در 
ایــن فصــل Clustal X، BioEdit، MegAlign و GeneDoc اســت. در 
ــه مــی شــود.  ــزار Mega پرداخت ــوزش نرم اف ــه آم ــاب ب فصــل دوم کت
ــم از  ــی اع ــز فیلوژنتیک ــل آنالی ــام مراح ــرای انج ــع ب ــزاری جام نرم اف
ــل  ــت. فص ــت اس ــیم درخ ــی و ترس ــز فیلوژنتیک ــازی، آنالی هم ردیف س
ــن  ــه در ای ــزار PAUP پرداخته شــده اســت ک ــوزش نرم اف ــه آم ســوم ب
ــا اســتفاده  ــار انجــام آنالیزهــای فیلوژنتیکــی ب ــرای اولیــن ب نرم افــزار ب

روش پارســیمونی طراحی شــده اســت.
بخــش دوم از ایــن کتــاب، نرم افزارهــای مربــوط بــه آنالیــز ژنتیــک 

جمعیــت آمــوزش داده می شــود و شــامل هفــت فصــل اســت. امــروزه 
مطالعــات مربــوط بــه ژنتیــک جمعیــت بــه آنالیزهــای متعــدد و 
ــن  ــام ای ــا، انج ــم داده ه ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب ــاز دارد ک ــده ای نی پیچی
آنالیزهــا بــدون اســتفاده از کامپیوتــر و نــرم افزارهــا غیرممکــن اســت.

در فصــل ششــم کتــاب بــه آمــوزش نرم افــزار GenAlex یــا آنالیــز 
ژنتیکــی در اکســل می پــردازد و بــرای آنالیــز داده هــای جمعیــت اســت. 
فصــل هفتــم مربــوط بــه نرم افــزار NTSYS اســت کــه بــه کمــک آن 
آنالیزهــای مختلفــی در ارتبــاط بــا ژنتیــک جمعیــت انجــام می شــود. در 
ــزار Arlequin آمــوزش داده شــده اســت کــه یــک  فصــل هشــتم نرم اف
ــت  ــک جمعی ــای ژنتی ــز داده ه ــرای آنالی ــی ب ــزاری تلفیق ــته نرم اف بس
 ،DNA ــای ــه توالی ه ــی ازجمل ــای مختلف ــزار داده ه ــن نرم اف ــت. ای اس
ــتاندارد و  ــای اس ــتالیت، داده ه ــای میکروس ــای RFLP، داده ه داده ه

داده هــای فراوانــی آللــی را آنالیــز می کنــد.
فصــل نهــم بــه آمــوزش نــرم افــزار POPGENE پرداختــه اســت، 
بــرای بررســی تنــوع ژنتیکــی در میــان و داخــل جمعیت هــای طبیعــی 
ــب و صفــات کمــی اســت.  ــارز و غال ــا اســتفاده از نشــانگر های هــم ب ب
فصــل دهــم نرم افــزار PowerMarker را آمــوزش می دهــد. یــک 
مجموعــه ی جامعــی از روش هــای آمــاری بــرای آنالیــز داده هــای 
 SNP/SSR نشــانگرهای فیلوژنتیکــی اســت و خصوصــاً بــرای داده هــای
 MVSP ــزار ــوزش نرم اف ــه آم ــم ب طراحی شــده اســت. در فصــل یازده
ــا  ــط ب ــای مرتب ــدادی از آنالیزه ــزار تع ــن نرم اف پرداخته شــده اســت. ای
ارتبــاط فضایــی جدایه هــا، شــامل تجزیــه خوشــه ای بــا 23 نــوع روش 
ــه  ــه بندی، تجزی ــتراتژی خوش ــت اس ــا تشــابه و هف ــه ی ــبه فاصل محاس
CA/ و )PCO( تجزیــه بــه مختصــات اصلــی ،)PCA( بــه اجــزای اصلــی
ــاب  ــن کت ــت در فصــل دوازدهــم ای DCA را انجــام می دهــد؛ و درنهای
ــرای  ــزار ب ــن نرم اف ــت. ای ــده اس ــوزش داده ش ــزار Winboot آم نرم اف
ــرای تعییــن حــدود  ــی ب ــوت اســترپ داده هــای دوتای ــز ب اجــرای آنالی

ــت. ــر UPGMA اس ــی ب ــای مبتن ــان دندروگرام ه اطمین
ایــن کتــاب راهنمــای آســان، ســریع و کارآمد بــرای همه ی کســانی 
ــت موجــودات  ــک جمعی ــای فیلوژنتیکــی و ژنتی ــا آنالیزه ــه ب اســت ک
گوناگــون اعــم از انســان، جانــوران، گیاهــان و میکروارگانیســم ها 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ای تدوین ش ــاب به گون ــب کت ــد. مطال ــروکار دارن س
ــانی  ــده به آس ــای ارائه ش ــا نرم افزاره ــد ب ــم می توانن ــدی ه ــراد مبت اف
بــه انجــام فعالیــت بپردازنــد و بــا دنبــال کــردن راهنمایی هــای 

ــد. ــام دهن ــود را انج ــر خ ــز موردنظ ــده، آنالی ارائه ش
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تازه های دنیای پژوهش در گیاه پزشکی
مینا حجازی، دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی 

فرشته کرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

همیــاریهمزیســتسوســکLagria villosaدرحفاظــتاز
نتــاجمیزبانــش

همزیســت های میکروبــی اغلــب، منبــع ترکیبات شــیمیایی جدیدی 
ــر دشــمنان مشــارکت می کننــد  ــان در براب هســتند کــه در دفــاع میزب
ــب  ــط در اغل ــیمیایی واس ــات ش ــن ترکیب ــی ای ــه ی اکولوژیک ــا رابط ام
ــان  ــی، محقق ــده اســت. طــی مطالعات ــوز ناشــناخته مان موجــودات، هن
 Lagria villosa ــک ــت سوس ــای همزیس ــد باکتری ه ــالم کردن اع
ــای  ــر قارچ ه ــیمیایی در براب ــور ش ــی، به ط ــد ترکیب ــا تولی ــد ب می توانن
ــان خــود محافظــت نماینــد. ایــن همزیســت ها  پارازیــت، از نتــاج میزب
از تخم هــای سوســک مذکــور در حالــی کــه از طریــق انتقــال عمــودی 
ــی  ــای قارچ ــر عفونت ه ــد در براب ــا قرارگرفته ان ــطح آن ه ــر روی س ب
محافظــت می کنــد. Burkholderia gladioli نــام ایــن همزیســت 
ــه  ــی ب ــان، تمایل ــدن از میزب ــدا ش ــورت ج ــه در ص ــت ک ــان اس نگهب
رشــد نــدارد. چندیــن اســترین از Burkholderia ســاکن بــدن 
ــور  ــه به ط ــترین B. gladioli Lv-StB ک ــت و از اس ــره اس ــن حش ای
ــک Polyketide زیســتی  ــد، ی ــی می کن ــان زندگ ــدن میزب ــب در ب غال
جدیــد بــه نــام Lagriamide بــا اثــر ضــد رشــد قارچــی جداســازی و 
معرفــی کردنــد. آن هــا همچنیــن دریافتنــد کــه ایــن ترکیــب بــه لحــاظ 
ســاختاری بســیار شــبیه ترکیــب Bistramides  اســت کــه به عنــوان 
ــی یافــت شــده  یــک ترکیــب دفاعــی درگذشــته در محیط هــای دریای
اســت کــه احتمــاالً توســط همزیســت های جانــوران نیــام دار دریــازی 

ــت. ــده اس ــد می ش تولی
همچنیــن تجزیه وتحلیــل ژن هــای موجــود در ایــن سوســک، 
ــوم  ــد Lagriamide در ژن ــه شناســایی ژن هــای مســئول تولی منجــر ب
همزیســت غالــب شــد ونیــز مســتنداتی مبنــی بــر دریافــت افقــی ایــن 

ــت. ــت آمده اس ــه  دس ــر ب ــه ی حاض ژن، در مطالع

lórez. V. Scherlach. K. Miller. J. L. Rodrigues. A. Kwan. C. J. 
Hertweck. C. and Kaltenpoth. M. 2018. An antifungal polyketide 
associated with horizontally acquired genes supports symbiont 
mediated defense in Lagria villosa beetles Laura. Nature 
Communications. DOI: 10.1038/s6-04955-018-41467

ــودوموناسرا ــریس ــنتباکت ــورفلورس ــود،ن ــته ینخ ش
تشــخیصمی دهــد

شــته ها از آفــات جــدی کشــاورزی و همچنیــن ناقــل بعضــی 
ــه  ــا ازجمل ــند برخــی از گونه ه ــان می باش ــای ویروســی گیاه بیماری ه
ــای  ــه باکتری ه ــی Acyrthosiphon pisum ب ــته ی نخودفرنگ ش
ــد حســاس  ــی می کنن ــان زندگ ــوالً در ســطح گیاه ــه معم ــت ک اپی فی
ــی  ــخ ایمن ــی پاس ــته ی نخودفرنگ ــد ش ــر می رس ــه نظ ــا ب ــتند ام هس
نســبتاً پایینــی را بعــد از قرارگیــری در معــرض پاتــوژن از خــود نشــان 
نــور منحصربه فــرد ســبز  نخــود می تواننــد  می دهنــد. شــته های 
 Pseudomonas syringae آبــی را کــه ســویه های بدخیــم
انتشــار می دهنــد، تشــخیص دهنــد. عــالوه بــر ایــن بــه نظــر می رســد 
 ،Pseudomonas ــس ــای جن ــام اعض ــری P. syringae و تم باکت
ــود  ــث می ش ــه باع ــتند ک ــام Pyoverdine هس ــه ن ــی ب دارای ترکیبات
شــته ها برگ هــای آلــوده بــه ایــن باکتــری را تشــخیص دهنــد. از ایــن 
ــرد. بدین صــورت  ــت اســتفاده ک ــرل آف ــوان در جهــت کنت ــه  می ت یافت
روی  را   P. syringae بدخیــم  باکتــری  یــا   Pyoverdine کــه 
برگ هــا پاشــش نماینــد تــا شــته های نخــود از آســیب زدن بــه آن هــا 
ــد  ــن اســتراتژی ، نیازمن ــه بررســی اثربخشــی ای ــد. البت خــودداری کنن

مطالعــات بیشــتری اســت.
ــه  ــدند ک ــه ش ــته ها متوج ــری برش ــر باکت ــه اث ــان در مطالع محقق
شــته  هــا به نــدرت شــیره مصنوعــی مخلــوط شــده بــه باکتــری بدخیــم 
P. syringae را می مکنــد. آزمون هــای بیشــتر نشــان داد کــه 
شــته ها هنــگام انتخــاب غــذا، از مکیــدن غــذای آلــوده بــه ســویه های 
ــم  ــه ســویه های خوش خی ــری  P. syringae نســبت ب ــم باکت بدخی
آن، بیشــتر خــودداری می کننــد. درنتیجــه تحقیقــات آینــده در جهــت 
اســتفاده از Pyoverdine یــا باکتری هــا بــرای جلوگیــری از النــه 
ــود. محققــان قصــد دارنــد  گزینــی شــته ها بــر روی گیاهــان خواهــد ب
بــا بررســی گونه هــای مختلــف شــته و نحــوه ارتبــاط آن هــا بــا ســویه 
ــرار  ــه ق ــن موضــوع را موردمطالع ــل ای ــم  P. syringae، تکام بدخی

دهنــد.

Hendry. T. A. Ligon. R. A. Besler. K. R. Fay. R. L. and Smee. M. 
R. 2018. Visual detection and avoidance of pathogenic bacteria 
by aphids. Current Biology. 3164-3158 .)19(28 :8.
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تـازه هـا



ــانپســتهدر ــانکروزوالدرخت ــلش ــدازعام ــزارشجدی گ
ــا سیســیلیایتالی

از بهــار ســال 2010 کشــاورزان سیســیلی ) منطقــه بــزرگ تولیــد 
ــناخته در  ــاری ناش ــک بیم ــدی از ی ــزارش جدی ــا( گ ــته در ایتالی پس
درختــان پســته را دادنــد کــه گاهــی منجــر بــه نابــودی کامــل درخــت 
می شــود. گــروه تحقیقاتــی بــه رهبــری Salvatore vitale، درمجمــوع 
از 15 بــاغ پســته در اســتان های کاتانیــا، آرجیجنتــوو کالتانیســتا 
بــا عالئــم شــانکر همــراه بــا نکــروز و زوال شــاخه ها و ســاقه ها و 
ــا  ــر روی آن ه ــرده و ب ــرداری ک ــاد نمونه ب ــغ زی ــح صم ــن ترش همچنی

ــد. ــام دادن ــی انج آزمایش های
قــارچ  جدیــد  گونــه  الزم،  آزمایش هــای  انجــام  از  بعــد 
ــوده و  ــان آل ــی درخت ــت گیاه Liberomyces pistaciae از باف
ــه  ــد ک ــازی کردن ــتند را جداس ــاری را نداش ــم بیم ــه عالئ ــی ک درختان
ــت.  ــارچ اس ــن ق ــی ای ــا نهفتگ ــان ی ــت پنه ــود حال ــان دهنده وج نش
مشــخصات کامــل ایــن قــارچ در مجلــه Mycokeys منتشرشــده اســت.
بــه اعتقــاد محققــان بر اســاس شــیوع بــاالی ایــن بیمــاری و فراوانی 
ــی  ــیب های فراوان ــر آس ــال های اخی ــاغ، در س ــن ب ــه در چندی این گون
ــرعت  ــه به س ــا توج ــرد. ب ــد ک ــا خواه ــته ایتالی ــد پس ــه تولی را متوج
کم رشــد ایــن قــارچ و راه هــای انتقــال آن کــه بیشــتر به صــورت 
ــتفاده و  ــوده مورداس ــایل آل ــواد و وس ــق م ــت و از طری ــی اس مکانیک
در  محققــان  اســت،  مکانیکــی  آســیب های  و  زخم هــا  همچنیــن 
ــی و  ــای کنترل ــرای انجــام راه ه ــات بیشــتر ب حــال بررســی ها و مطالع

ــتند. ــی هس مدیریت

منبع:
http://eurekalert.org/pub_releases/09-2018/pp-nff091818.php

ــارچ  ــیونق ــرایتشــخیصکلونیزاس ــیب ــربرگ کشــفمارک
ــزا ــکوالر-مایکوری ــایآربوس ه

ــی  ــکوالر-مایکوریزا یک ــای آربوس ــان و قارچ ه ــن گیاه ــه بی رابط
ــد  ــش از 70 درص ــت. بی ــان اس ــل گیاه ــم در تکام ــای مه از فاکتوره
ــا  ــی از چهارصــد میلیــون ســال پیــش ارتبــاط نزدیکــی ب گیاهــان عال
ــود  ــه بهب ــی ب ــاط متقابل ــن ارتب ــد. چنی ــرار کرده ان ــا برق ــن قارچ ه ای
ــد.  ــک می کن ــاه کم ــط گی ــفات توس ــد فس ــی مانن ــواد غذای ــذب م ج
ــری  ــل بهت ــان تحم ــود گیاه ــر می ش ــتی منج ــن همزیس ــالوه ای به ع
حملــه  ماننــد  زیســتی  غیــر  و  زیســتی  تنش هــای  بــه  نســبت 
ــای  ــتی قارچ ه ــند. همزیس ــته باش ــکی داش ــا و خش ــات، بیماری ه آف
ــت  ــدگان از اهمی ــرای اصالح کنن ــاه، ب ــزا و گی ــکوالر- مایکوری آربوس
ــع فســفات جهانــی محــدود اســت.  ــرا مناب زیــادی برخــوردار اســت زی
ــاک  ــا از خ ــا ب ــی تنه ــای قارچ ــخیص کلونی ه ــون تش ــال تاکن بااین ح
درآوردن ریشــه های گیــاه امکان پذیــر اســت کــه نه تنهــا زمان بــر 

ــود. ــز می ش ــاه نی ــن گی ــن رفت ــب از بی ــه موج ــت بلک اس
تحقیقــات جدیــد دانشــمندان نشــان می دهد هنــگام کلونیزاســیون 
موفــق قارچ هــای آربوســکوالر- مایکوریــزا در ریشــه، ترکیباتــی در بــرگ 
 Blumenol C ــتقات ــه مش ــات ک ــن ترکیب ــد. ای ــدا می کنن ــع پی تجم
ــادی در  ــزان زی ــه می ــیون، ب ــس از کلونیزاس ــوند پ ــده می ش ــز نامی نی
ریشــه تولیــد می شــوند. محققــان ترکیبــات برگــی ایــن گیاهــان را بــا 
گیاهانــی کــه قــادر بــه همزیســتی بــا قارچ هــای آربوســکوالر مایکوریــزا 
ــاس  ــیار حس ــی بس ــنجی جرم ــتفاده از روش طیف س ــا اس ــد، ب نبودن
در   Blumenol به احتمال زیــاد  دریافتنــد  آن هــا  کردنــد.  مقایســه 
ریشــه گیــاه تولیدشــده و ســپس بــه ســایر قســمت های گیــاه منتقــل 
می شــود. بیشــتر ایــن تعامــالت اکولوژیکــی از گونــه ای بــه گونــه دیگــر 
متفــاوت و اختصاصــی هســتند؛ بااین حــال تجمــع Blumenol در 
بافــت بــرگ ســایر گیاهــان ازجملــه ارقــام زراعــی نیــز مشــاهده شــد.
شناســایی ایــن ترکیبــات، ابــزاری قــوی و آســان بــرای تحقیقــات 
ــزا در گیاهــان  ــا قارچ هــای آربوســکوالر- مایکوری اصالحــی در رابطــه ب
ــه  ــرای مطالع ــد ب ــخیصی Blumenol می توان ــر تش ــرد. مارک ــم ک فراه
ــزا مفیــد باشــد.  ــق قارچ هــای آربوســکوالر- مایکوری کلونیزاســیون موف
ــه ســؤاالت اساســی در  ــی مارکــر مذکــور امــکان پاســخ گویی ب از طرف
مــورد انتقــال اطالعــات از گیاهــی بــه گیــاه دیگــر ا طریــق شــبکه های 
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قارچی را نیز فراهم می کند.
فســفات یکــی از کودهــای مهــم اســت و بــرای تولیــدات کشــاورزی 
و غذایــی ضــروری اســت. بااین حــال ذخایــر فســفات محــدود اســت و 
کارشناســان نگــران بحــران غذایــی ناشــی از کمبــود فســفات هســتند؛ 
بنابرایــن روش هایــی کــه بتواننــد بــه اصالح کننــدگان گیاهــان کمــک 
ــان کمــک  ــا گیاه ــا کلونیزاســیون قارچــی و همزیســتی آن ب ــد ت کنن
کننــد تــا کلونیزاســیون قارچــی و همزیســتی آن بــا گیاهــان را افزایــش 

ــرای تولیــد فســفات فراهــم کنــد. ــد منبعــی ب دهــد، می توان
محققــان در نظــر دارنــد در گام هــای بعــدی تحقیقــات خــود، اثــر 
تحریک کنندگــی تجمــع Blumenol را کــه توســط تجمعــات قارچــی 
ایجــاد می شــود، در بررســی نقــش ایــن ترکیــب در ســیگنالینگ بیــن 

ریشــه و بــرگ موردمطالعــه قــرار دهنــد.
Wang, M., Schäfer, M. Li, D., Halitschke, R., Dong, C., McGale, 
E., Paetz, C., Song, Y, Li, S., Dong, J., Heiling, S., Groten, K., 
Franken, P., Bitterlich, M., Harrison, M., Paszkowski, U., Baldwin, 
I. T. )2018(. Blumenols as shoot markers for root symbiosis with 
arbuscular mycorrhizal fungi, eLife, DOI: 10.7554/eLife.37093

تازه های چندرسانه ای
ــرار  ــا اســتفاده از لینــک و کــد ق شــما عالقه منــدان مــی توانیــد ب
ــا  ــق تلفــن همــراه خــود ب ــار را از طری داده شــده در ایــن صفحــه، اخب

دیــدن کلیــپ دنبــال نماییــد.

تشخیصبیماریگیاهانتوسطموبایل
محققیــن دانشــگاه پنســیلوانیا بــا طراحــی یــک برنامــه روی 
انــواع  گوشــی های هوشــمند، کشــاورزان را قــادر ســاخته اند تــا 

بیماری هــا را در گیاهــان خــود شناســایی کننــد.

ژنتیکگیاهانومبارزهباحشرات
ــرات  ــات، از تغیی ــا آف ــارزه ب ــرای مب ــه کشــاورزان ب سال هاســت ک
ژنتیکــی گیاهــان اســتفاده می کننــد. محصــوالت Bt، نمونــه ای از ایــن 
دســته محصــوالت کشــاورزی هســتند؛ امــا ایــن تکنیک هــا نیــز 

ــد. ــراه دارن ــه هم ــی ب محدودیت های

ـا
هـ

زه 
ـا

ت

.

.....................................................................................................................................................................................................................

97
ن
ستا

زم
ت،

س
نخ
ره

ما
ش
د،
دی
ج
ره
دو
م،

ست
بی
ال
س
ک،

زش
اهپ
گی
ی
وی
شج

دان
-
می

عل
مه

لنا
فص

31

تـازه هـا



بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران
ــی ــیگیاه ــاریشناس ــریبیم ــجویدکت ــداتقیا/دانش امی

ــران ــگاهته ــیدانش ــعطبیع ــاورزیومناب ــسکش پردی

کنگــره گیاه پزشــکی ایــران بــا 50 ســال ســابقه، یکــی از بــا 
اســت. کشــور  در  کشــاورزی  کنگره هــای  ســابقه ترین 

ــتراتژیک  ــت اس ــه موقعی ــه ب ــا توج ــکی ب ــم گیاه پزش ــت عل اهمی
ــی محصــوالت  ــش کمــی و کیف ــه افزای ــاز ب ــه و نی کشــور در خاورمیان
ــای  ــات و بیماری ه ــی از آف ــای ناش ــی اپیدمی ه ــاورزی و از طرف کش
ــی را  ــکی فرصت ــره گیاه پزش ــت. کنگ ــی اس ــی غیرقابل چشم پوش گیاه
ــرای تبــادل اطالعــات بیــن متخصصیــن، محققیــن و تولیدکننــدگان  ب

ــد. ــم می نمای ــکی فراه ــژه گیاه پزش ــاورزی به وی ــش کش در بخ
حضــور  بــا  ایــران  گیاه پزشــکی  کنگــره  ســومین  و  بیســت 
ــای  ــامل انجمن ه ــران ش ــکی ای ــوم گیاه پزش ــای عل ــه انجمن ه اتحادی
هــرز،  علف هــای  علــوم  حشره شناســی،  گیاهــی،  بیماری شناســی 
در  ویروس شناســی  و  نماتد شناســی  قارچ شناســی،  کنه شناســی، 
ــی دانشــگاه  ــه میزبان ــهریورماه 1397 ب ــا هشــتم ش ــای پنجــم ت روزه
علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان برگــزار شــد. ریاســت ایــن 
ــر  ــتند و دبی ــده داش ــر عه ــی ب ــن پارس ــر بهم ــره را دکت دوره از کنگ
علمــی کنگــره، دکتــر رضــا پــور رحیــم و دبیــر اجرایــی کنگــره دکتــر 

ــد. ــا بودن ــران رهنم کام

حمایــت از بیســت و ســومین کنگــره گیاه پزشــکی ایــران را 
ــتان،  ــتان گلس ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــتان، س ــتانداری گلس اس
و گردشــگری، شــرکت  فرهنگــی صنایع دســتی  میــراث  ســازمان 
ــازرگان کاال، خدمــات حمایتــی کشــاورزی اســتان گلســتان، انجمــن  ب
صنایــع تولیدکننــدگان ســموم، شــرکت گل ســم، شــرکت بایــر 
پارســیان، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، موسســه 
تحقیقــات گیاه پزشــکی کشــور، ســازمان حفــظ نباتــات کشــور، 
فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســالمی ایــران و پایــگاه اســتنادی علــوم 

ــتند. ــده داش ــر عه ــالم ب ــان اس جه
ــت.  ــکل گرف ــه ش ــا 33 مقال ــران ب ــکی ای ــره گیاه پزش ــن کنگ اولی
ــش از  ــران بی ــکی ای ــره گیاه پزش ــومین کنگ ــت و س ــون در بیس اکن
ــه  ــد، پس ازاینک ــال ش ــره ارس ــه کنگ ــه دبیرخان ــاه ب ــه کوت 1000 مقال
هــر مقالــه توســط ســه داور مــورد بررســی قــرار گرفــت، حــدود 850 

ــی شــد. ــرش نهای ــه، پذی مقال
ــح روز  ــاعت 7:30 صب ــره از س ــان کنگ ــن و مهمان ــرش مدعوی پذی
ــا ســخنرانی مســئولین کنگــره،  ــه ب پنجــم شــهریور و مراســم افتتاحی
مقامــات دانشــگاه میزبــان و میهمانــان مدعــو در تــاالر مرکــزی دانشــگاه 

برگــزار شــد.

ــره گیاه پزشــکی  ــدی بیســت و ســومین کنگ ــای کلی ســخنرانی ه
ایــران شــامل »چالــش هــای گیاه پزشــکی مرکبــات در ایــران«، 
ــوژی و بیوکنتــرل در گیاه پزشــکی« و »چالــش هــای مصــرف  »بیواکول
آفت کش هــا در کشــور« بــود کــه بــه ترتیــب توســط دکتــر حشــمت اهلل 
ــه  رحیمیــان، دکتــر حشــمت اهلل امینیــان و دکتــر احمــد حیــدری ارائ

گردیــد.
ویروســی  بیماری هــای  محورهــای  در  کنگــره  ســخنرانی های 
قارچــی  بیماری هــای  قارچ شناســی،  آن هــا،  مدیریــت  و  گیاهــان 
ــای  ــی و بیماری ه ــی گیاه ــا، باکتری شناس ــت آن ه ــان و مدیری گیاه
نماتــدی  بیماری هــای  مدیریــت  و  نماتدشناســی  باکتریایــی، 
گیاهــان، علــوم علف هــای هــرز، کنه شناســی و مدیریــت آفــات 
ــوژی و کنتــرل زیســتی، آفــات- مدیریــت تلفیقــی،  کنــه، آفــات- اکول
ــوژی حشــرات، حشره شناســی  ــده و فیزیول آفــات- آفت کش هــا، باقیمان
- رده بنــدی و بیوسیســتماتیک در ســاعات صبــح و هم نشســت ها 
باقیمانــده   و  آفت کش هــا  مصــرف  مدیریــت  هم نشســت  شــامل 
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در ایــن کنگــره میزگــردی بــا عنــوان وضعیــت و چالش هــای 
ــده  ــدارک دیده ش ــده ت ــال و آین ــران، ح ــکی در ای ــوزش گیاه پزش آم
ــه  ــرح و ب ــود را مط ــای خ ــکالت و دغدغه ه ــن مش ــا متخصصی ــود ت ب

ــند. ــب باش ــل مناس ــال راه ح دنب
در ایــن کنگــره مراســم هنــری، بازدیــد از بنــدر ترکمــن و همچنین 
ــا و  ــه تقوی ه ــه خان ــرگان ازجمل ــهر گ ــی ش ــن تاریخ ــد از اماک بازدی
ــوط  ــه شــیر رنگــی مرب ــود. خان ــز برنامه ریزی شــده ب ــا نی شــیر رنگی ه
بــه دوره پهلــوی اســت و در محلــه سرچشــمه گــرگان واقع شــده اســت. 
ــار  ــه دوره قاج ــوب ب ــی منس ــای تاریخ ــی از بناه ــا یک ــه تقوی ه خان
ــف(  ــی ال ــوی )تق ــی تق ــرزا محمدتق ــاج می ــه ح ــق ب ــه متعل ــت ک اس

ــی دارد. ــی و فرع ــاط اصل ــش از ده حی ــا بی ــه تقوی ه اســت. خان

خانه تقوی ها

هماننــد دوره هــای گذشــته کنگره هــای گیاه پزشــکی، مجمــع 
ــی  ــع عموم ــران، مجم ــی ای ــی گیاه ــاری شناس ــن بیم ــی انجم عموم
ــن قارچ شناســی  ــی انجم ــع عموم ــران، مجم انجمــن حشره شناســی ای
ایــران، مجمــع عمومــی انجمــن نماتد شناســی گیاهــی ایــران، مجمــع 
عمومــی انجمــن کنه شناســی ایــران بــا حضــور متخصصیــن هــر 

ــزار شــد. ــش برگ گرای
نهمیــن مجمــع عمومــی عــادی انجمــن قارچ شناســی عصــر 
گــزارش  شــد.  برگــزار  شــهریور 1397  مــورخ ششــم  سه شــنبه 
فعالیت هــای هیئت مدیــره انجمــن توســط خانــم دکتــر بیتــا عســگری، 
گــزارش مالــی و بازرســی توســط دکتــر خداپرســت و گــزارش نشــریه 
ــوح  ــان ل ــد. در پای ــه گردی ــی ارائ ــریف نب ــر ش ــط دکت ــن توس انجم
یادبــود و هدایایــی بــه دکتــر عبدالقیــوم ابراهیمــی )اســتاد بازنشســته 
دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان( و دکتــر کرامــت 

ــد. ــدا گردی ــیراز( اه ــگاه ش ــتاد دانش ــاه )اس اهلل ایزدپن
کارگاه هــای آموزشــی در ارتبــاط بــا »دیــدگاه هــای نویــن در ثبــت 
ــزار  ــا نرم اف ــنایی ب ــا«، »آش ــواع آغازگره ــی ان ــا«، »طراح آفت کش ه
»آشــنایی   ،»  MrBayes فیلوژنتیــک  و »نرم افــزار   »Design Prim
ــت  ــت های اندوفی ــایی هیفومیس ــازی و شناس ــه جداس ــول اولی ــا اص ب
در گیاهــان«، »آشــنایی بــا قارچ هــای ســمی ایــران «، »بررســی 
نقــش فرمون هــای جلب کننــده در مدیریــت مبــارزه تلفیقــی بــا 
آفــات«، » Real Time PCR «، »آشــنایی بــا کنتــرل کیفیــت ســموم 
ــات جهــت آشــنایی  ــزارع و باغ ــد از م ــن بازدی کشــاورزی« و »همچنی
ــتم  ــا هش ــارم ت ــا« از چه ــت آن ه ــی و مدیری ــای گیاه ــا بیماری ه ب

ــد. ــزار ش ــهریورماه 1397 برگ ش
کارگاه آنالیــز فیلوژنتیکــی چندژنــی بــا اســتفاده از نرم افــزار 
MrBayes بــا همــکاری موسســه گیاه پزشــکی کشــور و انجمــن 
قارچ شناســی ایــران برگــزار شــد. دکتــر مونــس بخشــی تدریــس ایــن 
کارگاه را بــر عهــده داشــتند. مباحــث اصلــی کارگاه شــامل خوانــدن و 
ــی  ــتجوی توال ــدی، جس ــای نوکلئوتی ــام توالی ه ــای خ ــش داده ه ویرای
و دریافــت توالــی از بانــک ژن، رج بنــدی توالی هــا، ترســیم تبــار 
ــا اســتفاده از نرم افزارهــای  MEGA و  نمــای فیلوژنتیکــی تــک ژنــی ب
ــا اســتفاده از  ــی ب ــار نمــای فیلوژنتیکــی چندژن MAFFT و ترســیم تب

نرم افــزار MrBayes بــود.
ــت  ــه یاف ــره ادام ــوم کنگ ــا س ــای اول ت ــترها در روزه ــب پوس نص
ــا ســاعت  ــد مربوطــه ت ــر اســاس ک ــن پوســترهای خــود را ب و محققی

ــد. ــب نمودن ــو نص ــل تابل ــان روز در مح 16:30 هم

هم نشســت  روغنــی،  دانه هــای  گیاه پزشــکی  هم نشســت  آن هــا، 
هم نشســت  انــار،  گیاه پزشــکی  هم نشســت  نیشــکر،  گیاه پزشــکی 
ــت  ــه، هم نشس ــکی گلخان ــت گیاه پزش ــگل، هم نشس ــکی جن گیاه پزش

آفت کش هــای گیاهــی در ســاعات بعدازظهــر برگــزار شــد.
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بیســت و ســومین کنگــره گیاه پزشــکی در حالــی بــه پایــان 
ــن  ــری از طــرف دانشــجویان، متخصصی ــا اســتقبال کمت ــه ب رســید ک
ــاالت  ــن مق ــت پایی ــد. کیفی ــزار ش ــته برگ ــن رش ــران ای و صاحب نظ
ــرای  ــن ب ــه محققی ــده ب ــاالت داوری ش ــردن مق ــال نک ــده، ارس ارائه ش
اصــالح، داوری نشــدن مقــاالت ارائه شــده به صــورت پوســتر، بی نظمــی 
ــه در  ــای هیئت رئیس ــام اعض ــور تم ــدم حض ــره و ع ــزاری کنگ در برگ
ــن دوره  ــزاری ای ــف برگ ــاط ضع ــه نق ــوان ازجمل ــخنرانی ها را می ت س
ــده  ــاالت ارائه ش ــداد مق ــش تع ــرد. افزای ــام ب ــکی ن ــره گیاه پزش از کنگ
ــات  ــزارع و باغ ــد از م ــن بازدی به صــورت پوســتر و ســخنرانی و همچنی
به منظــور آشــنایی بــا بیماری هــای گیاهــی ازجملــه نقــاط قــوت 

ــود. ــن دوره ب ــزاری ای برگ
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گـــزارش .
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اخبار انجمن علمی - دانشجویی گیاه پزشکی
ــی  ــاری شناس ــد بیم ــی ارش ــجوی کارشناس ــی/ دانش ــه محرم فاطم

ــران ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــی پردی گیاه

ــودانشــجویانورودی98-97در برگــزاریمراســممعارفــهن
ــخ97/7/22 تاری

طــی مراســمی نودانشــجویان ورودی ســال تحصیلــی 97-98 
ــه  ــی ب ــن معرف ــکی ضم ــروه گیاه پزش ــی گ ــع تحصیل ــی مقاط تمام
مراســم های  و  آئیــن  بــا  گیاه پزشــکی،  گــروه  اعضــای  و  اســاتید 

ــدند. ــنا ش ــز آش ــران نی ــگاه ته دانش

در ایــن مراســم بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر بی همتــا از گــروه 
ــته  ــتاد بازنشس ــان اس ــم دکتراحمدی ــات و خان ــالح نبات ــت و اص زراع
ــزه مخصــوص رتبه هــای  ــات، اهــدای جای گــروه زراعــت و اصــالح نبات
اول و دوم دانشــجویان فارغ التحصیــل در مقطــع کارشناســی گــروه 
گیاه پزشــکی بــه خانــم زهــرا زعیمیــان )رتبــه اول( و آقــای محمدجــواد 

ــد. قمــری زاده )رتبــه دوم( انجــام گردی

بعــالوه در ایــن مراســم خانــم راضیــه بخشــایی به عنــوان کارآفریــن 
ــد  ــراد ســخنرانی پرداختن ــه ای ــر در حــوزه ی کشــاورزی ب ــق و برت موف
ــوت  ــت دع ــرای موفقی ــتر ب ــت بیش ــالش و هم ــه ت ــجویان را ب و دانش

نمودنــد.

در پایــان مراســم، تمامــی نودانشــجویان ورودی بــه معرفــی خــود 
پرداختنــد و بــا اهــدای کتــاب از آنــان تقدیــر بــه عمــل آمــد.

ــحو ــتصل ــمدرخدم ــیعل ــنوارهروزجهان ــزاریجش برگ
ــر ــواندبی ــیبهعن ــنصادق ــایامی ــورآق ــاحض ــعهب توس
ــروه ــوگ ــوانعض ــیبهعن ــتهکرم ــمفرش ــنوارهوخان جش

ــی ــعطبیع ــاورزیومناب ــسکش پردی
جشــنواره علمــی دانشــجویی »روز جهانــی علــم در خدمــت صلــح 
ــان  ــه همــت انجمن هــای علمــی دانشــجویی 29- 27 آب و توســعه«، ب
مــاه ســال 1397 در باشــگاه دانشــجویان دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
ــاط  ــت ارتب ــاوری، تقوی ــم و فن ــج عل ــدف تروی ــنواره باه ــن جش ای
ــای  ــته ای در بخش ه ــای بین رش ــج فعالیت ه ــه، تروی ــگاه و جامع دانش
ــزاری  ــجویی، برگ ــی دانش ــای علم ــتاوردهای انجمن ه ــگاه دس نمایش
ــزار  ــر برگ ــاب هن ــم در ق نشســت های علمی-ترویجــی و نمایشــگاه عل

شــد.
 در ایــن جشــنواره امیــن صادقــی دبیــر انجمــن علمی-دانشــجویی 
ــران  ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــکی پردی گیاه پزش
ــی- ــن علم ــو انجم ــی عض ــته کرم ــنواره و فرش ــر جش ــوان دبی به عن

ــس کشــاورزی و  ــروه پردی ــوان عضــو گ دانشــجویی گیاه پزشــکی به عن
ــع طبیعــی دانشــگاه تهــران حضــور داشــتند. مناب
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ــگاه  ــر نمایش ــه برت ــه غرف ــه س ــنواره، ب ــن جش ــه ای در اختتامی
انجمن هــای علمــی دانشــجویی ازنظــر آشــنایی عمــوم مــردم و 
ــا نقــش علــم در زندگــی جوایــز ارزنــده ای اهــدا شــد و  دانشــگاهیان ب
گــروه پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران موفــق بــه 

ــد. ــنواره گردی ــه اول جش ــب رتب کس

ــا ــکیب ــجویانگیاهپزش ــتدانش ــهینشس ــزاریجلس برگ
ــکیدر ــروهگیاهپزش ــیگ ــایهیئتعلم ــروهواعض ــرگ مدی

ــخ17آذر97 تاری
نشســت دانشــجویان تمامــی مقاطــع تحصیلــی بــا مدیریــت محترم 
ــای  ــایر اعض ــواه و س ــوان نیکخ ــد ج ــر محم ــای دکت ــاب آق ــروه جن گ
ــال  ــاه س ــخ 17 آذرم ــروه گیاه پزشــکی در تاری ــی گ ــرم هیئت علم محت
ــه همــت انجمــن علمــی- دانشــجویی گیاه پزشــکی برگــزار شــد.  97 ب
در ایــن جلســه، ضمــن گرامیداشــت روز دانشــجو، دانشــجویان تمامــی 
ــای  ــه و اعض ــود پرداخت ــکالت موج ــان مش ــه بی ــی ب ــع تحصیل مقاط

ــد. ــخگویی برآمدن ــدد پاس ــه، درص ــی صمیمان ــی در فضای هیئت علم
جانــب  از  راه حل هایــی  و  تجربیــات  پیشــنهاد ها،  همچنیــن 

دانشــجویان ارائــه گردیــد و در پایــان تأکیــد بــر انتقــال بیشــتر نظــرات 
ــروه صــورت  ــرم گ ــر محت ــه اعضــای هیئت علمــی و مدی دانشــجویان ب

ــت. گرف

ــدهاســپاون ــامســبزتولیدکنن ــدازشــرکتســارینف بازدی
ــخ97/9/24 ــیدرتاری ــیوداروی ــایخوراک قارچه

دانشــجویی  علمــی  انجمــن  درخواســت  بــه  بازدیــد  ایــن 
گیاه پزشــکی و بــا همــکاری جنــاب آقــای دکتــر جــوان نیکخــواه مدیــر 
گــروه گیاه پزشــکی بــا حضــور دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی رشــته 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــاری شناس بیم
ــام به عنــوان اولیــن مرکــز تولیــد تخصصــی و  مجموعــه ســارین ف
ــالش خــود را به منظــور عرضــه  اســتاندارد اســپاون در کشــور تمــام ت
ــدگان  ــا تولیدکنن ــه اســت ت ــکار گرفت محصــوالت باکیفیــت مناســب ب
ایرانــی، بــا اســتفاده از مــاده اولیــه مناســب بــه محصولــی باکیفیــت و 

کمیــت بــاال، دســت پیــدا کننــد.
ــر ایــن، مجموعــه ســارین فــام به منظــور افزایــش دانــش  عــالوه ب
عمومــی و تخصصــی عالقه منــدان  و دانشــجویان بــه جنبه هــای 
ــش  ــی و افزای ــی  و داروی ــی، صنعت ــای خوراک ــش قارچ ه ــف دان مختل

ــد. ــزار می کن ــی برگ ــای آموزش ــدگان دوره ه ــدی تولیدکنن توانمن
همچنیــن مجموعــه ســارین فــام باهــدف انعــکاس آخریــن اخبــار 
ــی  ــی، داروی ــای خوراک ــژه قارچ ه ــا به وی ــای قارچ ه ــات از دنی و اطالع
ــف  ــای مختل ــاالن در زمینه ه ــدگان و فع ــی تولیدکنن ــی، معرف و صنعت
ــد  ــن صنعــت و پیون ــن ای ــی محققی ــا،  معرف ــد قارچ ه ــا تولی ــط ب مرتب
دانشــگاه و مراکــز تحقیقاتــی بــا مراکــز تولیــدی، فصلنامــهتخصصــی
قــارچ را بــه شــکل فصلنامــه و در چهــار شــماره در هرســال چــاپ و 

ــد. ــر می کن منتش

.....................................................................................................................................................................................................................
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اخبـار



.اخبـــار
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اخبـار



عکاسی از زاویه ی دوربین گیاهپزشک

Pseudopyricularia persianaکنیدیقارچ
ــزار ــطگل ــانتوس ــاردرجه ــنب ــرایاولی ــدهب گزارشش
ــواهدر ــدجواننیکخ ــرمحم ــردلودکت ــادلپ ــی،ع قربان

ــر8.1 ــبتأثی ــاضری ــالPersooniaب ژورن

ارسالی:گلزارقربانی

ــودری ــفیدکپ ــلس ــایعام ــیازقارچه ــیومیک کاسموتس
جداشــدهاززرشــک

ارسالی:فرشتهکرمی

اندام کنیدیوم زایی )Synnema( در قارچ                       
Cephalotrichum sp جداشده از قارچ خوراکی

ارسالی: کوثر شیرازی

.

.....................................................................................................................................................................................................................
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عکـاسـی

ی
ــ
سـ
ـا
عک

.



دقایقیپسازخروجشفیرهHeliothis armigeraازپوسته

ارسالی:میناحجازی

ژستشیخکبرایدوربین

ارسالی:ساجدهسرلک

ارسالی:زهرهکاظمی

ی
ــ

سـ
ـا

عک

.
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عکـاسـی
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فراخـوان






