
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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