ـوط
ـات مربـ
ـایی گون ـه در مطالعـ
ـرا شناسـ
چـ
بــه بیماریشناســی گیاهــی مهــم اســت؟

از اولیــن مجموعههــای مــدون بــرای مشــاهده ،مطالعــ ه و
ردهبنــدی جانــوران ،نوشــتههای ارســطو فیلســوف شــهیر یونانــی
اســت .از نــگاه او طبقهبنــدی موجــودات مبتنــی بــر نردبــان طبیعــت
(بــه یونانــی )Scala Naturae:بــود .ایــن نــگاه تــا اواخــر ســده
میانــی در بیــن دانشــمندان اروپایــی و مســلمان نیــز رواج داشــت و
طبقهبنــدی موجــودات بــر ایــن اســاس انجــام میشــد .در ایــن نــگاه،
مــا ابتــدا بــا موجــودات بیجانــی مواجــه بودهایــم کــه بعدهــا بــه
گیاهــان تبدیــل شــدند و ســپس گیاهــان بــه حیوانــات و درنهایــت،
حیوانــات بــه انســانها بهعنــوان اشــرف مخلوقــات تبدیــل گردیدنــد.

لینه
ظهور داروین

نقاشی مربوط به نردبان طبیعت
کارل لینــه گیاهشــناس و پزشــک ســوئدی در حــدود  100ســال
پیــش از زادروز دارویــن ،شــروع بــه جمــعآوری گیاهــان و جانــوران
مختلــف از نقــاط مختلــف کــرده و درنهایــت یــک جــزوه از یافتههــای
خــود را بانــام سیســتم طبیعــت (بــه یونانــی)Systema Naturae :
تدویــن میکنــد.
لینــه متوجــه شــد کــه نمیتــوان موجــودات را بهصــورت نردبانــی
طبقهبنــدی کــرد و شــاخههایی بــرای ردهبنــدی درنظرگرفــت امــا
احتمــاالً او از تکامــل ( )Evolutionکالن مطلــع نبــوده و فقــط
اشــاراتی بــه نزدیکیهــا در ســطوح پاییــن ردهبنــدی میکنــد.
لینــه نظامــی را پایهگــذاری میکنــد کــه در آن هرکــدام از گیاهــان
و حیوانــات را یــک فرمانــرو ( )Kingdomمینامــد کــه هرکــدام یــک
یــا چنــد شــاخه ( )Phylumدارنــد ،هــر شــاخه ،یــک یــا چنــد رده
( ،)Classهــر رده بــه یــک یــا چنــد راســته ( )Orderختــم میشــود،
هــر راســته بــه یــک یــا چنــد خانــواده ( )Familyتقســیم میگــردد،
هــر خانــواده بــه یــک یــا چنــد ســرده ( )Genusو هــر جنــس بــه
یــک یــا چندگونــه ( )Speciesتقســیمبندی میشــد.

چارلــز رابــرت دارویــن ( )Charles Robert Darwinدر
ســال  1809میــادی در انگلســتان چشــم بــه جهــان گشــود .او
بعــد از ماجراجویــی و ســفر  5ســالهای بــا کشــتی بیــگل و تحقیقــات
متعــدد کتابــی را تحــت عنــوان خاســتگاه گونههــا (The Origin
 )of Speciesمنتشــر نمــود .او در ایــن کتــاب دو ایــده کلــی را
مطــرح نمــود :انتخــاب طبیعــی و خویشــاوندی .ایــن دو مفهــوم
درنهایــت منجــر بــه شــناخت مــا از تکامــل ( )Evolutionگردیــد.
دارویــن تنهــا راه درســت بــرای طبقهبنــدی موجــودات را نــگاه بــه
خویشــاوندی موجــودات میدانســت کــه در یافته-هــای لینــه ایــن
نــگاه دیــده نمیشــد؛ امــا دارویــن بــه علــت عــدم اطــاع از قوانیــن
و اصــول ژنتیــک و برخــی مکانیس ـمهای دیگــر تأثیرگــذار در فرآینــد
تکامــل ،دچــار فهــم اشــتباه از برخــی مــوارد بــود .او بهماننــد المــارک
بــه ارثــی شــدن صفــات اکتســابی اعتقــاد داشــت امــا بهماننــد المــارک
خلقتهــای خلقالســاعه در زمانهــای مختلــف را بــاور نداشــت.
دارویــن همچنیــن اعتقــاد داشــت وراثــت صفــات از والدیــن منجــر بــه
ترکیــب صفــات در زادههــا میگــردد .دارویــن تصــور میکــرد فرزنــدان
حاصــل از یــک گربــه ســیاه و یــک گربــه ســفید ،گربههایــی ســیاه-
ســفید میباشــند .امــروزه میدانیــم ایــن دو نــگاه دارویــن کامـ ً
ا غلــط
بــوده و جایــی در نــگاه تکاملــی امــروزی نــدارد.
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عــارف مرادپور/دانشــجوی کارشناســی ارشــد بیمــاری
شناســی گیاهــی پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی
دانشــگاه تهــران

لینــه متوجــه شــد کــه نمیتــوان موجــودات را بهصــورت نردبانــی
طبقهبنــدی کــرد و شــاخههایی بــرای ردهبنــدی درنظرگرفــت امــا
احتمــاالً او از تکامــل ( )Evolutionکالن مطلــع نبــوده و فقــط
اشــاراتی بــه نزدیکیهــا در ســطوح پاییــن ردهبنــدی میکنــد.
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نگـاه تخصصـی

پس از داروین

ویلــی هنیــگ ( )Willi Hennigحشرهشــناس آلمانــی در
دهــه  1930جــزوهای تحــت عنــوان «جایــگاه سیســتماتیک در
جانورشناســی» تألیــف و در آن بــرای اولیــن بــار طــرح کالدیســتیک
یــا آنالیــز فیلوژنتیــک را مطــرح کــرد و ایــن جــزوه درنهایــت در ســال
 1978و بعــد از مــرگ هنیــگ منتشــر شــد .کالدیســتیک روشــی
علمــی ،عملگرایانــه و جالــب بــرای انجــام ردهبنــدی بــود .ایــن
ردهبنــدی مبتنــی بــر خویشــاوندی موجــودات زنــده و اســتفاده از
صفاتــی بــرای ردهبنــدی موجــودات بــود کــه در طــول تاریــخ تکاملــی
دچــار تغییــرات شــدهاند.
در ایــن نــگاه ،بررســی صفاتــی کــه از ابتــدا نهســت بودهانــد
ن یــک صفــت مشــخص بیــن دو گــروه
بررســی نمیشــود و نداشــت 
نشــاندهندهی نزدیکــی و قــرار گرفتــن آنهــا در یــک ســطح مشــخص
در ردهبنــدی نیســت .مثــ ً
ا نداشــتن مهــره ،نداشــتن هســته و یــا ...
مبنــای ردهبنــدی نمیتوانــد باشــد پــس گروهــی بــه نــام بیمهــرگان
و یــا ماهیهــا (مهرهدارانــی کــه در خشــکی وجــود ندارنــد) وجــود
نــدارد .بعدازایــن یافتههــا ،اصــول ردهبنــدی منســوخ شــد و فقــط
اســامی در نظــر گرفتهشــده لینــه بــرای ســطوح ردهبنــدی باقــی مانــد.
یکــی از اســامی باقیمانــده ،نــام علمــی موجــودات اســت کــه ترکیبــی
از اســم جنس+صفــت گونــه اســت.

حاصــل از جفتگیــری اســب و االغ ،درصــدی از قاطرهــا زنــده و زایــا
میماننــد .همچنیــن گونههــای حلقــوی بهعنــوان ناقضــی بــرای
ایــن تعریــف اســتفاده میشــوند .ایــن گونههــا بهماننــد حلقــهای
در سرتاســر زمیــن پراکندهشــدهاند و جمعیتهــای مجــاور توانایــی
تولیدمثــل باهــم رادارنــد امــا جمعیتهــای دورتــر توانایــی تولیدمثــل
ندارنــد .همچنیــن ایــن تعریــف توضیحــی در ارتبــاط بــا گونههــای
بــا تولیدمثــل غیرجنســی نــدارد؛ بنابرایــن نمیتــوان مــرز مشــخصی
بــرای تعریــف گونــه یافــت .بــر ایــن اســاس مفاهیــم متعــددی بــرای
گونــه در نظــر گرفتــه میشــود کــه مفهــوم بیولوژیکــی گونــه (بــر پایــه
تعریــف میــر) ،مفهــوم ریختشناســی گونــه (بــر پایــه شــباهتهای
ریخــت شــناختی) ،مفهــوم فیلوژنتیکــی گونــه (بــر پایــه یافتههــای
هنیــگ) ازجملــه ایــن مــوارد اســت.
در مفهــوم فیلوژنتیکــی گونــه ،کوچکتریــن اجتمــاع از
جمعیتهایــی از یــک جــد مشــترک جداشــدهاند ،گونــه در نظــر
گرفتــه میشــود و داســتان جدایــی گونههــا نهفقــط بــا جدایــی
تولیدمثلــی بلکــه بــا جداییهــای فیلوژنتیکــی تبییــن میشــود .در
ایــن تعریــف دو گونــه میتواننــد در زمانهــای مختلــف بهصــورت
هیبریــد درآمــده و دوبــاره جدایــی بیــن آنهــا صــورت بگیــرد.
امــا در طبیعــت گونههایــی بــا ظاهــر بســیار شــبیه بــه هــم و
بــا همپوشــانی مکانــی و زمانــی حضــور در مناطــق مختلــف وجــود
دارنــد کــه همیــن شــباهتها منجــر بــه در نظــر گرفتــه شــدن
آنهــا بهعنــوان یکگونــه میشــود .ایــن گونههــا ،گونههــای
پنهــان (( Cryptic Speciesنــام دارنــد .در مطالعــات مربــوط
بــه قارچشناســی و حشرهشناســی کشــاورزی ،بــه علــت توجــه
بیشازانــدازه بــه شــاخصهای ریخــت شــناختی ،در ســالیان اخیــر
توجــه زیــادی بــه شناســایی ایــن گونههــا از طریــق مطالعــات
مولکولــی و اســتفاده از مفهــوم فیلوژنتیکــی گونــه شــده اســت؛ امــا چــرا
شناســایی ایــن گونههــا در مطالعــات مربــوط بــه بیمــاری شناســی
گیاهــی اهمیــت دارد؟

کالدیســتیک روشــی علمــی ،عملگرایانــه و جالــب بــرای انجــام
ردهبنــدی بــود .ایــن ردهبنــدی مبتنــی بــر خویشــاوندی موجــودات
زنــده و اســتفاده از صفاتــی بــرای ردهبنــدی موجــودات بــود کــه در
طــول تاریــخ تکاملــی دچــار تغییــرات شــدهاند.
گونه چیست؟
یکــی از مشــهورترین تعاریــف گونــه بــه تعریــف ارنســت میــر
( )Ernst Mayrبرمیگــردد کــه طرفــدار ردهبنــدی لینــ ه ای بــود.
در تعریــف او ،جمعیتــی از افــراد کــه خزانــه ژنتیکــی مشــترک دارنــد
(میتواننــد باهــم تولیدمثــل جنســی داشــته باشــند) یکگونــه در
نظــر گرفتــه میشــوند؛ امــا ایــن تعریــف حــاوی اشــکاالت متعــددی
اســت .اســتثنائات زیــادی در طبیعــت وجــود دارد کــه در ایــن مــوارد دو
گونــه مختلــف باهــم تولیدمثــل کــرده و نتــاج زنــده و زایــا بــه وجــود
میآورنــد و جمعیــت تشــکیل میدهنــد و جمعیتهــای دورگــه
را بــه وجــود میآورنــد (در دلفینهــا ،پرنــدگان ،جمعیتهــای
شــیر و ببــر و پلنــگ و  ...دیدهشــده اســت) .در مثــال مشــهور نتــاج

جنــس نــر و مــاده تعــدادی گون ـ ه پنهــان .آیــا مــی توانیــد تعــداد
گونــه هــا را حــدس بزنیــد؟
چ شناسی گیاهی
گونه های پنهان در قار 

بــه علــت تواناییهــای مختلــف ایــن گونههــا درشــدت
بیماریزایــی ،مقاومــت بــه ســموم مختلــف ،تولیــد مایکوتوکســین و
دامنــه میزبانــی شناســایی آنهــا بهصــورت مولکولــی اهمیــت ویــژهای
دارد .بهعنوانمثــال گونههــای پنهــان Aspergillus section
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.

آیا می توانید بگویید کدام تصویر متعلق به  B. cinereaاست؟
ایــن قبیــل تحقیقــات ســؤاالت کلیــدی را در مقابــل محققــان قــرار
میدهــد .کــدام مفهــوم گونــه بــرای عوامــل بیمــاریزای گیاهــی در
مدیریــت بیمارگــری آنهــا بایــد اســتفاده شــود؟ آیــا مفاهیــم گونـهای
کــه در مدیریــت بیماریهــا بایــد مورداســتفاده قــرار بگیــرد ،بیــن
گروههــای تاکســونومیکی مختلــف متفــاوت اســت؟ ســؤال اصلــی!
گونــه چیســت؟
منبع:
کتاب  Genetics in minutesتألیف Tom jackson
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بــه علــت تواناییهــای مختلــف ایــن گونههــا درشــدت
بیماریزایــی ،مقاومــت بــه ســموم مختلــف ،تولیــد مایکوتوکســین و
دامنــه میزبانــی شناســایی آنهــا بهصــورت مولکولــی اهمیــت ویــژهای
دارد .بهعنوانمثــال گونههــای پنهــان Aspergillus section
 Nکــه عامــل زوال بســیاری محصــوالت کشــاورزی هســتند ممکــن
 igri
ن و دام اهمیــت
اســت در تولیــد مایکوتوکســین کــه در ســامتی انســا 
قابلتوجهــی دارد ،متفــاوت باشــند .بــرای مثــال برخــی جدایههــا از
گونههــای  A. niger، A. carbonariusو ،A. welwitschiae
تولیــد  ochratoxin Aمیکننــد امــا برخــی جدایههــای گونههــای
 A. nigerو  ،A. welwitschiaeتولیــد  fomonisinمیکننــد.
عــاوه بــر ایــن تفاوتهایــی در ترجیــح میزبانــی و حضــور در مناطــق
جغرافیایــی مختلــف بیــن ایــن گونههــا دیــده میشــود .در مثالــی
دیگــر ،طــی ســالیان بســیاری عامــل کپــک آبــی ســیر و پیــاز گیاهــان
زینتــی  Penicillium Corymbiferumنامیــده میشــد؛ امــا
تحقیقــات اخیــر منجــر بــه شناســایی جدارههایــی بــا اختــاف در
تولیــد متابولیــت ،دامنــه میزبانــی و ترجیــح نیــچ اکولوژیــک در بیــن
اینگونــه شــد کــه بــا بررســیهای دقیقتــر ،گونههــای پنهانــی کــه
در اینگونــه قــرار میگرفــت ،شناســایی گردیــد .در ایــن تحقیقــات
مشــخص گردیــد  P. allii، P. hirsutum، P. tulipaeو P.
 venetumدر بیماریزایــی و شــدت آن در میزبانهــای مختلــف
متفــاوت عمــل میکننــد.
در مثالــی دیگــر قــارچ بیمــاریزای گیاهــی Botrytis cinerea
دارای چندیــن گون ـهی پنهــان اســت کــه شناســایی آنهــا از طریــق
ریختشناســی و عالئــم میکروســکوپیک قابلتشــخیص نبــوده و
شناســایی فقــط از طریــق تکنیکهــای مولکولــی امکانپذیــر اســت.
گونههــای پنهــان ایــن قــارچ ازنظــر شــدت بیماریزایــی و حساســیت
بــه ســموم مختلــف متفــاوت میباشــند.
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