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مینا حجازی/دانشجوی دکتری حشرهشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

بــا توجــه بــه اهمیــت کشــاورزی در اقتصــاد کشــور و امنیــت غذایــی جامعــه و بهتبــع آن ،نیــاز بــه حفاظــت از محصــوالت
کشــاورزی ،وجــود دانــش گیاهپزشــکی امــری ضــروری بــه نظــر میرســد .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 حیط ـهی
تخصصــی گیاهپزشــکی اســت .گیاهپزشــکان آمدهانــد تــا بــا تــاش و مطالعــه تخصصــی خــود چارهجــوی رنــج تحمیلشــده بــه
گیــاه و محصــول آن در اثــر حضــور عوامــل نامطلوبــی چــون آفــات  ،بیمارگرهــا و ...باشــند .ماحصــل تحقیــق و پژوهــش ایــن افــراد
در مقــاالت ،کتابهــا ،ســایتها و نیــز از طریــق ســایر راههــای اطالعرســانی در اختیــار و اطــاع ســایر محققیــن و حتــی مــردم
قــرار میگیــرد تــا بــا افزایــش دانــش عمومــی افــراد ذیربــط ،تالشــی در اجرایــی شــدن دسـتیافتههای ایــن محققیــن نیــز صــورت
گرفتــه باشــد .در ایــن نشــریه نیــز بــا همــت جمعــی از دانشــجویان بــا اســتعداد و فعــال رشــتهی گیاهپزشــکی دانشــگاه تهــران ،ســعی
شــده گوشــهای هرچنــد کوچــک از مطالعــات صــورت گرفتــه در سراســر جهــان ،پیرامــون دنیــای وســیع گیاهپزشــکی ،خصوصــاً
گیاهپزشــکی کاربــردی را بــا بیانــی شــیوا در اختیــار دانشــجویان عالقهمنــد ایــن رشــته و همچنیــن ســایر مخاطبــان آن ،قــرار دهیــم.
پــروردگار بــزرگ را شــاکریم کــه پــس از ســالها مجالــی مهیــا گردیــد تــا بتوانیــم بــا همــکاری دوســتان گرامــی چــرخ نشــریهی
گیاهپزشــک را بــه حرکــت بیاندازیــم ،بــه همیــن منظــور الزم اســت از اســاتید بزرگــوار جنــاب آقــای دکتــر جواننیکخــواه و جنــاب
آقــای دکتــر طالیــی حســنلویی بــرای همراهــی مؤثــر و ارزشمندشــان بــا اعضــای انجمــن علمــی ،خصوص ـاً گــروه گــردآوری نشــریه
نهایــت قدردانــی و ســپاس را داشــته باشــم.
ســپاس از دوســتان همــکار در ایــن شــماره کــه تــاش و یــاری نمــوده انــد تــا بخشــی از دانــش کسبشــدهی خــود و نیــز مطالــب
علمــی روز دنیــا در ایــن حیطــه را در قالــب ایــن نشــریه بــا ســایر دوســتانمان بــه اشــتراک بگذاریــم.

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

فصلنامه علمی -دانشجویی گیاهپزشک ،سال بیستم ،دوره جدید ،شماره نخست ،زمستان 97

ت علمی گروه گیاهپزشکی
معرفی اعضای هیئ 

دکتر مسعود احمدزاده

دکتر عليرضا بندانی

متولد 1346
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تربيت مدرس
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :بیماریشناســی گیاهــی -كنتــرل
بيولوژيــك بیماریهــای گیاهــی
دروس ارائهشــده :کنتــرل بیولوژیــک در بیماریشناســی گیاهــی،
مدیریــت بیماریهــای گیاهــی ،باکتریشناســی گیاهــی

متولد 1344
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه ردينگ (انگلستان)
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی -فيزيولــوژی و
سمشناســی
دروس ارائهشده :بیوشیمی حشرات ،فیزیولوژی غدد و ایمنی

2

دکتر حسين اللهیاری

دکتر كيوان بهبودی

متولد 1352
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی  -كنتــرل
بيولوژيــك آفــات گیاهــی
دروس ارائهشــده :مدیریــت تلفیقــی آفــات ،اصــول مبــارزه بــا آفــات
گیاهــی ،پویایــی جمعیــت حشــرات ،آفــات و بیماریهــای مهــم
گیاهــان جالیــز ،ســبزی و زینتــی

متولد 1347
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :بیمــاری شناســی گیاهــی -كنتــرل
بيولوژيــك بیماریهــای گیاهــی
دروس ارائهشــده :برهمکنــش گیــاه ،میکروارگانیســم ،بیواکولــوژی
عوامــل بیمــاریزای خاکــزاد گیاهــان ،بیماریهــای مهــم گیاهــان
زراعــی ،اکولــوژی مولکولــی میکروارگانیســمهای ریزوســفر و
فیلوســفر ،بیواکولــوژی عوامــل بیمــاریزای خاکــزاد گیاهــان ،مدیریــت
بیماریهــای گیاهــی

متولد 1347
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :بیمــاری شناســی گیاهــی  -قارچشناســی
و بیماریهــای قارچــی گیاهــان
دروس ارائهشــده :روشهــای مولکولــی در بیمــاری شناســی گیاهــی،
ژنتیــک قارچهــا ،ژنتیــک بیماریزایــی بیمارگرهــای گیاهــی،
سیســتماتیک قارچهــا ،قارچشناســی تکمیلــی ،بیوتکنولــوژی در
بیماریهــای گیاهــی

متولد 1359
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه گرگان
كارشناسی ارشد :دانشگاه تربيت مدرس
دکترا :دانشگاه تربيت مدرس
رشته و گرايش تخصصی :بیماری شناسی گیاهی  -نماتد شناسی
دروس ارائهشــده :بیواکولــوژی نماتدهــا ،سیســتماتیک و فیلوژنــی
مولکولــی نماتدهــا ،نماتدشناســی تکمیلــی ،نماتدشناســی تکمیلــی
 ،2نماتدشناســی گیاهــی و اصــول نماتدشناســی ،نماتدهــای انــگل
گیاهــی

دکتر وحید حسينی نوه

دکتر اکبر ديزجی

متولد 1352
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه شيراز
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی  -فيزيولــوژی
و سمشناســی
دروس ارائهشــده :بیوتکنولــوژی حشــرات ،ژنتیــک مولکولــی حشــرات،
فیزیولــوژی و رفتارشناســی زنبورعســل ،پروکاریــوت هــای بیمــاریزا در
گیاهــان ،آفــات انبــاری ،سمشناســی آفتکشهــا

متولد 1352
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تبريز
كارشناسی ارشد :دانشگاه شيراز
دکترا :دانشگاه تهران
رشته و گرايش تخصصی :بیماری شناسی گیاهی -ویروسشناسی
دروس ارائهشــده :ویروسشناســی گیاهــی تکمیلــی ،ویروسشناســی
گیاهــی ،روش تحقیــق در بیمــاری شناســی گیاهــی
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دکتر محمد جوان نیكخواه

دکتر رامين حیدری
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معرفی اعضای هیئت علمی گروه گیاهپزشکی

3
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ت علمی گروه گیاهپزشکی
معرفی اعضای هیئ 

دکتر آزاده زاهدی گلپايگانی
متولد 1357
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرک
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشته و گرايش تخصصی :حشرهشناسی کشاورزی -کنهشناسی
دروس ارائهشــده :کنهشناســی پیشــرفته (بیواکولــوژی ،رفتارشناســی و
فیزیولــوژی) ،کنهشناســی گیاهــی ،کنهشناســی تکمیلــی ،کنههــای
زیــانآور کشــاورزی

دکتر قدرت اله صباحی
متولد 1341
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه شيراز
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشـته و گـررايش تخصصـی :حشرهشناسی کشاورزی -فيزيولوژی و
سمشناسی
دروس ارائهشده :فناوری فرموالسیون آفتکشها ،تکنولوژی مبارزه
شیمیایی ،سمشناسی محیطی ،روشهای پژوهش در حشرهشناسی،
سمشناسی آفتکشها

4

دکتر حسين صارمی

دکتر عليرضا صبوری

متولد 1337
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرک
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تربيت مدرس
دکترا :دانشگاه سیدنی (استرالیا)
رشــته و گرايــش تخصصــی :بیمــاری شناســی گیاهــی -قارچشناســی و
بیماریهــای قارچــی گیاهــان
دروس ارائهشــده :بیماریهــای گیاهــی ،توکســینهای عوامــل
بیمــاریزای گیاهــان ،اکولــوژی قارچهــا

متولد 1347
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه شهید چمران اهواز
كارشناسی ارشد :دانشگاه تربيت مدرس
دکترا :دانشگاه تربيت مدرس
رشته و گرايش تخصصی :حشرهشناسی کشاورزی -کنهشناسی
دروس ارائهشــده :بندپایــان زیــانآور انســان و دام ،روش هــای پژوهــش
در حشرهشناســی کشــاورزی ،اصــول ردهبنــدی و قوانیــن نامگــذاری
جانــوری ،اصــول و قوانیــن نامگــذاری و ردهبنــدی حشــرات،
کنهشناســی پیشــرفته (بیواکولــوژی ،رفتارشناســی و فیزیولــوژی)،
ردهبنــدی گروههــای خــاص بندپایــان

متولد 1327
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه داکوتای امريکا
دکترا :دانشگاه ردينگ (انگلستان)
رشته و گرايش تخصصی :سمشناسی محیطی -سمشناسی آفتکشها

متولد 1343
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :جندیشاپور
كارشناسی ارشد :دانشگاه الوال (كانادا)
دکترا :دانشگاه الوال (كانادا)
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی -اکولــوژی،
رفتارشناســی و كنتــرل بيولوژيــك
دروس ارائهشــده :اکولــوژی حشــرات ،رفتارشناســی حشــرات ،مقاومــت
گیاهــان بــه آفــات ،مدیریــت آفــات گلخانــه
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دکتر خلیل طالبی جهرمی

دکتر احمد عاشوری

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

ت علمی گروه گیاهپزشکی
معرفی اعضای هیئ 

5

دکتر رضا طالیی حسنلویی
متولد 1353
مرتبهی دانشگاهی :استاد
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تبريز
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی -كنتــرل
بيولوژيــك (پاتولــوژی حشــرات)
دروس ارائهشــده :کنتــرل بیولوژیــک آفــات ،بیمارگرهــای آفــات،
جانورشناســی ،فنــاوری فرموالســیون آفتکشهــا ،بیوتکنولــوژی
حشــرات

دکتر خلیل ب ِردی فتوحی فر
متولد 1355
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه گرگان
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکترا :دانشگاه تهران
رشــته و گرايــش تخصصــی :بیمــاری شناســی گیاهــی  -قارچشناســی
و بیماریهــای قارچــی گیاهــان
دروس ارائهشــده :فیزیولــوژی قارچهــا ،قارچهــای همزیســت،
قارچشناســی عملــی پیشــرفته (ردهبنــدی گروههــای خــاص
قارچهــا) ،بیماریهــای مهــم درختــان میــوه ،قارچشناســی ،ژنتیــک
مولکولــی ،بیمــاری شناســی بــذر ،بیماریهــای مهــم گیاهــان جالیــز،
ســبزی ،زینتــی

..........................................................................................................................................................................                                                                                                                                ..........................................
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ت علمی گروه گیاهپزشکی
معرفی اعضای هیئ 

دکتر سید حسين گلدانساز

دکتر جاماسب نوذری

متولد 1339
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه تربیت مدرس
دکترا :دانشگاه الوال (کانادا)
رشــته و گرايــش تخصصــی :حشرهشناســی کشــاورزی -كنتــرل
بيولوژيــك آفــات
دروس ارائهشــده :آفــات مهــم گیاهــان زراعــی ،حشرهشناســی
کشــاورزی ،رفتارشناســی حشــرات ،کنتــرل بیولوژیــک آفــات ،حشــرات
گردهافشــان و زنبورعســل

متولد 1343
مرتبهی دانشگاهی :دانشیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد :دانشگاه شهید چمران اهواز
دکترا :دانشگاه تهران
رشته و گرايش تخصصی :حشرهشناسی کشاورزی  -بيوسیستماتیك
دروس ارائـهشده :تنوع زیستـی بندپایان ،ردهبنـدی گـروههای خـاص
بندپایان ،آفات مهم درختـان میوه ،ردهبندی حشرات ،بیوسیستماتیـک
جانوری ،حشرات گردهافشان و زنبورعسل ،حشرهشناسی 2
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متولد 1359
مرتبهی دانشگاهی :استادیار
محل اخذ مدرك
كارشناسی :دانشگاه کرمان
كارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکتری :دانشگاه واخنینگن (هلند)
رشته و گرايش تخصصی :بیماری شناسی گیاهی
دروس ارائهشــده :مبانــی بیمــاری شناســی گیاهــی ،بیماریهــای
گیاهــی

ت علمی گروه گیاهپزشکی
معرفی اعضای هیئ 

دکتر امير ميرزادی گوهری

.

امید اتقیا ،دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

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

فصلنامه علمی -دانشجویی گیاهپزشک ،سال بیستم ،دوره جدید ،شماره نخست ،زمستان 97

با سالم
لطف ًا خودتان را کامل معرفی بفرماِئید.
بنــده امیــر میــرزادی گوهــری متولــد
 1359/4/27در شــهر کرمــان هســتم .ورودی
ســال  1378مقطــع کارشناســی رشــته
گیاهپزشــکی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان
و ورودی ســال  1383کارشناســی ارشــد
رشــته بیمــاری شناســی گیاهــی بــا رتبــه دوم
کشــوری دانشــگاه تهــران هســتم ،پایاننامــه
کارشناســی ارشــد بنــده ،باراهنمایــی دکتــر
جــوان نیکخــواه ،مشــاوره دکتــر عباســی و
دکتــر حجارنــد در ســال  1385بــه پایــان
رســید و در همــان زمــان بعــد از قبولــی در
بورســیه وزارت علــوم ،در مــرداد ســال 1388
بــه کشــور هلنــد و دانشــگاه واخنینگــن
کــه یکــی از بهتریــن دانشــگاهها در رشــته
کشــاورزی و علــوم زیســتی اســت رفتــم و دوره
دکتــری را از ســال  2009زیــر نظــر پروفســور
 Gerrit H.J.Kemaو پروفســور  De.Witشــروع کــردم .در ســال 2014
بنــده از رســاله خــود دفــاع کــردم و یــک دوره دوســاله فــوق دکتــری
را در همیــن دانشــگاه در مــورد کنتــرل بیمــاری پانامایــی مــوز بــا
همــکاری پروفســور  Gerrit H.J.Kemaانجــام دادم و درنهایــت از ســال
 2015بــه اســتخدام دانشــگاه تهــران درآمــدم.
لطفـ ًا اهمیــت علــم بیمــاری شناســی و قارچشناســی گیاهــی
را در دنیــای امــروزه بــرای عالقهمنــدان بفرمائیــد.
بنــده همیشــه کالسهــای درســم را بــا یکســری اعــداد و ارقــام
مربــوط بــه علــم گیاهپزشــکی شــروع مــی کنــم تــا دانشــجویان هرچــه
بهتــر بــه اهمیــت ایــن موضــوع پــی ببرنــد .در کتــاب آگریــوس جلــد
پنــج بیانشــده ســه عامــل مهــم حشــرات ،علفهــای هــرز و عوامــل
بیمــاریزا بــه گیاهــان خســارت وارد مــی کننــد کــه ایــن خســارت
 %36/5اســت کــه از ایــن مقــدار ســهم بیماریهــا  %14/1اســت
و درواقــع نشــاندهنده از بیــن رفتــن  %14/1کل محصــوالت دنیــا
در اثــر ایــن پاتوژنهــا اســت و محاســبه کردنــد کــه ایــن %14/1
بــه لحــاظ هزینــه  22بیلیــون دالر اســت .ایــن مقــدار در کشــورهای
خیلــی پیشــرفته اعــداد و ارقــام بســیار باالتــری اســت و در بیــن ایــن
بیمارگرهــا قارچهــا نقــش بســیار مهمــی دارنــد کــه نیــاز بــه توجــه
و شناســایی دارنــد.
لطفــ ًا تخصــص و زمینههــای پژوهشــی خــود را تشــریح
بفرماییــد.
درواقــع در دورهی دکتــری زمینــه پژوهشــی بنــده تعامــل بیــن
گیــاه و پاتــوژن بــود کــه ایــن تعامــل از نظریــه ژن بــرای ژن پیــروی
میکنــد .مــا در ایــن پژوهــش بــا یــک گــروه انگلیســی و فرانســوی در
ارتبــاط بودیــم کــه نهایتــاً یــک ژن موردنظــر را در گنــدم شناســایی
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مصـاحبـه

کردیــم و بعــد از مدتزمــان طوالنــی و درگیــری افــراد زیــاد در یــک
مقالــه معتبــر و مجل ـهی بســیار معتبــر بــه چــاپ رســاندیم.
لطف ًا بخشی از نتایج بهدستآمده خود را شرح دهید.

کاری کــه انجــام دادیــم از ســال  2009شــروع شــد ،دو ســال
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 بیمــاریزا در ایــن
قــارچ بــود .در واقــع میتــوان گفــت از دوره دکتــری دو مقالــه خیلــی
خــوب در مجلــه بســیار معتبــر Molecular Plant Pathology
کــه مجلــهای درزمینــهی علــم بیمــاری شناســی مولکولــی گیاهــی
اســت کــه بســیار معتبــر و باکیفیــت  Q1و ایمپکــت تقریبـاً  5اســت و
چنــد مقالــه دیگــر در مجلــه  Fungal Genetic and Biologyبــا
ایمپکــت  3و کیفیــت  Q1بــه چــاپ رســاندیم.
دســتاورد بــزرگ دیگــری کــه بنــده بــه آن افتخــار میکنــم؛ .1
چــاپ مقالــه در مجلــه بســیار معتبــر  Nature Geneticsکــه دارای
ایمپکــت  30و کیفیــت  Q1اســت .2.دو مقالــه  Reviewباراهنمایــی
دکتــر  Gerrit H.J.Kemaو مشــاورهی دکتــر محرابــی در مجلــه
 Annual Review of Phytopathologyباکیفیــت  Q1و ایمپکــت
 10بــه چــاپ رســاندیم و مــا دومیــن ایرانــی بودیــم کــه توانســتیم در
ایــن ژورنــال یــک مقالــه  Reviewداشــته باشــیم.
چه عواملی به شما در این موفقیت کمک کرده؟
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
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مصـاحبـه
امیــد هیــچ انگیــزهای بــرای آینــده نداریــم .1 .امیــد  .2داشــتن
برنامــه منظــم بــرای رســیدن بــه هــدف ،دو عامــل مهــم هســتند و
بعــد از آن هــا داشــتن پشــتکار .بهعنوانمثــال در ایــام مــاه مبــارک
رمضــان بعــد از ســحری در آزمایشــگاه مشــغول بــه کار بودیــم تــا اذان
صبــح و بعــد ازآن آزمایشــگاه را تــرک میکردیــم.

و در دورهی دکتــری بنــده بــه  Hard Workerلقــب گرفتــه بــودم
و ایــام تعطیــل شــنبه و یکشــنبه هــم در آزمایشــگاه مشــغول بــه کار
بــودم.

دیگــر دوســتان و همچنیــن دانشــجویان انجــام داد.
موفقیت را چگونه توصیف میکنید؟
بــه نظــر بنــده موفقیــت زمانــی بــرای مــن حاصــل میشــود کــه
ازخودراضــی باشــم و بــه آن برنامــه و اهدافــی کــه در زندگــیفام
تعریــف کــردهام برســم بــا اینحــال موفقیــت از دیــدگاه هرکســی
تعاریــف خاصــی دارد و تابهحــال فکــر میکنــم آدم موفقــی بــودهام
زیــرا بــه برنامههایــی کــه داشــتهام رســیدهام.

بــا چــه شــرایط ســختی در دوران تحصیــل یــا کارتــان مواجــه
اطالعی از هم ورودیهای دوره ارشد خود دارید؟
بودهایــد و آن را بــه نتایــج
بنــده اطــاع دقیقــی از آنهــا
درواقــع در دورهی دکتــری زمینــه پژوهشــی بنــده تعامــل بیــن مثبتــی تبدیــل کردهایــد؟
نــدارم مگــر تعــداد معــدودی از
بنــده بــا دو تنگنــا در زندگیام
آنهــا کــه دکتــر فرزانــه هیئــت گیــاه و پاتــوژن بــود کــه ایــن تعامــل از نظریــه ژن بــرای ژن پیــروی
میکنــد .مــا در ایــن پژوهــش بــا یــک گــروه انگلیســی و فرانســوی در مواجــه شــدهام کــه خوشــبختانه
علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی
ارتبــاط بودیــم کــه نهایتـاً یــک ژن موردنظــر را در گنــدم شناســایی بــا مشــورتهایی کــه گرفتــهام
مــی باشــند .خانــم ســحر پیغامــی
کردیــم و بعــد از مدتزمــان طوالنــی و درگیــری افــراد زیــاد در یــک توانســتهام آن دو مرحلــه را بــا
در کنتــرل بیولوژیــک در حــال
ســربلندی و موفقیــت پشــت ســر
حاضــر عضــو هیئتعلمــی مقالــه معتبــر و مجلـهی بســیار معتبــر بــه چــاپ رســاندیم.
بگــذارم.
موسســه تحقیقــات اویــن هســتند.
اول ،ســال  1384و همزمانــی قبولــی بنــده در دوره دکتــری
خانــم بهــار کریمیــان عضــو هیئتعلمــی تحقیقــات نهــال و بــذر کــرج
دانشــگاه تهــران و همچنیــن بورســیه دانشــگاه واخنینگــن .مشــکل
هســتند.
اینجــا بــود کــه بــرای پذیرفتــه شــدن کامــل بورســیه بنــده بایــد از
در زندگی تصمیم اشتباهی داشتید که آن را تصحیح کنید؟
دکتــری دانشــگاه تهــران انصــراف م ـیدادم و در آن زمــان بــه دلیــل
نخیــر .خوشــبختانه تصمیــم اشــتباهی نداشــتم کــه پشــیمان تعریفهــا و مشــکالت گرفتــن مــکان در دانشــگاه مقصــد اکثــر
شــوم ،مســیری کــه بــرای خــودم برگزیــدم آرزوی هیئتعلمــی شــدن درخواس ـتها رد میشــد؛ بنابرایــن بنــده پــس از مشــورت از دکتــری
دانشــگاه تهــران بــود کــه در ســایه لطــف خداونــد و تــاش خــود بــه دانشــگاه تهــران انصــراف دادم و بــه یــاری خداونــد در بورســیهی
دانشــگاه واخنینگــن پذیرفتــه شــدم.
آن رســیدم.
دوم ،بــا توجــه بــه اینکــه دانشــگاه واخنینگــن بعــد از شــش مــاه
آیا از اینکه به ایران بازگشتید پشیمان نیستید؟
ارزیابــی را در مــورد دانشــجویان ورودی جدیــد خــود انجــام میدهــد
متأســفانه بــه لحــاظ مــواد آزمایشــگاهی محدودیتهایــی داریــم و اگــر کســی در ایــن ارزیابــی موفــق نشــود بایــد بــه کشــور خــود
امــا پشــیمان نیســتم.
بازمیگشــت و امــکان ادامــه تحصیــل مقــدور نبــود و بــا توجــه بــه
اینکــه ارزیابــی بنــده مربــوط بــه کارهــای مولکولــی میشــد و بنــده
برای تقویت زبان انگلیسی چه راهکارهایی داشتید؟
در مــورد زبــان انگلیســی بــرای ایجــاد زمینــه یکســری کالسهــا را در ایــران کار مولکولــی خاصــی را انجــام نــداده بــودم و ایــن کار را
رفتــم و بعــد تمریــن و تکــرار بــود کــه ضمــن ایــن نکتــه زبان انگلیســی مشــکلتر میکــرد ،درنهایــت بــا تــاش خــودم و کمــک اســتاد
بنــده بســیار ضعیــف بــود .بعــد از بورســیه شــدن فرجــه شــش ماهــه به مشــاور ایرانــیام ســختی ایــن کار را نیــز پشــت ســر گذاشــتم وب
مــا دادنــد تــا زمــان بــرای کســب نمره زبــان داشــته باشــیم .مــن در آن صــورت مثبــت ارزیابــی شــدم و کارم را در دانشــگاه واخنینگــن ادامــه
زمــان نــزد معلــم خصوصــی زبــان انگلیســی را کامــل یــاد گرفتــم و در دادم.
آن بــازه زمانــی موفــق بــه کســب نمــره قبولــی  IELTSشــدم.

چه توصیه ای دارید برای دوستانی که قصد تحصیل در خارج از
کشور رادارند؟

بایــد ابتــدا هــدف خــود را از زندگــی مشــخص کننــد کــه ابتــدا
بایــد بــر پژوهشــی خــوب انجــام داده باشــند و در یــک ژورنــال معتبــر
بــه چــاپ رســانده باشــند و بعــد در یکســری ســایتها جســتجو کــردن
و بــاال بــردن  CVو نمــره زبــان از شــرایط آنهــا اســت.
اهل ورزش هستید؟

در دانشــگاه واخنینگــن مرتــب روز یکشــنبهها ورزش مــی رفتــم
و در ایــران هــم ســه روز در هفتــه ایــن کار را انجــام مــی دهــم .مــن
فوتبــال بــازی میکــردم و دروازهبــان بــودم ضمــن ایــن کــه طرفــدار
تیــم پرســپولیس هســتم.
آقای دکتر تا به حال در مورد کارآفرین بودن فکر کردهاید؟
کارآفریــن بــودن موضــوع بســیار مهمــی اســت و بنــده راجــع بــه
آن فکــر کــردهام و شــاید در آینــده بتــوان کاری را باهمــت همــکاران و

در کارتان به چه چیزی بیشتر افتخار میکنید؟

ایــن ســؤال را از جنبههــای مختلــف میتــوان جــواب داد ،بــه
لحــاظ علمــی بــه تحصیــل در دانشــگاه واخنینگــن کــه جــزو ســه
دانشــگاه برتــر جهــان اســت افتخــار میکنــم.
بــه لحــاظ زندگــی شــخصی نیــز بــه قبــول شــدنم در دانشــگاه
تهــران از یــک شــهر کوچــک در کرمــان و از دانشــگاه تهــران بــه
دانشــگاه واخنینگــن و همچنیــن پــدر و مــادر بزرگــوارم کــه همــواره
مشــوق بنــده در ایــن مســیر بودهانــد افتخــار میکنــم.
آقای دکتر حرف آخر...
آرزوی موفقیت و تندرستی برای تمام دانشجویان دارم.
لینک مقاله چاپشدهی ایشان در ژورنال :Nature Genetics
https://www.nature.com/articles/s9-0052-018-41588

مفاهیم و اهمیت دستهبندی خطرات آفتکشها

به همراه نقدی بر دستهبندی خطرات آفتکشها در ایران

مقدمه:
آفتکشهــای کشــاورزی ابــزاری اجتنابناپذیــر جهــت توســعه
و تولیــد هرچــه بیشــتر مــواد غذایــی در جوامــع انســانی اســت و در
شــرایط فعلــی ،کمبــود و یــا نبــود آن میتوانــد 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 آفتکــش
کــه در نــگاه عمــوم مــردم بهاصطــاح «ســم» خوانــده میشــود،
مضــرات فراوانــی را بــه ترتیــب بــرای تولیدکننــدگان آفتکــش،
کشــاورزان مصرفکننــده و درنهایــت مصرفکننــدگان مــواد غذایــی
دارد .ایــن مضــرات خطراتــی اســت کــه متوجــه انســان خواهــد بــود
کــه خــود ابعــاد مختلفــی دارد؛ امــا «خطــر» یــک ترکیــب شــیمیایی و
در اینجــا آفتکــش میتوانــد مــوارد بســیار متعــددی باشــد .انســان
دوراندیــش خــود را جزئــی از نظــام محیطزیســت میدانــد و میدانــد
کــه خطــر بــرای محیطزیســت درنهایــت خطــر بــرای خــود اوســت.
پــس اگــر بخواهیــم نــگاه کارشناســی بــه خطــرات آفتکشهــای
کشــاورزی داشــته باشــیم ،ابعــاد مختلــف زیس ـتمحیطی و انســانی را
بایــد لحــاظ کنیــم .خطــرات زیسـتمحیطی شــامل خطــر آلودگــی آب
در روان آبهــا ،ســفرههای آبهــای زیرزمینــی ،خطــر آلودگــی هــوا و
خــاک ،خطــر نابــودی و مســمومیتهای جانــداران (شــامل گیاهــان،
جانــوران و میکروارگانیســمها و  )...و غیــره اســت .خطــرات ایــن
ترکیبــات بــرای انســان نیــز ابعــاد پیچیــدهای دارد .عــاوه بــر خطــرات
کشــندگی ،اثــرات مزمــن ترکیبــات آفتکــش نیــز بایســتی لحــاظ
گــردد .خطــرات مزمــن نیــز خــود ابعــاد وســیعی پیــدا میکنــد ،ماننــد
ســرطانزایی ،ناهنجاریهــای جســمی و روحــی ،تومــور زایــی ،نازایــی
و مشــکالت بــاروری و تولیدمثــل ،بــروز انــواع بیماریهــای عصبــی،
پوســتی ،گوارشــی و  ...جملگــی از خطــرات مزمــن آفتکشهــا
هســتند .همچنیــن توصیههــا و مــوارد فنــی هــر ترکیــب آفتکــش
میتوانــد بــر میــزان خطــر آنهــا تأثیرگــذار باشــد .بــرای مثــال بدیهــی
اســت کــه هرچقــدر آفتکشــی میانگیــن دوره کارنــس طوالنیتــری
در گیاهــان میزبــان داشــته باشــد میتوانــد خطــرات انســانی بیشــتری
نیــز داشــته باشــد ،امــا ایــن شــاخص پنهــان ،لزومـاً بــا شــاخص LD50
در نظــر گرفتهشــده در دســتهبندی خطــر آفتکشهــا در یــک
راســتا نیســت و میتوانــد متفــاوت باشــد.
دســتهبندی ســموم کشــاورزی بــه ســه گــروه پرخطــر و
متوســطخطر و کمخطــر فقــط بــه لحــاظ شــاخص  LD50آنهــا کــه
بــه اســتناد مــوارد منتشرشــده  WHOو  EPAاســت ،ابتدایــی و ســاده
بــه نظــر میرســد و نشــان میدهــد کــه مــا هنــوز خطــرات ناشــی
از مصــرف آفتکشهــا را بهطــور کامــل و صحیــح درک نکردهایــم!
درک ضعیــف مــا از خطــرات مــواد شــیمیایی نمیتوانــد گــرهای از
مشــکالت مــا بگشــاید و رفتارهــای کارآمــدی از مــا ســر نخواهــد زد.
ایــن دســتهبندیهای صــورت گرفتــه در ایــران بســتگی بــه خواســته
مــا دارد .مثــ ً
م نگاهــی نیــز
ا اگــر مــا بــرای خطــرات آفتکــش نیــ 
بــه حفاظــت از محیطزیســت خــود داشــته باشــیم ،نبایــد صرفــاً بــه
شــاخص  LD50آفتکــش اکتفــا کنیــم.

بــرای ارزیابــی خطــرات آفتکشهــا ارزیابیهــای بســیاری
وجــود دارد .بهطورمعمــول ســازمانهای بینالمللــی ( WHOســازمان
بهداشــت جهانــی)( EPA ،آژانــس حفاظــت از محیطزیســت) و
( IARCآژانــس بینالمللــی تحقیقــات ســرطان) و  ...هرکــدام
برخــی از ترکیبــات آفتکــش را مــورد ارزیابــی و خطــرات آن را
طبــق اســتانداردهای موجــود طبقهبنــدی کردهانــد .مــاک خطــر
ترکیبــات آفتکــش بــرای انســان (بهعنــوان یــک جانــور پســتاندار)،
شــاخصهایی از قبیــل  LD50گوارشــی و پوســتی و همچنیــن LC50
تنفســی اســت .مقــدار  LD50دزی از ترکیــب اســت کــه میتوانــد
بهاحتمــال  %50موجــود زنــده را از بیــن ببــرد یــا  %50جمعیــت
در معــرض قرارگرفتــه کشــته شــود .شــاخص  LC50نیــز غلظتــی از
ترکیــب اســت کــه بهاحتمــال  %50موجــود زنــده یــا  %50جمعیــت
در معــرض قرارگرفتــه را از پــای درم ـیآورد .اعــداد تعیینشــده LD50
و  LC50طبــق دســتهبندی مشــخصی ســطوح مختلــف خطــر را بیــان
میکنــد .بــرای مثــال  WHOطبــق جــدول ذیــل خطــرات بالقــوه
ســموم را طبقهبنــدی کــرده اســت:
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حمیــد قبــادی /دانشــجوی کارشناســی ارشــد حشرهشناســی
کشــاورزی پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران

چگونگی معرفی سطح و میزان خطر آفتکشها
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آژانــس حفاظــت از محیطزیســت نســبت بــه میــزان  LD50عالئــم
هشــداری را کــهمیبایســت بــر روی برچســب آفتکشهــا قیــد
گــردد ،تعریــف کــرده اســت:

طبقهبندیهــای صــورت گرفتــه ازنظــر درجــه خطــر ســموم
کشــاورزی بســته بــه ســمت حــاد ترکیبــات اســت؛ امــا امــروزه
ســمیتهای مزمــن ترکیبــات شــیمیایی بســیار مهمتــر از ســمت
حــاد معرفیشــده اســت؛ زیــرا در ســمیتهای مزمــن بهمــرور و
بــدون درک عالئــم و پیشــرفت بیماریهــا و ناهنجاریهــا فــرد دچــار
عــوارض مختلــف ســامتی میشــود و در حــال حاضــر بســیاری از ایــن
عــوارض کمــاکان ناشــناخته مانــده اســت .یکــی از ایــن ســمیتهای
مزمــن را میتــوان تــوان ســرطانزایی آفتکشهــا معرفــی کــرد.
بــر ایــن اســاس آژانــس بینالمللــی تحقیقــات ســرطان ( )IARCو
ســازمان حفاظــت از محیطزیســت ( )EPAاروپــا و امریــکا ،هرکــدام
ســرطانزا بــودن برخــی از ترکیبــات شــیمیایی را دســتهبندی و اعــام
کردهانــد .بــرای مثــال گروهبنــدی ( )IARCطبــق جــدول ذیــل اســت.

..........................................................................................................................................................................                                                                                                                                ..........................................
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با توجه به اطالعات فوق نگاهی به شاخصهای سمیت  LD50و گروهبندیهای آفتکشهای غالب کشور میاندازیم:
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میزان خطر با شاخص  LD50یکجانبه بوده و برای مثال فقط سمیت حاد گوارشی را لحاظ میکند.
ترکیباتــی مثــل کلرپیریفــوس ،ماالتیــون و دیکلــرووس از طریــق تنفــس نیــز خطرنــاک هســتند .پیشتــر بیانشــده بــود کــه خطــر فقــط
اثــرات کشــندگی نیســت ،بلکــه جنبههــای مختلفــی دارد .معمــوالً همــه ترکیبــات شــیمیایی باألخــص آفتکشهــا دارای اثــرات مزمــن هــم
هســتند .بــرای مثــال و مطابــق جــدول بــاال ترکیبــی مثــل ماالتیــون کــه بــه گــروه ســموم کمخطــر تعلــق دارد امــا طبــق رتبهبنــدی خطــرات
ســرطانزایی مطابــق اطالعــات منتشرشــده آژانــس بینالمللــی تحقیقــات ســرطان ( )IARCدر گــروه ( 2Aترکیباتــی کــه شــاید بــرای انســان
ســرطانزا باشــند) قرارگرفتــه اســت .پــس لزوم ـاً معیــار ســنجش خطــرات آفتکشهــا شــاخص  LD50آنهــا نیســت.

میــزان خطــر بــا شــاخص  LD50یکجانبــه بــوده و بــرای مثــال
فقــط ســمیت حــاد گوارشــی را لحــاظ میکنــد.

سموم شیمیایی و انسان:

باقیمانــده آفتکشهــا در بافتهــای انســان ،حیوانــات ،جانــداران
آبــزی و پرنــدگان در سراســر جهــان قابلردیابــی اســت .از میــان
انــواع آفتکشهایــی کــه در دســترس هســتند ،حشــرهکشهای
ارگانوفســفره و کاربامــات بیشــتر از ســایرین مورداســتفاده قــرار
میگیرنــد.
تمــاس بــا ایــن مــواد موجــب اختــاالت نورولوژیکــی کوتــاه و
بلندمــدت شــامل )1 :اثــرات افزایــش حــاد کولینرژیــک کــه چنــد
دقیقــه یــا چنــد ســاعت بعــد از تمــاس اتفــاق میافتــد )2 ،ســندروم
حــد واســط تأخیــری کــه روی ماهیچههــا اثــر میگــذارد و بــه فاصلــه
چنــد روز بعــد از بهبــودی از مســمومیت حــاد رخ میدهــد )3 ،یــک
نوروپاتــی محیطــی تأخیــری کــه توســط برخــی از مهارکنندههــای
اســتیل کولیــن اســتراز ایجــاد میشــود و معمــوالً هفتههــا پــس از
مواجهــه حــاد اتفــاق میافتــد و  )4اثــرات نورولوژیــک طوالنیمــدت
کــه ممکــن اســت بعــد از ماههــا یــا ســالها ایجــاد شــود .ازنظــر
فارماکولوژیکــی ،تمــام ایــن ترکیبــات (فســفره و کاربامــات) مهارکننــده
آنزیــم اســتیل کولیــن اســتراز هســتند و عالئــم حادشــان بــه تجمــع
اســتیل کولیــن نســبت داده میشــود و بنابرایــن ســمیت کولینرژیــک
را نشــان میدهنــد .شــواهد نشــان میدهنــد کــه جــدا از تحریــک
بیشازحــد کولینرژیــک ،مهارکنندههــای اســتیل کولیــن اســتراز
موجــب فعــال کــردن نورونهــای گلوتاماترژیــک نیــز میگردنــد.
ارگانوفســفره هــا بیشــتر از ســایر آفتکشهــا بــرای مهــرهداران
ســمی هســتند .امــروزه ،اســتفاده از حشــرهکشهای ارگانوفســفره
در بهداشــت عمومــی و کشــاورزی موجــب آلودگــی محیطزیســت و
مســمومیتهای حــاد و مزمــن میگــردد .بــه همیــن دلیــل ،نگرانــی
در مــورد تجمــع ایــن حشــرهکشها در محصــوالت غذایــی و ذخایــر
آبــی رو بــه افزایــش اســت .همچنیــن کارگرانــی ک بهصــورت مســتقیم
بــا ایــن ترکیبــات تمــاس دارنــد بهصــورت جــدی در معــرض خطرنــد.
مواجهــه بــا ارگانوفســفره هــا از راههــای گوارشــی ،تنفســی و پوســتی
اتفــاق میافتــد .مســمومیت بــه ســبب اســتفاده کشــاورزی ،خودکشــی
یــا تمــاس اتفاقــی ایجــاد میگــردد .اثــر بالینــی اصلــی مســمومیت بــا
حشــرهکشهای ارگانوفســفره شــامل مهــار برگش ـتناپذیر ایــن آنزیــم
در خــون و سیســتم عصبــی مرکــزی اســت کــه موجــب تجمــع اســتیل
کولیــن و فعالیــت بیشازحــد گیرندههــای موســکارینی و نیکوتینــی
میشــود کــه میتوانــد منجــر بــه مــرگ گــردد .ســرعت تجمــع
اســتیل کولیــن بــه دز حشــرهکش بســتگی دارد .مســمومیت حــاد
بهصــورت بحــران کولینرژیــک همــراه بــا افزایــش ترشــح غــدهای و
ضعــف ،میــوز و فاسیکوالســیون ماهیچ ـهای بــروز میکنــد؛ بنابرایــن،
عمــل اصلــی ترکیبــات ارگانوفســفره در سیســتم عصبــی مرکــزی و
محیطــی اســت ،هرچنــد کــه ایــن ترکیبــات هــم در مســمومیت حــاد و
هــم مزمــن فرآیندهــای ردوکــس را مختــل کــرده ،فعالیــت آنزیمهــای

سموم شیمیایی و محیطزیست

تــا بهحــال هــر آنچــه شــرح داده شــد خطراتــی بــود کــه متوجــه
انســان میشــود؛ امــا هــر مولکــول آفتکــش قبــل از ثبــت شــدن
بایــد مطالعــات اکوتوکســیکولوژیکی را نیــز پشــت ســر گذاشــته و
اطالعــات آن منتشــر شــود .بــرای مثــال اطالعــات سمشناســی محیــط
ترکیــب قارچکــش کاربندازیــم کــه  LD50آن بیــش از  5000اســت
و در دســته آفتکشهــای کمخطــر ( )IIIجــای میگیــرد ،نشــان
میدهــد کــه ترکیــب خطرناکــی بــرای محیطزیســت اســت!
سمیت کاربندازیم برای موجودات زنده:

اطالعــات بــاال نشــان میدهــد کــه هرچنــد ایــن ترکیــب بــرای
انســان ازنقطهنظــر اثــر کشــندگی کمخطــر اســت امــا میتوانــد
عــاوه بــر اثــرات مزمــن بــر انســان ،خطــر باالیــی بــرای محیطزیســت
داشــته باشــد!
بــا همــه ایــن تفاســیر و توضیحــات کــه بهروشــنی بــه مــا
میگویــد مفاهیــم خطــر آفتکشهــا چــه مــواردی هســتند و نــگاه
مــا بــه ایــن موضــوع بایــد چگونــه نگاهــی باشــد؛ زمانــی کــه نگاهــی
بــه دســتهبندی ســطوح مختلــف خطــر آفتکشهــا در ایــران
میاندازیــم تناقضهــای قابلتوجهــی را مشــاهده میکنیــم!
بهعنوانمثــال در فهرســت منتشرشــده طبقهبنــدی ســموم
(کمخطــر ،متوســط خطــر و پرخطــر) ترکیــب قارچکــش
آزوکسیاســتروبین +ســایپروکونازول در گــروه ســموم کمخطــر و
ترکیــب قارچکــش آزوکسیاســتروبین +دیفنوکونــازول در گــروه
ســموم متوســطخطر دستهبندیشــده اســت!
ازآنجاکــه پیشتــر نیــز ذکــر گردیــد ،خطــر ترکیبــات شــیمیایی
طبــق مــوارد منتشرشــده ماننــد  WHOو  EPAو  ...خطــرات بالقــوه
آنهــا هســتند و بــرای ارزیابــی دقیــق خطــرات ترکیبــات آفتکــش
بایــد طبــق کاربــرد آن در محصــوالت کشــاورزی (کــه بــه عوامل بســیار
زیــادی نیــز بســتگی دارد) ،خطــرات بالفعــل آن هــا مــاک عمــل قــرار
بگیــرد! گذشــته از ایــن مــوارد کــه نیازمنــد کار کارشناســی شــده اســت
و نبایــد هــر فــردی دراینبــاره اظهارنظــر کنــد ،نگاهــی میاندازیــم بــه
مقایســه ســمیت (خطــرات بالقــوه بــرای پســتانداران) میــان دو ترکیــب
«آزوکسیاســتروبین +ســایپروکونازول» و «آزوکسیاســتروبین+
دیفنوکونــازول» :مــاده مؤثــره آزوکسیاســتروبین میــان دو ترکیــب
بــاال مشــترک اســت ،پــس آنچــه ســبب اختــاف ســمیت ترکیبــات
میگــردد ،اختــاف میــان دیفنوکونــازول و ســایپروکونازول اســت.
هــردوی ایــن ترکیبــات از گــروه شــیمیایی تــریآزول هــا ()Triazoles
هســتند .طبــق اطالعــات موجــود در ضمیمــه  1کتــاب منتشرشــده
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور تحــت عنــوان {فهرســت آفــات،
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الزم اســت کــه پیرامــون خطــرات و عــوارض ســوء ترکیبــات
آفتکــش بــر ســامت انســان جــدای از بحــث اثــر کشــندگی و اثــرات
ســرطانزایی بــه ســایر خطــرات جســمی و روانــی توجهــی داشــته
باشــیم .مشــکالت عدیــدهای ماننــد نابــاروری ،نازایــی ،جهشزایــی،
تومــور زایــی و بســیاری از بیماریهــای مغــزی و اعصــاب و ســایر
اختــاالت فیزیولوژیــک طبــق مطالعاتــی کــه در ایــران ،خصوصــاً در
مــورد حشــرهکشهای ارگانوفســفره صــورت گرفتــه اســت ،حائــز
اهمیــت اســت.

آنتیاکســیدان را تغییــر میدهنــد و موجــب افزایــش لیپیــد پــر
اکسیداســیون در بســیاری از ارگانهــا میشــوند .بهعــاوه ،شــواهد
آزمایشــگاهی ارتبــاط کمــی بیــن آســیب ارگان و درجــه مهــار آنزیــم
ناشــی از ارگانوفســفره را نشــان میدهنــد (.)2008 ,Eaton et al

..........................................                                                                                                                                ..........................................................................................................................................................................
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بیماریهــا و علفهــای هــرز مهــم محصــوالت عمــده کشــاورزی،
ســموم و روشهــای توصیهشــده جهــت کنتــرل آنهــا} مــوارد
مســتخرج طبــق جــدول ذیــل اســت:

موارد  1و  2مطابق اطالعات منتشرشده  WHOهستند.

برخی منابع:
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.

The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard
and Guidelines to Classification 2009.

ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه مق ــدار  LD50آن ه ــا یعن ــی
 1453و  1020کالس ســـمیت هـــر دو گـــروه ( IIســـمیت متوســـط)
اســـت و نـــه ( IIIســـمیت کـــم)! از طـــرف دیگـــر ترکیـــب قارچکـــش
آزوکسیاســـتروبین +ســـایپروکونازول بـــرای گنـــدم در کشـــور بـــه
ثب ــت رس ــیده و دوره کارن ــس  35روزه دارد ،ام ــا آزوکسیاس ــتروبین+
دیفنوکونـــازول بـــرای محصـــوالت ســـبزی و صیفـــی بـــه ثبـــت
رســـیده اســـت بـــا دوره کارنـــس  2تـــا  3روز .کوتـــاه بـــودن دوره
کارنـــس نیـــز میتوانـــد دلیلـــی بـــر کمخطـــر بـــودن آن ترکیـــب
ب ــرای انس ــان باش ــد .معم ــوالً و ن ــه در غال ــب م ــوارد ،ه ــر آنچ ــه س ــم
خط ــر بیش ــتری داش ــته باش ــد دوره کارن ــس طوالنیت ــری نی ــز دارد.
نکتـــه آخـــر پیرامـــون وضعیـــت ایـــن دو ترکیـــب و آن ایـــن کـــه
طبـــق طبقهبنـــدی ســـرطانزایی  EPAکـــه برخـــی از ترکیبـــات
آفتکـــش را در گروههـــای مختلفـــی از نظـــر میـــزان خطـــر
ســـرطانزایی طبقهبنـــدی کـــرده اســـت ،ترکیـــب ســـایپروکونازول
در گـــ ــروه  B1و  (Group B1 & B2 Carcinoges) B2قرارگرفت ــه و
خطـــر بیشـــتری نســـبت بـــه دیفنوکونـــازول دارد کـــه در بخشـــی از
گـــروه  (Group C Carcinogens) Cقرارگرفتـــه اســـت.
با اینحال این تناقضها را
چگونه میتوان توجیه کرد؟

مثــال دیگــر قــرار دادن حشــرهکش دلتامتریــن در گــروه ســموم
کمخطــر و پرمتریــن در گــروه ســموم پرخطــر اســت!
طبــق گــزارش ســازمان ،پرمتریــن بــا داشــتن  LD50بیــن  430تــا
 4000در رده ( IIخطــر متوســط) قرارگرفتــه امــا دلتامتریــن بــا داشــتن
 135 LD50تــا  5000در رده ( Ibخطــر بــاال) قرارگرفتــه اســت ،یعنــی
دقیقــاً برعکــس آنچــه در فهرســت موردبررســی اعالمشــده اســت!
طبــق طبقهبنــدی  WHOترکیــب پرمتریــن بــا  LD50=500در گــروه
 IIو دلتامتریــن بــا  LD50=135نیــز در همیــن گــروه  IIقــرار میگیــرد،
هرچنــد کــه دز کشــندگی آن پایینتــر و بهبیاندیگــر خطرناکتــر
اســت!
در آخــر بــا توجــه بــه ایــن تعــداد ناهماهنگیهــای دیدهشــده
گمــان م ـیرود کــه ایــن طبقهبنــدی پایــه و اســاس معتبــری نداشــته
باشــد و احتمــاالً خطاهــای بیشــتری در ایــن فهرســت دیــده خواهــد
شــد کــه بــرای اثبــات آن نیــاز بــه بررســی مــوردی ترکیبــات اســت.
« به امید آینده روشن صنعت آفتکشها در ایران»

نگـاه تخصصــی
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سفیدبالکهای تهرانی

ساجده سرلک /دانشجوی دکتری حشرهشناسی کشاورزی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

روغنپاشــی زمســتانهی درختــان زیتــون و درختچههــای
همیشهســبز کــه آلــوده بــه فــرم زمســتانگذران آفــت هســتند بــا
اســتفاده از روغــن ولــک نیــز یکــی دیگــر از روشهــای توصیهشــده
اســت .ازآنجاکــه ســفیدبالکها برگهــای جــوان و انتهــای شــاخه را
بــرای تغذیــه و تخمریــزی ترجیــح میدهنــد ،در نس ـلهای آخــر کــه
تراکــم تخــم و پــوره (بســته بــه آبوهــوای تهــران حــدود مردادمــاه)
بــه اوج خــود میرســد ،بهتریــن فرصــت بــرای ضربــه زدن بــه رشــد
تصاعــدی آفــت بــا اســتفاده از هــرس ســبز اســت؛ بــه ایــن صــورت
کــه  50ســانتیمتر از انتهــای شــاخه درختــان را بایــد حــذف کــرد؛
بنابرایــن هــرس و فــرم دهــی درختــان بــرای هوادهــی در ایــن زمــان
مناســب اســت.
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حشــرات مزاحمــی کــه چنــد ســال اخیــر در محیــط شــهری
پایتخــت دیــده میشــوند ،حشــراتی از راســته  Hemipteraو خانــواده
 Aleyrodidaeهســتند کــه بــا تخمگــذاری و اســتقرار در ســطح
زیریــن برگهــا و بعــد از گذرانــدن چهــار ســن پورگــی ،بــا مکیــدن
مقادیــر زیــادی شــیرهی گیاهــی موجــب خســارت بــه گیــاه میشــوند
و از طرفــی پــس از مرحل ـهی شــفیرگی حشــرات کامــل آن بــه پــرواز
درآمــده و بــرای انســانها مزاحمــت ایجــاد میکننــد .ســفیدبالک
حشــرهای چنــد نســلی اســت و تــا زمانــی کــه شــرایط محیطــی
مناســب باشــد تولیدمثــل آن ادامــه مییابــد.
مســئوالن کشــوری مســائل مختلفــی را بهعنــوان دالیــل احتمالــی
شــیوع ســفیدبالکها در شــهر تهــران عنــوان میکننــد؛ ازجملــه:
افزایــش دمــا در ســالهای اخیــر ،مصــرف بیرویــه و کنتــرل نشــدهی
ســموم شــیمیایی بــا دوز بــاال در مــزارع شهرســتانهای غــرب تهــران،
کــم شــدن باغــات و مــزارع کشــاورزی بهعنــوان زیســتگاه اولیــه
ســفیدبالکها و تغییــرات اکولوژیکــی و اقلیمــی کــه موجــب ورود
آنهــا بــه فضــای شــهری شــده اســت ،تکگونــهای شــدن درختــان
فضــای ســبز تهــران ،ورود محصــوالت تراریخــت وارداتــی و . ...
امــا کارشناســان بهطــور مشــخص عللــی ازجملــه گرمــای هــوا،
حــذف دشــمنان طبیعــی ،وجــود میزبــان مناســب بــرای حشــره یعنــی
درختــان تــوت کاکــوزا و زیتــون را دالیــل اصلــی طغیــان ایــن حشــره
میداننــد.
ســفیدبالکها در هــوای گــرم بهســرعت رشــد میکننــد و
جمعیــت آنهــا درصورتیکــه دشــمنان طبیعــی حضــور نداشــته
باشــند ،بهســرعت مستقرشــده و درصورتیکــه وجــود میزبــان مناســب،
کلنیهــای بــزرگ حشــره در زیــر برگهــای گیــاه توســعهیافته و
حالــت طغیانــی پیــدا خواهنــد کــرد.
بــه گفتــهی دکتــر شــهرام فرخــی عضــو موسســه تحقیقــات
گیاهپزشــکی کشــور ،ســفیدبالکی کــه اخیــرا ً در تهــران مشاهدهشــده
احتمــاالً گونــهی  Aleuroclava jasmini senso latoاســت،
اینگونــه پیشازایــن در باغــات مرکبــات بوشــهر و دزفــول
گزارششــده اســت و بــه لحــاظ ویژگیهــای ظاهــری مشــابه
ســفیدبالک تهــران اســت؛ امــا تعییــن میــزان قرابــت ژنتیکــی نمونههــا
و جمعیتهــای جمعآوریشــده نیازمنــد بررســی دقیــق مولکولــی
اســت .عــاوه 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 گفتـهی ایشــان عــاوه
بــر تــوت و زیتــون مراحــل نابالــغ ایــن حشــره روی گیاهــان دیگــر نیــز
مشاهدهشــده کــه گرچــه مطلوبانــد امــا میزبانهــای درجــهدوم آن
هســتند .تاکنــون  9گونــه ســفیدبالک شناساییشــده کــه  5گونــهی
آن دارای میزبانهــای زبانگنجشــک ،انــار و زالزالــک هســت؛ امــا
گون ـهی غالــب و مشــکلزا  A. jasminiو گون ـهی Pealius mori
هســت کــه گونــهی دوم در حــال اســتقرار در نیــچ اکولوژیــک خــود
بــوده امــا هنــوز شناســایی دقیــق صــورت نگرفتــه اســت.
دکتــر شــهاب منظــری نیــز یکــی دیگــر از دالیــل طغیــان
ســفیدبالکها را فعــال نبــودن دشــمنان طبیعــی آن میدانــد ،بــه
گفتــهی وی کاربــرد تلههــای زرد چســبنده در فصــل بهــار مناســب
نیســت ،چراکــه در ایــن زمــان شــکارگرها و پارازیتوییدهــا حضــور دارند

درحالیکــه حشــرات کامــل ســفیدبالک در محیــط نیســتند ،بنابرایــن
مقادیــر زیــادی از دشــمنان طبیعــی جــذب تلههــا شــده و در ابتــدای
فصــل از بیــن میرونــد.
قبــل از ایــن دو گونــه ســفیدبالک ،گونههــای دیگــری روی
تــوت مثمــر وجــود داشــته امــا دشــمن طبیعــی فعــال داشــتهاند
و مشــکلی ایجــاد نمیشــد .ســفید بالــک یــاس یــا A. jasmini
اولیــن بــار در تایــوان گــزارش شــد ،منشــأ ایــن ســفیدبالک مشــرق
زمیــن بــوده و بومــی آســیا محســوب میشــود کــه پــس از آســیا بــه
ســایر مناطــق جهــان انتشــاریافته اســت .در ایــران اولیــن گــزارش در
ارتبــاط بــا مشــاهده ایــن آفــت در شهرســتان داراب و پ ـسازآن روی
مرکبــات از اســتان بوشــهر گزارششــده اســت .فعالیــت ایــن حشــره
اخیــرا ً در سراســر مناطــق گــرم دنیــا در حــال گــزارش اســت امــا ایــن
آفــت بــرای ایــران جــزء آفــات قرنطینــه محســوب نمیشــود .راســخ
 2010در تحقیقاتــش روی پورههــای ســفیدبالک یــاس  3گونــه زنبــور
پارازیتوییــد از خانــواده  6 ،Aphelinidaeگونــه کفشــدوزک از خانــواده
 ،Coccinellidaeیــک بالتــوری از خانــواده  Chrysopidaeو  9گونــه
عنکبــوت متعلــق بــه  7خانــواده را بهعنــوان دشــمنان طبیعــی ایــن
حشــره شناســایی و گــزارش کــرده اســت.
روشهــای مدیریتــی و کنترلــی کــه تابهحــال انجامگرفتــه
و پیشنهادشــده شــامل مــوارد زیــر اســت :جمــعآوری برگهــای
خزانکــرده و نابودســازی آنهــا ،آبشــویی کامــل و شــبانه ســطح
زیریــن بــرگ درختــان بــا محلــول پالیزیــن کــه نوعــی آفتکــش
صابونــی بیخطــر اســت و اســتفاده از عصارههــای گیاهــی و غیــر
شــیمیایی کمخطــر بهصــورت مســتمر جهــت کاهــش جمعیــت آفــت
و همچنیــن معدومســازی پاجــوش و تنهجــوش آلــوده درختــان،
اســتفاده هدفمنــد از تلههــای زرد چســبنده و تعویــض بهموقــع آنهــا
زمانــی کــه اوج تراکــم حشــرات کامــل اســت؛ امــا نصــب بیشازانــدازه
و زودهنــگام در بهــار کــه جمعیــت دشــمنان طبیعــی زیــاد اســت منجر
بــه نابــودی بندپایــان مفیــدی خواهــد شــد کــه نقــش بســزایی در
کنتــرل جمعیــت آفــت دارنــد.
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بــا توجــه بــه اینکــه ســفیدبالک حشــرهای چنــد نســلی اســت
و بــه دلیــل مســائل بهداشــتی و زیســتمحیطی اســتفاده از ســموم
شــیمیایی بــرای کنتــرل آفــت دارای محدودیــت بــوده و مصــرف ســم
درنهایــت منجــر بــه مقــاوم شــدن آفــت و بیاثــر شــدن ایــن روش کــه
معمــوالً آخریــن راهــکار اســت ،خواهــد شــد .توقــف کاشــت نهالهــای
جدیــد تــوت و زیتــون و جایگزینــی تدریجــی ایــن دو گونــه گیاهــی بــا
گونههــای مقــاوم دیگــر و تنــوع بخشــیدن بــه درختــان فضــای ســبز
شــهری بهعنــوان یــک اصــل اکولوژیــک در کنتــرل طبیعــی آفــات و
بــه تعــادل رســیدن فــون و فلــور جانــوران و گیاهــان کــه یــک راهحــل
اساســی و بلندمــدت اســت نیــز ازجملــه اقدامــات مؤثــر خواهــد بــود.
تکثیــر ،اســتفاده و حمایــت از دشــمنان طبیعــی ســفیدبالک باهــدف
کاهــش جمعیــت آفــت را بهعنــوان روش اصلــی مدیریــت بایــد در
نظــر داشــت ،زیــرا ریشــهکن کــردن آفتــی نوظهــور در یــک دوره
کوتــاه ازلحــاظ علمــی و اجرایــی امــری غیرممکــن اســت .البتــه الزم
بــه ذکــر اســت کــه طــی مکاتبــات اخیــر دفتــر نشــریه انجمــن علمــی
گیاهپزشــکی دانشــگاه تهــران بــا مهنــدس امیــد عســگری معــاون
پیشآگاهــی حفــظ نباتــات کشــور ،ایشــان تغییــرات شــرایط جــوی،
آب هوایــی و دمایــی را بــر تغییــر جمعیــت ایــن آفــت در ســال جــاری

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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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

نگـاه تخصصــی

.

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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نگـاه تخصصـی
آیا آرماگدون اکولوژیکی درراه است؟
شــبنم حســنوند /دانشآموختــه کارشناســی ارشــد حشرهشناســی
کشــاورزی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
تغییرات اقلیمی در مسیر حذف تعداد عظیمی از حشرات

حشــرات بــرای اکوسیســتم ضــروری هســتند امــا طبــق
پیشبینیهــا تقریب ـاً نیمــی از زیســتگاههای خــود را بــا تغییــرات آب
و هوایــی از دســت خواهنــد داد .بــر اســاس یــک تجزیهوتحلیــل جدیــد،
گــرم شــدن کــره زمیــن در مســیر حــذف تعــداد عظیمــی از حشــرات
قــرار دارد .دانشــمندان هشــدار دادهانــد ،ازآنجاییکــه حشــرات بــرای
اکوسیســتم ضــروری هســتند کاهــش وســیع جمعیــت آنهــا باعــث
اختــال در زندگــی موجــودات زنــده روی زمیــن مــی شــود ،باوجــود
قولهایــی کــه کشــورها بــرای کاهــش کربــن تولیــدی دادهانــد امــا
پیشبینــی مــی شــود تقریبــاً نیمــی از زیســتگاههای حشــرات ،بــه
ویــژه حشــرات گردهافشــان کــه در معــرض بیشــتری از تغییــرات آب و
هوایــی هســتند تــا پایــان قــرن از بیــن خواهنــد رفــت .بااینحــال اگــر
افزایــش دمــا محــدود بــه دمــای  1/5درجه سلســیوس شــود -کــه البته
بلنــد پروازانــه نیــز بــه نظــر میرســد -تلفــات حشــرات بســیار پایینتــر
اســت .تأثیــر ســطوح مختلــف تغییــرات آب و هوایــی در محــدوده
 115000گونــه جانــوری و گیاهــی مــورد تجزیهوتحلیــل قرارگرفتــه
اســت و مشــخص شــد گیاهــان بهشــدت تحــت تأثیــر تغییــرات آب
و هوایــی هســتند ،پرنــدگان و پســتانداران بــه دلیــل مهاجــرت بــه
نقــاط دیگــر کمتــر تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد .پروفســور راشــل
وارن اســتاد دانشــگاه شــرق انگلســتان میگویــد :دراینبیــن «حشــرات
حســاسترین گــروه جانــوری هســتند کــه بــه تغییــرات آب و هوایــی
واکنــش نشــان میدهنــد».
چراکــه حشــرات نقــش مهمــی را در زنجیــره غذایــی بــازی میکنند
و اکوسیســتمها نمــی تواننــد بــدون حشــرات بــه روال طبیعــی خــود
ادامــه دهنــد .وی بــه مــردم هشــدار میدهــد کــه بایــد نگــران باشــند
زیــرا زندگــی انســان وابســته بــه گردهافشــانها ،خــاک حاصلخیــز ،آب
ســالم و بیشــتر از همــه بــه اکوسیســتم ســالم اســت.
«حشــرات حســاسترین گــروه جانــوری هســتند کــه بــه
تغییــرات آب و هوایــی واکنــش نشــان میدهنــد».

«دیــو گولســون »1اســتاد دانشــگاه ساســکس انگلســتان میگویــد
مــا میدانیــم کــه حشــرات زیــادی در حــال حاضــر بــه دلیــل از بیــن
رفتــن زیســتگاه و روشهــای نادرســت زراعــی رو بــه کاهــش هســتند
امــا تغییــرات آب و هوایــی در آینــده میتوانــد بــه شــدت باعــث
افزایــش ســرعت کاهــش حشــرات شــود.
در تحقیــق جدیــدی کــه در مجلــه  Scienceاخیــرا ً بــه چــاپ
رســیده ،محققــان دادههایــی را از نقــاط جغرافیایــی و شــرایط آب
و هوایــی فعلــی روی  31000گونــه حشــره 8000 ،پرنــده1700 ،
پســتاندار 1800 ،خزنــده 1000 ،دوزیســت و  71000گیــاه بــه دســت
آوردنــد ،ســپس چگونگــی محــدوده تغییــرات را در بعضــی مناطــق
محاســبه کردنــد .ایــن مناطــق نواحــی بودنــد کــه متوســط افزایــش
دمــای آنهــا تحــت تأثیــر تغییــرات آب و هوایــی نســبت بــه دیگــر
نواحــی تــا ســال  2100بــه ترتیــب  2 ،1/5و  3/2درجــه سلســیوس
بــود.

ایــن نمــودار بیانگــر پیشبینــی درصــد از بیــن رفتــن محــدوده
گونههــای گیاهــی ،حشــرات و مهــرهداران در ایــن ســه ناحیــه تــا ســال
 2100تحــت تأثیــر تغییــرات آب و هوایــی اســت.
 49درصــد حشــرات در دمــای  18 ،3/2درصــد در دمــای  2و 6
درصــد در دمــای  1/5درجــه سلســیوس بیــش از نیمــی از محــدوده
خــود را از دســت میدهنــد .همچنیــن در ایــن مطالعــات بیــان شــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ســه گــروه از گردهافشــانها در بیــن حشــرات ،بــه تغییــرات آب و
هوایــی حساســیت بیشــتری دارنــد.
«گای میجلــی »2اســتاد دانشــگاه اســتلنبوش آفریقــای جنوبــی
معتقــد اســت ســرعت افزایــش دمــا طــی دو میلیــون ســال گذشــته
بهنــدرت بهانــدازه ســطوح پیشبینیشــده در چنــد دهــه اخیــر
اســت.
3
«وارن » مــی گویــد ملتهــای جهــان بهخوبــی از رونــد و وضعیــت
تغییــرات آب و هوایــی باخبــر هســتند و اقدامــات الزم و بیشــتری در
ایــن زمینــه موردنیــاز اســت .بایــد ایــن ســؤال را مطــرح کــرد رونــد
افزایــش گرمــای جهانــی را تــا چــه حــد و تــا چــه زمانــی میتــوان
کاهــش داد کــه البتــه پاســخ آن در یــک تصمیــم درســت و همــت
جهانــی اســت.
مطالعــات دیگــری نیــز اخیــرا ً منتشرشــده اســت و نشــان میدهــد
یکســوم از مناطــق مهــم و محافظتشــده جهــان کــه  15درصــد از
کل کــره زمیــن را شــامل میشــود بهشــدت تحــت تأثیــر فعالیــت
انســانی ازجملــه ســاخت جادههــا ،چــرای بیرویــه دام و شهرنشــینی
هســتند.
«کنــدال جونــز »4محقــق دانشــگاه کویینزلنــد اســترالیا نیــز مــی
گویــد یــک شــبکه منظــم حفاظتــی بــرای حمایــت از گونههــا ضــروری
و الزم اســت .اگــر اجــازه داده شــود کــه شــبکههای حفاظتــی تخریــب
شــوند بــدون شــک تلفــات تنــوع زیســتی بهشــدت افزایــش خواهــد
داشــت .در مقالــه ای کــه توســط لییتــر 5بــه چــاپ رســیده اســت
بهنقــد و تحلیــل پدیــده ی آرماگــدون اکولوژیکــی پرداختــه اســت کــه
در زیــر بــه بیــان بخشهایــی از آن میپردازیــم:
چهــار ســال پیــش یــک گــروه از حشــره شناســان آلمانــی گــزارش
کردنــد کــه کاهــش قابلتوجهــی در بیومــس موردنیــاز حشــرات اتفــاق
افتــاده اســت .ایــن گــزارش شــوکه کننــده بــدون اینکــه مــورد آزمایــش
قــرار بگیــرد در ســال  2017توســط هالمــن 6و همکارانــش مجــددا ً
بــه چــاپ رســید؛ کــه ایــن مقالــه موجــب جنبوجــوش رســانهها
شــد و عبــارت «آرماگــدون اکولوژیکــی» در سراســر جهــان بهســرعت
انتشــار یافــت .لییتــر در مقالـهای کــه در ســال  2018بــه چــاپ رســاند
میگویــد اگرچــه ایــن کاهــش مطرحشــده انــکار نمیشــود امــا در
هنــگام خوانــدن ایــن دو مقالــه بایســت بــه دو نکتــه توجــه داشــت:
 )1اطالعــات بــر پایــهی بیومــس گردآوریشــده نــه گونههــا )2
محلهــای مشخصشــده بهطــور مســتمر نمونهبــرداری نشــدند و
نماینــده جهانــی نیســتند و در حقیقــت نویســندگان آلمانــی نتوانســتند
رابطــه ای بیــن ایــن کاهــش مشــاهدهشــده بــا تغییــرات آب و هوایــی
 Climate Changeیــا مصــرف آفتکشهــا برقــرار کننــد .رابطــهی
بیــن زیســتگاه ،تنــوع و فراوانــی حشــرات ســالیان قبــل مطرحشــده
اســت .ازنظــر ایــن نویســنده توجــه زیــاد رســانهها بــه ایــن مطالع ـهی
خــاص ،چیــز عجیبــی اســت و معتقــد اســت کــه از مدتهــا قبــل
بعضــی از گروههــای حشــرات در حــال کاهــش بودهانــد و حتــی
کاهــش شــدید در جمعیــت پروانههــا و شــبپرههای انگلیســی در
طــول دو ده ـهی گذشــته بســیار مطــرح بــوده اســت.
لییتــر میگویــد :بیشــتر مطالعــات انجامشــده در خصــوص کاهــش
جمعیــت حشــرات بــر روی همــان مــواردی اســت کــه درگذشــته
بیانشــده و تمرکــز بــر روی آن حشــراتی اســت کــه بــرای مــا
بهگون ـهای مهمتــر بودنــد امــا تکلیــف حشــرات دیگــر ماننــد حشــرهی
مضــر و همهجایــی و مضــر از خانــوادهی  Bibionidaeچــه میشــود؟
در انگلســتان بانــک اطالعاتــی بــا قدمتــی بــه نــام Rothamsted
 Researchکــه دادههــای مربــوط بــه آن از شــبکهی جهانــی اطالعاتــی
از آمــار تلههــای مکشــی و نــوری بیــش از  50ســال را دســتهبندی

کــرده درنتیجــه تراکــم حشــرات مختلفــی ازجملــه مگــس هــای
 Bibionidنیــز در دســترس بــوده اســت در حالــی کــه مطالعـهی خاصی
از تغییــر بیومــس مربــوط بــه آن مشــاهده نکردهایــم .پــس از ذکــر
شــاهد مثالهــای مکــرر در خصــوص عــدم وجــود اطالعــات کافــی
در ایــن زمینــه توســط ایــن نویســنده ،در پایــان قیــد میکنــد کــه
ســناریوی آرماگــدون اکولوژیکــی منجــر بــه تزریــق بودجــه درزمینـهی
پــروژه هــای بلندمــدت نمونهبــرداری از حشــرات نخواهــد شــد امــا بــا
ن حــال مؤسســات مالــی در سراســر جهــان را بــه فکــر میانــدازد
ای ـ 
کــه بهطورجــدی از کشــاورزی پایــدار و حفــظ اکوسیســتم حمایــت
نمایــد .لییتــر امیــدوار اســت کــه ایــن پدیــدهی آرماگــدون اکولوژیکــی
یــک فراینــد اغراقشــده باشــد ولــی بههرحــال تلنگــری بــرای افــرادی
اســت کــه قــدرت مقابلــه بــا کاهــش تنــوع زیســتی را دارنــد.
نکتــهی جالــب اینکــه در مقالــهای کــه در  31اگوســت 2018
توســط  Deutschدر ژورنــال ســاینس چاپشــده خبــر از افزایــش
جمعیــت حشــرات تــا ســالیان آتــی در اثــر افزایــش گرمای جهانــی داده
اســت کــه بهنوعــی در تضــاد بــا ایــن آمــار و ارقــام پیشبینیشــده
قــرار دارد .بــرای بررســی ایــن پیشبینــی در نســخه آتــی نشــریه ،بــا
مــا همــراه باشــید...
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مـرور مقـاالت
چالشهای ویروسشناسی گیاهی و بررسی
تأثیر ویروسهای گیاهی بر گیاهان مدل

ریحانــه مــوی /دانشآموخت ـهی کارشناســی ارشــد بیمــاری
شناســی گیاهــی پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی
دانشــگاه تهــران

تاریــخ شــروع ویروسشناســی بــا ویروسهــای گیاهی(ویــروس
موزاییــک توتــون) آغــاز شــد کــه در ســال  1898بهعنوان نــوع جدیدی
از آلودگــی شــناخته شــد و از ایــن زمــان بــه بعــد مشــخص گردیــد
کــه ویروسهــا بــه میزبــان خــود وابســتهاند .تمامــی ویژگیهــای
موردمطالعــه در ویروسشناســی ماننــد قابلیــت ســازگاری طبیعــی و
توانایــی ویروسهــا بــرای مهــار و تغییــر میزبــان بــرای تکمیــل چرخــه
بیماریزایــی شناختهشــده و موردتحقیــق قرارگرفتهانــد .طــی 120
ســال اخیــر ،تحقیقــات روی ویروسهــای گیاهــی چالشهــای بــزرگ
و خاصــی را دربــارهی آلودگــی گیاهــان پیــش روی مــا قــرار داده اســت.

در ایــن مقالــه بهطــور خالصــه چندیــن تحقیــق کــه زمینــه
تحقیقــات را تغییــر دادهانــد مطــرح میشــود.

بهطــور مشــخص اولیــن ویروسهــای شناساییشــده،
ویروسهــای آلودهکننــدهی گیاهــان بودنــد کــه باعــث بیماریهــای
جــدی در گیاهــان میشــدند .ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر
محصــوالت زراعــی در مطالعــات مولکولــی اســتفاده میشــوند (ماننــد
اعضــای خانــواده  )Solanaceaeکــه خوشــبختانه بــرای بســیاری از
ویروسهــای گیاهــی دارای دامنــه میزبانــی گســتردهای هســتند و
میتواننــد بهعنــوان گیاهــان مــدل اســتفاده شــوند .بهعنوانمثــال
 Arabidopsis thalianaبــا ژنــوم توالییابــی شــده بهصــورت
کامــل طــی دو دهــه اخیــر منبــع اطالعــات ژنتیکــی وســیعی دارد،
 Nicotiana benthamianaکــه یــک گیــاه حســاس بــه
آلودگیهــای ویروســی اســت و مخمــر معمولــی کــه بهعنــوان یــک
میزبــان بالقــوه بــرای برخــی از ویروسهــای گیاهــی کــه اجــازه
تعامــل بــا تعــداد زیــادی از فاکتورهــای میزبانــی را میدهــد ،شــناخته
میشــود کــه بیشــتر ایـن مــوارد در مطالعــات بعــدی بــر روی گیاهــان
تائیــد شــدند .بیشــتر مطالعــات بــر روی گیاهــان مــدل متمرکزشــدهاند
کــه بــه دلیــل نــرخ بــاالی رشــد آنهــا و دسترســی بــه کلونهــای
آلــوده یــا عفونــی و دامنــه وســیع میزبانــی آنهاســت امــا آلــوده ســازی
گیــاه یــک امــر آســان نیســت .عــاوه بــر عملکــرد رایــج ویروسهــای
آلودهکننــده میزبــان (ماننــد قابلیــت اســتفاده از عوامــل میزبانــی
بــرای ترجمــه و تکثیــر و یــا انتشــار ژنــوم) ویروسهــای گیاهــی بــا
موانــع اضافــی دیگــری نیــز مواجــه میشــوند .ازآنجاییکــه گیاهــان
متحــرک نیســتند ،ویروسهــا از حشــرات ،بندپایــان ،نماتدهــا و
ناقلهــای قارچــی بــرای رســیدن بــه میزبــان خــود و اســتفاده از
فیزیولــوژی گیاهــی و یــا رفتــار ناقــل بــرای افزایــش انتقــال مؤثــر
اســتفاده میکننــد.
ویروسهــای گیاهــی پروتئینهــای حرکتــی ویــژهای را کدگــذاری
میکننــد تــا کانالهــای باریــک پالسمودســماتا کــه دیــواره ســلولی
ضخیمــی دارنــد را تحریــک و تغییــر داده و درنتیجــه اجــازه حرکــت
ســلول بــه ســلول بــه کمپلکسهــای  RNAویروســی و یــا ذرات ویروس
ماننــد را میدهنــد؛ امــا گیاهــان بــا ایجــاد پاســخهای ضدویروســی
کــه ویروسهــا بایــد بــا آنــان مقابلــه کننــد ،موجبــات فعــال شــدن

واکنشهایــی شــامل خاموشــی  RNAو واکنشهــای مهــار شــونده
توســط اســید سالیســیلیک میشــوند کــه توســط ژنهــای مقاومــت
کنتــرل میشــوند .ویروسهــای گیاهــی بهطورمعمــول دارای ژنــوم
کوچکــی بــا ظرفیــت محــدود کــد شــوندگی هســتند (4-Kb20
 ،کــد کننــده  5-10پروتئیــن) .یــک پیشــرفت بــزرگ در مطالعــات
اخیــر ،نشــان دادن پیچیدگــی ایــن ژنومهــای کوچــک و ویژگیهــای
چندمنظــوره پروتئینهــای ویروسهــای گیاهــی اســت .نمونههــای
بــارز از پروتئینهــای چندمنظــوره ویروســی میتوانــد شــامل
پروتئیــن  HC-Proدر پوتیویروسهــا ،پروتئیــن  P6در کائولیمــو
ویروسهــا ،پروتئیــن  2bدر کوکوموویروسهــا و  P33در تومبــاس
ویروسهــا اســت HC-Pro .پروتئینــازی اســت کــه عامــل انتقــال
شــته و ســرکوبکنندهی واکنــش خاموشــی  RNAاســت P6 .یــک
فعالکننــده در فراینــد ترجمــه ،ســرکوبکنندهی خاموشــی RNA
و یــک تســهیلکننده حرکــت ســلول بــه ســلول اســت 2b .نیــز
یــک ســرکوبکننده خاموشــی اســت و همچنیــن باعــث دس ـتکاری
در مســیر دفــاع از طریــق جاســمونیک اســید ،انتشــار مــواد فــرار
بهمنظــور ایجــاد جذابیــت بیشــتر گیاهــان بــرای حشــرات و ســرکوب
کــردن مســیر آبســیزیک اســید بهمنظــور بــاال بــردن تحمــل بــه
خشــکی اســت P33 .تنظیمکننــده مراحــل مختلــف از رونویســی
 ،RNAفعالیــت بهعنــوان چاپــرون  RNAو شــکل دادن بــه غشــاهای
داخــل ســلولی بــرای تشــکیل کمپلکسهــای رونویســی اســت.
بــرای رســیدن بــه ایــن عملکردهــا ،پروتئینهــای ویروســی وابســته
بــه یــک شــبکه گســتردهای از برهمکنشهــا بــا دیگــر پروتئینهــای
ویروســی و پروتئینهــای گیاهــی ،هورمونهــا ،چربیهــا ،اندامهــا
و غشــاهای داخــل ســلولی اســت .بــه همیــن ترتیــب ژنومهــای
ویروســی شــامل انــواع توالیهــای عملکــردی ســیس یــا ســاختارهایی
کــه ترجمــه ،بیــان ،رونویســی ،پوشــانده شــدن ژنــوم بــا کپســید و
برهمکنــش ویــروس و پروتئیــن میزبــان را کنتــرل میکننــد،
میباشــند .بهعنوانمثــال پروتئیــن  ،P33بــا لیپیدهــای گیاهــی
و غشــاهای داخــل ســلولی ارتبــاط برقــرار میکنــد .ایــن تعامــات
بایــد ازنظــر مکانــی و فضایــی بــرای ویروسهــا تنظیــم شــود تــا
بتواننــد مراحــل پیدرپــی چرخــه آلودگــی را تکمیــل کننــد .ژنــوم
و پروتئینهــای ویروســی بســیار انعطافپذیــر هســتند و بــه آنهــا
اجــازه میدهنــد تــا بــا کنتــرل شــبکه متقابــل و هجومــی خــود در
پاســخ بــه تغییــرات محیطــی میکــرو ماننــد افزایــش تجمــع محصــوالت
ویروســی ،القــای پاسـخهای دفاعــی گیاهــی و تغییــر ناگهانــی شــرایط
محیطــی ،بهصــورت موفــق عمــل کننــد .تشــخیص شــبکههای تعاملــی
نهتنهــا درک مــا از فرایندهــای آلودگیهــای ویروســی را عمیقتــر
میکنــد بلکــه راههایــی جدیــد بــرای بررســی و مهندســی مقاومــت در
بیماریهــای گیاهــی را بــه مــا نشــان میدهــد .در مثالــی جالــب یــک
ایــزو فــرم از  -elF4Eیــک فاکتــور آغازکننــده ترجمــه در گیاهــان-
بهعنــوان یــک عامــل برهمکنــش پروتئیــن  VPgدر پوتــی ویروسهــا
شــناخته میشــود .همانطــور کــه مشــخص گردیــد ،بســیاری از
ژنهــای مقاومــت در گیاهــان بهعنــوان آللهــای  elF4Eتوانایــی
ناقصــی در برقــراری برهمکنــش بــا  VPgدارنــد امــا در عمــل بــرای
 mهــای گیاهــی کارایــی دارنــد .هنگامیکــه مقاومــت
ترجمــه  RNA
طبیعــی صــورت نمیگیــرد ،میتــوان بــا انجــام تنظیمــات خــاص و یــا
جهشهــای هــدفدار در ایــزو فرمهــای  ،elF4Eآنهــا را مهندســی
و یــا طراحــی کــرد .فاکتورهــای دیگــر دخیــل در ترجمــه و همچنیــن
فاکتورهــای میزبانــی نیــز بهعنــوان عوامــل ضدویروســی درنظرگرفتــه
میشــوند .بااینحــال پروتئینهــای گیاهــی مرتبــط باهــم اغلــب
توســط خانوادههــای چندژنــی کدگــذاری میشــوند و اختصاصیــت

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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برهمکنشهــای هــر ترکیــب ویروس-میزبــان میتوانــد متفــاوت
باشــد ماننــد برهمکنــش .VPg-elF4E
در دســترس بــودن ابزارهــای توالــی یابــی جدیــد بــرای بررســی
تغییــرات طبیعــی در ژنهــای گیاهــان همــراه بــا ف ّنــاوری قدرتمنــد
ویرایــش ژن میتواننــد بــه طراحــی نســل بعــدی جهشهــای مناســب
و مفیــد در عوامــل میزبانــی کمــک کننــد.
خاموشــی  RNAبهعنــوان یــک مکانیســم تنظیمــی ،بــدون
شــک بهتریــن پاســخ ضدویروســی در گیــاه اســت کــه ایــن فعالیــت
ضدویروســی در خاموشــی  RNAابتــدا در دو مــورد مشــاهده میشــود:
یکــی همــراه بــا بهبــود عالئــم کــه یــک فنوتیــپ طبیعــی از برخــی
برهمکنشهــای ویــروس -گیــاه اســت کــه مشخصشــده بــا ظهــور
بــرگ بــدون عالئــم در مرحلــه انتهایــی آلودگــی در گیاهــان همــراه
اســت و دیگــری مهارکنندههــای خاموشــی ویروســی اســت .بیشــتر
ویروسهــای گیاهــی حداقــل یــک ســرکوبگر را کدگــذاری میکننــد.
اگرچــه نحــوه عمــل آنهــا بســیار متفــاوت اســت کــه اینهــا
احتمــاالً انعکاســی از تنــوع مســیرهای خاموشــی  RNAاســت امــا بــا
پروتئینهــای کــد کننــده توســط خانوادههــای چندژنــی ،تطابــق
و هماهنگــی دارنــد .بــرای مثــال در پروتئینهــای ،Argonaute
تعــداد ژنهــای عملکــردی بســته بــه گونــه گیاهــی متفــاوت اســت
(در  10 A. thalianaعــدد) و آنهــا اغلــب نقشهــای متفــاوت در
پاســخهای ضدویروســی را دارنــد
در ایــن مقالــه برهمکنــش ویروس-گیــاه بــا تمرکــز بــر
ویروسهــای گیاهــی موردبحــث قــرار گرفــت .بااینحــال مطالعــات
متاژنومیــک اخیــر نشــاندهندهی تنــوع زیــادی از ویروسهــا در
گیاهــان وحشــی یــک منطقــه تحقیقاتــی اســت .شــاید شــگفتآور
نباشــد کــه بســیاری از آلودگیهــای طبیعــی تأثیــر منفــی بــر میزبــان
ندارنــد و برخــی حتــی مفیــد هــم هســتند .این مطالعــات تعــادل ظریف
بیــن ویروسهــای گیاهــی و میزبــان طبیعــی آنهــا را کــه از تکامــل
همگــرای طوالنیمــدت ناشــی میشــود ،برجســته کــرده و نشــان داده
سیســتم تککشــتی در ســطح وســیع میتوانــد ایــن تعــادل را بــه
هــم بزنــد؛ بنابرایــن مشــخص کــردن تأثیــر آلودگیهــای ویروســی
در اکوسیســتمهای طبیعــی ممکــن اســت کاربــرد مفیــد جدیــدی از
ویروسهــای گیاهــی را نشــان دهــد و بــه توســعه روشهــای آگاهانــه
کشــاورزی کمــک کنــد و در مرحلــه بعــدی ،تحقیقــات ویروسشناســی
گیاهــان هیجانانگیزتــر نیــز میشــود چراکــه بــه مــا در ارزیابــی بهتــر
کلــی ویروسهــا نهتنهــا در گیاهــان مــدل ،بلکــه در محصــوالت و
اکوسیســتمهای پیچیــده کشــاورزی کمــک میرســاند.
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مـرور مقـاالت
 G. rostochiensisو  G. pallidaتعــداد زیــادی ســایت پیرایــش
فرگشت ژنوم نماتدهای انگل گیاهی
وجــود دارد کــه نشــاندهنده تعــدد پروتئینهــای تولیدشــده اســت.
البتــه ایــن مکانیســم در اغلــب جانــوران بــه میــزان  %0/8- 0/5اتفــاق
مهــدی عاشوری/دانشــجوی کارشناســی ارشــد بیمــاری
میافتــاد درحالیکــه ایــن مقــدار در مــورد نماتدهــا از نماتــد جنــس
شناســی گیاهــی پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی
 Globoderaبــه میــزان  %3/5گزارششــده اســت .مکانهایــی
دانشــگاه تهــران
کــه پیرایــش افتراقــی در آن اتفــاق میافتــد ،در هــر دو گونــه
محافظتشــده اســت .در ســال  2008ارتبــاط بیــن پیرایــش افتراقــی
و پروســه عفونتزایــی مشــخص گردیــد کــه در آن ،آنالیــز ژن Gr-
نماتدهــا از بزرگتریــن و متنوعتریــن شــاخههای جانــوری  cmدر  G. rostochiensisیــک لوکــوس تنهــا بــا دو واریانــت از
هســتند کــه اکثــر گونههــا آزادزی ،قارچخــوار و یــا باکتریخــوار پیرایــش افتراقــی را نشــان داد.
بــوده و تعــداد زیــادی هــم انــگل جانــوران و گیاهــان عالــی و جلبکهــا
پروموتورهــای پارازیتیســم :فرگشــت در ژنــوم نماتدهــای
هســتند .بیــش از  4100گونــه نماتــد انــگل گیاهــی ســاالنه باعــث انــگل گیاهــی بــا عملکــرد ژنهــا ارتبــاط تنگاتنــگ دارد و عملکردهــای
خســارتی معــادل  80میلیــارد دالر میشــوند .نماتدهــای انــگل گیاهــی جدیــد میتواننــد طــی یکبــار پروســه نســخهبرداری از روی ژنهــای
در چهــار کالد از  12کالد شــاخه نماتدهــا طبقهبنــدی مــی شــوند .خانــهدار بــه وجــود بیاینــد کــه منجــر بــه تنــوع ،کســب ژنهــای
عضــو مســئول تغذیــه در نماتدهــای انــگل گیاهــی اســتایلت اســت کــه جدیــد از طریــق انتقــال افقــی و یــا در مــورد نماتدهــا موجــب تقلیــد
در کالدهــای مختلــف بــه لحــاظ ریخــت شــناختی و انتوژنــی متنــوع از هورمونهــای گیاهــی  CEPشــوند .همــواره آرایــش ایــن ژنهــا
بــوده و ایــن عضــو کــه بــرای اســتخراج مــواد مغــذی از ســلولهای در طــی بیمارگــری نیازمنــد یــک مزیــت عملکــردی اضافــه اســت و
میزبــان کاربــرد دارد مثــال ســادهای از فرگشــت همگــرا اســت.
آن اینکــه ایــن ژنهــای جدیــد بایــد در بافــت تولیدکننــده افکتــور
نماتــد  Caenorabditis elegansاولیـــن ژنــوم جانـــوری و در ناحیــه پروموتــوری بیــان شــوند .یــک مثــال از جــزء پروموتــوری
دو گونـــه نماتــد  (hapla, incognita) Meloidogyneاولیـــن فرضــی بــرای نماتدهــای انــگل گیاهــی ،ناحیــه Dorsal Gland Box
نماتدهــای انــگل گیاهــی بودندکــه ژنــوم آنهــا بهطــور کامــل توالــی ( ) DOG Boxاســت؛ کــه یــک موتیــف کوتــاه )ATGCCA( 6bp
یابی شد .اکثـــر نماتدها طول ژنومـــی بیـــن  250-50 Mbدارنـــد البتـــه اســت و در ناحیــه باالدســتی  500 Mbازکــدون آغازیــن افکتورهــای
 17گونــه بــا طــول بیــش از  250و  10گونــه بــا طــول کمتــر از  50غــده پشــتی وجــود دارد .بیــش از  %77از افکتورهــای غــده پشــتی
گــزارش شــدند .در نماتدهــای انــگل گیاهــی ،گونــه  Globoderaشناختهشــده حداقــل یــک  DOG Boxدارنــد.
 pallidaبــا  124/6 Mbبلندتریــن طــول ژنــوم را دارد؛ و تعــداد
ژن عملگــرا ( :)Effector Geneپاتوژنهــا نیــاز دارنــد
ژنهــای کــد کننــده پروتئیــن در نماتدهــای انــگل گیاهــی بیــن کــه میزبانــان خــود را بــرای دریافــت مــواد غذایــی موردنیــاز جهــت
 14378تــا  19212اســت .تاکنــون در تمــام ژنومهــای توالــی یابــی رشــد و توســعه و تولیدمثــل مدیریــت کننــد کــه ایــن کار بــرای
شــده نماتدهــای انــگل گیاهــی محتــوای  A-Tبیــش از  %50بــوده و نماتدهــای انــگل گیاهــی شــامل حملــه بــه میزبــان و عیــن حــال
بیشــترین درصــد  G-Cبــه  Bursaphelenchus xylopbilusگریــز از پاسـخهای دفاعــی میزبــان و اداره بیوشــیمیایی میزبــان بــرای
بــه میــزان  %40/4تعلــق دارد .ســطوح پلوئیــدی و روشهــای تولیدمثل حداکثرســازی تأمیــن مــواد غذایــی اســت .برخــی از ایــن نیازهــا
نیــز در نماتدهــا متنــوع اســت .بــرای مثــال ســطح پلوئیــدی از  1=nدر بیــن نماتدهــا و ســایر پاتوژنهــا مثــل باکتریهــا و قارچهــا و برخــی
نماتــد  P. eqourumتــا  3n=50-56در برخــی جمعیتهــای  M.حشــرات مشــابه اســت .بههرحــال بهعنــوان یــک بخــش از پروســه
 arenariaمشاهدهشــده اســت .فقــط در جنــس  Meloidogyneتغذیــه ،بســیاری از نماتدهــای انــگل گیاهــی بیوتــروف ،فیزیولــوژی
ص مثــل سینســیتیوم و ســلول غــول
حالتهــای هاپلوئیــد ،دیپلوئیــد ،تریپلوئیــد دیدهشــده و آنیوپلوئیــدی میزبــان را بــا تولیــد اندامهــای خــا 
و پلــی ســومی نیــز وجــود دارد .پلــی پلوئیــدی و پارتنوژنــز در ایــن تغییــر میدهنــد .تعامــل بیــن پاتــوژن و میزبــان بــه وســیله افکتورهــا
جنــس بــه هیبریداســیون درون و بینگون ـهای مبتنــی بــر یافتههــای تغییــر میکنــد .در بــاال خانــواده  Tylenchoidaeکــه بیشــترین
ســیتولوژیکی ،دادههــای ایزوزایــم و توالــی  DNAنســبت داد ه می شــود .اهمیــت بــه لحــاظ اقتصــادی رادارنــد دو ســلول از غــده ســابونترال
نماتدهــای انــگل گیاهــی تنــوع گســتردهای از اســتراتژیهای و یــک ســلول از غــده پشــتی ،افکتورهــا را تولیــد میکننــد .ســایر
عفونتزایــی را نشــان میدهنــد؛ و بــا چالشهایــی کــه بــا آن روبــرو اندامهــای نماتــد نیــز افکتورهایــی تولیــد میکننــد کــه ممکــن
هســتند – مثــل منبــع غذایی در دســترس و شــرایط محیطــی – تطبیق اســت در برهمکنــش میزبان-انــگل مؤثــر باشــند .بــرای مثــال ،در
یافتهانــد .تنظیــم دقیــق بیــان ژنهــا نقــش کلیــدی در ایــن ســازگاری گونــه  ،G. pallidaاعضــای  HYPs 2از ســلولهای ترشــحی اطــراف
ایفــا میکنــد .یکــی از مکانیس ـمهای تنظیــم عملکــرد ژنهــا ،ســطح اندامهــای حســی داخلــی ترشــح میشــوند.
رونویســی اســت .دریکــی از جامعتریــن تجزیهوتحلیلهــا در مــورد
ســازگاری ژن هــای خانـهدار :برخــی افکتورهایــی کــه وظیفــه
اختــاف در بیــان ژن هــا کــه در مــورد نماتــد  G. pallidaانجامگرفته آنهــا در رابطــه گیاه-نماتــد مشخصشــدهاند از پروتئینهایــی حاصــل
ً
اســت (در  8مرحلــه از ســیکل زندگــی) ،مشــاهده شــد کــه تقریب ـا در میشــنود کــه نقشهــای دیگــری نیــز در اغلــب ارگانیس ـمهای نماتــد
 %12/5از  16419مــکان ژنــی تخمیــن زدهشــده ایــن نماتــد ،اختــاف دارنــد .در اغلــب مــوارد پروتئینهــای خانــهدار بــرای فعالیتهــای
در بیــان ژنهــا وجــود دارد .در ادامــه بــه چنــد موضــوع دخیــل در معمــول در همــه ســلولهای یوکاریوتــی موردنیــاز هســتند .بــرای
فرگشــت ژنــوم نماتدهــای انــگل گیاهــی میپردازیــم.
مثــال چندیــن گونــه از نماتــد سیســتی ترشــحات غیرمعمولــی
پیرایــش :ژنهــا میتواننــد بــه وســیله مکانیســم پیرایــش دارنــد کــه از ســلولهای غــده پشــتی ترشحشــده و حامــل انــواع
1
افتراقــی تنظیــم شــوند .اگرچــه ایــن مکانیســم در مــورد نماتدهــای کوتــاه  C-terminal 3بــوده کــه در هســته مســتقر هســتند .یکــی از
انــگل گیاهــی بــه طــور جامــع بررســی نشــده اســت ولــی میدانیــم  C-terminalهــا در  G. rostochiensis ، GrCEPنـام دارد کـه
کــه مکانیســم پیرایــش ( )Splicingدر مــورد جنــس  flg22 4 Globoderaرا ســـرکوب (مهـــار) میکنــد و شـــامل پروتئینهایـــی اســت
بشــدت نابهنجــار و غیرمعمــول رخ میدهــد .در ژنــوم هــر دو گون ـهی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
2
Hyper-variable effector family
the end of the peptide chain carrying the free alpha carboxyl group of
the last amino acid, conventionally written to the right.
3

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.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4عامل القای سیگنالهای پاسخدهی  PTIکه بیان این افکتور حساسیت گیاه به نماتد و باکتری بیماریزای  Streptomyces scabiesرا افزایش
داده و نقش آن بهعنوان مهارکننده سیستم دفاعی گیاه پذیرفتهشده است.
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کــه بهعنــوان یــک افکتــور در نماتـــدهای سیســتی ســازگار
شـــدهاند و درنهایت برخی از ایـــن افکتـورها در مهـار Effector-( ETI
 )Triggered Immunityمهــم هســتند .بــروز یــک خطــا درجایــی کــه
پروتئینهــای خانــهدار درگیــر هســتند باعــث میشــود کــه عملکــرد
یــک پروتئیــن برخــاف انتظــاری کــه مــا از نقــش آن داریــم ،بهعنــوان
یــک افکتــور عمــل میکنــد .بــرای مثــال یــک ژن حــاوی دامیــن
 SPRYدر نماتدهــای سیســتی وجــود دارد کــه بهعنــوان افکتــور
عمــل میکنــد ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ژن دارای ایــن
دامیــن در تمامــی نماتدهــای پارازیــت گیاهــی نیــز افکتــور اســت.
فرگشــت و ســازماندهی ژنومــی افکتورهــا :برهمکنــش
بیــن گیــاه و نماتــد انــگل گیاهــی بدیــن معناســت کــه هــر یــک
از طرفیــن تحتفشــارهای فرگشــتی شــدید قرارگرفتــه تــا اینکــه
پارازیتیســم ایجادشــده یــا ســرکوب گــردد .بــا توجــه بــه اینکــه
افکتورهــا در برهمکنــش گیاه-نماتــد دخالــت دارنــد ولــی آن هــا اغلــب
تحــت کنتــرل انتخــاب هســتند .ممکــن اســت اکثــر فشــارهای طبیعــی
در جهــت تنــوع در توالــی افکتورهــا در پاتوژنهــای گیاهــی از آنجایــی
نشــاءت میگیــرد کــه برخــی افکتورهــا توســط محصــوالت ژنهــای
مقاومــت در گیاهــان ( )R-Genesشناساییشــده و منجــر بــه پدیــده
 ETIمیشــود .اغلــب افکتورهــا در گونــهی G. rostochiensis
حــاوی تغییراتــی در حداقــل یکــی از پنــج پاتوتایــپ اســت کــه یــا
یــک عملکــرد طــی وقــوع جهــش بــه آن اضافهشــده یــا عملکــردی را
ازدس ـتداده اســت (از طریــق بــروز حــذف یــا اضافــه .)Frame Shift
همچنیــن افکتورهــای گونــهی  G. rostochiensisدر هــر ژن
شــامل واریانتهــای زیــادی اســت کــه نســبت آنهــا بــه آن دســته
از ژنهــای افکتــور کــه بهصــورت تصادفــی انتخابشــده بیشــتر عمــل
میکننــد.
در چندیــن نمونــه از پاتوژنهــای گیاهــی یوکاریوتیــک افکتورهــا
بهصــورت تصادفــی در ژنــوم توزیــع نشــدهاند و در محلهــای خاصــی
وجــود دارنــد .در گون ـهی  P. infestansاغلــب افکتورهــا در ناحیــه
 Gene-Soarsژنــوم وجــود دارنــد کــه ایــن نواحــی بهعنــوان مراکــز
تحــول فــرض شــدهاند .در مقابــل در گونــه G. rostochiensis
اکثــر افکتورهــا در ناحیــه  Gene-Denseژنــوم قــرار دارنــد؛ امــا
بااینوجــود یــک توزیــع شــیبدار از تراکــم ژن را در مقایســه بــا یــک
زیرمجموعــه همانــدازه از غیــر افکتورهــا ( )NonEffectorsنشــان
میدهنــد.
ژنهــای حــاوی توالیهــای تکــراری پشــت ســر هــم:
پروتئینهــای حــاوی ایــن تکرارهــا یــک مســیر ســریع بــرای فرگشــت
را فراهــم میکننــد .در انگلهــا جایــی کــه ایــن تکرارهــا یــک تغییــر
در عملکــرد را ایجــاد یــا از بیــن میبرنــد میتواننــد منشــأ فرگشــت
باشــند .یــک مثــال بــرای افکتورهــای شــامل توالیهــای تکرارشــونده
متوالــی پروتئینهــای آمفیــد ) Meloidogyne(MAP-1اســت؛ کــه
ایــن پروتئیــن بهعنــوان یــک عامــل غیــر بیمــاریزا ()Avirulance
در  M. incognitaموردقبــول قرارگرفتــه کــه توســط آمفیــد نماتــد
ترشحشــده و در آپوپالســت تجمــع پیــدا کــرده و بهوســیلهی ژن
مقاومــت  Miدر گوجهفرنگــی شناســایی میشــود .ایــن ژن شــامل دو
توالــی تکــراری بلنــد  58aaو چهــار توالــی تکــراری کوتاه  13aaاســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بــه نظــر مــی رســد افکتــور  1-MAPبــا ژن غیــر
بیمــاریزای نماتــد همبســتگی دارد ولــی گذشــته پیچیــده فرگشــت
ژنــوم ،ممکــن اســت منعکسکننــده انتخــاب توســط میزبــان باشــد.
انتقــال افقــی ژن :یکــی از ســازگاریهای ژنومــی غیرمعمــول
در نماتدهــای انــگل گیاهــی ایــن اســت کــه برخــی ژنهــای مهــم
در رابطــهی میزبان-انــگل توســط فرآینــدHorizontal Gene( HGT

 )Transferبــه دســت میآینــد کــه اکثــرا ً بهوســیله باکتریهــا
و بخشــی هــم توســط قارچهــا انجــام میشــود (در مــورد G.
 rostochiensisبــه ترتیــب  %77توســط باکتریهــا و %11
توســط قارچهــا)؛ کــه ایــن موضــوع در مــورد نماتدهــا بهصــورت
اختصاصــی و منحصــر بــه هــر جنــس صــورت میگیــرد مثـ ً
ا  %0/2از
ژنهــا در  B. xylophilusو  %0/6ژنهــا در G. rostochiensis
توســط انتقــال افقــی ژن بهدســتآمدهاند و جالــب ایــن کــه
نســبت ژنهــای بهدســتآمده از طریــق ایــن مکانیســم ســبب
جدایــی جنسهــا میشــود .بــرای مثــال دو جنــس Globodera
و  Meloidogyneتوســط انتقالهــای افقــی متنــاوب از هــم
جداشــدهاند .شــواهد نشــان میدهــد کــه در هــر کالد شــامل گونــه
هــای نماتدهــای انــگل گیاهــی ،ژنهایــی کــه پروتئینهــای مســئول
در تجزیــه دیــواره ســلولی گیــاه را کــد میکننــد از طریــق HGT
بهدســتآمدهاند ولــی آنزیمهــای تضعیفکننــده دیــواره ســلولی در
هرگونــه متفــاوت اســت و ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه چندیــن
 HGTمســتقل در نماتدهــا اتفــاق افتــاده اســت .بــرای مثــال در کالد
دوم نماتدهــای اکتوپارازیــت مهاجــر مثــل  Xiphinemaحــاوی
یــک آنزیــم  GHF12ســلوالز هســتند کــه گمــان مـیرود از باکتریهــا
بهدس ـتآمده باشــد درحالــی کــه در کالد  10نماتدهــای اندوپارازیــت
مهاجــر مثــل  B. xylophilusآنزیــم  GHF45ســلوالز دارنــد کــه
بیشــترین شــباهت رو بــه توالیهــای قارچــی دارد و هیچکــدام از ایــن
دو آنزیــم در کالد  12نماتدهــا حضــور ندارنــد.
یــک مثــال دیگــر از ژنهــای بهدســتآمده توســط مکانیســم
انتقــال افقــی نماتدهــای گــره ریشــه میباشــند کــه پروتئینــی تولیــد
میکننــد کــه مشــابه پروتئیــن  NidLدر  Rhizobiumاســت و ایــن
بیانکننــده ارتبــاط ژنــی باکتــری و نماتــد اســت.
ســایر ســازگاریهای ژنومــی نماتدهــا :ژنــوم نماتدهــای
انــگل گیاهــی توســط فشــارهای ناشــی از شــیوه زندگــی آنهــا
متحــول شــده اســت کــه بازتابدهنــده محتــوای ژنــی در ژنــوم
آنهاســت .بــرای مثــال ژنــوم نماتدهــای سیســتی و ریشــه گرهــی هــر
دو حــاوی ژنهایــی اســت کــه در ســرکوب پاســخ میزبــان بــه پاتــوژن
دخالــت دارنــد و ایــن میتوانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه ایــن نماتدهــا
درصــد باالیــی از دوره زندگــی خــود را داخــل میزبــان هســتند و
بایســتی از حمــات آن در امــان باشــند .یــا بــرای مثــال ژنــوم نماتــد
 B. xylophilusنیــز بیانگــر شــیوه زندگــی آن اســت .چــون ایــن نماتــد
دوره طوالنــی از حیــات خــود را در منافــذ درختــان زندگــی میکنــد.
محیطــی کــه در معــرض طیــف وســیعی از متابولیتهــای ثانویــه و
توکســینهای موجــود و حتــی حملــه حشــرات اســت .درنتیجــه ژنــوم
آن حــاوی انــواع مختلفــی از تولیــدات ضــد توکســین اســت کــه در
ســایر نماتدهــا وجــود نــدارد و همچنیــن مجهــز بــه تعــداد زیــادی از
پروتئازهاســت کــه در دیگــر نماتدهــا مشــاهده نشــده اســت و ایــن
امــکان را بــرای نماتــد فراهــم میکنــد کــه از منابــع غذایــی متعــدد
ازجملــه کلونهــای قارچــی روی درخــت بهــره بگیــرد.
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مـرور مقـاالت
نتیجهگیری:

اســتفاده از سیســتم  (Next Generation Sequencing) NGSدر
مــورد نماتدهــای انــگل گیاهــی ایــن امــکان را میدهــد کــه محــدوده
گســتردهای از ســازگاریهای ژنومــی بــرای پارازیتــه کــردن گیاهــان
مشــخص شــود .ایــن ســازگاریها شــامل تعــداد زیــاد ژنهــای
بهدســتآمده توســط انتقــال افقــی ژن از قارچهــا و باکتریهــا و
فرگشــت در ژنهــای افکتــور از طریــق عملکــرد پروتئینهــای خانـهدار
اســت .بهعــاوه شــواهدی وجــود دارنــد کــه نماتدهــای اندوپارازیــت
نســبت بــه ســایر پاتوژنهــا تــوان محافظتــی بیشــتری در مقابــل
میزبــان داشــته و باعــث کاهــش پاســخ ژنهــای ایمنــی گیــاه میشــوند.
برخــی از ایــن ســازگاریها منحصــر بــه نماتدهاســت .اگرچــه هنــوز
دو کالد از چهــار کالد نماتدهــا مربــوط بــه نماتدهــای انــگل گیاهــی
اســت امــا بیشــتر تالشهــا معطــوف بــه کالد  10و  12اســت چــون
خســارت عمــده اقتصــادی مربــوط بــه آنهاســت .اســتفاده از ف ّنــاوری
 Long-Read Sequencingکــه در مــورد قارچهــا مورداســتفاده قــرار
میگیــرد نیــز میتوانــد درک بهتــری از تغییــرات فرگشــتی در رابطــه
پارازیتیســمی نماتدهــای انــگل گیاهــی بــه مــا بدهــد.

اجرایی شدن تبصره  5ماده  6قانون افزایش بهرهوری
در بخش کشاورزی:
تبصره :5
«فــروش نهادههــای کشــاورزی از قبیــل انــواع کــود و ســم و دارو
توســط فروشــندگان مجــاز ،تنهــا بــا دریافــت نســخههای مرتبــط
کــه توســط مراکــز موضــوع مــاده ( )2ایــن قانــون صــادر میشــود،
قابــل انجــام اســت .پروانــه فعالیــت متخلفیــن از احــکام ایــن مــاده،
توســط مراجــع ذیصــاح صادرکننــده پروانــه ،لغــو میشــود».

منبع:
Annu. Rev. Phytopathol. 14.22-55:14.1 .2017
https://doi.org/10.1146/annurev-phyto035434-080516Taisei Kikuchi, Sebastian Eves-van den Akker, John T. Jones

سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

محصوالت تراریخت از دریچهی گیاهپزشکی
امیــن صادقــی  /دانشــجوی کارشناســی ارشــد بیمــاری شناســی
گیاهــی پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران

زیس ـتفناوری بــه معنــای کاربــرد وســیع و صنعتــی از اطالعــات
زیستشناســی موجــودات زنــده اســت کــه میتوانــد ابــزاری در
جهــت توســعه پایــدار بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،صنایــع
غذایــی و صنایــع مرتبــط باشــد .پیشبینیشــده اســت در ســال
 2030زیســتفناوری میتوانــد در تولیــد  50درصــد محصــوالت
کشــاورزی 80 ،درصــد محصــوالت داروئــی و  35درصــد محصــوالت
صنعتــی مشــارکت داشــته باشــد .همچنیــن انتظــار م ـیرود در تولیــد
بیــش از  35درصــد محصــوالت شــیمیایی از فرآیندهــای زیســت
فناورانــه اســتفاده شــود.

مروری بر تحوالت درزمینهی گیاهان تراریخت در جهان

اولیــن محصــول تراریخــت در ســال  1980تولیــد گردیــد و
آزمونهــای مزرعــهای درزمینــهی زیســتفناوری کشــاورزی اولیــن
بــار در ســال  1986و در آمریــکا و فرانســه انجــام گرفــت و در ســال
ن حــال چیــن
 1990اولیــن محصــول تراریخــت تجــاری شــد .بــا ای ـ 
اولیــن کشــوری بــود کــه یــک گیــاه تراریخــت توتون مقــاوم بــه ویروس
را در اوایــل دهــه  90میــادی بهصــورت تجــاری کشــت نمــود .طبــق
آمــار ســازمان خواروبــار کشــاورزی ( ،)FAOســطح زیــر کشــت گیاهــان
زراعــی تراریخــت در جهــان از  1/7میلیــون هکتــار در ســال  1996بــه
بیــش از  189میلیــون هکتــار در ســال  2017گســترشیافته اســت
کــه معــادل حــدود  11درصــد از کل زمینهــای زراعــی جهــان اســت.

زیســتفناوری تــوان عظیمــی بــرای افزایــش امنیــت غذایــی،
ســامت انســان و محیطزیســت دارد ولــی همچــون هــر فنــاوری
پیچیــدهای ،منافــع حاصــل از زیســتفناوری بــا مالحظــات و
نگرانیهایــی همــراه اســت .ماهیــت و محــدوده اثــرات مثبــت و
منفــی ایــن فــن بــه مــکان و روش کاربــری ،اســتفاده نهایــی محصــول،
سیاســتهای اعمالشــده ،ارزیابــی منظــم خطــرات و ظرفیــت ملــی
هریــک از کشــورهای اســتفادهکننده بســتگی دارد.
بیوتکنولــوژی گیاهــی بهعنــوان یــک زمینــه مهیــج ،فرصــت
بیســابقهای را بــرای دســت ورزی سیســتمهای بیولوژیکــی ایجــاد
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 روشهــای متعــددی بــرای تراریخت
کــردن گیاهــان انجــام میگــردد .در توســعه بخــش کشــاورزی بــه
ســه هــدف اشارهشــده اســت -1بهبــود عرضــه و تقاضــا بــا توجــه بــه
افزایــش جمعیــت در جهــت تأمیــن غــذای کافــی-2 .بهبــود معیشــت
کشــاورزان و کارگــران جهــت کاهــش گرایــش بــه بخشهــای صنعتــی
و خدماتــی-3 .پایــداری کشــاورزی باهــدف گســترش بخــش کشــاورزی
بــه جنگلهــا و مناطــق بکــر در جهــت حفــظ تنــوع زیســتی.
همچنیــن تعــداد کشــورهای دارای محصــوالت زیســتفناوری
ـی
زراعـ
تقریبــاً  12درصــد ســطح زمیــن بــرای پــرورش گیاهــان
از  6کشــور در ســال  1996بــه  28کشــور در ســال  2014رســیده
اســتفاده میشــود و در جهانــی
اســت .در بیــن گیاهــان تراریخــت،
رشــد
کــه رشــد جمعیــت از نــرخ
طبــق آمــار ســازمان خواروبــار کشــاورزی ( ،)FAOســطح چهــار محصــول ســویا ،ذرت ،پنبــه
کشــاورزی در حــال پیشــی گرفتــن زیــر کشــت گیاهــان زراعــی تراریخــت در جهــان از  1/7میلیــون و کانــوالی تراریخــت بیشــترین
اســت ،نیــاز بــرای بــه خدمــت هکتــار در ســال  1996بــه بیــش از  189میلیــون هکتــار در ســال ســطح کشــت را بــه خــود اختصــاص
گرفتــن زیســتفناوری احســاس  2017گســترشیافته اســت کــه معــادل حــدود  11درصــد از کل دادهانــد.
میشــود .بــرای ســال  ،2050زمینهــای زراعــی جهــان اســت.
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جمعیتــی معــادل  10میلیــارد نفــر بــرای جهــان پیشبینــی میشــود
درصورتیکــه نــرخ رشــد تولیــدات کشــاورزی  1/8درصــد در ســال
اســت فلــذا افزایــش تولیــد محصــوالت غذایــی ضــرورت پیــدا میکنــد.
از آنجــا کــه ایــن امــر نیــاز بــه روشهــای نویــن را یــادآور میشــود،
اصــاح و بهبــود ژنتیکــی ضــرورت پیــدا میکنــد .خســارت ســالیانه
تولیــدات کشــاورزی در جهــان بــه دالیــل مختلــف مثــل تأثیــر
آفــات ،بیماریهــا و علفهــای هــرز درمجمــوع بــه حــدود  36درصــد
میرســد .همهســاله هزینــه گزافــی صــرف خریــد ســموم شــیمیایی در
جهــان میگــردد بهطوریکــه بــازار جهانــی فــروش حشــرهکشها
بــا رقمــی معــادل  1/8میلیــارد دالر رتبــه دوم فــروش را در ســطح
جهــان بــه خــود اختصــاص داده اســت .مصــرف ســم در ســال  1392در
کل کشــور معــادل  27هــزار تــن گزارششــده اســت یعنــی ســرانه هــر
فــرد در مصــرف ســموم کشــاورزی  400گــرم اســت .در طــول ســالیان
اخیــر و بــا تغییــر رویـهی کشــاورزی بــه اســتفاده از ارقــام پــر محصــول
و اســتفاده از کــود و آفتکشهــای شــیمیایی علیرغــم رونــد کنــد
در افزایــش ســطح زیــر کشــت ،منجــر بــه تولیــد بیــش از ســه برابــر
شــده اســت .ایــن افزایــش بــازده از ســویی باعــث کاهــش گســترش
زمینهــای زراعــی بــه جنگلهــا و از طــرف دیگــر باعــث تخریــب
خــاک و آلودگــی منابــع آبــی شــده اســت .از ســال  2000میــادی بــه
بعــد بــه دلیــل کاهــش بــازده ،کشــاورزان بــه اســتفاده از روشهــای
زیســتفناورانه در جهــت افزایــش بهــرهوری و تولیــد پایــدار روی
آوردهانــد کــه از گیاهــان تراریخــت بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
دســتاوردها در ایــن مســیر اســتفاده میشــود.

..........................................                                                                                                                                ..........................................................................................................................................................................
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آمــار اقتصــادی در بــازه زمانــی  1996-2012نشــان میدهــد کــه
کشــاورزان از کشــت محصــوالت تراریخــت در چیــن  3/15میلیــون دالر
ســود بــه دســت آوردهانــد.
مروری بر تحوالت درزمینهی گیاهان تراریخت در ایران

در ســال  ،2014حــدود  57درصــد از کل ســطح کشــت گیاهــان
تراریخــت بــه گیاهــان مقــاوم بــه علفکــش و  15درصــد بــه کشــت
گیاهــان مقــاوم بــه آفــات کشــاورزی اختصاصیافتــهاســت .بــا توســعه
کشــت ایــن محصــوالت ،مصــرف حشــرهکش هــای شــیمیایی تــا 37
درصــد کاهشیافتــه اســت.
از بیــن  27کشــوری کــه در ســال  2013بــه کشــت محصــوالت
تراریخــت پرداختنــد 19 ،کشــور درحالتوســعه و  8کشــور صنعتــی
بــوده کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان در ایــن  27کشــور
زندگــی مــی کننــد .بنــگالدش در ســال  2013بــرای اولیــن بــار کشــت
تجــاری یــک محصــول تراریخــت (بادمجــان تراریخــت) را تصویــب و
 120کشــاورز بادمجــان  Btرا در مســاحت  12هکتــار در ســال 2014
کشــت کردنــد .آمریــکا ،برزیــل ،آرژانتیــن ،کانــادا و هنــد  5کشــور
پیشــرو در اســتفاده از محصــوالت تراریخــت هســتند و آمریــکا برتریــن
تولیدکننــده در ســطح جهــان اســت.

ایــران از ســال  1383تولیــد انبــوه و تجــاری محصــوالت تراریخــت
را آغــاز کــرد و تــا ســال  1385ادامــه یافــت .از ســال  1384بــا کشــت
ایــن محصــوالت برخــورد شــد و فعالیتهــا در ایــن زمینــه بــه تعطیلــی
کشــانده شــد .در عرصــه تولیــد علــم بیــن ســالهای  2001الــی
 2011ایــن حــوزه رشــد  25برابــری داشــته و در ســال  2013ایــران در
جایــگاه ســیزدهم تولیــد علــم در حــوزه زیس ـتفناوری قــرار گرفــت.
براســاس نقشــه جامــع علمــی کشــور در افــق  1404ایــران بایــد 3
درصــد از بــازار محصــوالت حــوزه زیس ـتفناوری در دنیــا را در دســت
داشــته باشــد .هماکنــون محصوالتــی ماننــد برنــج ،پنبــه و چغندرقنــد
ترایخــت بــا رعایــت قانــون ایمنــی زیســتی توســط موسســه تحقیقــات
بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا همــکاری ســایر پژوهشــگاهها در مراحــل
آزمایشــگاهی و میدانــی قرارگرفت ـه اســت.
آن روی سکه
بــا توجــه بــه مزایــای چندجانبــه و دارای گــزارش مســتدل از
کشــت ایــن محصــوالت ،همــواره برخــی نگرانیهــا در خصــوص ایــن
فنــاوری در بیــن عمــوم مــردم و دانشپژوهــان وجــود دارد؛ بنابرایــن
مجموعــهای از تدابیــر ،سیاســتها ،مقــررات و روشهایــی بــرای
پیشگیــری از آثــار منفــی احتمالــی کاربــرد ایــن فنــاوری بــر تنــوع
زیســتی ،ســامت انســان ،دام و محیطزیســت اتخــاذ میشــود کــه
بــه آن ایمنــی زیســتی میگوینــد .بــا توجــه بــه نگرانیهــای موجــود،
قوانیــن و اســتانداردهای بینالمللــی بــرای تولیــد و تجــارت ایــن
قبیــل محصــوالت تدویــن و بــه تصویــب رســیدهاند .پروتــکل ایمنــی
زیســتی کارتاهنــا مصــوب ســال  2000میــادی در مونتــرال کانــادا
یکــی از آنهاســت کــه در ســال  2003نیــز بــرای کشــورهای عضــو
( 160کشــور) الزماالجــرا شــد .مجلــس شــورای اســامی ایــران نیــز در
 29مــرداد ســال  1382پیوســتن بــه ایــن پروتــکل را تصویــب نمــود.
ســپس در ســال  1388قانــون ملــی ایمنــی زیســتی در مجلــس شــورای
اســامی بــه تصویــب رســید.

بــا توجــه بــه گزارشهــا و ادعاهــای اخیــر ،میتــوان بیــان نمــود
مخالفتهــا در چنــد دســته محتوایــی جــای میگیرنــد .عــدهای
از مخالفیــن موضوعاتــی مثــل بیوتروریســم و جنبههــای اخالقــی
اجتماعــی را هــدف قــرار داده کــه ب ـا توجــه بــه عــدم قابلیــت راســتی
آزمایــی ،نمیتــوان نــگاه علمــی بــه ایــن نگــرش داشــت؛ امــا

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)http://isaaa.org/resources/publications/briefs/53/
executivesummary/default.asp
4)http://isaaa.org/resources/publications/pocket/16/
_5)http://oecd.org/env/ehs/biotrack/Biotech_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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ایــن ادعــا نــه صحیح اســت نــه دقیــق .اداره ایمنــی غذایــی اتحادیه
اروپــا کــه متولــی تائیــد ایمنــی و ســامت و صــدور مجــوز کشــت و
مصــرف محصــوالت تراریخــت در اروپــا اســت ،تاکنــون بــرای بیــش از
 71محصــول تراریخــت مجــوز کشــت و مصــرف صــادر کــرده و ایمنــی
و ســامت ایــن محصــوالت را تائیــد کــرده اســت و فهرســت ایــن مــوارد
در پایــگاه اینترنتــی اتحادیــه اروپــا آمــده اســت .کشــورهای اتحادیــه
اروپــا نیــز خــود از مصرفکننــدگان محصــوالت تراریخــت هســتند
بهطوریکــه کشــور هــای عضــو اتحادیــه اروپــا بیــش از  96درصــد
از ســویای موردنیــاز خــود را وارد مــی کننــد و  90درصــد ســویای
وارداتــی بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا تراریخــت اســت .عــدم
کشــت محصــوالت تراریخــت نیــز در برخــی کشــورهای اروپایــی بــه
دلیــل ممنوعیــت کشــت در طــی رونــد آزمایشهــا بــه صــورت تجــاری
و سیاســتهای خــاص آنهــا در حمایــت از شــرکتهای تولیــد بــذر
اروپایــی اســت .در یــک مــورد ،گــزارش دبیــر کل امــور پژوهــش و
نــوآوری اروپــا در ســال  2010دراینبــاره بــا توجــه بــه نتیج ـهی 130
پــروژه تحقیقاتــی و  500تحقیــق مســتقل در بــازه زمانــی  25ســال،
نشــان میدهــد ایــن محصــوالت تفاوتــی بــه لحــاظ آســیبهای
احتمالــی بــا ســایر محصــوالت ندارنــد.
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مخالفتهایــی کــه از راه روشــمندی و نقــد علمــی وارد میشــوند،
طبــق مــوارد زیــر دســتهبندی میشــوند:
-1اداره ایمنــی غذایــی اتحادیــه اروپــا ســامت محصــوالت
تراریخــت را نپذیرفتــه اســت.
-2محصوالت تراریخت سرطان زا هستند.
-3تغذیــه بــا ذرت تراریخــت باعــث افزایــش مرگومیــر در گاوهــا
شــده اســت.
-4علفکش گالیفوسیت سرطانزا است.
-5کشــت محصــوالت تراریخــت منجــر بــه کاهــش تنــوع زیســتی
میشــود.
-6کشت محصوالت تراریخت صرفه اقتصادی ندارد
-7ســازمان جهانــی بهداشــت ســامت محصــوالت تراریخــت را
تائیــد نکــرده اســت.
-8موشهــا بــا تغذیــه از محصــوالت تراریخــت دچــار مرگومیــر
شــدهاند.
-9باقیمانده  Btبرای انسان مضر است.
در ادامــه بــه بررســی مجــزای هرکــدام از ایــن گزارههــا
میپر د ا ز یــم :

در نســخه بعــدی نشــریه ،بــه بررســی گزارههــای بعــدی نیــز خواهیــم
پرداخت.
ادامه دارد...

..........................................                                                                                                                                ..........................................................................................................................................................................
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معرفی کتـاب
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 :دکتر ناصر صفایی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)
مهندس ولیاله مهدیزاده (دانشآموخته دانشگاه تربیت مدرس)

ایــن کتــاب در ســال  1392توســط انتشــارات آمــوزش و ترویــج
کشــاورزی بــه چــاپ رســیده اســت.
اگرچــه پژوهشــگران علــوم زیســتی نرمافزارهــای فــراوان و
گوناگونــی را بــه کار میگیرنــد امــا منبــع فارســی جامعــی بــرای
اســتفاده از آنهــا وجــود نــدارد .یــک گــروه از ایــن نرمافزارهــا مربــوط
بــه تجزیــهو تحلیلهــای فیلوژنتیکــی و ژنتیــک جمعیــت اســت .در
ایــن کتــاب تــاش شــده اســت کــه ایــن کمبــود پوشــش داده شــود تــا
پژوهشــگران و دانشــجویان بتواننــد کار بــا ایــن نرمافزارهــا را بهآســانی
آغــاز نماینــد.
کتــاب نامبــرده دارای دو بخــش اســت کــه در بخــش اول
نرمافزارهــای آنالیــز فیلوژنتیکــی آمــوزش داده میشــود .بخــش اول
دارای پنــج فصــل اســت .در فصــل اول از ایــن بخــش بــه آمــوزش
نرمافزارهــای همردیفســازی توالــی پرداختــه میشــود .جهــت
انجــام تجزیهوتحلیــل فیلوژنتیکــی رابطــه بیــن ژنهــا بــا اســتنباط
تاریخچ ـهی مشــترک بیــن آنهــا الزم اســت تــا توالیهــای همولــوگ
موردمطالعــه ،همردیــف ( )Alignmentشــوند .بدیــن منظــور از
نرمافزارهایــی کــه الگوریتمهــای خاصــی را بــه کار میگیرنــد
اســتفاده میشــود .ازجملــه نــرم افزارهــای آمــوزش دادهشــده در
ایــن فصــل  Clustal X، BioEdit، MegAlignو  GeneDocاســت .در
فصــل دوم کتــاب بــه آمــوزش نرمافــزار  Megaپرداختــه مــی شــود.
نرمافــزاری جامــع بــرای انجــام مراحــل آنالیــز فیلوژنتیکــی اعــم از
همردیفســازی ،آنالیــز فیلوژنتیکــی و ترســیم درخــت اســت .فصــل
ســوم بــه آمــوزش نرمافــزار  PAUPپرداختهشــده اســت کــه در ایــن
نرمافــزار بــرای اولیــن بــار انجــام آنالیزهــای فیلوژنتیکــی بــا اســتفاده
روش پارســیمونی طراحیشــده اســت.
بخــش دوم از ایــن کتــاب ،نرمافزارهــای مربــوط بــه آنالیــز ژنتیــک

جمعیــت آمــوزش داده میشــود و شــامل هفــت فصــل اســت .امــروزه
مطالعــات مربــوط بــه ژنتیــک جمعیــت بــه آنالیزهــای متعــدد و
پیچیــدهای نیــاز دارد کــه بــا توجــه بــه حجــم دادههــا ،انجــام ایــن
آنالیزهــا بــدون اســتفاده از کامپیوتــر و نــرم افزارهــا غیرممکــن اســت.
در فصــل ششــم کتــاب بــه آمــوزش نرمافــزار  GenAlexیــا آنالیــز
ژنتیکــی در اکســل میپــردازد و بــرای آنالیــز دادههــای جمعیــت اســت.
فصــل هفتــم مربــوط بــه نرمافــزار  NTSYSاســت کــه بــه کمــک آن
آنالیزهــای مختلفــی در ارتبــاط بــا ژنتیــک جمعیــت انجــام میشــود .در
فصــل هشــتم نرمافــزار  Arlequinآمــوزش دادهشــده اســت کــه یــک
بســته نرمافــزاری تلفیقــی بــرای آنالیــز دادههــای ژنتیــک جمعیــت
اســت .ایــن نرمافــزار دادههــای مختلفــی ازجملــه توالیهــای ،DNA
دادههــای  ،RFLPدادههــای میکروســتالیت ،دادههــای اســتاندارد و
دادههــای فراوانــی آللــی را آنالیــز میکنــد.
فصــل نهــم بــه آمــوزش نــرم افــزار  POPGENEپرداختــه اســت،
بــرای بررســی تنــوع ژنتیکــی در میــان و داخــل جمعیتهــای طبیعــی
بــا اســتفاده از نشــانگرهای هــم بــارز و غالــب و صفــات کمــی اســت.
فصــل دهــم نرمافــزار  PowerMarkerرا آمــوزش میدهــد .یــک
مجموعــهی جامعــی از روشهــای آمــاری بــرای آنالیــز دادههــای
نشــانگرهای فیلوژنتیکــی اســت و خصوصـاً بــرای دادههــای SNP/SSR
طراحیشــده اســت .در فصــل یازدهــم بــه آمــوزش نرمافــزار MVSP
پرداختهشــده اســت .ایــن نرمافــزار تعــدادی از آنالیزهــای مرتبــط بــا
ارتبــاط فضایــی جدایههــا ،شــامل تجزیــه خوش ـهای بــا  23نــوع روش
محاســبه فاصلــه یــا تشــابه و هفــت اســتراتژی خوشــهبندی ،تجزیــه
بــه اجــزای اصلــی ( ،)PCAتجزیــه بــه مختصــات اصلــی ( )PCOو CA/
 DCAرا انجــام میدهــد؛ و درنهایــت در فصــل دوازدهــم ایــن کتــاب
نرمافــزار  Winbootآمــوزش دادهشــده اســت .ایــن نرمافــزار بــرای
اجــرای آنالیــز بــوت اســترپ دادههــای دوتایــی بــرای تعییــن حــدود
اطمینــان دندروگرامهــای مبتنــی بــر  UPGMAاســت.
ایــن کتــاب راهنمــای آســان ،ســریع و کارآمد بــرای همهی کســانی
اســت کــه بــا آنالیزهــای فیلوژنتیکــی و ژنتیــک جمعیــت موجــودات
گوناگــون اعــم از انســان ،جانــوران ،گیاهــان و میکروارگانیســمها
ســروکار دارنــد .مطالــب کتــاب بهگونــهای تدوینشــده اســت کــه
افــراد مبتــدی هــم میتواننــد بــا نرمافزارهــای ارائهشــده بهآســانی
بــه انجــام فعالیــت بپردازنــد و بــا دنبــال کــردن راهنماییهــای
ارائهشــده ،آنالیــز موردنظــر خــود را انجــام دهنــد.

تازههای دنیای پژوهش در گیاهپزشکی

همیــاری همزیســت سوســک  Lagria villosaدر حفاظــت از
نتــاج میزبانــش
همزیسـتهای میکروبــی اغلــب ،منبــع ترکیبات شــیمیایی جدیدی
هســتند کــه در دفــاع میزبــان در برابــر دشــمنان مشــارکت میکننــد
امــا رابطــهی اکولوژیکــی ایــن ترکیبــات شــیمیایی واســط در اغلــب
موجــودات ،هنــوز ناشــناخته مانــده اســت .طــی مطالعاتــی ،محققــان
اعــام کردنــد باکتریهــای همزیســت سوســک Lagria villosa
میتواننــد بــا تولیــد ترکیبــی ،بهطــور شــیمیایی در برابــر قارچهــای
پارازیــت ،از نتــاج میزبــان خــود محافظــت نماینــد .ایــن همزیس ـتها
از تخمهــای سوســک مذکــور در حالــی کــه از طریــق انتقــال عمــودی
بــر روی ســطح آنهــا قرارگرفتهانــد در برابــر عفونتهــای قارچــی
محافظــت میکنــد Burkholderia gladioli .نــام ایــن همزیســت
نگهبــان اســت کــه در صــورت جــدا شــدن از میزبــان ،تمایلــی بــه
رشــد نــدارد .چندیــن اســترین از  Burkholderiaســاکن بــدن
ایــن حشــره اســت و از اســترین  B. gladioli Lv-StBکــه بهطــور
غالــب در بــدن میزبــان زندگــی میکنــد ،یــک  Polyketideزیســتی
جدیــد بــه نــام  Lagriamideبــا اثــر ضــد رشــد قارچــی جداســازی و
معرفــی کردنــد .آنهــا همچنیــن دریافتنــد کــه ایــن ترکیــب بــه لحــاظ
ســاختاری بســیار شــبیه ترکیــب  Bistramidesاســت کــه بهعنــوان
یــک ترکیــب دفاعــی درگذشــته در محیطهــای دریایــی یافــت شــده
اســت کــه احتمــاالً توســط همزیس ـتهای جانــوران نیــام دار دریــازی
تولیــد میشــده اســت.

شــتهها از آفــات جــدی کشــاورزی و همچنیــن ناقــل بعضــی
بیماریهــای ویروســی گیاهــان میباشــند برخــی از گونههــا ازجملــه
شــتهی نخودفرنگــی  Acyrthosiphon pisumبــه باکتریهــای
اپیفیــت کــه معمــوالً در ســطح گیاهــان زندگــی میکننــد حســاس
هســتند امــا بــه نظــر میرســد شــتهی نخودفرنگــی پاســخ ایمنــی
نســبتاً پایینــی را بعــد از قرارگیــری در معــرض پاتــوژن از خــود نشــان
میدهنــد .شــتههای نخــود میتواننــد نــور منحصربهفــرد ســبز
آبــی را کــه ســویههای بدخیــم Pseudomonas syringae
انتشــار میدهنــد ،تشــخیص دهنــد .عــاوه بــر ایــن بــه نظــر میرســد
باکتــری  P. syringaeو تمــام اعضــای جنــس ،Pseudomonas
دارای ترکیباتــی بــه نــام  Pyoverdineهســتند کــه باعــث میشــود
شــتهها برگهــای آلــوده بــه ایــن باکتــری را تشــخیص دهنــد .از ایــن
یافتــ ه میتــوان در جهــت کنتــرل آفــت اســتفاده کــرد .بدینصــورت
کــه  Pyoverdineیــا باکتــری بدخیــم  P. syringaeرا روی
برگهــا پاشــش نماینــد تــا شــتههای نخــود از آســیب زدن بــه آنهــا
خــودداری کننــد .البتــه بررســی اثربخشــی ایــن اســتراتژی ،نیازمنــد
مطالعــات بیشــتری اســت.
محققــان در مطالعــه اثــر باکتــری برشــتهها متوجــه شــدند کــه
شــته هــا بهنــدرت شــیره مصنوعــی مخلــوط شــده بــه باکتــری بدخیــم
 P. syringaeرا میمکنــد .آزمونهــای بیشــتر نشــان داد کــه
شــتهها هنــگام انتخــاب غــذا ،از مکیــدن غــذای آلــوده بــه ســویههای
بدخیــم باکتــری  P. syringaeنســبت بــه ســویههای خوشخیــم
آن ،بیشــتر خــودداری میکننــد .درنتیجــه تحقیقــات آینــده در جهــت
اســتفاده از  Pyoverdineیــا باکتریهــا بــرای جلوگیــری از النــه
گزینــی شــتهها بــر روی گیاهــان خواهــد بــود .محققــان قصــد دارنــد
بــا بررســی گونههــای مختلــف شــته و نحــوه ارتبــاط آنهــا بــا ســویه
بدخیــم  ،P. syringaeتکامــل ایــن موضــوع را موردمطالعــه قــرار
دهنــد.

همچنیــن تجزیهوتحلیــل ژنهــای موجــود در ایــن سوســک،
منجــر بــه شناســایی ژنهــای مســئول تولیــد  Lagriamideدر ژنــوم
همزیســت غالــب شــد ونیــز مســتنداتی مبنــی بــر دریافــت افقــی ایــن
ژن ،در مطالعــهی حاضــر بــهدســتآمده اســت.
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مینا حجازی ،دانشجوی دکتری حشرهشناسی کشاورزی
فرشته کرمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

شــتهی نخــود ،نــور فلورســنت باکتــری ســودوموناس را
تشــخیص میدهــد
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تـازه هـا
گــزارش جدیــد از عامــل شــانکر و زوال درختــان پســته در
سیســیلی ایتالیــا
از بهــار ســال  2010کشــاورزان سیســیلی ( منطقــه بــزرگ تولیــد
پســته در ایتالیــا) گــزارش جدیــدی از یــک بیمــاری ناشــناخته در
درختــان پســته را دادنــد کــه گاهــی منجــر بــه نابــودی کامــل درخــت
میشــود .گــروه تحقیقاتــی بــه رهبــری  ،Salvatore vitaleدرمجمــوع
از  15بــاغ پســته در اســتانهای کاتانیــا ،آرجیجنتــوو کالتانیســتا
بــا عالئــم شــانکر همــراه بــا نکــروز و زوال شــاخهها و ســاقهها و
همچنیــن ترشــح صمــغ زیــاد نمونهبــرداری کــرده و بــر روی آنهــا
آزمایشهایــی انجــام دادنــد.
بعــد از انجــام آزمایشهــای الزم ،گونــه جدیــد قــارچ
 Liberomyces pistaciaeاز بافــت گیاهــی درختــان آلــوده و
درختانــی کــه عالئــم بیمــاری را نداشــتند را جداســازی کردنــد کــه
نشــاندهنده وجــود حالــت پنهــان یــا نهفتگــی ایــن قــارچ اســت.
مشــخصات کامــل ایــن قــارچ در مجلــه  Mycokeysمنتشرشــده اســت.
بــه اعتقــاد محققــان براســاس شــیوع بــاالی ایــن بیمــاری و فراوانی
اینگونــه در چندیــن بــاغ ،در ســالهای اخیــر آســیبهای فراوانــی
را متوجــه تولیــد پســته ایتالیــا خواهــد کــرد .بــا توجــه بهســرعت
کمرشــد ایــن قــارچ و راههــای انتقــال آنکــه بیشــتر بهصــورت
مکانیکــی اســت و از طریــق مــواد و وســایل آلــوده مورداســتفاده و
همچنیــن زخمهــا و آســیبهای مکانیکــی اســت ،محققــان در
حــال بررســیها و مطالعــات بیشــتر بــرای انجــام راههــای کنترلــی و
مدیریتــی هســتند.
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منبع:
http://eurekalert.org/pub_releases/09-2018/pp-nff091818.php

کشــف مارکــر برگــی بــرای تشــخیص کلونیزاســیون قــارچ
هــای آربوســکوالر -مایکوریــزا

رابطــه بیــن گیاهــان و قارچهــای آربوســکوالر-مایکوریزا یکــی
از فاکتورهــای مهــم در تکامــل گیاهــان اســت .بیــش از  70درصــد
گیاهــان عالــی از چهارصــد میلیــون ســال پیــش ارتبــاط نزدیکــی بــا
ایــن قارچهــا برقــرار کردهانــد .چنیــن ارتبــاط متقابلــی بــه بهبــود
جــذب مــواد غذایــی ماننــد فســفات توســط گیــاه کمــک میکنــد.
بهعــاوه ایــن همزیســتی منجــر میشــود گیاهــان تحمــل بهتــری
نســبت بــه تنشهــای زیســتی و غیــر زیســتی ماننــد حملــه
آفــات ،بیماریهــا و خشــکی داشــته باشــند .همزیســتی قارچهــای
آربوســکوالر -مایکوریــزا و گیــاه ،بــرای اصالحکننــدگان از اهمیــت
زیــادی برخــوردار اســت زیــرا منابــع فســفات جهانــی محــدود اســت.
بااینحــال تاکنــون تشــخیص کلونیهــای قارچــی تنهــا بــا از خــاک
درآوردن ریشــههای گیــاه امکانپذیــر اســت کــه نهتنهــا زمانبــر
اســت بلکــه موجــب از بیــن رفتــن گیــاه نیــز میشــود.
تحقیقــات جدیــد دانشــمندان نشــان میدهد هنــگام کلونیزاســیون
موفــق قارچهــای آربوســکوالر -مایکوریــزا در ریشــه ،ترکیباتــی در بــرگ
تجمــع پیــدا میکننــد .ایــن ترکیبــات کــه مشــتقات Blumenol C
نیــز نامیــده میشــوند پــس از کلونیزاســیون ،بــه میــزان زیــادی در
ریشــه تولیــد میشــوند .محققــان ترکیبــات برگــی ایــن گیاهــان را بــا
گیاهانــی کــه قــادر بــه همزیســتی بــا قارچهــای آربوســکوالر مایکوریــزا
نبودنــد ،بــا اســتفاده از روش طیفســنجی جرمــی بســیار حســاس
مقایســه کردنــد .آنهــا دریافتنــد بهاحتمالزیــاد  Blumenolدر
ریشــه گیــاه تولیدشــده و ســپس بــه ســایر قســمتهای گیــاه منتقــل
میشــود .بیشــتر ایــن تعامــات اکولوژیکــی از گونـهای بــه گونــه دیگــر
متفــاوت و اختصاصــی هســتند؛ بااینحــال تجمــع  Blumenolدر
بافــت بــرگ ســایر گیاهــان ازجملــه ارقــام زراعــی نیــز مشــاهده شــد.
شناســایی ایــن ترکیبــات ،ابــزاری قــوی و آســان بــرای تحقیقــات
اصالحــی در رابطــه بــا قارچهــای آربوســکوالر -مایکوریــزا در گیاهــان
فراهــم کــرد .مارکــر تشــخیصی  Blumenolمیتوانــد بــرای مطالعــه
کلونیزاســیون موفــق قارچهــای آربوســکوالر -مایکوریــزا مفیــد باشــد.
از طرفــی مارکــر مذکــور امــکان پاس ـخگویی بــه ســؤاالت اساســی در
مــورد انتقــال اطالعــات از گیاهــی بــه گیــاه دیگــر ا طریــق شــبکههای

شــما عالقهمنــدان مــی توانیــد بــا اســتفاده از لینــک و کــد قــرار
دادهشــده در ایــن صفحــه ،اخبــار را از طریــق تلفــن همــراه خــود بــا
دیــدن کلیــپ دنبــال نماییــد.
تشخیص بیماری گیاهان توسط موبایل

محققیــن دانشــگاه پنســیلوانیا بــا طراحــی یــک برنامــه روی
گوشــیهای هوشــمند ،کشــاورزان را قــادر ســاختهاند تــا انــواع
بیماریهــا را در گیاهــان خــود شناســایی کننــد.

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
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قارچی را نیز فراهم میکند.
فســفات یکــی از کودهــای مهــم اســت و بــرای تولیــدات کشــاورزی
و غذایــی ضــروری اســت .بااینحــال ذخایــر فســفات محــدود اســت و
کارشناســان نگــران بحــران غذایــی ناشــی از کمبــود فســفات هســتند؛
بنابرایــن روشهایــی کــه بتواننــد بــه اصالحکننــدگان گیاهــان کمــک
کننــد تــا کلونیزاســیون قارچــی و همزیســتی آن بــا گیاهــان کمــک
کننــد تــا کلونیزاســیون قارچــی و همزیســتی آن بــا گیاهــان را افزایــش
دهــد ،میتوانــد منبعــی بــرای تولیــد فســفات فراهــم کنــد.
محققــان در نظــر دارنــد در گامهــای بعــدی تحقیقــات خــود ،اثــر
تحریککنندگــی تجمــع  Blumenolرا کــه توســط تجمعــات قارچــی
ایجــاد میشــود ،در بررســی نقــش ایــن ترکیــب در ســیگنالینگ بیــن
ریشــه و بــرگ موردمطالعــه قــرار دهنــد.

تازههای چندرسانهای

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

تـازه هـا
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ژنتیک گیاهان و مبارزه با حشرات

تـازه هــا

.

سالهاســت کــه کشــاورزان بــرای مبــارزه بــا آفــات ،از تغییــرات
ژنتیکــی گیاهــان اســتفاده میکننــد .محصــوالت  ،Btنمون ـهای از ایــن
دســته محصــوالت کشــاورزی هســتند؛ امــا ایــن تکنیکهــا نیــز
محدودیتهایــی بــه همــراه دارنــد.

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
امیــد اتقیا/دانشــجوی دکتــری بیمــاری شناســی گیاهــی
پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران
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گـزارش
حمایــت از بیســت و ســومین کنگــره گیاهپزشــکی ایــران را
اســتانداری گلســتان ،ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان گلســتان،
ســازمان میــراث فرهنگــی صنایعدســتی و گردشــگری ،شــرکت
بــازرگان کاال ،خدمــات حمایتــی کشــاورزی اســتان گلســتان ،انجمــن
صنایــع تولیدکننــدگان ســموم ،شــرکت گل ســم ،شــرکت بایــر
پارســیان ،ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ،موسســه
تحقیقــات گیاهپزشــکی کشــور ،ســازمان حفــظ نباتــات کشــور،
فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران و پایــگاه اســتنادی علــوم
جهــان اســام بــر عهــده داشــتند.
اولیــن کنگــره گیاهپزشــکی ایــران بــا  33مقالــه شــکل گرفــت.
اکنــون در بیســت و ســومین کنگــره گیاهپزشــکی ایــران بیــش از
 1000مقالــه کوتــاه بــه دبیرخانــه کنگــره ارســال شــد ،پسازاینکــه
هــر مقالــه توســط ســه داور مــورد بررســی قــرار گرفــت ،حــدود 850
مقالــه ،پذیــرش نهایــی شــد.
پذیــرش مدعویــن و مهمانــان کنگــره از ســاعت  7:30صبــح روز
پنجــم شــهریور و مراســم افتتاحیــه بــا ســخنرانی مســئولین کنگــره،
مقامــات دانشــگاه میزبــان و میهمانــان مدعــو در تــاالر مرکــزی دانشــگاه
برگــزار شــد.
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کنگــره گیاهپزشــکی ایــران بــا  50ســال ســابقه ،یکــی از بــا
ســابقهترین کنگرههــای کشــاورزی در کشــور اســت.
اهمیــت علــم گیاهپزشــکی بــا توجــه بــه موقعیــت اســتراتژیک
کشــور در خاورمیانــه و نیــاز بــه افزایــش کمــی و کیفــی محصــوالت
کشــاورزی و از طرفــی اپیدمیهــای ناشــی از آفــات و بیماریهــای
گیاهــی غیرقابلچشمپوشــی اســت .کنگــره گیاهپزشــکی فرصتــی را
بــرای تبــادل اطالعــات بیــن متخصصیــن ،محققیــن و تولیدکننــدگان
در بخــش کشــاورزی بهویــژه گیاهپزشــکی فراهــم مینمایــد.
بیســت و ســومین کنگــره گیاهپزشــکی ایــران بــا حضــور
اتحادیــه انجمنهــای علــوم گیاهپزشــکی ایــران شــامل انجمنهــای
بیماریشناســی گیاهــی ،حشرهشناســی ،علــوم علفهــای هــرز،
کنهشناســی ،قارچشناســی ،نماتدشناســی و ویروسشناســی در
روزهــای پنجــم تــا هشــتم شــهریورماه  1397بــه میزبانــی دانشــگاه
علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان برگــزار شــد .ریاســت ایــن
دوره از کنگــره را دکتــر بهمــن پارســی بــر عهــده داشــتند و دبیــر
علمــی کنگــره ،دکتــر رضــا پــور رحیــم و دبیــر اجرایــی کنگــره دکتــر
کامــران رهنمــا بودنــد.

ســخنرانی هــای کلیــدی بیســت و ســومین کنگــره گیاهپزشــکی
ایــران شــامل «چالــش هــای گیاهپزشــکی مرکبــات در ایــران»،
«بیواکولــوژی و بیوکنتــرل در گیاهپزشــکی» و «چالــش هــای مصــرف
آفتکشهــا در کشــور» بــود کــه بــه ترتیــب توســط دکتــر حشــمتاهلل
رحیمیــان ،دکتــر حشــمتاهلل امینیــان و دکتــر احمــد حیــدری ارائــه
گردیــد.
ســخنرانیهای کنگــره در محورهــای بیماریهــای ویروســی
گیاهــان و مدیریــت آنهــا ،قارچشناســی ،بیماریهــای قارچــی
گیاهــان و مدیریــت آنهــا ،باکتریشناســی گیاهــی و بیماریهــای
باکتریایــی ،نماتدشناســی و مدیریــت بیماریهــای نماتــدی
گیاهــان ،علــوم علفهــای هــرز ،کنهشناســی و مدیریــت آفــات
کنــه ،آفــات -اکولــوژی و کنتــرل زیســتی ،آفــات -مدیریــت تلفیقــی،
آفــات -آفتکشهــا ،باقیمانــده و فیزیولــوژی حشــرات ،حشرهشناســی
 ردهبنــدی و بیوسیســتماتیک در ســاعات صبــح و همنشســتهاشــامل همنشســت مدیریــت مصــرف آفتکشهــا و باقیمانــده

آنهــا ،همنشســت گیاهپزشــکی دانههــای روغنــی ،همنشســت
گیاهپزشــکی نیشــکر ،همنشســت گیاهپزشــکی انــار ،همنشســت
گیاهپزشــکی جنــگل ،همنشســت گیاهپزشــکی گلخانــه ،همنشســت
آفتکشهــای گیاهــی در ســاعات بعدازظهــر برگــزار شــد.

خانه تقویها
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در ایــن کنگــره میزگــردی بــا عنــوان وضعیــت و چالشهــای
آمــوزش گیاهپزشــکی در ایــران ،حــال و آینــده تــدارک دیدهشــده
بــود تــا متخصصیــن مشــکالت و دغدغههــای خــود را مطــرح و بــه
دنبــال راهحــل مناســب باشــند.
در ایــن کنگــره مراســم هنــری ،بازدیــد از بنــدر ترکمــن و همچنین
بازدیــد از اماکــن تاریخــی شــهر گــرگان ازجملــه خانــه تقویهــا و
شــیر رنگیهــا نیــز برنامهریزیشــده بــود .خانــه شــیر رنگــی مربــوط
بــه دوره پهلــوی اســت و در محلــه سرچشــمه گــرگان واقعشــده اســت.
خانــه تقویهــا یکــی از بناهــای تاریخــی منســوب بــه دوره قاجــار
اســت کــه متعلــق بــه حــاج میــرزا محمدتقــی تقــوی (تقــی الــف)
اســت .خانــه تقویهــا بیــش از ده حیــاط اصلــی و فرعــی دارد.

هماننــد دورههــای گذشــته کنگرههــای گیاهپزشــکی ،مجمــع
عمومــی انجمــن بیمــاری شناســی گیاهــی ایــران ،مجمــع عمومــی
انجمــن حشرهشناســی ایــران ،مجمــع عمومــی انجمــن قارچشناســی
ایــران ،مجمــع عمومــی انجمــن نماتدشناســی گیاهــی ایــران ،مجمــع
عمومــی انجمــن کنهشناســی ایــران بــا حضــور متخصصیــن هــر
گرایــش برگــزار شــد.
نهمیــن مجمــع عمومــی عــادی انجمــن قارچشناســی عصــر
سهشــنبه مــورخ ششــم شــهریور  1397برگــزار شــد .گــزارش
فعالیتهــای هیئتمدیــره انجمــن توســط خانــم دکتــر بیتــا عســگری،
گــزارش مالــی و بازرســی توســط دکتــر خداپرســت و گــزارش نشــریه
انجمــن توســط دکتــر شــریف نبــی ارائــه گردیــد .در پایــان لــوح
یادبــود و هدایایــی بــه دکتــر عبدالقیــوم ابراهیمــی (اســتاد بازنشســته
دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان) و دکتــر کرامــت
اهلل ایزدپنــاه (اســتاد دانشــگاه شــیراز) اهــدا گردیــد.
کارگاههــای آموزشــی در ارتبــاط بــا «دیــدگاه هــای نویــن در ثبــت
آفتکشهــا»« ،طراحــی انــواع آغازگرهــا»« ،آشــنایی بــا نرمافــزار
 »Design Primو «نرمافــزار فیلوژنتیــک « ،» MrBayesآشــنایی
بــا اصــول اولیــه جداســازی و شناســایی هیفومیســتهای اندوفیــت
در گیاهــان»« ،آشــنایی بــا قارچهــای ســمی ایــران »« ،بررســی
نقــش فرمونهــای جلبکننــده در مدیریــت مبــارزه تلفیقــی بــا
آفــات»« ،» Real Time PCR « ،آشــنایی بــا کنتــرل کیفیــت ســموم
کشــاورزی» و «همچنیــن بازدیــد از مــزارع و باغــات جهــت آشــنایی
بــا بیماریهــای گیاهــی و مدیریــت آنهــا» از چهــارم تــا هشــتم
شــهریورماه  1397برگــزار شــد.
کارگاه آنالیــز فیلوژنتیکــی چندژنــی بــا اســتفاده از نرمافــزار
 MrBayesبــا همــکاری موسســه گیاهپزشــکی کشــور و انجمــن
قارچشناســی ایــران برگــزار شــد .دکتــر مونــس بخشــی تدریــس ایــن
کارگاه را بــر عهــده داشــتند .مباحــث اصلــی کارگاه شــامل خوانــدن و
ویرایــش دادههــای خــام توالیهــای نوکلئوتیــدی ،جســتجوی توالــی
و دریافــت توالــی از بانــک ژن ،رجبنــدی توالیهــا ،ترســیم تبــار
نمــای فیلوژنتیکــی تــک ژنــی بــا اســتفاده از نرمافزارهــای  MEGAو
 MAFFTو ترســیم تبــار نمــای فیلوژنتیکــی چندژنــی بــا اســتفاده از
نرمافــزار  MrBayesبــود.
نصــب پوســترها در روزهــای اول تــا ســوم کنگــره ادامــه یافــت
و محققیــن پوســترهای خــود را بــر اســاس کــد مربوطــه تــا ســاعت
 16:30همــان روز در محــل تابلــو نصــب نمودنــد.
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گـزارش
بیســت و ســومین کنگــره گیاهپزشــکی در حالــی بــه پایــان
رســید کــه بــا اســتقبال کمتــری از طــرف دانشــجویان ،متخصصیــن
و صاحبنظــران ایــن رشــته برگــزار شــد .کیفیــت پاییــن مقــاالت
ارائهشــده ،ارســال نکــردن مقــاالت داوری شــده بــه محققیــن بــرای
اصــاح ،داوری نشــدن مقــاالت ارائهشــده بهصــورت پوســتر ،بینظمــی
در برگــزاری کنگــره و عــدم حضــور تمــام اعضــای هیئترئیســه در
ســخنرانیها را میتــوان ازجملــه نقــاط ضعــف برگــزاری ایــن دوره
از کنگــره گیاهپزشــکی نــام بــرد .افزایــش تعــداد مقــاالت ارائهشــده
بهصــورت پوســتر و ســخنرانی و همچنیــن بازدیــد از مــزارع و باغــات
بهمنظــور آشــنایی بــا بیماریهــای گیاهــی ازجملــه نقــاط قــوت
برگــزاری ایــن دوره بــود.
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اخبـار
اخبار انجمن علمی  -دانشجویی گیاهپزشکی
فاطمــه محرمــی /دانشــجوی کارشناســی ارشــد بیمــاری شناســی
گیاهــی پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران

برگــزاری مراســم معارفــه نــو دانشــجویان ورودی  97-98در
تاریــخ 97/7/22
طــی مراســمی نودانشــجویان ورودی ســال تحصیلــی 97-98
تمامــی مقاطــع تحصیلــی گــروه گیاهپزشــکی ضمــن معرفــی بــه
اســاتید و اعضــای گــروه گیاهپزشــکی ،بــا آئیــن و مراســمهای
دانشــگاه تهــران نیــز آشــنا شــدند.

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

در ایــن مراســم بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر بیهمتــا از گــروه
زراعــت و اصــاح نباتــات و خانــم دکتراحمدیــان اســتاد بازنشســته
گــروه زراعــت و اصــاح نباتــات ،اهــدای جایــزه مخصــوص رتبههــای
اول و دوم دانشــجویان فارغالتحصیــل در مقطــع کارشناســی گــروه
گیاهپزشــکی بــه خانــم زهــرا زعیمیــان (رتبــه اول) و آقــای محمدجــواد
قمــریزاده (رتبــه دوم) انجــام گردیــد.
برگــزاری جشــنواره روز جهانــی علــم در خدمــت صلــح و
توســعه بــا حضــور آقــای امیــن صادقــی بهعنــوان دبیــر
جشــنواره و خانــم فرشــته کرمــی بهعنــوان عضــو گــروه
پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی

بعــاوه در ایــن مراســم خانــم راضیــه بخشــایی بهعنــوان کارآفریــن
موفــق و برتــر در حــوزهی کشــاورزی بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد
و دانشــجویان را بــه تــاش و همــت بیشــتر بــرای موفقیــت دعــوت
نمودنــد.

جشــنواره علمــی دانشــجویی «روز جهانــی علــم در خدمــت صلــح
و توســعه» ،بــه همــت انجمنهــای علمــی دانشــجویی  27 -29آبــان
مــاه ســال  1397در باشــگاه دانشــجویان دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
ایــن جشــنواره باهــدف ترویــج علــم و فنــاوری ،تقویــت ارتبــاط
دانشــگاه و جامعــه ،ترویــج فعالیتهــای بینرشــتهای در بخشهــای
نمایشــگاه دســتاوردهای انجمنهــای علمــی دانشــجویی ،برگــزاری
نشســتهای علمی-ترویجــی و نمایشــگاه علــم در قــاب هنــر برگــزار
شــد.
در ایــن جشــنواره امیــن صادقــی دبیــر انجمــن علمی-دانشــجویی
گیاهپزشــکی پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران
بهعنــوان دبیــر جشــنواره و فرشــته کرمــی عضــو انجمــن علمــی-
دانشــجویی گیاهپزشــکی بهعنــوان عضــو گــروه پردیــس کشــاورزی و
منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران حضــور داشــتند.

دانشــجویان ارائــه گردیــد و در پایــان تأکیــد بــر انتقــال بیشــتر نظــرات
دانشــجویان بــه اعضــای هیئتعلمــی و مدیــر محتــرم گــروه صــورت
گرفــت.
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در اختتامیــه ایــن جشــنواره ،بــه ســه غرفــه برتــر نمایشــگاه
انجمنهــای علمــی دانشــجویی ازنظــر آشــنایی عمــوم مــردم و
دانشــگاهیان بــا نقــش علــم در زندگــی جوایــز ارزنــدهای اهــدا شــد و
گــروه پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران موفــق بــه
کســب رتبــه اول جشــنواره گردیــد.
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بازدیــد از شــرکت ســارین فــام ســبز تولیدکننــده اســپاون
قارچهــای خوراکــی و دارویــی در تاریــخ 97/9/24

برگــزاری جلســهی نشســت دانشــجویان گیاهپزشــکی بــا
مدیــر گــروه و اعضــای هیئتعلمــی گــروه گیاهپزشــکی در
تاریــخ  17آذر 97

نشســت دانشــجویان تمامــی مقاطــع تحصیلــی بــا مدیریــت محترم
گــروه جنــاب آقــای دکتــر محمــد جــوان نیکخــواه و ســایر اعضــای
محتــرم هیئتعلمــی گــروه گیاهپزشــکی در تاریــخ  17آذرمــاه ســال
 97بــه همــت انجمــن علمــی -دانشــجویی گیاهپزشــکی برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ،ضمــن گرامیداشــت روز دانشــجو ،دانشــجویان تمامــی
مقاطــع تحصیلــی بــه بیــان مشــکالت موجــود پرداختــه و اعضــای
هیئتعلمــی در فضایــی صمیمانــه ،درصــدد پاســخگویی برآمدنــد.
همچنیــن پیشــنهادها ،تجربیــات و راهحلهایــی از جانــب

ایــن بازدیــد بــه درخواســت انجمــن علمــی دانشــجویی
گیاهپزشــکی و بــا همــکاری جنــاب آقــای دکتــر جــوان نیکخــواه مدیــر
گــروه گیاهپزشــکی بــا حضــور دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی رشــته
بیمــاری شناســی برگــزار شــد.
مجموعــه ســارین فــام بهعنــوان اولیــن مرکــز تولیــد تخصصــی و
اســتاندارد اســپاون در کشــور تمــام تــاش خــود را بهمنظــور عرضــه
محصــوالت باکیفیــت مناســب بــکار گرفتــه اســت تــا تولیدکننــدگان
ایرانــی ،بــا اســتفاده از مــاده اولیــه مناســب بــه محصولــی باکیفیــت و
کمیــت بــاال ،دســت پیــدا کننــد.
عــاوه بــر ایــن ،مجموعــه ســارین فــام بهمنظــور افزایــش دانــش
عمومــی و تخصصــی عالقهمنــدان و دانشــجویان بــه جنبههــای
مختلــف دانــش قارچهــای خوراکــی ،صنعتــی و دارویــی و افزایــش
توانمنــدی تولیدکننــدگان دورههــای آموزشــی برگــزار میکنــد.
همچنیــن مجموعــه ســارین فــام باهــدف انعــکاس آخریــن اخبــار
و اطالعــات از دنیــای قارچهــا بهویــژه قارچهــای خوراکــی ،دارویــی
و صنعتــی ،معرفــى تولیدکننــدگان و فعــاالن در زمینههــای مختلــف
مرتبــط بــا تولیــد قارچهــا ،معرفــی محققيــن ايــن صنعــت و پيونــد
دانشــگاه و مراکــز تحقیقاتــی بــا مراکــز توليــدی ،فصلنامــه تخصصــى 
قــارچ را بــه شــکل فصلنامــه و در چهــار شــماره در هرســال چــاپ و
منتشــر میکنــد.

.
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کنیدی قارچ Pseudopyricularia persiana
گزارششــده بــرای اولیــن بــار در جهــان توســط گلــزار
قربانــی ،عــادل پــردل و دکتــر محمــد جواننیکخــواه در
ژورنــال  Persooniaبــا ضریــب تأثیــر 8.1

اندام کنیدیومزایی ( )Synnemaدر قارچ
 Cephalotrichum sp.جداشده از قارچ خوراکی
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