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علــم گیاهپزشــکی ،مجموعـهای کامــل از علومــی نظیــر بیولــوژی ،اکولــوژی و ژنتیــک
اســت کــه بــا در کنــار هــم بــودن آنهــا میتــوان تعریفــی دقیــق بــرای آن ارائــه داد.
امــروزه بــا گذشــت زمــان و افزایــش بیــش از پیــش جمعیــت ،تامیــن مــواد غذایــی اولیــه
از اصلیتریــن دغدغههــای بشــر اســت .حــال پرســش ایــن اســت کــه ایــن نیازهــای
غذایــی بــه چــه روشــی و از چــه منابعــی تامیــن میشــوند و اســتانداردهای تامیــن آن
کــدام اســت؟
امــروزه بــرای رفــع ایــن احتیاجــات و نیازهــای غذایــی ،هماننــد پیشــینیان ،میتــوان از
گیاهــان بهــره کافــی را بــرد؛ بنابرایــن ســامت مــواد اولیــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
اســت .دفــع آفــات ،حشــرات و بیماریهــای گیاهــی کمــک خواهــد کــرد تــا در نهایــت
غذایــی ســالم تحــت عناویــن مختلــف بــه دســت بشــریت برســد؛ بنابرایــن پیــش از هــر
اقدامــی نیــاز اســت تــا متخصصــان و کارشناســان علــوم گیاهپزشــکی وارد عمــل شــده و
جهــت حفــظ نباتــات از آفــات و بیماریهــا دســت بــه کار شــوند.
اکنــون دانشــمندان درصــدد آن هســتند تــا بتواننــد شــرایط زندگــی در محیطــی جــز
ایــن کــره خاکــی را دریابنــد و بــه دنبــال تامیــن آن باشــند .در ایســتگاه فضایــی بیــن الملــل
ایــن امــکان چنــد ســالی اســت فراهــم شــده تــا فضانــوردان در همــان محیــط بــی وزنــی
بــه دنبــال تامیــن خــوراک خــود باشــند تــا در صــورت ســفر بــه فضایــی جــز زمیــن
بتواننــد بــا خیالــی آســوده در آنجــا اســکان یابنــد.
خداونــد بــزرگ را شــاکریم کــه توانســتیم شــماره جدیــد از نشــریه را بــه چــاپ
برســانیم و بــاری دیگــر در راســتای تحقــق اهــداف خــود و گســترش دانــش قــدم برداریم.
بنــده و ســایر دوســتانم جدیدتریــن و بهروزتریــن مطالــب را در حــوزه علــوم کشــاورزی
و گیاهپزشــکی گــرد هــم آوردیــم تــا باشــد روزی کــه بتوانیــم بیــش از پیــش کشــور
عزیزمــان ایــران را آبــاد کنیــم .امیــد اســت پنجمیــن شــماره از نشــریه گیاهپزشــک بــرای
عالقــه منــدان و کارشناســان علــوم گیاهپزشــکی مفیــد واقــع شــود .از تمامــی عزیزانــی
کــه در ایــن شــماره از نشــریه مــا را یــاری کردنــد کمــال تشــکر را دارم.
با سپاس؛
بهرامی نژاد
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مقدمه

تمایــل شــدید بــه محــدود کــردن اثــرات منفــی محیطــی
بــر محصــوالت باعــث شــده اســت کــه در ســالهای اخیــر
عالقــه بــه تولیــد میوههــای ارگانیــک افزایــش یابــد .کشــاورزی
ارگانیــک اســتفاده از نهادههــای مصنوعــی ماننــد آفتکــش هــا
و کودهــا را ممنــوع میکنــد .در نتیجــه ،ایــن سیســتم از نظــر
کنتــرل بیمــاری و آفــات و همچنیــن تغذیــه معدنــی گیاهــان،
کــه از عوامــل کلیــدی در رشــد و عملکــرد خــوب و متعــادل
درختــان میــوه هســتند ،بســیار نیازمنــد اســت .از ســوی دیگــر،
پژوهش¬هــا حاکــی از آن اســت کــه شــیوههای کــم مصرفــی
مــورد اســتفاده در سیســتمهای مدیریــت ارگانیــک و تامیــن
کمتــر مــواد مغــذی میتوانــد فعالیتهــای موجــودات زنــده
خــاک را بهبــود بخشــد ،کــه در آن قارچهــای میکوریــزای
آربوســکوالر ( )AMFاز اجــزای ضــروری هســتند .قارچهــا
مســئول نــوع خاصــی از همزیســتی هســتند کــه بــا اکثــر گیاهــان
عالــی بــه نــام اندومیکوریــزا رخ میدهــد .میکوریــزای آربوســکوالر
( ،)Endomycorrhizaeتوســط قارچهــای بیوتروفیــک
طبیعــی متعلــق بــه شــاخه گلومرومیکوتــا تثبیــت میشــوند.
گیاهــان شــرکت کننــده در همزیســتی کــه بــا قارچهــای مفیــد
میکوریــزا تمــاس برقــرار میکننــد ،توانایــی دریافــت مــواد مغــذی
را از طریــق دو مســیر دارنــد :یــک مســیر مســتقیم از طریــق
ریشــه و اپیــدرم ریشــه بــه طــور مســتقیم از محلــول خــاک،
و یــک مســیر غیــر مســتقیم (مســیر میکوریــزی) کــه شــامل
یــک شــریک قارچــی جــذب بــه کمــک میکوریــز کــه نیــاز بــه
جمــع آوری مــواد معدنــی از طریــق هیفهــای خــارج از خــاک
و انتقــال آنهــا بــه آربوســکول دارد ،جایــی کــه بــه گیــاه منتقــل
مــی شــود .هزینــه ایجــاد تمــاس میکوریــزا توســط گیــاه میزبــان،
کربوهیدراتهــای تولیــد شــده در طــول فتوســنتز اســت کــه

تنهــا منبــع انــرژی بــرای قــارچ اســت و تخمیــن زده میشــود
کــه تــا  20درصــد از کل تولیــد فتوســنتزی را تشــکیل میدهــد.
مــاده مغــذی اصلــی مرتبــط بــا میکوریــزا فســفر اســت.
گزارشهــای زیــادی بــا شــواهد واضــح وجــود دارد کــه نشــان
میدهــد میکوریــزا از جــذب فســفر ،بــهویــژه در خاكهایــی
کــه ایــن مــاده مغــذی را کــم دارنــد ،حمایــت میکنــد .در پرتــو
مطالعــات قبلــی ،مکانیســمهای تبــادل دو جانبــه مــواد جــذب
شــده بــرای یونهــای فســفات همچنیــن یونهــای نیتــرات و
آمونیــوم از جنبــه فیزیولوژیکــی و مولکولــی بــه خوبــی شــناخته
شــدهاند .لوپــز -پــدروس و همــکاران در مطالعــات خــود ،حضــور
انتقــال دهندههــای آمونیــوم ( )AMTو نیتــرات ( )NTو
همچنیــن مولکولهــای انتقــال دهنــده بــه شــکل آمینــو اســید
پرمــاز ( )AAPsدر هیفهــای خارجــی Glomus mosseae
شناســایی کردهانــد .بنابرایــن ،عــاوه بــر اشــکال معدنــی،
نیتــروژن را بــه اشــکال نیتــرات و آمونیــوم را میتــوان همچنیــن
از طریــق  AMFبــه شــکل اســیدهای آمینــه از تجزیــه مــواد آلــی
بــه دســت آورد .طبــق گــزارش اولســون و همکارانــش ،همبســتگی
قــوی بیــن فســفر و پتاســیم ،بــه ویــژه در هیفهــا و وزیکولهــای
قارچــی بــه ایــن معنــی اســت کــه میکوریــزا آربوســکوالر
همچنیــن میتوانــد جــذب پتاســیم را بهبــود بخشــد .بــا توجــه
بــه نقــش مهــم ایــن مــاده غذایــی در زندگــی گیاهــی و اغلــب
کــم بــودن اشــکال موجــود ،بــه ویــژه در خاکهایــی بــا خاصیــت
جــذب بــاال ،اهمیــت پدیــده میکوریــزی نیــز ممکــن اســت بــرای
ایــن عنصــر بســیار مهــم باشــد .بــا توجــه بــه پژوهشهــای پالــون
و همکارانــش ،پتاســیم بــه مقــدار قابــل توجهــی در هاگهــای
 AMFانباشــته میشــود .نتایــج اولســون و همکارانــش نشــان
داد کــه هیفهــا و وزیکولهــای قارچــی نیــز منابعــی بــا
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مواد و روشها
مــواد آزمایــش شــامل گیاهــان شــاهد (درختــان تلقیــح
نشــده) و درختــان تلقیــح شــده ارقــام «توپــاز»« ،اودرا» و
«شــوپن» و کلــون 8869 Uدر شــرایط رشــد میــوه ارگانیــک بــود.
در بهــار  2011درختــان پیونــدی روی پایــه  M 9بــا فاصلــه 2
در  3.5متــری بــر روی خــاک آبرفتــی ســیلتی لــوم در قالــب
طــرح آزمایشــی بلــوک خــرد شــده بــا  4تکــرار و  3درخــت در
هــر کــرت بــا  6درخــت شــاهد بیــن بلوكهــای گیاهــی تلقیــح
نشــده و تلقیــح شــده کاشــته شــدند .مدیریــت کــف بــاغ شــامل
چیــدن چمــن کوچههــا  3تــا  5بــار در هــر فصــل (بســته بــه
شــرایط آب و هوایــی) و خاکــورزی مکانیکــی در ردیــف درختــان
بــا اســتفاده از یــک ابــزار روتیلــر ســوار بــر تراکتــور مجهــز بــه
سیســتم هیدرولیــک بــود کــه امــکان دسترســی بــه منطقــه بیــن
درختــان را فراهــم ميكــرد .خــاک تــا عمــق  5ســانتی متــر دو
بــار در یــک فصــل رشــد در آوریــل و اکتبــر کشــت شــد.
نمونههــای خــاک ،هــر یــک از  2000-1500گــرم ســاخته
شــده از  15نمونــه فرعــی کــه قبــل از کاشــت درخــت در بهــار
 2011بــا اســتفاده از روش مارپیــچ بــرای نمونــه بــرداری گام بــه
گام جمــع آوری شــده بودنــد و نشــان دهنــده ســه الیــه خــاک
( 40-21 ،20-0و  60-41ســانتی متــر) بودنــد ،در دمــای اتــاق
خشــک شــدند .تجزیــه و تحلیــل خــاک گرفتــه شــده قبــل از
آمــاده ســازی محــل بــرای کاشــت درخــت نشــان داد کــه مقــدار
 pHهــر الیــه متفــاوت اســت (جــدول  .)1در الیــه  0تــا 20
ســانتی متــر pH ،کمــی اســیدی بــود و بــه  6/23رســید .هــر
چــه نمونههــای خــاک عمیقتــر برداشــته ميشــد ،مقادیــر
 pHذكــر شــده باالتــر ميرفــت .هــر دو در الیههــای 40-21
و  60-41ســانتی متــر ،خــاک بــا مقادیــر  pHقلیایــی  7/3و
 ،7/5بــه ترتیــب مشــخص شــد .بــا در نظــر گرفتــن الیــه خــاک
و ســهم ذرات خــاک بــا قطــر کمتــر از 0/02میلــی متــر محتــوای
فرمهــای قابــل دســترس فســفر و پتاســیم بــرای گیــاه در خــاک
کــم بــود ،در حالــی کــه محتــوای منیزیــم مقــدار قابــل توجهــی
بــاال بــود کــه ایــن اثــر مســتقیم بــر مقــدار بســیار پاییــن نســبت
پتاســیم بــه منیزیــم داشــت .عــاوه بــر ایــن ،خــاک در الیــه  0تــا
 20ســانتی متــر محتــوای مــواد آلــی بیــش از  2/5درصــد را نشــان
داد و ســهم آن بــه تدریــج بــا کاهــش یافــت.
تمــام تیمارهــای کشــاورزی در راســتای الزامــات کشــاورزی
ارگانیــک انجــام شــد ،یعنــی در طــول دوره آزمایــش از عوامــل
مصنوعــی اســتفاده نشــد .در تمــام مــدت آزمایــش از کــود و
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محتــوای پتاســیم بــاال هســتند کــه در مــورد وزیکولهــا بــه
عنــوان اندامهــای ذخیــره ســازی جالــب بــه نظــر میرســد.
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش تعییــن اثــرات  AMFو
ریزوباکتریهــای محــرک رشــد گیاهــان ( )PGPRبــر رشــد و
وضعیــت تغذیــه ارقــام مختلــف درخــت ســیب کشــت شــده در
زیــر کشــت ارگانیــک اســت کــه میتوانــد کارایــی مصــرف مــواد
مغــذی و بهــره وری آنهــا را افزایــش دهــد .مــا فــرض کردیــم
کــه اســتفاده از تلقیــح  AMF + PGPRحضــور ســاختارهای
میکوریــزی را در ریشــهها افزایــش میدهــد و بــر جــذب مــواد
مغــذی تأثیــر مثبــت میگــذارد و در نتیجــه وضعیــت تغذیــه
بهتــر درختــان ســیب در شــرایط مزرعــه را بــه همــراه دارد.
نتایــج ایــن مطالعــه میتوانــد اطالعــات ارزشــمندی را بــرای
متخصصیــن عالقهمنــد بــه تولیــد ســیب ارگانیــک فراهــم کنــد.
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سمپاشــی اســتفاده نشــد .اســکب ســیب بــا اســتفاده از عوامــل
مــس و گوگــرد آهــک کنتــرل شــد .در ســال  2013کنههــای
شــکارچی ( )Typhlodromus pyriبــرای کنتــرل جمعیــت
کنههــای تــار عنکبوتــی و روشهــای اختــال جفتگیــری بــرای
کنتــرل شــب پــره ( )Cydia pomonellaمعرفــی شــد.
تلقیــح درختــان در شــرایط مزرعــه انجــام شــد .تلقیــح
میکروبــی تجــاری موجــود  Micosat Fبا غلظــت کل 1-CFU.g
 106حــاوی ریشــههای آســیاب شــده و خــرد شــده گیاهــان
میزبــان بــا هــاگ و میســلیوم قارچهــای میکوریــز آربوســکوالر
(G. viscosum ،AMF) Glomus mosseae GP11
 ،G. intraradices GB67 ،GC41و ریزوباکتریهــای محــرک
رشــد گیــاه ( )PGPRاز قبیــل  Bacillus subtilis BA41و
 Streptomyces spp. SB19فرمولــه شــده بــه صــورت پــودر،
در حیــن کاشــت درخــت بــا دوز  10گــرم بــرای هــر درخــت در
حفرههــای خــاک بــه عمــق  30ســانتی متــر اعمــال شــد و پــس
از گذشــت هــر ســال از آزمایــش  2گــرم در مترمکعــب  1دوز از
مایــه تلقیــح در کنــار درخــت اعمــال شــد.
بــرای ارزیابــی وضعیــت تغذیــه درختــان ،ســه بــار در هــر
فصــل در فواصــل  3هفتــهای بــا اولیــن دوز در اوایــل مــی50 ،
بــرگ در هــر کــرت پــس از پایــان رشــد فــاز رویشــی در پایــان
جــوالی در هــر ســال مطالعــه برداشــت شــد .برگهــای جمــع
آوریشــده از قســمت میانــی شاخســارههای یکســاله گرفتــه
شــد ،در دمــای  70درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  24ســاعت
خشــک شــد و بــه پــودر تبدیــل شــد کــه بــرای تعییــن مقــدار
نیتــروژن ،فســفر ،پتاســیم و منیزیــم اســتفاده شــد .نمونههــای
ریشــه هــر ســال در پایــان ژوئــن از مزرعــه برداشــت میشــد.
ریشــههای درختــان از هــر درخــت در قطعــهای از عمــق 30
ســانتی متــری بــا اســتفاده از بیــل صحرایــی جمــع آوری و بــه
آزمایشــگاه منتقــل شــدند و در زیــر آب لولــه کشــی تمیــز شــدند.
نمونههــای حــاوی حداقــل  20گــرم ریشــه پــاک شــده در هــر
کــرت طبــق روشــی کــه توســط درکوفســکا و همکارانــش توضیــح
داده شــد رنــگ آمیــزی شــدند .از کربــول فوکســین بــرای رنــگ
آمیــزی اســتفاده شــد.
پارامترهــای فراوانــی میکوریــزا (F؛ ســهم قطعــات ریشــه
کــه در آن ســاختارهای میکوریــز تشــکیل شــده اســت) ،شــدت
نســبی میکوریــز (RMI؛ ســهم ناحیــه قطعــات ریشــه کلونیــزه
کــه ســاختارهای میکوریــز در آن ایجــاد شــده اســت) و شــدت
مطلــق میکوریــز (AMI؛ ســهم از تمــام قطعــات ریشــه کــه در

آن ســاختارهای میکوریــزا ایجــاد شــده اســت) در نمونههــا بــا
اســتفاده از میکروســکوپ نــوری ارزیابــی شــدند.
هــر نمونــه یــک قطعــه را نشــان مــیداد و حــاوی 30
قســمت ریشــه بــه طــول  1ســانتیمتر بــود کــه در گلیســیرین
روی یــک الم میکروســکوپ نصــب و بــا المــل پوشــیده شــده
بــود .تمــام مقادیــر پارامتــر میکوریــز بــا اســتفاده از نــرم افــزار
 MYCOCALCمحاســبه و بــه صــورت درصــد آورده شــده
اســت.
ســطح بــرگ بــرای  50بــرگ در هــر کــرت بــا اســتفاده از
مســاحت ســنج )Li-Cor, Lincoln, NE, USA( 3100-Li
انــدازه گیــری شــد .بــرای ایــن منظــور ،نمونــهبــرداری از بــرگ بــا
همــان روشــی کــه بــرای ارزیابــی وضعیــت تغذیــه گیاهــان بیــان
شــد ،انجــام شــد .انــدازه و رشــد درخــت بــر اســاس ســطح مقطــع
تنــه ( )TCSAبــر حســب ســانتی متــر مربــع بیــان شــد .مقادیــر
ایــن پارامتــر از قطــر تنــه درخــت انــدازه گیــری شــده در ارتفــاع
 30ســانتی متــر محاســبه شــد .قطــر تنــه روی هــر درخــت در
کــرت مســتقیما پــس از کاشــت درخــت و ســپس در اکتبــر هــر
ســال آزمایــش اندازهگیــری شــد .دادههــا بــا اســتفاده از تحلیــل
واریانــس در بســته نــرم افــزاری  Statistica 13تجزیــه و تحلیــل
شــدند .میانگینهــا بــا آزمونهــای تعقیبــی نیومــن -کویلــز
بــا ســطح معنــیدار  P ≥ 0/05جــدا شــدند .تجزیــه و تحلیــل
رگرســیون بــا نــرم افــزار  Wekaانجــام شــد كــه بــه صــورت
نمودارهایــی در  Microsoft Excelارائــه شــده اســت.

نتایج
 .1پارامترهای میکوریز
پارامترهــای میکوریــز بــه عوامــل مــورد اســتفاده در آزمایــش
و همچنیــن برهــم کنــش آنهــا بســتگی دارنــد (جــدول  .)2تلقیــح
درختــان بــه طــور قابــل توجهــی فراوانــی میکوریــزي ( ،)Fشــدت
میکوریــزی مطلــق ( )AMIو شــدت میکوریــز نســبي ( )RMIرا
در ریشــههای مــورد آزمایــش در هــر ســال آزمایــش افزایــش داد.
در شــرایط تیمــار بــدون تلقیــح ،بــه اســتثنای ســال آخــر مطالعــه،
فرکانــس نســبتاً پایینــی بــرای کلــون  U 8869مشــخص بــود،
برخــاف «شــوپن» کــه مقادیــر نســبتا باالیــی از ایــن پارامتــر
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جــدول -2فراوانــی میکوریــزا ،شــدت میکوریــز مطلــق و شــدت میکوریــز نســبی درختــان ســیب آزمایــش شــده
طــی ســالهای  2012تــا  2014بــا تلقیــح و رقــم میکوریــزی متفــاوت  :NIتلقیــح نشــده و  :Iتلقیــح شــده.
میانگیــن داده هــا  n = 3اســت.

را نشــان داد .یافتههــای مربــوط بــه کلــون  U 8869نیــز در
ترکیبــی کــه از قارچهــای میکوریــزی آربوســکوالر (+ )AMF
ریزوباکتریهــای محــرک رشــد گیاهــان ( )PGPRبــه ترتیــب
بــرای «اودرا» و «توپــاز» در ســال اول و ســوم مطالعــه اعمــال
شــده بــود ،تأییــد شــد.
تلقیــح درخــت در شــرایط مزرعــه بــر شــدت مطلــق و نســبی
میکوریــز تأثیــر معنـیداری داشــت .مقادیــر باالتــر ایــن پارامترهــا
بــرای ریشـههای گرفتــه شــده از درختــان تیمــار شــده بــا تلقیــح
آزمایــش شــده در هــر ســال آزمایــش مشــاهده شــد .ژنوتیــپ
رقــم نیــز در ســالهای  2012و  AMI 2013و  RMIدر ســال
 2012را تحــت تأثیــر قــرار داد ،امــا تنهــا در ترکیبــی کــه تلقیــح
اســتفاده شــده بــود .در ریشــه درختــان رقــم «توپــاز» در ســال
 RMI،2012و  AMIبــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از ســایر
ارقــام مــورد اســتفاده در آزمایــش مشــاهده شــد .از نظــر RMI
در ســال  ،2013شــدت میکوریــزی نســبی باالتــری در ریشــه در
مقایســه بــا کلــون  U 8869در رقــم «اودرا» مشــاهده شــد.

 .2وضعیت تغذیه درختان
بــا توجــه بــه دادههــای ارائــه شــده در جــدول  ،3وضعیــت تغذیــه
درختــان تحــت تأثیــر عوامــل اصلــی (منیزیــم) یــا برهمکنــش
دوگانــه (پتاســیم و منیزیــم یــا ســه گانــه نیتــروژن و فســفر آنهــا
قــرار گرفــت .در نتیجــه تلقیــح در همــه ارقــام آزمایــش شــده بــه
اســتثنای «توپــاز» ،محتــوای نیتــروژن بــرگ باالتــر در ســال هــای
 2012و  2013مشــاهده شــد ،در حالــی کــه در ســال 2014
بــدون در نظــر گرفتــن تیمــار یــا واریتــه هیــچ تاثیــری وجــود
نداشــت .ژنوتیــپ رقــم بــه جــز درختــان تلقیــح شــده در ســال
 2013بــر غلظــت نیتــروژن در برگهــا در ســالهای  2012و
 2013تأثیــر گذاشــت« .توپــاز» و «شــوپن» غلظتهــای بیشــتری
از نیتــروژن در برگهــا را نســبت بــه ســایر ارقــام نشــان دادنــد،
امــا ایــن یافتــه تنهــا بــرای درختانــی کــه بــا تلقیــح میکروبــی
تیمــار نشــده بودنــد بــه جــز «شــوپن» در ســال  2012معنـیدار
بــود.
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جــدول  -3محتــوای درشــت مغذیهــا در برگهــای درختــان ســیب آزمایــش شــده طــی ســالهای
 2012تــا  2014بــا تلقیــح و رقــم PGPR + AMF

میــزان کمتــری از فســفر و پتاســیم بــرگ بــرای درختــان تلقیــح
شــده نســبت بــه شــاهد مشــاهده شــد .اســتثناء رقــم «توپــاز»
در ســال  2012و  2014بــود کــه از نظــر غلظــت فســفر بــه
تلقیــح پاســخ نــداد .وضعیــت تغذیــهای فســفر و پتاســیم نیــز
تحــت تأثیــر ژنوتیــپ چــوب پیونــدک ،در تعامــل بــا تیمــار تلقیــح
قــرار گرفــت .اســتفاده از تلقیــح  AMF + PGPRبــه شــدت بــر
غلظــت منیزیــم بــرگ تأثیــر گذاشــت .بــه جــز «توپــاز» در ســال
 ،2013محتــوای منیزیــم باالتــر در بــرگ بــرای درختــان تلقیــح
شــده مشــاهده شــد .تجزیــه و تحلیــل رگرســیون نشــان داد کــه
بیــن پارامترهــای میکوریــزی و محتــوای معدنــی بــرگ روابــط
متفاوتــی وجــود دارد (نمــودار .)1تناســب آنهــا مشــابه بــود؛ یعنــی
مقادیــر باالتــر  F، AMIو  RMIبــا مقادیــر باالتــر نیتــروژن و
منیزیــم بــرگ و بــه طــور همزمــان ،میــزان فســفر و پتاســیم
پایینتــر همبســتگی مثبــت داشــت .اهمیــت ایــن همبســتگیها
بــه پارامتــر بســتگی دارد و همبســتگیهای قویتــری بــرای
 RMIو  AMIدر مقایســه بــا  Fثبــت شــد ،همانطــور کــه در
نمــودار  2نشــان داده شــده اســت .رابطــه  AMIو  RMIبــا
محتــوای منیزیــم و پتاســیم در برگهــا تقریب ـاً دو برابــر بیشــتر
از همــان پارامترکــه بــرای  Fمحاســبه شــده بــود.

 .3رشد درختان
همانطــور کــه توســط فعــل و انفعــاالت معنـیدار (تیمــار ســال
و /یــا رقــم ســال) ارائــه شــده در جــدول  4نشــان داده شــده
اســت ،کاربــرد تلقیــح  PGPR + AMFو ژنوتیپهــای رقــم

بــر رشــد درخــت در ســالهای بعــدی آزمایــش تأثیــر گذاشــت.
درختــان در بهــار  2011نشــان دادنــد کــه انــدازه مــواد کاشــته
شــده یکنواخــت اســت و اســتفاده از تلقیــح AMF + PGPR
بــه طــور قابــل توجهــی باعــث افزایــش ســطح مقطــع تنــه
( )TCSAشــده اســت (نمــودار  .)3مقادیــر باالتــر ایــن پارامتــر
پــس از هــر فصــل رشــد کامــل ثبــت شــد بــرای گیاهــان تلقیــح
شــده در مقایســه بــا شــاهد تلقیــح نشــده .تأثیــر ژنوتیــپ رقــم
قبــا در مرحلــه تنظیــم آزمایشــی در ســال  2011ثابــت شــده
بــود و بــا ســطح مقطــع تنــه ( )TCSAکــه در آن درختــان U
 8869و «توپــاز» مقادیــر بیشــتری از  TCSAنســبت بــه «اودرا»
و «شــوپن» داشــتند بیــان میشــود . .در حالــی کــه ایــن اثــر
رشــد باالتــر بــرای ایــن دو رقــم در مقایســه بــا «اودرا» حفــظ
شــد« ،شــوپن» دارای  TCSAمشــابهی نســبت بــه «توپــاز» و U
 8869در ســالهای  2012تــا  2014بــود (نمــودار .)4
اســتفاده از تلقیــح  AMF + PGPRبــه طــور قابــل توجهــی
بــر افزایــش  TCSAمحاســبه شــده بــرای دوره زمانــی تحــت
پوشــش کارآزمایــی تأثیــر گذاشــت .درختــان تیمــار شــده بــا
تلقیــح میکروبــی  23درصــد افزایــش  TCSAمحاسبهشــده را
بــرای کل دوره آزمایــش (جــدول  )4و ســطح بــرگ باالتــر در
مقایســه بــا شــاهد تلقیــح نشــده بــدون توجــه بــه ارقــام و ســال
نشــان دادنــد .بــا ایــن حــال ،اثــر متقابــل معنــی داری بیــن
ســال و ارقــام مشــاهده شــد .کوچکتریــن برگهــا در «توپــاز»
و باالتریــن ســطح بــرگ بــه جــز ســال  2014بــرای «شــوپن»
مشــاهده شــد (نمــودار.)5
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نمــودار  -1روابــط خطــی بیــن پارامترهــای میکوریــزی (F؛ فرکانــس میکوریــز و شــدت میکوریــز  AMIمطلــق) و غلظــت
عناصــر ماکــرو ( -Nنیتــروژن -P ،فســفر -K ،پتاســیم و  -Mgمنیزیــم) در برگهــای درخــت ســیب آزمایــش شــده طــی
ســالهای  2012تــا .2014

نمــودار  -2تعییــن ضرایــب از روابــط
خطــی بیــن ( Fفرکانــس میکوریــز)،
( AMIشــدت میکوریــزی مطلــق)،
و ( RMIشــدت نســبی میکوریــزی)
و غلظــت نیتــروژن ،فســفر ،پتاســیم و
منیزیــم محاســبه شــده در برگهــا
در طــول ســال هــای  2012تــا .2014

نگاهتخصصی
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جدول  ،TCSA -4افزایش آن و سطح برگ درختان سیب آزمایش شده در طول آزمایش به سال ،تلقیح میکروبی و رقم بستگی دارد.

نمــودار  -3ســطح مقطــع تنــه  TCSAدرخــت ســیب بــه تلقیــح بــا AMF
 + PGPRدر طــول دوره آزمایــش بســتگی دارد .میانگیــن بــرای ارقــام
(میانگیــن عالمــت گــذاری شــده بــا همــان حــرف در دوره بــه طــور قابــل
توجهــی در  ≤ p 0/05بــا توجــه بــه نیومــن -کویلــز متفــاوت نیســت).

نمودار  TCSA -4درخت سیب در طول دوره آزمایش به رقم بستگی دارد.
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نمودار  -5سطح برگ درخت سیب در طول دوره آزمایش به رقم بستگی دارد.
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بحث

تخصصی
مرورمقاالت
نگاه

محــدود کــردن تأثیــر منفــی تولیــد میــوه بــر محیــط
طبیعــی را میتــوان بــا کاهــش مصــرف کودهــا و بهبــود کارایــی
مصــرف مــواد مغــذی بــه دســت آورد کــه همچنیــن منجــر بــه
کاهــش آبشــویی عناصــر غذایــی و تغذیــه متعادلتــر گیــاه
میشــود .ایــن امــر تولیدکننــدگان را مجبــور میکنــد تــا بــه
دنبــال روشهایــی باشــند کــه از فرآیندهــای طبیعــی اســتفاده
کننــد و بــه روشــی مثبــت بــه گیاهــان کمــک میکننــد .هــدف
مــا در ایــن مطالعــه تعییــن اثــر تلقیــح قارچهــای میکوریــزی
آربوســکوالر ( + )AMFریزوباکتریهــای محــرک رشــد گیاهــان
( )PGPRبــر رشــد ســیبهای ارگانیــک و تعییــن تأثیــر آن بــر
وضعیــت تغذیــه و رشــد درختــان بــود .در طــول تحقیــق مــا
ثابــت کردیــم کــه اســتفاده از تلقیــح میکروبیولوژیکــی در مراحل
اولیــه توســعه بــاغ منجــر بــه تقویــت تعامــل میکوریــزا میشــود و
روش کاربــرد تلقیــح قارچهــای میکوریــز آربوســکوالر کــه در کار
مــا شــرح داده شــد از نظــر کلونیزاســیون ریشــه توســط AMF
بســیار مؤثــر بــود .در پایــان دوره آزمایــش ،مقادیــر فراوانــی
میکوریــزا بــرای گیاهــان تلقیــح شــده بــه طــور متوســط 94/7
درصــد بیشــتر از کرتهــای شــاهد بــود و تغییــرات بــرای ســایر
پارامترهــای میکوریــز حتــی بیشــتر بــود .الزم بــه ذکــر اســت
کــه یــک کلونیزاســیون طبیعــی سیســتم ریشــه گیــاه شــاهد
(تلقیــح نشــده) توســط قارچهــای مفیــد موجــود در خــاک
وجــود دارد .ایــن نشــان دهنــده حضــور گســترده میکوریــزا در
طبیعــت اســت و ثابــت میکنــد کــه در شــرایط مزرعــه تقریبــا
غیرممکــن اســت کــه از تعامــل بیــن گیــاه و  AMFجلوگیــری
کــرد؛ بــه ویــژه زمانــی کــه محتــوای کــم فســفات هــا و ســایر
مــواد مغــذی برهمکنــش گیــاه و  AMFرا محــدود نمیکنــد.
نــرخ نســبتاً بــاالی ســاختارهای  AMFدر سیســتم ریشــه
نیــز بــر وضعیــت تغذیــه گیــاه تأثیــر میگــذارد ،امــا بــه نظــر
میرســد ایــن اثــر همیشــه مســتقیم نیســت و همچنیــن بــه
عنصــر معدنــی در نظــر گرفتــه بســتگی دارد .در مــورد نیتــروژن
در ســالهای  2012و  ،2013بــه اســتثنای رقــم «توپــاز»،
متوجــه شــدیم کــه درختــان تلقیــح شــده غلظــت بیشــتری از
ایــن عنصــر را در برگهــا نشــان میدهنــد .عــدم تغییــر در
ســال  2014ممکــن اســت ناشــی از یــک اثــر رقیــقســازی
باشــد کــه اغلــب بــه دلیــل وضعیــت تغذی ـهای نیتــروژن بهتــر
مشــاهده میشــود ،کــه در مطالعــه مــا نیــز چنیــن بــود .جــذب
بیشــتر نیتــروژن تأثیــر قابــل توجهــی بــر رشــد درختــان داشــت
کــه توســط ســطح مقطــع تنــه  TCSAبیــان میشــود و قــدرت
کلــی درختــان را افزایــش داد .بعــد از چهــار ســال مشــاهده
درختــان تیمــار شــده بــا تلقیــح 24 ،AMFدرصــد TCSA
باالتــری نســبت بــه گیاهــان شــاهد نشــان دادنــد.
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در ایــن آزمایــش مــا ثابــت کردیــم کــه تلقیــح PGPR +
 AMFنــه تنهــا بــر انــدازه درخــت تأثیــر میگــذارد ،بلکــه
باعــث افزایــش ســطح بــرگ نیــز میشــود .ریشــهها بــه طــور
گســترده توســط قارچهــای آربوســکوالر کلونیــزه میشــوند.

14

در مــورد پتاســیم کــه یــک همبســتگی مثبــت قــوی با فســفر
در ســاختارهای میکوریــزی دارد ،بــه نظــر میرســد کاهــش
محتــوای آن در برگهــای تحــت تأثیــر تیمــار تلقیــح ،زمینــه
مشــابهی داشــته باشــد .عــاوه بــر ایــن ،تجزیــه و تحلیــل نمونــه
خــاک انجــام شــده قبــل از اســتقرار آزمایشــی نشــان داد کــه
ســطح پتاســیم پاییــن و ســهم ذرات رس تــا  37/2درصــد بــود .در
ســایت آزمایشــی ،کانیهــای رســی در خــاک کــه عمدتــا از گــروه
مونتموریلونیــت ،کائولینیــت و ایلیــت هســتند و بــه دلیــل تمایــل
بــاال بــه تثبیــت قــوی پتاســیم در فضاهــای بســت ه معروفنــد ،گاهی
منجــر بــه کمبــود پتاســیم قابــل مشــاهده در برگهــا میشــوند.
در چنیــن شــرایطی ،کمبــود پتاســیم در خــاک ممکــن اســت
نقــش محرکــی در تغییــر رابطــه گیــاه و  AMFدر رقابــت در
مــورد جــذب ایــن مــاده غذایــی داشــته باشــد .محتــوای منیزیــم
باالتــر بدســت آمــده در بــرگ درختــان ســیب تلقیــح شــده نشــان
دهنــده اثــر مفیــد میکوریــزا بــر جــذب ایــن جــزء از خــاک
اســت کــه در ســایر مقــاالت تحقیقاتــی نیــز تاییــد شــد .برخــی
از نویســندگان ادعــا کردنــد کــه تامیــن بهتــر منیزیــم گیاهــی
یــک اثــر غیرمســتقیم مربــوط بــه یکــی از مکانیســمهای انتقــال و
جــذب ایــن عنصــر توســط گیــاه اســت .مکانیســمی کــه میتوانــد
مســئول افزایــش جــذب منیزیــم توســط درختــان تلقیــح شــده
در آزمایــش مــا باشــد ،جــذب بهتــر آب اســت کــه جریــان مــواد
را از طریــق خــاک بــه ریشــه درختــان بهبــود میبخشــد .ایــن
یافتــه را میتــوان بــا محتــوای بــاالی منیزیــم مشــاهده شــده
در خــاک ،کــه جــذب آن را محــدود نمیکنــد ،و تغذیــه بهتــر
نیتــروژن ،کــه بــا نــرخ تعــرق باالتــر همــراه اســت ،پشــتیبانی کرد.
حضــور  PGPRدر ترکیــب میکروبــی کــه در آزمایــش خــود
اســتفاده کردیــم نیــز بــه نظــر میرســد بــر نتایــج جمعآوریشــده
تأثیــر بگــذارد .بــا توجــه بــه آنالیــز رگرســیونی کــه نشــان دهنــده
همبســتگی بیــن پارامترهــای میکوریــزی و محتــوای مــواد معدنی
بــرگ بــود ،بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه مقادیــر  r2مــدل
رگرســیونی باالتــر از  0/5نبــود .ایــن نشــان میدهــد کــه بهبــود
کلونیزاســیون  AMFتنهــا عاملــی نبــود کــه در مــورد تغییــر
وضعیــت تغذیــه درختــان تلقیــح شــده و تلقیــح نشــده تعییــن
کننــده باشــد ،بلکــه  PGPRنیــز میتوانســت در ایــن آزمایــش
نقــش ایفــا کنــد .نتایــج مربــوط بــه میــزان فســفر و نیتــروژن در
برگهــا همچنیــن ممکــن اســت نشــان دهــد کــه رقــم «توپــاز»
در مقایســه بــا ســایر گونههــای ســیب مــورد اســتفاده بــه طــور

طبیعــی چنیــن پاســخ رشــد میکوریــزی قــوی را نشــان نمیدهــد.
فقــدان گزارشــی در مــورد ایــن پدیــده در درختــان میــوه وجــود
دارد ،و پاســخ رشــد میکوریــزی عمدتــاً در ســطح گونههــای
گیاهــی منفــرد مــورد بحــث قــرار میگیــرد.
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اغلــب اوقــات اثــر مفیــدی از  PGPRو  AMFدر کشــاورزی ارگانیــک مشــاهده نمیشــود؛
زیــرا برخــی اصالحــات ارگانیــک در حــال حاضــر چندیــن جامعــه میکروبــی را تامیــن میکننــد
یــا ممکــن اســت جوامــع میکروبــی طبیعــی را ارتقــا دهنــد .در طــول ایــن کارآزمایــی چهــار
ســاله ،مــا تاییــد کردیــم کــه میکوریــزا یــک پدیــده گســترده اســت و کلونیزاســیون ریشــه درخــت
ســیب توســط  AMFطبیعــی در شــرایط ارگانیــک بــه طــور طبیعــی و صــرف نظــر از چــوب
پیونــدک اســتفاده شــده رخ میدهــد .اســتراتژی تلقیــح مصنوعــی درختــان بــا  AMFحضــور
ســاختارهای میکوریــزی را در ریشــهها افزایــش میدهــد و رشــد قویتــر و جــذب بهتــر منیزیــم
را در نتیجــه تغذیــه درختــان بــا نیتــروژن بهبــود میبخشــد .بــر اســاس نتایــج مطالعــه مــا
 ،همچنیــن بایــد در عمــل از تلقیــح  PGPR + AMFعمدتــا برای بهبــود وضعیت تغذیــه درختان
از نظــر نیتــروژن و منیزیــم اســتفاده شــود،به شــرطی کــه خــاک بــا کمبــود پتاســیم روبــرو نباشــد.
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انگــور بــا بیــش از  7/4میلیــون هکتــار ســطح زیــر کشــت،
یکــی از محصوالتــی اســت کــه در سراســر دنیــا بیشــترین
کشــت و کار را بــه خــود اختصــاص داده اســت .امــا ماننــد هــر
محصــول دیگــری ،همــواره در معــرض تهدیــد آفــات و بیماریهــا
بــوده و همیــن منجــر بــه اســتفاده از ســموم شــیمیایی فراوانــی
شــده اســت .از بیــن آفــات ،کــرم خوشــه خــوار انگــور بــا نــام
علمــی  Lobesia botranaو از بیــن عوامــل بیمــاریزا ،قــارچ
لیگنینوالیتیــک  Eutypella microthecaاز مهمتریــن
عوامــل تهدیــد کننــده اقتصــادی انگــور در سراســر جهــان بــه
شــمار میآینــد.
 L. botranaبیشــتر در مناطقــی از جملــه جنــوب اروپــا
(فرانســه ،اســپانیا ،ایتالیــا و جزایــر مدیترانــهای) و آمریــکای
جنوبــی ،نظیــر آرژانتیــن و شــیلی اهمیــت اقتصــادی دارد.
الروهــای آن قــادر بــه تغذیــه از جوانههــای گل و میــوه هســتند.
قارچهــای لیگنینوالیتیــک ،نظیــر گونههــای E. microtheca،
 Phaeomoniella chlamydosporaو گونههــای جنــس
 Phaeoacremoniumموجــب بــروز بیماریهــای تنــه مــو بــا
عالئمــی نظیــر نکــروز ،تغییــر رنــگ چــوب ،آلودگیهــای آونــدی
و پوســیدگی میشــوند .خســارت اقتصــادی ناشــی از ایــن عوامــل
بیــش از  1/5میلیــارد دالر در ســال تخمیــن زده شــده اســت.
بــرای کنتــرل ایــن دو عامــل خســارتزا ،معمــوال ترکیبــات
شــیمیایی اســتفاده میشــوند .البتــه بــرای کنتــرل L. botrana
راهــکار اختــال در جفتگیــری نیــز در تاکســتانها بــه کار گرفتــه
میشــود .امــا بــا وجــود اســتفاده از ترکیبــات شــیمیایی ایــن آفــت
ن بــار زیســت
همچنــان طغیــان میکنــد و بــا توجــه بــه آثــار زیــا 

محیطــی کــه ایــن ترکیبــات روی تنــوع زیســتی دارنــد ،بــه شــدت
مــورد انتقــاد هســتند .البتــه هنــوز روش قطعــی و موثــر ،اقتصادی
و ســازگار بــا محیــط زیســت بــرای کنتــرل ایــن عوامــل خســارتزا
ارائــه نشــده اســت امــا بــا جایگزیــن کــردن عوامــل کنتــرل
بیولوژیــک مثــل قارچهــای بیمارگــر حشــرات میتوانیــم بــه
کنتــرل آفــات ،در عیــن دوســتی بــا محیط زیســت امیدوار باشــیم.
 EPFهــا قارچهایــی هســتند کــه بــرای گیاهــان ضــرری
ندارنــد بلکــه بــرای کنتــرل بیولوژیــک بندپایــان آفــت محصــوالت
کشــاورزی ،بــه ویــژه حشــرات اســتفاده میشــوند .ایــن قارچهــا
طیــف وســیعی از گونههــای قارچــی را از دیــد مورفولوژیکــی،
فیلوژنتیکــی و اکولوژیکــی شــامل میشــوند .اگــر چــه  EPFهــا
بــه طــور ویــژه بــرای کنتــرل حشــرات آفــت در اکوسیســتمهای
طبیعــی و مصنوعــی شــناخته شــده اســت ،امــا مطالعــات اخیــر
بــه تازگــی نشــان دادهانــد کــه برخــی از آنهــا اثــرات مهــاری در
رشــد برخــی از عوامــل بیمــاریزای قارچــی نیــز دارنــد .بنابرایــن
بــا گســتردهتر شــدن مطالعــات ،بــه اســتفاده از ایــن دســته EPF
هــا بــرای کنتــرل همزمــان چنــد عامــل خســارتزا در برنامــه
مدیریــت تلفیقــی آفــات ( )IPMمیتــوان بســیار امیــدوار بــود.
در ایــن پژوهــش ،اثــر ســه اســترین یکــی از گونههــای EPF
بــه نــام  Metarhizium anisopliaeبــه طــور همزمــان روی
شــب پــره  L. botranaدر شــرایط آزمایشــگاهی و مزرعــه ،و
قــارچ  E. microthecaدر شــرایط آزمایشــگاهی بررســی شــده
اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش بــه عنــوان پایــه اســتفاده از
 EPFبــه عنــوان عامــل بیوکنتــرل دوگانــه در تاکســتانها بــرای
کنتــرل همزمــان آفــات و بیماریهــا ارائــه میشــود.
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استرینهای EPF

نمونههای Lobesia botrana
اثــرات اســترینهای  M. anisopliaeروی الرو ســن پنجــم،
شــفیره و حشــرات کامــل شــب پــره  L. botranaمشــاهده شــد.
الروهــای تــازه از تخــم بیــرون آمــده از یکــی از کلنیهای پرورشــی
در شــهر مندوســا واقــع در آرژانتیــن جمــع آوری شــدند .از آنجایی
کــه مشــاهدات قبلــی حاکــی از آن بودنــد کــه بــا بــاال رفتــن ســن
الروهــا ،اثــرات بیمارگــری قــارچ روی آنهــا بیشــتر میشــود،
الروهــای ســن پنجــم -ســن آخــر -بــرای آزمایــش انتخاب شــدند.
الروهــا بــا جیــره مصنوعــی کــه در طــول رشــد بــه طــور آزاد
فراهــم شــد تغذیــه شــدند .الروهــا در یــک اتاقــک رشــد بــا دوره
نــوری  16ســاعته ،در دمــای  25±5درجــه سلســیوس و رطوبــت
نســبی  30درصــد الــی  50درصــد نگهــداری شــدند.

نمونههای Eutypella microtheca
نمونههــای قــارچ بیمارگــر گیاهــی  E. microthecaاز یکــی
از تاکســتانهای اســتان ســن خــوآن آرژانتیــن جمــع آوری شــدند.
چهــارده گیــاه کــه عالئــم بیمــاری یوتیپیــوز -شــامل برگهــای
کوچــک و رنــگ پریــده ،ســاقههایی بــا فواصــل میــان گرهــی
کوتــاه و ســخت ،شــاخههای کوتولــه ،چــوب قهــوهای تیــره و
گــوهای ســخت -از تاکســتان انتخــاب شــدند .گیاهــان آلــوده
ریشــه کــن شــدند و بافتهــای آلــوده جــدا و بــه آزمایشــگاه
منتقــل شــدند 2 .تــا  5نمونــه فرعــی نیــز از بافتهــای چوبــی
آلــوده جداســازی شــد .بــه منظــور حــذف میکروارگانیســمهای
غیــر انگلــی (غیــر هــدف) ســطح هــر نمونــه بــه مــدت  30ثانیــه
بــا اتانــول 2 ،دقیقــه بــا محلــول  3/5درصــد ســدیم هیپوکلریــت
و در آخــر دوبــاره  30ثانیــه بــا اتانــول  70درصــد اســتریل شــد.
ســپس نمونههــای فرعــی در پتریهــای حــاوی محیــط کشــت
آگار عصــاره مالــت ( )MEAو ظــروف حــاوی آگار گلوکــز
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اســترینهای  M. anisopliaeاز خــاک تاکســتانهای واقــع
در ســن خــوآن آرژانتیــن تهیــه شــدند .جداســازی اســترینها از
نمونههــای خــاک بــا کمــک الروهــای کــرم آرد ،بــا نــام علمــی
 Tenebrio molitorبــه عنــوان طعمــه صــورت گرفــت .پــس از
آزمایشهــای اولیــه مهارکننــده روی  ،L. botranaســه اســترین
 CEP589 ،CEP413و  CEP591بــرای انجــام آزمایــش
اصلــی انتخــاب و ابتــدا از لحــاظ مورفولوژیکــی و ســپس ژنتیکــی
شناســایی شــدند .اســترینها دارای کنیدیهــای اســتوانهای بــه
طــول  9-5میکرومتــر ،بــه رنــگ ســبز زیتونــی بودنــد.

ســیب زمینــی ( )PGAکشــت داده شــدند .بــه منظــور جلوگیــری
از آلودگــی باکتریایــی و مخمــری ،بــه هــر دو محیــط کشــت 100
میلــی گــرم در میلــی لیتــر استرپتومایســین ســولفات 50 ،میلــی
گــرم در میلــی لیتــر کلرتتراســایکلین هیــدروژن کلریــد 5 ، ،میلــی
گــرم در میلــی لیتــر دی کلــران اضافــه شــد .ظــروف بالفاصلــه در
تاریکــی در یــک اتاقــک رشــد در دمــای  25درجــه سلســیوس
قــرار گرفتنــد و در طــی  4هفتــه بــه طــور روزانــه بررســی شــدند
تــا میســلیومهای جدیــد مشــاهده شــدند .ســپس بــه منظــور
اســتخراج اســترین خالــص قــارچ ،جداســازیهای پــی در پــی
صــورت گرفــت .شناســایی قــارچ بیمارگــر گیاهــی ابتــدا بر اســاس
ویژگیهــای مورفولوژیکــی و ســپس روشهــای مولکولــی صــورت
گرفت.بدیــن منظــور DNA ،ژنــوم قــارچ از میســلیوم در حــال
رشــد روی محیــط کشــت مایــع پپتــون مالــت ( )MPطــی 21
روز بــا کمــک کیــت میکروبــی  DNeasy UltraCleanکشــور
آلمــان ،طبــق پروتــکل ســازنده اســتخراج شــد .ســپس DNA
اســتخراج شــده خالــص ســازی شــد و ناحیــه رونویســی شــده
داخلــی  DNAریبوزومــی ( ITS2 ،ITS1و  )5/8 Sبــا PCR
هماننــد ســازی گردیــد .محصــوالت  PCRبــه منظــور خالــص
ســازی و تعییــن توالــی بــه کــره جنوبــی ارســال شــد.
در نهایــت ،اســترین  CC58به عنوان قــارچ E. microtheca
شــناخته شــد و در یــک مجموعــه کلکســیون قــارچ شناســی واقــع
در آرژانتیــن ،اســتان چوبــوت نگهداری شــد.

اثر  EPFروی  L. botranaدر
آزمایشگاه
ارزیابــی اثــر بیماریزایــی  EPFروی حشــرات در شــرایط
طبیعــی و آزمایشــگاهی ،میتوانــد بــا تکنیکهــای کاربــردی
مختلــف ،نظیــر فروبــردن حشــرات در سوسپانســیون اســپور،
میکــرو اپلیکیشــن موضعــی و یــا اســپری کــردن مســتقیم
فرموالســیونهای  EPFروی حشــرات یــا گیاهــان انجــام شــود.
در ایــن آزمایــش ،بیماریزایــی  M. anisopliaeروی مراحــل
مختلــف رشــدی شــب پرههــا ،بــا روش میکــرو اپلیکیشــن
موضعــی -کــه از ســطح باالتــری از دقــت و ســطح اطمینــان
برخــوردار بــوده و بــرای مقایســه حساســیت مراحــل مختلــف
رشــدی بــه  EPFبهتــر اســت -صــورت گرفــت.
بــرای انجــام آزمایــش در شــرایط آزمایشــگاهی 240 ،الرو
ســن پنجــم ( 240 ،)L5شــفیره ( )PPو  240حشــره کامــل ()Ad
شــب پــره  L. botranaمــورد مشــاهده قــرار گرفتنــد و ســه
اســترین انتخــاب شــده  EPFبــا روش میکــرو اپلیکیشــن موضعــی
روی آنهــا بــه کار رفــت تــا میــزان مــرگ و میــر مشــاهده و ثبــت
شــود EPF .روی شــفیرههای بــدون پیلــه اعمــال شــد.

17

مقالهمروری

فصلنامه علمی دانشجویی گیاهپزشک

18

آزمایش شامل چهار گروه بود:
 )1حشرات تیمار شده با استرین CEP413
 )2حشرات تیمار شده با استرین CEP589
 )3حشرات تیمار شده با استرین CEP591
 )4تیمــار شــاهد (حشــرات تیمــار شــده بــا محلــول فاقــد هــر
گونــه اســترین )EPF
حشــرات هــر گــروه بــه صــورت موضعــی بــا یــک قطــره 1
میکــرو لیتــری از اســترین مربــوط بــه گــروه خــود تیمــار شــدند.
گــروه تیمــار شــاهد نیــز بــا  1میکــرو لیتــر آب مقطــر تیمــار
شــد .میــزان مــرگ و میــر بــا اســتفاده از زیــر مجموع ـهای از 20
فــرد در هــر تکــرار انــدازه گیــری شــد .پــس از اعمــال قارچهــا،
همــه الروهــای ســن پنجــم ،شــفیرهها و حشــرات کامــل شــب
پــره  L. botranaبــا دقــت بــه پتریهــای اســتریل  90میلــی
متــری پوشــانده شــده توســط کاغــذ صافــی اســتریل منتقــل
شــدند .بالفاصلــه ظــروف پتــری در اتاقکهــای رشــد در دمــای
 27درجــه سلســیوس انکوبــه شــدند .بــا توجــه بــه رقابــت شــدید
الروهــا بــرای غــذا ،یــک رژیــم غذایــی مصنوعــی بــه صــورت آزاد
در طــول آزمایــش در اختیــار الروهــا قــرار گرفــت .حشــرات کامــل
بــا دقــت بالفاصلــه پــس از اتمــام مرحلــه شــفیرگی تلقیــح شــدند
و بــه ســینیهای پالســتیکی  20در  10در  15ســانتی متــری
منتقــل شــدند .حشــرات کامــل در طــول آزمایــش بــا محلــول
آســکوربیک اســید  5درصــد بــا اســتفاده از ســرنگ پالســتیکی
تغذیــه شــدند .از آنجایــی کــه مــرگ و میــر در دورههــای طوالنــی
مــدت نمیتوانــد معــرف شــرایط مزرعــه باشــد ،نــرخ مــرگ و میــر
الروهــای ســن پنجــم ،شــفیرهها و حشــرات کامــل L. botrana
تــا روز هفتــم آزمایــش انــدازه گیــری شــد .شــب پرههــای
کشــته شــده بــه دقــت از پتریهــا خــارج شــدند تــا از انتقــال
افــق جلوگیــری شــود .بــرای جلوگیــری از فــرار حشــرات کامــل
ازســینی ،کشــته شــدهها تــا پایــان آزمایــش خــارج نشــدند .بــرای
بــه دســت آوردن میــزان مــرگ و میــر تصحیــح شــده ( )CMاز
معادلــه ابــوت اســتفاده شــد.

اثر  EPFروی  L. botranaدر مزرعه
بــر اســاس مــرگ و میــر تصحیــح شــده ( )CMکــه در
آزمایشــگاه مشــاهده شــد ،یکــی از اســترینهای M. anisopliae
بــه نــام  CEP591بــرای آزمایشهــای مزرع ـهای انتخــاب شــد.
آزمایــش در طــول یــک ســال -از ســپتامبر  2018تــا مــارس
 -2019در فصلهــای مختلــف تکــرار شــد .فصــل اول :در بهــار،
وقتــی درختــان رشــد کافــی داشــتند و گل آذینهــای آنهــا
بــه خوبــی نمایــان شــده بــود .فصــل دوم :در اوایــل تابســتان،
وقتــی خوشــهها هنــوز توســعه نیافتــه بودنــد .فصــل ســوم :در
اواخرتابســتان ،کــه ابتــدای رســیدگی انگورهــا بــود .آزمایشهــا
در یکــی از مــزارع آزمایشــی واقــع در ســن خــوآن آرژانتیــن ،کــه
از ســال  2011در آن کشــت انگــور صــورت گرفتــه بــود ،انجــام

شــد .آزمایــش در مســاحت حــدود  4/63هکتــار صــورت پذیرفــت.
از  45روز قبــل از آزمایــش یــا در طــول آزمایــش ،هیــچ گونــه
آفتکــش شــیمیایی یــا بیولوژیکــی بــه تاکهــا اضافــه نشــد .بــرای
جلوگیــری از شــفیره شــدن ،در آزمایــش از الروهــای تــازه از تخــم
بیــرون آمــده ســن ســوم ( )L3و چهــارم ( )L4شــب پــره اســتفاده
شــد .آزمایــش شــامل  2تیمــار بــود EPF :مثبــت و  EPFمنفــی؛
و هــر تیمــار  6تکــرار داشــت .از تکنیــک میکــرو اپلیکیشــن
اســتفاده شــد و در تیمــار  EPFمثبــت ،روی  20الرو بــه طــور
موضعــی  1میکــرو لیتــر قطــره اســترین  CEP591اعمــال شــد.
روی تیمــار دوم ،یعنــی تیمــار شــاهد 1 ،میکرولیتــر آب مقطــر
اســتریل اعمــال شــد .ســپس الروهــا بــه مزرعــه آزمایشــی بــرده
شــدند و بــا دقــت بــه تعــداد  20الرو بــه ازای هــر خوشــه ،روی
خوشــهها قــرار گرفتنــد .خوشــههای انگــور بالفاصلــه بــا تــوری
پارچـهای بــه قطــر منفــذ  500در  500میکرومتر پوشــانده شــدند.
ســپس از بــاالی هــر تــوری بــه محــور راشــیس خوش ـهها یــک
نــوار پارچــهای متصــل شــد تــا هــر واحــد آزمایشــی محصــور
شــود .بدیــن ترتیــب ،یــک سیســتم بســته بــه وجــود آمــد تــا از
ورود و خــروج حشــرات بــه واحدهــای آزمایشــی جلوگیــری شــود.
هــر تیمــار از ســایر تیمارهــا حداقــل  20متــر فاصلــه داشــت.
بعــداز  7روز ،خوشـهها بــه دقــت از درخــت جــدا شــدند و ظــروف
پالســتیکی دربســته بــه آزمایشــگاه منتقــل شــدند تــا مــرگ و
میــر الروهــا مشــخص شــود .دمــای محیــط و رطوبــت نســبی در
طــول هــر ســه فصــل ،از یــک ایســتگاه هواشناســی خــودکار بــه
دســت آمــد.

ارزیابی رشد E. microtheca
مــا میــزان مهــاری ســه اســترین ،CEP589 ،CEP413
و  CEP591را بــر روی رشــد اســترین  CC58قــارچ E.
 microthecaبررســی کردیــم .اســترین  CC58در ایــن
مطالعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،زیــرا فراوانتریــن اســترین
بیمــاریزای گیاهــی موثــر بــر تاکهــای مــورد مطالعــه بــود.
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 .1کنترل بیولوژیک  L. botranaدر
آزمایشگاه
تمامــی اســترینهای  M. anisopliaeبــه کار رفتــه در ایــن
آزمایــش ،قــادر بــه آلــوده ســازی تمامــی مراحــل رشــدی کــرم
خوشــه خــوار انگــور ،از قبیــل الرو ســن پنجــم ( ،)L5شــفیره
( )Ppو حشــرات کامــل ( )Adبودنــد (تصویــر  -1الــف تــا ج بــه
ترتیــب) .هیــچ تفــاوت معنــی داری بیــن اثــر  EPFروی L5
( F=0/22و  )P= 0/8097و  F=0/12( Adو  )P=0/8905مشــاهده
نشــد .امــا در مــورد اثــر روی مرحلــه  ،Ppتفاوتهــا معنــی دار
بودنــد ( F=33/25و  .)P=0/0006اثــر اســترین 99/9( CEP591
درصــد) روی کنتــرل مرحلــه  Ppبیشــتر از اســترین CEP589
( 81/6درصــد) و  79/98( CEP413درصــد) بــود (تصویــر  .)2در
کل ،مــرگ و میــر گــروه تیمــار شــاهد در همــه مــوارد کمتــر از
 15درصــد بــود.

ب
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اســترینهای  ،CEP589 ،CEP413و  CEP591بــا CC58
در ظــروف پتــری جداگانــه حــاوی محیــط کشــت آگار گلوکــز
ســیب زمینــی ( )PGAکشــت داده شــدند .بــرای رســیدن بــه این
هــدف ،یــک دیســک میســلیوم  5میلیمتــری ،کــه از لبههــای
یــک کشــت  10روزه  CC58بــه دســت آمــده بــود ،در مرکــز
ظــرف حــاوی  20میلیلیتــر  PGAقــرار داده شــد .بالفاصلــه،
چهــار دیســک از یــک اســترین ( EPFاز کشــتهای  10روزه)
بــا قطــری مشــابه بــا اســترین  CC58در چهــار محــل تقریبــاً
 3ســانتیمتر از مرکــز ظــرف پتــری قــرار داده شــد .ظــروف
پتــری بــرای جلوگیــری از ریــزش کنیدیهــا بــر روی محیــط
آگار وارونــه شــدند و ســپس در تاریکــی در دمــای  28±2درجــه
سلســیوس انکوبــه شــدند .رشــد کلنــی  E. microthecaهــر
 96ســاعت در دو محــور عمــود بــر هــم ،در طــول  20روز بعــد
زیــر استریومیکروســکوپ بــا اســتفاده از کولیــس دیجیتــال انــدازه
گیــری شــد .کنتــرل بــا اندازهگیــری رشــد شــعاعی اســترین E.
 microthecaکــه در حــال رشــد جداگانــه (دیســکهای آگار
بــدون  )EPFروی ظــروف پتــری جداگانــه (نشــان دهنــده رشــد
بالقــوه اســترین  )E. microthecaتعییــن شــد .درصــد بــازداری
رشــد ( )GIبــا فرمــول زیــر محاســبه شــد:
GI (%)=((A-B)/A)×100
کــه در آن  Aنشــان دهنــده رشــد شــعاعی (میلــی متــر) تیمــار
شــاهد و  Bنشــان دهنــده رشــد شــعاعی (میلــی متــر) پاتــوژن
تحــت تاثیــر  EPFاســت .ســه پلیــت تکــراری بــرای هــر ترکیــب
اســترین بیمــاریزای گیاهــی و  EPFو بــرای تیمــار شــاهد تهیــه
شــد.

نتایج

الف

آنالیزهای آماری
اثــر اســترینهای  CEP589 ،CEP413و CEP591
روی نــرخ مــرگ و میــر الروهــای ســن پنجــم ( ،)L5شــفیرهها
( )Ppو حشــرات کامــل ( )Adشــب پــره  L. botranaدر
آزمایشــگاه بــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس یــک طرفــه (عامــل
مســتقل :اســترین  ،EPFمتغیــر پاســخ :مــرگ و میــر تصحیــح
شــده ( ))CMآنالیــز شــد .اثــر اســترین  CEP591روی شــب
پــره در مزرعــه نیــز بــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس یــک طرفــه
(عامــل مســتقل :فصــل ســال ،متغیــر پاســخ :مــرگ و میــر
تصحیــح شــده ( )CMآنالیــز شــد .اثــرات آنتاگونیســتی EPF
روی رشــد قــارچ  E. microthecaنیــز بــا تحلیــل واریانــس
یــک طرفــه (عامــل مســتقل :اســترینهای  ،EPFمتغیــر پاســخ:
درصــد مهــار رشــد پاتــوژن) تحلیــل شــد .آزمــون  LSDفیشــر
بــرای تجزیــه و تحلیــل تفاوتهــای هــر تیمــار انجــام شــد.

ج
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تصویــر  -1اثــر  EPFروی  .Lobesia botranaاثــر بخشــی
آلودگــی اســترینهای  Metarhizium anisopliaeروی الرو
(الــف) ،شــفیره (ب) و حشــره کامــل (ج) قابــل مشــاهده اســت.

مرگ و میر تصحیح شده ()%

مقالهمروری

فصلنامه علمی دانشجویی گیاهپزشک

تصویــر  -2درصــد مــرگ و میــر تصحیــح
شــده الرو ،شــفیره و حشــره کامــل Lobesia
 botranaتحــت تاثیــر ســه اســترین
،Metarhizium anisopliae (CEP413
 CEP589و  .)CEP591میانگیــن درصــدی
( SD ±انحــراف معیــار) افــراد آلــوده شــده در
ســه تکــرار نشــان داده شــده اســت .حــروف
متفــاوت نشــان دهنــده تفــاوت معنــی دار
بیــن تیمارهــا در هــر مرحلــه رشــدی L.
 botranaاســت ( LSDفیشــر؛ .)P>0/05

استرینهای EPF

 .2کنترل بیولوژیک  L. botranaدر
مزرعه

 .3اثرات بازدارندگی  EPFروی رشد E.
microtheca

در شــرایط مزرعــه ،الرو کــرم خوشــه خــوار انگــور در تمــام
فصــول یــاد شــده بــه  EPFحســاس بودنــد .بــا ایــن حــال،
مــرگ و میــر آنهــا بــه طــور معنــا داری تحــت تاثیــر فصــل بــود
( F=6/92و  .)P=0/0074بــه طــور کلــی ،الروهــا در ابتــدای بهــار
( 91درصــد) و ابتــدای تابســتان ( 81/5درصــد) نســبت بــه اواخــر
تابســتان ،حساســیت بیشــتری بــه اســترین  CEP591داشــتند
(جــدول  .)1در انتهــای تابســتان ،درصــد مــرگ و میــر تصحیــح
شــده بــه طــور محسوســی بــه  64/9درصــد کاهــش یافــت .مــرگ
و میــر الروهــای گــروه شــاهد در طــول فصــول نســبتا ثابــت بــود
( F=1/11و  )P=0/3551کــه  5درصــد گــرد شــدهاند.

رشــد  E. microthecaبــه طــور معنــا داری بــا اثــر
بازدارندگــی  EPFمواجــه شــد ( F=151/49و  .)P>0/0001در
رشــد قارچهــای تیمــار شــده بــا اســترین CEP589 ،CEP413
و  CEP591کاهــش معنــا داری نســبت بــه تیمار شــاهد مشــاهده
شــد (تصویــر  .)3در انتهــای آزمایــش بعــد از  480ســاعت ،درصــد
بازدارندگــی اســترین  )12/24±%65/2( CEP413بــه طــور
معنــاداری بیشــتر از  )10/11±%55/07( CEP591و CEP589
( )9/12±%50/27بــود ( F=7/8و .)P=0/0013
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مهار رشد )%( E. microtheca

زمان

تصویــر  -3درصــد مهــار رشــد قــارچ
Eutypella
گیاهــی
بیمــاریزای
 microthecaتحــت تاثیــر Metarhizium
،CEP413
(اســترین
anisopliae
 CEP589و  )CEP591در طــی  20روز.
کنتــرل شــامل پالکهــای آگار بــدون اســپور
قارچــی بــود .درصــد میانگیــن ( SD ±انحراف
معیــار) نشــان دهنــده ســه تکــرار اســت.
تفــاوت بیــن تیمارهــا در هــر بــازه زمانــی
معنــی دار اســت ( LSDفیشــر؛ .)P>0/05
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بحث

اســترینهای  M. anisopliaeدر کنتــرل دو عامــل
خســارتزای انگــور در شــرایط طبیعــی و آزمایشــگاهی بســیار
موثــر بودنــد .اســترینهای  EPFموجــب مــرگ و میــر بــاالی
تمــام مراحــل رشــدی کــرم خوشــه خــوار انگــور و مهــار رشــد
قــارچ بیمارگــر گیاهــی  E. microthecaشــدند .بــه طــور کلــی،
ســه اســترین  M. anisopliaeدر کنتــرل کــرم خوشــه خــوار
انگــور در مراحــل الرو ســن پنجــم ،شــفیره و حشــره کامــل
بســیار موثــر بودنــد .میانگیــن مــرگ و میــر تصحیــح شــده در
مــورد الروهــای تیمــار شــده بــا  EPFبیــش از درصــد بــود ،در
حالیکــه ایــن عــدد در مــورد شــفیره و حشــره کامــل بیــش از 85
درصــد بــود .بــا ایــن حــال ،مــرگ و میــر تصحیــح شــده بــرای
شــفیرههای تیمــار شــده بــا اســترین  CEP591بــه طــور معنــا
داری بیشــتر از دو اســترین دیگــر بــود و تقریبــا موجــب مــرگ
صــد درصــدی شــفیرهها شــد .ایــن نتیجــه زمانــی اهمیــت پیــدا
میکنــد کــه مــا میدانیــم مرحلــه شــفیرگی در گونههــای
بــال پولــک داران ،ســخت بالپوشــان و سوســریها نســبت
بــه بقیــه مراحــل رشــدی مقاومــت باالتــری بــه عفونتهــای
قارچــی دارد .مطابــق نتایــج بــه دســت آمــده ،در پژوهشهــای
قبلــی نیــز تاثیــر  EPFدر مراحــل نابالــغ رشــدی کــرم خوشــه
خــوار انگــور ،از قبیــل الرو و شــفیره بررســی شــده بــود .بــه طــور
مشــابه ،پژوهــش اخیــر نشــان داد دو قــارچ  Metarhiziumو
 Beauveriaکــه از خــاک تاکســتانهای آرژانتیــن جداســازی
شــده بودنــد ،علیــه الرو ســن پنجــم کــرم خوشــه خــوار انگــور در
شــرایط آزمایشــگاهی موثــر هســتند .عــاوه بــر آن ،پژوهشهــای
انجــام شــده نشــان میدهــد کــه  Metarhiziumیــک جنــس
 EPFموفــق در کنتــرل بیولوژیــک برخــی از بــال پولــک داران
آفــت از قبیــل  Spodoptera frugiperda، S. lituraو Tuta
 absolutaو  Plutella xylostellaمیباشــد و ایــن نشــان
میدهــد کــه اســترینهای ایــن جنــس ،ایــن توانایــی را دارنــد
کــه بــه عنــوان آفتکــش زیســتی علیــه چندیــن گونــه آفــت بــال
پولکــی اســتفاده شــود.
پژوهشهــای قبلــی در زمینــه تاثیــر اســترینهای  EPFروی

کنتــرل  ،L. botranaبــه طــور ویــژه روی یــک مرحلــه رشــدی
خــاص در چرخــه زندگــی ایــن حشــره تمرکــز کــرده بودنــد .در
ایــن پژوهــش ،ایــن تاثیــر روی تمامــی مراحــل مختلــف رشــدی،
از قبیــل الرو ،شــفیره و حشــره کامــل  L. botranaدر شــرایط
آزمایشــگاهی بررســی شــد .نتایــج ایــن پژوهــش ،بــا ســایر
پژوهشهایــی کــه نقــش اســترینهای  EPFرا بــه عنــوان یــک
روش کارآمــد در کنتــرل تمــام مرحــل رشــدی حشــرات آفــت
نظیــر Dermanyssus gallinae، Tetranychus urticae،
 Megalurothrips sjostedtiو  S. lituraبررســی کردهانــد،
تطابــق دارد .تفــاوت در اثــر بخشــی  EPFبیــن مرحلــه الروی و
شــفیرگی  L. botranaممکــن اســت بــا دوره پوســت انــدازی
بیــن دو مرحلــه مرتبــط باشــد .در مرحلــه الروی ،برخــاف مرحلــه
شــفیرگی ،ممکــن اســت فواصــل زمانــی بیــن پوســت اندازیهــای
متوالــی کوتاهتــر باشــد کــه ایــن عامــل مهمــی در مقاومــت حشــره
بــه عفونــت قارچــی گــزارش شــده اســت.
در مزرعــه ،اســترین  CEP591در مــرگ و میــر الروهــای
 L. botranaدر طــول فصــول موثــر نشــان داده شــد .بــا ایــن
حــال ،اثــر  CEP591در کنتــرل  L. botranaبــه فصــل ســال
بســتگی داشــت .در انتهــای تابســتان CEP591 ،بیماریزایــی
کمتــری روی  L. botranaداشــت و موجــب شــد مــرگ و میــر
حــدود  64درصــد باشــد کــه نســبت بــه دو فصــل دیگــر ،کــه
مــرگ و میــر الروهــا در دامنــه  81درصــد تــا  91درصــد متغیــر
بــود ،کمتــر باشــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا پژوهشهــای قبلــی،
کــه حاکــی از آن بودنــد کــه در مقایســه بــا شــرایط آزمایشــگاهی،
رونــد تاثیــر کنتــرل بیولوژیــک  EPFروی حشــرات آفــت در
شــرایط مزرعــه ،یــک ســیر نزولــی دارد .بــرای مثــال ،رودریگــز و
همکارانــش مشــاهده کردنــد کــه دز  M. anisopliaeکــه بــرای
کشــتن پنجــاه درصــد کنههــای  Varroa destructorالزم
بــود ،در شــرایط آزمایشــگاهی بــه طــرز قابــل توجهــی نســبت
بــه دز الزم در شــرایط طبیعــی مزرعــه کمتــر بــود .مشــاهدات
مشــابهی توســط آلتیمیــرا و همکارانــش صــورت گرفــت کــه از
 Beauveria pseudobassianaبــرای کنتــرل L. botrana
در شــرایط آزمایشــگاهی و طبیعــی اســتفاده شــده بــود .ایــن تنوع
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جــدول  -1مــرگ و میــر تصحیــح شــده ( SD ±انحــراف معیــار) بــرای الروهــای  L3و  L4شــب پــره  Lobesia botranaتحــت تاثیــر
( Metarhizium anisopliaeاســترین  )CEP591در شــرایط مزرعــه .تمامــی آزمایشهــا در شــرایط طبیعــی یــک تاکســتان در ســن
خــوآن آرژانتیــن صــورت گرفتنــد .آزمایــش از ابتــدای بهــار ( )S1شــروع شــد و تــا ابتــدای تابســتان ( )S2و انتهــای تابســتان ( ،)S3کــه
دوره کامــل رشــدی انگــور اســت ،انجــام گرفــت .حــرف  aو  bتفــاوت معنــا داری را بیــن فصــول نشــان میدهــد ( LSDفیشــر.)P>0/05 ،
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در اثــر بخشــی  EPFدر شــرایط طبیعــی و آزمایشــگاهی ممکــن
اســت بــا عوامــل غیــر زیســتی از جملــه دمــا ،رطوبــت نســبی و
تابــش فرابنفــش کــه بــر برخــی از فرایندهــای فیزیولوژیکــی نظیــر
کنیدیزایــی تاثیــر میگذارنــد ،در ارتبــاط باشــد.
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ســه اســترین M. anisopliae
در مهــار رشــد  E. microthecaدر طــول  20روز در دمــای 28
درجــه سلســیوس در تاریکــی تاثیــر داشــتند .هــر ســه اســترین به
طــور معنــا داری رشــد قــارچ را تــا بیــش از  50درصد مهــار کردند.
اســترین  CEP413نســبت بــه دو اســترین دیگــر ،در مهــار رشــد
و تکثیــر  E. microthecaتاثیــر بیشــتری داشــت .گونههــای
مختلــف  EPFمانند Beauveria bassiana، Metarhizium
 brunneum، M. anisopliae، Lecanicillium lecaniiو
 Isaria javanicaبــه عنــوان گزینههــای مناســب بــرای کنتــرل
قارچهــای بیمــاریزای گیاهــی ماننــد Rhizoctonia solani،
 Pythium myriotylum، Sphaerotheca fuligineaو
 Botrytis cinereaشــناخته شــدهاند .بــا ایــن حــال ،طبــق
گزارشهــای تهیــه شــده ،ایــن اولیــن بــاری اســت کــه اثــر
آنتاگونیســتی قــارچ  M. anisopliaeروی E. microtheca
بررســی میشــود و مطالعــات نشــان میدهــد کــه اســترینهای
 M. anisopliaeمیتواننــد گزینههــای مناســبی بــرای کنتــرل
بیولوژیــک یکــی از مهمتریــن بیمارگرهــای انگــور بــه کار رونــد.
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ایــن پژوهش نشــان داد کــه ســه اســترین M. anisopliae
در آلودگــی و کشــتن مراحــل مختلــف رشــدی شــب پــره
 L. botranaدر شــرایط طبیعــی و آزمایشــگاهی تاثیــر بــه
س ـزایی داشــتند .عــاوه بــر آن ،همیــن ســه اســترین قــادر
بودنــد در شــرایط آزمایشــگاهی ،رشــد قــارچ بیمــاریزای
گیاهــی  E. microthecaرا مهــار کننــد .نتایــج حاکــی از
آن بــود کــه اســترینهای  M. anisopliaeمیتواننــد در

برنامههــای مدیریــت تلفیقــی آفــات ( )IPMبــه منظــور
تزای انگــور در تاکســتانها مــورد
کنتــرل عوامــل خســار 
اســتفاده قـرار بگیرنــد .بــا ایــن حــال ،تحقیقــات بیشــتری
در زمینــه بهبــود و حفــظ اثــر بخشــی  EPFدر شــرایط
طبیعــی ،بــه ویــژه در شـرایط مختلــف محیطــی الزم اســت.
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مطالعــه بــر روی ویروسهــای گیاهــی از ســال 1886
شــروع شــده اســت؛ زمانــی کــه مایــر گــزارش کــرد کــه بیمــاری
موزائیــک توتــون بــه وســیله تزریــق عصــاره از گیاهــان توتــون
آلــوده بــه گیاهــان ســالم قابــل انتقــال اســت .بیجرنیــک در ســال
 1898نتیجــه گرفــت کــه موزائیــک توتــون توســط یــک موجــود
ناشــناخته ایجــاد میشــود کــه او آنهــا را ویــروس نامیــد.
ویــروس یــک مجموعــه از یــک یــا چنــد نوکلئیــک اســید
اســت کــه در داخــل یــک پوشــش پروتئینــی محافظــت
میشــود و در بعضــی از مــوارد ایــن پوشــش عــاوه بــر پروتئیــن
ممکــن اســت لیپیــد هــم داشــته باشــد .ایــن پکیــج توانایــی
تکثیــر و هماننــد ســازی در داخــل ســلول میزبــان را دارنــد.
ویروسهــا فاقــد ســاختار ســلولی هســتند و رشــد و
نمــو در ویــروس هــا صــورت نمیگیــرد ،در نتیجــه ویــروس
زنــده نیســت و در زمــره موجــودات زنــده قــرار نمیگیــرد
امــا ویروسهــا در واقــع بخشــی از شــبکه حیــات را تشــکیل
میدهنــد .ویروسهــا تنهــا درون ســلول موجــودات دیگــر
قــادر بــه تکثیــر هســتند و همــه آن هــا انــگل اجباریانــد.
بیماریهــای ویروســی گیاهــی باعــث کاهــش شــدید
عملکــرد محصــوالت از لحــاظ کمــی و کیفــی در سراســر جهــان
میشــوند .کاهــش محصــول و خســارت اقتصــادی ناشــی از
آن را میتــوان از طریــق کنتــرل همــه گیــری بــا اســتفاده
از روشهایــی کــه منابــع آلودگــی ویــروس را کاهــش داده
یــا از انتشــار ویــروس جلوگیــری میکننــد ،محــدود نمــود.

بیماریهــای ویروســی باعــث خســارتهای زیــادی در
عملکــرد محصــول میشــوند و بــرای مــدت طوالنــی محدودیتــی
بــرای توســعه پایــدار تولیــد کشــاورزی بودهانــد .روشهــای
متعــددی بــرای کنتــرل بیماریهــای ویروســی وجــود دارد
کــه همگــی معطــوف بــه پیشــگیری از آلودگــی هســتند؛ زیــرا
نمیتــوان آنگونــه کــه بــرای مبــارزه بــا قارچهــا و باکتریهــا از
قارچکــش و یــا باکتریکــش اســتفاده میشــود بــرای ویروسهــا
نیــز در ســطح مزرع ـهای و بــا صرفــه اقتصــادی اســتفاده کــرد.
اســتراتژیهای کلــی کنتــرل بیماریهــای ویروســی همگــی
پیشــگیرانه و بــه منظــور جلوگیــری از آلــوده شــدن گیــاه در
مزرعــه و یــا اســتقرار ویــروس در منطقــه میباشــند کــه عبارتنــد
از:
 )1ریشــه کنــی منبــع آلودگــی بــرای جلوگیری از دسترســی
ویــروس بــه محصــول
 )2کاهش گسترش بیماری با کنترل ناقلین ویروس
 )3بهکارگیــری گیاهــان ســالم و کاشــت بــذور عــاری از
ویــروس
 )4استفاده از گیاهان مقاوم به ویروس
کاشــت بــذر و نهــال ســالم یکــی از اساســیترین اقداماتــی
اســت کــه بــرای پیشــگیری از بیماریهــای گیاهــی بــه ویــژه
آلودگیهــای ویروســی در مزرعــه انجــام میگیــرد .ایــن اقــدام،
بــه ویــژه در مــورد بیماریهــای ویروســی کــه بــذر زاد هســتند
حائــز اهمیــت بیشــتری اســت؛ چــرا کــه بــذر میتوانــد مایــه
آلودگــی اولیــه بــرای بیمــاری باشــد و پــس از کاشــته شــدن در
مزرعــه ،بیمــاری توســط ناقلیــن دیگــر مثــل حشــرات بــه گیاهــان
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کشت بافت گیاهی چیست؟
کشــت بافــت تکثیــر غیــر جنســی گیاهــان ،در شــرایط
آزمایشــگاهی در محیــط غذایــی مناســب و تحت شــرایط اســتریل،
شــامل کشــت پروتوپالســت ،کشــت ســلول ،کشــت بافت و کشــت
انــدام میباشــد.
ایــن تکنیــک بــر پایــه ســه ویژگــی گیاهــان اســتوار اســت.
ایــن ویژگیهــا عبارتنــد از:
 :Totipotencyبــه معنــی قابلیــت و توانایــی ذاتــی یــک
ســلول بــرای تبدیــل بــه یــک گیــاه کامــل در شــرایط مناســب
اســت .اگرچــه هــر ســلول دارای خاصیــت توتــی پوتنســی اســت،
امــا ایــن خاصیــت در گیــاه بــروز نمیکنــد .علــت آن میــان
کنــش بیــن سلولهاســت کــه در هــر جانــدار پرســلولی حالــت
خودمختــاری ســلولها ،حــذف یــا مهــار شــده تــا هماهنگــی الزم
بــرای تشــکیل بافتهــا ،اندامهــا ،رفتــار زیســتی و فیزیولــوژی و
کار موجــود برقــرار شــود.
 :Dediffrentiationیعنــی ظرفیــت ســلولهای بالــغ بــرای
برگشــت بــه حالــت مریســتمی در کشــت بافــت و ســلول اغلــب
ســلولها تمایــز یافتــه هســتند و ایــن ســلولها بــه تدریــج آثــار
تمایــز را از دســت میدهنــد و بــه صــورت ســلولهای شــبه
مریســتمی برمیگردنــد .البتــه ایــن بافتهــا ابتــدا بــه مریســتم
پســین تغییــر یافتــه و ســپس ادامــه تحــوالت آنهــا را تــا حــد
مریســتمهای نخســتین یــا اولیــه تغییــر میدهــد.
 :Competencyشــامل قابلیــت ذاتــی یــک ســلول یــا
بافــت مشــخص بــرای رشــد در مســیر ویــژه و مشــخص اســت.
مثــا ســلولهایی قــادر بــه تولیــد جنیــن هســتند کــه از نظــر

فاکتورهای موثر در کشت بافت
این عوامل به طور خالصه عبارتند از:
محیــط کشــت :شــامل مــواد معدنــی ،تنظیــم کنندههــای
رشــد ،منبــع کربــن و ســایر مــواد افزودنــی بــه محیــط
فاکتورهــای محیطــی :شــامل نــور ،دمــا ،فتوپریــود ،شــرایط
اســتریل ،محیــط کشــت
ریزنمونــه :شــامل ســن ،انــدازه ،محــل ریزنمونــه روی گیــاه
مــادری ،وضعیــت فیزیولوژیکــی گیــاه مــادری
ژنتیــک :پاســخگویی ریــز نمونههــا در کشــت بافــت وابســته
بــه ژنوتیــپ اســت .در بســیاری از مــوارد ژنوتیپهــای یــک گونــه
پاس ـخهای متفــاوت در شــرایط یکســان درون شیش ـهای از خــود
نشــان میدهنــد .یکــی از اهــداف کشــت درون شیشـهای ،حــذف
بیماریهــا و تولیــد گیاهــان عــاری از بیمــاری اســت.
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ســالم منتقــل شــده و تمــام مزرعــه را آلــوده نمایــد .بنابرایــن
جلوگیــری از آلودگــی توســط بــذر آلــوده در ایــن نــوع بیماریهــا
میتوانــد در کاهــش خســارت محصــول و جلوگیــری از آلودگــی
اولیــه مؤثــر باشــد.
دربرنامههــای بــ ه نــژادی گیاهــان مختلــف نیــز مقایســه
عملکــرد ارقــام اصــاح شــده زمانــی بــه واقعیــت نزدیکتــر
خواهــد بــود کــه ارقــام و الینهــای مــورد آزمایــش عــاری از
ویــروس باشــند .از طــرف دیگــر در نگهــداری و توزیــع ژرم پالســم
گیاهــان در بانکهــای ژن نیــز الزم اســت ژرم پالســم نگهــداری
شــده در کلکســیونهای بانــک ژن تمامــاً عــاری از آلودگــی
باشــند تــا موجبــات توزیــع و گســترش آن بــه مناطــق دیگــر
فراهــم گــردد.
در تمــام مــوارد ذکــر شــده تکنیکهــای درمــان گیاهــان بــه
منظــور حــذف ویــروس و یــا عامــل آلودگــی از آنهــا ،روشهــای
عــاری ســازی بــذور و اندامهــای تکثیــری دیگــر و فرآیندهــای
کشــت بافــت گیاهــی بــا هــدف تهیــه گیاهــان ســالم و بــه دنبــال
آن بــه دســت آوردن بــذور ســالم میتواننــد بــه کمــک محققیــن
بیاینــد.

مرفولوژنتیکی قابلیت جنین زایی را داشته باشند.

انواع کشت درون شیشهای
کشــت گیــاه کامــل :یــک بــذر ممکــن اســت در شــرایط
درون شیش ـهای کشــت گــردد و یــک گیاهچــه و در نهایــت یــک
گیــاه کامــل تولیــد شــود؛ مثــل گل ارکیــده.
کشــت جنیــن :در ایــن نــوع کشــت ،پــس از حــذف
پوســتههای بــذر ،جنیــن جــدا شــده و کشــت میشــود.
کشــت انــدام و بافــت :در ایــن حالــت انــدام یــا بافــت
گیاهــی جــدا شــده ،در شــرایط درون شیشــهای رشــد میکنــد.
کشــت کالــوس :بــه تولیــد تــوده ســلولی تمایــز نیافتــه از
کشــت یــک بافــت خــاص در شــرایط درون شیشــهای ،کشــت
کالــوس گفتــه میشــود.
کشــت ســلول :کشــت ســلولهای منفــرد کــه بــه کمــک
آنزیمهــا یــا روشهــای مکانیکــی از بافــت گیاهــی بدســت
میآیــد ،کشــت ســلول نامیــده میشــود.
کشــت پروتوپالســت :کشــت پروتوپالســت را ممکــن اســت
مرحلــه بعــدی کشــت سوسپانســیون در نظــر گرفــت .بــه عبارتــی
بــا هضــم دیــواره ســلولهای تشــکیل دهنــده سوسپانیســون
ســلولی بــا آنزیــم ســلوالز ،پروتوپالســتها جــدا میشــوند.
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محیــط کشــتهایی کــه بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد عبارتنــد از ،MS، DKW :گامبــورگ( ، )B5وایــت،
نــاب ،هلــر ،نیــچ ،نیومــن و..
.غلظــت نمــک در محیــط کشــت  MSبــاال میباشــد و در
محیــط کشــت نــاب کمتریــن غلظــت نمــک را شــاهد هســتیم.
لــذا در هنــگام کشــت گیاهــان حســاس بــه شــوری ،از محیــط
کشــتهای هلــر و نــاب اســتفاده میکنیــم و یــا اینکــه غلظــت
نمــک محیــط  MSرا بــه نصــف تقلیــل میدهیــم .کاربــرد و نــوع
محیــط کشــت مــورد اســتفاده بســتگی بــه نــوع ،ســن ریزنمونــه و
هــدف از کشــت دارد.

مواد غذایی و عناصر الزم در محیط کشت
 )1عناصــر ماکــرو :ایــن مــواد بــه مقــداری بیــش از 0/5
میلــی مــول بــر لیتــر ،مــورد نیــاز گیــاه مــی باشــند .ایــن عناصــر
شــامل :کلســیم ( ،)Caپتاســیم ( ،)Kفســفر ( ،)Pنیتــروژن (،)N
گوگــرد ( )Sو منیزیــم ( )Mgهســتند .معمــوالً عناصــر معدنــی
ماکــرو بــه صــورت اســتوک ســاخته و در یخچــال نگهــداری مــی
شــوند.
 )2عناصــر میکــرو :ایــن مــواد بــه مقــداری کمتــر از 0/5
میلــی مــول بــر لیتــر مــورد نیــاز گیــاه مــی باشــند .ایــن عناصــر
شــامل آهــن ( ،)Feمولیبــدن ( ،)Moمونــو اکســید کربــن (،)CO
روی ( ،)Znبــور ( ،)Bمــس ( ،)Cuیــد ( )Iو منگنــز ()Mn
میباشــند.
در میــان ایــن عناصــر فقــط آهــن بــه صــورت اســتوک
جداگانــه و بقیــه عناصــر بــه صــورت یــک اســتوک ( اســتوک
میکــرو) ســاخته میشــوند.
 )3هیدراتهــای کربــن یــا قندهــا :افــزودن قنــد در
محیــط کشــت کامــ ً
ا ضــروری اســت .معمــوالً قنــد ســاکاروز،
فروکتــوز ،گلوکــز اســتفاده میشــود .میــزان غلظــت قنــد افــزوده
شــده بــه محیــط ،بســتگی بــه نــوع ریــز نمونــه و ســن آن دارد.
مثــ ً
ا جنینهــای جــوان بــه درصــد باالتــری قنــد نیــاز دارنــد.
نکتــه مهمــی کــه بایــد توجــه کــرد ایــن اســت کــه قندهــا در اثــر
اتــوکالو نمــودن ،دچــار تغییــر میشــوند.
 )4ویتامینهــا :ویتامینهــا نقــش کاتالیتیکــی در
واکنشهــای آنزیمــی دارنــد .اکثــر ویتامینهــا توســط گیــاه
ســاخته میشــوند .لیکــن اضافــه نمــودن برخــی از ویتامینهــا
نظیــر اســید نیکوتینیــک ( ،)B3تیامیــن( ،)B1پیرودوکســین
( )B6و ...بــه محیــط کشــت ضــروری اســت .همچنیــن از ویتامیــن
 Cبــه عنــوان آنتــی اکســیدان اســتفاده میشــود.
 )5هورمونهــا :معمــوالً هورمونهــا در ایجــاد تمایــز و
شــکل گیــری اندامهــا موثــر هســتند .چندیــن گــروه از تنظیــم
کنندههــای رشــد گیاهــی در کشــت بافــت از اهمیــت زیــادی

برخــوردار هســتند .ایــن تنظیــم کنندههــا شــامل اکســینها،
ســیتوکینینها ،جیبرلینهــا ،اســید آبســیزیک و اتیلــن میباشــند.
در کشــت درون شیشــهای اکســینها و ســیتوکینینها نقــش
بیشــتری دارنــد .بــا تنظیــم نســبت بیــن ایــن دو هورمــون
میتــوان باعــث القــا شــاخهزایی یــا ریشــهزایی شــد .میــزان
مصــرف اکســینها و ســیتوکینینها در محیــط کشــت بســتگی
بــه نــوع ریزنمونــه و گونــه گیاهــی و هــدف کشــت دارد.
اکســینها :در تشــکیل ریشــه نابجــا (در غلظــت بــاال)،
تشــکیل ســاقه نابجــا (در غلظــت کــم) ،القــای جنیــن ســماتیکی،
تقســیم ســلولی ،تشــکیل و رشــد کالــوس ،جلوگیــری از رشــد
جوانــه جانبــی و جلوگیــری از رشــد ریشــه در غلظتهــای زیــاد
(اکســین در غلظــت هــای زیــاد باعــث بیوســنتز اتیلــن مــی شــود)
نقــش دارنــد .همچنیــن باعــث طویــل شــدن ســلول ،تــورم بافــت،
القــا جنیــن زایــی ،تقســیم ســلولی میگردنــد.
ســیتوکینینها :در تشــکیل شــاخه نابجا ،جلوگیری از تشــکیل
ریشــه ،تقســیم ســلولی ،تشــکیل و رشــد کالــوس ،تحریــک رشــد
جوانــه جانبــی ،جلوگیــری از رشــد طولــی شــاخه و جلوگیــری
از پیــری بــرگ موثــر هســتند .هنگامــی کــه در غلظــت مناســب
اســتفاده شــوند باعــث تقســیم ســلولی ،تحریــک شــاخهزایی و
تنظیــم تمایــز شــده و همچنیــن ســنتتاز را فعــال کــرده و باعــث
تحریــک فعالیــت پروتئینهــا و آنزیمهــا میشــوند.
جیبرلینهــا :باعــث رشــد طولــی شــاخه ،رفــع دوره خــواب
(بــذر ،جنیــن ســماتیک ،جوانــه انتهایــی) و جلوگیــری از تشــکیل
ریشــه نابجــا میشــوند.
اتیلــن :ســبب پیــری بــرگ ،رســیدگی میــوه ،تحریــک یــا
بازدارنــده تشــکیل اندامهــای نابجــا (بســته بــه زمــان مصــرف یــا
ژنوتیــپ) میشــود .آمینــو ســیکلوپروپان -1 -اسیدکربوکســیلیک
( )ACCپیــش مــاده ســنتز اتیلــن اســت و توســط بافتهــای
گیاهــی بــه اتیلــن تبدیــل میشــود.
 )6اســیدهای آمینــه :آمیدهــا و اســیدهای آمینــه دارای
نقــش مهمــی در مورفوژنســیس هســتند .ال -تیروزیــن باعــث
تحریــک جوانهزنــی و ال -آرژنیــن باعــث تســهیل ریشــهزایی
میشــود .ال -ســرین در کشــت میکروســپور بــرای تســهیل تولیــد
هاپلوئیــدی و آمیدهایــی چــون ال -گلوتامیــن و ال -آســپاراژین
اثــر قابــل توجهــی در جنینزایــی ســوماتیکی دارنــد.
 )7عامــل ژلــهای کننــده :آگار و ســایر مــواد جامــد
کننــده محیــط؛ آگار بــا غلظتــی حــدود  0/6تــا  0/8درصــد و در
مراحــل انتهایــی محیــط کشــت افــزوده میشــود .بــرای مقابلــه
بــا شیشـهای شــدن غلظــت آگار را بیشــتر میکننــد .اگــر غلظــت
آگار بیشــتر باشــد ،پتانســیل ماتریــک تغییــر میکنــد و جــذب
آب دچــار اختــال میشــود .همچنیــن جــذب مــواد غذایــی
کمتــر میشــود و روی رشــد اثــر کــرده و ســاقههای جانبــی
کمتــر رشــد میکننــد.
 )8آب :از آنجــا کــه  95درصــد محیــط کشــت را آب
تشــکیل میدهــد ،بــه کیفیــت آب بایســتی توجــه ویــژهای
داشــت .بــرای مــوارد تحقیقاتــی ،آبــی اســتفاده شــود کــه در
ظــروف پیرکــس تقطیــر شــده باشــد و بــرای آزمایشــات بــا
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ســلول ،پروتوپالســم و مریســتم از آب دو بــار تقطیــر اســتفاده
شــود .بــرای نگهــداری آب مقطــر بهتــر اســت از ظــروف
پالســتیکی اســتفاده گــردد؛ چــون ظــروف شیشــهای ذرات
ســرب ،ســدیم و آرســنیک را آزاد مینماینــد .در صــورت
اســتفاده از ظــروف شیشـهای بایــد جنــس آنهــا پیرکــس باشــند.
از آب لوله کشی نباید برای کشت بافت استفاده شود.

انتخاب محیط کشت مناسب

اجزای محیط کشت
محیــط کشــت مناســب بــرای رشــد ،تقســیم و تمایــز
ســلولهای ریزنمونــه بایســتی دارای آب ،مــواد معدنــی،
ویتامینهــا ،اســیدهای آمینــه ،هورمونهــا ،مــواد قنــدی و
ســایر ترکیبــات آلــی باشــد .عــاوه بــر آن محیــط کشــت نقــش
نگهــداری ریزنمونــه را نیــز بــر عهــده دارد .محیــط کشــت MS
بــه عنــوان متداولتریــن محیــط کشــت در کشــت بافــت گیاهــی
اســت.

مقالهمروری

انتخــاب صحیــح محیــط کشــت عامــل مهمــی در موفقیــت
ریــز ازدیــادی گیاهــان اســت .یــک محیــط کشــت واحــد را
نمیتــوان بــرای انــواع کشــتها توصیــه کــرد و ضــروری اســت
بــر حســب انــواع مختلــف ریزنمونــه تغییراتــی در عناصــر ماکــرو،
میکــرو ،ویتامینهــا و بــه ویــژه هورمونهــا و حتــی شــرایط
نــوری و دمایــی داده شــود .بنابرایــن فرمــول یــک محیــط کشــت
بــه نــوع ریزنمونــه و هــدف از کشــت آن بســتگی دارد .اهمیــت
انتخــاب محیــط کشــت بــه حــدی اســت کــه اکثــر تحقیقــات در
زمینــه کشــت بافــت گیاهــان بــه انتخــاب محیــط کشــت مناســب
و تنظیــم هورمونــی درســت ،بــرای دســتیابی بــه رشــد و نمــو
ریزنمونههــای مختلــف متمرکــز اســت.
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روش گرمادرمانی ،روشی موثر در تولید
گیاهان عاری از ویروس

کشت مریستم جهت دستیابی به گیاهان
عاری از ویروس

تیمــار گرمــا بــرای خالصــی از عوامــل آلودگــی در گیــاه
اســتفاده میشــود .گیاهــان و ویروسهــا واکنــش یکســانی بــه
تیمــار گرمایــی نشــان نمیدهنــد امــا بایــد تعادلــی بــه وجــود
آیــد کــه هــم بــه گیــاه اجــازه رشــد داده شــود و هــم بیشــترین
میــزان حــذف ویــروس را داشــته باشــیم .همانطــور کــه میدانیــم
در شــرایط رشــد طبیعــی بــه مــوازات رشــد انتهایــی ســاقه،
ویــروس نیــز بــه بافــت هــای جدیــد منتقــل میشــود .اگــر گیــاه
بتوانــد در درجــه حرارتهــای بــاال رشــد کنــد ،در ایــن صــورت
احتمــال کاهــش ســرعت هماننــد ســازی ویــروس وجــود دارد و در
نتیجــه انتهــای ســاقه میتوانــد ســریعتر از ویــروس رشــد کــرده
و عــاری از ویــروس گــردد.
ســپس میتــوان انتهــای ســاقه را کــه عــاری از ویــروس اســت
قطــع و آن را کشــت نمــود .دمایــی کــه معمــوالً اســتفاده مــی
شــود  36تــا  37درجــه سلســیوس بــرای چنــد روز (تــا  7روز)
در مــاه اســت .در واقــع گرمــای  30تــا  40درجــه سلســیوس
قــادر بــه غیــر فعــال کــردن ویروسهــا و عــدم صدمــه بــه
گیاهــان اســت .مــدت زمــان گرمادهــی از چنــد ســاعت تــا چنــد
مــاه متغیــر اســت .جهــت کاهــش آســیب بــه گیــاه ،اســتفاده از
دورههــای تناوبــی گرمــا توصیــه میشــود.
بــه دلیــل اینکــه معمــوالً تعــداد عوامــل بیمــاریزا در
نقــاط مریســتمی انــدک اســت یــا وجــود نــدارد .ســرعت رشــد
ســلولهای مریســتمی باالســت و بــه ویروسهــا و ســایر
عوامــل بیمــاریزا اجــازه تکثیــر نمیدهــد و در نقــاط مریســتمی
بافتهــای آونــدی وجــود نــدارد و عوامــل بیمــاریزا قابــل انتقــال
بــه نقــاط مریســتمی نیســتند.

تنهــا نقطـهای در گیــاه کــه عــاری از آلودگــی ویــروس اســت
مریســتم میباشــد؛ چــرا کــه ســرعت و قدرت تقســیم در مریســتم
بــه حــدی زیــاد اســت کــه ویــروس هــا فرصــت تکثیــر و هماننــد
ســازی پیــدا نمیکننــد .کشــت مریســتم عمدتــاً در درختــان
هســته دار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .هــر چنــد بــرای
تعــداد زیــادی از گیاهــان زراعــی مثــل ســیب زمینــی ،شــبدر،
توتــون و همچنیــن گیاهــان پیــازی از ایــن روش اســتفاده شــده
اســت.
گیاهــان عــاری از ویــروس در برخــی گونههــا مثــل گیــاس،
تمشــک ،انگــور از طریــق کشــت مریســتم بدســت آمــده اســت.
در کشــت مریســتم انــدازه ریزنمونــه بســیار کوچــک ( 0/2تــا 0/7
میلــی متــر) میباشــد کــه شــامل مریســتم و آغازههــای بــرگ
اســت.

تکنیکهــای درون شیشــه ای ( )in vitroمؤثرتریــن روشهــا
را بــرای حــذف ویــروس ارائــه میدهــد .روشهــای مبتنــی بــر
ترموتراپــی  ،in vitroاز جملــه ترکیــب ترموتراپــی بــا کشــت
مریســتم ،شــیمی درمانــی ،ریــز پیونــدی یــا ســرمادرمانی کشــت
مریســتم ،تقریب ـاً بــرای حــذف مؤثــر ویروسهــای مختلــف تمــام
محصــوالت مهــم اقتصــادی بــا موفقیــت انجــام شــده اســت.
()2016 ,.Wang et al
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تولیــد گیاهــان عــاری از ویــروس بــرای کنتــرل بیماریهــای
ویروســی ،وارد کــردن ارقــام جدیــد از کشــورهای دیگــر ،مبادلــه
مــواد اصــاح شــده بیــن کشــورها یــا مناطــق داخــل کشــور و
حفــظ ژرم پالســم گیاهــی ضــروری اســت .بــا دانــش امــروزی،
تکنیــک کشــت بافــت تنهــا روش موثــر بــرای حــذف ویــروس
اســت .روش مبتنــی بــر ترموتراپــی در شــرایط درون شیشــهای از
جملــه ترکیــب ترموتراپــی بــا کشــت مریســتم بــرای حــذف
موثــر ویروسهــای مختلــف هلــو بــا موفقیــت انجــام شــده
اســت .از کشــت نــوک مریســتم در ســطح گســترد های بــرای
تولیــد گیاهــان عــاری از ویــروس در بســیاری از گونههــای گیاهــی
اســتفاده شــده اســت .گرمادرمانــی همـراه بــا کشــت نــوک مریســتم
از روشهــای اصلــی تولیــد گیاهــان عــاری از ویــروس اســت.
از موانــع کشــت بافــت ،میتــوان بــه آلودگــی محیــط کشــت
اشــاره کــرد .آلودگیهــای آزمایشــگاهی اغلــب ناشــی از
محیــط (کــه شــامل هــوا هــم میشــود) ،کاربــر ،ریزنمونــه،
محیــط کشــت و تکنیکهــای ناموثــر ضــد عفونــی اســت.
ایــن آلودگیهــا خــود شــامل انــواع باکتریایــی ،قارچــی،
حشــرات ،مخمرهــا ،ویروسهــا و غیــره میشــود.
همچنیــن فنــاوری کشــت بافــت (ریــز ازدیــادی) در
مقایســه بــا روشهــای ســنتی تکثیــر گرانتــر اســت ،بــه
ســرمایه گــذاری بــاال نیــاز دارد و در بعضــی از مــوارد هزینــه
تولیــد هــر واحــد گیاهــی خــارج از تــوان مالــی اســت.
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در ســال  68بــه خاطــر کار پــدرم بــه قــم نقــل مــکان کردیــم
و تمــام مقاطــع ابتدایــی ،راهنمایــی و دبیرســتان را در همــان
شــهر گذرانــدم .در ســال  82در رشــته گیاهپزشــکی دانشــگاه
زنجــان پذیرفتــه شــدم و در ســال  86بالفاصلــه پــس از اتمــام
دوره کارشناســی ،بــرای گذرانــدن مقطــع کارشناســی ارشــد وارد
دانشــگاه شــاهد شــدم و در ســال  88از پایــان نامــه ارشــدم دفــاع
کــردم .در ســال  90بــا ســهمیه اســتعدادهای درخشــان بــرای
تحصیــل در مقطــع دکتــری وارد دانشــگاه تربیــت مــدرس شــدم و
در تیرمــاه ســال  95هــم ایــن دوره را بــه پایــان رســاندم.
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 رشته گیاهپزشکی را با عالقه انتخاب کردید؟در آن زمــان فضــای مجــازی کــه وجــود نداشــت و اینترنــت هــم
مثــل امــروز در زندگــی مــردم تبدیــل بــه یــک جــز الینفــک
نشــده بــود .حتــی کامپیوتــر هــم در خیلــی از خانــه هــا وجــود
نداشــت .شــبکههای تلویزیــون هــم تعدادشــان انــدک بــود و
خیلــی از رشــتهها ناشــناخته بودنــد .از جملــه رشــته مــا کــه
شــاید خیلیهــا بــه خاطــر پســوند پزشــکی آن ،انتخابــش
میکردنــد .مــن هــم در زمــان انتخــاب رشــته بــرای ورود بــه
دانشــگاه اطالعــات کافــی و دقیقــی دربــاره رشــته گیاهپزشــکی
نداشــتم ،امــا طــی گذرانــدن چنــد تــرم ،بــه مــرور عالقمنــد شــدم
و جذابیتهــای آن برایــم افزایــش یافــت و تمــام تالشــم را کــردم
تــا بتوانــم در ایــن حــوزه در حــد خــودم بهتریــن باشــم.

 اگــر بــه عقــب برمیگشــتید بــاز هــم انتخــاب شــماایــن رشــته بــود؟
بــا وجــود اینکــه ورود مــن بــه ایــن رشــته انتخابــی نبــود و عوامــل
مختلفــی در ایــن اتفــاق نقــش داشــتند ،امــا در جایگاهــی کــه
امــروز ایســتادهام و پــس از گذرانــدن روزهــای بســیاری در ایــن
محیــط چــه در زمــان تحصیــل و چــه امــروز کــه مشــغول کاری
دقیقــا مرتبــط بــا رشــته تحصیلـیام هســتم ،این رشــته را دوســت
دارم و هــر روز عالقــه ام بــه آن بیشــتر میشــود .امــا اگــر بخواهــم
بــا یــک بلــی و خیــر جــواب بدهــم ،خیــر ،ایــن رشــته را انتخــاب
نمیکــردم.

دربــاره گرایــش تحصیلیتــان در مقطــع کارشناســی
ارشــد و دکتــری توضیــح کوتاهــی بدهیــد.
کارشناســی ارشــد گیاهپزشــکی دارای دو رشــته اصلــی بیمــاری
شناســی و حشــره شناســی اســت کــه انتخــاب مــن حشــره
شناســی و گرایــش فیزیولــوژی و ســم شناســی بــود و در مقطــع
دکتــری نیــز آن را در دانشــگاه تربیــت مــدرس ادامــه دادم .گرایش
فیزیولــوژی و ســم شناســی بیشــتر بــه تاثیــرات ســموم شــیمیایی
و غیرشــیمیایی روی حشــرات میپــردازد کــه ایــن تاثیــرات
میتوانــد تاثیــر مســتقیم روی حشــرات باشــد و یــا تاثیــرات را
روی دشــمن طبیعــی آنهــا بررســی کنــد؛ یــا مبحــث مقاومــت،
مبحــث باقیمانــده ســموم در محصــوالت و آب کشــاورزی ،اثــرات
زیرکشــندگی ســموم روی اکولــوژی و پارامترهــای زیســتی
و مباحــث مرتبــط بــا اثــرات ســموم .عــاوه بــر ایــن در ایــن
گرایــش مســتقیما بــه بررســی پارامترهــای فیزیولــوژی حشــرات
هــم پرداختــه میشــود و یــا اثــرات ســموم روی پارامترهــای
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فیزیولــوژی مثــل قنــد و چربــی ،آنزیمهــا ،مقادیــر انــرژی و...
حشــرات بررســی میشــود .البتــه در شــاخه فیزیولــوژی در حــال
حاضــر کارهــای بســیار زیــادی در ایــن گرایــش انجــام میشــود
کــه در ایــران بــه دلیــل کمبــود دســتگاهها و گرانــی مــواد
آزمایشــگاهی چنــدان در ایــران رشــد نکــرده اســت.

 در حــال حاضــر مشــغول بــه چــه کاری هســتید؟ و آیــارضایــت داریــد؟
از اوایــل ســال  98در شــرکت ســمیران کــه یکــی از شــرکتهای
قدیمــی در زمینــه تولیــد آفتکشهــای گیاهــی ،بهداشــتی
و دامپزشــکی اســت ،مشــغول بــه کار شــدم و در حــال حاضــر
سرپرســت بخــش فنــی و تحقیقــات و مســئول فنــی واردات
ســموم شــرکت هســتم .قبــل از شــرکت ســمیران هــم ســه ســال
و نیــم در دانشــگاه رازی کرمانشــاه مشــغول تدریــس بــودم و قــرار
بــود کــه کارهــای جــذب مــن در آن دانشــگاه انجــام شــود امــا
مســیر بــه شــکل دیگــری پیــش رفــت و ایــن اتفــاق نیفتــاد .بــا
توجــه بــه اینکــه فعالیتــم در شــرکت ســمیران کامــا منطبــق بــر
رشــته تحصیلــیام اســت کامــا از آن راضــی هســتم.

از نظــر شــما فــارغ التحصیــان رشــته گیاهپزشــکی
چــه فرصتهــای شــغلیای دارنــد؟
فــارغ التحصیــان ایــن رشــته عــاوه بــر اشــتغال در ادارات و

ارگانهــای دولتــی مثــل مراکــز تحقیقــات کشــاورزی ،اداره
جهــاد ،شــهرداری و ...کــه امــروزه بســیار محدودنــد میتواننــد
در کلینیکهــا و داروخانههــای گیاهپزشــکی و شــرکتهای
خصوصــی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت میکننــد بــه عنــوان
مســئول فنــی یــا کارشــناس تحقیقــات یــا کارشــناس فــروش
مشــغول بــه کار شــوند .عــاوه بــر ایــن فــارغ التحصیــان رشــته
گیاهپزشــکی میتواننــد بــه صــورت مســتقل بــا کشــاورزان در
تمــاس باشــند و تحــت عنــوان کارشــناس گلخانــه ،بــاغ و زراعــت
فعالیــت کننــد .امــروزه بــا توجــه بــه اقبــال بــه فضــای مجــازی
افــراد زیــادی هســتند کــه در فضــای اینســتاگرام بــه تولیــد محتوا
مشــغول هســتند و از ایــن طریــق هــم بــا باغــداران و کشــاورزان
در ارتبــاط هســتند و بــه صــورت کارشناســان مســتقل همــکاری
میکننــد و کســب درآمــد میکننــد.

 از نظــر شــما ویژگیهــای یــک گیاهپزشــک خــوبچیســت؟
قبــل از هــر چیــز یــک گیاهپزشــک خــوب بایــد دامنــه اطالعــات
خــود را در مــورد تمــام زمینههــای کشــاورزی افزایــش دهــد
و عــاوه بــر تــاش بــرای رســیدن بــه تســلط در گرایــش
تخصصــی خــود ســعی کنــد در حــد تــوان از باقــی گرایشهــا نیــز
اطالعــات کســب کنــد؛ زیــرا رشــتههای کشــاورزی کامــا بــه هــم
پیوســتهاند .بــه عنــوان مثــال بــرای مهــار یــک آفــت و یــا یــک
بیمــاری در یــک بــاغ ،بایــد ابتــدا از فیزیولــوژی و مراحــل رشــد آن
گیــاه اطــاع داشــت ،دربــاره نیازهــای غذایــی آن در هــر مرحلــه،
دربــاره انــواع خــاک و اصــاح خــاک ،انــواع کــود ،زمــان اســتفاده
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از آن ،هــرس کــردن و ...اطالعــات کافــی داشــته باشــد و همــه
اینهــا بــا مطالعــه بــه دســت میآیــد .در مــورد بخــش مربــوط
بــه رشــته خودمــان هــم بایــد آفــات و بیماریهــای مهــم آن
محصــول را بشناســد ،راههــای مبــارزه غیــر شــیمیایی و شــیمیایی
آن آشــنا باشــد ،ســعی کنــد کــه مبــارزه شــیمیایی را در قالــب
یــک برنامــه تلفیقــی اســتفاده کنــد نــه بــه عنــوان تنهــا روش ،کار
بــا ســمپاشها و کالیبراســیون را بلــد باشــد و نســبت بــه اســتفاده
از غلظتهــای ســموم و ســمومی کــه بــرای برخــی محصــوالت
ممنــوع هســتند ،متعهــد باشــد؛ چــون کشــاورزی و غــذا مســتقیماً
ســامت جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.
 فــارغ التحصیــل رشــته گیاهپزشــکی بــرای موفقیــتبایــد چــه کاری انجــام دهــد؟
همانطــور کــه در بخــش قبلــی عرض کــردم ،بایــد دامنــه مطالعات
و معلومــات را افزایــش دهــد .مطالبــی کــه دانشــجویان ایــن رشــته
در دانشــگاه بــه صــورت تئــوری میآموزنــد بــرای فعالیــت در ایــن
حــوزه کافــی نیســت و گیاهپزشــکان بایــد بســیاری از مطالــب را
بــه صــورت عملــی و طــی حضــور یافتــن در مــزارع و باغهــای
کشــاورزی یــاد بگیرنــد ،لــذا بــه نظــر مــن بایــد بــرای کســب
موفقیــت در ایــن رشــته تــا میتــوان تجربــه عملــی کســب کــرد.
بــه طــور خالصــه و در یــک جملــه در ایــن رشــته بــا پشــت میــز
نشــینی نمیتــوان موفــق شــد و بایــد تلفیقــی از دانــش تئــوری و
کار عملــی در مزرعــه را بــه کار گرفــت.

 دوران دانشجویی شما چطور بود؟خیلی خوب!

 اگــر بخواهیــد رشــته گیاهپزشــکی را بــرای کســیخــارج ایــن محیــط معرفــی کنیــد ،چطــور ایــن کار را
میکنیــد ؟
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همانطــور کــه از نــام ایــن رشــته قابــل اســتنباط اســت؛
پزشــکی بــرای گیــاه .کار گیاهپزشــک بــرای گیــاه ،دقیقــا همــان
کاری اســت کــه بهداشــت و پزشــکی در مــورد انســان انجــام
میدهنــد ،یعنــی توصیــه بــه رعایــت بهداشــت و جلوگیــری از
ابتــا بــه بیماریهــا و در صــورت ابتــا ،تــاش بــرای درمــان
آن بیمــاری یــا نارســایی .گیاهپزشــک هــم ابتــدا روشهایــی را
بــرای جلوگیــری از ابتــای گیــاه بــه بیمــاری یــا تحــت حملــه
قــرار گرفتــن حشــرات ارائــه میدهــد ،امــا اگــر در ایــن قســمت
کوتاهــی شــد و گیــاه آلــوده شــد ،تالشــش را بــه کار میگیــرد
کــه بــا حداقــل خســارت ،آن عامــل خســارت را کنتــرل کنــد.
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 از جنــاب آقــاي دكتــر محمودونــد بابــتن بهــاي خــود را در اختيــار
اينكــه وقــت گــرا 
ی نهایــت سپاســگزاریم.
مــا گذاشــتند بــ 
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غــذای تــازه ای کــه در محیــط ریــز گرانــش فضــا تولیــد
میشــود ،بــرای اولیــن بــار توســط فضانــوردان ناســا در «ایســتگاه
فضایــی بیــن المللــی» ثبــت شــده اســت .خدمــه پــرواز -۴۴
از جملــه فضانــورد  ۱ســاله ناســا «اســکات کلــر» -آمــاده نمونــه
گیــری از محصــول کاهــوی قرمــز رومــی پــس از برداشــت از
سیســتم رشــد گیاهــی «وگــی» در آزمایشــگاه فضایــی بیــن
الملــل هســتند.
فضانــوردان قبــل از مصــرف ســبزیجات ،برگهــای آن را بــا
دســتمالی مرطــوب آغشــته بــه مــاده ســیتریک اســید ضــد عفونی
میکننــد .آن هــا نیمــی از محصــوالت خــود را مصــرف و مابقــی
را بــه صــورت یــخ زده بســته بنــدی و در ایســتگاه نگهــداری
میکننــد تــا زمانــی کــه بــرای تجزیــه و تحلیلهــای علمــی بــه
زمیــن برگردانــده شــوند.
ماموریــت آزمایــش گیاهــی ناســا بــا نــام  Veg-01بــا هــدف
مطالعــه عملکــرد هــای درون مــداری و اجــرای عملیــات رشــد
گیــاه و درون «بالشــتکهای ریشــه دار» کــه حــاوی بــذر و دانــه
جهــت رویــش هســتند ،انجــام میگیــرد.
ناســا در حــال تکمیــل فنــاوری «وگــی» در ایســتگاه فضایــی

اســت تــا بــرای پیشــگامان فضایــی آینــده ،مکملهــای غذایــی
خوبــی فراهــم کنــد (مربــوط بــه بخــش مهمــی از ســفر ناســا
بــه مریــخ) .همچنــان کــه فضانــوردان ناســا مشــغول بــه انجــام
ماموریتهــای اکتشــاف فضایــی در منظومــه شمســی هســتند،
سیســتم «وگــی» منبــع غذایــی خوبــی بــرای رشــد و مصــرف
خدمــه آن محســوب خواهــد شــد؛ همچنیــن «وگــی» میتوانــد
ابــزاری تفریحــی و ســرگرم کننــده بــرای فضانــوردان در
ماموریتهــای فضایــی طوالنــی مــدت باشــد.
اولیــن باشــتکها توســط مهنــدس پــرواز« ،اســتیون
سوانســون» در مــاه مــی  ۲۰۱۴میــادی در ســفر  ۳۹ام؛ فعــال،
آبیــاری و مراقبــت شــد .پــس از گذشــت  ۳۳روز از رشــد،
محصــوالت برداشــت و در اکتبــر  ۲۰۱۴بــه زمیــن برگردانــده شــد.
در «مرکــز فضایــی کنــدی ناســا» در فلوریــدا ،ســامت و ایمنــی
غذایــی گیاهــان مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیــرد.
سیســتم وگــی توســط «شــرکت فنــاوری مــداری» در
مدیســون ،پایتخــت ایالــت وسکانســین در آمریــکا ،توســعه پیــدا
کــرد و در «مرکــز فضایــی کنــدی» قبــل از پــرواز آزمایــش شــد.
وگــی بــه همــراه  ۲مجموعــه بالشــتک شــامل دانههــای کاهــو
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ویلــر بــا مهندســان و همــکاران خــود برای گســترش و توســعه
اتاقــک «وگــی» کــه پــروژهای تحقیقاتــی و کوچــک و تجارتــی
بدیــع بــه شــمار میرفــت ،بــا «شــرکت فناوریهــای مــداری»
همــکاری کــرد .دکتــر «جیــوآ ماســا»  -دانشــمند محمولــه بــاری
ناســا -در «مرکــز فضایــی کنــدی» اســت .ماســا بــه همــراه ســایر
افــراد تــاش کردنــد تــا اتاقــک پــرواز بــرای اســتفاده در ایســتگاه
فضایــی بیــن الملــل توســعه پیــدا کنــد و گواهــی شــود .رنــگ
ارغوانــی مایــل بــه صورتــی اطــراف گیاهــان در «وگــی» ،نتیجــه
ترکیــب نورهــای قرمــز و آبــی اســت کــه بــا طراحــی بهتــر،
نورهــای بیشــتری از ال ای دی هــای ســبز ســاطع مــی کننــد.
ال ای دی هــای ســبز بــه ایــن دلیــل بــه اتاقــک افــزوده شــدند
تــا ایــن گیاهــان بیشــتر بــه گیاهــان خوراکــی شــبیه باشــند تــا
گیاهــان عجیــب و غریــب ارغوانــی رنــگ.
ویلــر« :طــول مــوج هــای آبــی و قرمــز حداقــل نیــاز هــای
اساســی بــرای رشــد صحیــح گیاهــان هســتند .آن هــا از نظــر
تبدیــل تــوان الکتریکــی بســیار کارآمــد هســتند .ال ای دی هــای
ســبز بــه تقویــت درک بصــری انســان کمــک میکننــد امــا آن
هــا بــه انــدازه امــواج قرمــز و آبــی ،نــوری ســاطع نمیکننــد».
«ویلــر»« ،ماســا» و دکتــر «گــری اســتوت» -همگــی از مرکــز
فضایــی کنــدی -پیــش از ایــن آزمایشهــای مشــابهی بــرای
رشــد گیاهــان در «اتاقــک نمایــش زیســتی» در ســایت آزمایــش
صحرایــی ناســا نزدیــک فلگســتف ،در ایالــت آریزونــا در ســال های
 ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱میــادی انجــام دادنــد .ویلــر« :وگــی در یادگیــری
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رومــی و  ۱مجموعــه از گلهــای آهــاری ،در ســومین ماموریــت
ذخیــره بــار در آوریــل  ۲۰۱۴توســط «شــرکت فناوریهــای
اکتشــاف فضایــی» بــه ایســتگاه تحویــل داده شــد.
اتاقــک «وگــی» تاشــو و انعطــاف پذیــر اســت کــه دارای
تعــدادی قطعــه المــپ تخــت و صــاف اســت کــه خــود شــامل
المپهــای ال ای دی قرمــز ،آبــی و ســبز بــرای رشــد گیــاه و
مشــاهده خدمــه میباشــد .اســتفاده از المپهــای ال ای دی
بــرای رویــش گیاهــان ایــدهای بــود کــه ناســا از اواخــر دهــه ۹۰
میــادی آغــاز کــرد (طبــق گفتــه دکتــر ری میلــر ،سرپرســت
فعالیتهــای پشــتیبانی پیشــرفته زندگــی در دفتــر برنامههــای
تحقیقــات و فنــاوری اکتشــاف در مرکــز فضایــی کنــدی).

بیشــتر دربــاره رشــد گیاهــان در محیــط كشــاورزي كنتــرل شــده
بــه ناســا کمــک خواهــد کــرد» .موقعیتهــای مشــابه« ،کشــاورزی
عمــودی» را مشــمول میشــود ،کشــاورزی کــه طبقــات گیاهــی
را انباشــته کــرده و بــه صــورت هیدروپونیــک پــرورش میدهــد و
ســپس از منابــع نــوری الکتریکــی مثــل ال ای دی هــای قرمــز و
آبــی اســتفاده میکنــد .ایــن نــوع سیســتم در بعضــی کشــورهای
آســیایی رایــج اســت و در آمریــکا بــه تازگــی شــروع بــه گســترش
کــرده اســت.
ویلــر« :شــواهدی وجــود دارد کــه غذاهــای مکملــی تــازهای
هماننــد گوجــه فرنگــی ،بلوبــری و کاهــو قرمــز منابــع غنــی از آنتی
اکســیدانها هســتند .وجــود مــواد غذایــی تــازهای هماننــد مــوارد
ذکــر شــده کــه در فضــا هــم موجــود هســتند میتواننــد تاثیــرات
مثبتــی روی روحیــه آدمــی بگذارنــد؛ همچنیــن میتواننــد نقــش
حفاظتــی در برابــر تشعشــعات فضایــی داشــته باشــند».
بعــد از بازگشــت اولیــن محصــول کاهــو از ایســتگاه فضایــی،
ماســا شــروع بــه همــکاری بــا تیمــی متشــکل از پزشــکان پــرواز
و نماینــدگان امنیتــی ناســا کــرد تــا بتوانــد تاییــدی از ناســا
بــرای اســتفاده خدمــه از محصــوالت بگیــرد .ماســا« :در تجزیــه و
تحلیلهــای میکروبیولــوژی ایمنــی مــواد غذایــی در اولیــن ســفر
وگــی  -Veg-01-محصــول ســفر یعنــی کاهــوی قرمــز ،قابــل
قبــول بــه نظــر میرســید».
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ناســا تصمیــم دارد کــه در ســفرهای فضایــی آینــده ،بتوانــد در
ســایر ســیارات غــذا تولیــد کنــد و بــه عنــوان مکملــی بــرای
فضانــوردان ،غذایــی تــازه اعــم از ســبزیجات ،مــواد مغــذی
و ویتامینهــای ضــروری را تولیــد کنــد کــه ایــن امــر بــه
پیشــتازی فضایــی عمیــق و پایــدار کمــک خواهــد كــرد.

پروندهویژه
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امــا ســوال ایــن اســت ،عــاوه بــر فوایــد تغذیــه ای ،آیــا رویش
محصــوالت تــازه در فضــا فواید روانشــناختی نیــز دارد؟
«الکســاندر ویــت مایــر»  ،دانشــمندی در «مرکــز فضایــی
جانســون ناســا» در هیوســتون آمریــکا ،در ایــن پــروژه شــرکت
کــرده اســت تــا پاســخ ایــن پرســش را بدهــد .او دانشــمندی در
زمینــه تحقیقــات دربــاره ســامت رفتــاری و عملکــرد در برنامــه
تحقیقــات انســانی ناساســت .او و تیمــش پژوهشهایــی را کــه
بــه کاهــش خطــرات روانشــناختی در ماموریــت ســفر بــه مریــخ
مرتبــط میشــوند را پشــتیبانی میکننــد.
ویــت مایــر« :آزمایــش وگــی در حــال حاضــر تنهــا آزمایشــی
اســت کــه مــا آن را حمایــت مــی کنیــم و ایــن آزمایــش ارزیابــی
اثــرات زندگــی گیاهــان بــر انســانها در فضاســت» .تیــم او در
حــال حاضــر بــر حالتهــای رفتــاری خدمــه ،کاهــش عملکــرد
آنــان ،ارتباطــات تیمــی و ســازگاریهای روانــی -اجتماعــی
متمرکــز شــده اســت.
ویــت مایــر« :ماموریتهــای آینــده ی فضــا ۴-۶ ،نفــر از
اعضــای خدمــه را در بــر میگیــرد کــه بــرای مدتــی طوالنــی
در فضایــی محــدود بــا ارتباطاتــی محــدود زندگــی خواهنــد کــرد.
مــا دریافتیــم کــه ارائــه آموزشهــای درســت و تجهیــز خدمــه بــه
اقدامــات مقابلـهای کافــی در طــول ماموریتشــان از اهمیــت خاصی
برخــوردار اســت» .اقدامــات متقابــل شــامل اعمالــی بامعناســت.
اصطالحــات مرتبــط بــا زیســتگاه نیــز مشــمول زندگــی گیاهــان
میشــوند .بنــا بــه گفتــه ویــت مایــر پژوهشهــای انجــام شــده
در زمیــن نشــان دهنــده ایــن اســت کــه زندگــی گیاهــان نیــز
بــا رفــاه و عملکــرد بهینــه مرتبــط اســت .گیاهــان بــا داشــتن
پتانســیلی بــاال در ایــن امــر ،بــه عنــوان اقدامــی متقابــل بــرای
ماموریتهــای فضایــی طوالنــی اســتفاده میشــوند.

ماســا در تاییــد کالم گفــت« :عــاوه بــر داشــتن توانایــی بــرای
رشــد و مصــرف غــذای تــازه در فضــا ،فوایــد روانشــناختی دیگــری
نیــز در ایــن اقدامــات یافــت میشــود .خدمــه میتواننــد در زمــان
ورود فضاپیمــای تامیــن مــواد غذایــی بــه ایســتگاه فضایــی ،میــوه
و ســبزیجات تــازهای هماننــد هویــج یــا ســیب مصــرف کننــد امــا
مقــدار آنهــا محــدود اســت و بایــد ســریعاً مصــرف شــوند».
داشــتن موجــودی ســبز و در حــال رشــد کــه انــگار تک ـهای
از وجــود ایــن ســیاره خاکــی اســت ،جهــت مراقبــت و حفاظــت
در زمانــی کــه درگیــر کار و زندگــی در محیطــی بســیار بــزرگ و
اســترس زا هســتی ،تأثیــری فــوق العــاده و ارزشــمند دارد.
ماســا« :هــر قــدر انســانها از زمیــن دورتــر میشــوند ،نیــاز
آنــان بــه رشــد گیاهــان بــرای غــذا ،بازیافــت اتمســفر و مزایــای
روانشــناختی نیــز بیشــتر میشــود .بــه نظــر مــن سیســتمهای
گیاهــی میتواننــد بــه عناصــر مهمــی در طــول هــر ســناریو
اکتشــاف فضایــی طوالنــی مــدت تبدیــل شــوند .ایــن سیســتمها
ممکــن اســت پیامدهایــی بــرای پیشــرفت رشــد و تولیــد
محصــوالت زیســت تــودهای زمیــن داشــته باشــند ،بنابرایــن بــرای
یــک شــهروند معمولــی ســودمند هســتند.

شماره پنجم ،بهار 1401

پروندهویژه

بســیاری از دروســی کــه ناســا بــا سیســتم وگــی آموختــه
اســت میتواننــد در کارخانههــای گیاهــی شــهری و ســایر
محیطهــای کشــاورزی کــه نــور را از طریــق منبــع الکتریکــی
تامیــن میکننــد و از ایــن طریــق در مصــرف آب صرفه-جویــی
خواهــد شــد ،اســتفاده شــوند.
مــا امیدواریــم تــا تعــدد و تنــوع محصــوالت را در آینــده
افزایــش دهیــم و ایــن امــر ایــن لــزوم را فراهــم میســازد کــه
بیشــتر دربــاره رشــد گیاهــان در محیــط ریــز جاذبــه بیاموزیــم.
آزمایشهایــی در آینــده نزدیــک انجــام خواهیــم داد کــه تاثیــر
کیفیــت نــور بــر عملکــرد ،نیــاز غذایــی و مــزه محصــوالت گیاهــی
را هــم در زمیــن و هــم در فضــا بررســی خواهــد کــرد».

تیــم مراکــز فضایــی کنــدی و جانســون امیدوارنــد کــه سیســتم
«وگــی» و «کشــاورزی فضایــی» بــه دو خصیصــه ارزشــمند بـرای
زیســتن در ایســتگاه فضایــی و در آینــده ،در مریــخ تبدیل شــوند.
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عکاسی

عکاسیاززاویه
دوربینگیاهپزشک

شته مومی سیب
استان خراسان شمالی ،شیروان
ارســالی از :مهــا احســانی؛ دانشــجوی کارشناســی دانشــکدگان کشــاورزی و
منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران
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کنــه شــکارگر  Phytoseiulus persimilisدر مرحلــه تخم
و کنــه کامل
اســتان البــرز ،کــرج ،آزمایشــگاه کنتــرل بیولویــک کنــه شناســی
دانشــکده کشــاورزی
ارســالی از :رقیــه غریــب رضــا؛ دانــش آموختــه کارشناســی
دانشــکدگان کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران

شماره پنجم ،بهار 1401
زنگ سیاه (زنگ ساقه) گندم
()Puccinia graminis f. sp. tritici
مزرعه تحقیقاتی اصالح بذر سازمان جهاد کشاورزی
ارســالی از :ســارا عبــدی؛ دانشــجوی کارشناســی دانشــکدگان کشــاورزی و منابــع
طبیعــی دانشــگاه تهــران

عکاسی
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شپشک آردآلود روی برگ گیاه زینتی فردوس
استان تهران ،شهریار ،کلینیک گیاهپزشکی شباهنگ
ارســالی از :ســوده نظــری؛ دانشــجوی کارشناســی دانشــکدگان کشــاورزی و منابــع
طبیعــی دانشــگاه تهــران
زنگ سیاه گندم ()Puccinia graminis
روی میزبان واسط (زرشک) ،مرحله  :Iایسیوم.
استان خراسان شمالی ،شیروان
ارســالی از :مهــا احســانی؛ دانشــجوی کارشناســی دانشــکدگان کشــاورزی و
منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران

عکاسی
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کنه تارتن دو لکهای ( )Tetranychus urticaeپشت برگ بادمجان
استان تهران ،شهریار ،کلینیک گیاهپزشکی شباهنگ
ارســالی از :ســوده نظــری؛ دانشــجوی کارشناســی دانشــکدگان کشــاورزی و منابــع
طبیعــی دانشــگاه تهــران
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کلنی شته آردآلود و خسارت آن روی برگ زردآلو به صورت پیچیدگی
روستای شلمزار ،باغ مختلط
ارســالی از :رقیــه غریــب رضــا؛ دانــش آموختــه کارشناســی دانشــکدگان کشــاورزی و منابــع
طبیعــی دانشــگاه تهــران
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عکاسی

کنــه تارتــن دو لکـهای  Tetranychus urticaeپشــت بــرگ گوجــه
فرنگــی
اســتان البــرز ،کــرج ،آزمایشــگاه کنتــرل بیولویــک کنــه شناســی دانشــکده
کشــاورزی
ارســالی از :رقیــه غریــب رضــا؛ دانــش آموختــه کارشناســی دانشــکدگان
کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران
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کلنــی شپشــک اســترالیایی ( )Icerya purcahsiروی درختچــه
زینتــی میخــک هنــدی
استان تهران ،تهران
ارســالی از :مریــم رنجبــران؛ دانشــجوی کارشناســی دانشــکدگان کشــاورزی و
منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران
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Introduction

W

Materials and Methods

ax moth which belongs to Lepidoptera

“B402” and all the other products like this are

order, has caused a lot of damage to

based on a solution of Bacillus thuringiensis,

farmers & ranchers especially the beekeeping

which is a gram positive & soil dwelling bacteria.

sector, in the last decade. The larvae of this insect

This bacteria is really common to use as a pesticide

feed on the beehive while growing & cause its

in biological control. The process to use “Certan”

destruction. Therefore, one of the main problems

is like the other ones. First of all, according to

in this industry is the wax moth which has two

the number of combs, we measure the amount of

different kind of strains: Achroia grisella (lesser

water (200 ml for a comb); then we solve a cup of

strain) & Galleria mellonella (greater strain).

the powder in water and shake it. The last step is

In 2020 a product called “B402”or “Certan”,

to spray the whole combination in to both sides of

from the “Bt” family was introduced to the

the combs.

market, which was an effective solution against
this pest. “B402” is a biological product against

Results

wax moths. It is produced by “Valent Bioscience

“Certan” is non-toxic for bees and and toxic

LLC” & “Vita Bee Health”, and then launched

for human beings. It is also specific for the

in the global market. The difference between this

Lepidoptera species; so while we are using it

product and the old ones is that this one is up to

we have to wear gloves and glasses to protect

%100 effective against larvae and is the best and

ourselves against this bacteria.”B402” is not

the most complete product to control these.

completely natural but it’s one of the functional

What’s new?

BEST WAY TO KEEP THE BEES
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What’s new?

1401  بهار،شماره پنجم

FIG 1. From left to right: larvae of wax moth, the damage of it in a comb, spraying the solution.

pesticides that could be used in farms and gardens.

The situation of “B402” in Iran?

So it’s necessary to find other less harmless

The process of production has been done

solutions to solve this problem but until then

during last year & it has not reached the public

“Certan” could be useful!

in sufficient quantities and also for farmers and
phytopathologists. In other words buying this
product in Iran is not in bulk and it’s not like
buying other pesticides so it is found in small
quantities. We hope to see the production in
Iran by obtaining formulas and manufacturing
methods.
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بیوگرافی شرکت

امــروزه بیوتکنولــوژی یکــی از ابزارهــای اصلــی بــرای رفــع بســیاری از نیازهــای بشــر و همچنیــن حــل مشــکالت
تغذیــهای ،درمانــی ،بهداشــتی و زیســتمحیطی میباشــد کــه در ســالهای اخیــر در عرصههــای بســیار متنوعــی
ماننــد کشــاورزی ،تغذیــه ،مکملهــای غذایــی ،دارویــی ،دامپــروری ،صنایــع دارویــی و  ...رشــد چشــمگیر داشــته
اســت .بــه طــور کلــی بــه هــر نــوع فعالیــت هوشــمندانه بشــر در بهبــود عرضــه محصــوالت گوناگــون بــا اســتفاده از
موجــودات زنــده ،اقتصادیتریــن فنــاوری قــرن حاضــر یــا همــان بیوتکنولــوژی یــا زیســت-فناوری اطــاق میشــود.
شــرکت دانشبنیــان فـنآوری زیســتی طبیعتگــرا (بایــوران) در ســال  1379بــا دانش کامـ ًا بومی با هــدف احداث
مدرنتریــن کارخانــه بیوتکنولــوژی در کشــور تأســیس شــد .ایــن مجموعــه ،بــه همــت واالی مدیــران و مهندســان
ایرانــی ،مراحــل طراحــی و ســاخت و راهانــدازی خــود را به ســرعت طی نمــوده و از ابتدای ســال  1384بــه بهرهبرداری
رســید .ایــن مجموعــه ،بــا تکیــه بــر تیــم متخصــص و مجــرب و بــا بهرهگیــری از دانــش بومــی ،مطابق بــا جدیدترین
روشهــای موجــود در دنیــا ،اقــدام بــه تولیــد طیفــی از فرآوردههــای بیولوژیــک ســازگار بــا محیــط زیســت و ســامت
انســان و ســایر موجــودات کــرده و بــا ارائه راهحلهای مناســب و کارآمد ،چشـمانداز خود را در جهــت کاهش مصرف
بیرویــه مــواد ســنتتیک و شــیمیایی در سیســتمهای کشــاورزی ،دامپــروری و محیــط زیســت ایجــاد کــرده اســت.

محصــوالت بایــوران برگرفتــه از طبیعــت و میکروارگانیسـمهای مفیــد و غیــر بیمــاریزا و فاقــد هرگونــه دســتکاری
ژنتیکــی اســت .در حــال حاضــر ،کارخانــه بایــوران قــادر بــه تولیــد فرآوردههــای بیولوژیــک بــا فرموالســیونهای
متنــوع اســت کــه کیفیــت و کارایــی آنهــا با تکیــه بر تجهیــزات تخمیــری پیشــرفته و روشهــای اجرایی اســتاندارد،
تیــم تحقیــق و توســعه قــوی ،کنتــرل دقیــق حیــن تولیــد ،پایــش مســتمر کیفیــت و اجــرای صحیــح اســتانداردهای
کنتــرل کیفــی تضمیــن میشــود .بایــوران بــا شــعار «تجربــه زندگــی ســالم» ،عــاوه بر تــاش بــرای صیانــت از محیط
زیســت ،امنیــت غذایــی و ســامت جامعــه ،عــزم بــر اشــتغالزایی و اســتفاده از تــوان متخصصیــن ایرانــی دارد.

حوزه پروبیوتیکهای گیاهی (کشاورزی) و حوزه سالمت و بهداشت عمومی
 .1بایو فلش :حشرهکش بیولوژیک کنترل کننده الرو پشههای ناقل و مزاحم
.1
 .2بایوفسفات بایوران :کود بیولوژیک حاوی فسفر و باکتریهای حلکننده فسفات
.2
 .3فسفوران :کود بیولوژیک حاوی فسفر و باکتریهای حلکننده فسفات
.3
 .4فسفوران پالس :کود بیولوژیک حاوی فسفر و باکتریهای حلکننده فسفات
.4
 .5بایوفارم زراعی :کود بیولوژیک حاوی باکتریهای تثبیتکننده ازت ،حلکننده فسفر و محرک رشد گیاهان زراعی
.5
 .6بایوفارم باغبانی :کود بیولوژیک حاوی باکتریهای تثبیتکننده ازت ،حلکننده فسفر و محرک رشد گیاهان باغبانی
.6
 96پودر :کود-قارچکش بیولوژیک جهت بهبود رشد و محافظت در برابر عوامل تنشزا با فرموالسیون پودر وتابل
پروبیو96
 .8پروبیو
.8
 .9رشدافزا :کود بیولوژیک محرک رشد گیاهان مختلف ،مخصوص محلولپاشی
.9
 .10فسفاته بهرشد :کود بیولوژیک حلکننده فسفات جهت محصوالت باغی و زراعی
.10
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محصوالت دپارتمان پروبیوتیکهای گیاهی

 .7پروبیو  :96کود-قارچکش بیولوژیک جهت بهبود رشد و محافظت در برابر عوامل تنشزا با فرموالسیون مایع
.7

حوزه پروبیوتیکهای گیاهی (کشاورزی) و حوزه سالمت و بهداشت عمومی
 .11پتاسه به رشد :کود بیولوژیک حلکننده پتاسیم جهت محصوالت باغی و زراعی
.11
 .12تریکوران جی :کود بیولوژیک حاوی قارچ تریکودرما جهت بهبود رشد گیاهان آپارتمانی با فرموالسیون گرانول
.12
 .13تریکوران پی :کود بیولوژیک حاوی قارچ تریکودرما جهت بهبود رشد و کنترل بیمارگرهای قارچی با فرموالسیون پودر وتابل
.13
 .14بایوگارد :کود-قارچکش بیولوژیک جهت بهبود رشد و محافظت در برابر عوامل تنشزا با فرموالسیون پودر وتابل
.14
 .15هیومیک اسید زیستی مایع :کود آلی-زیستی جهت اصالح و تامین ماده آلی خاک با فرموالسیون مایع
.15

محصوالت دپارتمان پروبیوتیکهای گیاهی

 .16هیومیک اسید زیستی پودر :کود آلی-زیستی جهت اصالح و تامین ماده آلی خاک با فرموالسیون پودر
.16
 .17آمینوبایوران :کود بیولوژیک محرک رشد حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه و باکتری محرک رشد
.17
 .18بایوسوی :کود بیولوژیک ویژه زراعت ســویا ،تأمـــینکننده ازت
.18
 .19بایولپ مایع :حشرهکش بیولوژیک کنترلکنــنده الرو آفات پروانهای با فرموالسیون مایع در کشـاورزی
.19
 .20بایولپ پی :حشرهکش بیولوژیک کنترلکنــنده الرو آفات پروانهای با فرموالسیون پودر وتابل در کشـاورزی
.20
 .21پروتیین هیدرولیزات بایوران :جلبکننده انواع مگسهای میوه
.21
 .22سن شکارگر اوریوس :سن شکارگر اوریوس جهت کنترل تریپس در گلخانه ها
.22
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