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 سخن سردبیر

 
کنیم های تازه و نو. آری، سالم را بهانه میزنیم بر ایدهمهربانی را می گشاییم و لبخند میبا کلید سالم درهای 

انمان را شاکریم که فرصتی دیگر به ما داد تا شویم و مهربای پاک و صاف شما دوستان عزیز میهو مهمان دل

 های نو را از افکارمان متولد سازیم و تازه بیندیشیم.ی ایدههای نورستهفکر شویم و شکوفههایی همثانیه

روزی اعضای اصلی انجمن علمی های شبانهفرمایید ماحصل تالشای که مطالعه میدوستان عزیز، نشریه

دواریم که مطالب منعکس شده موجبات رضایت شما عزیزان را فراهم کند. از شما باشد. امیگیاهپزشکی می

ی خود ما را در ارتقای سطح کیفی نشریه ی پیشنهادات و انتقادات سازندهدوستان خواهشمندیم که با ارائه

نشریه یاری کنید. در پایان از زحمات اساتید محترم گروه گیاهپزشکی و تمام کسانی که ما را در تدوین 

 نماییم.کردند، تقدیر و تشکر میهمراهی 
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 طبیعی منابع و کشاورزي دانشکده تاریخچه از مختصري شرح

 دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی

 رشته در دانشجو نفر 30 تعداد پذیرش با کشاورزی دانشکده نام با 1357 سال از اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده     

 .گردید تاسیس عمومی کشاورزی

 .دهدمی ادامه خود فعالیت به آموزشی گروه 8 با حاضر حال در دانشکده این 

 هاي آموزشی:گروه

 نباتات اصالح و زراعت -1       

 اغبانیب علوم -2       

 خاک مهندسی و علوم -3       

 دامی علوم -4       

 پزشکیگیاه -5       

 طبیعی منابع -6       

 آب مهندسی -7       

 بیوسیستم مکانیک مهندسی -8       

 پزشکیمعرفی گروه گیاه

رشناسی ارشد و سه مقطع کارشناسی، کا پزشکی فعالیت علمی خود را در سطح آموزش کارشناسی آغاز کرد و در حال حاضر درگروه گیاه

 .پذیردهای زیر دانشجو میدکتری با گرایش

 پزشکیکارشناسی: رشته گیاه

 شناسی گیاهیشناسی و بیماریهای حشرهکارشناسی ارشد : رشته

 شناسی کشاورزیدکتری: رشته حشره

 :معرفی رشته

زای وامل بیماریهای شناخت آفات، ععاتی از علوم و تکنولوژی در زمینهگردد که حاوی مجموعه اطالهای اطالق میپزشکی به رشتهگیاه

علومات علمی و فنی آموختگان این رشته عالوه بر داشتن مهای کنترل این عوامل باشد. دانشهای هرز و همچنین اصول و روشگیاهی و علف

های مارگرها و علفمولد خسارت روی گیاهان شامل حشرات، بی پزشکی با عواملدر زمینه کشاورزی عمومی، علوم پایه و دروس تخصصی گیاه

لیدات کشاورزی نقش ای که در کاهش کمی و کیفی توشوند. همچنین عوامل محیطی مؤثر در ایجاد خسارت و نیز عوامل غیرزندههرز آشنا می

 .گیرددارند مورد بررسی قرار می

 پورحسن يدکتر مهد - یپزشکاهیگروه گ ریمد 

 ایمیل رتبه علمی م خانوادگینا نام

 gnouri@uma.ac.ir استاد نوری قنبالنی قدیر

 fathi@uma.ac.ir استاد فتحی سید علی اصغر

 golizadeh@uma.ac.ir استاد زادهگلی علی

 razmjou@uma.ac.ir استاد رزمجو جبرائیل

 hassanpour@uma.ac.ir دانشیار پورحسن مهدی

 b_naseri@uma.ac.ir استاد ناصری بهرام

 hooshangrafiee@gmail.com دانشیار رفیعی دستجردی هوشنگ

 mdavari@uma.ac.ir دانشیار داوری مهدی

 Zargarzadeh_f@uma.ac.ir استادیار زرگرزاده الدینفروع

 m_bagheri@uma.ac.ir استادیار باقر خیرآبادی محمود

 

mailto:gnouri@uma.ac.ir
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 هاي نوینالگوبرداري از حشرات در پدیده

طراحان  همیشه الگویی مناسب برایویژه حشرات( ب)طبیعت 

در از آن و  ازطبیعت الهام گرفتهبوده تا  و مهندسان

به . استفاده کنندهای خویش آالت و دست ساختهماشین

ای با قدمت میلیون )به عنوان حشرهسنجاقک عنوان مثال، 

ن در پشت قابلیت تا شدبال است که جفت و دارای دساله( 

های پرواز آن متفاوت از سایر حشرات بدن را نداشته و ماهیچه

هلیکوپتر عمل همانند تقریبا است. این حشره در هنگام پرواز 

. همچنین هلیکوپتر است هایو چرخش آن مانند پره کرده

ای داردر انتها و  بودههلیکوپتر  بدن این جاندار دقیقا مشابه

 الگوی ساخت توان چنین بیان کرد که. پس میاست یدم نازک

برداری شده است. پروژه کپی حشرههلیکوپتر از روی این 

RoboBee ای دیگر دال بر دانشگاه استنفورد هم نمونه

یادگیری این پروژه  محققان گیری از حشرات است. هدفالهام

 شان استفرود و اوج گرفتنی نحوهو الگوهای پروازی حشرات 

)به نقل از پایگاه خبری پیراسته، 

4809www.pirastefar.ir/?p=) . همچنین محققان دانشگاه

زنبورها، پرواز توان با الگوبرداری از رفتار می هاروارد بر این باورند که

اند که زنبورها افتهدریها آن .نسل متفاوتی از پهپادها را طراحی کرد

 کردهبر چالش باد غلبه  ،های بیشتر در زوایای گوناگونبا بال زدن

توانند پرواز پایداری داشته باشند و این همان و از این طریق می

)به نقل از  چیزی است که سازندگان پهپادها به دنبالش هستند

  .(www.mehrnews.com/news/خبرگذاری مهر، 

متخصصان علوم ارتباطات موسسه تحقیقاتی در پژوهش دیگر، 

های بسیار با بررسی نحوه حرکت گروهپنسیلوانیا کارنگی ملون 

 نوین یروش موفق به ابداعهای کوچک، بزرگ حشرات در النه

. شدندها های شلوغ و چهارراهبرای کنترل ترافیک در خیابان

 که با عنوان چراغ راهنمایی مجازی نوین ییوهدر این ش

های راهنمایی و نحوه معرفی شده است، برای کنترل چراغ

اطالعات های شلوغ از رکت خودروها در چهارراه و خیابانح

های جی پی اس موجود در گردآوری شده توسط دستگاه

های حسگرهای نصب شده در خیابان و روش ،خودروها

شود. به این ترتیب در هر منطقه ستفاده میارتباطی بردکوتاه ا

 یترافیکی موقعیت، سرعت، مسیر حرکت و فاصله هر وسیله

نقلیه یا تقاطع بعدی با استفاده از ابزارهای  ینقلیه تا وسیله

شود. ی سامانه کنترل ترافیک مخابره میارتباطی بردکوتاه برا

ام این سامانه پس از تحلیل اطالعات به دست آمده از تم

خودروهای در حال عبور از آن منطقه، در خصوص روشن 

مدت زمان نمایش هر چراغ، شدن چراغ سبز، زرد یا قرمز و 

ترین زمان ممکن، کند که در کوتاهگیری میای تصمیمبه گونه

مشاهده های اولیه فیکی آن منطقه باز شود. در بررسیگره ترا

ری فرهای شهکنترل ترافیک، مدت س نوین یاین شیوه شد که

دهد. این شیوه در حشرات درصد کاهش می 60تا  40را بین 

حشرات دیگر مورد به منظور جلوگیری از ورود به تجمع 

)به نقل از خبرگذاری ایرنا،  گیرداستفاده قرار می

80884914www.irna.ir/fa/News/).

 

 

 

 

 

 

دانشجوی دکتری 

 فروغ رحیمی

http://www.pirastefar.ir/?p=4809
http://www.mehrnews.com/news/
http://www.irna.ir/fa/News/80884914
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 محیط زیست  و   هاکشفتآ

در تمامی اعصار انسان کوشیده است تا حاصل دسترنج 

های زراعی و محصوالت تولیدی خود را از گزند فعالیت

هرز مصون نگه هایگیاهی و علفهایآور، بیماریحشرات زیان

های رسیدن به این هدف، استفاده از کی از راه. یدارد

ها موجب کشبی رویه از آفت اما استفاده .باشدها میکشآفت

 های مقاوم آفات، بروزگونه ایجاد از بین رفتن حشرات مفید،

غذایی و سمیت آفات ثانویه، آلودگی محیط زیست و زنجیره

محیط (. 2009)پیندا و همکاران،  ها شده استبرای انسان

ها و سموم اطراف ما در معرض انواع مختلفی از آالینده

روز  به های زیست محیطی روزآلودگی وکشاورزی قرارگرفته 

 یهاکشی حشرهدرحال افزایش است و اثرات مداوم باقیمانده

مشکالت متعددی  ( موجب بروزکلره کارباماتی و رایج )فسفره،

برای موجودات غیرهدف شده است )ساک و همکاران، 

از قبیل  های با ویژگی انتخابیکشحشره(. بنابراین 2009

های رشد حشرات، کنندهف تنظیمهای مختلگروه

های بیولوژیکی کشهای با منشا زیستی و حشرهکشحشره

 های فسفره وکشتواند جایگزین مناسبی برای حشرهمی

تشخیص (. 2004 همکاران، وخو کارباماتی باشد )

های انتخابی بستگی به شناخت صحیحی از اثرات کشآفت

کاربرد  .یعی داردها روی جمعیت آفات و دشمنان طبکشآفت

تواند به شدت تراکم جمعیت آفات و دشمنان ها میکشحشره

 (.1988 ،یوو ه زهایم)رو طبیعی را کاهش دهد

های مهم در مدیریت کنترل شیمیایی یکی از استراتژی

هایی همچون کاربرد آسان، باشد زیرا مزیتتلفیقی آفات می

. شرات داردقابل دسترس بودن و کنترل قاطع و موثری برای ح

گرها در اثر دز راز بین رفتن انتخابی پارازیتوئیدها و شکا

ی اول از ها باعث رها شدن آفت درجهکشکشنده حشره

شود ی دوم میکنترل طبیعی )طغیان( و نیز ظهور آفت درجه

  (.2005و همکاران،  ؛ گالوان2001)الزن، 

در اغلب مواردکنترل بیولوژیک به تنهایی به حد کافی 

های مدیریتی ها از لیست برنامهکشبوده و لذا آفتوثر نم

(. از ابتدا تاکید 2014عابدی و همکاران، )حذف نشده است 

ه است، چرا های کنترل آفات بودبه تلفیق روش IPM یاولیه

کنترل شیمیایی وکنترل بیولوژیک دو استراتژی مهمی که 

ی موفقیت د و مدیریت آفات تعامل بین این دو را برانباشمی

ت، ر)رایت و ورک نمایدضروری و الزم می IPMهای در برنامه

1995.) 

Abedi, Z., Saber, M., Gharekhani, Gh., Mehrvar, A. and Kamita, G. 2014. 

Lethal and sublethal effects of azadirachtin and cypermethrin on 

Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae). Journal of 

Economic Entomology, 107(2): 638-345.   

Elzen, G. W. 2001. Lethal and sublethal effects of insecticides residues on 
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 حشرات یمنیا ستمیس

 یریجاگ ییشود که توانایحشرات مواجه م یاز سو یو موثر عیحشرات، با واکنش سر یمهاجم از موانع دفاع کیبه محض عبور    

 چیاست که حشرات ه نای در داراندر حشرات با مهره یمنی. تفاوت دستگاه اسازدیم یزا را خنثیماریعامل ب یمثلدیو تول

 ،یاست )واس و ناپ یسلول ریغ ای ومرالیو ه یهستند که شامل سلول یذات یمنیا ستمیس یاراد یندارند ول یاختصاص نیمونوگلوبولیا

2001). 

و همکاران،  ریی)ناست  یخون هایزا توسط سلولیماریگره و کپسوله شدن عوامل ب لیتشک ،خواریگانهیشامل ب یسلول دفاع    

انواع  یمتفاوتند و به طور کل گریکدیاز  تینام دارند و از لحاظ شکل و فعال یخون هایلولخون، س یذرات معلق در پالسما .(1999

؛ 2002و استراند،  نی)الو تیو اسفرولوس تیپوهموسیآد د،یتوئیاونوس ت،یگرانولوس ت،یالسماتوسپ ت،یها عبارتند از: پروهموسآن

وارد شده به بدن،  یعامل خارج دنیزخم، بلع میلخته و ترم جادیامانند  یفیوظا یخون یهاسلول نیا .(2004و همکاران،  نریبرا

 .ها را بر عهده دارندآن ونیزاسیوارد شده به بدن و مالن یکپسول و گره در اطراف عامل خارج لیتشک

 یژنیاکس باتیرکو ت هانیپروتئ دها،یپپت ها،میمانند آنز ییایمیوشیب باتیشامل سنتز و آزاد شدن ترک یسلول ریغ یمنیا ستمیس    

 ومرالیه یمنیا ستمیس ی. از اجزاشوندیبردن موجودات مهاجم م نیاز ب ایو  ییفعال در همولنف است که موجب شناسا یتروژنیو ن

الگوها حشرات  یکننده ییشناسا هاینیاشاره کرد. پروتئ دازیپروفنل اکس ستمیالگوها و س یکننده ییاساشن هاینیبه پروتئ توانیم

 نیتراز مهم یکی فنل اکسیداز میآنز کند.یم مارگرهایموجود در سطح ب یخود ریغ باتیاز ترک یعیدامنه وس ییدر به شناسارا قا

 انواع و هافنل ها،نونیمانند ک دازیفنل اکس تی. محصوالت فعالداردمهرگان وجود  یب یذات یمنیا ستمیاست که در س هاییمیآنز

 .(2003؛ کومار و همکاران، 2001 ،ی)واس و ناپ شودیم مارگریحذف ب جهیو در نت یسلول تیسم منجر به ژنهیفعال اکس باتترکی

(HBD-2) تیبنزالده یدروکسیه-2 یمهارکنندگ ری( تأث2008اگزو و همکاران )    
 فنالزی-یو د ی-مونوفنالز تیفعال یرا رو 1

کاهش  هامیآنز نیاهر دوی را در  تیفعال (HBD-2)ند که نمودند و گزارش کرد یبررس L Pieris rapae)(. دازاکسیفنل  میآنز

 نولیرسورس لیهگز-4 نیبه کار رود همچن دیجد هایکشحشره دیاستفاده در تول یبرا دیجد یدایکاند کیبه عنوان  تواندیداده و م

شدند و مطرح  ی( معرف2006ن )توسط اگزو و همکارا rapae .P دازیفنل اکس میبه عنوان مهارکننده آنز نولیرسورس لیدودس -4و 

 .استفاده کرد یطیمح ستیاثرات سوء ز دفاق هایکشدر ساخت حشره توانیم باتیترک نیکردند که از ا

Niere, M., Meisslitzer, C., Dettloff, M., Weise, C., Ziegler, M. and Wiesner, A., 1999. Insect immune activation by 

recombinant Galleria mellonella apolipophorin ɪɪɪ. Biochimica Biophysics Acta 1433: 16-26. 

Vass, E. and Nappi, A.J., 2001. Fruit fly immunity. Bioessays, 51: 529-535. 

Xue, C., Luo, W., Chen, Q., Ma, D. and Wang, Q., 2008. Inhibitory effects of 2-hydroxy    benzaldehyd on the activity 

of phenoloxidase from Pieris rapae (Lepidoptera) larvae. Journal of Biochemistry & Biophysics, 45: 184-191. 

 

                                                           
1. 2-hydroxybenzaldehyd 
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 هاي سیب زمینیبیماري

 بیماري سفیدک دروغی سیب زمینی 

ست که در شرایط سرد و مرطوب انتشار دارد. این بیماری های سیب زمینی اترین بیماری( از مهمlate blightسفیدک دروغی )   

به  1376در ایران از شهرهای خوی، دزفول، نواحی جنوب دریای خزر بر روی سیب زمینی گزارش شده است. این بیماری در سال 

 گیر در مناطق سیب زمینی کاری شهرستان اردبیل ظاهر گردید.صورت همه

 عالیم بیماري  -

ای روی های آب سوختهکند. در شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب لکهبرگ، ساقه و غده سیب زمینی حمله میاین بیماری به    

ها به وجود های سفیدک قارچی در سطح زیرین برگ و در مجاورت لکهآید. چنانچه هوا مرطوب باقی بماند، حلقهها به وجود میبرگ

های قارچی تشکیل شده روی وته و حتی کل مزرعه ممکن است از بین برود، اندامآید. در مواقعی که آلودگی شدید باشد تمام بمی

های سالم ممکن است به کند. همچنین غدهها را آلوده میشاخ و برگ توسط باران شسته شده، به داخل خاک نفوذ کرده و غده

آلوده در شرایط گرم و مرطوب انبار شوند،  هایهای بیمار آلوده شوند. چنانچه سیب زمینیهنگام برداشت بر اثر تماس با غده

 یابد.پوسیدگی توسعه می

 عامل بیماري -

( است که انگل اجباری گیاهان بوده و تولید بیماری   phytophthora infestanceعامل این بیماری، قارچی با نام سفیدک دروغی )

 .نمایدمی

 شرایط مناسب براي بیماري سفیدک دروغی -

درجه سانتیگراد در شب همراه با شبنم زیاد یا باران و به دنبال آن  12مرطوب بوده و بیماری در حرارت حدود  آب و هوای سرد و   

 یابد.درجه سانتیگراد، توام با رطوبت زیاد بر اثر بارندگی، مه یا شبنم گسترش می 16-24حرارت روز 

 هاي پیشگیري و کنترل بیماريروش -

 بیماری.های آلوده به اجتناب از کشت غده 

 های بذری سیب زمینی در عمق مناسب.کشت غده 

 شود.ها میهای هوایی به غدهدهی پای بوته که موجب کاهش گسترش آلودگی از قسمتخاک 

 از بین رفته است، انجام گیرد. بایست زمانی که شاخ و برگ کامالها میبرداشت غده 

 ها در انبارهای سرد و با تهویه مناسب ری و نگه داری غدهها قبل از انبارداهای آلوده و خشک کردن غدهحذف غده

 الزم است.

 .مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم تماسی قبل از وقوع بیماری باید انجام شود 

 

دانشجوی ارشد 
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 بیماري شانکر رایزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه غده سیب زمینی 

ساقه گیاهان  ویشه عث مرگ گیاهچه و تشکیل شانکر )زخم( روی رهای سیب زمینی است که باترین بیماریرایزوکتونیا یکی از مهم

ناطقی که . خسارت آن در مآوردهای سیاه رنگی را به وجود میسیب زمینی دانههای . همچنین بر روی غدهشوددر حال رشد می

 باشد.آب و هوای سرد و مرطوب دارد شدیدتر می

 باشد:بیماري شامل دو مرحله مجزا می -

 اهان در حال رشد با پدید آمدن شانکر ریزوکتونیایی )زخم(آلودگی گی. 

 های سیاهرنگ قارچ بیماری.به وسیله دانه های تولید شده )دختری(آلودگی سطحی غده 

 عامل بیماري -

در  های سیاهرنگتواند به صورت دانهباشد که خاکزی بوده و می( میRhizoctonia solaniقارچ ریزکتونیا سوالنی) عامل بیماری،

 سطح غده سیب زمینی باقی بماند.

 گسترش بیماري -

 آیند.ولیه آلودگی در مزرعه به حساب میهای سیب زمینی بذری و درون خاک به عنوان منابع اهای سیاهرنگ موجود بر روی غدهدانه

  کنترل بیماري -

 اقدامات زراعی -الف

 قبل از کاشت. اجتناب از شخم عمیق 

  سرد و خنک. های بذری در شرایطغدهخودداری از کشت زود هنگام 

 .اجتناب از آبیاری و خاکدهی پای بوته قبل از جوانه زنی 

 های بذری آلوده.عدم استفاده از غده 

 تناوب زراعی و آیش. 
 کنترل شیمیایی -ب

 هاهای بذری با استفاده از قارچ کشضد عفونی غده. 
 کنترل بیولوژیکی -ج 

 ریایی و قارچی نظیر تریکودرما، سودوموناس و باسیلوساستفاده از عوامل بیولوژیکی باکت. 

 اري پژمردگی فوزاریومی سیب زمینیبیم 

شود باالی محیط کشت می در جاهایی که سیب زمینی در دماهای نسبتا باشد.ی بذری قابل انتقال میعامل این بیماری از طریق غده

 االتر است.شدت بیماری ب باشدو یا زمانی که فصل رشد گرم و خشک می

 عامل بیماري -

 .های مختلف قارچ فوزاریومگونه 

 عالیم بیماري -
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 باشد.های باالیی گیاه از عالیم مهم این بیماری میهای پایینی و کم رنگ شدن برگزردی برگ 

 شرایط گسترش بیماري -

 باشد.ش آن متفاوت میشرایط محیطی مناسب برای گستر عامل این بیماری یک قارچ خاکزی بوده و بسته به گونه قارچ،

 کنترل بیماري -

 های عاری از آلودگی به عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی.ی بذری سیب زمینی در زمینهاکاشت غده 

 های آلوده به بیماری.پرهیز از کاشت غده 

 .جلوگیری از ایجاد تنش خشکی با آبیاری منظم مزرعه 

 تماسی قبل از کاشتهای ضد عفونی کردن قطعات بذری بریده شده با قارچ کش. 

 بیماري اسکب معمولی سیب زمینی 

اغلب آورد و در یهای هوایی گیاه عالیمی را به وجود نمهای مهم باکتریایی سیب زمینی است. این بیماری در قسمتیکی از بیماری

موجب پایین  ثیر قرار داده وتارا شود و تنها،کیفیت غده شود به عنوان بیماری غده محسوب میمناطقی که سیب زمینی کشت می

سیب زمینی تاثیر  بر روی بازار پسندی محصول ندانی ندارد. معموالچشود، ولی در عملکرد محصول تاثیر ی آن میرآمدن ارزش بازا

 گذارد.می

 عامل بیماري -

بهترین دما برای توسعه بیماری اسکب  باشد.اسکبیس میباکتری عامل این بیماری استرپتومایس  

 باشد.درجه سانتیگراد می 19-24ولی دمای معم

 عالیم بیماري -

ها اغلب بافت ای شدن(های زیرزمینی گیاهان بوده و نکروز )قهوهگی به این باکتری محدود به اندامآلود

باشد. بیشترین اهمیت اقتصادی بیماری اسکب عالیمی است که روی این بیماری می اولین عالیم

 آید.میهای سیب زمینی بوجود هغد

 گسترش بیماري -

یابد. همچنین انتشار می های آلوده از یک منطقه به منطقه دیگرماند و از طریق غدههای آلوده باقی میباکتری عامل بیماری در خاک 

بیماری همچنین ممکن است توسط شود. عامل ، آب آبیاری و یا وسایل مکانیکی منتقل میطریق جابجایی خاک آلوده توسط باداز 

 .کودهای دامی در مزرعه منتشر شود

 کنترل بیماري -

 های بذری آلوده سیب زمینی.: پرهیز از کاشت غدهترل بیماریکن 

 .نگه داشتن رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعه 

 ،با سیب زمینی. بهویچ و شلغم در تناو رعایت تناوب زراعی و عدم کشت گیاهان حساس به اسکب نظیر چغندر قند، ترب 

 بردن مواد آهکی. ه کارپرهیز از ب 

  با استفاده از کودهای اسیدی و یا سولفور 2/5-5پایین نگه داشتن اسیدیته خاک در حدود.  
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 آزمایش روي حیوانات و اخالق

 کند؟آیا قانون از آزمایش روي حیوانات حمایت می

 در بیشتر کشورها آزمایش روی حیوانات در موارد زیر مجاز است:

 هایص و درمان بیماریپیشگیری، تشخ 

 تشخیص موارد خطر برای محیط زیست 

 خطر بودن برای سالمتی حیوان و انسانآزمایش مواد و محصوالت از نظر بی 

 تحقیقات زیربنایی 

همانطور که مشخص است، هر نوع آزمایش روی حیوانات به نوعی قابل توجیه است. مثالً اگر گروهی از محققان 

کند، ها بازی میها چه نقشی در رفتار آنکند یا سبیل گربهها چطور کار میامپانزهبخواهند بدانند که مغز ش

بندی کنند در حالی که تقریباً هیچ یک از طبقه "تحقیقات زیربنایی" انند این نوع آزمایشات را در دستهتومی

شوند. این حققان انجام میتحقیقات زیربنایی نتیجۀ کاربردی برای انسان ندارند و تنها برای ارضاء کنجکاوی م

میرند ها حیوان هر ساله در سرتاسر دنیا زیرشکنجۀ روحی و جسمی این آزمایشات میدر حالی است که میلیون

 گیرد.های بسیار هنگفتی به این آزمایشات تعلق میو بودجه

 داند؟چرا قانون برخی از آزمایشات را الزامی می

ای انسان پذیرفته شدند در نتیجه اگر دارو یا ماده ها قبل حیوانات به عنوان مدلسال 

توانست مورد استفادۀ انسان قرار گیرد. در دنیای امروز، روی حیوانات اثر سوء داشت نمی

های ژنتیکی، مواد غذایی، یافته قانون با الهام از این طرز فکر، آزمایش مواد دارویی و

خطر داند. این در حالی است که بیمی ها روی حیوانات را الزامیکشزدا و آفتعفونت

کند. ها را تضمین نمیخطر بودن آن برای انسانبودن یک ماده در آزمایشات حیوانی، بی

های خاص حیوانات مضر ای که در آزمایش روی گونهبه همین ترتیب ممکن است ماده

رای تست تشخیص داده شده است، روی انسان نتیجۀ مثبت داشته باشد. از طرف دیگر، ب

در کشور آلمان هر ساله  2004های دیگری وجود دارند. برای مثال تا سال این مواد روش

جات که قرار بود به های کارخانهها و زبالهماندهماهی در آزمایشات مربوط به پس 50.000

برای آزمایش  2004انات از سال های حمایت از حقوق حیوگیری مداوم گروهشدند. در نتیجۀ پیها سرازیر شوند تلف میداخل آب

 شود.ها استفاده میها از تخم ماهیاین مواد سمّی به جای ماهی

دانشجوی دکتری 

 مصطفی مالیی
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آزمایش روی حیوانات برای تولید مواد  2009از سال  در کشورهای اروپایی گیری مداوم فعاالن حقوق حیواناتخوشبختانه با پی

بهداشتی -یا آزمایش مواد شیمیایی مورد استفاده در لوازم آرایشیبهداشتی ممنوع شده است. متاسفانه در سایر نقاط دن-آرایشی

 همچنان مجاز است.

 کند؟اگر آزمایش روي حیوانات ضروري یا کارآمد نیست، چرا قانون از آن حمایت می

های مختلف شوند. هر قانون نتیجۀ کشمکش سخت میان البیقوانین از آسمان نازل نمی

ی حیوانات در کشورهای مختلف بسیار قوی است. تنها در است و البی طرفدار آزمایش رو

میلیون  115ها، مارها و حشرات هر ساله کشور آمریکا بدون در نظر گرفتن خرچنگ

میلیون  115گیرند. این بدان معنی است که حیوان در آزمایشات مورد استفاده قرار می

ها منتقل شوند، همچنین هحیوان بایستی پرورش داده شوند یا شکار شوند و به آزمایشگا

بنابراین، آزمایش روی حیوانات یک  .ها میلیون قفس یا جعبه باید ساخته شودسالیانه ده

برای حفظ بقای های حامی آزمایش روی حیوانات میلیارد دالری است و البی صنعت چند

مثالً  اندازند تا از برگشتن نظر مردم خودداری کنندآوری به راه میخود تبلیغات سرسام

دهند در حالی که پیشرفت داروی مبارزه با سرطان یا ایدز را می که وعدهسال است  30

مردم و  جانبهبه سرمایۀ عظیم و حمایت همهها بسیار بسیار ناچیز بوده است. مبارزه با چنین البی بزرگی نیاز ها در این زمینهآن

 ستند.سیاستمدارانی دارد که برای حقوق حیوانات ارزش قائل ه

 کند؟ها را پرداخت میآزمایش روي حیوانات چقدر هزینه دارد و چه کسی این هزینه

پرداخت شده  ایش روی حیوانات از مالیات و بیمهاختصاص داده شده به آزم غالب بودجه

 شود.توسط شهروندان تامین می

ساخت یک  های مختلف متفاوت است مثالً هزینهانجام آزمایشات در کشور هزینه

خود آزمایشات  میلیون یورو است و هزینه سالیانه 31تا  25آزمایشگاه در کشور آلمان بین 

 شود.برآورد می  میلیارد یورو 1.26به طور متوسط 

های روش رسانی به مردم و توصیهصرف آگاهی توانستاین در حالی است که این مبلغ می

های مربوط به چاقی رمان بیماریپیشگیرانه شود. مثالً در کشور آلمان هر ساله برای د

 های مربوط به تغذیهدرمان بیماری میلیارد یورو، برای 70های مربوط به مصرف دخانیات میلیارد یورو، برای درمان بیماری 10

درمان درصد داروهای تجویز شده هیچ تاثیر مثبتی در  50-70اند که هشود. تحقیقات نشان دادمیلیارد یورو هزینه می 71نادرست 

 شود.ها ندارند و برای درمان اثرات جانبی این داروها مبالغ بسیار هنگفت دیگری پرداخت میبیماری

 

 

 

دانشجوی دکتری 

 زهرا عابدی
 معرفی کتاب
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-های هرز سیبها و علفآفات، بیماریو فنولوژیکی   مدیریت تلفیقی

 زمینی
 گردآوری و تدوین: دکتر غالمحسین قره خانی  و مهندس زهرا عابدی

دات مهم کشاورزی در سراسر جهان و زمینی یکی از تولیسیب

اخته مواد غذایی اصلی شن نیز در ایران است و به عنوان یکی از

 پذیری اقداماتارزش هر محصول زراعی میزان توجیهشود. می

زمینی توان گفت که سیبکند. میکنترلی را تعیین می

ای در تولید، ارزشی، همراه با مشکالت پیچیده محصول با

 های اخیر به دالیلبرداری است. در سالبهره انبارداری و

 مختلف از قبیل عدم دقت کافی در انتخاب بذر سالم و گواهی

، شده، عدم رعایت تناوب زراعی، عدم استفاده از سموم مناسب

ها، عوامل عدم رعایت مسائل بهداشتی در زمان برش غده

 زمینی را در مزرعه وزا و آفات مختلفی محصول سیببیماری

ی هاکافی از آفات و بیماریاگر شناخت کند. انبار تهدید می

 ،گذار در مراحل رشدی گیاه در مزرعه وجود داشته باشدتاثیر

 یرحلهمهایی گیاه را از ه راهکارها و استراتژیتوان با ارائمی

مستلزم بررسی زیست  بحرانی نجات داد. نیل به این هدف

وده بنولوژی گیاه میزبان ها همراه با فشناسی آفات  و بیماری

با  ه چنین راهکاری برای رویاروییو هدف این مجموعه ارائ

-زمینی میهای هرز گیاه سیبها و علفمسایل آفات و بیماری

ادل تواند پل ارتباطی برای تبمیامر رسد این بنظر می .باشد

ای هبخشبا ها و نتایج تحقیقات پژوهشگران و کارشناسان یافته

این  امید است و عملی کشاورزی محسوب گرددرایی و اج

رار قبرداران ها به صورت مستمر و مداوم در اختیار بهرهیافته

 گیرد.

جایی که پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده و آن از

ه به مراتب کمتری نسبت به درمان دارد و با توج های بههزینه

ایت اصول ی عدم رعها در نتیجهاینکه اغلب آفات و بیماری

این کتاب یابند در کار حادث و یا توسعه می صحیح کشت و

ه کار و نیازهای گیا ی کشت وصورت مختصر به نحوهبه ابتدا

  پرداخته شده است.زمینی سیب

موفقیت هر ملت به ایجاد روشی ثابت و پایدار در تولید 

محصول وابسته است. منظور از روش پایدار برقراری تعادل بین 

گیر ها است. همههای ناشی از آفات و بیماریو خسارت تولید

ها و خسارت شدید آفات چنین تعادلی را برهم شدن بیماری

خواهد زد. در چنین هنگامی زارعین، گیاهپزشکان، مسئوالن 

و موسسات تحقیقاتی باید سریعا در جهت شناخت آخرین 

وضعیت بیماری و آفات کوشش نمایند. شاید بتوان چنین 

لیت دسته جمعی را اداره کردن بحران نامگذاری نمود. فعا

-تری دارد و حاکی از پدیدههای متبوعمدیریت داللت بر روش

های ناشی ای مستمر است که طی آن مقادیر معینی از خسارت

فیقی تل ها قابل پذیرش است. روش مدیریتاز آفات و بیماری

ند که آفات و کها، ما را به این اصل هدایت میآفات و بیماری

ها جزئی از اکوسیستم کشاورزی است. در مدیریت بیماری

وابستگی به کنترل شیمیایی کمتر خواهد بود و لذا موجودات 

 مفید کمتر خسارت خواهند دید.

ی رشدی خود پس از زمینی در هر مرحلهگیاه سیب

ها حساس کاشت تا رسیدن محصول به انواع آفات و بیماری

ی رشد رویشی و هایی که در مرحلهریاست. آفات و بیما

کنند باعث کاهش زمینی حمله میتشکیل غده به گیاه سیب

لیست آفات و  این کتابدر  شوند.شدید عملکرد محصول می

 زمینی در مزرعهنمو سیب و هایی که همزمان با رشدبیماری

ا بها شود آورده شده است. تعدادی از آفات و بیماریدیده می

 مزرعه همیشه وجود دارد ولی خسارت اقتصادی وارداینکه در 

هایی که ها را تحمل کرد و فقط با آند و باید آننکننمی

اد. دکنند باید اقدامات کنترلی انجام خسارت اقتصادی وارد می

هایی که چه آفات و بیماریبنابراین اگر ما شناخت کافی از این

یم رد، داشته باشی رشدی گیاه در مزرعه وجود دادر چه مرحله

ی ز مرحلههایی گیاه را اتوانیم با ارائه راهکارها و استراتژیمی

 بحرانی نجات دهیم.

 یمدیریت تلفیقی آفات یکی از عناصر و اجزای توسعه

های اولیه آن کمک به باشد که از رسالتکشاورزی پایدار می

هدفی  است. کشاورزان جهت تولید محصوالت مفید و با کیفیت

انسان دارد این است که حداکثر مواد غذایی و محصوالت که 

دست آورد. ها بهها و نهادهگیاهی را با حداقل انرژی، داده
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ی کشاورزی طراحی و یا مدیریت درست منتهی اگر در سامانه

شان در رقابت فرصت برای آفات جهت افزایش جمعیتنباشد 

 با انسان بیشتر خواهد شد.

های اورزان عالقمند هستند تا هزینهبا توجه به این که کش

تولید را کاهش دهند، مدیریت تلفیقی آفات این فرصت را برای 

راستا  کند تا بتوانند هرچه بهتر در اینکشاورزان فراهم می

شکار شدن پیامدهای آ .تر کنندتولید محصوالت را اقتصادی

های شیمیایی، افزایش کشنامطلوب مصرف سموم و آفت

کنندگان و استقبال مصرف پذیری کشاورزانئولیتآگاهی و مس

از محصوالت ارگانیک به عنوان یک مزیت از جمله عواملی است 

  .دهدکه کشاورزان را به سوی مدیریت تلفیقی آفات سوق می
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 واکنش هاي متقابل بین ویروس و میزبان گیاهی

 مقدمه

شود که قابل مشاهده است و تعدادی عالیم داخلی هم به وجود های ویروسی یک سری عالیم ظاهری ایجاد میم آلودگیمعموال هنگا

ها تهیه کرده و هایی از مقاطع بافتشود. به این ترتیب باید برشی میکروسکوپی مشخص میآید که این عالیم از طریق مطالعهمی

 گویند.( میPathological cytology) شناسی سلولاین نوع روش را آسیبی میکروسکوپی قرار دهیم. مورد مشاهده

 شود:از این نظر دو مبحث مطرح می

 تغییر در ساختمان طبیعی سلول( های میزبانChang in normal cellular structure) 

 تشکیل اندام( هایی بنام اینکلوژن بادیInclusion bodies) 

 هاي میزباندر ساختمان طبیعی سلولتغییر 

شود. چنین تغییراتی فقط به ی گیاهی ایجاد میدر اثر آلودگی ویروسی تغییرات مختلفی در ساختمان طبیعی یک سلول آلوده

های گیاهی شود ممکن است های ویروسی اختصاص ندارد و هر نوع آسیبی که باعث ایجاد عالیم کلروز و نکروز در بافتآلودگی

 گیاهی به وجود آورد. چنین تغییراتی را در سلول

ی سلول در حالت طبیعی و نرمال شکل مشخصی دارد، با دیواره و محتویات هسته که شامل هستهتغییر در ساختمان هسته: -الف

است. وقتی در هسته آلودگی ویروسی  DNA ،RNAی هسته ساختن پروتئین، ریبوزوم، کروماتین، نوکلِئوپالسم و هستک. وظیفه

 شود:جب تغییراتی در هسته میافتد مواتفاق می

 :هایی ایجاد شود.شود در داخل هسته شکافباعث می افزایش فعالیت یا حرکت هسته 

 کنند. ی هسته مییعنی شروع به مهاجرت به طرف دیواره شوند:ها محیطی میکروماتین(chromatin become 

peripheral) 

 آن دار شدن دار شدن یا وزیکولبزرگ شدن هستک و حباب(Enlarged and vesiculate nucleolus) 

 جمع شدن ویروس بین دو غشاي هسته

 متالشی شدن هسته 

ها حالت ی نور است. کلروپالستهای گیاهی حاوی کلروفیل و گیرنده: کلروپالست در سلولتغییر در ساختمان کلروپالست-ب

و اسیدهای چرب نقش دارند. تغییراتی که در ساختمان  DNA ،RNAاالستیسیته )انعطاف پذیری( دارند و در ساختن پروتئین، 

 افتد به شرح زیر است:کلروپالست اتفاق می

 های ویروسی اختصاص ندارد. هر عاملی مثل کمبود مواد غذایی از : این موضوع فقط به آلودگیتبدیل غشاها به لیپید

 ت ایجاد خواهد شد.جمله ازت که سبب ایجاد کلروز یا نکروز شود چنین تغییری در کلروپالس

دانشجوی ارشد 

 الناز ارحمی
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  تجمع نشاسته(Starch Accumulationفقط به آلودگی :).های ویروسی اختصاص ندارد 

 :شود )دار میدار یا حفرهی افزایش تحرک این است که کلروپالست، واکوئلنتیجه افزایش تحرکEnhanced mobility 

and vacuolationگویند.دخواری می(. اصطالحا این وضعیت را گرفتن جسم خارجی یا خو 

 های گیاهی به درون های ویروس و سایر ارگانل: به دلیل افزایش حجم و ورود پیکرهمتالشی شدن کلروپالست

های ویروسی زردی مشاهده شود. به همین دلیل است که در اکثر بیماریکلروپالست، نهایتا کلروپالست متالشی می

 شود.می

ک سلول نرمال و سالم، میتوکندری وظایف مختلفی از جمله: چرخه کربس، فسفریالسیون در یتغییر در ساختمان میتوکندري: -ج

 ی آلودگی میتوکندری و تغییر در آن به شرح زیر است:و پروتئین دارد. نتیجه RNAقسمتی از  ،DNAاکسیداتیو، ساختن 

 ( افزایش تعدادIncrease in number) 

 :سوخت و ساز سلول و در نتیجه کاهش ذخایر سلول است. ی افزایش تنفس، افزایشنتیجه افزایش تنفس 

 ( افزایش اندازه یا بزرگ شدنHyper trophy) 

ها شود. میکروبادی(: در اثر آلودگی تعدادشان زیاد میSphaerosomes or Microbodies)ها تغییر در ساختمان میکروبادي-د

 یابد.ها افزایش میای ویروسی تعداد میکروبادیه( هستند. در آلودگیPackage of Enzymesهای آنزیم )بسته

ی اجسام گلژی دخالت افتد. وظیفههای ویروسی هیچگونه تغییری در اجسام گلژی اتفاق نمی: در آلودگیتغییر در اجسام گلژي-ه

 ی سلولی است.در تشکیل دیواره

 تولید اینکلوژن بادي

ی توتون بررسی شدند. اینکلوژن در گیاهان آلوده 1903دانشمند روسی در سال ها اولین بار توسط آقای ایوانوفسکی اینکلوژن بادی

ها دو نوع شوند. بطور کلی اینکلوژن بادیها کاربرد دارند. این اجسام در گیاهان آلوده به ویروس دیده میها در تشخیص ویروسبادی

 هستند:

 اینکلوژن بادي( هاي بدون شکلAmorphus Inclusionbodiesشک :)های مختلف ل منظمی ندارند و در ویروس

های کریستالی، پایداری ها در مقایسه با اینکلوژن بادیممکن است اشکال مختلفی را ببینیم. این نوع اینکلوژن بادی

توان ها را معموال با میکروسکوپ الکترونی میکنند. این نوع اینکلوژن بادیپایین را بهتر تحمل می PHبیشتری دارند و 

 اهده کرد.مش

 که خود دو نوع است:هاي کریستالیاینکلوژن بادي : 

-u(: به صورت کریستال شش ضلعی یا چهار ضلعی در نژاد Cytoplasmic crystalاینکلوژن بادی کریستالی سیتوپالسمی ) -الف

 .اندبصورت اجسام دوک مانند در داخل سیتوپالسم TMVویروس u-5شود. در نژاد مشاهده می TMVویروس 1

شوند و فقط در های سیتوپالسمی کمتر تشکیل میهای کریستالی درون هسته: در مقایسه با اینکلوژن بادیاینکلوژن بادی -ب

اینکلوژن   Tobacco etch virusهای سالم وجود ندارند. بطور مثال در ویروسشوند و در سلولهای آلوده به ویروس مشاهده میسلول

 هسته است. های کریستالی در داخلبادی

 ها ویروس است.ای ماهیت پروتئینی دارند و منشا آنهای کریستالی چه سیتوپالسمی باشد و چه هستهاینکلوژن بادی
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 ها:مثال

TMVهایی است که در بزرگنمایی بیشتر به صورت سه های میزبان آلوده، اینکلوژن بادی تشکیل شده به صورت ریز لوله: در سلول

اند با پروتئینی ها را تشکیل دادهکند اما پروتئینی که ریز لولهها را ویروس ایجاد میشود. این ریز لولهدیده می ی بهم چسبیدهلوله

 دهد متفاوت است.که غشا یا کپسید ویروس را تشکیل می

PYV ویروس(Y در آلودگی به این ویروس نوع خاصی از اینکلوژن بادی تولید می :)ای های فرفرهوژن بادیشود بنام اینکلسیب زمینی

 ای.یا چرخ دنده

PVX  ویروس(X در گیاهان آلوده به این ویروس، اینکلوژن بادی :)هایی است که این های تشکیل شده به صورت ورقهسیب زمینی

ها را اصطالحا دانه اند. اینهای ویروسی قرار گرفتهدار پروتئینی، رشتههای دانهالی این ورقهدار دارند و البهها حالت دانهورقه

RNP)=Ribunuclei Protein Particleگویند.( می 

CaMV  ویروس موزاییک گل کلم(: در گیاهان آلوده به این ویروس شکل متفاوتی از اینکلوژن بادی قابل مشاهده است. این نوع(

 ها تشکیل شده است.ی غلیظ و وزیکولاینکلوژن بادی از ذرات ویروس، ماده
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3.Seo S., Okamoto M., Iwai T., Iwano M., Fukui K., Isogai A., Nakajima N., Ohashi Y. 2000. Reduced Levels Of 

Chloroplast Ftsh Protein In Tobacco Mosaic Virus-infected Tobacco Leaves Accelerate The Hypersensitive Reaction. The 
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 معایب و مزایاي گیاهان تراریخته

( نشان دادند که تیمار 1999برای نخستین بار لوسی و همکاران )

های باالتر از معمول با غلظت .Asclepias sppهای گیاه کردن برگ

نسبت به الروهای شاه پروانه  Btی ذرت تراریخته شده با گرده

Danaus plexippus خاصیت  های این گیاهدر حال تغذیه از برگ

های لوسی های علمی به عمل آمده برای نفی یافتهسمی دارد. تالش

های مالی این و همکاران عمدتا متاثر از بخش صنعت بود که هزینه

کرد. با وجود این، پژوهشگران متعددی از ها را تامین میحرکت

های های دولتی، صنعتی، دانشگاهی و محیط زیستی روشبخش

را  Btتراریخته شده با حتمالی تولید ذرت بررسی میزان خطرات ا

تهیه و منتشر کردند. متاسفانه این سوء تفاهم، کج فهمی و بی 

اعتمادی اولیه موجب بی مصرف ماندن امکانات تحقیقاتی ایجاد شده 

در زمینه تراریخته کردن محصوالت زراعی و از بین برده شدن جرم 

ین روش به ارزش های تراریخته شده به وسیله مخالفین اپالسم

س از پ (.2001تقریبی بیش از یک میلیون دالر گردید )سرویس، 

چاپ شدن نتایج تحقیقات لوسی و همکاران، تحقیقات متعدد دیگری 

تری انجام شده که با در نظر گرفتن شرایط اکولوژیکی واقع بینانه

( هیچ 2000بودند نتایجی متفاوت نشان دادند. دیت و همکاران )

 Papilio polyxenesای چلچلهتی در الروهای پروانه دمگونه تلفا

تغذیه کننده از گیاهان میزبان واقع شده در فواصل متفاوتی از مزرعه 

در حال گرده افشانی بدون توجه به اینکه گیاه میزبان حشره  Btذرت 

های نزدیک بود مشاهده نکردند. پژوهش Btتا چه اندازه به ذرت 

هورن  -( و استنلی2001له سیرز و همکاران )بعدی انجام شده به وسی

 .Pبه  Bt( نیز نشان داد که خطر احتمالی ذرت 2002و همکاران )

polyxenes  بسیار ناچیز و قابل اغماض است. ولی نوع خاصی از ذرت

Bt که فقط در دو درصد از کل اراضی ذرت ،Bt شد امریکا کشت می

ن داد و بالفاصله نسبت به الروهای شاه پروانه خاصیت سمی نشا

بار ( اثرات زیان2000) و راونکشت و کار آن ممنوع گردید. پیمنتل 

باید برای کنترل که هایی کشآفتبا را در مقایسه  Btهای ذرت گرده

های روز های مختلف پروانهمصرف شوند روی گونه Btهای غیر ذرت

 پرواز امریکا بسیار ناچیز ارزیابی کردند.

 روي بندپایان مفید Btاریخته شده با اثرات گیاهان تر

روی حشرات آفت به شدت  Btاند که سموم مطالعات متعددی نشان داده

های زراعی اثرات جانبی محدودی روی بومانتخابی بوده و در زیست

بندپایان مفید دارند. یک مرور اجمالی موضوع نشان داد که تاثیر گیاهان 

Bt های شکارگر قابل اغماض است کروی الروهای زنبور عسل و کفشدوز

( 1996های انجام شده به وسیله آرپایا )(. نتایج پژوهش1995نام، )بی

روی الروهای زنبور عسل تغذیه شده با جیره غذایی محتوی سم 

CryΙΙΙB  نشان داد که محصوالت زراعی تراریخته شده باBt  تولید

نی زنبور جهت فعالیت گرده افشامحیط مناسبی  CryΙΙΙBکننده سم 

مطالعات آزمایشگاهی دیگر نیز گویای بی ضرر سازد. عسل فراهم می

مانی روی رشد و نمو و زنده CryΙAbحاوی سم  Btهای ذرت بودن گرده

 Oriusو سن شکارگر  Coleomigilla maculataکفشدوزک 

insidiosus پیچر و همکاران، می( باشدa 1997 همچنین .) ریدیک و

شناسی و استعداد شکارگری یافتند که زیست( در1998همکاران )

تغذیه شده از الروهای سوسک کلرادوی  C. Maculataکفشدوزک 

سیب زمینی پرورش یافته روی شاخ و برگ سیب زمینی تراریخته شده 

 تحت تاثیر قرار نگرفت. CryΙΙΙAواجد سم  Btبا 

 .O( نیز نشان دادند تغذیه سن شکارگر 2001الدیب و همکاران )

Insidiosus  از الروهای کرم ساقه خوار اروپایی ذرت پرورش یافته روی

روی زیست شناسی و تولید مثل  Bt kurstakiجیره غذایی حاوی 

( تفاوتی در میزان پارازیته 1992شکارگر تاثیری نداشت. جانسون و گلد ) 

واجد  Btتغذیه شده با شاخ و برگ توتون  H. Virescensشدن الروهای 

 Compoletisبه وسیله زنبورهای پارازیتوئید  Btغیر  و CryΙAbسم 

sonorensis  وChardiochiles nigriceps  به دست نیاوردند. ون تول

های صحرایی با مقیاس بزرگ در ایالت ( با انجام آزمایش1998و لنتز )

بر بندپایان مفید قابل  Btبار توتون تنسی امریکا دریافتند که تاثیر زیان

 .پوشی استچشم

 نوریپروفسور 

 چیپژمان آئینه
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ها نتایج به دست آمده از تعداد دیگری از پژوهشبا وجود این، 

روی بندپایان غیر هدف در دو یا سه  Btبار سموم بیانگر اثرات زیان

باشند. به عنوان مثال پس از در معرض قرارگیری سطح غذایی می

و یا تغذیه از الروهای  CryΙAbو یا تغذیه از جیره غذایی واجد سم 

توسط الروهای  Btاروپایی ذرت تغذیه شده از ذرت کرم ساقه خوار 

داری در تلفات معنی Chrysoperla carneaبالتوری سبز 

جمعیت این حشره شکارگر مشاهده گردیده است )هیلبک و 

(. 2003و  2002، داتون و همکاران، 1999و  b 1998وaهمکاران، 

( دریافتند که استعداد 1997همچنین حافظ و همکاران )

، پارازیتوئید Meteorus leviventrisثلی و طول عمر تولیدم

در اثر تغذیه از جیره  Agrotis ypsilonبر مرحله الروی کرم طوقه

یابد. بیروح و همکاران کاهش می CryΙAbغذایی حاوی سم 

( اثرات گیاهان تراریخته را بر تعامل سه سطحی مشتمل بر 1998)

 -ته سبز هلوش -سیب زمینی تراریخته بیان کننده لکتین

بررسی کرده و نشان  Adalia bipunctataکفشدوزک شکارگر 

دادند که میزان زادآوری و طول عمر کفشدوزک شکارگر در طی 

روز پس از تغذیه از شته پرورش یافته روی سیب زمینی  21مدت 

یض میزبان بار پس از تعواین اثر زیانیابد. ولی تراریخته کاهش می

های پرورش یافته روی سیب زمینی ز شتهکفشدوزک برای تغذیه ا

 شود.غیر تراریخته خنثی می

 منبع

Smith, C. Michael. 2005. Plant Resistance to Arthropods Molecular and Conventional Approaches. 

Kansas State University, Manhattan, KS, U. S. A. 
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 هرکول حشرات

های کرگدنی دنیای حشرات را یدک ترین سوسکترین و بزرگعنوان معروف Dynastes Herculesول با نام علمی سوسک هرک

آمریکای جنوبی و مرکزی است.  های بارانیها( و بومی جنگلانطسرگین غل) Scarabaeidae این سوسک متعلق به خانواده کشد.می

 رسد و بی هیچ تردیدی یک هرکول واقعی در دنیای حشرات است.متر نیز میییلم 170طول  تا واره این حشره در برخی نرهاقد و ق

برابر  850هایش قادر به برداشتن باری تا شاخ خوانند چون باترین جانور روی زمین نیز میاش قویسوسک هرکول را به نسبت اندازه

ه آن را باالتر از شش گونه همجنس خودش قرار وزن خود است. البته اندازه بزرگ سوسک هرکول با احتساب شاخ طویلش است ک

متر یمیل 180و  175 دراز را با شاخکی هادو گونه رقیب از خانواده سوسکترین سوسک دنیا نیز تنها و برای کسب عنوان بزرگداده 

های ها به رتبهد سقوط آنهایشان نگاهی بیندازیم، شاههرکول بدون در نظر گرفتن شاخ هایبیند. اما اگر به سوسکجلوتر از خود می

واقعیت این است ولی  تر از نرها خواهیم یافت.ها را بزرگخواهیم بود و آنجاست که حتی مادهاندازه طول  از نظربندی ردهتر پایین

مورد توجه قرار گرفته است.  ایای و جمجمهقفسه سینههای شتر از هر چیز به واسطه همین شاخان بیطکه سوسک سرگین غل

 این شاخ بزرگ و پر .رین عضو بدن این حشره تبدیل شوندتتر شده و به اصلیپیکر خود سوسک نیز طویل توانند ازهایی که میاخش

انسان دهد که هیبت می گیرد و به حشره، ظاهری پرسایر نرها مورد استفاده قرار می اهمیت در سوسک هرکول عمدتا برای مصاف با

ها، به هوا بلند کردن و مرحله گرفتن دشمن با شاخ ل سهتاکتیک جنگی هرکول نیز شام اندازد.ای میهرا به یاد جنگجویان افسان

ها متفاوتی دارند، به طوری که ماده های هرکول نر و ماده، ظاهر کامالین برای شکستن سر دشمن است. سوسکسپس کوبیدن بر زم

. الروهای بسیار زیبا  یشاخ دارای  ندتر و رشیدتر بوده وتر، اما قد بلکوچک نرها شاخ معروف هستند. فاقدتر، ولی عموما جثه بزرگ

 شود.ها محسوب میکنند که منبع غذایی اصلی آنهای در حال فساد میعمرشان را صرف تونل زدن میان چوباین حشره بیشتر 

 Siencedaily: منبع

 

 

 

 

 

 

 

دانشجوی دکتری 

 محسن طلعه
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 (Col, Carabidae) هاي زمینیدفاع در سوسک

Defence in Carabid beetles 

. است شده شناسایی امروز به تا که است حشرات میان در راسته ترینغنی گونه هزار 350 از بیش داشتن با Coleoptera یراسته

 هزار 40 از بیش با Carabidae یخانواده از( زمینی هایسوسک یا خاکی هایسوسک یا Carabid beetle) کارابید هایسوسک

 هایبیابان تا گرمسیری انبوه هایازجنگل زمینی هایزیستگاه اکثر اشغال به موفق که هستند هاییگروه سازگارترین از ییک گونه

 .دارند حضور هاقاره تمام در گفت توانمی تقریبا و اندشده خشک نیمه

 

 یتنه داخل گیاهی، هایپوشش مابین غارها، نظیر هازیستگاه سایر در اما اندخاک سطح در فعال و شبگرد، خاکزی این گروه عموما

 .شوندمی نیز دیده... و درختان پوسیده

 دارای حشرات. نیستند ییشیمیا دفاع دارای حشرات الخصوص و پایان بند یاندازه به گروهی هیچ شاید زیخشکی جانواران میان در

 هاجنگ این طی بنابراین ؛است شدن شکار به مربوط حشرات میر و مرگ درصد 50 حدود و هستند شکارچیان از ایگسترده طیف

 .است یافته تکامل دفاعی هایمکانیسم از وسیعی یمحدوده

 حشرات در ايغده دفاع انواع

 آینده  بیرون غدد(Eversible glands :)یخانواده الروهای همانند آیندمی بیرون خطر احساس موقع 
Papiolionidae 

 تراوشی  غدد(Oozing glands :)کارابیده خانواده هایسوسک همانند کنندمی پخش را ماده بدن سطح در 

 کننده  اسپری غدد(Spraying glands :)خانواده هایسوسک همانند کنندمی اسپری را مترشحه شیمیایی ماده 

 کارابیده

 واکنشی  یا انفجاری غدد(Reactor glands :)دمای به و ندشومی فعال سرعت به مهاجم به واکنش در غدد این 

 کارابیده خانواده در( توپچی)افکن  بمب هایسوسک همانند شوندمی خارج باال بسیار

دانشجوی دکتری 

 مهناز کیخسروی
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 ای تراشه غدد(Tracheal glands :)ترشح را مانند کف ماده یک و است کرده احاطه را هاتراشه ایغده بافت یک 

 Romalea micropter کوتاه شاخک ملخ همانند. کندمی

 :باشندمی استراتژی دارای شکارگرها از وسیع طیف این با مبارزه برای هاکارابیده

 رفتاری -3  مورفولوژیکی -2  شیمیایی -1

 مورفولوژیکی دفاع

 :است اساسی یجنبه 2 دارای حشرات دفاع استراتژی نوع این در

 .شوندمی مواجه شکارگر با که وقتی فرار احتمال افزایش -2  هاآن کردن پیدا کردن سخت-1

 دیدن قابل و شوندمی محو محیط زمینه در خود ایقهوه و تیره هایرنگ علت به هاکارابیده

 .شوندمی پنهان خاک در هاگونه از بسیاری همچنین و نیستند

 قرمز هایرگ از استفاده با در که aposematism به موسوم دهنده هشدار هایرنگ از استفاده

 از Lebia جنس مثال است. برای شکارگر برای خطر ماعال سیگنال خود کوتیکول در زرد و

 رنگ تقلید) هستند سم حاوی که Flea beetle هاکک از باتزین تقلید با  Lebiini یقبیله

 .شوندمی شکارگر به هشدار موجب( کوتیکول

 دفاع رفتاري

 هایسوسک بعضی در گراییجمع. دکنن دفاع شکارگرها علیه بتوانند ترراحت حشرات که شودمی موجب عموما گروهی زندگی

 .شودمی دیده عمومی گراییجمع C. Chloris و Calomera plumigera یگونه در. شودمی دیده کارابیده

 نوع این گذشته سال چهل در. است کارابیده یخانواده هایسوسک باالی بسیار تنوع در مهم عضو یک شیمیایی دفاع شک بدون

 کارابیده یخانواده در هادفاع ترینمهم از یکی دفاع نوع است. این بوده کارابید گونه 350 از بیش در ریبسیا تحقیقات موضوع دفاع

 .باشدمی مهم شکارگر.. و قارچی ضد باکتریایی، ضد کوتیکولی، مرزهای از عبور و شکارگر جلد درون به ترکیبات این نفوذ ولی است

 ايغده دفاع

 :گیرندمی قرار دسته 3 در هادرکارابیده غدد

1-Antennal gland 2- Pygidial gland 3- Exocrine gland of larva 

 هاکارابیده مختلف هایگونه در مختلف اشکال به غدد این. گیردمی صورت( Pygidial glands) دمی شبه غدد توسط شیمیایی دفاع

 زیادی افراد آن از پس و شد توصیف Aptinus displosor یگونه در 1811 سال در بار اولین برای غدد این ساختار. دارند وجود

 .دادند قرار بررسی مورد را هاکارابیده در موجود غدد

 :شامل هاکارابیده در( ای غده) شیمیایی دفاع اصلی روش 3

 تراوش Oozing 

 کردن اسپری Spraying  
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 واکنشی یا انفجاری Crepitation mechanism 

 :شامل هاکارابیده یمترشحه ترکیبات ترینمهم

Hydrocarbons, aliphatic ketons, saturated sters, formic acid, unsaturated acid, phenol(m-cresol), aromatic 

aldehydes, quinones and others 

 بمب هایوسکس یا bombardier beetle هایسوسک به معروف Brachininae خانواده های معروف در کارابیدها زیریکی از نمونه

 وارد ایدپراکس هیدروژن همراه به quinols آبی محلول خانواده یک این زیر در بدن(. شکل) هستند توپچی هایسوسک یا افکن

 آزاد الفاصلهب تولیدی محصوالت شود ومی آزاد فشار تحت گازی اکسیژن و کرده کاتالیز را واکنش این آنزیم یک و شودمی مخزن

 .شودمی

 حمله املع به بسته که باشدمی Stenaptinus insignis فریقاییآ افکن بمب سوسک خانواده زیر این مورد و آشنا درمشخص  مثال

 کند. اسپری را خود پا یا شاخک از خاصی بند تواندمی حتی و کندمی داغ اسپری سمت همان به کند حمله ایزاویه چه از کننده

 

 ايغده غیر دفاع

 مورد هایروش از ....و شدن جدا قابل هایسازه معده، ترشحات ،خونی فاکتورهای: شامل شودمی دیده بندپایان سایر در آنچه مشابه

 .هستند هاکارابیده در استفاده

 شیمیایی تقلید

 که طوری به ودخ کوتیکولی پروفایل در تغییر با اجتماعی حشرات النه نزدیکی در یا داخل کارابیده هایسوسک استراتژی این با

 منابع جودو علت به حشرات این النه در زندگی. کنندمی زندگی اجتماعی حشرات یالنه در شوندمی شناسایی النه ساکنان توسط

 .است آور سود حفاظت و غذایی

 منابع منتخب

Aneshansley D., Eisner T., Widom J. & Widom B. 1969. Biochemistry at 100°C: Explosivesecretory discharge of 

bombardier beetles (Brachinus). Science 165: 61-63. 

Eisner T. & Meinwald J. 1966. Defensive secretions of Arthropods. Science 153 (3472): 1341-1351. 
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 ياهسته يکشاورز

 کشاورزی ایران و ای دراین تحقیق هدف بررسی انرژی هسته رد

استفاده از  .می باشدکشاورزی  ی کلی این انرژی سودمند درهاستفاد

ن خشک و چون ایران که بیشتر مناطق آری همکشو این انرژی در

با  و باشداند بسیار سودمند میبا کمبود آب مواجه کویری هستند و

ران نمود. به طور را جب هاتوان این کمبودای میی هستههاتکنیک

با  کاربردهای مفیدی داشته واورزی ای درکشکلی انرژی هسته

با  های قبل جبران گشته است وپرتودهی بسیاری از مضرات روش

های وارده بر آسیب توان ازها میی بهینه از این تکنیکاستفاده

 محصوالت کشاورزی جلوگیری کرد.

های مختلفی دارد که ای در زمینهای خدمات برجستهانرژی هسته 

 .توان در بخش کشاورزی درنظر گرفتا میترین خدمت آن رمهم

ب و حتی صادرات نیاز روز افزون به غذا و آ افزایش جمعیت و

محصوالت غذایی محتاج علمی است که بتواند به این نیازها پاسخ 

شده  ورمحصوالت کشاورزی حمله فات گوناگونی که بهوجود آدهد. 

ها به فکر نسانگردد باعث شده از دیرباز اها میاعث نابودی آنب و

ه در ب فات وناگون برای از میان برداشتن این آهای گویافتن روش

وردن محصوالت سالم باشد تا با باال اوردن سطح کمی و کیفی دست آ

ای هیچ ارتباط کشاورزی هسته محصوالت کشاورزی را توسعه دهند.

ه غیر باز فراوری و ،ژ، سانتریفیوسازیغنی خاصی با مقوالت اورانیوم،

 ن به نوعی از ایزوتوپ وآ نوع فعالیت کشاورزی که در ندارد، بلکه هر

اده کند زیر مجموعه مستقیم استف غیر یا رادیوایزوتوپ مستقیم و

ای شود. به طور کلی تشعشعات هستهای محسوب میکشاورزی هسته

 ها عبارت اند از:ترین آنای زیادی درکشاورزی دارد که مهمکاربرده

 جهش  کشاورزی )طرح بازدهی و ها درای ژنتهموتاسیون هس

 پنبه(و گندم  ،گیاهی مانند برنج

 های خاص بردن حشرات با استفاده از تکنیک بین از کنترل و

 ایتههس

 هامیوهانبارکردن  به تاخیر انداختن زمان رسیدن محصوالت و 

 ی گاماه زدن سیب زمینی با استفاده اشعهجلوگیری از جوان 

ختلفی های مای در بخش کشاورزی پروسهز فناوری هستهبا استفاده ا

 پردازیم:ها به اختصار میصورت گرفته که به بخشی از آن

ای: ها از طریق فناوری هستهبیماری فات وآ ازبین بردن -

سموم تدخینی یا  های گذشته از برخی مواد شیمیایی ودرسال

ایی و مواد غذگازی برای ضدعفونی کردن محصوالت کشاورزی 

شد که هم عوارض بر محصول و مصرف صادراتی استفاده می

. اکنون هم برای محیط زیست مناسب نبود کننده داشت و

 ،تابی با یک دز مشخص و مناسب تخمتکنیک پرتو توانیم ازمی

 بین ببریم و در توده بذر یا مواد غذایی را از کامل حشره و الرو

ش غیرشیمیایی روانه محصول عاری از هرگونه الودگی را به رو

صنایع غذایی  در این روش اکنون جایگاه خودش را. بازارکنیم

های زیادی توان به خسارتاین میان می از دنیا باز کرده است.

کند اشاره فت کرم گلوگاه انار به باغداران وارد میکه هر ساله آ

گذاری تخمو شده  کرم گلوگاه انار از طریق تاج وارد انار کنیم.

پاشی از بین ی سمداخل انار به وسیله ن درالرو آ کند ومی

فات مرکز تحقیقات کشاورزی وابسته بخش کنترل آ . دررودنمی

سازی حشرات که از طریق تکنیک عقیمبه سازمان انرژی اتمی 

حشره پرورش و  شود؛شناخته می SITژانس انرژی اتمیآ در

شفیره  بی به تخم یاکند و با پرتوتاگذاری میتخم شود وتکثیر می

ر یها تغیشود. بدون آن که در رفتار فیزیولوژی آنتبدیل می

با حشرات  شوند وسپس در طبیعت رها می عقیم وحاصل شود 

؛ بدین صورت کنند اما نسلی نخواهند داشتگیری میدیگر جفت

 شد. فت کم خواهدبعد از چند سال این آ

اصالح نباتات  نیاز وردتنوع گیاهان ابزار اولیه م اصالح ژنتیک: -

مطلوبیت و  نظر عملکرد، برای این که بخواهیم از است و

را  هابهترین خصوصیات کیفی انتخاب کنیم از بین این تنوع،

به عنوان بذر یا گیاه منتخب برای کشت مورد  انتخاب و

اما گاهی این تنوع برای یک صنعت  .دهیماستفاده قرار می

ارد که آن وقت تنها راه ممکن نظر درگیاهان وجود ند مورد

ی ژنتیکی بردن ذخیره باال یابی به تنوع جدید وبرای دست

طی کردن مسیرهای اصالح  ،ایاستفاده از انرژی هسته

گیاهان مقاوم به  هدف داشتن گیاه با عملکرد باال، نباتات با

 ارشد دانشجوی 

 سویل نوروزی نیا
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 های محیطی مثل خشکی،مقاوم به تنش فت وآ بیماری و

اعمال تیمارها به  رتودهی وسردی از طریق پ شوری و

 شود.ای انجام میی فرایندهای انرژی هستهوسیله

صفتی  دیررس: باتوجه به این که هر تقویت صفات زودرس و -

های هرکدام از صفت باشد،درگیاهان درکنترل یک ژن می

دارند  دیررسی درکنترل یک ژن قرار زودرسی، رنگ، ارتفاع،

این صفات  ای هرکدام ازبخش کشاورزی هسته توان درکه می

 پرورش داد. را

های : با استفاده از تکنیکسرما ولید بذرهای مقاوم به شوری وت -

جمعیت  موتاسیون که جهش ژنتیکی است تنوع زیادی در

ها صفت مورد نظر مثال مقاومت بین آن از شده و گیاهی ایجاد

ا هآن ،نموده اثر پرتوتابی پیدا به شوری و مقاومت به سرما بر

 ن صفت درگیاه تثبیت شود.آبخشیم تا بهبود می را پرورش و

 های بدون هسته نارنگی -

 سیب زمینی قابلیت انبارداری پیاز و -

 نیوز سایت سبز بع:من 
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هاي گیاهی به عصاره ها و اسانس استفاده از

 عنوان آفتکش

-رد میبه دلیل خساراتی که آفات به محصوالت کشاورزی وا

های متعددی برای مقابله و کنترل آفات کند کشاورزان روش

اند که از از جمله استفاده از سموم کشاورزی در پیش گرفته

باشد. اما استفاده ی کنترل آفات میها در زمینهترین روشمهم

ی کنترل از ترکیبات شیمیایی علی رغم اثرات مثبت در زمینه

ا روی دشمنان طبیعی و آفات، خسارات جبران ناپذیری ر

کند. برای مقابله با این مشکالت محیط زیست وارد می

های دیگری برای کنترل حشرات آفت محققان کشاورزی روش

های شیمیایی به کار کشبر مبنای کاهش استفاده از آفت

-ها و عصارهها استفاده از اسانساند که یکی از این روشگرفته

امل کنترل بیولوژیک از جمله های گیاهی به جای سموم و عو

علیه تخم و زنبور  Tricogrammaزنبورهای پارازیتوئید 

Habrobracon باشد که به ی پنبه میعلیه الرو کرم قوزه

های مدیریت عنوان یکی از راهکارهای کنترلی در برنامه

(. 1985شود )هال و برز، ( تلقی میIPMتلفیقی آفات )

ها نقش مهمی ان مانند عصارهترکیبات ثانویه برخی از گیاه

در دفاع طبیعی و کنترل آفات بر عهده دارند. از این رو 

ترکیبات مشتق شده از این گیاهان به عنوان یک منبع 

های کشتوانند جایگزین مناسبی برای حشرهزیستی، می

 ,.Daoubi et alمصنوعی در برنامه کنترل آفات گردد )

2005; Kim et al., 2005.)  ها انند عصارهات گیاهی مترکیب

های مصنوعی با بوم نظام سازگارتر و کشدر مقایسه با حشره

دارای سمیت کمی برای پستانداران و موجودات غیر هدف 

 Georges etبوده و دوام و پایداری کمی در محیط دارند )

al., 2007; Liu et al., 2005 ،در کشورهایی مانند آمریکا .)

های موثر تحقیقات زیادی بر روی عصارهاسترالیا و هندوستان 

چریش و پیرترم که سمیت قاطع روی آفات انباری دارند 

(.  Levinson & Levinson, 1998صورت گرفته است )

های ثانویه در گیاهان که قابل همچنین یکی دیگر از متابولیت

ها هستند که باشند اسانسهای بسته میاستفاده در محیط

ها و ترکیبات باشند. اسانسی باالیی میدارای خاصیت تدخین

-کشی، دورکنندگی و ضد تغذیهها با داشتن خواص حشرهآن

های کشتوانند به عنوان جایگزین یا مکمل حشرهای می

شیمیایی جهت محصوالت انباری به کار روند )شایا و 

ها عالوه بر خاصیت دورکنندگی (. اسانس1991همکاران، 

فرهومند   ی و تماسی نیز هستند.کشدارای فعالیت حشره

چهار   های( طی تحقیقات که در مورد تاثیر عصاره1395)

 Habrobraconوپارازیتوئید گیاه دارویی روی زنبور اکت

hebetor Say ی انجام داد، بیان کرد که از میان چهار عصاره

درصد به  10موجود در این تحقیق عصاره ریحان در غلظت 

این زنبور، بهتر است که در تلفیق با دلیل اثرات سوء روی 

کنترل بیولوژیک آفات کمتر استفاده شود. برعکس 

اسطوخودوس کمترین تاثیر سوء روی زنبور پارازیتوئید داشت 

توان ای، از این عصاره میتکمیلی مزرعهو پس از مطالعات 

های مدیریت همراه با این عامل کنترل بیولوژیک در برنامه

( اثر 1391) خرمی ( استفاده کرد.IPMتلفیقی آفات )

جوش روی برخی اسطوخودوس و مرزن ایهو عصاره هااسانس

زمینی را مورد بررسی قرار داد. ایشان خصوصیات بید سیب

جوش به بیان کرد که اسانس گیاهان اسطوخودوس و مرزن

توانند این آفت را بدون خسارت به خوبی و با دوز پایین می

ن کنترل کنند. نتایج حاصل از تاثیر محیط زیست و انسا

جوش و درصد مرزن 5ی ها نیز نشان داد که عصارهعصاره

ریزی حاصل از این آفت را به توانند تخماسطوخودوس می

( طی تحقیقات 1391خوبی کاهش دهند. همچنین نقی زاده )

های بومادران، افسنطین و ترخون خود که در مورد اسانس

درجه اول  نجام داد بیان کرد که درروی بید سیب زمینی ا

اسانس ترخون و سپس اسانس بومادران و افسنطین روی 

  های یک روزه موثر بودند.تخم

دانشجوی ارشد 

 رویا احمدپور
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توان به ها میها و عصارهاز محصوالت تجاری شده اسانس

نده: روغن کش ارگانیک، مواد تشکیل دهحشره) پالیزین

کش چهای گیاهی(، کالیبان )قارنارگیل به همراه عصاره

 کش ارگانیک و تنداکسیر)طعمه حلزون ارگانیک(، فریکون

کش حاوی عصاره سیر و فلفل( اشاره کرد که طی )حشره

آزمایشات انجام گرفته توسط موسسه تحقیقات گیاهپزشکی 

کشور کارایی باالی خود را در مقایسه با سموم شیمیایی رایج 

بر سموم  ت نظارتیئبه اثبات رسانیده و به همین منظور در ه

به ثبت رسیده است.

 منابع منتخب

ی کارشناسی ارشد، نامهپایان .Habrobracon hebetor Sayهای چهار گیاه دارویی روی زنبور اکتوپارازیتوئید . تاثیر عصاره1395فرهومند، آرش.  .1

 .صفحه 75دانشگاه محقق اردبیلی،

 :Phthorimaea operculella Zeller (Lepزمینی وی برخی خصوصیات بید سیبهای اسطوخودوس و مرزن جوش راثر اسانس .1391خرمی، فرشته،  .2

Gelechiidae)   ،صفحه. 49، پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل 

ی افسنطین، بومادران و ترخون روی تخم های یک کشی فعالیت تخممطالعه .1391نقی زاده، س؛ رفیعی دستجردی، ه؛ گلی زاده، ع؛ اسماعیل زاده، ب.  .3

 .روزه بید سیب زمینی

4. Daohubi, M. Deligeorgopoulou, A. Macias-Stivianchez., A.J. Hermamdez-Galan, R. Hitchcock, P. B. Hanson, J. R. and 

Collado, L.G. 2005. Antifungal activity and biotransformation of diisophorone by Botrytiscinerea. Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, 53: 6035- 6039. 

5. Hull, L. A. & Beers, E. H. 1985. Ecological sensitivity modifying chemical control practices to preserve natural enemies. In: 

Biological  Pest Control in Agricultural Ecosystem. Academic. Press, Orlando, Florida., pp: 103-121. 

6. Georges, K. Jayaprakasam, B. Dalavoy, S.S. and Nair, M.G. 2007. Pest-managing activities of plant extracts and 

anthraquinones from Cossia nigricans from Burkina Faso. Biosource Technology, 99(6): 2037-2045 

7. Kim. H.G. Jeon, J. H. Kim, M. K. and Lee, H. S. 2005. Pharamacological ectofasaron aldehyde isolated from Acorusgram 

ectsofasaron. Food Science and Biotechnology, 14(5): 685-688. 

8. Levinson, H. and Levinson, A. 1998. Control of stored food pests in the ancient orient and classical antiquity. Journal of 

Applied Entomology, 22:127-144. 

9. Liu, C. H. Mishra, A. K. Tan, R. X. Tang, C. Yang, H. and Shen, YF. 2005. Repellent and insecticidal activities of essential 

oils from Artemisia princeps and Cinnamomum camphora and their effect on seed germination of wheat and broad bean. 

Biosource Tecnology, 97(15):1969-1973. 

10. Shaaya E., Ravid, U., Paster, N., Juven, B., Zisman, U. and Pissarev, V., 1991. Fumigant toxicity of essential oils against four 

major stored-product insects. J. Chem. Ecol. 17: 499-504 
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 تهدیدي براي محیط زیست (Invasive Weeds)هرز مهاجم  يهاعلف

ها خاص به کشت آن یداد و در نقاط یحترجنمود و برخی از گیاهان را بر دیگر گیاهان  یاهانکه بشر شروع به کشت و کار گ زمانی از

ها علف هرز را بر آنرشد کردند که بشر نام  یزو ناخواسته ن یگرد یاهانشد گ یدهکه مزرعه نام ینقطعه زم یندر ا یعتاطب ،مشغول شد

که  یشود در حالیم یدهبشر تداخل داشته باشد علف هرز نام یتو فعال یازرشد کند که با ن یاکه در منطقه یاهیهر گ یننهاد. بنابرا

 باشد. یادیز یدموارد مصرف و فوا یممکن است دارا یگرد یدر جا یاههمان گ

ها را به دو گروه آن یکیاکولوژ یدگاهد یکنمود که  یطبقه بند یمتفاوت یهامختلف به صورت یهایدگاهوان از دتیهرز را م یهاعلف

هرز  یهاکند. علفیم یم تقس( (Invasive Weeds  مهاجم یا یبوم یرهرز غ یهاو علف( (Native Weedsی هرز بوم یهاعلف

هرز مهاجم،  یهاهستند. اما علف یستماز آن اکوس یرشد کرده و در واقع جزئ یستماکوس یکدر  داهستند که از ابت ییهاآن یبوم

 دهند.یم یلتشک یگزینخود جا یتو جمع یافتهوارد شده، استقرار  یدیجد هاییستمهستند که به اکوس یاهانیگ

های نتیجه تخریب اکوسیستم ین و درمناطق مختلف کره زم ینب یشترو امکان رفت و آمد ب یپس از انقالب صنعت یدجد یهایشرفتپ

جو تا  2COموجب افزایش  یالملل ینتبادالت و تجارت ب ،هامسافرت یشافزا دست نخوره جهت ایجاد ارتباط بین مناطق مختلف،

از  یسرد بودن امکان رشد برخ یلکه تاکنون به دل یمناطق این شرایط موجب گرم شدن کره زمین شده و در نتیجهو  گردیده 33/0

ً به  یعاسر بدلیل داشتن خاصیت تهاجمی هرز مهاجم یهالفع ینها وجود نداشت در حال گرم شدن هستند و بنابرادر آن یاهانگ

 جا وارد خواهند شد. آن

 هرز يهااز تهاجم علف یناش يهاخسارت

خسارات به  ینا یبه بررس یردر ز .شودیخسارت م یجادگوناگون باعث ا یهااست که از جنبه یخطرناک یدههرز پد یهاعلف تهاجم

 :یمپردازیتر مصورت جامع

هرز مطلوب است که علف یچنان برا یدجد یطمح یطمواقع شرا یدر برخ :یستمو اختالل در اکوس یستیبردن تنوع ز یناز ب 

موجودات  یعیطب یهاهیستگاطرف ز یکعامل از  ینبرد. ایم ینرا از ب یبوم یهاو گونه یافتهغلبه  یطهرز به طور کامل در محآن علف

تهاجم هم  یجهشود. در نتیمهاجرت جانوران م یاباعث مرگ  ییبر چرخه غذا یربا تاث یگربرده و از طرف د ینرا از ب یستمدر اکوس

 کند.یم یبرا تخر یستماکوسمحیط زیست و را کم کرده و  یو هم جانور یاهیگ یستیتنوع ز

خاک است. در  یششوند فرسایم یستز یطمح یدنهرز مهاجم باعث صدمه د یهالفکه ع یگرید یهااز راه خاک: یشفرسا 

داشته  یتریفتر و ضعکم عمق یهایشهشده است ر یبوم یهاگونه یگزینکه جا یاز مواقع اتفاق افتاده است که علف هرز یاریبس

 رد.یگیقرار م یشخاک مورد فرسا یجهو در نت

 یافته یشافزا یعیطب یهایهرز مهاجم آتش سوز یهااز علف یمناطق آلوده به برخ: مشاهده شده است که در يوقوع آتش سوز 

 یوماسو ب ییاندام هوا علف هرز مهاجم جستجو کرد. به عنوان مثال علف هرز مهاجم بروموس یهایژگیدر و یدامر را با یناست. علت ا

دانشجوی دکتری 

 رسول فخاری
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تابستان باعث وقوع  یگرما یجهشود. در نتیمنطقه خشک م یبوم یاهانهفته زودتر از گ 6تا  4د کرده و در یتول یادیز ومتراکم 

 شود.یدر منطقه م یعیطب یآتش سوز

تاده است که علف هرز از مواقع اتفاق اف یاریعلوفه را بر عهده دارند. اما در بس یداز تول یمراتع سهم بزرگ علوفه: یدکاهش تول 

 کند.یختل معلوفه را م یدباشد و پس از گسترش در مرتع تولیم یسم یگاه یاها خوش خوراک نبوده و دام یمهاجم به مرتع برا

 یادز یهاینههز یلهرز مهاجم به طرق مختلف باعث خسارت زدن و تحم یهاعلف ها و کشاورزان:به دولت يخسارت اقتصاد 

کند یقابل کشت م یرغاسته و آن را ک ینآن است که تهاجم از ارزش زم یزامر ن ینا یلشود. دلیداران مینها، کشاورزان و زمبه دولت

 باشد. یو دراز مدت م ینهپرهز یریتیبه اقدامات مد یازن ینمجدد زم یایکنترل علف هرز و اح یو برا

 یجادعث اانسان مضر بوده و به طرق مختلف با یسالمت یهرز برا یهااز علف یاریبس به خطر انداختن سالمت انسان و دام:

 ند. شویم یتحساس یا یماریب

شرات، ح، باد، آب توان بهها میاز جمله آناثر دارند که  به مناطق دیگر هرز مهاجم يهاعلف انتقالدر  يعوامل متعدد

 پرندگان، انسان، وسایل نقلیه و حیوانات اشاره داشت.

   
 

 

 

 هرز مهاجم يهاشدن علف یاز ورود، گسترش و بوم یريجلوگ هايراه

ها غلبه گونه یگرکامال ً مطلوب مواجه شده و بر د یطممکن است با شرا یدجد یطهرز مهاجم در مح یهاعلفکه گفته شد  همانطور

 رابطه موثر باشد. ینتواند در ایم یر. اقدامات زیابندکامل ب
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ظر آلوده از ن یدورود به کشور با یندر ح یمحصوالت کشاورز یرهمچون بذور و سا ی. مواردکشور يورود يکنترل کاال در مباد

 . یرندقرار گ یقدق یبودن به بذر علف هرز مورد بررس

 یارهرز مهاجم بس یهادر رابطه با علف یعموم یوجود آگاه مهاجم. يهاگونه ییشناسا آموزش به عموم مردم و کشاورزان در

الزم را انجام دهد. البته در تواند بازرس مزرعه خود باشد و به محض مشاهده علف هرز مهاجم اقدامات یموثر است. هر کشاورز م

 .یردتوسط کارشناسان و افراد آگاه صورت گ یبازرس یداست با یادز یکه احتمال آلودگ یمناطق

 ییمنطقه آلوده به علف هرز مهاجم شناسا یک. اگر منطقه آلوده و منطقه پاک ینب یل،و وسا یواناتاز عبور افراد، ح یريجلوگ 

اند وتیم یادیکار به مقدار ز ینبه حداقل برسد. ا یگرد یو نواح یهآن ناح ینآالت ب ینو ماش یلوساو  یواناتعبور افراد، ح یدشد با

 علف هرز مهاجم شود. شمانع گسترش و پراکن

 یگرکند و از طرف دیرشد علف هرز مهاجم آماده م یرا برا یططرف مح یکاز  شخم زدن خاک. خاک یببه حداقل رساندن تخر 

راه و  یهاانجام پروژه یبرا یبردارکند. در هنگام خاکیو بذر علف هرز کمک م یریو پراکنش قطعات تکثبه قطعه قطعه شدن 

 شده از منطقه آلوده به مناطق پاک نرود. هدقت کرد که خاک برداشت یدبا یزساختمان ن

 یآن به مرحله بذرده یدنرسمهم است که از  یاردر صورت مشاهده علف هرز مهاجم، بس و پراکنش بذر. یاز بذرده یريجلوگ 

 کند. یجادا یندهآ یهاسال یرا برا یدیشد یتواند آلودگیم یبذر ده یکبار یراکرد ز یریجلوگ
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 موهبتی به نام زنبور عسل

ترین و شگفت انگیزترین ترین، مولدزنبور عسل یکی از مهم

زمین،  یمخلوقات خداوند است که بدون آن زندگی بر روی کره

در حالی  .شوداگر غیرممکن نشود، بسیار مشقت بار و هولناک می

ها پیش از داران کشورهای پیشرفته از قرنکه کشاورزان و باغ

ترین عملیات قابلیت گرده افشانی زنبور عسل به عنوان یکی از مهم

در افزایش تولید و مرغوبیت محصوالت زراعی و باغی استفاده 

تا به امروز ما فقط به تولید عسل این حشره  اند، متاسفانهکرده

ایم و هرگز تالش مؤثری برای آموزش کشاورزان و چشم دوخته

ها به اهمیت نقش گرده افشانی زنبور داران و معتقد ساختن آنباغ

اما آیا خواص زنبور عسل برای انسان فقط به تولید . ایمعسل نکرده

د؟ آیا زنبور عسل فقط شوهای آن محدود میعسل و دیگر فرآورده

وانات نیز از وجود برای انسان خاصیت دارد، یا این که گیاهان و حی

 شوند؟بهره مند می عسل زنبور ارزشمند

در پاسخ به سؤاالت فوق، باید به این حقیقت معترف شویم که اگر 

خاصیت داشته باشد، مجموع خواص غذایی،  1000زنبور عسل 

های زنبورهای زنبورعسل و فرآوردهدارویی و درمانی عسل و دیگر 

خاصیت زنبورعسل  هزارها، فقط یکی از سایر کابردهای آن

اگر زنبور عسل نباشد، بسیاری از گیاهان از بین . شودمحسوب می

شوند و در روند و در نتیجه حیوانات دچار کمبود خوراک میمی

، دچار کندنتیجه انسان که از آن گیاهان و از آن حیوانات تغذیه می

خاصیت . شودکمبود غذا، قحطی، بیماری و شیوع مرگ و میر می

اصلی زنبور عسل برای انسان و کل طبیعت جاندار، در قابلیت 

دار منحصر به فرد این حشره در گرده افشانی بسیاری از گیاهان گل

باغی، مرتعی و جنگلی برای بسیاری از گیاهان مهم زراعی، . است

عالیت حشرات نیاز دارند. همچنین ثابت شانی شدن به ففگرده ا

ده است که به طور میانگین زنبورعسل در گرده افشانی این ش

افشان است.  هگیاهان دست کم دو برابر مجموع سایر حشرات گرد

تن محصول  5یک هکتار باغ سیب در غیاب زنبورعسل حدود 

کندوی قوی زنبورعسل  پنجدهد، در صورتی که با استقرار می

رسد. یک تن می 50تولید سیب در یک هکتار به حدود میزان 

تن محصول  ششهکتار باغ گالبی در غیاب زنبورعسل حدود 

کندوی قوی زنبورعسل،  ششتا  چهاردهد و در شرایط استقرار می

رسد. در یک تن می 80میزان تولید هر هکتار باغ گالبی به حدود 

بذور یا تخم  %97 ی آفتابگردان، در غیاب زنبور عسل، حدودمزرعه

شوند، در حالی که در حضور زنبورعسل میزان آفتابگردان پوک می

رسد. سایر گیاهان وابسته به عمل گرده می %3پوکی بذور به حدود 

افشانی زنبورعسل نیز به طور کم و بیش چنین الگویی از تولید را 

، با کمال تاسف باید به این موضوعحال با توجه به اهمیت  .دارند

داری سوز در کشاورزی و باغهل انگاری واضح و تلخ و بنیانس

کنون هیچ تالشی برای آموزش اکشورمان اعتراف کنیم که ت

داران در خصوص استفاده از زنبورعسل در گرده کشاورزان و باغ

متاسفانه . افشانی محصوالت زراعی و باغی خاص انجام نشده است

آسای از نقش معجزهداران به علت ناآگاهی کشاورزان و باغ

زنبورعسل در افزایش تولید و مرغوبیت محصوالت زراعی و باغی و 

ها و مزارع کشور ما ها، بسیاری از محصوالت در باغعدم آموزش آن

شوند. از طرف دیگر، به مقدار بسیار کمتر از حد قابل قبول تولید می

به  با رواج کشاورزی جدید و وارد شدن بذور و کودهای شیمیایی و

ها آفات زراعی و باغی و ترویج سریع استفاده از سموم همراه آن

داران هنوز بر شیمیایی برای مبارزه با آفات، نه تنها کشاورزان و باغ

اند، بلکه دیگر سر فکر خود در خصوص زنبورعسل باقی مانده

زنبوردار از ترس قتل عام زنبورهایش با سموم شیمیایی حاضر به 

دار شود و کشاورز و باغها یا مزارع نمیدر باغ گذاردن کندوهایش

آسای زنبورعسل و اقتصاد کشور کماکان از مواهب و خواص معجزه

اگرچه در  .در گرده افشانی و افزایش تولید محروم مانده است

تر موضوع وجود ندارد، اما به جا امکان تشریح و بررسی دقیقاین

برآوردهای انجام شده، اگر  که براساس شودذکر این نکته اکتفا می

افشانی توسط ها و مزارع کشور که نیاز به گردهما در تمام باغ

زنبورعسل دارند، از زنبورعسل به طور اصولی استفاده کنیم، ارزش 

پولی میزان افزایش و مرغوبیت آن محصوالت به مراتب بیش از 

دانشجوی ارشد 

 روزی نیاسویل نو
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گیاهی مجموع ارزی خواهد بود که ما برای واردات انواع مواد غذایی 

 .پردازیمو حیوانی در سال به کشورهای مولد می

ظر به اهمیت بسیار زیاد این مبحث در زندگی اقتصادی کشاورزان ن

داران و اقتصاد کالن کشور و عدم تشریح بیشتر موضوع در و باغ

راهنمای کامل پرورش "این کتاب، مؤلف این مبحث را در کتاب 

بورعسل در افزایش تولید اعجاز زن"و به خصوص کتاب  "زنبورعسل

به تفضیل تشریح کرده است.  "و مرغوبیت محصوالت زراعی و باغی

داران، کشاورزان، زنبورداران، ی منابع مذکور به عموم باغلذا مطالعه

های مختلف کشاورزی و مروجین کشاورزی و دانشجویان رشته

 .شوندویژه اساتید و محققین علوم کشاورزی توصیه میبه

 ی زنبور عسلداروخانه کتابمنبع: 

 محمد محمود عبدالهمهندس تالیف: 
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 هاي گیاهیهاي میکوریز در مقابله با بیماريمروري بر نقش قارچ

 مقدمه

ین های اخیر برای افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی، تامی جهانی محققان در دههها و تحقیقات گستردهبا توجه به تالش

های زیستی و غیر زیستی ناشی از شود. عوامل اصلی کاهش عملکرد محصوالت، تنشای محسوب میغذای بشر هنوز چالش عمده

های معمول و متداول کشاورزی روش .(waller et al., 2005) باشدهای گیاهی میشرایط آب و هوایی نامطلوب و آفات و بیماری

های ساختگی و مصنوعی از قبیل اند و با اتکای بیش از حد به نهادههت مدیریت منابع نداشتهدر جهان موفقیت قابل توجهی را در ج

سموم و کودهای شیمیایی به منظور افزایش تولید، باعث مشکالت زیست محیطی زیادی از جمله آلودگی منابع آب، افت کیفیت 

اپایدار گردیده است. از این رو به منظور برخورداری از های نمحصوالت کشاورزی، کاهش باروری خاک و همچنین ایجاد اکوسیستم

های بیولوژیکی سیستم شود و در هایی که عالوه بر افزایش تولید، موجب بهبود جنبهیک سیستم کشاورزی پایدار، استفاده از نهاده

رود. در همین راستا در یعین حال مخاطرات محیطی را نیز کاهش دهد یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکالت به شمار م

ی گیاه جهت اصالح وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک به ی رشد ریشههای زیستی منطقههای اخیر مطالعه و بررسی ویژگیسال

ای از منظور بهبود وضعیت تغذیه و رشد گیاه مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که تعداد قابل مالحظه

ها دارند. باشند و اثرات مفیدی بر رشد آنی گیاهان میی باکتریایی و قارچی خاک دارای روابط متقابل و همزیستی با ریشههاگونه

ها هستند که اغلب در نزدیکی های میکوریزی از جمله این میکروارگانیسم( و قارچPGPRهای ریزوسفری محرک رشد گیاه )باکتری

گذارند. تاثیرات مثبت این شوند و بطور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد گیاه تاثیر مییافت میی گیاهان یا حتی در داخل ریشه

ها شامل تثبیت نیتروژن، فراهم سازی عناصر غذایی، افزایش مقاومت به آفات و عوامل بیماریزای خاکزی، افزایش میکروارگانیسم

 (.1393باشد )نعیم و اطراشی.، یهای محیطی و بهبود خواص فیزیکوشیمیایی خاک ممقاومت به تنش

 هامقابله با بیماري

ها عالوه درصد گیاهان، از جمله گیاهان زراعی و درختان میوه هستند. این قارچ 80های میکوریز آربوسکوالر همزیست ریشه قارچ

ا بیمارگرها برای محل استقرار و های گیاهی، رقابت ببر افزایش جذب آب و عناصر غذایی برای گیاهان، تغییر در مواد شیمیایی بافت

های های مفید خاک، به مدیریت بیماریهای محیطی و افزایش جمعیت باکتریمواد غذایی، تغییر در ساختار ریشه، کاستن از تنش

زی، نمایند. جمع آوری، شناسایی، خالص ساقارچی، شبه قارچی، نماتدی، باکتریایی، فیتوپالسمایی و فیزیولوژیک گیاهان کمک می

 (.1390تواند مصرف کودها و سموم شیمیایی را کاهش دهد )صدروی،ها به گیاهان میتکثیر و تلقیح این قارچ

 هاي قارچی و شبه قارچیتاثیر بر بیماري-1

ی چند رقم جو، در محیط کشت بافت، باعث محافظت با ریشه  Funneliformis moseaeهمزیستی قارچ میکوریز آربوسکوالر 

 ,.Castellanus et al) ، عامل بیماری پاخوره شده استGaeumanomyces graminis قارچها در برابر آلودگی به آندار معنی

2011). 

دانشجوی ارشد 

 الناز ارحمی
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عداد غالف، دار میزان کلروفیل، رشد، وزن خشک ساقه، تی نخود باعث افزایش معنیبا ریشه Glomus intraradicesهمزیستی قارچ 

 Macrophomina phaseolinaیتروژن، پتاسیم و فسفر و کاهش پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ تعداد گره در ریشه، میزان عناصر ن

 (.1390شده است )صدروی، 

آوندی ناشی از  ی خیار در گلخانه باعث افزایش رشد آن و کنترل بیماری پژمردگیتلقیح مایه مخلوط چند قارچ میکوریز به ریشه

 . (Hu et al., 2010)گردیده است Fusarium oxysporum f. Sp. Cucumerinumقارچ 

 هاي نماتديتاثیر بر بیماري-2

الر بر نماتدهای های میکوریز آربوسکوسال گذشته در مورد تاثیر قارچ 20پژوهشی منتشر شده در طی -مقاله علمی 65مروری بر 

و  Glomus intraradices، Claroideglomus etunicatumها، انگل ریشه گیاهان نشان داده است که از بین این قارچ

Funneliformis moseae های گیالس همزیست با قارچ کاهش خسارت نماتدهای مولد غده ریشه را دارند. نهال توانایی G. 

Intraradices بیشتری در برابر نماتد  مقاومتPratylenchus vulnus ه میزان ها باز خود نشان داده و وزن تر و قطر ساقه آن

بیشتری  مقاومت Funneliformis moseae های سیب همزیست با قارچ های غیر میکوریز بوده است. نهالشتر از نهالداری بیمعنی

های غیر میکوریز هالداری بیشتر از نها به میزان معنیهای آندر برابر همین نماتد از خود نشان داده و وزن تر ریشه و طول شاخه

 (.1390بوده است )صدروی، 

 و فیتوپالسمایی هاي باکتریاییر بیماريتاثیر ب-3

( Aster yellowینا )ریشه توتون با یک قارچ میکوریز آربوسکوالر، برای بررسی تاثیر آن بر بیماری فیتوپالسمایی زردی م تلقیح

شود )نظری ت میسهای بیمار دارای قارچ همزیدار طول ریشه و میزان فتوسنتز بوتهنشان داده که این همزیستی باعث افزایش معنی

 (.1384اردکانی و همکاران.، 

 Pseudomonasهفته توسط باکتری مولد پژمردگی  3های گوجه فرنگی کلنیزه شده با یک قارچ میکوریز آربوسکوالر بعد از بوته

syringae pv. Syringae van Hall 1902 یت جمع اند وهای غیرمیکوریزی نشان دادهتلقیح شدند رشد بیشتری نسبت به بوته

 (.1390ها کمتر بوده است )صدروی، باکتری هم در آن

 هاي مفید خاکافزایش جمعیت باکتري

-شد بعضی باکتریرها نیز بستر مناسبی برای ای این قارچهای خارج ریشهتری دارند و ریسههای میکوریزی تراوشات غنیریشه

گردد که یمها یدن ذرات ریز خاک به یکدیگر و تشکیل خاکدانهها باعث چسبای این قارچهای خارج ریشههاست. همچنین ریسه

فر این گیاهان، های خاک ضروری است، می شود. بنابراین در ریزوسباعث بهبود جریان هوا در خاک، که برای رشد و تکثیر باکتری

رم مثبت گهای ادی از باکتریی ازت و تعدهای تثبیت کننده(، باکتریPGPRی رشد گیاهان )های تحریک کنندهجمعیت باکتری

را عامل کمک کننده  های مفیدکه توانایی بازدارندگی از رشد بیمارگرها را دارند، بیشتر است. بطوری که افزایش جمعیت این باکتری

 (.1390به کاهش جمعیت بیمارگرهایی از جنس فوزاریوم و یا فیتوفتورا دانسته اند )صدروی، 

 منتخبمنابع 

 (.1)1های گیاهی. دانش بیماری شناسی گیاهی. های میکوریز آربوسکوالر در مدیریت بیماری. نقش قارچ1390صدروی، م. 

Castellanus-morales, V., Keiser, C., Cardenas-Navaro, R., Grausgruber, H., Glaunnger, J., Gracia-Garrido, J. M., 

Steinkellner, S., Sampedro, I., Hage-Ahmad, K., Illana, A., Ocampo, J. A. and Vierheilig, H. 2011. The bioprotective 

effect of AM root colonization against the soil-born fungal pathogen Gaeumannomyces graminis var. tritici in barley 

depends on the barley variety. Soil Biology & Biochemistry 43: 831-834. 
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 تاریخچه کنترل بیولوژیک آفات در ایران

گردد . میراستفاده از کفشدوزک در شمال ب ها باسال دارد که به کنترل شپشک 50ر ایران قدمتی بیش از د کنترل بیولوژیک آفت

آغاز برنامه کنترل بیولوژیک در ایران به سال . یز قرار گرفته استهای اخیر مورد توجه بیشتری نها ادامه داشته و در سالاین تالش

برای کنترل شپشک استرالیایی از جنوب فرانسه وارد و  Novius cardinalisدوزک گردد که در آن سال تعدادی کفشبر می 1312

طبیعی  های شمالی کشور رهاسازی شد )رویکرد کالسیک(. پرورش انبوه و رهاسازی دشمنانپس از پرورش در باغات مرکبات استان

های تا حدود سال 1326پارازیتوئید تخم سن گندم از سال ای که زنبورهای گونهدر کشور نیز از سابقه نسبتاً طوالنی برخوردار است، به

اند. با توجه به تاریخچه درخشان و طوالنی کنترل بیولوژیک در ایران و در ورامین و مبارکه اصفهان تکثیر و رهاسازی شده 1335

با تالش و جدیت  1363 به رشد آن در جهان و ضرورت انسجام بخشیدن و هدایت تحقیقات مربوطه، سرانجام در سال روند رو

های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات آفات و عنوان یکی از بخشاسدی، بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک به شادروان دکتر بیات

خانم مهندس رضایی، آقایان مهندس دانیالی، نجفی نوایی، کریمیان، حسین حیدری،  های گیاهی تأسیس و با همکاری ویژهبیماری

های علی اکبری شروع به کار نمود. از بدو تاسیس این بخش تاکنون، پروژه مهدی قاسمی، محمد گلبنی و احمد دکتر امیرصادقی،

های ها و مراکز تحقیقات استانتحقیقاتی در زمینه شناسایی و معرفی دشمنان طبیعی و عوامل بیولوژیک در تهران و برخی از ایستگاه

ها در یک دوره نسبتا کنترل بیولوژیک آمل اجرا شد. حاصل این فعالیت و آزمایشگاه دارانمختلف کشور، ایستگاه تحقیقات خشکه

تولید انبوه یا تکثیر زنبورهای پارازیتویید تریکوگراما  های اولیه برایساله، به معرفی عوامل و ارائه اصول و روش 10کوتاه 

.(Trichogramma sppبراک ،)و( نBracon hebetorکفشدوزک کریپتو ،)( لموسCryptolaemus sp. بالتوری سبز ،)

(Chrysoperla sp. عوامل بیمارگر حشرات شامل باکتری ،)Bacillus thuringiensis  و قارچBeauveria bassianaهای ، ویروس

ادامه  1374.( منجر شد. از سال Trichoderma spهای عوامل بیماریزای گیاهی )بیمارگر حشرات و همچنین آنتاگونیست

های بخش در راستای دستیابی به اهداف طرح ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی عالیتف

ای به خود گرفت و در نهایت با همکاری سازمان حفظ نباتات موجب کاهش مصرف سموم شیمیایی در شالیزارهای کشور شکل ویژه

هایی در زمینه تولید انبوه و فرموالسیون عوامل میکروبی و همچنین دانش فنی چندین گونه حشره های اخیر نیز موفقیتشد. در سال

بدست آمده است. ریاست این بخش را از سال  Encarsia formosaای از جمله زنبور شکارگر و پارازیتوئید آفات محصوالت گلخانه

س مسعود دانیالی، دکتر محمدرضا رضاپناه، دکتر شهرام فرخی، به ترتیب آقایان شادروان دکتر هوشنگ بیات اسدی، مهند 1363

دار تاکنون دکتر جالل شیرازی عهده 1393مقدم، دکتر حسن عسکری و دکتر رسول مرزبان و از سال شادروان مهندس هوشنگ جوان

خش )تهران و آمل( مشغول به نفر نیروی پشتیبانی در ب 4تکنسین و  3کارشناس،  7نفر محقق،  11اند. در حال حاضر تعداد بوده

ای واقع در شهرستان آمل، بر باشند. این بخش با شش آزمایشگاه تخصصی واقع در ستاد مؤسسه و یک آزمایشگاه توسعهکار می

های شیمیایی و توجه به حفظ کیفیت اساس راهبرد تولید غذای سالم و دستیابی به محصوالت کشاورزی عاری از باقیمانده آفتکش

 کند: های تحقیقاتی ذیل را دنبال میفیست و اجزای زنده و غیر زنده آن و سالمت انسان و دام، هدمحیط ز

های کالسیک کنترل بیولوژیک شامل ورود و استقرار دشمنان طبیعی غیربومی برای مهار آفات بومی و اجرای شیوه  -

 غیربومی.

دانشجوی ارشد 

 نرگس میرزایی

http://bankmaghale.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-2/
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ولید بیعی به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی و تتکثیر و رهاسازی دشمنان طبیعی، حفظ و حمایت از دشمنان ط -

 غذای سالم. 

 های بیولوژیک.تحقیق در مورد دستیابی به دانش فنی پرورش و تولید عوامل و فرآورده  -

 ها.ها و رقابت کنندهزا، آنتاگونیستها، شکارگرها و عوامل بیماریآوری منابع ژنتیکی انگلجمع -

های ( فرآوردهPrototypeامل کنترل بیولوژیک ماکرو و میکرو )بانک زنده( و تولید نمونه )داری عوجمع آوری، بررسی و نگه -

 تلف کشور وهای بومی و جمع آوری شده از نقاط مخکنترل بیولوژیک با منشاء باکتری، ویروس و قارچ، بر پایه جدایه

 دوباالن در درجه بعدی قرار دارند.

 منابع منتخب

 .228-262، ص1379 –کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان –ایران در جو و گندم آور زیان هایسن یاکولوژ ،.رجبی، غ  -1 

 .18 -55 ص ،1379 مشهد، دانشگاهی جهاد –، مبارزه بیولوژیکی.موسوی، م -2
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ترین الگوهاي طراحی و ساخت ه عنوان مهمهاي رفتاري و ساختار مورفولوژیکی حشرات بویژگی

 در جهان روبات

 

های حشرات گروه بزرگی از بندپایان هستند که در زمینه

-های انسان نقش مهمی داشتهمختلف در پیشرفت و نوآوری

با مشاهده رفتار و عملکرد  پیش سال اند. دانشمندان از صد

های ها و زنبورحشرات با زندگی اجتماعی مانند مورچه

های گروهی با سایز کوچک و اجتماعی به فکر ساخت روبات

ها (. این روبات1987با هدف خاص افتادند )ریو و همکاران، 

به تنهایی قادر به فعالیت نبوده اما به صورت گروهی رفتاری 

های شبیه به حشرات اجتماعی دارند و قادر هستند فعالیت

ها دهند. این روبات برنامه ریزی شده را به بهترین شکل انجام

ها یا سایر حشرات اجتماعی عقل خود را قادرند مانند مورچه

روی هم گذاشته و مشکالت مشترکشان را برطرف کنند و به 

های گروهی شامل های مشترک بپردازند. روباتانجام فعالیت

های انفرادی بوده که با یکدیگر به شکل تعداد زیادی از روبات

دهند. برای این کار گروهی انجام میخاصی هماهنگ شده و 

ها با یکدیگر و با محیط اطراف مورد کنش روباتمنظور برهم

مطالعه و بررسی قرار گرفته و در نهایت برنامه ریزی و طراحی 

 انسان دست به شده ساخته گروهی هایروبات ساخت. اندشده

 هامورچه حشرات اجتماعی مانند بیولوژیکی مطالعه اساس بر

 شرایطی در و طبیعت در موجودات با زندگی اجتماعی ایرس و

افتد، با تقلید می اتفاق طبیعی طور به اجتماعی رفتارهای که

 ساده روابط و بدن فیزیکی هایویژگی رفتاری، هایویژگی از

(. 2013و ژنگ،  تانپذیرفته است ) ها صورتآن انفرادی بین و

 صورت در و کنندمی عمل اختصاصی گروهی هایروبات

 دهندمی ادامه خود فعالیت به بقیه افراد یکی، دیدن آسیب

در  Swarmanoidگروهی  هایروبات. (2007 )پینکرولی،

گروه  از  این .باشندیک محیط سه بعدی قادر به فعالیت می

های شامل سه دسته روبات کوچک ایحشره روبات 60

 قادر چشمی هایروبات .انددستی تشکیل شده و پایی چشمی،

 شوندمی متصل دارند قرار که محلی سقف بوده و به به پرواز

 قرار آن در که محیطی از بهتری و تردقیق تحلیل و تجزیه تا

 را محیط باالتری موقعیت از بتوانند و باشند داشته دارند

 هایروبات کنند، رسانی اطالع گروه اعضای سایر به  و مشاهده

و اجسام  هاروبات سایر و ردهک حرکت ناهموار زمین پایی روی

 به قادرند دستی هایروبات اما .کنندحمل می خود با را دیگر

 تحت فضاهای بینابین در و بروند باال سطوح از افقی صورت

 .(2007 کنند )پینکرولی، فعالیت دیگر روبات نوع دو پوشش

های جستجو در ها انجام فعالیتهدف از ساخت این روبات

ها نیست مانند که انسان قادر به انجام آن شرایط خاصی است

های حاصل از زلزله برای تعیین موقعیت جستجو زیر خرابه

های افرادی که نیاز به کمک دارند. همچنین راهیابی به مکان

 (. 2013و ژنگ،  تاندور از دسترس انسان )

از آنجایی که حشرات دارای توانایی باالیی در حرکت هستند، 

ها در از چشم مهندسین دور نمانده و از آنها چاالکی آن

توان اند. به سادگی نمیها استفاده کردهطراحی پای روبات

سیستم عصبی و مکانیکی حرکتی همه حشرات را برای 

های حرکتی یکی از ها اجرا کرد، از این رو ویژگیروبات

حشرات را بر مبنی رفتارهای خاصی که مد نظر مهندسین 

ای در نظر گرفته و طراحی ای روبات ویژهاست انتخاب و بر

کنند. حشرات دارای پاهای تخصصی و بدن انعطاف پذیر می

ها در ها پیچیده است. این ویژگیبوده و ساختار سر در آن

 لیال زنگنه

 پرورزهرا گل
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ها مورد توجه قرار دارد )ریتزمن و همکاران، ساخت روبات

ها به نحوی است که تا حد امکان (. طراحی پای ربات2004

جایی را داشته باشند )آلن و عملکرد، تحرک و جابهبیشترین 

(. حشرات هنگام راه رفتن بر نیروی گرانش 2003همکاران، 

ها نیز با نیروی گرانش در ارتباط کنند. روباتزمین غلبه می

هستند بنابراین برای یافتن راهی برای غلبه بر نیروی گرانش، 

پرداختند  تر ساختار پا در حشراتمهندسین به بررسی دقیق

(. 1993 تا بتوانند برای این مشکل راه حلی بیابند )پیرسون،

TUM زی درخت از حشرات پایی است که روبات شش اولین 

 نوع که هستند نیز دیگری هایروبات الگوبرداری شده است.

 در راحتی به و شده تقلید حشرات رفتن راه از هاآن حرکت

-می حرکت متفاوت ایهشیب هایی باو زمین هاجنگل ها،کوه

  Protobot مانند هاروبات از دیگر برخی. (1994کنند )فیفر، 

 هستند و پاهایی شبیه به سوسری دارند. در خوبی هایدونده

 جفت سه هر اندها الگوبرداری شدههایی که از سوسریروبات

اند شده طراحی همدیگر و طبق یک الگوی ثابت شبیه پا

 سوسری دارای پاهای بسیار. (2000)دلکومین و نلسون، 

 و  کند عمل فنر یک به تواند شبیهبوده که می پذیر انعطاف

 به ناهموار سطوح روی که دهدمی را اجازه این سوسری به

انگشتان و  (.2013)حجاج و پانز، بدود  یا و برود راه راحتی

 ساخته فنری هایپالستیک از استفاده با نیز هاروبات پنجه

 و طبیعی و انیهناگ جهت ها امکان تغییرباتبه رو که شده

 یبا محدوده اشیا گرفتن برای باال پذیری انعطاف همچنین

پا در برخی  .(2009دهد )اوهول و کژال، را می تریگسترده

ران،  و دارای پیش یافته تر، تکاملهای پیشرفتهدیگر از روبات

 رفتن راه شبیه به پا در سوسری بوده و قادر به ران،پی و ران

 سطوح این در جستجو و ناهموار سطوح از رفتن باال یا سریع

 با پا جفت سه هاروبات این در .(1994باشند )فیفر، می

خوبی  هایدونده هاکه از آن شده طراحی متفاوت ساختار

 حشرات در پا قسمتی 6 ساختار از هاروبات برخی سازد.می

زانو،  دارای رانپی ن ورا ران،پیش بر عالوه هستند و مند بهره

 سطوح در رفتن راه در هاآن به که باشندنیز می پنجه و ساق

 جلویی پاهای حرکت ویژه به. نمایدمی ناهموار کمک و مسطح

 نیز بلند پاهای با هاییروبات .است باالیی اهمیت دارای که

باشند. بند و انعطاف پذیر مشابه به حشرات می بند بدنی دارای

 حشرات رفتن راه شباهت دالیل از ودن بدن نیز یکیب بند بند

 هابرخی روبات .(2004است )ریتزمن و همکاران،  هاروبات به

 آسیبی اینکه متر بدونسانتی 9–8کوچک  جثه وجود با

 یک از و بجهند جلو به مترسانتی 8/3 قادرند حدود ببینند

 به دنپری و برخواستن اما بیافتند زمین به بلند نسبتا ارتفاع

است )موری و همکاران،  مشکل هاآن برای ارتفاع یک پله

 پرش در سیستم اجرای و طراحی مشکل با این .(2003

 روبات منظور این برای .شد برطرف زنپشتک هایسوسک

 نیاز که هنگامی و کندمی ذخیره را خود انرژی رفتن راه حین

 طبق یتنها در و کرده آزاد را شده ذخیره انرژی دارد پرش به

 وجود زن پشتک هایسوسک پرش نحوه در که مکانیسمی

 است قادر روبات پرش نوع این در .نمایدمی پرش به اقدام دارد

 سوسک پرش. بپرد مترسانتی 15  ارتفاع با هاییروی پله

 حشرات بین در که است رفتاری click beetle زن پشتک

 پرش یک ایجاد برای ویژگی این .است فردبه منحصر بسیار

بوده و کاربردی  قابل توجه و جالب بسیار هاروبات برای مناسب

 .(2003شده است )موری و همکاران، 

گاهی تهیه فیلم و عکس از برخی نقاط صعب العبور دشوار 

توان از این های پرنده نمیبوده و بدون استفاده از دوربین

لهام هایی با امناطق فیلم یا عکسی تهیه کرد. امروزه دوربین

اند که قادرند به راحتی این کار را انجام از حشرات تهیه شده

های ای مجهز به دوربینهای حشرهدهند. این روبات

. (2010باشند )بروکنر و همکاران، فیلمبرداری قوی می

دوربین در این نوع روبات  لنز هایتهیه تراشه در که سیستمی

 رداری شدهخانگی الگو ب مگس مرکب چشم از استفاده شد،

ها از قرارگیری چند (. این لنز2005است )دوپر و همکاران، 

واحد بینایی درکنار هم تشکیل شده که هر یک بخشی از 
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 لنزهای واحد هر از که کند. تصویریتصویر کل را ایجاد می

شوند و می ادغام هم و با رسیده شود، به هممی خارج مرکب

 با کاملی نهایت تصویر یک تصویر موزائیکی را تشکیل داده در

 مرکب چشم از لنز نوع کنند. اینمی باال ایجاد وضوح

است )پیکس و  شده تقلید Xenos Peckii به نام  زنبورهای

 .(2000همکاران، 

های پرنده در هایی در جهت ساخت روباتدر گذشته پروژه

؛ 2008اندازه حشرات کوچک مورد بررسی قرار داشت )وود، 

 هیچ ( اما 2008و تاناکا و همکاران،  2008 آراباجی و سیتی،

 انرژی توانستندنمی و نداشته پرواز ها قدرتروبات این از یک

 بود این دلیل ترینمهم .کنند تامین را خود پرواز برای الزم

 داشتند که کوچکی بسیار جثه به توجه با هاروبات این که

 ومیلیتی هایباتری کمی مانند بسیار انرژی منبع دارای

 پرواز برای نیاز مورد انرژی تامین به قادر که پلیمری بودند

 هاییساخت ربات برای حل این مشکل طراحی و. نبود هاآن

 باالی تراکم با راکت رانشی نیروی و از افزایش حشرات سایز با

 این سپس .شد پیشنهاد هابرای تامین انرژی آن انرژی

به  ایپروانه ایهربات از جدیدی نسل در کوچک هایموشک

 بودند پرواز به قادر که بالداری حشرات سپس .تکامل رسید

 نظر ها ازپروانه و هامانندچوبک ها،ملخ ها،آسیابک مانند،

 انرژی مقادیر و گرفتند قرار محاسبه و بررسی مورد ریاضی

 حرکت نوع همچنین .شد محاسبه هاآن پرواز برای نیاز مورد

ه جانبی مورد بررسی و در ساختار این از زاوی هاآن هایبال

(. 2001ها مورد استفاده قرار گرفت )راینر و همکاران، روبات

الگو برداری از نوع پرواز این موجودات در نهایت منجر به 

های پرنده شد به شکلی که قادر به های روباتطراحی بال

در هوا بودند )کواک و  جاییجابه و جلو سمت پرواز به

 با جفت بال یک دارای پرنده هایروبات .(2013 همکاران،

اند شده گرفته الهام دوباالن از و بوده هم از مستقل حرکت

 (.2014)فولر و همکاران، 

تمامی موارد گفته شده نشان دهنده اهمیت ساختار فیزیکی 

های کوچک برای و اندازه حشرات در طراحی و ساخت روبات

م است طراحی و ساخت باشد. آنچه که مسلاهداف خاص می

های کوچک بسیار مورد توجه دانشمندان علم این روبات

هایی بوده است که روباتیک بوده و الهام بخش ساخت روبات

های در شرایطی که انسان قادر نیست به برخی مناطق و مکان

خاص ورود کند مشکل را حل نموده است. بی شک در آینده 

ای به های حشرهوباتهایی از رشاهد تکامل و ساخت نسل

های دست انسان خواهیم بود. امروزه صحبت از ساخت روبات

تواند جاسوس با ابعاد و ساختمان فیزیکی حشرات است که می

های امنیت بشر را دستخوش تغییر کند. همچنین روبات

تواند مورد استفاده قرار گیرد. کوچکی که در علم پزشکی می

تکنولوژی بتواند در بهبود  امید است که انسان از پیشرفت

شرایط زندگی و یا حل مشکالتی که ممکن است بر سر راه 

نوع بشر قرار گیرد استفاده کند.
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 هاکشآفت

 و مهندس فرشته خرمی تدوین: دکتر هوشنگ رفیعی دستجردیگردآوری و 

 
ای زکشی به صورت جهانی جهت کنترل حشرات آفت، عوامل بیماریهای متنوعی با خاصیت حشرهمولکول ،تاکنون 1874سال  یعنی ازان ساخت د.د.ت از زم

میلیارد  8/1کشف و ساخته شده است. درحال حاضر، ساالنه  های هرز و دیگر موجودات مضر،های انسانی و حیوانی، علفها، ناقلین بیماریگیاهی، میکروب

 کشموثره به عنوان آفتی ماده 1055گیرد. بالغ بر کش مورد استفاده قرار میکش و قارچکش، حشرهها در سراسر جهان در قالب علفکشکیلوگرم از آفت

ها ها با حفظ جان میلیونکشهای شیمیایی شناسایی نگردیده است. آفتکشدهد که تاکنون جایگزین مناسبی برای آفتثبت شده است و این آمار نشان می

ها کشت و اعتبار دست یافتند. اگرچه کاربرد آفتشدند(، به شهرای منتشر میهایی نظیر ماالریا و تب زرد )که توسط ناقلین حشرهنفر از طریق کنترل بیماری

ها کشی محدود از آفتاستفاده های جایگزین وز به همراه دارد، اما کاربرد روشهای زیست محیطی را نیها است و الودگیارای اثرات مخربی بر سالمت انساند

ی شناسایی های گیاهی و نیز پژوهش در زمینهکاربرد فراورده ،یریت آفات کشاورزیدر مد را به حداقل میزان ممکن برساند. هاتفاده از آنتواند خطر اسمی

 7ها اشاره دارد که در کشبخش مجزا است. اولین بخش کتاب به سمیت آفت 3باشد. کتاب حاضر دارای ها، دارای ارزش و اهمیت فراوان میاصول سمیت آن

های بومی منطقه و نیز وضعیت اثرات سمیت ماالتیون روی وزغ ،ملکرد ترکیبات گروه پایریتروئیدیع یاین بخش، نحوه رداخته شده است. درفصل به آن پ

های دامی و کشاورزی مورد درو و نیز کشتزارهای مختص فعالیتخاک مزارع طبیعی و خو های خاکی به عنوان دوستان طبیعت در بخش کشاورزی، درکرم

و نیز میزان سمیت بعضی  ها و دشمنان طبیعی )موجودات غیر هدف(ها روی سیانوباکتریکشبخش به سمیت آفتبررسی قرار گرفته است. همچنین در این 

فصل  6 های گیاهی و مدیریت آفات در قالبکشاند، به دقت پرداخته شده است. در بخش دوم کتاب، آفتکش که در گذشته کاربرد داشتهاز ترکیبات آفت

ی پایه شیمیایی و بر های غیرصوالت کشاورزی و باغی به کمک روشهای طراحی شده در مدیریت برای محاخیرا مجموعه برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

اند. این بخش عمدتا روی های بیوتکنولوژی و مولکولی نیز در مبحث مدیریت آفات توسعه یافتههای گیاهی و میکروبی ارائه شده است. همچنین روشکشآفت

دراین فصل همچنین تکنیک  های بیولوژیک جهت مدیریت این آفات تمرکز دارد.نیز روش کشی هستند وهای گیاهی که دارای خاصیت آفتو فرآورده گیاهان

 زمان مناسب و دیگر ها درکشرود و هدف آن پیش آگاهی جهت کاربرد آفت( که جهت شناسایی تراکم الرو حشرات در مزرعه به کار میLlRAجالب )

. می پردازدها کشسنجش آفت کاربرد نشانگرهای زیستی دربحث  سومین بخش کتاب به  مورد بررسی قرار گرفته است. باشد،های مدیریت میتاکتیک

روند. سرعت، کش به کار میهای جدیدی هستند که جهت تعیین پارامترهای کمی و کیفی مربوط به ترکیبات آفتجمله روش از حسگرهای زیستی نیز

 باشد.می جمله فواید تکنیک مذکور اطمینان و قابلیت حمل و نقل آسان از

 

 

دانشجوی دکتری 

 محسن طلعه
 معرفی کتاب
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 پاسخ مولکولی و هورمونی گیاه به تخمگذاري حشرات

گیرد. با این وجود، مرحله های حشرات، تخم اولین مرحله زیستی است که به طور مستقیم در معرض محیط قرار میدر اکثر گونه

یابد. خطراتی مثل ادامه میود تا اطمینان حاصل شود که تولیدست و باید از خطر مرگ و میر محافظت شتخم بسیار آسیب پذیر ا

دهند، محدود شوند توانند توسط ابزارهایی که والدین به داخل و یا بر روی تخم انتقال میگیرند میها در معرض آن قرار میکه تخم

ای را نشان طی محافظت کنند. عالوه بر این، در بعضی از حشرات والدین رفتار پیچیدههای محی، پارازیتوئیدها و تنشگرهاتا از شکار

گذاری و انتخاب محل تخمک (ایگذاری خوشهار تخمگذاری )به عنوان مثال، تخمکنند. نوع رفتدهند و از تخم خود محافظت میمی

وفقیت آمیز نیازمند یک مکانی است که )الف( شرایط مناسب ها را افزایش دهد. تکامل تخم به صورت ممانی تخماحتماال شانس زنده

غذای مناسب برای نتاج فراهم باشد. حشرات تخمگذاری که  محیطی، )ب( ریسک پایین شکارگری، پارازیتیسمی و بیماری و )ج(

شوند. گذارد مواجه میمی ها تاثیرواکنش تهاجمی گیاه که بر روی تخمگذارند با خطر های گیاهی میهای خود را بر روی بافتتخم

دهد که موجب واکنش گیاهان به ای از حشرات نشان میگونه از طیف گسترده 200های بیش از تا به امروز مطالعات روی تخم

وئیدها در ارتباط با وجود تخم صورت تاثیر منفی و مستقیم بر روی تخم یا به صورت تاثیر غیر مستقیم با ارائه اطالعاتی به پارازیت

توانند دهد که عالوه بر این دفاع مستقیم و غیر مستقیم گیاه ناشی از تخمگذاری، گیاهان میشود. بعضی از مطالعات نشان میمی

خواری آینده الرو حاصل از تخم دریافت کنند. گیاهان حتی قبل یک الگوریتم هشدار دهنده از گیاهتخمگذاری حشرات را به عنوان 

. یکی کنندزود هنگام و تولید محصول شروع میدهی الرو دفاع خود را در برابر آن با تسریع در رشد و گل از تفریخ تخم و تبدیل به

توان به دخالت در واکنش گیاه به تخم اشاره نمود به طوری که دفاع گیاه در برابر میهای حشرات به این پاسخ گیاهان از واکنش

ین گیاهان و تخم حشرات ممکن است اثرات اکولوژیکی بسیار متفاوت از دفاع مستقیم و الروها را سرکوب گرداند. از این رو، تعامل ب

  .ای گیاهان داشته باشدزگر( و احتماال تاثیرات ضد تغذیهذاری تا اثرات هشدار دهنده )آغاگتخم غیر مستقیم ناشی از

جاسمونیک   هان به تخمگذاری حشرات دارند.هر دو هورمون گیاهی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید نقش مهمی در واکنش گیا

های گیاهی دخالت دارد. باال رفتن سطح جاسمونیک اسید یا القا رونویسی های ناشی از تخمگذاری در بسیاری از گونهاسید در واکنش

ک اسید در واکنش ریزی روی گیاه باشد. جاسمونیرسد مستقل از حالت تخمواکنشی جاسمونیک اسید به نظر می های دفاع کنندهژن

( یا sawflyهایی که با تخمریز حشره ماده آسیب دیده است )مانند های سالم یا برگگذاشته شده بر روی برگهای به تخمگیاه 

های برگخوار( دخالت دارد. سالیسیلیک اسید عالوه بر جاسمونیک اسید نقش های ناشی از تغذیه حشرات ماده )مانند سوسکآسیب

گذاشته شده روی  Pieris brassicaeهای گیاهان به تخمگذاری دارد. برای مثال سالیسیلیک اسید در زیر تخم مهمی در واکنش

های شود. عالوه بر این بیان چند ژن پاسخ دهنده سالیسیلیک اسید بوسیله تخمانباشته می Arabidopsis thalianaهای برگ

به طور   pathogenesis-related protein1 (PR1)شود. بیان القا می Pieris rapaeو  Pieris brassicaeگذاشته شده توسط 

های گذاشته حقیقی مشابه مشاهده گردید که تخمیابد. در تافزایش میها ها و در نزدیکی آنبل توجهی در بافت برگ در زیر تخمقا

 HR ( Hypersensitiveه یک نکروز شبیه تنها زمانی ک Brassica nigraدر گیاهان  PR1باعث افزایش بیان  Pieris rapaeشده 

respons.بیان کرد که یک دفاع موثر و مستحکم منجر به خرد شدن تخم ( 2010و همکاران ) بروسا ( دیده شد گردیدPieris 

brassicae د.  باشسالیسیلیک اسید میشود که ناشی از تداخل منفی جاسمونیک اسید به همراه تجمع بر روی گیاهان تیمار شده می

های گیاهی در واکنش به مطالعات بیشتری الزم است تا نشان دهد که چگونه جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید و سایر هورمون

 گذارند.تخمگذاری حشرات تاثیر می

دانشجوی دکتری 

 عبدالصمد زاهدی
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دگاه لین دیدهد. اوهایی را که در فرآیندهای متابولیسمی اولیه و ثانویه گیاهی نقش دارند را تغییر میتخمگذاری حشرات بیان ژن

بر روی تعامالت بین   Microarrayگیرند توسط مطالعاتها تحت تاثیر تخمگذاری حشرات قرار میدر مورد اینکه چگونه رونوشت

ای در مورد تغییرات ایجاد شده ناشی از . بعدها مطالعات گستردهارائه شده است  Arabidopsis sppو گیاه  Pierisهای تخم

توالی بیان  350،000ای بزرگ با بیش از ای نارون سبب شد تا یک پایگاه دادههی ژن جدا شده از برگهاتخمگذاری در رونوشت

های گذاشته شده سوسک برگخوار نارون تشکیل شود. سایر مطالعات دهی به تخمهای پاسخشده ژنی تشکیل و دامنه وسیعی از ژن

، وسنتز گلوکوزینوالت، بیشوند، مانند بیوسنتز فیتوالکسینیی که درگیر میهاتواند بر بیان ژندهد که تخمگذاری حشرات مینشان می

ترین نمونه از تغییرات فتوشیمیایی ناشی از تخمگذاری که به طور تولید مهارکننده پروتئین یا بیوسنتز ترپنوئید تاثیر بگذارد. مهم

شود که در غلظتی معادل تولید می Oryza sativaر کش بنزوئیل بنزوات است که دگذارد ترکیب تخممستقیم بر تخم تاثیر می

 پی پی ام در محل تخمگذاری یافت شد.  6/15

شود که منجر به بروز سبب کاهش کل گلوکوزینوالت می A. thalianaپیش از تخمگذاری در  Pieris brassicaeحشره تخمگذار 

در گیاهان تخمگذاری شده در  Pieris brassicaeلکرد الرو گردد. با این حال این تغییرات احتماال منجر به نقص عمالروها می

الت شود، زیرا یک گیاهخوار خاص مانند این آفت به خوبی با طیفی از سطوح مختلف گلوکوزینویسه با گیاهان تخمگذاری نشده نمیمقا

با تغییرات نرخ کربن  ion sertifeNeodiprبه تخمگذاری زنبور  Pinus sylvestrisهای کاج  . سوزندر گیاهان میزبان سازگار است

( اثر 2005و همکاران ) اسشرودر. با این حال دهندبه نیتروژن یا تغییرات در محتوای آب، ترپنوئید یا ترکیبات فنولی پاسخ نمی

خسارت  فعالیت فتوسنتزی کاج در واکنش به تخمگذاری زنبور آفت را نشان دادند. با این وجود یافتن اینکه الروهای زنبور آفت

ای کاج تخمگذاری شده در توان به کیفیت تغذیهزند نمیبیشتری روی کاج تخمگذاری شده در مقایسه با کاج تخمگذاری نشده می

 راتییکدام تغ نکهیا نییشکاف در دانش الزم است و تع نیبستن ا یبرا شتریمطالعات بمقایسه با کاج تخمگذاری نشده نسبت داد. 

 شود.یپر شده از تخم م اهانیباعث اختالل عملکرد الرو حشرات در گ ترکیبات شیمیایی گیاهی

 oviposition induced plant volatilesانتشار قیاز طر اهیگ میرمستقیاز تخم که باعث دفاع غ یناش کالیتوکمیف راتییتغ

(OIPVs) موادگذار در از تخم یناش راتییتغ اند.مورد مطالعه قرار گرفته شتریکنند، بیتخم را جذب م یدهایتوئیشود که پارازیها م 

 مطالعات و حشرات مورد مطالعه متفاوت است. یاهیگ یهاو با نوع گونه تخمگذاریاست که پس از  یکم راتییفرار بوته عمدتا تغ

 هاایزوتیوسیانات و سبز هایبرگ ترپنوئید از فرار ترکیبات انتشار که داد نشان گیاه رایحه در تخمگذاری از ناشی تغییرات به مربوط

 تا اما اند،شده شناسایی حشرات تخمگذاری از بعد گیاهی مواد فرار انتشار کاهش و افزایش دو هر .دارد قرار تخمگذاری تأثیر تحت

مطالعات متعدد نشان .  نیست مشخص هاگونه یا تخمگذاری و مختلف رفتارهای دلیل به تخمگذاری از ناشی رایحه الگوی امروز به

دهند، اما تاکنون تنها یک گذاری در سطح برگ نشان میاند که پارازیتوئیدهای تخم واکنش مثبتی را به تغییرات ناشی از تخمهداد

کند نشان داده شده است. کل مقادیر گذاری تغییر میشیمیایی سطح برگ در واکنش به تخممطالعه به این سوال که چگونه الگوی 

با این  ،کندتغییر نمی Pieris brassicaeدر پاسخ به تخمگذاری  Arabidopsis thalianaرگ اپی کوتیکولی در بمومی عصاره 

های در مقادیر کم روی سطح برگ Tetracosanoic acidدر مقادیر باالتری و  Tetratriacontanoic acid حال اسید چرب

Arabidopsis thaliana ودشمی برگ موم اجزای نسبت در تغییر باعث شراتح تخمگذاری رو، این از شود.تخمگذاری شده واقع می 

 .دهداطالعاتی را به پارازیتوئیدهای تخم میزبان که نزدیک گیاه هستند می که
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 علم چیست؟

صور می  سان          معموال ت سیار آ سوال ب سخ به این  شود که پا

به  شتتود بالفاصتتله ذهن مااستتت و وقتی صتتحبت از علم می

هایی  شناسی و سایر رشته    علومی مثل شیمی، فیزیک، زیست  

رود.  اند میبندی شتتدهبطور آکادمیک در حوزه علم طبقهه ک

سفه و موسیقی   که رشته در حالی و هایی مانند هنر، تاریخ، فل

به حستتتاب نمی    یات را جزو علم  ما ویژگی اله های   آوریم. ا

شته از فعالیت    شترک این ر سیم    ها که بعنوان علم شنا م می 

صه      صی ست؟ یعنی آن خ ساس آن چیزی ر ای چی ا که ما بر ا

شتتتماریم دقیقا چه چیز یا چیزهایی استتتت؟ آیا علم  علم می

عبارتستتتت از تالشتتتی برای فهمیدن جهان؟ تبیین جهان و 

تواند جواب معقولی پیش بینی وقایع جهان؟ البته که این می  

باشتتد ولی تمام قصتته نیستتت چرا که ادیان گوناگون هم در  

ستند درحالی    زو ادیان را ج که ماصدد فهم و تبیین جهان ه

به حستتتاب نمی   فال  آعلوم  طالع بینی و  به  وریم.  گیری هم 

هم علم   هتتا را پردازنتتد ولی مردم آنبینی آینتتده می  پیش 

دانند. بستتیاری بر این باروند که تفاوت علم و غیر علم را نمی

شمندان ب   شباید در رو ستجو کرد که دان رای تحقیق هایی ج

از آزمایش در  گیرند، مثال استتتتفاده   درباره جهان به کار می    

سازی های مهم علم نظریهگر از جنبهتحقیقات علمی. یکی دی

ستفاده از آزمای     شمند با ا ست. دان هایی که بطور هها و دادشا

کند که   ریزی میای را طرحآورد نظریه تجربی به دستتتت می 

 این نظریه نتایج را هم تبیین بکند.

 منشا علم جدید

ل غیرتاریخی تدریس  شتتتکهها بعلوم در مدراس و دانشتتتگاه

شه  می ساده    شوند و اندی شته علمی به  صلی یک ر ترین  های ا

شتتود ولی به می های درستتی عرضتتهصتتورت ممکن در کتاب

چ و خمی که مقدمه کشتتتف    فرآیند تاریخی طوالنی و پر پی  

شاره  این اندیشه  شود. منشا علم جدید را باید    ای نمیهاست ا

های ین ستتالجستتت که تحوالت ستتریع علمی ب در دورانی 

مان دورانی    1750تا   1500 پا رخ داد. این ه میالدی در ارو

شهرت      صر انقالب علمی  ست که اکنون در میان ما به نام ع ا

ن باستان و قرون وسطی هم    دارد. البته تحقیق علمی در دورا

سطی جهان      صورت می  ستان و قرون و صر با گرفت. اما در ع

حاکم  ت     ،بینی  که برگرف نام  مشتتترب ارستتتطویی بود  ه از 

صاحب            را ستان،  سوف یونانی عهد با سطو فیل ست. ار سطو

ی  نظریات  مشروح و مفصلی در باب طبیعیات، زیست شناس      

حاضر   هایش در عصر شناسی بود که اندیشه   و نجوم و کیهان

ریات او این است  نماید. مثال یکی از نظو غریب میبسیار دور  

د، آب و که همه اجرام زمینی فقط از چهار عنصتتتر خاک، با      

شده  آتش  سفه دیگر   اند )این نظریه قبلساخته  سط فال ها تو

شده  سطو همه آنها را با هم تلفیق کرد(.     هم مطرح  ست و ار ا

ست آ     شیمی جدید مطرح ا سطو با آنچه در  شکارا  این نظر ار

 در تعارض است.

ستتاز در انقالب علمی، انقالب مرحله ستترنوشتتت نخستتتین 

سط نیکوالس   ( 1473-1543کوپرنیک )کوپرنیکی بود که تو

سال    با کتابی که منتشر کرد و   1542منجم لهستانی که در 

شود.   مرکزی ارسطو حمله برد شروع می  در آن به مدل زمین

سی    از آنجا که نظریه زمین سطویی و نجوم بطلمیو مرکزی ار

مورد پذیرش کلیستتتای کاتولیک بود با این نظریه کوپرنیک       

نظریه را مخالف نص مخالفت بستتیار شتتدیدی شتتد که این   

همه  1616ر سال کتاب مقدس دانستند. کلیسای کاتولیک د

شتتتد را ن از حرکت زمین جانبداری می   هایی که در آ  کتاب 

سال نظریه کوپرنیک به نظریه   تحر صد  ای یم کرد. اما پس از 

 افتاده تبدیل شد.  عادی و جا

  گذاري فیزیک جدید:ظهور کپلر و گالیله و پایه

دانشجوی دکتری 

 مسعود چمنی
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کارهای کپلر و گالیله مقدمات         نیک بواستتتطه   وری کوپرنوآ

ف یافت که برخال   یزیک جدید را فراهم کرد. کپلر در   ف ظهور

سیارات در مدار    صور کوپرنیک،  شکل به دور  های دایرهت ای 

ون گردند بلکه مدارشان بیضی شکل است. )قان     خورشید نمی 

م کپلر سرعت گردش سیارات   های دوم و سو اول کپلر( قانون

 کند. شید را تعیین میربه دور خو

های ماه و   الوه بر اختراع تلستتتکوپ و کشتتتف کوهگالیله ع  

ای ماندگار نه در های مشتتتری و ستتتارگان دیگر، نظریه قمر

یه           که در آن نظر ئه داد  یک ارا کان که در علم م علم نجوم 

ام سنگین در مقایسه با   ارسطو را رد کرد. به نظر ارسطو اجس   

له کنند ولی گالیری سقوط می تر با سرعت بیشت  اجسام سبک  

سام دارای وزن    شاره کرد که اج سقوط  ا های مختلف هنگام 

 کنند.د با سرعت مساوی به زمین سقوط میآزا

پس از درگذشت گالیله انقالب علمی سرعت بیشتری گرفت،     

-1650سوی، رنه دکارت )فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند فران

فه 1596 کانیکی را بوجود آورد ( فلستتت که بر طبق آن   ای م

است که از ذرات مادی لَخت تشکیل شده   جهان طبیعت فقط

صادم می  ستره این  کنند و بر هم اثر میبا یکدیگر ت گذارند. گ

ندی، هوک و       گاستتت یات هویگنس،  یه در نظر به    نظر یل،  بو

 بینی ارسطویی بود.معنایی زوال قطعی جهان

اوج  به ( انقالب علمی 1642-1727ک نیوتن )در کارهای ایزا  

اصتتول ریاضتتی فلستتفه   "خود رستتید. شتتاهکار نیوتن بنام  

انتشتتتار یافت. با فیزیک نیوتنی       1687در ستتتال  "طبیعی

چارچوبی برای علم پدید آمد که تقریبا دویستتت ستتال دوام  

 یافت.  

اما با ظهور نظریه نستتبیت و مکانیک کوانتومی اطمینانی که 

سیر به  سال های ق      تف ستین  شت در نخ رن نیوتنی وجود دا

ب  باد رفت. نظریه نستتتبیت که مبدع آن آل        بیستتتتم  برت ه 

سام     شتاین بود معلوم کرد که مکانیک نیوتنی در مورد اج آین

پرچگال و اجسام با سرعت باال نتایج صحیحی به دست نمی      

دهد. از طرف دیگر مکانیک کوانتومی نشتتان میداد که وقتی  

سام ب  س سیار کوچک، یعنی ذرات بنیادین می نوبت به اج د  ر

 لنگد.  نظریه نیوتن بازهم می

ست  شف نظریه      در زی سی رویداد مهم ک تکامل بر پایه  "شنا

سال     "انتخاب طبیعی سط چارلز داروین بود که در   1859تو

شا انواع "در کتاب  ن زمان باور عمومی بر شد. تا آ مطرح  "من

که  های مختلف موجودات را، چنان  بود که خداوند گونه    این 

ه داروین ده، جداجدا آفریده است اما نظری در سِفر پیدایش آم 

نه    که گو موجودات در واقع  های امروزین اینرا مطرح کرد 

اند. شتتواهدی که داروین به های گذشتتتهحاصتتل تحول گونه

ه کننده بود که بنظریه خود عرضتته کرد به قدری قانعستتود 

ر ابتدای قرن های شتتدید اهل الهیات نظریه او درغم مخالفت

 ای غالب پذیرفته شد.ان عقیدهبیستم بعنو

ست    ستم در زی سی انق   در قرن بی الب دیگری هم رخ داد.   شنا

شناسی مولکولی و به خصوص ژنتیک مولکولی.     ظهور زیست 

ساختمان     1953در  سون و کریک به  بردند که پی DNAوات

 های موجودات زنده است.ها در سلولماده سازنده ژن

س        شته، در  سال گذ صد  امکانات و های اخیر الدر قیاس با 

های علمی اختصاص یافته که یکی   منابع بیشتری به پژوهش 

بیل، کامپیوتر، هوش از اثراتش بوجود آمدن رشتتته هایی از ق

د بتوان پژوهی استتت. شتتایشتتناستتی و عصتتبمصتتنوعی، زبان

ستتال گذشتتته را ظهور علوم شتتناختی    30ترین واقعه مهم

 دانست.

 فلسفه علم چیست؟

مورد های تحقیق م کار ما این استتت که روشفلستتفه علدر 

کردن به علم از علوم مختلف را بررسی کنیم. نگاه  استفاده در 

کان می       ما ام به  فه  هد ژرف منظر فلستتت کاوی کنیم و از  د

هان پژوهش علمی پرده برداریم. مقصتتتود،    مفروضتتتتات پن

ها مستقیما بحث  دان درباره آنه دانشمن کمفروضاتی هستند   

های علمی را در نظر بگیرید    نوان مثال آزمایش  کنند. بع نمی

ایشتتی کرده و به نتیجه خاصتتی  فرض کنید دانشتتمندی آزم

سیده  ست، چند ر ا انجام داده و ار دیگر هم همان آزمایش ربا
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ند. پس از آن اح همان نتیجه را می   کار را   بی تماال دیگر این 

دهد چون مطمئن استتتت که با تکرار آزمایش در      ادامه نمی 

سان خواهد ر   شرایط   سان به نتایج یک ضی    یک سید. چنین فر

ید ولی فیلستتوف حتی همین فرض را هم  آبدیهی به نظر می

ید قرار می  ید فرض    مورد ترد با که تکرار این  دهد. چرا  کنیم 

تایجی خوا       مان ن به ه نده  مایش در آی که در      آز ید  جام هد ان

شته انجامیده  ست؟! از کجا می گذ صحیحی  ا دانیم این فرض 

اید بپذیریم که امروزه بستتیاری از دانشتتمندان نه به استتت؟ ب

اش چیز زیادی  م چندان عالقه دارند و نه درباره     فلستتتفه عل 

دانند. یکی از مستائل اصتی فلستفه علم، علم و شتبه علم      می

 است.

 علم و شبه علم

زیستتتت و ریموند پوپر که در قرن بیستتتتم می   به نظر کارل  

ی اصتتتلی نظریات  تاثیرگذاری هم بود، ویژگ  فیلستتتوف علم 

به یک نظریه پذیری پذیر بودن آنهاستتتت. ابطالعلمی، ابطال

ان معناست که بر  معنی باطل یا غلط بودن آن نیست بلکه بد 

د مشخص کر  یهایتوان پیش بینیای میاساس چنین نظریه 

ها  ا به محک تجربه زد. اگر پیش بینیها رو سپس پیش بینی

شتتتود. پس  ل یا نقض می ، ابطا غلط از آب در آمدند، نظریه   

استتتت که اگر نادرستتتت بود،     ایپذیر، نظریه  ی ابطال نظریه 

ای با همه   توان معلوم کرد. چنین نظریه اش را مینادرستتتتی 

نظر پوپر، های ممکن ستتتازگاری ندارد. حال آنکه به        تجربه 

ای سازگارند و  های به ظاهر علمی با هر تجربهبعضی از نظریه 

ست این نوع نظریات     به همین دلیل به هیچ و سته نی شای جه 

ها علم نیستتتتند، بلکه تعلق به حوزه علم بدانیم. باری آنرا م

 اند.شبه علم

ای بیاورد یکی از خواستتتت از شتتتبه علم نمونهپوپر وقتی می

ثال  کاوی فروید بود.    های برگزیده  م به عقیده   اش نظریه روان

ستتازگار شتتد با هر نوع یافته تجربی پوپر نظریه فروید را می

ر حال کرد. مهم نبود رفتار بیمار چه باشد. پیروان فروید در ه

یه      یه نظر پا تار او را بر  ند و در ه شتتتان تبیین میرف یچ کرد

ای کته پذیرفتند. پوپر برای ن  حالتی بطالن نظریه خود را نمی  

گوید فردی را تصتتتور آورد. میکه در نظر داشتتتت مثالی می

خ        ک خل رود به دا که کودکی را  ید  نه ن هل می ا هد و  ای  د

کند، اما شخص  قصدش هم اینست که کودک را در آب غرق   

به خطر می    جانش را  جا    دیگری  تا آن کودک را ن ندازد  ت ا

به راحتی می     ید  هد. پیروان فرو تار را تبی   د ند دو رف ین توان

ست و دومی     کنند. می سرکوفته ا گویند فرد اول دارای امیال 

ست. پوپر   ست که نظریه فروید   امیالش واالیی یافته ا معتقد ا

گی، واالیش و امیال را با تکیه به مفاهیمی از قبیل ستتترکوفت

ستتتازگار کرد،    های کلینیکی توان با همه داده  ناخوداگاه می  

 ناپذیر است. پس این نظریه ابطال

شش پوپر برای تمایز  شبه علم با درک   کو نهادن میان علم و 

ای برخورد ریهکامال ستتازگار استتت. وقتی به نظ شتتهودی ما 

گار است  این احساس   کنیم که با هر نوع داده تجربی ساز می

دهد که قطعا یک جای کار اشتتکال دارد. اما به ما دستتت می

ارانه انگین معیار پوپر را بیش از حد ستتادهبرخی فیلستتوفان ا

شمندان وقتی با داده دانند. می شاهده بطور کلی دان ای  های م

شتتتوند نظریه خود را فورا کنار    شتتتان روبرو میناقض نظریه  

ها  گردند که تضاد بین دادههایی میگذارند بلکه دنبال راهنمی

شتتتان رف کنند و مجبور نیستتتتند از نظریهها را برطو نظریه

 دست بکشند.  
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 ايکرم ابریشم گربه

وانه زیبایی تبدیل توانید در چین پیدا کنید. این موجود که بعد از مدتی به پرهای کرم ابریشم را میترین گونهیکی از عجیب

توان در طبیعت ای بسیار نادر هستند و سخت میهای گربهشود در دوران کرم بودنش بسیار شبیه به گربه است. این کرممی

ها را به کشورهای آن ها را شروع کرده وها تکثیر این کرمپیدا کرد ولی دانشمندان قصد دارند به خاطر بامزه بودن آنها را آن

 .های بامزه داشته باشندمختلف صادر کنند تا تمام دنیا از این کرم

 سوسک با چهره انسان

هایی قی با یک سوسک بسیار عجیب روبرو شد. این سوسک بالیک عکاس آمریکایی در حالی که داشت میان جنگل قدم میزد به طور اتفا

توان چشمان، بینی، دهان و حتی موهای شانه کند. در این صورت میدارد که هنگام بسته شدن، صورت یک انسان را شبیه سازی می

 .شوددیده می تایلند هایکه بسیار کمیاب است تنها در جنگلکرده را مشاهده کنید. این سوسک 

 

http://namnak.com/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7.p12537
http://namnak.com/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7.p12537
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دانشجوی دکتری 

 پژمان آئینه چی

 کرم پر مو

ها شود مو است زیرا این موجودات به قدری کوچک هستند که مو روی بدن آنچیزی که به ندرت دیده می حشرات در میان

کند و به کرم پرمو که در میان جنگل های پرو زندگی میود دارد جارد اما یک نوع کرم بسیار عجیب وفضایی برای رشد ند

 .مشهور شده است

شود اما نکته این کرم ها تمام بدنشان از موهای نرم و لطیف طالیی رنگ پر شده است و به مرور زمان این موها بیشتر هم می 

 .بسیار سمی هستند موهای زیبا ها را نوازش کرد زیرا همینن آنتوامهم اینجاست که نمی

 

 حشره مار نما

. است مارنما حشره یا ماری حشره شودمی دیده ایرلند و انگستان هایجنگل میان در تنها که عجیبی بسیار حشرات یکی از

دن آن نگ بر همچنین است، لیز بسیار بدنی دارای کنندمی بندیدسته هم ابریشم هایکرم میان را آن که حشره این

 .تواند به صورت پولکی دیده شودت و از یک فاصله مشخص این رنگ میای اسقهوه

گیرند. ار اشتباه میشود بسیاری آن را با مهایی به مانند صورت مار دیده مینیز لکه الروز آنجایی که در انتهای دم این ا

 .کندی همیشه از دست مارها به راحتی فرار میمیلیمتر طول دارد ول 75این حشره تنها 

 

http://namnak.com/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA.p30840
http://namnak.com/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA.p30840
http://namnak.com/%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF.p29999
http://namnak.com/%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF.p29999
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