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فرشته کرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

همیــاریهمزیســتسوســکLagria villosaدرحفاظــتاز
نتــاجمیزبانــش

همزیســت های میکروبــی اغلــب، منبــع ترکیبات شــیمیایی جدیدی 
ــر دشــمنان مشــارکت می کننــد  ــان در براب هســتند کــه در دفــاع میزب
ــب  ــط در اغل ــیمیایی واس ــات ش ــن ترکیب ــی ای ــه ی اکولوژیک ــا رابط ام
ــان  ــی، محقق ــده اســت. طــی مطالعات ــوز ناشــناخته مان موجــودات، هن
 Lagria villosa ــک ــت سوس ــای همزیس ــد باکتری ه ــالم کردن اع
ــای  ــر قارچ ه ــیمیایی در براب ــور ش ــی، به ط ــد ترکیب ــا تولی ــد ب می توانن
ــان خــود محافظــت نماینــد. ایــن همزیســت ها  پارازیــت، از نتــاج میزب
از تخم هــای سوســک مذکــور در حالــی کــه از طریــق انتقــال عمــودی 
ــی  ــای قارچ ــر عفونت ه ــد در براب ــا قرارگرفته ان ــطح آن ه ــر روی س ب
محافظــت می کنــد. Burkholderia gladioli نــام ایــن همزیســت 
ــه  ــی ب ــان، تمایل ــدن از میزب ــدا ش ــورت ج ــه در ص ــت ک ــان اس نگهب
رشــد نــدارد. چندیــن اســترین از Burkholderia ســاکن بــدن 
ــور  ــه به ط ــترین B. gladioli Lv-StB ک ــت و از اس ــره اس ــن حش ای
ــک Polyketide زیســتی  ــد، ی ــی می کن ــان زندگ ــدن میزب ــب در ب غال
جدیــد بــه نــام Lagriamide بــا اثــر ضــد رشــد قارچــی جداســازی و 
معرفــی کردنــد. آن هــا همچنیــن دریافتنــد کــه ایــن ترکیــب بــه لحــاظ 
ســاختاری بســیار شــبیه ترکیــب Bistramides  اســت کــه به عنــوان 
ــی یافــت شــده  یــک ترکیــب دفاعــی درگذشــته در محیط هــای دریای
اســت کــه احتمــاالً توســط همزیســت های جانــوران نیــام دار دریــازی 

ــت. ــده اس ــد می ش تولی
همچنیــن تجزیه وتحلیــل ژن هــای موجــود در ایــن سوســک، 
ــوم  ــد Lagriamide در ژن ــه شناســایی ژن هــای مســئول تولی منجــر ب
همزیســت غالــب شــد ونیــز مســتنداتی مبنــی بــر دریافــت افقــی ایــن 

ــت. ــت آمده اس ــه  دس ــر ب ــه ی حاض ژن، در مطالع

lórez. V. Scherlach. K. Miller. J. L. Rodrigues. A. Kwan. C. J. 
Hertweck. C. and Kaltenpoth. M. 2018. An antifungal polyketide 
associated with horizontally acquired genes supports symbiont 
mediated defense in Lagria villosa beetles Laura. Nature 
Communications. DOI: 10.1038/s6-04955-018-41467

ــودوموناسرا ــریس ــنتباکت ــورفلورس ــود،ن ــته ینخ ش
تشــخیصمی دهــد

شــته ها از آفــات جــدی کشــاورزی و همچنیــن ناقــل بعضــی 
ــه  ــا ازجمل ــند برخــی از گونه ه ــان می باش ــای ویروســی گیاه بیماری ه
ــای  ــه باکتری ه ــی Acyrthosiphon pisum ب ــته ی نخودفرنگ ش
ــد حســاس  ــی می کنن ــان زندگ ــوالً در ســطح گیاه ــه معم ــت ک اپی فی
ــی  ــخ ایمن ــی پاس ــته ی نخودفرنگ ــد ش ــر می رس ــه نظ ــا ب ــتند ام هس
نســبتاً پایینــی را بعــد از قرارگیــری در معــرض پاتــوژن از خــود نشــان 
نــور منحصربه فــرد ســبز  نخــود می تواننــد  می دهنــد. شــته های 
 Pseudomonas syringae آبــی را کــه ســویه های بدخیــم
انتشــار می دهنــد، تشــخیص دهنــد. عــالوه بــر ایــن بــه نظــر می رســد 
 ،Pseudomonas ــس ــای جن ــام اعض ــری P. syringae و تم باکت
ــود  ــث می ش ــه باع ــتند ک ــام Pyoverdine هس ــه ن ــی ب دارای ترکیبات
شــته ها برگ هــای آلــوده بــه ایــن باکتــری را تشــخیص دهنــد. از ایــن 
ــرد. بدین صــورت  ــت اســتفاده ک ــرل آف ــوان در جهــت کنت ــه  می ت یافت
روی  را   P. syringae بدخیــم  باکتــری  یــا   Pyoverdine کــه 
برگ هــا پاشــش نماینــد تــا شــته های نخــود از آســیب زدن بــه آن هــا 
ــد  ــن اســتراتژی ، نیازمن ــه بررســی اثربخشــی ای ــد. البت خــودداری کنن

مطالعــات بیشــتری اســت.
ــه  ــدند ک ــه ش ــته ها متوج ــری برش ــر باکت ــه اث ــان در مطالع محقق
شــته  هــا به نــدرت شــیره مصنوعــی مخلــوط شــده بــه باکتــری بدخیــم 
P. syringae را می مکنــد. آزمون هــای بیشــتر نشــان داد کــه 
شــته ها هنــگام انتخــاب غــذا، از مکیــدن غــذای آلــوده بــه ســویه های 
ــم  ــه ســویه های خوش خی ــری  P. syringae نســبت ب ــم باکت بدخی
آن، بیشــتر خــودداری می کننــد. درنتیجــه تحقیقــات آینــده در جهــت 
اســتفاده از Pyoverdine یــا باکتری هــا بــرای جلوگیــری از النــه 
ــود. محققــان قصــد دارنــد  گزینــی شــته ها بــر روی گیاهــان خواهــد ب
بــا بررســی گونه هــای مختلــف شــته و نحــوه ارتبــاط آن هــا بــا ســویه 
ــرار  ــه ق ــن موضــوع را موردمطالع ــل ای ــم  P. syringae، تکام بدخی

دهنــد.

Hendry. T. A. Ligon. R. A. Besler. K. R. Fay. R. L. and Smee. M. 
R. 2018. Visual detection and avoidance of pathogenic bacteria 
by aphids. Current Biology. 3164-3158 .)19(28 :8.
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تـازه هـا



ــانپســتهدر ــانکروزوالدرخت ــلش ــدازعام ــزارشجدی گ
ــا سیســیلیایتالی

از بهــار ســال 2010 کشــاورزان سیســیلی ) منطقــه بــزرگ تولیــد 
ــناخته در  ــاری ناش ــک بیم ــدی از ی ــزارش جدی ــا( گ ــته در ایتالی پس
درختــان پســته را دادنــد کــه گاهــی منجــر بــه نابــودی کامــل درخــت 
می شــود. گــروه تحقیقاتــی بــه رهبــری Salvatore vitale، درمجمــوع 
از 15 بــاغ پســته در اســتان های کاتانیــا، آرجیجنتــوو کالتانیســتا 
بــا عالئــم شــانکر همــراه بــا نکــروز و زوال شــاخه ها و ســاقه ها و 
ــا  ــر روی آن ه ــرده و ب ــرداری ک ــاد نمونه ب ــغ زی ــح صم ــن ترش همچنی

ــد. ــام دادن ــی انج آزمایش های
قــارچ  جدیــد  گونــه  الزم،  آزمایش هــای  انجــام  از  بعــد 
ــوده و  ــان آل ــی درخت ــت گیاه Liberomyces pistaciae از باف
ــه  ــد ک ــازی کردن ــتند را جداس ــاری را نداش ــم بیم ــه عالئ ــی ک درختان
ــت.  ــارچ اس ــن ق ــی ای ــا نهفتگ ــان ی ــت پنه ــود حال ــان دهنده وج نش
مشــخصات کامــل ایــن قــارچ در مجلــه Mycokeys منتشرشــده اســت.
بــه اعتقــاد محققــان بر اســاس شــیوع بــاالی ایــن بیمــاری و فراوانی 
ــی  ــیب های فراوان ــر آس ــال های اخی ــاغ، در س ــن ب ــه در چندی این گون
ــرعت  ــه به س ــا توج ــرد. ب ــد ک ــا خواه ــته ایتالی ــد پس ــه تولی را متوج
کم رشــد ایــن قــارچ و راه هــای انتقــال آن کــه بیشــتر به صــورت 
ــتفاده و  ــوده مورداس ــایل آل ــواد و وس ــق م ــت و از طری ــی اس مکانیک
در  محققــان  اســت،  مکانیکــی  آســیب های  و  زخم هــا  همچنیــن 
ــی و  ــای کنترل ــرای انجــام راه ه ــات بیشــتر ب حــال بررســی ها و مطالع

ــتند. ــی هس مدیریت

منبع:
http://eurekalert.org/pub_releases/09-2018/pp-nff091818.php

ــارچ  ــیونق ــرایتشــخیصکلونیزاس ــیب ــربرگ کشــفمارک
ــزا ــکوالر-مایکوری ــایآربوس ه

ــی  ــکوالر-مایکوریزا یک ــای آربوس ــان و قارچ ه ــن گیاه ــه بی رابط
ــد  ــش از 70 درص ــت. بی ــان اس ــل گیاه ــم در تکام ــای مه از فاکتوره
ــا  ــی از چهارصــد میلیــون ســال پیــش ارتبــاط نزدیکــی ب گیاهــان عال
ــود  ــه بهب ــی ب ــاط متقابل ــن ارتب ــد. چنی ــرار کرده ان ــا برق ــن قارچ ه ای
ــد.  ــک می کن ــاه کم ــط گی ــفات توس ــد فس ــی مانن ــواد غذای ــذب م ج
ــری  ــل بهت ــان تحم ــود گیاه ــر می ش ــتی منج ــن همزیس ــالوه ای به ع
حملــه  ماننــد  زیســتی  غیــر  و  زیســتی  تنش هــای  بــه  نســبت 
ــای  ــتی قارچ ه ــند. همزیس ــته باش ــکی داش ــا و خش ــات، بیماری ه آف
ــت  ــدگان از اهمی ــرای اصالح کنن ــاه، ب ــزا و گی ــکوالر- مایکوری آربوس
ــع فســفات جهانــی محــدود اســت.  ــرا مناب زیــادی برخــوردار اســت زی
ــاک  ــا از خ ــا ب ــی تنه ــای قارچ ــخیص کلونی ه ــون تش ــال تاکن بااین ح
درآوردن ریشــه های گیــاه امکان پذیــر اســت کــه نه تنهــا زمان بــر 

ــود. ــز می ش ــاه نی ــن گی ــن رفت ــب از بی ــه موج ــت بلک اس
تحقیقــات جدیــد دانشــمندان نشــان می دهد هنــگام کلونیزاســیون 
موفــق قارچ هــای آربوســکوالر- مایکوریــزا در ریشــه، ترکیباتــی در بــرگ 
 Blumenol C ــتقات ــه مش ــات ک ــن ترکیب ــد. ای ــدا می کنن ــع پی تجم
ــادی در  ــزان زی ــه می ــیون، ب ــس از کلونیزاس ــوند پ ــده می ش ــز نامی نی
ریشــه تولیــد می شــوند. محققــان ترکیبــات برگــی ایــن گیاهــان را بــا 
گیاهانــی کــه قــادر بــه همزیســتی بــا قارچ هــای آربوســکوالر مایکوریــزا 
ــاس  ــیار حس ــی بس ــنجی جرم ــتفاده از روش طیف س ــا اس ــد، ب نبودن
در   Blumenol به احتمال زیــاد  دریافتنــد  آن هــا  کردنــد.  مقایســه 
ریشــه گیــاه تولیدشــده و ســپس بــه ســایر قســمت های گیــاه منتقــل 
می شــود. بیشــتر ایــن تعامــالت اکولوژیکــی از گونــه ای بــه گونــه دیگــر 
متفــاوت و اختصاصــی هســتند؛ بااین حــال تجمــع Blumenol در 
بافــت بــرگ ســایر گیاهــان ازجملــه ارقــام زراعــی نیــز مشــاهده شــد.
شناســایی ایــن ترکیبــات، ابــزاری قــوی و آســان بــرای تحقیقــات 
ــزا در گیاهــان  ــا قارچ هــای آربوســکوالر- مایکوری اصالحــی در رابطــه ب
ــه  ــرای مطالع ــد ب ــخیصی Blumenol می توان ــر تش ــرد. مارک ــم ک فراه
ــزا مفیــد باشــد.  ــق قارچ هــای آربوســکوالر- مایکوری کلونیزاســیون موف
ــه ســؤاالت اساســی در  ــی مارکــر مذکــور امــکان پاســخ گویی ب از طرف
مــورد انتقــال اطالعــات از گیاهــی بــه گیــاه دیگــر ا طریــق شــبکه های 
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قارچی را نیز فراهم می کند.
فســفات یکــی از کودهــای مهــم اســت و بــرای تولیــدات کشــاورزی 
و غذایــی ضــروری اســت. بااین حــال ذخایــر فســفات محــدود اســت و 
کارشناســان نگــران بحــران غذایــی ناشــی از کمبــود فســفات هســتند؛ 
بنابرایــن روش هایــی کــه بتواننــد بــه اصالح کننــدگان گیاهــان کمــک 
ــان کمــک  ــا گیاه ــا کلونیزاســیون قارچــی و همزیســتی آن ب ــد ت کنن
کننــد تــا کلونیزاســیون قارچــی و همزیســتی آن بــا گیاهــان را افزایــش 

ــرای تولیــد فســفات فراهــم کنــد. ــد منبعــی ب دهــد، می توان
محققــان در نظــر دارنــد در گام هــای بعــدی تحقیقــات خــود، اثــر 
تحریک کنندگــی تجمــع Blumenol را کــه توســط تجمعــات قارچــی 
ایجــاد می شــود، در بررســی نقــش ایــن ترکیــب در ســیگنالینگ بیــن 

ریشــه و بــرگ موردمطالعــه قــرار دهنــد.
Wang, M., Schäfer, M. Li, D., Halitschke, R., Dong, C., McGale, 
E., Paetz, C., Song, Y, Li, S., Dong, J., Heiling, S., Groten, K., 
Franken, P., Bitterlich, M., Harrison, M., Paszkowski, U., Baldwin, 
I. T. )2018(. Blumenols as shoot markers for root symbiosis with 
arbuscular mycorrhizal fungi, eLife, DOI: 10.7554/eLife.37093

تازه های چندرسانه ای
ــرار  ــا اســتفاده از لینــک و کــد ق شــما عالقه منــدان مــی توانیــد ب
ــا  ــق تلفــن همــراه خــود ب ــار را از طری داده شــده در ایــن صفحــه، اخب

دیــدن کلیــپ دنبــال نماییــد.

تشخیصبیماریگیاهانتوسطموبایل
محققیــن دانشــگاه پنســیلوانیا بــا طراحــی یــک برنامــه روی 
انــواع  گوشــی های هوشــمند، کشــاورزان را قــادر ســاخته اند تــا 

بیماری هــا را در گیاهــان خــود شناســایی کننــد.

ژنتیکگیاهانومبارزهباحشرات
ــرات  ــات، از تغیی ــا آف ــارزه ب ــرای مب ــه کشــاورزان ب سال هاســت ک
ژنتیکــی گیاهــان اســتفاده می کننــد. محصــوالت Bt، نمونــه ای از ایــن 
دســته محصــوالت کشــاورزی هســتند؛ امــا ایــن تکنیک هــا نیــز 

ــد. ــراه دارن ــه هم ــی ب محدودیت های

ـا
هـ

زه 
ـا

ت

.
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