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  سرمقاله

 شناسي گياهي  هاي دروس بيماري نظر در سرفصل تجديد 
های در شماره گذشته این خبرنامه، مطالبی در رابطه با تجدید نظر در سر فصل

دروس بیماری شناسی گیاهی ارائه و توضیح داده شد که مشکالت آموزش عالی 

اینکه . های دروس استکشاورزی عمدتاً زائیده عوامل دیگری غیر از سر فصل

های سراسر کشور سر فصل دروس تعیین وزارت علوم اصرار دارد که برای دانشگاه

کند و آنرا به صورت بخشنامه به همه مؤسسات آموزش عالی ابالغ نماید، متأسفانه 

های کشور است و در نشانه عدم توجه به استقالل، خالقیت و پویایی دانشگاه

ش بشری با شتاب زیادی در حال دان. تواند محدود کننده آنها باشدمواردی می

های دروس و چسبیدن به آن به ای کردن سر فصلبخشنامه. تحول و پیشرفت است

دانشگاهی که . معنای محدود شدن در یک چارچوب و بازماندن از حرکت است

استادان آن همراه با پیشرفت دانش حرکت نکرده و مطالب درسی از جمله سر 

تواند دانشگاه پویایی محسوب اند، نمیبه روز نکرده های دروس خود را دائماًفصل

 .شود

البته این واقیعت را نیز نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مؤسسات آموزش 

های عالی اقدام کرده عالی کنونی بدون داشتن استانداردهای الزم، به تأسیس دوره

رای تجدید نظر در  کنند و شاید یکی از دالیل صاحب منصبان وزارت علوم بو می

ها در این مؤسسات است های دروس ایجاد شرایطی برای رعایت حداقلسر فصل

اصوالً یکی از مشکالت آشکار . رسد با موفقیت چندانی همراه باشدکه به نظر نمی

-در آموزش عالی کشاورزی ضعف سیستم ارزیابی مقدماتی مؤسسات برای راه

دکتری و در نتیجه تسلیم شدن در برابر های کارشناسی ارشد و اندازی دوره

-های نمایندگان و مقامات محلی برای ایجاد مؤسسات آموزشی و راهخواست

در نتیجه وزارت علوم به جای مقاومت در برابر . هاستاندازی این قبیل دوره

-ها مجبور است چارچوبی برای دروس و سر فصلتأسیس یا ادامه فعالیت این دوره

 . رس تعیین و به صورت بخشنامه ابالغ نمایدهایی برای هر د

در شماره گذشته خبرنامه همچنین اشاره شد که آموزش عالی کشاورزی به جای 

 برخی دروس  های دروس، نیازمند تحول اساسی از تجمیع تجدید نظر در سر فصل

  بر 

 

 

 

 

 

بودن و  "واحد محور"مشکالت بر سر راه تغییرات اساسی یکی از . ها استرشته و

بودن سیستم ارزیابی وزارت علوم در مؤسسات آموزش عالی  "کمیت محور"

ها اثرگذار این موضوع نه تنها در مبالغ دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاه. است

در آنچه . است، بلکه در اختصاص اعتبارات نیز یکی از عوامل تعیین کننده است

ها دخالت دارد، تعداد دانشجو، تعداد رشته، تعداد مقاله، تعداد مجله، این ارزیابی

به کیفیت  "تعدادها"ها و از این قبیل است، بدون اینکه در این تعداد همایش

بودن، شکستن دروس جامع  "واحد محور"یکی از تبعات . اهمیت کافی داده شود

کردن ارتباط میان مباحث مختلف هر یک به چند درس مستقل سبک و کم رنگ 

این وضعیت در برنامه پیشنهادی جدید مشهود است و یکی از موارد بارز . آن است

واحد "پیامد دیگر . آن جدا کردن برخی دروس به دو درس نظری و عملی است

ها برای متخصصین و دانشمندان بودن، بسته بودن راه ورود به دانشگاه "محور

که به رغم تخصص باال و داشتن شرایط الزم، تعداد واحد برجسته و فعالی است 

آموزش "بودن ارتباط تنگاتنگی با  "واحد محور". کافی برای تدریس ندارند

بودن در بهترین حالت خود یعنی  "آموزش محور". ها داردبودن دانشگاه "محور

به عبارت دیگر . دانش به دست آمده توسط دیگران را به خورد دانشجو دادن

یعنی محدود ماندن در . موزش محور بودن یعنی استفراض دانش نه تولید آنآ

های تکست معرفی شده ای یا در چارچوب کتابهای کلیشهچارچوب سر فصل

رقابت ناسالم اعضای هیئت علمی برای  یعنی. اندکه بعضاً از رده نیز خارج شده

متأسفانه در حد شعار در سیستم آموزش عالی ما، تولید دانش  واحدهای درسی

باقی مانده است و آنچه که با اعتبارات محدود پژوهشی در قالب مقاله به سیستم 

خورد تا حل شود بیشتر به درد ترفیع و ارتقاء میارزیابی هیئت علمی ارائه می

های محلی این در حالی است که ما در کشاورزی نیاز به پژوهش. مسائل کشور

دانشمندان ما توانایی کافی برای . ی کافی برای آن داریمبلند مدت و سرمایه گذار

تولید دانش دارند و یکی از دالیل آن شکوفایی نخبگانی است که به دالیل 

بدیهی است هم در آموزش و هم در پژوهش، . اندمختلف از کشور مهاجرت کرده

ندیده بلکه های دیگران برای پیشبرد امور نه تنها پستبادل علمی و استفاده از یافته

های ما را تا سطح ضروری است ولی این به معنای آموزش محور بودن که دانشگاه

هایی که دیگران برای شرایط جامعه دهد یا تقلید ناقص پژوهشدبیرستان تنزل می

 .ستنی ،اندخود انجام داده

 انجمن اخبار
ه در جلس. برگزار گردید 52/6/49مجمع عمومی سالیانه انجمن در تاریخ *

مذکور در خصوص مسائل مرتبط با انجمن از جمله سرفصل های آموزشی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری و نیز حق عضویت اعضاء انجمن بحث و تبادل نظر به 

در خصوص افزایش حق عضویت اعضاء، پیشنهاد گردید حق عضویت . عمل آمد

ار ریال و اعضاء هشتصد هزار ریال،  اعضاء وابسته چهارصد هزبه اعضاء پیوسته 

پیشنهاد  مذکور به تصویب اعضاء . موسساتی سه میلیون ریال افزایش داده شود

 .اجرایی گردید 1/4/49هیات مدیره انجمن رسیده و از تاریخ 

کار محترم  هم

کاران محترم تبریک رعض نموده، سال رپباری را  فرا رسیدن سال نو خورشیدی را هب کلیه هم

نجمن بیماری شناسی گیاهی  .ربای شما و خانواده محترم آروزمندیم
 هیئت مدریه ا

نجمن بیماری شناسی گیاهی اریان  خبرانهم
 ا
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مورد بهره   1349از آذر ماه سال  مجله بیماری های گیاهی وبگاه جدید*

همکاران محترم می تواننند نوشتار های خود را از طریق . برداری قرار گرفته است

به  ارسال نموده و وضعیت نوشتار خود را www.ijpp.ir این وبگاه به آدرس 

 .صورت برخط دنبال نمایند

وم و تحقیقات و مجله بیماری های گیاهی بر اساس ارزیابی وزارت عل*

از نویسندگان  انجمن هیات مدیره. احراز نمود A+111فناوری رتبه برتر 

 .مقاالت، هیات محترم تحریریه و نیز داوران محترم تشکر می نماید

جهت تسریع در مراحل پذیرش و چاپ مقاالت شیوه نامه ای با همکاری *

ن پس مراحل اعضاء محترم هیات تحریریه تهیه گردید که امید است از ای

 .چاپ مقاله در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد

چاپی  مجله بیماری های گیاهی صرفاً برای اعضاء  نسخ، 1342از سال *

سال  جهت داوری نوشتارهای  این از، همچنین. انجمن ارسال خواهد گردید

جهت داوری مبلغ پانصد . ارسالی و چاپ مقاالت هزینه دریافت خواهد شد

هزار ریال و جهت چاپ مقاالت کوتاه و مقاالت کامل به ترتیب مبالغ یک 

 .مقاله دریافت خواهد شدمیلیون و یک میلیون و پانصد هزار ریال از نویسنده 

، 91از نویسندگان  عضو انجمن باشند بترتیب  نفر و بیشتر 3و یا  5، 1چنانچه 

 . شود درصد تخفیف در نظر گرفته می 61و  21

تا خرداد ماه  1343از سال اعضاء  به مقاالت برتر دارد انجمن در نظر *

جایزه   اپ رسیده انددر مجالت معتبر داخلی و بین المللی به چکه  1342

عضو انجمن  گذشتهسال  یکداوطلبان که در  .اهدا نماید نقدی و لوح تقدیر

ریق پست ط از سالجاری خرداد ماه  پایانبوده اند مقاالت خود را حداکثر تا 

انتخاب مقاالت  .ارسال نمایند INFO@IPS.IR الکترونیکی به آدرس 

ت مدیره تعیین برتر بر عهده هیات داوری خواهد بود که از طریق اعضاء هیا

 .می شوند

در  1342بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی کشور در شهریور سال *

ریاست کنگره جناب آقای دکتر .کشاورزی کرج برگزار خواهد شدپردیس 

و دبیر رضا طالیی حسنلویی حشمت اله رحیمیان، دبیر علمی جناب آقای دکتر 

جهت کسب اطالعات  .د بودنخواه حسین الهیاریاجرایی جناب آقای دکتر

 . مراجعه نمایید ippc22.ut.ac.ir  wwwبیشتر به وبگاه کنگره به آدرس 

در وبگاه انجمن تهیه و جهت پرداخت حق درگاه پرداخت الکترونیکی *

 .عضویت یا سایر پرداخت های مرتبط با انجمن قابل استفاده می باشد

 هاي نوظهور در ايران بيماري
 : در ايران موزوال عارضه 

های اخیر بعنوان یکی از عوامل تخریب و از بین رفتن  عارضه زوال مو در سال

عوامل . تاکستانهای برخی استانهای مهم کشت مو در کشور مطرح شده است

توان به  بیمارگر  زنده و غیر زنده متعددی در این عارضه دخیل هستند که می

همچنین و دی و آفاتی چون زنجره وعوامل قارچی، ویروسی، پروکاریوتیک، نمات

های رطوبتی خاک و هوا ، تغذیه ، آبیاریهای  عوامل اقلیمی مانند خشکسالی ، تنش

هرکدام از این عوامل . اشاره کردمو برگ  ناهماهنگ شاخ و نامنظم و هرس

در زوال مو نقش مؤثر  در برهمکنش با سایر عوامل تواند به صورت منفرد و یا  می

 . داشته باشد

از . برند بیشتر در تنه درختان مو بسر مییا آنی  تدریجی و عوامل قارچی زوال 

 Botryosphaeriaازمی توان  عارضههای مهم این بیمارگرجمله 

Cylindrocarpon,Eutypa lata, Pheaoacremonium,Pheaomoniella و 

Phomopsis viticola عالیم غالبا متنوع و غیر پایدار بوده ولی عموما  .نام برد

ها شده و درختچه روی چوب تنه و برگها ایجاد نکروز کرده و باعث ضعف کلی 

 . (5 و1تصاویر ) در حالت حاد منجر به مرگ می شود

 

 

   سکاامقطع عرضی تنه مبتال به  -1شکل 

 

 

 

 

  

 

 عالیم سکته موو کوه در اواخور تابسوتان باعوث خشوک شودن کامول درخوت در طوی            -5شکل  

 .شودچند روز می         

http://www.ijpp.ir/
http://www.ijpp.ir/
mailto:INFO@IPS.IR
mailto:INFO@IPS.IR
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هوای بعمول آموده در خوارج از     از بین ویروسهایی که بر اسواس نتوایپ پوژوهش   

، ArMVکشور در بروز زوال و مرگ مو دخالت دارند، تعداد قابل تووجهی ماننود   

GFLV ،CLRV ،TRSV  وToRSV   گزارش شده اند ولی تواکنون  نیز در ایران

هیچ بررسی در خصوص میزان ارتباط این عوامل ویروسی در بروز عارضوه زوال و  

  خشکیدگی مو در کشور بعمل نیامده است

این . نیز مشاهده شده است بیماری زردی انگوردر تاکستان های در حال زوال 

به عنوان یک بیماری بسیار مهم و خسارتزا در دنیا شناخته شده است که  بیماری 

 ،Aster yellows (16SrI)  مانند  عامل آن فیتوپالسماهایی از گروه های مختلف

Elm yellows (16SrV)، Stolbur (16Sr XII)  16و نیز SrII ،16 SrIII ،

16SrVII   16 وSrX دو بیماری .می باشند Flavescence doree (FD)  (

 Sr 16زیر گروه )  Bois noir (BN) و (Sr V16-C و  Sr V16-D زیر گروه 

XII-A )که منجر به زوال کند  از بیماری های مهم فیتوپالسمایی در انگور است

هرچند آلودگی فایتوپالسمایی در تاکستانهای . . یا تدریجی در انگور می شوند

گزارش شده است ولی درصد خسارت   استان قزوین، لرستان، فارس و خراسان

نیز   Xylellaعالوه بر اینها،   .تاین عوامل در عارضه زوال انگور مشخص نیس

اخیرا  در بسیاری از درختان از جمله مو  در نقاط مختلف ایران گزارش شده ا ست 

 .که در شرایطی خود به تنهایی میتواند عامل زوال باشد

 

 

 

 

 

 

 

 های فایتوپالسماییآلودگیعالیم ناشی از  -3شکل 

عوامل در حال حاضر روشهای مدیریتی مناسب برای کنترل زوال ناشی از

تنها راهکار مناسب برای . دی، زنجره ها و زنجرکها وجود داردوقارچی، نمات

ی ها  کنی تاک مدیریت زوال ناشی از عوامل پروکاریوتی و ویروسی قطع و ریشه

برای مدیریت زوال ناشی از تنشهای غیر . است آلوده و کاست قلمه با نهال سالم

 . باید اصول مدیریت تاکستانها اجرایی شود ندهز

 هاي مهم علمي افتهي

 ور اختصاصي ويروس تريستزاي مرکباتستوليد نانوبيوسن
  عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشوردکتر محمد رضا صفرنژاد، 

 Citrus)تریستزای مرکبات بیماری تریستزای مرکبات توسط ویروس 

tristeza virus-CTV) همترین یکی از ماین بیماری .  ایجاد می شود

. های مرکبات در مناطق شمالی و جنوبی کشور به شمار می رود بیماری

باعث گردیده تا  ماهیت تکثیری این درختان که عمدتا به روش پیوند میباشد

. دابعاد مسافتی باال منتقل گرد بیماری به راحتی در بین مناطق مختلف بااین 

جهت  ها های تشخیصی به منظور ردیابی این بیماری در باغ استفاده از کیت

های عاری از ویروس اهمیت به  جلوگیری از گسترش بیماری و تولید نهال

از نانوذرات طال برای افزایش حساسیت و در یک بررسی، . سزایی دارد

. ا در درختان آلوده استفاده گردیددقت روش های شناسایی ویروس تریستز

تولید نانوبیوسنسور مورد نظر بر اساس تغییر در اندازه نانوذرات طال ی 

مهمترین مزیت .  متصل به آنتی بادی و رسوب آنها در محیط می باشد

استفاده از این روش حساسیت و دقت باال جهت شناسایی نمونه ها در حد 

 2ه شناسایی نمونه ها در مدت کمتر از اقل زمان ممکن می باشد به نحوی ک

با توجه به . دقیقه و بدون نیاز به امکانات آزمایشگاهی صورت می پذیرد

قابلیت های فراوان این محصول و اهمیت آن در تولید نهال های سالم عاری 

 .از ویروس این محصول قابلیت عرضه به بازار را دارد

 های و کنگره ها از همایش جهت اطالع اعضای انجمن تعدادی :ها شيهما

  .شوند معرفی میشناسی گیاهی  قابل توجه در عرصه بیماری

و تاریخ محل کنفرانس  وبگاه کنفرانس 

5th International 

Symposium on 

Tomato Diseases 

"Perspectives and 

future directions for 

tomato pr 

Malaga, Spain, 

13 to 16 Jun 

2016 

http://www.tom

atodiseases2016
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Alternaria Diseases of Crucifers: Biology, Ecology and 

Disease Management .Govind Singh Saharan, Naresh 

Mehta, Prabhu Dayal Meena, 2016. 

Switching on Plant Innate Immunity Signaling Systems: 

Bioengineering and Molecular Manipulation of PAMP-
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Plant-Virus Interactions: Molecular Biology, Intra- and 
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 .شماره تعدادی از اعضاء  و موسسات جدید معرفی می گردند

 

 موسسات عضو انجمن

با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در صنعت این شرکت   :بازارگان کاال شرکت

و تماس نزدیک با کشاورزان و  ، بهره گیری از تجارب کارشناسان خبره، کشاورزی

ت عمیق ساز و کار و دست اندرکاران این بخش، تمام تالش خود را صرف شناخ

و تبدیل کشاورزی به صنعتی  مسائل و مشکالت کشاورزان ی، فرهنگ کشاورز

این شرکت در زمینه های مختلف از جمله تهیه و  .سودآور و پایدار کرده است

 . ) فعالیت داردکنترل بیماری های گیاهی  درتوزیع فرآورده های بیوژیک 

http://www.bazargankala.com( 
تاسیس و عمدتاً در  1332این شرکت در سال  : شرکت ارکيده سازان کرج

زمینه استفاده از مواد غیر سمی در کنترل آفات و بیماری های گیاهی فعالیت می 

 .کند

مختلف های  این شرکت با سابقه طوالنی در زمینه تولید فرآورده: BASFشرکت 

های مختلف شامل بیماری  از جمله قارچ کشهای شیمیایی و بیولوژیک در عرصه

 https://www.basf.com .شناسی گیاهی فعالیت می نماید

 تعدادي از اعضاء جديد انجمن
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