بسمه تعالی
عنوان طرح :تاثیر فاکتورهای محیطی بر روی میزان آلودگی به قارچ در تودههای جنگلی بلوط ایرانی
( )Quercus brantiiدنای غربی و ارزیابی مقاومت به بیماری نهالها
گزارش دوم

جدول برنامه زمانی طرح

شمارهي
گام

کاري که در اين گام انجام خواهد شد

مدت زمان
انجام کار
(ماه)

درصد پيشرفت
پژوهش

1

شناسایی توده های دارای درختان خشکیده در مناطق مختلف دنای غربی از نظر
فیزیوگرافیکی

 1هفته

%5

2

اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیکی درختان منتخب در هر منطقه

 2هفته

%11

3

برداشت ریشه و خاک درختان سالم و خشکیده

 1هفته

%5

4

جداسازی و خالص سازی قارچ

1ماه

%11

5

تهیه مایه تلقیح

2ماه

%5

6

جمع آوری بذر درختان مادری و کاشت آنها در گلخانه و جنگل

 1ماه

%15

7

تلقیح بر نهال

 1هفته

%5

8

اندازه گیری پارامترهای مختلف فیزیولوژیکی و رویشی و ارزیابی تاثیر قارچ بر نهال

 2ماه

%15

9

مطالعات مولکولی بر روی نهالها

 3ماه

%15

11

تجزیه و تحلیل داده ها

 2ماه

%11

11

نگاشتن و ویرایش گزارش پایانی پژوهش و انجام تسویه حساب پایانی

ا ماه

%5

رویهم

 13ماه و 1
هفته

گام اول  :شناسایی توده های دارای درختان خشکیده در مناطق مختلف دنای غربی از نظر فیزیوگرافیکی

%111

اين گام به طور کامل انجام شد و مناطق داراي خشکيدگی شناسايی شدند که شامل منطقه دشتک ،توت نده و منطقه حفاظت
شده کره بودند و مجموعا تعداد  23قطعه نمونه (پالت) براي مطالعات جنگل شناسی ،خاکشناسی و غيره زده شد.
گام دوم :اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیکی درختان منتخب در هر منطقه
اين گام نيز در منطقه انجام شد و درختان واقع در هر پالت از نظر ميزان خشکيدگی ثبت گرديدند و مشخصات مختلف اعم از
قطر ،ارتفاع ،تعداد جست و ....برداشت گرديد .همچنين برگ اين درختان نيز براي اندازه گيري ويژگيهاي مورفولوژيکی و آناتوميک
برداشت شدند.

گام سوم :برداشت ریشه و خاک درختان سالم و خشکیده
برداشت ريشه و خاک و ساقه درختان خشکيده از منطقه براي جداسازي عمل بيماري زا انجام پذيرفت.

گام چهارم :جداسازی و خالص سازی قارچ
کار جداسازي قارچ از قسمتهاي مختلف گياه خصوصوصا ساخه هاي آلوده انجام شد .اما طی چند ماه مطالعات آزمايشی هيچ عامل
قارچی بيماري زايی مشاهده نشد .با توجه به بررسی منابع و عاليم بيماري زايی کار جداسازي عامل باکتريايی انجام شد و در
نهايت باکتري بيماري زاي  Brenneria quercinaشناسايی و جداسازي شد.

گام پنجم :تهیه مایه تلقیح
مايه تلقيح اين عامل بيماري زا به روشهاي مختلف آزمايشگاهی از شاخه آلوده درختان خشکيده تهيه گرديد.
گام ششم :جمع آوری بذر درختان مادری و کاشت آنها در گلخانه و جنگل
بذر درختان سالم و خشکيده که در آبان ماه سال گذشته جمع آوري شده بود ،در گلخانه (داخل گلدانهاي پالستيکی) و در عرصه
طبيعی جنگل کاشته شدند تا مقاومت نهالهاي حاصل از درختان خشکيده و سالم در دو محيط کنترل شده آزمايشگاهی و طبيعی
از نظر بردباري به خشکی (کمبود آب) و مقاومت به عامل بيماري زا با هم مقايسه گردند.
گام هفتم :تلقیح بر نهال
مايع تلقيح آماده شده از عامل بيماري زاي باکتري بر نهالهاي توليد شده از درختان منطقه اعم از سالم و خشکيده در گلخانه تلقيح
شد تا مقاومت نهالها به اين عامل قبل از تنش خشکی و بعد از آن بررسی گردد.

گام هشتم :اندازه گیری پارامترهای مختلف فیزیولوژیکی و رویشی و ارزیابی تاثیر قارچ بر نهال
پس از تلقيح قارچ و اعمال تنش کمبود آب پارامترهاي مختلف فيزيولوژيکی اعم از محتواي آب نسبی ،نرخ نشت الکتروليت ،ميزان
کلروفيل ،وزن تر و خشک اندامهاي مختلف و  .......بر روي نهالها اندازه گيري شد تا مقاومت آنها ارزيابی گردد.

گام نهم :مطالعات مولکولی بر روی نهالها
در اين مرحله تنها استخراج  DNAانجام پذيرفت و هنوز به طور کامل پايان نيافته است.

گام دهم :تجزیه و تحلیل داده ها
اين مرحله حدود  81درصد انجام پذيرفت که در فايل پيوست خدمتتان ارائه می گردد .داده ها با روشهاي مختلف آماري تجزيه و
تحليل شدند.
گام یازدهم :نگاشتن و ویرایش گزارش پایانی پژوهش و انجام تسویه حساب پایانی
کار نگارش اين گزارش تا حدود  71درصد انجام يافته است و فصل اول (مقدمه و کليات) ،فصل دوم (بررسی منابع) ،فصل سوم
(روش کار) به طور کامل نوشته شده است .اما فصل چهارم (نتايج و بحث) حدود  51درصد آماده گرديده است.
به طور کلی می توان گفت که انجام اين طرح تا حدود  81درصد انجام يافته است و تنها مطالعات مولکولی و قسمت نتايج و بحث
گزارش نهايی باقی مانده است که آميدواريم طی چند ماه آينده به اتمام برسد.
با تشکر
رقیه ذوالفقاری
مجری طرح

