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سخن سر دبیر
مینا حجازی
دانشجوی دکتری حشرهشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

Mina.hejazi1@ut.ac.ir

امــروزه بــا افزایــش تولیــدات کشــاورزی بهمنظــور رفــع نیازمندیهــای رو بــه رشــد جمعیــت،
نگرانــی در مــورد حفاظــت محصــوالت کشــاورزی و غذایــی تولیدشــده نیــز مطــرح گردیــده اســت.
آلودگــی آب ،هــوا ،گســترش اســتفاده از کودهــا و ســموم شــیمیایی ،مقاومــت آفــات بــه ســموم و
عواملــی از ایــن دســت ســبب شــده تــا بیشــتر از گذشــته بــه حفــظ منابــع و نیــز مدیریــت حفاظــت از
غــذا رویآوریــم و بــا پژوهــش و مطــرح نمــودن روشهــای کمخطــر بــرای مقابلــه بــا عوامــل خســارتزا،
ضمــن حفــظ ســامت بشــر گامــی در جهــت بهبــود کیفیــت نگهــداری ایــن محصــوالت برداریــم.
بــروز ضایعــات پــس از برداشــت محصــوالت و در طــی پروسـهی انبارمانــی خصوصـاً بــه دلیــل بــاال بــودن
درصــد رطوبــت در برخــی محصــوالت ممکــن اســت در برخــی مواقــع باعــث خــروج حــدود  50درصــد
محصــول تولیــدی از دایــرهی مصــرف شــود .ایــن اتفــاق بــه دلیــل کاهــش میــزان تولیــد ،افزایــش نیــاز
بــه واردات ،هــدر رفــت نهادههــای مصرفشــده بــرای تولیــد و کاهــش درآمــد بهرهبــرداران از درآمــد
تولیــدی اثــر بزرگــی بــر اقتصــاد کشــاورزی خواهــد داشــت .امیــد کــه محققــان و کارشناســان ایــن
حــوزه از کشــاورزی و گیاهپزشــکی بــه همــراه مســئولین مربوطــه ،تأکیــد ویــژه بــر افزایــش تــاش
جهــت ایجــاد توانمنــدی در حفاظــت محصــوالت پــس از برداشــت داشــته باشــند و بــر ایــن امــر مهــم
بیشازپیــش همــت گمارنــد.
خداونــد بــزرگ را شــاکرم کــه چهارمیــن شــماره از نشــریهی گیاهپزشــک در دورهی جدیــد نیــز گــرد
هــم آمــد تــا بــا کنــار هــم قــرار دادن نتایــج علمــی مهــم از مطالعــات روز دنیــا ،دلهایمــان را نیــز کنــار
هــم قــرار دهــد و بــه مــا ایــن دلگرمــی را بدهــد کــه اگرچــه در شــرایط موجــود بهصــورت اجبــاری از
هــم فاصلــه داریــم امــا همچنــان از پــا ننشســتهایم و بــرای رشــد کشــور عزیزمــان و دنیــای بهتــر تــاش
خواهیــم کــرد .در پایــان از تمامــی همــکاران همــراه ایــن شــماره و همچنیــن اســاتید محتــرم مشــاور
نشــریه تشــکر و قدردانــی مینمایــم.
با احترام
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آیا م یت وانیم بدون استفاده از علفکشها ،قارچکشها و حشرهکشها کشت و کار داشته باشیم؟
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bhr.gharibreza@gmail.com

در مــارس  ،2019مرکــز تحقیقاتــی پارلمــان اروپــا ()EPRS
گزارشــی را از کارگاه آموزشــی "کشــاورزی بــدون اســتفاده از
تولیــدات محافــظ گیــاه" منتشــر کــرد .متناســب بــا محتــوای
ایــن گــزارش ،دیدگاههــای مرتبــط بــا کشــاورزی رایــج ،موضــع
کشــاورزان ارگانیــک و نظــر مصرفکننــدگان بیــان شــده اســت.
محصــوالت محافــظ گیاهــان ( )Plant Protection Productsبیشــتر
توســط شــهروندان بــرای ســامتی انســان و محیطزیســت
بســیار مضــر تلقــی میشــود .آیــا میتوانیــم ضمــن اســتفادهی
کمتــر از ایــن محصــوالت ،بــازده بــاال را نیــز حفــظ کنیــم؟ در
ایــن گــزارش نقــش محصــوالت محافــظ گیاهــان در تأمیــن
تولیــد مــواد غذایــی جهانــی ،حفــظ تنــوع زیســتی و حمایــت
از درآمــد کشــاورزان ارائــه شــده اســت .یکــی از بزرگتریــن
چالشهــای ایــن قــرن ،امنیــت غذایــی و مــواد غذایــی ســالم
بــرای  21میلیــارد نفــر اســت .همچنیــن افزایــش زمیــن
کشــاورزی بــرای کشــاورزان دیگــر قابلقبــول نیســت زیــرا
مهمتریــن محــرک بــرای از بیــن بــردن تنــوع زیســتی ،افزایــش
گازهــای گلخانــهای و تأثیــرات زیســتمحیطی اســت .طبــق
پژوهشهــای علمــی ،چــارهای جــز افزایــش عملکــرد جهانــی
و کاهــش اختــاف بــازده بــرای تضمیــن امنیــت غذایــی جهانــی
وجــود نــدارد .بهاینترتیــب ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه

آیــا امــکان حفــظ بــازده فعلــی بــدون اســتفاده از محصــوالت
محافــظ گیاهــان یــا بــا کاهــش اســتفاده از آنهــا وجــود دارد؟
امــا چگونــه بــا ایــن نگــرش عمومــی که ایــن محصــوالت ناســالم
هســتند و تأثیــرات منفــی بــر تنــوع زیســتی و محیطزیســت
دارنــد ،برخــورد کنیــم؟
 PPPsشــامل علفکشهــا ،قارچکشهــا و حشــرهکشها
هســتند و میتواننــد مصنوعــی و یــا طبیعــی (کــه در کشــاورزی
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ارگانیــک اســتفاده میشــود) باشــند .میــزان تولیــد  PPPsدر
ســال  1980بــه دو برابــر افزایــش یافــت امــا توســعهی ســنتی
(مصنوعــی) آن کاهــش یافتــه اســت کــه تــا حــدودی بــه دلیــل
مســائل قانونــی اســت کــه در دهههــای گذشــته اســتفاده از
ســموم بیولوژیکــی افزایــش یافتــه اســت .افزایــش اســتفاده از
 PPPsیکــی از محرکهــای انقــاب ســبز بــود و بــه افزایــش
 2/5برابــری عملکــرد محصــول در کشــورهای توســعهیافته
کمــک کــرد .بــا نگاهــی بــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا،
تفاوتهــای قابلتوجهــی در اســتفاده از ایــن نهادههــا وجــود
دارد کــه ایــن تفــاوت بــا عملکــرد محصــول در ارتبــاط اســت.
تغییــر از PPPهــای گســترده بــه PPPهــای خــاص کــه فقــط
آفــات یــا بیماریهــای خــاص را هــدف قــرار میدهنــد و از
تأثیــر آن بــر موجــودات غیرهــدف جلوگیــری میکنــد داللــت
بــر ایــن دارد کــه کشــاورزان بایــد اســتفاده از PPPهــای خــاص
را بیشــتر جــدی بگیرنــد کــه ایــن مهمتریــن دلیــل افزایــش
اســتفاده PPPهــا بــدون افزایــش عملکــرد اســت.
ثبــت و اســتفاده از PPPهــا در کشــورهای اتحادیـهی اروپــا
بســیار دقیــق تنظیــم شــده اســت کــه شــامل یــک رویــهی
طوالنــی اســت .ازجملــه ارزیابــی ریســک علمــی کــه شــامل
ارزیابــی اثــرات ســمی بــر انســان و موجــودات دیگــر اســت.
امــروزه PPPهــا هنــگام اســتفادهی صحیــح ،بســیار ایمنتــر از
گذشــته هســتند و کنتــرل دقیــق بــر روی باقیماندههــا وجــود
دارد .ضریــب ایمنــی  ،100ســطح خطــر بســیار پایینتــری را
نســبت بــه ســایر خطــرات روزانــه کــه انســان در معــرض آن
قــرار دارد ،تضمیــن میکنــد .همچنیــن فنــاوری اســتفاده از
PPPهــا بــه میــزان قابلتوجهــی بهبــود یافتــه اســت کــه بــه
کاهــش تأثیــرات بــر محیــط و خطــرات بــرای متقاضیــان کمک
میکنــد .حفاظــت از محصــول نهتنهــا مســتلزم اســتفاده PPP
هــا بلکــه اقدامــات دیگــر ماننــد تنــاوب زراعــی ،اســتفاده از
ارقــام مقــاوم ،مدیریــت خــاک و ســایر مــوارد اســت .بــدون
اســتفاده از  PPPsبســته بــه محصــول ،بــازده تولیــد کاهــش
مییابــد کــه ایــن کاهــش از  19درصــد (گنــدم) تــا 42
درصــد (ســیبزمینی) گــزارش شــده اســت .ایــن کاهشهــا
در مناطقــی کــه تولیــد واقعــی باالیــی دارنــد ،بیشــتر اســت؛
امــا ایــن ســؤال هنــوز مطــرح اســت کــه آیــا میتــوان بــدون
کاهــش بــازده ،میــزان اســتفاده PPPهــا را کاهــش داد؟ شــواهد
نشــان میدهــد کــه در تعــدادی از محصــوالت خــاص ،کاهــش
اســتفاده از PPPهــا امکانپذیــر اســت.
PPPهــا هنــوز عــوارض جانبــی ناخواســته و غیرقابلاجتنــاب
دارنــد ،ماننــد تأثیــر منفــی آنهــا بــر تنــوع زیســتی .بااینحــال
ایــن همبســتگی هنــوز در مرحلــهی مطالعــه اســت و بــه
نظــر میرســد مهمتریــن تأثیــر در تنــوع زیســتی ،ناشــی
از تغییــرات کاربــری اراضــی اســت .تمــام مطالعــات نشــان

میدهــد کــه کاهــش تنــوع زیســتی در ســطح مزرعــه نســبتاً
انــدک اســت امــا در ســطح جهانــی کاهــش چشــمگیر تنــوع
زیســتی وجــود خواهــد داشــت .ایــن بــه آن معنــی اســت کــه
بــرای تغذی ـهی  11میلیــارد نفــر بــه تنــوع زیســتی بیشــتری
نیــاز داریــم .عــاوه بــر ایــن ،تصــور اینکــه PPPهــای طبیعــی
کــه در کشــاورزی ارگانیــک مورداســتفاده قــرار میگیرنــد،
کمتــر ســمی بــوده و منجــر بــه باقیماندههــای کمتــری
میشــوند ،همیشــه صحیــح نیســت و نیــاز بــه تأییــد علمــی
بیشــتر دارد.

تولید مواد غذایی پایدار و سالم
برای  11میلیارد نفر

تولیــد مــواد غذایــی ســالم بــرای  11میلیــارد نفــر تــا ســال
 2100و در کنــار آن پایــداری زمیــن ،یکــی از بزرگتریــن
چالشهــای ایــن قــرن خواهــد بــود .مالتــوس ()1798
پیشبینــی کــرد کــه میــزان دسترســی مــواد غذایــی بــه ازای
هــر فــرد کاهــش مییابــد زیــرا افزایــش جمعیــت نمایــی
اســت درحالیکــه افزایــش تولیــد مــواد غذایــی بهصــورت
خطــی اســت .ایــن تحــوالت منجــر بــه ســوءتغذیه ،مشــکالت
بهداشــتی ،مرگومیــر بیشــتر و درگیریهــای اجتماعــی
میشــود .امــروزه عکــس ایــن واقعیــت وجــود دارد و ســرانهی
مــواد غذایــی بیشــتری نســبت بــه گذشــته وجــود دارد .ازنظــر
تاریخــی ،افزایــش تولیــد مــواد غذایــی بــر اســاس تبدیــل
اکوسیســتمهای طبیعــی بــه اراضــی کشــاورزی صــورت
گرفتــه اســت .تغییــر کاربــری اراضــی تاکنــون عامــل اصلــی
کاهــش تنــوع زیســتی و از بیــن رفتــن جــذب  CO2بــوده
و تأثیــر چشــمگیری در اکوسیســتم ســیارهی زمیــن ازجملــه
تغییــر اقلیــم و از بیــن رفتــن تنــوع زیســتی دارد .در ســال
 1960حــدود  1280میلیــون هکتــار از اراضــی زراعــی بــرای
تغذیــهی  3میلیــارد نفــر (ســرانهی  0/43هکتــار /نفــر) در
دســترس بــود .امــروزه حــدود  1750میلیــون هکتــار زمیــن
بــرای تغذیــهی  7.5میلیــارد نفــر (ســرانهی  0/23هکتــار/
نفــر) در دســترس اســت .ایــن افزایــش در راندمــان عملکــرد
بــه لطــف انقــاب ســبز امــکان پذیــر شــد .امــروزه میبینیــم
کــه عملکــرد دیگــر افزایــش نمییابــد و ایــن نشــان میدهــد
کــه بــا توجــه بــه تکنیکهــا و ارقــام کشــت موجــود ،میــزان
بــازده بیشــتر حاصــل نمیشــود .انتظــار مــیرود کــه ایــن
کارایــی محصــول در کشــاورزی پایــدار کموبیــش در حــد
بــاال باشــد ،درصورتیکــه فناوریهــای جدیــدی قابلاجــرا
باشــند (بهعنوانمثــال.)CRISPR-Cas
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شکل  .1پیرشفت عملکرد گندم در فرانسه (آبی) ،آملان (قرمز) و انگلیس (خاکسرتی)( .منبع) FAOstat .2019 :

افزایــش عملکــرد تأثیــرات جانبــی زیــادی نیــز بــه همــراه
دارد کــه ازجملــه میتــوان بــه مردابــی شــدن آبهــای
ســطحی (رودخانههــا ،حوضههــا) ،اســیدی شــدن ،از بیــن
رفتــن تنــوع زیســتی ،فرســایش خــاک و ...اشــاره کــرد .بهطــور
متوســط سیســتمهای تولیــدی جایگزیــن (بهعنوانمثــال:
کشــاورزی ارگانیــک و زراعــت زیســتمحیطی) در رابطــه بــا
نگرانیهــای موجــود (تأثیــر کشــاورزی بــر محیــط) نتایــج
بهتــری نمیدهــد.
اگرچــه امــروزه غــذای کافــی وجــود دارد ،امــا ایــن میتوانــد
در آینــده بــه مشــکل تبدیــل شــود .جمعیــت جهــان در ســال
 2100بــه حــدود  11میلیــارد نفــر خواهــد رســید.
از آنجاکــه تبدیــل اراضــی بــه زمینهــای کشــاورزی امــری
غیرقابلاجتنــاب اســت ،امنیــت غذایــی تنهــا بــا افزایــش بــازده
محصــول در آینــده قابــل انجــام اســت .به¬طــور متوســط در
ســال  ،2100ســرانهی  0/16کالــری بــر یــک هکتــار زمیــن
در مقایســه بــا ســرانهی  0/43کالــری بــر یــک هکتــار زمیــن
قبــل از انقــاب ســبز وجــود خواهــد داشــت ،بنابرایــن یکــی
از مهمتریــن راهحلهــا ،بســتن شــکاف بــازده یــا عملکــرد
(شــکاف بیــن تولیــد بهینــه بــا تولیــد واقعــی در آن محیــط)
اســت (شــکل  .)2ایــن شــکاف بــازده در اروپــای شــرقی نیــز
یــک مشــکل جــدی اســت .بــرای بســتن ایــن شــکاف بــه یــک
انقــاب ســبز پایــدار و مناســب نیــاز اســت کــه ایــن انقــاب بــا
تنــاوب کوددهی،PPPهــا و آبیــاری مناســب ،گونههــای جدیــد

زراعــی و تکنیکهــای نویــن کشــت و پــرورش محصــوالت
صــورت میگیــرد .همچنیــن تغییــرات دیگــری شــامل کاهــش
هدررفــت مــواد غذایــی و ضایعــات آن ،تغییــر رژیــم غذایــی
(پروتئیــن حیوانــی کمتــر) و ممنوعیــت تولیــد محصــوالت
زراعــی بــرای انرژیهــای زیســتمحیطی ،اعمــال گــردد.

شــکل  .2رنــگ قرمــز نشــانگر شــکاف عملکــرد بیشــر  16محصــول مهــم جهــان ).اســت.
بیشــر ایــن  16محصــول در آفریقــا جنوبــی کشــت منیشــود (.)Foley et al .2011

همانطــور کــه گفتــه شــد PPPهــا در کنــار کوددهــی،
واریتههــای جدیــد و اســتفاده از تکنیکهــای نویــن کشــاورزی
ازجملــه برگردانــدن خــاک بهجــای شــخم زدن میتواننــد بــه
افزایــش عملکــرد محصــوالت کشــاورزی کمــک کننــد.
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شکل  .3افزایش عملکرد سه محصول عمده و افزایش فروش pppها.

اطالعات عمومی در مورد محصوالت
محافظتی گیاه (PPPها)
محصــوالت محافظتــی گیــاه محصوالتــی هســتند کــه
از گیــاه و محصــوالت گیاهــی در طــول دورهی تولیــد و
نگهــداری ،محافظــت میکننــد .ایــن محصــوالت در زراعــت،
باغبانــی ،جنــگلداری و همچنیــن باغچههــا و مناطــق رفاهــی
مورداســتفاده قــرار میگیــرد .بیشــتر اصطــاح ســموم دفــع
آفــات همــراه بــا PPPهــا بــه کار بــرده میشــود ،ایــن در
حالــی اســت کــه ســموم دفــع آفــات واژهی گســتردهتر و
شــامل تمــام ســمومی هســت کــه ارگانیســمهای مضــر و
مفیــد انســان و حیوانــات را از بیــن میبــرد ( )Biocidesکــه در
ایــن مقالــه تنهــا بــه (PPPهــا) پرداختــه میشــود.

PPPهــا (مصنوعــی و بیولوژیــک) محصوالتــی هســتند که به
ترتیــب از یــک فرآینــد ســنتز شــیمیایی یــا محصــوالت حاصل
از منشــأ بیولوژیکــی (حیوانــات ،گیاهــان ،باکتریهــا ،مــواد
معدنــی و )...سرچشــمه میگیرند.PPPهــا دارای حداقــل یــک
مــادهی مؤثــره فعــال و تعــدادی مؤلفههــای دیگــر شــامل
امــن کنندههــا ( ،)Safenerفرمــول ســازها ،اجــزای کمکــی و
همافزاهــا هســتند. همینطــور جــزء فعــال میتوانــد یــک
مــادهی شــیمیایی ،مــادهی گرفتهشــده از گیــاه ،فرومــون یــا
میکروارگانیســم محافــظ گیــاه یــا مــواد حاصــل از گیــاه آلــوده
بــه بیمــاری ،انگلهــا یــا علفهــای هــرز باشــد .قوانیــن
اتحادیــهی اروپــا در موردPPPهــا بســیار ســختگیرانه
طراحیشــده تــا از ســطح باالیــی از محافظــت بــرای ســامت
انســان و محیطزیســت اطمینــان حاصــل شــود .در اتحادیـهی
اروپــا هیــچ PPPای اجــازهی بهــرهوری و مصــرف نــدارد مگــر
اینکــه شــرایط زیــر را دارا باشــد؛
 .1هیــچ اثــر ســویی روی مصرفکننــدگان ،کشــاورزان ،منابــع
طبیعــی منطقــه و مهاجــران نداشــته باشــد.
 .2اثــر غیرقابلقبــول (اثــر بــدون بازگشــت) روی محیــط
اطــراف خــود نگــذارد.
 .3بهخوبی در مقابل آفات عمل کند.

تحول محصوالت محافظتی گیاه
(PPPها)
همانطــور کــه در شــکل زیــر نشــان داده شــده اســت ،مقــدار
مــواد فعــال مورداســتفاده در جهــان از ســال  1980تــا ســال
 2016رو بــه افزایــش اســت و یــک افزایــش جهشــی (با شــیب
تنــد) در بیــن ســالهای  2000و  2010قابلتوجــه اســت
کــه فاکتورهــای متعــددی شــامل کشــاورزی آیشبنــدی
شــده ،افزایــش اســتفاده از علفکشهــا ،کشــاورزی بیشــتر
در اقتصادهــای نوظهــور و اثــر تغییــرات دمــا قابلتوجــه
اســت .علفکشهــاPPP ،هــای اصلــی مورداســتفاده هســتند.

سیاست اتحادیه اروپا؛

ترغیب کاهش استفاده از PPPها است.
آیا میتوان
ورودی  PPPرا کاهش و سطح بازدهی باال را
حفظ کرد؟

شــکل  .4مقــدار استفادهشــده از محافظیــن محصــول ،هــزاران تــن مــواد فعــال
استفادهشــده در رسارس جهــان ( .)Phillips McDougall .2017
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)sales and land use

از ســال  2017فــروش محصــوالت  PPPدر اتحادیــه اروپــا
بیــن  350000تــا  40000تــن در ســال بــوده اســت .شــکل
زیــر نشــاندهندهی فروشPPPهــای استفادهشــده در مناطــق
کشــاورزی در ســال  2014اســت .تغییــرات بیــن ایالتهــای
عضــو قابلتوجــه اســت.

تأثیر برنامهریزی اتحادیهی اروپا بر روی
مواد شیمیایی فعال
در ســال  1993اتحادیــهی اروپــا یــک بررســی کلــی در
ســطح جامعــه بــرای حــدود  1000مــادهی فعــال استفادهشــده
در  PPPدر اروپــا راهانــدازی کــرد .در ایــن پروســهی بررســی،
هــر مــادهای میبایســت بهگون ـهای مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد
کــه درنتیجــه بدانیــم آیــا میتــوان از ایــن مــاده بــا رعایــت
ســامت انســان (مصرفکننــدگان ،کشــاورزان ،ســاکنان محلــی
و رهگــذران) و محیطزیســت و بهطــور مثــال آبهــای وســیع
زیرزمینــی و موجــودات زنــده مثــل پســتانداران ،پرنــدگان،
کرمهــای خاکــی و زنبورهــا اســتفاده کــرد یــا خیــر .ایــن
برنامــه بررســی در مــاه مــارس  2009نهایــی شــد .نتایــج
بررســی در شــکل زیــر مشــاهده میشــود.

شکل  .6نتایج برنامه بررسی اتحادیه اروپا بر روی مواد فعال

طبــق قوانیــن ،هرگونــه مواجهــه بــا مــادهای کــه معیارهــای
خطــر را ایجــاد کنــد ،غیرقابلقبــول اســت و محصــول ثبــت
نمیشــود .ایــن قوانیــن تأثیــر فوقالعــادهای بــر تعــداد
مــواد فعــال تولیدشــده در بــازار اتحادیــه اروپــا داشــته اســت.
همچنیــن در ســطح جهــان ،توســعه و تولیــد مــواد فعــال
جدیــد کاهــشیافتــه اســت (شــکل  .)7در حــال حاضــر
(تصویبشــده در فوریــه  484 )2019مــادهی فعــال توســط
اتحادیــه اروپــا تأییدشــدهاند.

شــکل  .7تعــداد مــواد فعــال معرفیشــده در هــر دهــه (,Phillips McDougall
)2017

در دســترس بــودن مــوادی کــه فعالیــت کمتــر دارنــد،
میتوانــد بــه مقاومــت بیشــتر در برابــر  PPPمنجــر شــود و
ترکیبــات فعــال بــا حــاالت متفــاوت عمــل ،یکــی از راههــای
جلوگیــری از تشــکیل مقاومــت اســت .عــاوه بــر ایــن،
تمایــل بــه ســمت  PPPخاصتــر ،خطــر مقاومــت را افزایــش
میدهــد زیــرا PPPهــای دارای یــک عمــل خــاص نســبت بــه
PPPهــای بــا طیــف گســتردهی عمــل بــرای ایجــاد مقاومــت
آســیبپذیرتر هســتند.

8

نگاهتخصصی

شــکل  .5فروشPPPهــا (در کیلوگــرم) در مناطــق مختلــف کشــاورزی ســال PP( 2014

در ایــن فرآینــد ،صنایــع بــه دالیــل مختلــف تصمیم گرفت
تــا پرونــدهی بســیاری از مــواد فعــال را ارســال نکنــد .برخــی
از آنهــا ســودآور نبودنــد و مــواد ســودآور دیگــری وجــود
داشــت .در مــوارد دیگــر ،شــرکتها فهمیدنــد کــه برخــی
مــواد فعــال شــروط و الزامــات آزمــون ایمنــی را پشــت ســر
نمیگذارنــد و ایمــن نیســتند .بســیاری از ایــن مــواد فعــال
غیــر ایمــن ،متعلــق بــه گروههــای ارگانوفســفات ســمی و
کاربامــات بودنــد .حــدود  250مــادهی فعــال ،ارزیابــی ایمنــی
اتحادیــه اروپــا را پشــت ســر گذاشــته و بــه تصویــب رســیدند.
حــدود  70مــاده در بررســی شکسـتخورده و از بــازار خــارج
شــدند.
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نگاهتخصصی

9

بــه دلیــل مقــررات ســختگیرانه ،هزینههــای
کشــف و توســعه  PPPاز ســال  1995تقریبــاً دو برابــر
شــده اســت (شــکل  .)8عــاوه بــر ایــن ،درحالیکــه
بیــن اولیــن ســنتز  PPPو فــروش اول  PPPدر ســال
 1995تقریبــاً  8.3ســال طــول کشــید ،اکنــون بــرای
همــان روش حــدود  11.3ســال طــول میکشــد.
در مقابــل ،بــازار ســموم بیولوژیکــی روبــه افزایــش و
گســترش اســت (شــکل  )9و بســیاری از شــرکتهای
تولیدکننــده گیاهــان دارویــی در حــال اجــرای توســعهی
ســموم بیولوژیکــی هســتند و بودجــه خــود را بهطــور
قابلتوجهــی در ایــن بخــش افزایــش میدهنــد.
ســموم طبیعــی از گیاهــان (پیرتــروم) ،میکروبــی
(باســیلوس تورینجننســس) یــا منشــأ معدنــی (گوگــرد)
مشــتق میشــوند یــا شــامل میکروارگانیس ـمهای زنــده
(ارگانیســمهای بیوکنتــرل :مخمرهــا ،باکتریهــا،
قارچهــا) هســتند .حالــت دوم از طریــق رقابــت بــرای
فضــا یــا مــواد مغــذی ،از طریــق تولیــد آنتیبیوتیکهــا،
انگلــی و بــا القــای دفــاع گیاهــان عمــل میکنــد .در
ســال  ،2016آفتکشهــا  5.6درصــد از کل فــروش
حفاظــت از محصــوالت زراعــی را در مقایســه بــا 0.4
درصــد در ســال  1993بــه خــود اختصــاص دادنــد .از
ســموم بیولوژیکــی میتــوان در کشــاورزی ارگانیــک و
رایــج اســتفاده کــرد .کشــاورزی ارگانیــک روشــی بــرای
تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت کــه هــدف آن تولید
مــواد غذایــی بــا اســتفاده از مــواد و فرآیندهــای طبیعــی
اســت .بــه همیــن ترتیــب در کشــاورزی ارگانیــک هیــچ
کــود مصنوعــی و  PPPقابلاســتفاده نیســت.

استفاده از PPPها هنوز در حال
افزایش است اما در دههی گذشته
از مواد فعال کمتری رونمایی شده
است.
از سوی دیگر ،بازار سموم و
آفتکشهای بیولوژیکی هرساله در
حال رشد است.

شکل  .8کشف و هزینههای توسعهpppهای جدید (.)Phillips McDougall ,2017

شکل  .9معرفی محصوالت جدید ساالنه برای بیولوژیکها و PPPهای مرسوم ()CPs

ارزیابی خطر استفاده از pppها
ارزیابــی PPPهــا بــا توجــه بــه دســتورالعمل مربــوط بــه آنهــا
در بــازار انجــام میشــود .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت
کــه فرآینــد قانونگــذاری ،یــک سیســتم دوگانــه را پیشبینــی
میکنــد (شــکل )10
 -1تصویــب در ســطح اتحادیـهی اروپــا بــرای مــادهی فعــال موجود
در محصــول محافظت از گیــاه (.)PPP
 -2مجــوز در ســطح هــر کشــور ،فقــط بــرای آن دســته از PPPهایــی
کــه مــواد فعــال آنهــا در لیســت تصویبشــده در ســطح اتحادیــه
اروپــا قــرار دارنــد ،بهدســت میآیــد.
چنیــن قوانینــی حداکثــر بــرای  10ســال میتوانــد از تأییــد و
صحــت علمــی ارزیابــی ریســک برخــوردار باشــد و بــرای پاســخ بــه
ســؤاالت جدیــد ،مطالعــات جدیــد الزم اســت.
وضــع ایــن قانــون ،دادههــای الزم بــرای بررســی  PPPو یــک مــادهی
فعــال را کــه از یــک الگــوی معمــول پیــروی میکنــد نشــان
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شکل  .10فرآیند ارزیابی ریسک PPPها در اتحادیه اروپا ( .)Hardy and Fontier ,2011

میدهــد کــه شــرایط بــرای مناطــق مختلــف بــه ایــن صــورت
اســت :خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی ازجملــه روشهــای
تجزیــه و تحلیــل ،سمشناســی پســتانداران ،باقیمانــده،
سرنوشــت و کارکــرد محیطــی ،زیستشناســی و اثربخشــی.
روش ارزیابــی ریســک و معیارهــای مجــوز توســط پنــل EFSA’s
 PPRتشــریح داده شــده اســت.
شــرح عــوارض جانبــی ،عنصــر مهمــی بــرای تأییــد و آزمایــش
 PPPهــا اســت .تأثیــرات مســتقیم یــک  PPPمعمــوالً بــر اســاس
آزمایشهــا تشــریح میشــود کــه در آن ارگانیســمهای
شــاخص (ارگانیســمهای غیرهــدف) ماننــد جلبکهــا،
ککهــای آبــی ،حشــرات مفیــد ،ماهیهــا ،کرمهــای خاکــی،
زنبورهــا ،پرنــدگان و موشهــا در معــرض مــادهی فعــال یــا
 PPPقــرار میگیرنــد .ایــن مطالعــات جهــت تعییــن ســمیت
حــاد یــا مزمــن PPPهــا بــرای آن گونههــا اســتفاده میشــود.
بهطورکلــی اگــر موجــودات غیــر هــدف در معــرض مقادیــر
مشــخص و تحــت تأثیــر قــرار گیرنــد ،میتــوان انتظــار داشــت
کــه تمــام PPPهــا کموبیــش دارای عــوارض جانبــی هســتند.
بااینحــال PPPهــا در دهههــای گذشــته اختصاصیتــر شــدند.
ایــن بــه آن معناســت کــه بــا اختصاصیتــر شــدن شــیوهی
عمــل PPPهــا و تأثیــر مســتقیم فقــط روی موجــود هــدف
مضــر ،از تأثیــر بــر ســایر موجــودات و محیــط اطــراف میشــود.
معمــوالً مشــخصات عــوارض جانبــی بــا PPPهــا مطابقــت دارد.
مثــ ً
ا علفکشهــا بــرای جلبکهــا و گیاهــان غیــر هــدف
کــه از خویشــاوندان علفهــای هــرز هســتند ،ســمی هســتند.
همینطــور حشــرهکشها کــه اغلــب بــرای بیمهــرگان
ماننــد ککهــای آبــی و زنبورهــا ســمیتر هســتند.

ارزیابــی ریســک PPPهــا از یــک رویکــرد مرتــب و گامبــهگام
پیــروی میکنــد و در مطالعــات آزمایشــگاهی از آزمایشهــای
تکگونــهای (شــرایط آزمایشــگاهی) اســتفاده میشــود.
اگــر آزمایــش حاکــی از خطــر غیرقابلقبــول باشــد،
آزمایشهــای بیشــتر در شــرایط زیســتمحیطی واقعیتــر
ماننــد آزمایــش میدانــی انجــام میشــود .بهطورمعمــول از
آزمایشهــا ســطح پایینتــر ،ارزانتــر و آســانتر اســتفاده
میشــود تــا امــکان تکرارپذیــری بیشــتر و در بدتریــن حالــت
ممکــن (حداکثــر مقــدار مــادهای کــه در معــرض آن میتوانــد
قــرار گیــرد) باشــد و از ایــن آزمایشهــا فقــط جهــت «خطــر
ش بیشــتر در آزمونهــای
قابلقبــول» و یــا «نیــاز بــه آزمایــ 
ردهباالتــر» اســتفاده میشــود .درصورتیکــه نتیج ـهی ارزیابــی
در ردههــای پایینتــر بــر اســاس دادههــا اســتاندارد و مفروضات
محافظهکارانــه منفــی شــد ،متقاضــی میتوانــد از یــک ارزیابــی
تصفیهشــده اســتفاده نمایــد تــا نشــان دهــد هیچگونــه اثــرات
غیرقابلقبــول محیطــی از یــک  PPPدر شــرایط واقعبینانــه
محیطــی وجــود نــدارد .بایــد دقــت شــود کــه بــرای هــر
آزمایــش ســطح پاییــن نیــز ،جهــت تأییــد  PPPبایــد در شــرایط
واقعیتــر ازنظــر زیســتمحیطی (آزمایــش ردهباالتــر) هــم
صــورت گیــرد .بهعنوانمثــال پــس از درک برخــی عــوارض
جانبــی حشــرهکش نئونیکوتینوئیــد مشــخص شــد کــه روی
زنبورهــا اثــر گیجکنندگــی دارد .ارزیابــی ریســک بــه ایــن
منظــور اســت کــه آیــا اســتفادهی صحیــح از  PPPمنجــر بــه
خطــرات غیرقابلقبــول بــرای کاربــر ،مصرفکننــده یــا
محیطزیســت خواهــد شــد؟ کــه از بخشهــای اصلــی زیــر
تشــکیل شــده اســت

نگاهتخصصی
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مطالعات سمشناسی و متابولیسم

باقیمانده روی مواد غذایی

مطالعــات مربــوط بــه جــذب ،توزیــع ،متابولیســم و
دفــع در پســتانداران ،ســمیت حــاد ،ســمیت کوتاهمــدت،
تأثیــر بــر ژنهــا (ســمیت ســلولی) ،ســمیت طوالنیمــدت و
ســرطانزایی ،ســمیت تولیدمثــل و غــدد درونریــز (تقلیــد
هورمــون) ،مطالعــات مربــوط بــه مــادهی فعــال و همچنیــن
متابولیتهــای آن در ارزیابــی ریســک لحــاظ شــده اســت.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در مــورد مــواد
فعــال جدیــد هیچگونــه مطالعــهای روی انســان صــورت
نگرفتــه اســت (برخــاف محصــوالت دارویــی).
بــا ایــنوجــود در مــورد مــواد فعــال حــال حاضــر موجــود
در بــازار مطالعــات مربــوط بــه انســان ماننــد مطالعــات
اپیدمیولوژیــک ،نظــارت بــر کارگــران در کارخانهجــات
تولیــدی یــا مطالعــات مربــوط بــه حــوادث مســمومیتی در
حیــن کار در دســترس اســت و بایــد در ارزیابــی ریســک
لحــاظ شــود.

بــرای محافظــت از مصرفکننــده ،بایــد مطالعــات روی
باقیمانــدهی ســموم در محصــوالت غذایــی مطالعــه شــود.
عــاوه بــر ایــن هرگونــه محصــول حیوانــی (شــیر ،گوشــت
و )...کــه بهطــور بالقــوه بــا گیاهــان ،تغذیهشــدهاند و یــا
متابولیتهــای آن تحــت تأثیــر پــردازش (پختوپــز ،دم
کــردن و  )...در ســطح باقیمانــده و یــا متابولیتهــای جدیــد
ظاهرشــدهاند ،بایــد موردمطالعــه و ارزیابــی قــرار گیــرد.
مقادیــر قابلقبــول روزانــه ( )ADIکــه از مطالعــات متعــدد بــر
روی حیوانــات حاصــل میشــود بــا باقیماندههــای روی مــواد
غذایــی پــس از اســتفاده ازPPPهــا در  2ســال مختلف مقایســه
میشــوند تــا تأثیــرات آنهــا در شــرایط مختلــف اقلیمــی
نیــز بررســی شــود .بــر اســاس ایــن مطالعــات ،بیشــترین حــد
باقیمانــده ( )MRLو فاصلـهی پــس از برداشــت دورهی کارنــس
( )PHIمقــرر شــده اســت.
هیــچ کاالیــی بــا باقیمانــدهی باالتــر از ( )MRLتعیینشــده،
وارد یــا عرضــه بــه مصرفکننــده نمیشــود .همچنیــن
کشــاورز نبایــد  PPPرا دیرتــر از بــازه  PHIاعمــال کنــد .عــاوه
بــر ایــن اتحادیــه اروپــا برخــاف ایاالتمتحــدهی آمریــکا
حــد ( ALARAکمتریــن حــد منطقــی قابلدســتیابی) را نیــز
اعمــال میکنــد .ایــن بــه آن معنــی اســت کــه بــرای ایجــاد
 ،MRLکمتریــن مقــدار موردنیــاز بــرای اســتفاده زراعــی نیــز
میتوانــد محدودکننــده باشــد .بــرای ایجــاد حداکثــر حــد
باقیمانــده از ضریــب ایمنــی پیشفــرض  100اســتفاده
میکننــد (در تنظیــم مقــدار قابلقبــول روزانــه دقیقتــر
اســت).
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ایــن بــه آن معنــی اســت کــه حتــی اگــر ســطح مــادهی
فعــال موجــود در یــک کاالی خوراکــی  100برابــر بیشــتر
از  MRLباشــد ،انتظــار نمــیرود مزمــن باشــد .میتــوان
ایــن موضــوع را بــا دیگــر فاکتورهــای ایمنــی مورداســتفاده
در زندگــی روزمــره مقایســه کــرد .بهعنوانمثــال پــس
از محاســبهی مهندســان ســاختمان ،مقاومــت ســقف یــک
ســاختمان ،از ضریــب ایمنــی حداکثــر  1/5بــرای انتخــاب
ضخامــت مصالــح ســاختمانی (فــوالد ،بتــن و )...اســتفاده
میشــود.

ایــن بخــش شــامل مطالعــات مربــوط بــه تخریــب و
حمــل مــواد فعــال و متابولیتهــای آن در ذخایــر مختلــف
محیطزیســت اســت .در خــاک ،آب (آبهــای ســطحی و
زیرزمینــی) ،رســوبات رودخانــه و در هــوا بــا هــدف تخمیــن
غلظــت ارگانیس ـمهای غیرهــدف قــرار گرفتــهاســت.
بــرای ذخایــر آبــی کــه غلظــت باالیــی از مــواد فعــال را
دارنــد ،روی ماهیهــا و بیمهــرگان ماننــد کک آبــی،
گونههــای حشــرات نواحــی رســوبی ،جلبکهــا و گیاهــان
آبــزی ،آزمایــش انجــام میشــوند .بــرای ذخایــر خاکــی،
زنبورهــا ،بندپایــان مفیــد (کنههــا و زنبورهــای انگلــی)،
حشــرات معمولــی (راســتهی بیبــاالن) ،کرمهــای خاکــی
و مهــرهداران (جونــدگان و پرنــدگان) موردمطالعــه قــرار
میگیرنــد .بــرای برخــی از ارگانیس ـمها ،هــر دو اثــر حــاد
و مزمــن موردبررســی قــرار گرفتــه اســت.
ارگانیســمهای غیــر هــدف ماننــد ککهــا و کرمهــای
خاکــی بــه دلیــل قرارگیــری در ســطح اولیــهی هــرم
اکولوژیکــی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار هســتند .ایــن بــه
آن معنــی اســت کــه تأثیــر ناخواســته روی ایــن موجــودات
زنــده بــر روی تمــام ســطوح باالیــی تأثیــر میگــذارد.
مطالعــات ارزیابــی ریســک بایــد توســط نهادهــای معتبــر و
زیــر نظــر دولــت و تحــت برنامههــای دقیــق کیفــی انجــام
گیر د .
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مگس سیاه در مدیریت
پسماند آلی

مگس ســرباز ســیاه Hermetia illucens L. (Diptera:
 )Stratiomiydae) (BSFیــک مگــس ســاپروفاژ
بومــی منطق ـهی نئوتروپیــک اســت (شــکل  .)1بــا
اینحــال ،دامن ـهی توزیــع ایــن مگــس بــا گذشــت
زمــان و توســعهی حملونقــل بینالمللــی از دهــه
 1940بهطــور گســتردهای تغییریافتــه و تــا مناطــق
گرمتــر جهــان پراکنــش یافتــه اســت .مگسهــای
ســرباز شــامل حــدود  2800گونــهی توصیفشــده
در سراســر دنیــا میباشــند.

شکل  .1مگس سرباز سیاه بالغ ()Hermetia illucens
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تخم

هر ماده حدود  1000تخم تولید میکند.
(تولیدمثل رسیع)

14
مرورمقاالت

حشــرات بالــغ مگــس ســرباز فاقــد قطعــات دهانــی جونــده
بــود و فقــط توســط خرطــوم لولـهای خــود ،قــادر بــه مکیــدن
مایعــات هســتند .بــه همیــن دلیــل بهواســطهی چربــی و
پروتئیــن دریافــت شــده در مرحلـهی الروی زنــده میماننــد.
الروهــا دارای شــش مرحلــهی الروی هســتند و تــا 18-20
میلیمتــر رشــد میکننــد.
مگسهــای بالــغ معمــوالً ترجیــح میدهنــد در نزدیکــی
زیســتگاههای الروی زندگــی کننــد کــه بیشــتر در تاالبهــا،
مناطــق مرطــوب ،زیــر پوســتک درختــان ،روی مــواد دفعــی
حیوانــات و مــواد آلــی در حــال پوســیدن اســت .الروهــای
بســیاری از گونههــا در محیطهــای آبزیــان ،ماندابهــا و مــواد
آلــی در حــال پوســیدن و زیــر پوســتک درختــان زندگــی

میکننــد .تعــداد کمــی نیــز بــه چمنزارهــا وابســته
هســتند .در پژوهشهــا مشــخص شــده اســت کــه جهــت
پــرورش مصنوعــی مگسهــای ســرباز و اینکــه بتواننــد بــا
موفقیــت چرخـهی زندگــی خــود را کامــل کننــد (شــکل ،)2
دمــا ،رطوبــت و شــدت نــور کافــی و کنتــرل شــده نقــش
مهــم و اساســی دارد .ایــن حشــره معمــوالً بهعنــوان یــک
حشــرهی مفیــد و غیــر آفــت محســوب میشــود .حشــرات
بالــغ نیــش نمیزننــد و درنتیجــه ناقــل بیمــاری نیســتند.
مگسهــای ســرباز ســیاه گونـهای بســیار مقــاوم هســتند کــه
قــادر بــه مقابلــه بــا شــرایط محیطــی مقرونبهصرفــه ماننــد
خشکســالی ،کمبــود مــواد غذایــی یــا کمبــود اکســیژن
هســتند.

الرو

تغذیــه روی مــواد دفعــی
حیوانــات و انســان و
زبالههــای آلــی
(تجزیهی پسامند)

بالغ

فاقد تغذیه
ناقل بیامری نیست

 1ماه

پیش شفیره

مهاجــرت از محــل زبالــه بــرای یافــن
یــک مــکان خشــک جهــت شــفیره شــدن
(حاوی پروتئین باال)

شفیره

تفریخ حرشهی بالغ بعد از دو هفته

شکل  .2چرخهی زندگی مگس رسباز سیاه

در دهههــای گذشــته عالقــهی زیــادی بــه اســتفاده از
ایــن مگسهــا در مدیریــت پســماندهای ارگانیــک وجود داشــته
اســت ،بــا توجــه بــه اینکــه الرو آنهــا از زبالههــای آلــی بــه
میــزان قابلتوجهــی تغذیــه میکننــد (حشــراتی کــه در
تودههــای کمپوســت هســتند) .یــک کلنــی  2000تایــی الرو
میتوانــد روزانــه حــدود یــک کیلوگــرم زبالـهی غذایــی خانگــی

را مصــرف کنــد (شــکل .)3
ایــن الروهــا دارای قطعــات دهانــی جونــده بــزرگ و قدرتمنــدی
هســتند و ازایـنرو قــادر بــه مصــرف ترکیبــات ارگانیــک در زمان
کوتاهتــر از زمــان طبیعــی موردنیــاز تجزیــه میباشــند ،درنتیجــه
در مدتزمــان کمــی بــوی ناشــی از زبالههــا را از بیــن میبرنــد.
عــاوه بــر ایــن ،توانایــی اصــاح میکروفلــور کــود را نیــز دارنــد و

فصلنامه علمی دانشجویی گیاهپزشک ،شماره چهارم ،زمستان 99

بهطــور بالقــوه باکتریهــای مضــر ماننــد Escherichia coli
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 H7 :0157و  Salmonella entericaرا کاهــش میدهنــد.
الروهــا حــاوی آنتیبیوتیکهــای طبیعــی هســتند کــه
بهعنــوان تقویتکننــدهی رشــد در خــوراک دام عمــل
میکننــد .عــاوه بــر اینهــا ،از مــواد باقیمانــده یــا دفعــی
کــه در زمــان پــرورش الرو در شــرایط کنترلشــده بــه دســت
میآینــد ،میتــوان بــرای اصــاح خــاک اســتفاده کــرد.
همانگونــه کــه مشــخص اســت مدیریــت پســماندهای جامــد
شــهری ( )MSWدر کشــورهای بــا درآمــد متوســط همچنــان
یــک مســئلهی مهــم و چالشبرانگیــز اســت .بهخصــوص
در مناطــق شــهری ،زبالههــای خانگــی بیشــتر از ســطح
خیابانهــا و آبراههــا جمــعآوری نمیشــوند و بهاینترتیــب
باعــث جــذب ناقــان بیماریهــا و باعــث ایجــاد انســداد مجاری
آب میشوند.
در مقایســه بــا ســایر زبالههــای زائــد ماننــد شیشــه،
فلــز و کاغــذ ،بخــش ارگانیــک کــه معمــوالً  80درصــد
از کل پســماندهای شــهری را تشــکیل میدهــد ،بیشــتر
بهعنــوان بخشــی از زبالههــا کــه ارزش بازارپســندی ندارنــد،
دســتهبندی میشــوند و بــه همیــن دلیــل توســط بخــش
خصوصــی بازیافــت زبالــه نادیــده گرفتــه میشــوند .حتــی
اگــر زبالههــای ارگانیــک جمــعآوری شــوند ،بهطورمعمــول
در یــک زمیــن یــا در یــک محــل انباشــت زبالــه کموبیــش
کنتــرل نشــده بهصــورت تــودهی حجیمــی رویهــم تلنبــار
میشــوند و در آنجــا مــواد ارگانیــک در شــرایط بیهــوازی
تجزیــه میشــوند.
حــدود  6.8درصــد گازهــای گلخانــهای آفریقــا توســط
فعالیتهــای مربــوط بــه تجزی ـهی زبالــه ایجــاد میشــود .گاز
متــان کــه از زبالههــای انباشتهشــده در محیطهــای بــاز
آزاد میشــود ،در رتبــهی اول ایــن گازهــای گلخانــهای قــرار
دارد .بــرای کاهــش بــار زیســتمحیطی و بهبــود ســامت
عمومــی ،بایــد اســتراتژیهای جدیــد مالــی مدیریــت پســماند
موردبررســی و ارتقــا قــرار گیــرد.
توانایــی الرو  BSFبــرای تبدیــل زبالــه بــه زیســتتودهی
مغــذی بــا کیفیــت بــاال ،بهســرعت در حــال ایجــاد یــک
چشــمانداز اقتصــادی نوآورانــه بــرای مدیریــت پســماندهای
جامــد شــهری در بخشهــای مختلــف اســت .همچنیــن ،الرو
 BSFعــاوه بــر مدیریــت پســماند ،مــواد مغــذی تولیــد میکنــد
کــه بهطــور متوســط از  42/1-43/2درصــد پروتئیــن خــام33 ،
درصــد چربــی و ریزمغذیهــا تشــکیل شــده اســت ،بنابرایــن
بهعنــوان یــک جایگزیــن مناســب بــرای غــذای ماهــی یــا
ســویای مورداســتفاده بــرای غــذای دام ،خــوراک طیــور و ...
اســت و ازایــنرو فرصتهایــی بــرای ایجــاد درآمــد فراهــم

مـیآورد .الرو ایــن مگــس بــه دلیــل دامنـهی وســیع تغذیهای،
بســیاری از انــواع زبالههــای آلــی (ماننــد زبالههــای آشــپزخانه،
مدفــوع دام ،میــوه و ســبزیجات رو بــه فســاد ،زبالههــای زراعــی
و زبالــه مــواد غذایــی) را میتوانــد بــه پروتئینهــا ،لیپیدهــا،
پپتیدهــا ،اســیدهای آمینــه ،کیتیــن ،ویتامینهــا و پلــی
پپتیدهــا تبدیــل کنــد.

شکل  .3الرو مگس رسباز سیاه در حال تجزیهی مواد آلی

تاکنــون از پروتئینهــا و اســیدهای آمینــه بــرای تولیــد
خــوراک آبزیــان و خــوراک حیوانــات اســتفاده شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،گریــس  H. illucensبــا موفقیــت بهعنــوان مــواد
اولیــهی یــک مــادهی ســوخت زیســتی بــا عملکــرد خــوب
مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت .پپتیدهــای ضــد میکروبــی
و کیتیــن استخراجشــده از  H. illucensدارای ارزش درمانــی
باالیــی اســت .بهطورمعمــول ،کمپوســت ســازی ،دفــن زبالـهی
ســنتی و تجزیــهی زبالههــای آلــی ســالها طــول میکشــد،
درحالیکــه اســتفاده از ورمیکمپوســت ،تجزیــهی آن را بــه
ســه مــاه کاهــش میدهــد .بااینوجــود BSFL ،میتوانــد
در یــک هفتــه زبالههــای آلــی را متالشــی و تجزیــه کنــد،
بنابرایــن زمــان کلــی فراینــد را بــه میــزان قابلتوجهــی
کاهــش میدهــد (جــدول .)1
ازایــنرو ،عالقــهی زیــادی بــه توســعهی روشهــای
نویــن تولیــد انبــوه الرو  BSFبهعنــوان یــک عامــل مدیریــت
پســماندهای آلــی و کمپوســت ســازی و همچنیــن عناصــر
غنــی از پروتئیــن در خــوراک دام وجــود دارد .بااینوجــود،
کمبــود اطالعــات علمــی و تمایــل نداشــتن تولیدکننــدگان
تجــاری بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات دقیــق ،باعــث
اختــال در گســترش فنــاوری تولیــد  BSFدر بیــن کشــاورزان
خردهفــروش میشــود .درواقــع کمبــود اطالعــات در مــورد
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بســیاری از جنبههــای مهــم مربــوط بــه فناوریهــای تولیــد
انبــوه  BSFوجــود دارد .در بیــن ایــن عوامــل ،دمــا یکــی از
مهمتریــن عوامــل اســت کــه بهطــور قابلتوجهــی بــر
رفتــار ،توزیــع ،ســرعت رشــد ،بقــای نابالــغ و تولیدمثــل تأثیــر
میگــذارد ،بنابرایــن مانــع ایجــاد سیســتمهای پــرورش انبــوه
موفــق در سراســر جهــان میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه تقریبـاً

 1/3میلیــارد تــن مــواد غذایــی تولیدشــده در هرســال در جهــان
هــدر م ـیرود و همچنیــن پتانســیل خــوب ایــن حشــره بــرای
پــرورش انبــوه بهمنظــور تجزیـهی مــواد آلــی حاصــل از پســماند
شــهری ،فرصــت خوبــی بــرای اســتفاده از ایــن مگسهــا وجــود
دارد.
جدول  .1مقایسهی تفاوت ورمی کمپوست با BSFL
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فقط باکرتیهای حاصل از مواد گیاهی در
حال پوسیدن را مرصف میکنند.

هر مادهی آلی (زبالههای زیستی  /زباله کشتارگاهها  /پوستهی تخممرغ /
انواع کود و )...مواد دارای رطوبت باال ،حتی بیش از  80درصد رطوبت

ماده خام

1

بهرتین نتایج در بازهی دمایی ،150C-10
منسازی

بهرتین نتایج در بازهی دمایی ( 350C-25تحمل حتی )400C

دما

2

رطوبت باال 850C-65

کم /حتی خشک

رطوبت

3

روند آهسته ،در ابتدا باید مواد گیاهی را با
افزودن کود گاوی و غیره به مدت  20روز
برای پوسیدگی آماده کنید.

برای هضم  20درصد چربی فقط نیاز به  24ساعت دارد که بهعنوان
ترسیعکننده نیز شناخته میشود.

بازده فرآیند

ارزش چندانی ندارد

الروهای  BSFدارای  35درصد پروتئین و منبع انرژی خوبی هستند.
میتوانند نیاز اسیدهای آمینه رضوری را برای خوراک طیور تأمین کنند،
ب هراحتی قابلهضم هستند ،عالوه بر این ساملونال را از بین میبرد ،بنابراین
مشکل ساملونلوز در طیور کاهش مییابد.

ارزش غذایی خوراکی

5

عاری از هرگونه بوی بد

عاری از هرگونه بوی بد

کیفیت محصول

6

ارزش چندانی ندارد.

باقیامنده میتواند برای بیوگاز گیاهان استفاده شود.

بیوگاز

7

عاری از هرگونه بوی بد

بستگی به نوع مواد اولیه دارد .بسیار بیشرت از ورمی کمپوست نیرتوژن
جذبشده را فراهم میکند.

ارزش غذایی کمپوست

8

امکان استفاده وجود ندارد.

مقرونبهرصفه بودن در دورهی کوتاهمدت ،در ابتدا در دسرتس بودن یک
مشکل است اما نیاز به هیچگونه ماشینآالت پیرشفته و نیروی ماهر ندارد.
فرآیند را میتوان در  5-3روز به پایان رساند.

ارزش اقتصادی /هزینه تولید

4

9
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میوههــای تــازه و ســبزیجات Fresh Fruit and Vegetables
منبــع بــزرگ از مــواد معدنــی و ویتامینهــای ضــروری
ماننــد ویتامیــن  A، Cو پتاســیم مــورد نیــاز بــرای ســامتی
انســان هســتند .درعینحــال ایــن محصــوالت فاسدشــدنی
هســتند پــس نیــاز بــه یــک فعالیــت هماهنــگ شــده بیــن
تولیدکننــدگان ،افــراد دخیــل در ذخیرهســازی ،عمدهفروشــان
و خردهفروشــان اســت تــا کیفیــت و ارزش غذایــی آنهــا
محفــوظ بمانــد .میــزان ایــن هماهنگــی در نقــاط مختلــف
جهــان متفــاوت اســت.
در برخــی کشــورها ســختگیرانه و بــا برنامهریــزی دقیــق
و در بعضــی دیگــر ســطحی و گــذرا اســت .ســازمان غــذا و
کشــاورزی ( )FAOتخمیــن زده  32درصــد (بــر اســاس وزن)
از تمــام مــواد غذایــی تولیدشــده در جهــان در ســال 2009
میــادی ،هــدر یــا از بیــن رفتــه اســت .ایــن مقــدار را اگــر
بــه کالــری تبدیــل کنیــم ،بــه عــدد  21درصــد کل کالــری
موجــود در بــدن انســانها میرســیم .کاهــش هــدر رفــت
و از بیــن رفتــن میوههــا و محصــوالت تــازه خــوری امــری
مهــم اســت زیــرا مــواد ضــروری بــدن را تأمیــن میکننــد و در
بحــث تجــارت ،ســودهای کالن داخلــی و بینالمللــی کشــورها
را تأمیــن میکننــد.
کیفیــت محصــوالت تــازه خــوری (میوههــای تازه و ســبزیجات)
از دو دیــدگاه ســنتی مــردم و امنیــت غذایــی متفــاوت اســت.
در دیــدگاه ســنتی کیفیــت بهظاهــر ،بافــت ،عطــر ،طعــم و
ارزش غذایــی اطــاق میشــود امــا در دیــدگاه امنیــت غذایــی

seyyed.alikhani@ut.ac.ir

کیفیــت بــه بحثهــای شــیمیایی ،سمشناســی و میکروبــی
مرتبــط میشــود و ردیابــی ایــن مباحــث بــرای همــهی
بازیگــران عرص ـهی تولیــد تــا مصــرف در همــه جــای جهــان
مهــم اســت .محصــوالت تــازه خــوری بیشــتر بهصــورت خــام
خــورده میشــوند یــا اینکــه پــس از طــی کــردن پروســهی
کوتاهمــدت بــه فــراوردهی قابلمصــرف خوراکــی تبدیــل
میشــوند .ایــن مســئله باعــث میشــود تــا عوامــل بیمارگــر
بهراحتــی بــه آنهــا انتقــال یابنــد.
 Listeria monocytogenes ،Salmonella enteritidisو Escherichia
 coliمهمتریــن عوامــل بیماریزایــی هســتند کــه از طریــق
محصــوالت تــازه خــوری بــه انســان منتقــل میشــوند .درواقــع
محصــوالت تــازه خــوری بــرای ایــن بیمارگرهــا بهمنزلــهی
یــک پــل عمــل میکننــد .بــه دلیــل مدیریــت ناصحیــح در
زنجیرههــای تولیــد تــا مصــرف در محصــوالت تــازه خــوری،
ایــن عوامــل میکروبــی بهراحتــی انتقــال مییابنــد .بــه همیــن
دلیــل تیمارهــای پــس از برداشــت خصوصــاً در مــورد ایــن
محصــوالت بــرای بــه حداقــل رســاندن انتقــال ایــن بیماریهــا
ضــروری اســت.
تیمارهــای مختلــف پــس از برداشــت میتواننــد شــامل
تیمارهــای فیزیکــی و شــیمیایی باشــند .ایــن تیمارهــا
میتواننــد در ویژگیهــای ظاهــری محصــوالت تــازه خــوری
اثــر بگذارنــد امــا نکتــهی مهــم ایــن اســت کــه تیمارهــا
امنیــت و اســتانداردهای تغذیـهای را در ایــن محصــوالت ارتقــا
میبخشــند .
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تیمارهــای پــس از برداشــت بهطورمعمــول بــا بحــث مدیریــت
دمــای مناســب ذخیرهســازی ارتبــاط دارنــد .ایــن مقالــه بــه
بررســی وضعیــت فعلــی بهکارگیــری تیمارهــای پــس از
برداشــت و همچنیــن فناوریهــای در حــال ظهــور میپــردازد
کــه خالصــهای از ایــن مــوارد را اشــاره میکنیــم.

مرورمقاالت

 19تیمارهای فیزیکی
الف) تیمار حرارتی
انجــام تیمــار حرارتــی بهعنــوان جایگزینــی بــرای
تیمارهــای شــیمیایی در برداشــت محصــوالت تــازه خــوری
موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت .روش تیمــار حرارتــی شــامل
شــیب حرارتــی ( ،Hot Water Dip (HWDحــرارت بخار اشــباع
( ،)Saturated Water Vapour Heatحــرارت هــوای خشــک داغ
همــراه بــا شستوشــو بــا آب گــرم Hot Hry Air and Hot
( Water Rinse (HWRو بــرس زدن اســت .نتایــج مفیــد تیمــار
حرارتــی شــامل مــوارد زیــر اســت
 -1ایجــاد تغییــر در فرایندهــای فیزیولوژیکــی ماننــد کاهــش
در آســیبهای شــدید و تأخیــر در فرایندهــای رســیدگی
میــوه از طریــق غیــر فعالســازی گرمایــی آنزیمهــای
تجزیهکننــده
 -2کــم کــردن خطــر حشــرات بــا از بیــن بــردن خــود حشــره
یــا تخــم یــا الرو آن
 -3مدیریت شیوع پوسیدگیهای قارچی
تیمارهــای حرارتــی میتوانــد کوتاهمــدت باشــد (تــا
 1ســاعت) یــا اینکــه در مــواردی بلندمــدت باشــد (تــا 4
روز) .تیمــار حرارتــی بــرای ســیبزمینی ،گوجهفرنگــی،
هویــج و توتفرنگــی اعمــال میشــود ،همچنیــن بــرای
تثبیــت رنــگ و ظاهــر در مارچوبــه ،کلــم بروکلــی ،لوبیــا
ســبز ،کیــوی ،کرفــس و کاهــو مفیــد اســت؛ در ضمــن بــرای
جلوگیــری از طعــم کالــی (نــارس بــودن) در طالبــی و خربــزه
نیــز کاربــردی اســت.
تیمــار حرارتــی بهطورکلــی بــه طــول عمــر انگــور ،آلــو ،لوبیــا
و هلــو اضافــه میکنــد و از فســاد آنهــا میکاهــد.
آزمایشهــا نشــان دادهانــد کــه شــوک حرارتــی واردشــده
بــه محصــوالت هنــگام شستوشــو بــا آب گــرم ( 37تــا
 55درجـهی سلســیوس بــه مــدت  30ثانیــه تــا  30دقیقــه)
میتوانــد بــه کیفیــت بهتــر پــس از برداشــت اســفناج ،بــرگ
تــرب ،ســیب و نارنگــی کمــک کنــد .هــر مــدل شستوشــویی

کــه در ایــن قبیــل عملیاتهــا انجــام میشــود ســبب از
بیــن رفتــن اســپورها از ســطح میوههــا میشــود .گــرم
کــردن آب انــرژی کمتــری را نســبت بــه گــرم کــردن هــوا
مصــرف میکنــد ،ایــن کار بــه کــم کــردن مشــکالت ناشــی از
پوســیدگی قارچــی هــم کمــک میکنــد.
بیمــاری پوســیدگی کپــک آبــی (پوســیدگی نــرم) در
گریپفــروت کــه بهوســیلهی  Penicillium sp.ایجــاد میشــود
از طریــق فروبــردن میوههــا در آب  50درجــهی سلســیوس
بــه مــدت  2دقیقــه قابلکنتــرل اســت.
بهبــود در کیفیــت فلفــل ،ســیب ،خربــزه ،ذرت شــیرین،
خرمــا و گریپفــروت بهوســیلهی روش تمیــز کــردن بــا آب
ســرد بــه همــراه روش بــرس کــردن آب و یــک دورهی کوتــاه
( HWRحــرارت خشــک همــراه بــا شستوشــو بــا آب گــرم)
گــزارش شــده اســت .تیمــار آب داغ ســاختار و ترکیــب مــوم
در کوتیکــول خارجــی را نیــز تغییــر میدهــد .ممکــن اســت
پوشــش ترکهــا و زخمهــا و تشــکیل مــواد ضــد قارچــی در
مــوم پــس از اعمــال تیمــار حرارتــی ایجــاد شــود .ترکیبــی از
 Bacillus amyloliquefaciensبهعــاوهی بیکربنــات ســدیم و
آب گــرم بــرای کنتــرل پوســیدگی پــس از برداشــت مرکبــات
مفیــد اســت.
اســتفاده از تیمارهــای حرارتــی نتایجــی مشــابه را بــا اســتفاده
از قارچکشهــا بــه وجــود میآورنــد .در آلمــان نیــز HWD
(شــیب حرارتــی) در ذخیرهســازی ســیبهای ارگانیــک
اســتفاده شــده اســت .بعــد از چنــد روز نگهــداری میوههــا در
فضــای ســردخانه ،آنهــا را خــارج میکننــد و تیمــار حرارتــی
موردنظــر را اعمــال میکننــد یــا اینکــه بالفاصلــه پــس از
برداشــت دریــک فضــای بســته کــه هــوای ورود و خــروج آن
کنتــرل شــده اســت تیمــار اعمــال میشــود امــا هزینههــای
تولیــد چنیــن فضاهایــی بــاال اســت.

شکل  .1پوسیدگی پس از برداشت در مرکبات
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ب) پوشش خوراکی

هدف از پوشش
ضد میکروب

جدول  .1انواع مواد پوششی و هدف استفاده از آنها

مواد پوشش
صمغ گوار ،نخود /نشاسته سیبزمینی  +سوربات پتاسیم

ضد میکروب ،ضد اکسید شدن ،کیفیت

موم مبتنی بر کاندلیال ()Candelilla

کیفیت
تثبیت کیفیت
آنتیاکسیدان ،مانع تبخیر
آنتیاکسیدان ،مانع تبخیر
ضد میکروبی ،آنتیاکسیدانی ،کیفیت
آنتیاکسیدان ،مانع تبخیر

صمغ سویا و لوبیا ،موم جوجوبا ،گلیرسول و صمغ عربی
الک ،ژل آلوئهورا
پروتئین سویا ،کربوکسی متیل سلولز
کیتوزان ،زین ()Zein

ضد میکروبی ،آنتیاکسیدان ،مانع تبخیر ،مانع  co2و o2
آنتیاکسیدان ،مانع تبخیر
کیفیت
کیفیت
ضد میکروب ،مانع co2و o2
مانع تبخیر ،مانع co2و o2
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پوشــشهای خوراکــی الیههــای نازکــی هســتند کــه بــه
ســطح خارجــی محصــوالت تــازه خــوری (بهمنظــور افزایــش
ســطح کوتیکــول) اضافــه میشــوند .ایــن روش خصوصـاً زمانــی
اهمیــت پیــدا میکنــد کــه کوتیکــول طبیعــی بــه دالیلــی
حــذف شــده باشــد .اســتفاده از ایــن روش باعــث میشــود کــه
مقابــل از دســت رفتــن رطوبــت در ســطح محصــوالت مانعــی
ایجــاد شــود؛ درنتیجــه در طــول ذخیرهســازی محصــوالت
از دســت رفتــن رطوبــت بــه حداقــل میرســد .ایــن الیــه
همچنیــن باعــث افــت تنفــس محصــول میشــود ،از افــت
تنفــس ،پیــری و اکسیداســیون کمتــر و ثبــات رنــگ بیشــتر
نتیجــه میشــود .پوشــشها باعــث میشــوند ترکیبــات فــرار
(کــه در تولیــد عطــر طبیعــی کاربــرد دارنــد) کمتــر هــدر بروند
و از خســارت مکانیکــی میکاهنــد .همــهی اینهــا بهبــود
کیفیــت محصــول را در پــی دارنــد .پوشــشهای خوراکــی از
گروههــای آبگریــز ماننــد مــوم مبتنــی بــر چربــی (Lipid-
 )based Waxesتشکیلشــدهاند .بهمنظــور عملکــرد بهتــر
ایــن پوش ـشها هیدروکلوئیــد (گــروه آبدوســت) ماننــد پلــی
ســاکارید یــا مــواد برپایـهی پروتئیــن و یــا ادغــام هــر دو گــروه
بــکار رفتــه اســت.
در دهــهی گذشــته تعــداد زیــادی از تحقیقــات در جهــت
توســعهی ایــن پوش ـشهای خوراکــی بودهاســت .پوش ـشهایی
کــه از منابــع خوراکــی طبیعــی یــا مصنوعــی بــا هــدف کنتــرل

چالشهــای فیزیولوژیکــی و پاتولوژیــک ( FFVمحصــوالت تــازه
خــوری) انجــام شدهاســت (جــدول  .)1از پوش ـشهای خوراکــی
بهکاررفتــه میتــوان بــه کیتــوزان ،عصــارهی آلوئــه ورا ،پلــی
وینیــل اســتات ،روغنهــای معدنــی ،ســلولز و پروتئیــن اشــاره
کــرد کــه اینهــا عــاوه بــر مانــع بــودن در برابــر عوامــل
فســاد درونــی و بیرونــی ،ویژگیهــای درونــی مطلــوب ازجملــه
طعــم ،مــزه و فعالیتهــای ضــد میکروبــی محصــوالت را حفــظ
میکننــد .بااینحــال در خصــوص بررســی خــواص مانــع
رطوبــت و بهبــود چســبندگی و بحــث دوام مــواد پوششــی
بــه تحقیقــات بیشــتر نیــاز اســت .بــرای بــه حداکثــر رســاندن
مزایــای پوشــشهای خوراکــی بایــد بــه شــرایط ذخیرهســازی
و مــوادی کــه بــر روی کیفیــت محصــوالت اثــر میگذارنــد توجــه
شــود .از مهمتریــن عوامــل محدودکننــده در اینجــا میتــوان
بــه هزینــه جبــران کمبــود مــواد اولی ـهی خوراکــی بــا کیفیــت
مطلــوب بــرای اعمــال تیمــار و چالشهــای قانونگــذاری
اشــاره کــرد .همچنیــن بررســی پروســهی کار در مــورد روش
پوشــش گذاشــتن ،میــزان افزودنیهــا ،ضخامــت و بررســی اثــر
بــر روی کیفیــت مــواد غذایــی اهمیــت زیــادی دارد .یکــی از
شــرکتهایی کــه ایــن پوشــشها را تولیــد میکنــد شــرکت
 Naturesealاســت ،تمرکــز محصــوالت شــرکت بــر روی حفــظ
رنــگ ،بافــت و عمــر محصــوالت اســت .بااینحــال پژوهشهــا
روی پوشــشها و اثــر آنهــا روی ارقــام محلــی خــاص ادامــه
دارد.

موم ،نارگیل و روغن آفتابگردان
بر پایه پکتین ،آلژینات ،کربوکسی متیل سلولز
کیتوزان ،متیل سلولز
پروتئین سویا ،کربوکسی متیل سلولز
بر پایهی پکتین
ژل آلوئهورا
آگار ،کیتوزان و استیک اسید (بهصورت مخلوط)
آلژینات و پایهی ژالتینی
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تشعشــعاتی کــه بــه مــواد غذایــی تابیــده میشــوند
انــرژی خــود را از پرتــوی گامــا و پرتــوی الکتریکــی
( )E-Beamمیگیرنــد؛ درنتیجــه ســبب نفــوذ در
محصــوالت میشــود .ایــن نفــوذ ،جهــش در DNA
ســلولها و مــرگ ســلولها در محصــوالت را در
پیدارند.
پرتوهــای یونیــزه شــده ازکبالــت  60و ســزیم  137و یــا
ناشــی از ماشــین تولیــد پرتوهــای الکترونــی بهعنــوان
مهمتریــن منابــع پرتویــی بــرای گســترش عمــر مفیــد
مــواد تــازه خــوری اســتفاده میشــوند .پرتوهــا بــا مهــار
تکثیــر ســلولها میتواننــد مشــکالت آفــات و ایمنــی
مــواد غذایــی را خنثــی نماینــد .میــزان اثر بــه دز پرتوها
کــه بــا واحــد کیلوگــری ( )kGyاندازهگیــری میشــود
بســتگی دارد .دز پاییــن اشــعه (کمتــر از  )1 kGyتنهــا
فعالیــت ســلولی را بــه میزانــی کاهــش میدهــد کــه
جوانهزنــی غدههــا یــا ریشــهزنی و پیــری متوقــف یــا
کــم شــود .دز متوســط ( )10-1 kGyتجمــع میکروبــی
را کاهــش میدهــد درحالیکــه دز باالتــر (بیشــتر از
 )10 kGyطیــف گســتردهای از قارچهــا و باکتریهــا
را میکشــد و همچنیــن باعــث از بیــن رفتــن برخــی
از انــواع آفــات نیــز میشــود .دزهــای متوســط و بــاال
در بیشــتر مواقــع بــه محصــوالت تــازه خــوری تابانــده
نمیشــوند چــون از یکســو بــر روی طعــم ،رنــگ و
بافــت ظاهــری آنهــا تأثیــر میگــذارد و از ســوی
دیگــر بــا اثــر بــر روی  DNAو پروتئیــن باعــث تســریع
پیــری و چروکیدگــی در محصــول میشــوند .اســتفاده
از پرتوافکنــی بهعنــوان روشــی بــرای تیمــار پــس از
برداشــت محصــوالت باعــث از بیــن رفتــن باکتریهــا
و قارچهــا میشــود و فســاد مــواد غذایــی و جمعیــت
حشــرات را کاهــش میدهنــد .اینهــا همــه باعــث
کاهــش ضــرر و زیــان محصــوالت در ذخیرهســازی و
بهبــود ایمنــی انــگل شــناختی و میکروبیولــوژی مــواد
غذایــی میشــود.
الزم بــه ذکــر اســت پرتوافکنــی بــرای کنتــرل جوانهزنی
ســیبزمینی ،پیــاز و پوســیدگی توتفرنگــی نیــز
تجــاری شــده اســت.
پرتوافکنــی اخیــرا ً بهعنــوان روشــی بــرای افزایــش
طــول عمــر محصــوالت تــازه خــوری ارائــه شــده

شکل  .2پرتوافکنی

اســت و ایــن در حالــی اســت کــه در ســالیان گذشــته
از همیــن روش بــرای اســتریل کــردن و جلوگیــری از
گســترش کنتــرل آفــات اســتفاده میشــد .ایــن مســئله
کــه پرتوافکنــی موجــب میشــود مــواد غذایــی هرگونــه
آلودگــی بــه مــواد رادیواکتیــو پیــدا کننــد ،یــک تصــور
غلــط اســت.
رونــد پرتوافکنــی تغییــرات شــیمیایی اندکــی را روی
محصــوالت ایجــاد میکنــد کــه از ارزش غذایــی آنهــا
نمیکاهــد .تحقیقــات گســتردهای روی ایــن موضــوع
انجامشــده کــه نشــان میدهــد ایــن فراینــد امــن و
ســالم اســت.
اســتفاده از روشهــای فیزیکــی تنهــا روش محافــظ بــرای
محصــوالت تــازه خــوری از بالیــای پــس از برداشــت
نیســتند .بــرای آگاهــی از ســایر روشها پیشــنهاد میکنیم
در شــمارهی بعــدی ایــن نشــریه همــراه مــا باشــید.
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فون کفشدوزکهای
()Coccinellidae

مرتبط با مرکبات در غرب استان مازندران

دانشجوی دکرتی حرشهشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
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مرکبــات بــا نــام علمــی  Citrusاز خانــوادهی Rutacene
میباشــند و نخســتین بــار توســط پرتغالیهــا در قــرن 16
میــادی بــه ایــران آورده شــدند و دارای ســه جنــس مهــم
بــا نامهــای ســیتروس ،پونســروس و فورچونــا میباشــد
کــه جنــس ســیتروس دارای گونههــای مهمــی ماننــد پرتقــال
شــیرین ،نارنگــی ،لیموتــرش مازندرانــی یــا لیموتــرش ایتالیایی،
گریپفــروت ،نارنــج ،لیموعمانــی ،بالنــگ یــا ترنــج ،توســرخ،
دارابــی ،شــادوک (دارای میــوهی گالبیشــکل و بــزرگ اســت
کــه آن را ســلطان مرکبــات مینامنــد) و لیمــو خارکی میباشــد.
بــه دلیــل فراوانــی بــاالی ویتامیــن  Cایــن محصــوالت از اهمیت
بســیاری برخوردارنــد .مرکبــات تقریبـاً در تمــام مناطــق نیمــه
گرمســیری و بیشــتر مناطــق گرمســیری جهــان در صــورت
وجــود خــاک و رطوبــت مناســب قابــل پــرورش اســت.
در ایــران مرکبــات بیــن مــدار  38تــا  24درج ـهی شــمالی و
بهطــور عمــده در ســه منطقــه قــرار گرفتــه اســت کــه
عبارت است از
الف) کمربند ساحلی دریای خزر
ب) کمربند مرکزی
ج) کمربند ساحلی جنوب
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کتایون پهلوان یلی

کمربنــد ســاحلی دریــای خــزر کــه شــامل اســتانهای گیــان،
گلســتان و مازنــدران اســت بــه دلیــل نزدیکــی بــه دریــای خزر
و داشــتن آبوهــوای خــاص و نزدیــک بــه مدیترانـهای شــرایط
کشــت مرکبــات را دارد .بــا بررســی شــرایط اقلیمــی ،خــاک،
رطوبــت نســبی ،نــور ،بادهــای گــرم و ســرد ،ســرعت وزش
بادهــای گــرم و ســرد مشــخص شــد کــه بیشــترین کشــت
در غــرب اســتان مازنــدران میباشــد کــه شــامل محصوالتــی
چــون گــروه نارنگــی (انشــو ،کلمانتیــن ،یونســی و پیــچ)،
زودرس (تامســون نــاول ،واشــنگتون نــاول و هاملین) میباشــد.
از مهمتریــن آفــات مرکبــات در شــمال ایــران شپشــک مومــی
در منطقـهی شــرق ،کنـهی نقــرهای و قرمــز در تمــام مناطــق،
ســپردار قهــوهای ،شپشــک آردآلــود و شپشــک اســترالیایی در
منطق ـهی غــرب اســتان مازنــدران غالــب اســت.
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همانطــور کــه میدانیــم کفشــدوزکها از مهمتریــن حشــرات مفیــد در
اکوسیســتم کشــاورزی هســتند و در ایجــاد تعــادل جمعیــت آفــات ماننــد شــتهها،
شپشــکها ،کنههــا ،تخــم و الرو حشــرات نقــش مهمــی دارنــد.
کفشــدوزک ( Stethorus gilvifrons (Mulsantدر برخــی مناطــق بــرای کنتــرل
بیولوژیکــی آفــات خطرناکــی چــون کنــهی قرمــز اروپایــی  Panoychus ulmikochو
گونههــای مختلــف کنــهی تارتــن اســتفاده میشــود .کفشــدوزک Hippodamia
 variegateبهعنــوان شــکارگر فعــال شــتهی مومــی کلــم Brevicoryne brassicae
میباشــد.
در بررســیهای میدانــی صــورت گرفتــه توســط نویســندهی ایــن مقالــه هشــت
گونــهی متعلــق بــه دو زیــر خانــواده و هفــت جنــس از روی درختــان مرکبــات
در منطق ـهی غــرب اســتان مازنــدران جم ـعآوری و موردبررســی و شناســایی قــرار
گرفــت .نمونههــا پــس از فریــز شــدن بهوســیلهی استریومیکروســکوپ و کلیدهــای
شناســایی معتبــر مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد .ایــن گونههــا جــزء حشــرات مفیــد
شــکارچی شــتهها و شپشــکها هســتند.
ک گونــه بــرای اســتان جدیــد میباشــد.
در میــان گونههــای شناساییشــده یــ 
اســامی کفشــدوزکها بــه شــرح زیــر اســت.
 -1زیر خانوادهی Coccinellinae
 -1-1قبیلهی Coccineliini
 -1-1-1جنس Coccinella
-1-1-1-1گونهی septempunctata
درمجمــوع از ایــن گونــه ،ســه عــدد و از شهرســتان¬های نشــتارود و رامســر
جمــعآوری گردیــد (شــکل .)1

شکل Coccinella septempunctata .1

شکل Hippodemia variegata .2

 -2زیر خانوادهی Coccinellinae
 -2-2قبیلهی Coccineliini
 -2-2-2جنس Hippodemia
 -2-2-2-2گونهی variegata
درمجمــوع از ایــن گونــه ،دو عــدد از شهرســتان قلعــه گــردن و نشــتارود جمـعآوری
گردیــد (شــکل .)2
 -3زیر خانوادهی Coccinellinae
 -3-3قبیلهی Coccineliini
 -3-3-3جنس Propylea
 -3-3-3-3گونهی quatuordecimpunctata
درمجموع از این گونه ،دو عدد از شهرستان رامسر جمعآوری گردید (شکل.)3

شکل Propylea quatuordecimpunctata .3

-4زیر خانوادهی Coccinellidae
-4-4قبیلهی Coccinellini
-4-4-4جنس Oenopia
-4-4-4-4گونهی congolobata
درمجمــوع از ایــن گونــه 4 ،عــدد از شهرســتان چالــوس و ســلمان شــهر جمـعآوری
گردیــد (شــکل.)4
شکل Oenopia congolobata .4
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 -5زیر خانوادهی Coccinellinae
 -5-5قبیلهی Coccineliini
 -5-5-5جنس Adalia
 -5-5-5-5گونهی decimpuctata
درمجمــوع از ایــن گونــه ،شــش عــدد از شهرســتان
چالــوس و عباسآبــاد جمــعآوری شــد (شــکل.)5
شکل Adalia decempunctata .5

-7زیر خانوادهی Coccinellidae
-7-7قبیلهی Coccinellini
-7-7-7جنس Chilocorus
-7-7-7-7گونهی bipustulatus
درمجمــوع از ایــن گونــه 12 ،عــدد از شهرســتان
رامســر ،قلعــه گــردن ،اربــه کلــه ،نشــتارود و تنکابــن
جمــعآوری گردیــد (شــکل.)7

شکل Chilocorus bipustulatus .7

-8زیر خانوادهی Chilocorinae
-8-8قبیلهی Chilocorini
-8-8-8جنس Platynuspis
-8-8-8-8گونهی luteorubra
درمجمــوع از ایــن گونــه 18 ،عــدد از شهرســتانهای
رامســر ،قلعــه گــردن ،اربــه کلــه ،نشــتارود ،ســلمان
شــهر و تنکابــن جم ـعآوری گردیــد (شــکل.)8
درنهایــت در ایــن مطالعــه ،پنــج مــورف متفــاوت
گونــهی  A.decempunctataاز یــک درخــت نارنــج در
شهرســتان عباسآبــاد جمــعآوری شــد .درزمینــهی
بررســی گونههــای مرتبــط بــا درختــان پســته،
صالحــی  25گونــه از اســتان کرمــان و محمدپــور
 11گونــه از درختــان انــار اســتان لرســتان گــزارش
نمــود .در میــان نمونههــای جمعآوریشــدهAdalia ،
 decempunctataبــا  18عــدد و Chilocorus bipustulatus
بــا  12عــدد نســبت بــه ســایرین بیشــترین فراوانــی را
داشــتند .چنانچــه کفشــدوزکهای جمعآوریشــده
پــرورش و تکثیــر یافتــه و بهموقــع رهاســازی شــوند،

شکل Vibidia duodecimguttata .6

شکل Platynuspis luteorubra .8

عــاوه بــر اینکــه ســبب کاهــش عــوارض ناشــی از مصــرف ســموم
شــیمیایی میشــوند ،همچنیــن باعــث کــم شــدن هزینههــا هــم
خواهنــد شــد.

منبع

پهلــوان یلــی .ک ،.پاشــایی راد ،ش .و زارع خورمیــزی ،م.1394 .
بررســی فــون کفشــدوزکهای  Coccinellidaeمرتبــط بــا مرکبات در
غــرب اســتان مازنــدران .اولیــن همایــش بینالمللــی و چهارمیــن
همایــش ملــی گیاهــان دارویــی و کشــاورزی پایــدار.
https://civilica.com/doc/453738/
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-6زیر خانوادهی Coccinellidae
-6-6قبیلهی Coccinellini
-6-6-6جنس Vibidia
-6-6-6-6گونهی V. duodecimguttata
درمجمــوع از ایــن گونــه 1 ،عــدد از شهرســتان رامســر
جمـعآوری گردیــد .ایــن گونــه بــرای نخســتین بــار از
اســتان مازنــدران گــزارش گردیــد (شــکل.)6

24

فصلنامه علمی دانشجویی گیاهپزشک ،شماره چهارم ،زمستان 99

ردیابیوتشخیصمایکوتوکسی نها

مرورمقاالت

25

عارف مرادپور
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 .1قارچهای عمدهی توکسینزا و مایکوتوکسینهای آنها

 1-1تاریخچه

 3-1مایکوتوکسینهای عمدهی موجود در مواد غذایی
-1-3-1
در محصــوالت بادامزمینــی ،ذرت ،گنــدم ،برنــج و شــیر یافــت
میشــود کــه توســط  A. tamari، A. nominus ،A. parasiticusو
 A. flavusتولید میشــوند.
Patulin -2-3-1
در محصــوالت ســیب و آبمیوههــای بــا اســیدیتهی پاییــن
یافــت میشــود کــه توســط  P. patulumو  P. expansumتولیــد
میشوند.
Citrinin -3-3-1
در محصــوالت گنــدم ،جــو ،ذرت و برنــج که توســط P. citrinum
و  P. viridicatumتولیــد میشــوند.
Ochratoxin A -4-3-1
در محصــوالت غــات ،حبوبــات ،بادامزمینــی ،پنیــر ،قهــوه،
شــراب انگــور و میوههــای خشکشــده توســط A. flavus, P.
viridicatumو  A. ochraceusتولیــد میشــوند.
Fumonisin -5-3-1
در محصوالت ذرت و گندم ،توسط  F. verticillioidesو
 F. proliferatumتولید میشوند.
Deoxynivalenol (Trichothecenes( -6-3-1
در محصوالت ذرت ،جو وگندم و توسط F. culmorumو
 F. graminearumتولید میشوند.
T-2 toxin (Trichothecenes( -7-3-1
در محصــوالت گنــدم ،جــو ،ذرت و بلــوط و توســط F. roseum
 F.sporotrichoidesو  F. poaeتولیــد میشــوند.
Zearalenone - 8-3-1
در محصوالت ذرت و یونجه که توسط ،F. graminearum
 F. tricinctumو  F. Culmorumتولید میشوند.
(Aflatoxins )M2 ,M1 ,G2 ,G1 ,B2 ,B1

واژهی  Mycotoxinاز واژهی یونانــی " "Mykesبــه معنــای
"قــارچ" و کلمــهی التیــن " "Toxicumمعنــی "ســم" گرفتــه
شــده اســت .مایکوتوکســینها مولکولهایــی بــا وزن مولکولــی
پاییــن بــوده کــه بهعنــوان متابولیتهــای ثانویــه توســط
قارچهــا بهخصــوص جنسهــای آســپرژیلوس (،)Aspergillus
پنیســیلوم ( )Penicilliumو فوزاریــوم ( )Fusariumتولیــد
میشــوند .ایجــاد بیمــاری توســط آلکالوئیدهــای  Ergotدر
گنــدم ،مســمومیت غذایــی  Aleukiaناشــی از ســموم  T2در
طــول جنــگ جهانــی دوم در روســیه ،شــیوع بیمــاری X
بوقلمــون در انگلیــس در اثــر تغذیــه از بادامزمینــی آلــوده
بــه قــارچ  Aspergillusو ســم آفالتوکســین در دهـهی ،1960
شــیوع هپاتیــت در ســال  1974و مرگومیــر براثــر اختــال
در دســتگاه گــوارش در ســال  1987در هنــد بــه دلیــل
مصــرف ذرتهــای آلــوده بــه ســموم گونههــای دو جنــس
قــارچ آســپرژیلوس و فوزاریــوم و مــرگ  125نفــر در کنیــا
بــه دلیــل وجــود ســم آفالتوکســین در محصــول مصرفــی
در ســال  2004ازجملــه مثالهایــی از ایجــاد بیمــاری
و مرگومیــر ناشــی از مایکوتوکســینها در انســانها و
حیوانــات اســت.
 2-1اثرات مایکوتوکسینها
مایکوتوکســینها در انســان و حیوانــات باعــث بــروز آســیب بــه
کبــد و کلیــه ،ایجاد جهــش ،ســرطان و اثرات ســرکوبکنندهی
سیســتم ایمنــی و ســایر آثــار منفی میشــوند.
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 .2ردیابی مایکوتوکسینها

 1-2کروماتوگرافی الیهنازک
(TLC) Thin Layer Chromatography
 TLCیکــی از روشهــای ســنتی تشــخیص مایکوتوکســینها
اســت .ایــن روش شناســایی و غربالگــری تعــداد زیــادی نمونــه
را بهصــورت آســان و مقرونبهصرفــه امکانپذیــر میکنــد.
در ایــن روش یــک الیــه ســیلیکاژل اســتفاده میشــود.
بااینحــال ،فنیــل بــا پیوندغیرقطبــی (Phenyl non-polar
 )bondedو پلــی آمیــد ( )Polyamideنیــز وجــود دارنــد اســتفاده
میشــوند.

لکههای قابلرؤیت روی کاغذ TLC

دستگاه TLC
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مرورمقاالت

مایکوتوکســینها بهطــور طبیعــی و مکــرر در مــواد و
جیــرهی غذایــی ایجــاد میشــوند .بــه دلیــل ماهیــت ســمی
مایکوتوکســینها تشــخیص آنهــا یــک امــر ضــروری اســت.
تعــدادی از روشهــای تشــخیص توســعه داده شــده و در میــان
آنهــا کروماتوگرافــی ( )Chromatographyتکنیکــی اســت کــه
بهطــور گســترده اســتفاده میشــود.
عملکــرد روشهــای مختلــف تشــخیص مایکوتوکســینها
بــرای مــواد غذایــی مختلــف ،متفــاوت اســت .مراحــل روش
کار بــرای تشــخیص مایکوتوکســینها بــه ترتیــب شــامل
اســتخراج از مــواد نمونــه ،تصفیــه و یــا خالصســازی،
تجزیهوتحلیــل کیفــی و کمــی آن اســت .متداولتریــن
روشهــای مورداســتفاده حــال حاضــر در اینجــا شــرح داده
شــده اســت.

مایکوتوکســینها روی صفحــهی  TLCبارگــذاری شــده
و در زیــر نــور  UVیــا بــا پاشــش مــواد شــیمیایی کــه بــا
مایکوتوکســینها واکنــش میدهنــد و باعــث تقویــت دیــدن
آن میشــوند ،بهصــورت فلورســانس یــا تولیــد محصــوالت
رنگــی مشــاهده میشــوند.
آفالتوکســینها ،ســیترینین و اوکراتوکســین بهطــور
طبیعــی ترکیبــات فلورســانس هســتند؛ ازایــنرو آنهــا
بــر اســاس خــواص فلورســانس خــود شناســایی میشــوند.
بهعنوانمثــال ،آفالتوکســینهای  Bو  Gبــه ترتیــب توســط
فلورســانس آبــی و ســبز از هــم متمایــز هســتند درحالیکــه
ســیترینین توســط فلورســانس زرد مشــخص میشــود.
آفالتوکســینها بــا اســپری معــرف شــیمیایی تــری
فلوئوراســتیک ( )Trifluoroacetic Acidو اسیدســولفوریک
( )Sulfuric Acidروی صفحــه  TLCمشخصشــدهاند.
تجزیهوتحلیــل نیمــه کمــی بــرای مایکوتوکســینها توســط
 TLCانجــام شــده اســت .بااینحــال ،ایــن روش حساســیت
زیــادی نــدارد.
برخــی محققیــن پیشــنهاد کردنــد كــه اســپری کــردن
اسیدســولفوریک میــزان تشــخیص آفالتوکســین  M1را از μg/
 0/5 kgبــه  0/3 μg/kgبهبــود میبخشــد.
افزایــش وضــوح و دقــت روش  TLCدر کروماتوگرافــی بــا
الیهنــازک عملکــرد بــاال ( HPTLC= High-Performance
 )Thin Layer Chromatographyبهبــود یافتــه اســت .از HPTLC
بــرای تعییــن آفالتوکســینها در محصــوالت بادامزمینــی
اســتفاده شــده اســت.
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تانک TLC

 2-2کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
(High-Performance Liquid Chromatography (HPLC

 3-2کروماتوگرافی مایع-طیفسنجی جرمی
(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS

 HPLCحساســیت و دقت بیشــتری در تعیین مایکوتوکســین
فراهــم میکنــد .در  HPLCاز فــاز معمولــی و فازمعکــوس
بــا انــواع سیســتمهای تشــخیص اســتفاده میشــود.
آشکارســازهای پرتــوی فرابنفــش ( )UVو فلورســانس بیشــتر
مورداســتفاده قــرار میگیرنــد.
تشــخیص دقیــق و حســاس همـهی آفالتوکســینها در ســطح
 1-0/3 μg/kgامکانپذیــر اســت .آفالتوکســین  B1و  B2توســط
ردیــاب  UVدر طولمــوج  365-360 nmو  G1و  G2توســط
فلورســانس تشــخیص داده میشــوند .مایکوتوکســینها و
فومونیزینهــای غیــر فلورســنت بهواســطهی فلورســانس
شــدن بــا اســتفاده از مشــتق کــردن بــا Postcolumn
 ،O-Pthalaldehydeشناســایی و تشــخیص داده میشــوند.
حــد تشــخیص فومونیزیــن بــا ایــن روش  10 μg/kgدر ذرت
گــزارش شــده اســت.
اوکراتوکســین  Aدر شــراب توســط  ،HPLCبــا روش تصفیـهی
ایمونوافینیتــی ( )Immunoaffinityبــا حــد  0/01 n/mlشــخیص
داده شــده اســت .در برنــج بــا اســتفاده از  HPLCبــا ردیــاب
فلورســانس تشــخیص آفالتوکســین  ،B1ســیترینین و
اوکرواتوکســین بــه ترتیــب بــا حــد تشــخیص  0/11 ،0/07و
 0/08میکروگــرم در کیلوگــرم ( )μg/kgصــورت گرفتــه اســت.

کروماتوگرافــی مایــع همــراه بــا طیفســنجی جرمــی یــا
 LC-MSنیــاز بــه مشــتق شــدن نمونــه بــا مــواد فلورســنت را
از بیــن میبــرد LC-MS .روشــی بســیار انتخابــی و حســاس
در شناســایی و تعییــن مایکوتوکســینها اســت .محققیــن
یــک دســتگاه کروماتوگــراف مایعطیفســنج جرمــی متوالــی
()Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
 LC-MS / MSبــرای شناســایی  33مایکوتوکســین بهطــور
همزمــان در مــواد غذایــی مختلــف نیــز ایجــاد کردهانــد.
مایکوتوکســینهای مــورد ارزیابــی در ایــن سیســتم شــامل
آفالتوکســین  G1 ،B2 ،B1و  G2و اوکرواتوکســین  Aبــا حــد
تشــخیص  1 μg/kgو بــرای  Deoxynivalenol 50 μg/kgبــود.
 LC-MS / MSترکیبــی از کروماتوگرافــی مایــع بــا طیفســنج
جرمــی متوالــی کــه از جفــت کــردن یــک طیفســنج جرمــی
بــه طیفســنج جرمــی دوم تشــکیل میشــود ،اســت.
 LC-MS / MSبــرای تشــخیص و تعییــن مایکوتوکســینها
در نمونههــای خــون و ادرار اســتفاده شــده اســتUHPLC- .
ESIMS/MS (Ultra-High-Performance Liquid Chromatography
Combined With Electrospray Ionization Triplequadrupole
 )Tandem Mass Spectrometryیــا کروماتوگرافــی مایــع
فوقالعــاده بــا کارایــی باال بــه همــراه الکتروســپایر یونیزاســیون
ســهگانه بــا طیفســنجی جرمــی چهارضلعــی پشــت ســر
هــم بــرای تعییــن آفالتوکســین  ،M1اكراتوكســین  ،Aزرآلنــون
و آلفــا Zearalenol-در شــیر مورداســتفاده واقــع میشــود.

مراحل کار با HPLC

دستگاه LC-MS
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منودار UHPLC-ESIMS/MS

 4-2کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography (GC

 5-2طیفسنجی فلورسانس Fluorescence Spectrometry

ایــن روش بــرای تشــخیص مایکوتوکســینها بهویــژه
تریکوتســنها ( )Trichothecenesدر نمونههــای مــواد غذایــی
اســتفاده میشــود .بیشــتر مایكوتوكســینها غیرفــرار هســتند و
ازایـنرو بــرای تشــخیص مشــتق میشــوند .آشکارســاز ربایــش
الکتــرون ( ،)ECDطیفســنجی جرمــی ( )MSو یونیزاســیون
شــعله ،آشکارســازهای متــداول مورداســتفاده در  GCهســتند.
آنالیــز تریکوتســنها در ذرت بهواســطهی  GCانجــام شــده
اســت .مایکوتوکســینهای تریکوتســن مشــتق شــده بــا
 Anhydride Heptafluorobutyricبــا اســتفاده از  ECDشناســایی
شــدند .حــد کمی شناســایی در ذرت  50-200 μg/kgاســت .در
گزارشــی دیگــر ،تریکوتس ـنها در ذرت توســط آشکارســاز MS
بــا حــد تشــخیص  30-40 μg/kgو حــد کمــی از -200 μg/kg
 70مشــخص شــدند .روش  GCنیــز بــرای تجزیهوتحلیــل چنــد
مایکوتوکســین ماننــد پاتولیــن Zearalenone ،و Trichothecenes
در گنــدم مورداســتفاده بــوده اســت .در ایــن روش معایبــی
ماننــد نیــاز بــه مشــتقات و پایــداری حرارتــی مایکوتوکســینها
کــه در آن گرمــا نمونههــا را تخریــب میکنــد وجــود دارد.

خاصیــت فلورســانس چنــد مایکوتوکســین مشــخصهی
مهــم بــرای تشــخیص آنهــا اســت .یــک حســگر زیســتی
جدیــد مبتنــی بــر ســطح  Plasmon-Enhancedطیفســنجی
فلورســانس اســت کــه بــرای شناســایی آفالتوکســین  M1در
شــیر بــا حــد تشــخیص کمتــر از  0/6 pg/mlتوســعه داده شــده
اســت.

طیفسنجی فلورسانس

 6-2طیفسنج مادونقرمز
Fourier Transform Infrared Spectroscopy

منودار  GCچند تریکوتسن

اســتفاده از طیفســنجی مادونقرمز ،تکنیــک امیدوارکننده
بــرای تشــخیص ســریع و بیخطــر مایکوتوکســینها در
غــات اســت Deoxynivalenol .در نمون ـهی دان ـهی گنــدم بــا
اســتفاده از طیفســنجی مادونقرمــز در غلظتهــای باالتــر
از  400 μg/kgمشــاهده شــد .در یــک مطالعــهی مشــابه ،از
 Midinfraredبــرای تشــخیص  Deoxynivalenolدر غلظــت
کمتــر از  310 μg/kgدر نمونههــای ذرت اســتفاده شــد.
همچنیــن از ایــن روش طیفســنجی مادونقرمــز بــرای
کشــف آفالتوکســین  B1و اوکرواتوکســین  Aدر فلفــل قرمــز
در اســپانیا اســتفاده شــد.

مرورمقاالت

منودار تشخیص مایکوتوکسین LC-MS / MS
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مراحل ردیابی مایکوتوکسین

منودار حاصل از ردیابی مایکوتوکسین

 7-2االیزا (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA
از روش االیــزا بــرای تعییــن آفالتوکســین در تعــداد
زیــادی از غذاهــا اســتفاده شــده اســت .ااالیــزا بهصــورت
روش رقابتــی مســتقیم و غیرمســتقیم اســت .از  ELISAبــرای
شناســایی  Deoxynivalenolو  Zearalenoneدر ذرت بهصــورت
رقابتــی غیرمســتقیم اســتفاده شــده اســت .از  ELISAرقابتــی
غیرمســتقیم بــرای تشــخیص آفالتوکســین  B1در برنــج بــا
حــد تشــخیص  0/02 ng/kgاســتفاده کردهانــد .همچنیــن
بــا اســتفاده از ایــن روش وجــود مایکوتوکســینهای دیگــر
ماننــد فومونیزیــن بــا حــد تشــخیص  3 ng/mlدر آبجــو تعییــن
شــده اســت .از مزایــای ایــن روش امــکان غربالگــری تعــداد
نمونههــای زیــاد و مخلــوط شــده اســت.

مراحل االیزا

 8-2رادیو ایمونواسی (Radio Immuno Assay (RIA
 RIAاز روشهــای دیگــر ایمونولوژیــک ()Immunological
بــرای تشــخیص مایکوتوکســین اســت .یــک  RIAفــاز جامــد
توســعهیافته بــرای تشــخیص آفالتوکســین  B1در ذرت و
گنــدم نیــز معرفــی شــده اســت .کیــت تجــاری  RIAبــرای
تعییــن اوکرواتوکســین  Aدر مــواد غذایــی و خوراکــی بــا حــد
قابلتشــخیص  1 μg/kgوجــود دارد RIA .همچنیــن بــرای
تشــخیص  Nivalenolدر جــو استفادهشــده کــه نتایــج مطابــق
بــا تجزیهوتحلیــل کروماتوگرافــی گازی گــزارش شــده اســت.
 9 -2دستگاههای جریان جانبی Lateral flow devices
جریانهــای جانبــی یــا  ،Dipstick immunoassayدرواقــع
یــک طراحــی پيشــرفته از االيــزا اســت کــه بــرای شناســایی
مایکوتوکســینها بــا موفقیــت اســتفاده شــده اســت .ايــن

رادیو ایمونواسی

تكنيــك بــراي ردیابــی  Aflatoxin B1و  A Ochratoxinبهطــور
همزمــان در يــك نمونــه فلفــل بــه ترتیــب بــا حــد تشــخیص
 2 μg/kgو  10 μg/kgاســتفاده شــده اســت .مایکوتوکســینهای
 Deoxynivalenolو  Zearalenoneدر نمونــه گنــدم بــا اســتفاده
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از کلوئیدهایــی بــا پایــهی طــا بــه روش جریــان جانبــی
ایمونواســی بــه میــزان  100 μg/kgو 1500 μg/kgتشــخیص
داده شــدند .مطالعــات ديگــر شــامل تشــخیص Aflatoxin B1
در خــوراک خــوك T2 ،در گنــدم و بلــوط و  Aflatoxin M1در
شــير هســتند .ايــن روش بســيار ســاده و ســريع اســت کــه در
مــدت  10دقیقــه ،نتایــج مشــخص میشــود و بــرای بســیاری
از مــوارد قابلاســتفاده اســت.
دستگاه جریان جانبی
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مراحل روش تشخیص سیگنال

مراحل روش تشخیص سیگنال

 10-2روش وابسته (تشخیص) سیگنال
Signal Amplification Method

 11-2محیط کشت نارگیل آگار
)Coconut Cream Agar (CCA

بــا پيشــرفت ف ّنــاوری ،غلظــت بســيار پاييــن مایکوتوکســین
را میتــوان بــا اســتفاده از روش تشــخیص ســیگنال شناســایی
کــرد .از ایــن روش بــرای بررســی وجــود  Aflatoxin B1در
بادامزمینــی ،ذرت ،گنــدم ،پنیــر و فلفــل اســتفاده و تــا حــد
تشــخیص  0/1 ng/mlاز آن گــزارش شــده اســت .در مطالعــهی
ديگــري ،يــك تراشــه بــا نانــو ذرات حســاس طــا روی ســطح
 Plasmonطراحــی شــده بــود تــا بــا اســتفاده از آن بــرای
شناســایی چندیــن مایکوتوکســین بــه روش ایمونواســی رقابتــی
( )Competitive Immunoassayاســتفاده شــود .آنهــا اختصاصــی
بــودن و حساســيت بــاالی ایــن تراشــه را در تشــخیص Aflatoxin
 A Ochratoxin ،B1و  Zearalenoneبــه ترتیــب بــا حــد تشــخیص
پاییــن  30 pg/mL ،8 pg/mLو  15 pg/mLگــزارش دادهانــد.

ایــن محیــط کشــت موجــب تحریــک تولیــد آفالتوکســین
توســط گونههــای توکســینزای جنــس آســپرژیلوس میشــود.
معمــوالً بعــد از گذشــت هفــت روز در صــورت وجــود
آفالتوکســین در محیــط و بــا توجــه بــه خاصیــت فلورســانس
بــودن آن ،هنگامیکــه تشــتک کشــت در اتاقــک فرابنفــش
بــا طولمــوج  365 nmباشــد ،مشــخص میشــود .ایــن روش
بــرای مایکوتوکســین ســیتریتین هــم اســتفاده میشــود.

منبع
Aiko, V. and Mehta, A. 2015. Occurrence,
detection and detoxification of mycotoxins.
Journal of biosciences. 954-943 .)5(40.

محیط کشت نارگیل آگار
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بهطورکلــی هــر اجتماعــي داراي تعــدادي اختصاصــات
مربــوط بــه واکنشهــای گروهــي اســت كــه بــه آنهــا
كنشهــاي مشــترك گوينــد.
الــف) گــروه اول واکنشهــای هســتند كــه بيــن افــراد
يــک گونــه رخ ميدهــد .ايــن واکنشهــا را واکنشهــای
هوموتيپيک گويند (.)Homotypic Reactions
ب) گــروه دوم واكنشهايــي هســتند كــه بيــن افــراد
گونههــاي مختلــف رخ ميدهــد .ايــن واكنشهــا را
واکنشهــای هتروتيپيــک گوينــد
(.)Heterotypic Reactions

انواعواکن شهایهوموتيپيک
تأثیر گروه ()Group Effect
بــه تغييراتــي اطــاق ميشــود كــه براثــر گردهمايــي دو يــا
چنــد فــرد از افــراد يــك گونــه بــه وقــوع میپیونــدد .درواقــع در
برخــي از موجــودات زنــده ،گروهيزيســتن داراي اثــرات مثبتــي
بــر هــر يــك از افــراد جمعيــت اســت.
برخــي از جانــوران فقــط هنگامــي ميتواننــد بهصــورت عــادي
زادوولــد كننــد و بــه زندگــي خــود ادامــه دهنــد كــه بهصــورت
جمعيتهــاي پرتعــدادی گــرد هــم درآينــد .در مــورد گلههــاي
فيــل آفريقايــي و گــوزن ديــده شــده اســت بــراي ادامـهی حيات
و افزايــش تعــداد بايــد بــه ترتيــب گلههــای آنهــا  90رأس و
 155تــا  955رأس باشــد.

اصل الي()Allee
كــم بــودن تعــداد افــراد يــك گونــه هماننــد زياد
بــودن آن ميتوانــد نقــش تعیینکننــدهای
برجمعيــت افــراد گونــه داشــته باشــد .بــه
هميــن دليــل اســت كــه بشــر نميتوانــد از
انقــراض نســل بعضــي از گونههــا جلوگيــری
کنــد .از مزايــاي گروهــي زيســتن ميتــوان
بــه شــرايط مناســب تولیدمثــل ،مبــارزه با
دشــمنان طبيعــي ،بــه دســت آوردن غذا
و تكميــل فرآيندهــاي فيزيولوژيــك در
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خواستگاه کلمه ()Origins of the Term

تعریف
اگرچــه کــه آلــی ایــن اثــر را بهطــور کامــل تعریــف نکــرده
اســت امــا میتــوان آن را بهعنــوان یــک رابطــهی مثبــت
بیــن هــر جــز از بــرازش فــردی و تعــداد یــا تراکمــی از افــراد
همنــوع تعریــف کــرد.
ایــن اصــل زمانــی اتفــاق میافتــد کــه شایســتگی هــر فــرد
در یــک جمعیــت کوچــک یــا پراکنــده کاهــش مییابــد،
بهطوریکــه انــدازهی جمعیــت یــا تراکــم آن نیــز کاهــش
مییابــد .درواقــع ایــن اثــر یــک همــکاری مثبــت بیــن
میانگیــن مطلــق بــرازش فــردی و انــدازه جمعیــت در طــول

اثرات آلی Component – Demographic
اثــرات آلــی  Componentبــه رابطـهی مثبــت بیــن هــر جز
قابلاندازهگیــری از بــرازش یــک فــرد یــا تراکــم یــا تعــداد
افــراد هــم نــوع آن تخصیــص داده میشــود.
بهبیاندیگــر ایــن اثــر بــه شــکل کاهــش در Fitness
 ،Component ofبــه همــراه کاهــش در انــدازه یــا تراکــم
جمعیــت تعریــف میشــود.
بــرای مثــال گیاهانــی کــه در تراکمهــای پاییــن رشــد
میکننــد ،مقــدار کمتــری دانــهی گــرده دریافــت کــرده و
ازایــنرو مقــدار دانــهی کمتــری نیــز تولیــد میکننــد.
کاهــش در احتمــال یافتــن حشــرهی مــاده بــا کاهــش تراکــم
جمعیتــی افــراد نــر در قالــب اثــر آلــی  Componentتعریــف
میشــود و بیشــتر بــه اثــر آلــی  Mate-findingبازمیگــردد
(شــکل  .)1aاثــر آلــی  Componentشــکلی از وابســتگی بــه
تراکــم مثبــت اســت و بررســی  Component of Fitnessبــه
طــرز مثبتــی تحــت تأثیــر انــدازه یــا تراکــم جمعیــت اســت.
نقطــهی مقابــل ایــن اثــرات ،اثــرات آلــی Demographic
هســتند کــه بــه وابســتگی بــه تراکــم مثبــت بازمیگردنــد
کــه در تمامــی ســطوح بــرازش دیــده میشــوند و بهصــورت
نــرخ ســرانهی رشــد جمعیــت اندازهگیــری میشــوند و
بهصــورت کاهــش در نــرخ رشــد ســرانه بــه همــراه کاهــش در
انــدازه جمعیــت تعریــف میشــوند (شــکل.)1 b
بــرای مثــال جمعیتهــای کوچــک از پروانــه(Melitaea cinxia
 (Lepidoptera: Nymphalidaeدر نرخهــای بســیار پاییــن رشــد
میکننــد کــه علــت ایــن امــر کاهــش توانایــی افــراد مــاده
بــرای یافتــن افــراد نــر اســت .بایــد در نظــر داشــت کــه رقابت
بــرای منابــع و مــکان ،انــدازهی جمعیــت را محــدود میکنــد
و در حالتــی کــه انــدازهی جمعیــت کوچــک اســت ،نــرخ
ســرانهی رشــد برابــر بــا میانگیــن مطلــق بــرازش فــردی
اســت.
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طــی اســتفاده ،بهرهبــرداری و حفاظــت از جمعیتهــای
بیولوژیکــی ایــن ســؤال مطــرح شــد کــه حداقــل تعــداد الزم
بــرای یــک گونــه کــه بتوانــد در طبیعــت باقــی بمانــد و
منقــرض نشــود چقــدر اســت؟
ایــن ســؤال زمانــی مطــرح شــد کــه نــرخ رشــد هــر فــرد
از یــک گونــه بهعنــوان عامــل افزایشدهنــدهی انــدازه
یــک جمعیــت اســت .امــروزه بــر هیچکــس پوشــیده نیســت
کــه افــراد برخــی از گونههــا از زیســتن در کنــار هــم نفــع
میبرنــد کــه ایــن نتایــج ،حاصــل کار گروهــی آلــی Warder
 Clyde Allee W.C. Alleeبــوده اســت.
او نشــان داد کــه رشــد ماهیهــای قرمــز در آبــی کــه قب ـاً
حــاوی ماهــی قرمــز بودنــد ســریعتر از آبــی اســت کــه فاقــد
ماهــی بودهانــد.
آزمایشهــای بیشــتر بــا ســایر گونههــا نشــان داد کــه
بزرگتــر بــودن انــدازه یــک گــروه یــا درجاتــی از ازدحــام در
یــک جمعیــت ممکــن اســت محرکــی بــرای تولیدمثــل باشــد
و منجــر بــه افزایــش بقــا شــود و همچنیــن جمعیــت را در
برابــر عوامــل نامطلــوب و ناســازگار محیطــی محافظــت نماید.
او ایــن پدیدههــا را در قالــب یــک همــکاری خــودکار میدیــد
و معتقــد بــود اثــرات حضــور تعــداد حیوانــات حاضــر در یــک
جمعیــت ،اصــول بیولوژیکــی اساســی را بیــان میکنــد.
مشــابه ایــن مشــاهدات توســط دارویــن هــم دیــده شــده بــود
و بیــان کــرده بــود کــه زیــاد بــودن تعــداد افــراد یــک گونــه
نســبت بــه تعــداد دشــمنان طبیعیشــان بــرای حفــظ بقــای
آنهــا الزامــی اســت .کاهــش شایســتگی ( )Fitnessیــا رشــد
جمعیــت در فراوانــی کــم نیازمنــد توجــه بســیار زیــادی در
زمین ـهی حفاظــت ژنتیکــی اســت.

فاصلــهی زمانــی محــدود اســت.
چنیــن همــکاری مثبتــی ممکــن اســت انــدازهی جمعیــت
را بــه زیــر ســطح جمعیــت بحرانــی ببــرد کــه در ایــن
حالــت جمعیــت نمیتوانــد مقاومــت کنــد و رو بــه انقــراض
مـیرود .دو گــروه از مفاهیــم مهــم مرتبــط بــا ایــن اثــرات را
 Component Demographic Allee effectو Allee effect Strong -
 Weakتشــکیل میدهنــد.
مکانیســمهای متعــددی بــرای ایــن اصــل پیشــنهاد شــده
اســت کــه در جــدول  1بــه آنهــا اشــاره میشــود.
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جدول  :1مکانیسمهای اصلی که منجر به شکلگیری اثر آلی میشوند.
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اثرات آلی Strong – Weak
اثــرات آلــی دموگرافیــک خــود بــه دو گــروه ضعیــف
و قــوی تقســیمبندی میشــوند .اثــرات آلــی کــه منجــر
بــه شــکلگیری انــدازهی جمعیــت بحرانــی میشــوند را
اثــرات  Strongو اثراتــی را کــه جمعیتهــای بحرانــی را
ســبب نمیشــوند اثــرات  Weakگوینــد کــه ایــن اثــرات
خــواه ضعیــف یــا قــوی باشــند بــه تقابــل قــدرت عوامــل
وابســته بــه تراکــم مثبــت (مکانیســم اثــر آلــی) و عوامــل
وابســته بــه تراکــم منفــی (رقابــت درونگونـهای) دارد .اثــرات
آلــی دموگرافیــک بهوســیلهی روابــط  Humped- shapeبیــن

ســرانهی نــرخ رشــد و انــدازه یــا تراکــم جمعیــت مشــخص
میشــوند (شــکل  .)2نــرخ رشــد در جوامعــی بــا انــدازهی
کوچــک یــا تراکــم پاییــن ،منفــی اســت .انــدازه یــا تراکمی از
جمعیــت را کــه نــرخ رشــد آن منفــی اســت را آســتانهی آلی
گوینــد کــه در آن جمعیــت آنقــدر کاهــش مییابــد کــه رو
بــه انقــراض مــیرود .درواقــع آســتانهی آلــی یــک ســطح
تعــادل دموگرافیــک ناپایــدار اســت کــه در حضــور اثــرات
آلــی قــوی رخ میدهــد و انــدازهی هــر جمعیــت زیــر ایــن
آســتانه باشــد رو بــه انقــراض میرود.زمانــی کــه ســرانهی
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نــرخ رشــد مثبــت میمانــد و فاقــد آســتانهی انقــراض اســت
اثــر آلــی ضعیــف تلقــی میشــود .نکت ـهی مهــم نشــان دادن
رشــد جمعیــت اســت کــه ایــن رشــد ممکــن اســت بــرای
جمعیتهــای کوچــک (اثــرات آلــی دموگرافیــک ضعیــف)
مثبــت و زمانــی کــه انــدازهی جمعیــت بــه زیــر ســطح آســتانه
آلــی کاهــش مییابــد (اثــرات آلــی دموگرافیــک قــوی)،
منفــی شــود.
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شــکل  .1مثالی از اثرات آلــی  Demographicو Component
در حرشات.
 )aاثــر آلــی جفتیابــی در سوســک چینــی حبوبــات
Callosobruchus chinensis؛ تراکــم افـراد نــر هــان تعــداد
افــراد نــر بــه ازای هــر  2100 cmاســت.
 )bاثــرات آلــی دموگرافیــک در شپشــهی آرد Tribolium
castaneum؛ در جمعیتهــای کوچــک رسانــهی نــرخ
تولیدمثــل بــا کاهــش انــدازه جمعیــت کاهــش مییابــد.
ب ـرای جمعیتهــای بزرگتــر کــه بیــش از چهــار فــرد دارنــد
وابســتگی بــه تراکــم منفــی مشــاهده میشــود و نــرخ
تولیدمثــل بــا افزایــش انــدازهی جمعیــت کاهــش مییابــد.
انــدازهی جمعیــت هــان تعــداد اولی ـهی اف ـراد بالــغ بــه ازای
 32میلیگــرم آرد اســت.

شــکل  .2ارتبــاط بیــن رسانـهی نــرخ رشــد جمعیــت و انــدازهی
جمعیــت بــرای حالــت وابســتگی بــه تراکــم منفــی (خــط
نقطهچیــن) ،اثــرات آلــی ( Weakخــط تیــره) ،اثــرات آلــی
(Strongخــط پــر).
در اثـرات ضعیــف یــا قــوی آلــی جایــی کــه وابســتگی بــه تراکم
مثبــت بــر وابســتگی بــه تراکــم منفــی (رقابــت درونگونـهای)
غلبــه کنــد ،رابطــه در تراکــم پاییــن انــدازه جمعیــت مثبــت
اســت.
کوچــک بــودن انــدازهی هــر جمعیــت بــه تعــداد افــراد
در آن جمعیــت و یــا کــم بــودن تعــداد افــرادی اســت کــه
در واحــد ســطح در آن جمعیــت بازمیگــردد .علــت کاهــش
احتمــال یافتــن جفــت در یــک جمعیــت بــا کاهــش تراکــم آن
جمعیــت ،بــه اصــل جفتیابــی آلــی بازمیگــردد .ایــن نــوع
از اثــر آلــی در گــروه اثــرات آلــی  Componentقــرار میگیــرد.
احتمــال یافتــن جفــت بــا در نظــر گرفتن شایســتگی (بــرازش)
اجــزا ( ،)Component Fitnessتحــت بررســی دقیــق قــرار

میگیــرد .ســایر انــواع اثــرات آلــی  Componentدر نتیجــهی
کاهــش تولیدمثــل یــا بقــا در تراکمهــای پاییــن و توســط
مکانیســمهای متعــددی رخ میدهــد؛ (بــرای مثــال تنظیــم
دمــا در موشخرمــا ( ،)Marmotاز بیــن بــردن شــکارگرها در
کلنــی مرغــان دریائــی ( )Sea Birdو همکاریهــای تولیدمثلــی
در ســگهای وحشــی آفریقائــی ( )African Wild Dogsاثــرات
آلــی  Componentبــا کاهــش تراکــم جمعیــت منجــر بــه
کاهــش نــرخ ســرانهی رشــد شــده کــه درنهایــت ســبب منفــی
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برخــی محققــان بیــان کردنــد بیشــترین مطالعــات
صــورت گرفتــه در زمینــهی اثــرات آلــی مربــوط بــه
بندپایــان خشــکیزی اســت کــه بیشــترین آنها حشــرات
هســتند .متداولتریــن مکانیســمهای شناختهشــده در
ایــن زمینــه بــه اثــرات آلــی Strong Demographic Allee
( Effectsدارای نــرخ رشــد منفــی در تراکمهــای پاییــن) و
اثــر آلــی جفتیابــی ( )Mate Findingاختصــاص دارد کــه
یــک فراینــد همیشــگی در دو ســطح فــرد و جمعیــت
هســتند.
حشــرات بهعنــوان کلیدیتریــن موجــودات اکوسیســتم
کشــاورزی هســتند و پاســخ آنهــا در برابــر کوچکــی
انــدازهی جمعیــت ،همــواره یــک ســؤال مهــم بــرای
اکولوژیســتهای کاربــردی بــه شــمار مــیرود .اولیــن
مــورد دربــارهی حشــرات مربــوط بــه نقــش آنهــا
بهعنــوان گردهافشــانها و شــرایط مهیــا شــده توســط
آنهــا در اکوسیســتم اســت کــه بســیار حائــز اهمیــت
اســت و انقــراض یــا کاهــش جمعیــت آنهــا بســیار
هشــداردهنده اســت.
دومیــن مــورد ،اینکــه حشــرات گیاهخــوار میتواننــد
خســارتهای قابلتوجهــی را بــه محصــوالت زراعــی
وارد کننــد کــه دســتکاری در فعالیــت جفتیابــی در
اســتراتژی مدیریــت آفــات بســیار موفــق بــوده اســت.
ســوم اینکــه بســیاری از حشــرات ،پارازیتوئیــد و شــکارگر
ســایر آفــات هســتند و از ایــن منظــر اســاس و بنیــاد
کنتــرل بیولوژیــک بهشــمار میرونــد و در زمــان بــدو
ورود آنهــا بــه یــک محیــط جدیــد ،ســایر دشــمنان
طبیعــی میتواننــد بهعنــوان یــک گلــوگاه باریــک بــرای
جلوگیــری از اســتقرار آنهــا عمــل کننــد.
اثــرات آلــی جفتیابــی بهعنــوان یــک مکانیســم آســان
بــرای اســتقرارنیافتن یــک جمعیــت شــناخته شــده
اســت .هــدف از ایــن مطالعــه بررســی روابــط بیــن تراکــم
جمعیــت و موفقیــت در جفتگیــری و مشــکالت یافتــن
جفــت در تراکمهــای جمعیتــی پاییــن اســت .موفقیــت در
یافتــن جفــت یــک عامــل دومتغیــره اســت کــه یــک جــز
آن فــرد مــاده و جــز دیگــر آن جفتگیــری
یــا جفتگیــری نداشــتن اســت کــه کوچــک
بــودن جمعیــت دسترســی بــه جفــت مناســب
را بــرای هــر دو جنــس محــدود میکنــد.
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()2
اســت و میانگیــن
کــه طبــق ایــن معادلــه
مســاحت جســتجو شــده در واحــد زمــان اســت .همچنیــن
بهعنــوان تراکــم افــراد نــر هــم تفســیر میشــود کــه در آن
بــا نیمــی از افــراد مــاده جفتگیــری کردهانــد.
در عمــل نتیجــه هــر دو مــدل مشــابه اســت و تنهــا ســلیقه و
ترجیــح شــخصی اســتفاده از هــر یــک از دو مــدل را تعییــن
میکنــد.

()1

اثرات آلی جفتیابی و مدیریت جمعیت آفات

طبــق ایــن معادلــه  Mتراکــم افــراد نــر و عــدد ثابتــی از
رابطــهی تراکــم افــراد نــر و یافتــن جفــت اســت .تفســیر
ارائــهی بــر ایــن واقعیــت اســتوار اســت کــه اســتفاده از
مــدل پواســون بــر ایــن امــر داللــت دارد کــه میانگیــن تعــداد
رخدادهــای جفتگیــری بــه ازای هــر فــرد مــاده مــی توانــد
بیــان شــود کــه میتوانــد بــه منطق ـهی
بهصــورت
جســتجو شــده توســط افــراد نــر در زمــان  Tبازگــردد و یــا
بیــان شــود کــه (V(m h1
ممکــن اســت در قالــب
ســرعت جســتجوی افــراد نــر و( )mفاصلـهای کــه بــرای یافتن
جفــت طــی میشــود اســت.
شــکل  a3نشــاندهندهی اثــر تراکــم جمعیتــی بــر احتمــال
جفتیابــی ،بــا فــرض در نظــر گرفتــن جســتجوی تصادفــی و
 3فاصلـهی متفــاوت جســتجو بــرای جفــت اســت (معادلــه .)1
اگــر فاصلــهی برخــورد جفتهــا پاییــن باشــد ،احتمــال
جفتیابــی افــراد مــاده بــا کاهــش تراکــم جمعیــت کاهــش
مییابــد و اثــر آلــی جفتیابــی رخ میدهــد.

روشهــای پژوهشــی متعــددی در زمینــهی اســتفاده
اثــر آلــی جفتیابــی بــرای مدیریــت جمعیــت آفــات صــورت
گرفتــه اســت .در اینجــا ســه روش از مدیریــت جمعیــت آفات
را بررســی میکنیــم
 )1رهاســازی مقــدار زیــادی از فرومونهــای جنســی در
محیــط بهمنظــور ایجــاد اختــال در جفتیابــی در جمعیــت
حشــرات
 )2رهاسازی حشرات نرعقیم
 )3اســتفاده از عوامــل کنتــرل بیولوژیــک بــرای جمعیتهای
طغیانــی و ناخواســته آفــات در شــرایطی کــه اثــر آلــی منجــر
بــه آســیب رســاندن بــه عامــل کنتــرل بیولوژیــک پیــش از
اســتقرار آن در محیــط هــدف میشــوند.
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تــا زمانــی کــه هیــچ فــرد نــری در محیــط وجــود نداشــته
باشــد احتمــال جفتگیــری هــم صفــر میشــود و احتمــال
یــک جفتگیــری موفــق بــا کاهــش تراکــم جمعیــت کاهــش
مییابــد و بالعکــس موفقیــت در جفتیابــی بایــد بــا افزایــش
تراکــم جمعیــت افزایــش یابــد تــا زمانــی کــه تراکــم جفتهــا
آنقــدر زیــاد شــود کــه جفت¬یابــی را تضمیــن کند .وابســتگی
موفقیــت جفتیابــی بــه تراکــم بــا توزیــع فضایــی افــراد نــر
و مــاده ،نســبت جنســی ،حرکــت و جابجایــی و نــوع رفتــار
جفتیابــی تغییــر میکنــد.
معــادالت متعــددی در رابطــه بــا احتمــال جفتگیــری افــراد
مــاده نســبت بــه تراکــم افــراد نــر و مــاده ارائــه شــده اســت
کــه ایــن معــادالت دارای چندیــن ویژگــی مشــخص هســتند
 .1یــک فــرد مــاده در صــورت حضــور نداشــتن فــرد نــر هیــچ
شانســی بــرای جفتگیــری نــدارد.
 .2احتمــال جفتگیــری افــراد مــاده بــا افزایــش تراکــم افــراد
نــر بهصــورت یکنواخــت افزایــش مییابــد.
در ایــن مدلهــا جســتجو بــرای یافتــن جفــت یــک فراینــد
تصادفــی اســت ،ازایـنرو احتمــال برخــورد یــک فــرد مــاده بــا
حداقــل یــک فــرد نــر در زمــان ( )Tاز توزیــع پواســون پیــروی
میکنــد.

اگــر کــه افــراد نــر و مــاده یکدیگــر را در فواصــل بــاال
بهراحتــی پیــدا کننــد ،طبــق تعریــف در مــدل نمایــی
منفــی شــامل اثــر آلــی جفتیابــی میشــوند امــا ممکــن
اســت در تراکــم جمعیــت کنونــی ظاهــر نشــود (شــکل ،a3
خطــوط نقطهچیــن).
اگــر نــرخ جســتجو بیــن افــراد مختلــف در یــک جمعیــت
متفــاوت باشــد ،احتمــال جفتیابــی افــراد مــاده بــه شــکل
دیگــری بیــان میشــود.
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شکل .3تأثیر مسافت جفتیابی بر موفقیت جفتگیری و رشد جمعیت.
 3فاصلــه بــرای جفتیابــی در نظــر گرفتــه شــده اســت( 0.075m= .خطــوط
نقطهچیــن)( 0.75m ،خطــوط تیــره)( 7.5m ،خطــوط پــر) ،مقادیــر ســایر
پارامرتهــا شــامل رسعــت ( ،)1-m h 1 = vزمــان ( ،)h 1 = Tنــرخ تولــد (،)0.5 = b
نــرخ مرگومیــر ( ،)0.2 = dظرفیــت محیــط ( )30 = Hو نســبت جنســی (= M
 )2/Nدر نظــر گرفتــه شــده اســت.
( :)Aاحتــال برخــورد افـراد نــر و مــاده  ،vsتراکــم جمعیــت  ،Nتوســط مــدل رشــد
منایــی منفــی پیشبینــی شــده اســت.
( .)Bوابســتگی بــه تراکــم در رشــد جمعیــت زمانــی که احتــال جفتیابــی از مدل
رشــد منایــی منفــی پیــروی میکنــد .مســافتهای کوتــاه جفتیابــی هیچگونــه
اثــر دموگرافیــک را نشــان نــداد (خطــوط نقطهچیــن) ،مســافتهای طوالنــی اثــر
دموگرافیــک ضعیــف (خطــوط تیــره) و یــا قــوی (خطــوط پــر) را نشــان دادنــد.
اثـرات آلــی قــوی از طریــق آســتانه آلــی قابلتشــخیص هســتند ( :Aآســتانه آلــی).

Sexual confusion
اگــر یــک جمعیــت مهاجــم یــا بهبیاندیگــر یــک
جمعیــت ناخواســته اثــرات الــی را تجربــه کنــد ،ممکــن
اســت بتوانــد در فرایندهــای اساســی فعالیــت کنــد و
آســتانهی آلــی را افزایــش دهــد (محــدودهی انــدازه جمعیــت
منجــر بــه انقــراض میشــود) .افزایــش فراوانــی منبــع
فرومــون مصنوعــی ،منجــر بــه افزایــش کوچکــی در ســرانهی
نــرخ جمعیــت میشــود و ســبب شــکلگیری و افزایــش
آســتانهی آلــی خواهــد شــد .از آنجاییکــه جمعیتهایــی
بــا اثــر آلــی دموگرافیــک ضعیــف کــه در حالــت طبیعــی
انــدازه جمعیتــش را تــا حــد ظرفیــت محیــط افزایــش
میدهــد ،ممکــن اســت در اثــر ترکیــب اثــرات آلــی ضعیــف
و جفتیابــی و ورود جلبکنندههــا بــه محیــط رو بــه
انقــراض رود امــا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در
نبــود اثــرات آلــی جفتیابــی ،تمــام مادههــای جفتگیــری
کــرده و پویایــی جمعیــت ،الگــوی رشــد لجســتیک کالســیک
را بــا یــک تعــادل پایــدار تــا حــد ظرفیــت محیــط جمعیــت
ادامــه میدهــد.

حشرات نرعقیم
رهاســازی حشــرات نرعقیــم نیــز بــرای کنتــرل
جمعیتهــای تهاجمــی و ناخواســته حشــرات اســتفاده
میشــود .در ایــن تکنیــک تنهــا افــراد مــاده بــارور در نــرخ
تولــد در جمعیتهــا شــرکت میکننــد کــه ایــن امــر ســبب
شــکلگیری اثــر آلــی دموگرافیــک میشــود.

معرفی عوامل کنترل بیولوژیک
تعییــن تعــداد بهین ـهی دشــمنان طبیعــی خارجــی الزم
بــرای ورود بــه یــک محیــط امــری ضــروری در وارد ســازی
عامــل کنتــرل بیولوژیــک محســوب میشــود .اهمیــت ایــن
مســئله بــه ایــن دلیــل اســت کــه واردســازی عامــل کنتــرل
بیولوژیــک بــه دلیــل کوچــک بــودن جمعیــت اولیــه ممکــن
اســت ناموفــق باشــد و بــه شکســت منجــر شــود.
یکــی از علتهــای ایــن امــر ایــن اســت کــه جمعیــت
واردشــده توســط اثــر آلــی دچــار تلفــات میشــود .در
همیــن راســتا رابطـهی بیــن فاصلــه و محــدودهی جفتیابــی
و انــدازهی جمعیــت بحرانــی اولیــه توســط هاپــر و راش
( )1993پیشــنهاد شــد.
آنهــا یــک مــدل واکنــش -انتشــار ( )Reaction- Diffusionرا
بــا اســتفاده از دو جنــس ارائــه دادنــد .در ایــن مــدل نقــش
جفتیابــی افــراد در پویایــی جمعیــت را کــه از یــک نقطـهی
واحــد رهاســازی شــده بودهانــد را بررســی کردنــد .آنهــا
احتمــال جفتیابــی افــراد مــاده را بــا پیــروی از مــدل نمایــی
منفــی در نظــر گرفتنــد (معادلــه .)1
دو پیشبینــی مهــم از ایــن مــدل بــرای علــت شکســت در
جفتگیــری مشــتق شــد
 )1بــا افزایــش فاصلــه از نقط ـهی رهاســازی اولیــه ،فراوانــی
حشــرات مــادهی جفتگیــری کــرده نیــز بــا شــیب تنــدی
کاهــش یافــت.
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 )2تعــداد بحرانــی افــراد مــاده واردشــده بــه محیــط نســبت
بــه مســافت و فاصلــهی جفتیابــی حســاس هســتند .ایــن
مــدل نقطــه شــروعی بــرای پیشبینــی اســتراتژی رهاســازی
بهینــه اســت.
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مرورمقاالت

ایــن مطالعــه چگونگــی تأثیــر رفتارهــای فــردی جفتیابــی
در تولیدمثــل جنســی حشــرات بــر پویایــی جمعیــت را نشــان
داد .ایــن رفتارهــا میتواننــد بهعنــوان پای ـهای بــرای توســعه
اســتراتژیهای مدیریــت آفــات باشــد.
اثــرات آلــی جفتیابــی بهعنــوان یــک عامــل کاهنــده در
موفقیــت جفتگیــری ،بــه همــراه کاهــش انــدازهی جمعیــت
تعریــف میشــود کــه میتوانــد توســط مدلهــای ســاده
و کارایــی کــه در آن ویژگیهــای هــر فــرد مثــل مســافت
جســتجو شــده توســط فــرد نــر و ســرعت آن فرمولــه شــود.
اثــرات آلــی یــک چارچــوب نظــری مناســبی را بــرای اتصــال
رفتارهــای فــردی بــه پویایــی جمعیــت مهیــا کــرده اســت.
کشــف و درک اثــرات آلــی دموگرافیــک بســیار ســخت
و مشــکل اســت و علــت ایــن امــر ضــرورت جمــعآوری
دادههــای بســیار زیــاد از یــک جمعیــت در یــک مدتزمــان
طوالنــی اســت.
اختــال در جفتیابــی یــا اســتفاده از نرعقیمــی ممکــن اســت
ریشــهکنی حشــرات آفــت مهاجــم را تســریع بخشــد امــا از
طــرف دیگــر ســایر گونههــای آفــات عاملــی بــرای اثــرات آلــی
جفتیابــی هســتند.
در ایــن مطالعــه مدلهــا یــک رابطــهی جامــع و اساســی
را بیــن اثــرات آلــی جفتیابــی و اثــرات الــی دموگرافیــک
بــا ایجــاد تغییــرات و دســتکاری در احتمــال موفقیــت در
جفتیابــی از طریــق روشهایــی چــون نرعقیمــی ،اختــال
در جفتیابــی و اســتفاده از جلبکنندههــای فرومونــی بیــان
میکننــد .بــرای مثــال افزایــش تراکــم جلبکنندههــای
جنســی ،شــدت اثــرات آلــی جفتیابــی را افزایــش میدهــد
کــه بهموجــب ایــن امــر شــدت اثــرات آلــی دموگرافیــک هــم
افزایــش مییابــد .از روش اختــال در جفتیابــی و ارزیابــی
شــدت جفتیابــی و اثــرات آلــی دموگرافیــک میتــوان بــرای
بهبــود بخشــیدن بــه روابــط بیولــوژی جمعیتــی و مدیریــت
جمعیــت بهــره بــرد و فرایندهــای فــردی و جمعیتــی را در
تراکــم جمعیتــی پاییــن بــه یکدیگــر نزدیــک خواهــد کــرد.

38
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نه سازش،
نه تسلیم،
نبرد با ملخها!
جثــهی ریــز و بندانگشــتی و شــاخکهای کوچــک
و پرشهــای بلنــد ،هیــچگاه تصویــر یــک تروریســت و
آدمکــش بالقــوه را در ذهــن متصــور نمیکنــد امــا همیــن
بندانگشــتیهای کوچــک قهــوهای ،امنیــت کشــور را
بهمراتــب بیشــتر از هــر گــروه تروریســتی دیگــری تهدیــد
کردهانــد .البتــه نــه امنیــت نظامــی کــه هیچکــس جرئــت
نــگاه چــپ کــردن بــه آن را نــدارد بلکــه ایــن بــار امنیــت
غذایــی مــا را تهدیــد کردهانــد .امنیتــی کــه گاهــی فرامــوش
میکنیــم بایــد آن را حفــظ کنیــم.
زمســتان  ،98زمســتانی پــر از خبــر بــود .فکــر میکنــم
روزنامهنــگاران و خبرنــگاران ایــران در میــان اینهمــه
رخــداد خبــری مهــم ،حتــی فرصــت خارانــدن سرشــان
را هــم پیــدا نکردنــد .از شــهادت شــهید ســلیمانی ،مبــارز
نامــدار و جهانــی تروریســم و ســانحهی هوایــی در آغــاز
زمســتان ایــن ســال گرفتــه تــا انتخابــات مجلــس یازدهــم
و ســیل سیســتان و شــیوع مهمــان ناخوانــدهای بــه اســم
ویــروس کرونــا در پایــان آن ،همــه و همــه رویدادهــای مهــم
موردتوجــه مــردم و رســانههای کشــور بــود؛ امــا خبــری کــه
شــاید در میــان اینهمــه اخبــار مهــم کمتــر کلیــک خــورد،
هجــوم بیســابقه و ترســناک ملخهــای صحرایــی بــه

علیرضا صبا
دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

alireza.saba@ut.ac.ir

بخشهــای جنوبــی کشــور بــود .تروریســتهای کوچکــی
کــه حضورشــان باعــث تهدیــد امنیــت غذایــی کشــور
میشــود.

که هستند و از کجا آمدهاند؟
لشکرکشــی ملخهــا چنــد ســالی اســت کــه تیتــر اصلــی
اخبــار حــوزهی کشــاورزی کشــور را بــه خــود اختصــاص
داده اســت .هجــوم ملخهــا در ایــن ســالها ،شــدت
بیشــتری نســبت بــه ســالهای قبــل پیــدا کــرده اســت و
خســارتهای بیشــتری را بــه بدن ـهی امنیــت غذایــی کشــور
وارد میکنــد .ســال  1397هــم مــوج اول و گســتردهی
تروریسـتهای کوچــک از پایــان پاییــز آغــاز شــد و مــوج دوم
آن در پایــان زمســتان بــود امــا پیــش از آنکــه بــه حملـهی
تروریســتی ملخهــا بپردازیــم ،کمــی بیشــتر ایــن تروریسـتها
را بشناســیم .گیاهپزشــکان اینگونــه از ملخهــا را بــه نــام
 Schistocerca gregariaمیشناســند امــا مــا میتوانیــم همــان
«ملـخ صحرایــی یــا دریایــی» صدایشــان کنیــم .در شــاخهی
 Arthropodaو ردهی  Insectaو راســتهی  Orthopteraهســتند و
از خانــوادهی  Acrididaeهســتند.
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هجوم یک گله  1200کیلومترمربعی ملخ صحرایی به هر منطقهی سرسبز و زیر کشت
گیاهی ،ظرف مدت یک ساعت با خوردن  192هزار تن گیاه ،آن منطقه را بهطور کامل
عریان و نابود خواهد کرد.

(امتیاز تصویر :خربگزاری دانشجو)

40
پروندهویژه

ایــن ملخهــا اگــر شــرایط آب و هوایــی برایشــان بــر وفــق
مــراد باشــد ،میتواننــد روزانــه حــدود  ۲۵۰کیلومتــر بــا
بــاد جابهجــا شــوند .ایــن توانایــی را هیــچگونــهی دیگــری
از ملخهــا نــدارد؛ یعنــی تصــور کنیــد مســافتی بهانــدازهی
فاصلــه تهــران تــا ســاری را تنهــا در عــرض یــک روز طــی
میکننــد .بــه جمعگــرا بــودن معــروف هســتند و در
دســتههای متراکــم و بــا جمیعــت بــاال حرکــت میکننــد.
عاملــی کــه ترســناک بودنشــان را هــم ازنظــر ظاهــری و هــم
ازنظــر قــدرت تخریــب ،چنــد برابــر میکنــد .وســعت یــک
گلــه ملــخ صحرایــی حــدود  1200کیلومترمربــع اســت و
هنــگام هجــوم در هــر کیلومترمربــع بیــن  40تــا  80میلیــون
ملــخ در حــال پــرواز اســت .همهچیزخــوار هســتند و بــه هیــچ
ســبزهای رحــم نمیکننــد امــا گیاهــان پهنبــرگ را بیشــتر
دوســت دارنــد .هــر ملــخ صحرایــی میتوانــد روزانــه معــادل

وزن بدنــش گیــاه تغذیــه کنــد .گفتنــی اســت بیشتــر از ۴۰۰
میزبــان گیاهــی دارنــد و همینطــور بــه کینــوا هــم عالقـهی
زیــادی دارنــد؛ بهطوریکــه در ســال  ،1397کشــاورزان
مــزارع کینــوا اســتان هرمــزگان عــزادار شــدند و خســارت
ســنگینی دیدنــد .تروریســتهای کوچــک داســتان قدمــت
تاریخــی دارنــد و نقــش و نگارهــای دیوارهــای ســنگی قبــر
فرعونهــای مصــر نشــان از خطرناکتریــن تهدیدکننــدهی
امنیــت غذایــی در طــول تاریــخ را دارد بهطوریکــه حتــی
مــردم مصــر باســتان ،آفــات گياهــي را بيــن ده بــاي العــاج
ماننــد طاعــون میشــمردند .هجــوم یــک گلــه 1200
کیلومترمربعــی ملــخ صحرایــی بــه هــر منطق ـهی سرســبز و
زیــر کشــت گیاهــی ،ظــرف مــدت یــک ســاعت بــا خــوردن
 192هــزار تــن گیــاه ،آن منطقــه را بهطــور کامــل عریــان و
نابــود خواهــد کــرد.
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اشکال حکاکی شده ملخ صحرایی بر دیوار سنگی قبور فراعنه مرص باستان از ملخهای
صحرایی (سالهای  1411تا  2220قبل از میالد)

گویــا خــاک بعضــی از کشــورهای منطقــه عــاوه بــر
نفتخیــز بــودن ،تروریســتخیز هــم هســت و ایــن
تروریســتهای کوچــک نیــز ماننــد دیگــر تروریســتها،
خاســتگاه اصلــی آنهــا از حاشــیهی دریــای ســرخ و
کشــورهای شــبهجزیرهی عربســتان ،اتیوپــی ،ســودان و
ارتیــره بــود .مــوج اول هجــوم آنهــا ،در نیمــهی دوم آذر
 98رخ داد .تروریس ـتهای کوچــک در مســیر گــذر از هنــد
و پاکســتان بــه ســمت خانــهی اصلــی ،مــزارع اســتانهای
هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان را درگیــر کردنــد .البتــه
گویــا زورشــان زیــاد نبــود و ایــن هجــوم خســارت چندانــی
در پــی نداشــت و بهصــورت لکــهای بــا آن مبــارزه شــد.

تروریسـتهای کوچــک انــگار بــا کرونــا رقابــت داشــتند
و همــان روزی کــه کرونــا آمــد تــا امنیــت ســامت مــا را
تهدیــد کنــد ،مــوج دوم حملــهی خــود را آغــاز و امنیــت
غذایــی مــا را تهدیــد کردنــد.
درســت در روز چهارشــنبه  ۳۰بهمــن  98کــه نخســتین
ابتــای بــه ویــروس کرونــا در قــم گــزارش شــد ،اولیــن
پیــش حملــهی ملخهــا از مرزهــای دریایــی کشــور شــروع
شــد امــا درنهایــت صبــح روز جمعــه  ۲اســفند ،حملــهی
اصلــی را شــروع کردنــد .همپــای مدافعــان ســامت در مبارزه
بــا کرونــا ،مدافعــان کشــاورزی هــم از همــان لحظــات اولیــه
شــروع بــه مبــارزه بــا تروریس ـتها و کانــون کوبــی کردنــد.
برخــاف کرونــا کــه ابتــدا اســتانهای شــمالی و مرکــزی
کشــور را درگیــر کــرد ،اســتانهای جنوبــی کشــور یعنــی
بوشــهر ،هرمــزگان و جنــوب فــارس اولیــن اســتانهایی
بودنــد کــه وارد نبــرد گســترده بــا تروریس ـتهای کوچــک
شــدند .در ابتــدا و تــا روز  4اســفند خبــری از خســارت
هجــوم ملخهــا بــه اســتانهای درگیــر نبــود.
شــرایط مســاعد آب و هوایــی ،جهــت وزش بــاد و بارشهایــی
کــه در ســال  98در مناطــق جنوبــی کشــور اتفــاق افتــاد،

رشح تصویر :تصویر نقاطی که ملخها در بازه زمانی آذر  1398حضور داشتند .هامنطور که مشاهده میشود ملخها از سمت هند و پاکستان به سمت عربستان و نواحی شامل آفریقا
میروند( .امتیاز تصویر :فائو)
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رشح تصویر :نقشه جهت حرکت گلههای ملخ از عربستان به سمت سواحل جنوب هرمزگان و بوشهر در بازه زمانی  ۱۲بهمن تا  ۵اسفند ( 98امتیاز تصویر :فائو)

دســت در دســت هــم دادنــد و بهتریــن شــرایط را بــرای
لشکرکشــی ملخهــا فراهــم کردنــد.
پیشبینــی کارشناســان ایــن بــود کــه دســتههای
متراکمتــر و بیشــتری از ملخهــا ،طــی روزهــا و ماههــای
پــس از آن و درنهایــت تــا اردیبهشــت ســال  ۱۳۹۹بــه
کشــورمان حملــه کننــد .از همــان ابتــدا میشــد حــدس
زد کــه ملخهــای صحرایــی متراکمتــر از دو ســال 1396
و  1397وارد کشــور شــوند و اســتانهایی کــه ســال 1397
درگیــر بودنــد ،ســال  98نیــز درگیــر شــوند.
اســتانهای فــارس ،بوشــهر ،هرمــزگان ،سیســتان و
بلوچســتان ،خراســان جنوبــی ،کرمــان ،ایــام و چهارمحــال
و بختیــاری بــاز هــم بــا ملــخ درگیــر خواهنــد بــود .حتــی
گاهــی تــرس از اینکــه بــه دلیــل قابلیــت پــروازی بــاالی
ایــن تروریســتها ،اگــر جلــوی آنهــا گرفتــه نشــود
میتواننــد بــه اســتانهای مرکــزی نیــز نفــوذ کننــد ،قابــل
پیشبینــی بــود.
از خوزســتان هــم خبــر رســید کــه ملخهــا بــه شــکل
دســتهای بــه مــزارع جنــوب آبــادان حملــه کردنــد .برخــاف

رنــگ قهــوهای همیشــگی آنهــا ،ملخهــای وارداتــی رنــگ
ســبز داشــتند و کارشناســان ملــخ مهاجــم را خطرناکتــر از
ملــخ  96و  97معرفــی کردنــد .ملخــی کــه آن دو ســال وارد
خوزســتان شــد ،از نــوع ملــخ بالــغ بــود امــا اکنــون ملخهایــی
کــه امســال بــه خوزســتان حملــه کردنــد ،هنــوز بالــغ نشــده
و نیــاز بــه یکفــاز تغذیـهای دارد.ایــن مســئله باعــث خواهــد
شــد تــا ملخهــا از مــزارع تغذیــه کننــد و ازایــنرو شــاید
خســارتهای بیشــتری بــه مــزارع خوزســتان وارد شــود .در
آن دو ســال هــم تروریس ـتها ،خــاک خونیــن خوزســتان را
بــه پرشهایشــان آلــوده و حتــی در آنجــا تخمریــزی کــرده
بودنــد.
مســئوالن کشــاورزی و اصــاح نباتــات اســتان خوزســتان
میترســیدند ایــن مســئله بــه افزایــش جمعیــت ملخهــا
کمــککنــد و در مقایســه بــا ســالهای قبــل ،جمعیــت
بیشــتری از ملخهــا بــه خوزســتان حملــهکننــد و مــردم
همیشــه رنجدیــده امــا صبــور خوزســتان ،خســارت بیشــتری
ببیننــد .در دو ســال گذشــته شــهرهای ماهشــهر ،هندیجــان،
بهبهــان و رامهرمــز مــورد هجــوم ملخهــا قــرار گرفتنــد.
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نقشهی حضور و پراکندگی ملخها در  ۱۰آذر تا  ۱۰دی ۱۳۹۸

نقشهی حضور و پراکندگی ملخها در  ۱۱دی تا  ۱۱بهمن ۱۳۹۸

نه سازش ،نه تسلیم ،نبرد با ملخها!
همانطــور کــه مدافعــان حــرم بــا ویــروس تروریســم و
مدافعــان ســامت بــا ویــروس کرونــا میجنگنــد ،مدافعــان
کشــاورزی همدســت بــه کار شــدند تــا بــا ویــروس ملــخ
نبــرد کننــد .طبــق مشــاهدات ،جمعیــت ملخهــای مهاجــم
در اســتانهای سیســتان و بلوچســتان ،بوشــهر و جنــوب

ملخها خود را برای حملهی همهجانبه به ما آماده کردهاند
و با تمام توان آمدهاند تا امنیت ما را تهدید کنند؛ اما فکر
میکنید ما دست روی دست میگذاریم؟
اســتان فــارس در ســال  98از دو ســال پیــش از آن بســیار
بیشــتر اســت .ملخهــا خــود را بــرای حملــهی همهجانبــه
بــه مــا آمــاده کردهانــد و بــا تمــام تــوان آمدهانــد تــا امنیــت
مــا را تهدیــد کننــد؛ امــا فکــر میکنیــد مــا دســت روی
دســت میگذاریــم؟
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«استراتژی تبدیل تهدید به فرصت از
دید مسئوالن این استان دور نمانده بود
و داشتند بر روی شکار ملخ و استفاده از
این حشره در تغذیهی دام و طیور ازجمله
شترمرغ تحقیق میکردند».

مبــارزه بــا ملــخ کــه بــرای مدافعــان کشــاورزی ،حداقــل
خطــرات را داشــته باشــد ،ذخیــره شــده اســت .همچنیــن
حــدود صــد دســتگاه سـمپاش پشــت تراکتــوری و  ...آمــاده
شــده اســت تــا بتوانیــم بــا ایــن آفــت در مــزارع مبــارزه و آن
را کنتــرل کنیــم.
اســتان فــارس هــم در مبــارزه بــا ایــن تروریســتها کــم
نگذاشــت و از همــان نخســتین روزهــای هجــوم ملخهــا
ســتاد مدیریــت بحــران تشــکیل جلســه داد و همـهی نهادهــا
و ســازمانهای اســتان گردهــم آمدنــد تــا بــا همدلــی و
وحــدت ،در مقابــل هجــوم ملخهــا صفآرایــی کننــد و
آنهــا را شکســت دهنــد.
در همیــن جلســهی مدیریــت بحــران بــود کــه ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی قــول داد از اعتبــارات ســه درصــد
نفــت و گاز ،بخشــی از اعتبــارات موردنیــاز را بهصــورت
نقــدی پرداخــت کنــد .ســازمان امــور عشــایر بــا تانکرهــای
آبرســانش و ســازمان محیطزیســت بــا موتورســیکلتهایش
در مناطــق صعبالعبــور پــایکار آمدنــد.

راه و شهرســازی و شــهرداریهایی هــم کــه مــورد تهدیــد
حملــهی تروریســتها قــرار داشــتند ،امکاناتشــان را بــرای
آمادهســازی فرودگاههایــی کــه نیــاز بــه کار عمرانــی دارنــد،
تخصیــص دادنــد .حتــی شــرکت پخــش فرآوردههــای نفتــی،
دل بــه دریــا زد و بــرای تهیـهی ســوخت تراکتورهــا و وســایل
الزم کمــک کــرد.
اســتان فــارس خــود را بــرای حملــهی ملخهــا بــه یــک
و نیــم میلیــون هکتــار از عرصههــای منابــع طبیعــی،
زراعــی و باغــی اســتان آمــاده کــرده بــود .ملخهــا هــم بــه
شهرســتانهای جنوبــی اســتان فــارس ازجملــه ُمهــر ،المــرد
و بخشــی از الر حملــه کردنــد .ســتاد بحــران هــم دســتور
آمادهبــاش چهــارده شهرســتان جنوبــی کــه ســال قبــل هــم
موردحملــهی ملــخ قــرار گرفتــه بودنــد ،صــادر کــرده بــود.
اســتراتژی تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت از دیــد مســئوالن ایــن
اســتان دور نمانــده بــود و داشــتند بــر روی شــکار ملــخ و
اســتفاده از ایــن حشــره در تغذیــهی دام و طیــور ازجملــه
شــترمرغ تحقیــق میکردنــد.
از کرمــان هــم خبــر حملــهی گســترده تروریســتهای
کوچــک بــه گــوش میرســید .مدافعــان کشــاورزی هــم
بــرای نبــرد بــا آنهــا آمــاده شــده بودنــد .مســئوالن جهــاد
کشــاورزی اســتان از امکانــات اســتان بــرای مقابلــه بــا ملــخ
صحرایــی گفتنــد کــه بهطــور نســبی بــه لحــاظ فنــی
آمادهانــد بهطوریکــه مقــداری ســم خریــداری کردنــد و
ســمپاشها و آمادگاههایشــان ،آمــاده هســتند کــه بســته
بــه حجــم ملخهــا ،مورداســتفاده قــرار بگیرنــد.
بــه گفتــهی مســئوالن در ســالهای  96و 97هــم مقابلــهی
خوبــی انجــام شــد و حتــی اجــازهی ورود ملخهــا بــه مــزارع
اســتان را ندادنــد.

پروندهویژه

در خوزســتان ،مســئوالن جهــاد کشــاورزی میگوینــد
کــه  ۱۲۳گــروه پایــش تشــکیل شــد کــه بــه دنبــال
تروریســتهای کوچــک بگردنــد و آنهــا را ردیابــی کننــد.
هفــده گــروه عملیاتــی هــم تشــکیل شــد تــا بــه جنــگ بــا
ایــن آفــت برونــد و بــا آنهــا مبــارزه کننــد .فکــر میکنیــد در
مبــارزه بــا ملخهــا نیــروی هوایــی نداریــم؟ بلکــه از زمیــن و
هــوا بــه سراغشــان رفتهایــم و در همیــن اســتان خوزســتان،
 ۲۳فــرودگاه ســمپاش آمــاده شــدند تــا در صــورت نیــاز
هواپیماهــای ســمپاش بتواننــد از ایــن فرودگاههــا بلنــد
شــوند و تروریســتهای کوچــک را تــار و مــار کننــد .از
مهمــات و تجهیــزات هــم چیــزی کــم نداریــم.
ّ
ً
مثـا در همیــن خوزســتان ،حــدود  ۳۲تــن ســموم موردنظــر
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نجات قربانیان تروریسم ملخی!
علیرغــم تروریســتهای تهدیدگــر امنیــت نظامــی کــه
هــر چنــد ســال یکبــار ســروکلهی یــک گــروه جدیدشــان
پیــدا میشــود ،تروریســتهای کوچــک تهدیدکننــدهی
امنیــت غذایــی هــر چنــد وقــت یکبــار ،بــا قــوا و نیــروی
بیشــتر برمیگردنــد و تخریــب مــزارع کشــاورزی کشــور را
بــا قــدرت بیشــتری انجــام میدهنــد .دیگــر آفــات گیاهــی
هــم در قالــب دیگــر گروهکهــای تروریســتی پــا بــه میــدان
میگذارنــد و باعــث اتفاقــات ناگــوار زیــادی میشــوند.
در طــول تاريــخ هــم آفــات گياهــي ازجملــه همیــن گــروه
تروریســتی ملخهــا و دیگــر همقطارانشــان خســارات جانــي،
اقتصــادي ،فرهنگــي و اجتماعــي زیــادی را بــراي بشــر در
نقــاط مختلــف جهــان رقــم زده اســت .بــرای اینکــه بهتــر
بدانیــم تروریســتهای کوچــک چطــور امنیــت غذایــی را
قربانــی میکنند،بهتــر اســت کــه ابتــدا امنیــت غذایــی را
تعریــف کنیــم.
میدانیــم دیــدگاه قدیمــی کــه در اجــاس جهانــی غــذا
در ســال  ۱۹۷۴مطــرح شــد ایــن بــود کــه امنیــت غذایــی،
افزایــش عرضــهی تولیــد غذاســت امــا ایــن تعریــف دیگــر
کاربــردی نیســت و نمیتوانــد تمــام جوانــب و تهدیدهــای
امنیــت غذایــی را بهخوبــی و در سراســر جهــان پاســخ دهــد؛
بنابرایــن ســازمان جهانــی غــذا معتقــد اســت دسترســی
گســتردهی مــردم ،در تمــام اوقــات بــه منابــع غــذای کافــی
و مغــذی و ســالم را میتــوان بهعنــوان امنیــت غذایــی

«به گفتهی کارشناسان ،هجوم این
تعداد ملخی که در سال  98به زمینهای
کشاورزی کشورمان حمله کردهاند
در چهل سال گذشته بیسابقه بوده
و تنها در سال  ،۱۳۴۰حملهی ملخها
به  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار هکتار زمین
کشاورزی آسیب زد».
دانســت.
در ایــن ســالها و در ایــران عزیزمــان ،دانشــمندان علــوم
کشــاورزی ســعی در مقاومســازی بذرهــا و محصــوالت کشــاورزی
در مقابــل هجــوم آفتهــا داشــتند امــا بدیهــی اســت کــه
تنهــا مقاومتــر کــردن محصــوالت کشــاورزی تنهــا راه نجــات
امنیــت غذایــی نیســت بلکــه بایــد تهدیدهــای امنیــت غذایــی
را شــناخت و بــا آنهــا مقابلــه کــرد .بــه گفت ـهی کارشناســان،
هجــوم ایــن تعــداد ملخــی کــه در ســال  98بــه زمینهــای
کشــاورزی کشــورمان حملــه کردهانــد در چهــل ســال گذشــته
بیســابقه بــوده و تنهــا در ســال  ،۱۳۴۰حمل ـهی ملخهــا بــه ۲
میلیــون و  ۵۰۰هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی آســیب زد.
حتــی در ســال  98هــم  ۲۰۰هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی
در معــرض خطــر قــرار داشــتند کــه مبــارزه جــدی بــا ملخهــا
در  ۳۸هــزار هکتــار از زمینهــای کشــاورزی انجــام گرفــت.

فصلنامه علمی دانشجویی گیاهپزشک ،شماره چهارم ،زمستان 99

46
پروندهویژه

رشح تصویر :نقشهی جهت حرکت گلههای ملخ از عربستان به سمت سواحل جنوب هرمزگان و بوشهر در بازهی زمانی  ۱۲تا  ۲۵اردیبهشت ( ۱۳۹۸امتیاز تصویر :فائو)

زمینهایــی کــه ارزش ریالــی محصوالتــی کــه در آنهــا
کشــت میشــود ،بــه گفتــهی رئیــس ســازمان حفــظ
نباتــات کشــور ،نزدیــک بــه  ۱۲۵هــزار میلیــارد تومــان
اســت .حالآنکــه شــاید بــا هزینـهی نزدیــک بــه  ۱۰میلیــارد
تومــان بتــوان بــا ملخهــا مبــارزه کــرد و ســرمایههای ملــی
کشــور را نجــات داد .نجــات چنیــن ســرمایهای میتوانــد بــه
دسترســی مــردم مــا بــه غــذا و تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور
کمــک شــایانی کنــد.

تقابلــی کــه ســالهای بیشــماری اســت کــه وجــود دارد
و وجــود خواهــد داشــت .در ایــن میــان نقــش دانشــمندان
گیاهپزشــک بهعنــوان فرماندهــان و متخصصــان ایــن نبــرد،
نقشــی درخــور توجــه و شایســته تقدیــر اســت .نیــاز داریــم
تــا بــا وارد شــدن یافتههــای جدیــد ایــن علــم بــه مراقبــت
بیشــتری از گیاهــان و محصــوالت زراعــی بپردازیــم تــا بــا
حفــظ نعمتهــای خــدادادی در جهــت حفــظ و بهبــود
امنیــت غذایــی کشــورمان ،گامهــای مؤثــری برداریــم.

مدافعان کشاورزی را دریابیم!

منابع

ملخهــای صحرایــی هرســال بــه کشــور مــا حملــه
میکننــد .هرســال بــرای مقابلــه بــا اثــر مخــرب آنهــا
میلیاردهــا تومــان هزینــه میشــود امــا ایــن هزینههــا
تنهــا هزینههایــی نیســتند کــه بــر پیکــر کشــاورزی و
امنیــت غذایــی مــا تحمیــل میشــوند .چــه بســیار مــزارع
و محصــوالت کشــاورزی کــه بــه دلیــل کـمکاری یــا ناآگاهــی
ممکــن اســت تخریــب شــوند و کشــاورزان ضــرر کننــد و
چــه بســیار مــواد شــیمیایی و ســمها کــه ممکــن اســت
بــر کشــاورزان عزیــز و خانوادههایشــان اثــر مخــرب بگــذارد.
امــروز همانطــور کــه مدافعــان ســامت در جبهــهی
مبــارزه بــا کرونــا در حــال نبــرد هســتند ،مدافعــان امنیــت
غذایــی کشــور نیــز بــا ویــروس ملــخ پنجــه بــه پنجهانــد.

 .1گــزارش ســازمان جهانــی فائــو ،شــماره  ۴۹۵و -۴۹۶
منتشــر شــده در دی و بهمــن ۱۳۹۸
 .2خبــر ســایت روزنامــه دنیــای اقتصــاد -شــماره -۳۵۱۶۴۳۴
منتشــر شــده در  ۲۹فروردیــن ۱۳۹۸
 .3اخبــار خبرگــزاری ایســنا بــه شــمارههای ۹۸۱۲۰۴۰۳۳۱۵
و  ۹۸۱۲۰۴۰۳۱۹۱در  ۴اســفند  ۹۸۱۲۰۵۰۳۸۶۸ ،۱۳۹۸و
 ۹۸۱۲۰۵۰۳۵۲۵و  ۹۸۱۲۰۵۰۳۷۰۱منتشــر شــده در ۵
اســفند ۱۳۹۸
 .4خبــر خبرگــزاری ایرنــا بــه شــماره  ۸۳۳۲۱۸۰۰منتشــر
شــده در  ۳۱اردیبهشــت  ۱۳۹۸و  ۸۳۵۱۸۸۲۴در  ۲۳مهــر
۱۳۹۸
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(عضو هیئتعلمی گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
امید اتقیا
دانشجوی دکرتی بیامری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

omidatghia@ut.ac.ir
 بــا ســام و احتــرام ،آقــای دکتــر لطفــ ًاخودتــان را کامــل بــرای دوســتان معرفــی
بفرماییــد.
 +ســام .علیرضــا صبــوری هســتم .اســتاد
گــروه گیاهپزشــکی دانشــگاه تهــران .متولــد اســتان
مازنــدران ،شهرســتان نوشــهر در ســال  .1347تــا
دورهی متوســطه را در شهرســتان نوشــهر ســپری کــردم
و در ســال  1366وارد دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز در
رشــتهی گیاهپزشــکی شــدم .ســال  1370بــا رتبــهی
 3وارد دانشــگاه تربیــت مــدرس در مقطــع کارشناســی
ارشــد شــدم و در ســال  1373از آنجــا فارغالتحصیــل
شــدم .در همــان ســال بهعنــوان نفــر نخســت کنکــور
دکتــری و در همــان دانشــگاه پذیرفتــه شــدم و در ســال
 1377فارغالتحصیــل شــدم .دورهی ســربازی را در
دانشــگاه تهــران گذرانــدم بهعنــوان اســتاد دانشــگاه .در
ســال  1377بهعنــوان هیئتعلمــی دانشــگاه تهــران
پذیرفتــه شــدم و در ســن  39ســالگی بــه مرتبــهی
اســتادی ارتقــا یافتــم.
 دوران دانشجویی شما چگونه گذشت؟ +دورهی کارشناســی در ســال  1366در اهــواز

بــا دوران جنــگ تالقــی داشــت امــا بــاز هــم بهتریــن
خاطــرات بنــده مربــوط بــه همان دوران اســت .شــرایطی
کــه مــا در آن زمــان در دوران جنــگ داشــتیم بــرای
خیلیهــا باورکردنــی نبــود کــه مــا چطــور آن شــرایط
را تحمــل میکردیــم .اتفاقــات زیــادی میافتــاد .یکــی
از اتفاقاتــی کــه خیلــی باعــث خوشــحالی مــا میشــد
تعطیلــی کالسهــا در زمــان حملــه از جبه ـهی جنــوب
بــود .سرســرای دانشــکدهی کشــاورزی خیلــی بــزرگ و
محــل اســتقرار نیروهــا بــود و مــا حتــی از زمــان حملــه
هــم مطلــع میشــدیم .یکبــار یــک هفتــه تعطیــل
شــدیم.
مــورد بعــدی کمبــود امکانــات بــود .در یــک خوابــگاه
بــا  90اتــاق فقــط  12اتــاق کولــر داشــت ،آنهــم در
شــرایط اهــواز .همــه در نمازخانــه جمــع میشــدیم و
همانجــا درس میخواندیــم .آنقــدر هــوا گــرم بــود
کــه فقــط بــرای چــای خــوردن میرفتیــم اتــاق
خودمــان .ســال رحلــت امــام امتحانــات عقــب افتــاد و
تــا  5مــرداد امتحــان داشــتیم .آنقــدر هــوا گــرم بــود
صبــر میکردیــم تــا  11شــب کــه آب ولــرم بشــود کــه
بتوانیــم برویــم حمــام .خوابــگاه  90اتاقــه  2آبســردکن
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داشــت کــه تــا دانشــجوها برگردنــد تبدیــل میشــد بــه
آبگــرم کــن! پیشــنهاد شــد از  5بعدازظهــر قالبهــای
یــخ بیاورنــد بگذارنــد داخــل خوابــگاه 5 .تــا  8قالــب یخ
کــه اواخــر طــوری شــده بــود کــه یــخ اضافــه میآمــد.
آن زمــان در دانشــگاه شــهید چمــران ،دانشــکده
کشــاورزی خــودش رســتوران داشــت کــه بــه خواهــران
تحویــل داده شــده بــود و مــا مجبــور بودیــم برویــم
رســتوران مرکــزی کــه در یکزمــان کوتــاه بیــن
ســاعت  11:15تــا  13:30ازدحــام جمعیــت خیلــی
زیــاد میشــد و بایــد زمــان زیــادی در صــف منتظــر
میماندیــم تــا بتوانیــم غــذا بخوریــم .آن زمــان دکتــر
شــمس مســئول بخــش امــور دانشــجویی کل دانشــگاه
بــود .اواخــر دوران کارشناســی در اهــواز معمــوالً چــون
هــوا خیلــی گــرم میشــد از خــرداد بــرای فرجههــا
کالسهــا را تعطیــل میکردیــم تــا زمــان امتحانــات
کــه تیــر بــود .یکبــار کــه دانشــجوها میخواســتند
کالسهــا را تعطیــل کننــد ،ایشــان گفتنــد چــرا
بهجــای اســتفاده از امکانــات میخواهیــد کالسهــا
را تعطیــل کنیــد .مــن گفتــم نــه اینطــور کــه شــما
میگوییــد نیســت .بعدهــا کــه ایشــان را حضــوری

مالقــات کــردم علــت حرفــم را پرســیدند واقعیــت را
گفتــم .رســتوران دانشــجویی را مثــال زدم کــه بــرای
غــذا خــوردن بایــد یــک ســاعت و خــردهای در صــف
منتظــر بمانیــم .گفتــم دانشــجوهایی کــه ســاعت 10
کالس دارنــد و دانشــجوهایی کــه کالس ندارنــد همــه
ســاعت  11:30میآینــد رســتوران و ازدحــام جمعیــت
زیــاد میشــود .اگــر رســتوران را یــک ربــع زودتــر بــاز
کننــد دانشــجوهایی کــه کالس ندارنــد زودتــر بــرای
غــذا گرفتــن میآینــد و مشــکل ازدحــام جمعیــت حــل
میشــود .ایشــانهــم دســتور همیــن کار را دادنــد و
مشــکل ازدحــام جمعیــت حــل شــد .بااینحــال کــه
زمــان جنــگ بــود و امکانــات کــم بــود ولــی جــو بســیار
صمیمــی داشــتیم.
در دورهی کارشناســی ارشــد  6نفــر و در دورهی دکتــری
 4نفــر بودیــم در دانشــگاه تربیــت مــدرس .دانشــگاه
تربیــت مــدرس آن زمــان هیئتعلمــی نداشــت و
اســتادان از جاهــای دیگــر میآمدنــد .خاطــرم هســت
دکتــر نــوری کــه متخصــص اکولــوژی بودنــد یــک هفتــه
در میــان پنجشــنبه یــا جمعــه میآمدنــد و از ســاعت
 8صبــح تــا حــدود  6-5عصــر تدریــس میکردنــد .آن
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زمــان دانشــگاه تربیــت مــدرس درحالتوســعه بــود.
دانشــکده کشــاورزی آن در پــل گیشــا بــود و در ســال
 73بــه پیــکان شــهر انتقــال پیــدا کــرد و نیــرو جــذب
کردنــد و توســعه یافــت.
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 آیا الگوی اخالقی یا علمی خاصی داشتید؟ +بلــه دو نفــر در زندگــی مــن خیلــی تأثیرگــذار
بودنــد .یکــی جنــاب آقــای دکتــر کریــم کمالــی کــه
دورهی لیســانس بــا ایشــان کالس داشــتم و از اســتادان
خــوب و برجســته دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز بودنــد.
در دانشــگاه تربیــت مــدرس هــم ایشــان حضــور داشــتند
و مــن دورهی کارشناســی ارشــد پایاننامــه و دورهی
دکتــری رســاله خــودم را بــا ایشــان گذرانــدم.
همچنیــن جنــاب آقــای دکتــر ابراهیــم باقــری زنــوز
کــه در اینجــا رئیــس مــوزه بودنــد کــه ایشــانهــم در
دانشــگاه تربیــت مــدرس تدریــس میکردنــد و همــواره
مدیــون محبتهــای ایشــان هســتم.
 چگونه وارد دانشگاه تهران شدید؟ +دانشــجوی ســالهای اول دکتــری بــودم کــه تــازه
داشــتم جایابــی میشــدم .آن زمــان چــون بورســیهی
وزارت علــوم بــودم بایــد از یــک دانشــگاهی پذیــرش
مــیآوردم کــه هیئتعلمــی آن دانشــگاه پــس از
دانشآموختگــی شــوم وگرنــه خــود وزارت علــوم محــل
خدمــت را تعییــن میکــرد .بنــده قصــد رفتــن بــه
دانشــگاه مازنــدران را داشــتم کــه نشــد .اوایــل دورهی
دکتــری دکتــر باقــری در ایــن مــورد از مــن پرســیدند
کــه مــن گفتــم میخواهــم بــروم دانشــگاه گیــان .خــود
وزارت علــوم اول گیــان و بعــد شــاهرود را بــرای مــن در
نظــر گرفتــه بودنــد کــه ظرف مدتــی بایــد از یکــی از این
دو دانشــگاه پذیــرش میگرفتــم وگرنــه خودشــان یکــی
را انتخــاب میکردنــد .دکتــر باقــری پرســیدند دوســت
داری بیایــی دانشــگاه تهــران؟ کــه مــن برایــم باورکردنــی
نبــود .آن زمــان دانشــگاه تهــران جــو خــاص خــودش
را داشــت و هرکســی نمیتوانســت وارد آن شــود امــا
دکتــر باقــری بنــده را میشــناختند .بنــده هــم مقــاالت

خارجــی داشــتم کــه آن زمــان خیلــی مرســوم نبــود.
در نهایــت پذیرفتــم و درخواســت نوشــتم .رئیــس بخــش
مرحــوم دکتــر مرتضــی اســماعیلی بودنــد کــه قــرار بــود
بــا بنــده مصاحبــه کننــد .زمــان مصاحبـهی مــن ،دکتــر
رســولیان ،دکتــر باقــری و دکتــر اســماعیلی حضــور
داشــتند .دکتــر باقــری از اســاتید ممتــاز و پیشکســوت
دانشــگاه تهــران بودنــد کــه شــروع بــه صحبــت و تعریــف
از مــن کردنــد و گفتنــد مــن ایشــان را میشناســم و
ســؤالی نــدارم .دکتــر اســماعیلی هــم همیــن را گفتنــد.
دکتــر رســولیان یــک ســؤال پرســیدند و دکتر اســماعیلی
صورتجلســه کردنــد .مــن از ســال  74آمــدم دانشــگاه
تهــران بهعنــوان حقالتدریــس .دکتــر باقــری آفــات
انبــاری تدریــس میکردنــد و عملیــات درس را بــه بنــده
دادنــد.
ســال  1375در اینجــا بــرای پنــج دانشــجو کنــه
شناســی ،یــک واحــد تئــوری و یــک واحــد عملــی
تدریــس میکــردم .در ســال  75وزارتخانــه بــه مــن
گفــت کــه یــا بایــد شــاهرود را انتخــاب کنــی یــا گیــان
را و مــن همــان موقــع درگیــر پیشــنهاد دکتــر باقــری
شــدم و تــا نامــه بــه وزارتخانــه برســد طــول کشــید .مــن
رفتــم وزارتخانــه و گفتــم کــه مــن از دانشــگاه تهــران
اعــام نیــاز میگیــرم اگــر یــک مــدت دســت نگهداریــد.
یــک هفتــه بعــد از پایــان موعــد یکماهـهی مــن ،نامــه
اعــام نیــاز را بــردم وزارتخانــه امــا یــک هفتــه قبلــش
حکــم مــن را بــرای دانشــگاه گیــان زده بودنــد و الزم
بــود دانشــگاه گیــان بــه مــن عــدم نیــاز بدهــد تــا
اعــام نیــاز دانشــگاه تهــران بــه جریــان بیفتــد .اعــام
عــدم نیــاز از طــرف دانشــگاه گیــان هــم ســخت بــود
چــون بهمنزلــهی عــدم نیــاز بــه نیــرو بــرای دانشــگاه
محســوب میشــد.
مــن نزدیــک دو ســال در حــال رفتوآمــد بــه گیــان
بــودم .بــا آقــای دکتــر صحراگــرد صحبــت کــردم و
مســاعدت کردنــد کــه از گــروه گیاهپزشــکی آنجــا عــدم
نیــاز بگیــرم .عــدم نیــاز را بــردم وزارتخانــه و گفتنــد
اعــام نیــاز دانشــگاه تهــران مربــوط بــه  2ســال پیــش
اســت و اآلن معتبــر نیســت و الزم اســت مجــددا ً اعــام
نیــاز گرفتــه شــود و مجــددا ً اعــام نیــاز زده شــد .یکــم
آذر  1377شــروع بــه کار کــردم.
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 چــرا رشــته گیاهپزشــکی؟ و آیــا اگــر بــهعقــب بازگردیــد بازهــم همیــن رشــته را انتخــاب
میکنیــد ؟
 +مــن اگــر قــرار باشــد یکبــار دیگــر بــه عقــب
بازگــردم بــاز هــم گیاهپزشــکی را انتخــاب میکنــم و
همیــن مســیر را دوبــاره طــی میکنــم .ســعی میکــردم
اســتفاده بیشــتری بکنــم و اشــتباهات کمتــری داشــته
باشــم .البتــه مــن زمانــی کــه رشــته گیاهپزشــکی را
انتخــاب کــردم خیلــی اطالعاتــی در مــورد ایــن رشــته
نداشــتم .دوســت بــرادرم کــه دانشــگاهی بــود بــرای مــن
انتخــاب رشــته کــرده بــود و ایشــان گیاهپزشــکی را بــا
گیاهــان دارویــی اشــتباه گرفتــه بــود و اصـ ً
ا نمیدانســت
دانشــگاه شــهید چمــران در زمینــه گیاهپزشــکی قــوی
اســت و کال یکجــا را بــرای گیاهپزشــکی زده بــود .آن
ســالها دانشــجویان شــهید چمــران قبولــی زیــادی در
مقطــع کارشناســی ارشــد داشــتند امــا خــدا واقعـاً خــوب
خواســت و مــن واقع ـاً همیــن مســیر را دوبــاره میآمــدم
بــدون هیــچ شــکی .خیلــی راضــی هســتم و واقعــاً بــه
گیاهپزشــکی عشــق مــیورزم.
ازنظــر شــما یــک دانشــجوی گیاهپزشــکیبایــد چــه ویژگیهایــی داشــته باشــد کــه
بتوانــد در آینــده فــردی بــا علــم و موفــق باشــد؟
اگــر بخواهیــم دانشــجوهای اآلن را با دانشــجویان
ســابق مقایســه کنیــم چــه تفاوتــی دارنــد؟
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دکتــر اســماعیلی دو طــرح داشــتند .یکــی کلینیــک
گیاهپزشــکی بــود کــه مجــوز آن خــرداد  1378گرفتــه
شــد .هــدف ایــن بــود کــه دانشــجویان گیاهپزشــکی
مثــل دانشــجوهای انتــرن پزشــکی تجربــه عملــی هــم
کســب کننــد .دکتــر خــرازی مدیــر گــروه وقــت مکاتبــات
را انجــام دادنــد و بنــده هــم پیگیریهــای الزم را انجــام
دادم .نخســتین مجــوزش بــه نــام دکتــر خــرازی بــود.
دوم ایجــاد مرکــز کامپیوتــر بــرای دانشــجوها بــود .آن
زمــان مرکــز کامپیوتــر را در اتــاق آقایــان دانشــجو فعلــی
راهانــدازی کردیــم .متأســفانه شــش مــاه بعــد از ایــن دو
پیشــنهاد ،دکتــر اســماعیلی فــوت کردنــد.

 +اآلن دانشــجوها بیانگیــزه شــدهاند .شــرایط
اجتماعــی و جامعــه تأثیرگــذار اســت .اآلن هــم
دانشــجوهای بااســتعداد داریــم .قبـ ً
ا اینطــور نبــود کــه
همــه دنبــال مــدرک گرفتــن باشــند و مدرکگرایــی
بعدهــا ایجــاد شــد .درگذشــته شــرایط متفــاوت بــود و
دانشــجوها انگیــزه داشــتند .دانشآموختــه کــم بــود
و نیــاز وجــود داشــت؛ بنابرایــن اگــر کســی مدرکــی
میگرفــت حتــی اگــر ادامــه هــم نمــیداد بــاز هــم
شــغل برایــش وجــود داشــت چــون نیــاز وجــود داشــت.
آنقــدر شــرایط اجتماعــی متغیــر نبــود و خودمــانهــم
قانــع بودیــم .مــن خــودم فرزنــد کشــاورز هســتم .شــاید
خیلیهــا بــاور نکننــد امــا مــن آن زمــان در اهــواز بــا
ماهــی هــزار تومــان زندگــی میکــردم و یــک مقــدار
هــم کار دانشــجویی انجــام م ـیدادم کــه کمکخرجــم
بــود .تقریب ـاً همــه همیــن شــرایط را داشــتند و ســعی
میکردیــم پــول خانــواده را هــدر ندهیــم.
مــن اگــر درس نمیخوانــدم پــول خانــواده را هــدر داده
بــودم .واقعــاً همــه ســعی میکردنــد بــا حداقلهــا
بســازند .مــن فکــر میکنــم اآلن دانشــجوها از
خانوادههایشــان خیلــی متوقــع هســتند .ضمــن اینکــه
شــرایط اجتماعــی اآلن هــم تأثیرگــذار اســت و طبیعت ـاً
انگیــزه درس خوانــدن و دانســتن را کــم میکنــد.
مــن در مــورد خــودم چیــزی کــه اتفــاق افتــاد در دورهی
ارشــد فهمیــدم کــه چــرا درس میخوانــم .قســمت
پژوهشــی انگیــزه بســیار مضاعفــی بــه مــن داد و درس
را بــرای اینکــه بیشــتر بدانــم بخوانــم نــه بــرای نمــره.
مــن اآلن هــم بــه دانشــجوها میگویــم شــما درس را
نخوانیــد بــرای اینکــه شــغلی پیــدا کنیــد ،بلکــه بخوانید
بــرای اینکــه بیشــتر بدانیــد .اگــر بخوانیــد بــرای اینکــه
بیشــتر بدانیــد قطع ـاً یکجایــی میتوانیــد آن را بــه کار
بگیریــد .پــس میشــود ،بهشــرط آنکــه وارد بشــویم و
بــه تئــوری بســنده نکنیــم.
انگیــزه و تــاش فاکتورهــای مهمــی هســتند .نبایــد
زود تســلیم شــد و بایــد خودشــان را بــاور کننــد و وارد
بشــوند .درگذشــته کســانی وارد رشــتهی کشــاورزی
میشــدند کــه خودشــان بچــه کشــاورز بودنــد و از
کشــاورزی چیــزی میدانســتند و کمتــر کســی بــود کــه
از کشــاورزی چیــزی ندانــد امــا اآلن اینطــور نیســت.
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افــراد یــک تجربـهی اولیــه را هــم ندارنــد و ممکــن اســت
اصـ ً
ا عالقهمنــدی هــم ایجــاد نشــود .ایجــاد عالقهمنــدی
مهــم اســت .مــن نــه آمــوزش کامپیوتــر دیــدم ،نــه زبــان
و نــه مقالهنویســی .همــه اینهــا را تمریــن کــردم و
بهصــورت آزمونوخطــا یــاد گرفتــم .ســعی میکــردم
از هــر مقالــه مشــترکی کــه بــا دانشــمندان خارجــی
میدهــم چیــزی یــاد بگیــرم .دانشــجوها اگــر بخواهنــد
واقعـاً میشــود ولــی بایــد وقــت صــرف کــرد .نســل اآلن
حوصلـهی هیچچیــز را نــدارد و مقــداری حــق هــم دارد.

 +بــه چنــد چیــز میشــود افتخــار کــرد .یکــی اینکــه
شــما وقتــی وارد دانشــگاه تهــران میشــوی دانشــگاه
تهــران چیــزی اســت کــه بهعنــوان نمــاد آمــوزش عالــی
کشــور همیشــه میتــوان بــه آن افتخــار کــرد .اســتاد
خــوب هــم نعمــت بزرگــی اســت که مــن بســیار داشــتم.
همیشــه بــه وجــود آن بزرگــواران افتخــار میکنــم .یکــی
دیگــر از چیزهــای کــه میتــوان بــه آن افتخــار کــرد
دانشــجوی قــویای اســت کــه میتــوان تربیــت کــرد و
بهعنــوان باقیاتالصالحــات اســت .پیشــرفت دانشــجوهای
مــن پیشــرفت مــن هــم بهحســاب میآیــد و مــن بــه
آنهــا افتخــار میکنــم.
دکتــر کمالــی جملــه زیبایــی گفــت کــه همیشــه در
ذهــن مــن اســت :اگــر دانشــجو بــر اســتادش پیشــی
نگیــرد در آن صــورت علــم بایــد درجــا بزنــد .طبیعتـاً مــا
بایــد قدرتــی داشــته باشــیم کــه دانشــجوهای بهتــر از
خودمــان پــرورش دهیــم .بایــد کســی از سیســتم مــن
بیــرون بــرود کــه قویتــر از خــودم باشــد .پــس مــا بایــد
علــم را ارتقــا دهیــم .افتخــار بعــدی ،داشــتن همــکار
خــوب اســت کــه یــک نعمــت اســت.
همــکاری کــه سینرژیســت بشــود بــرای شــما واقعــاً
باعــث افتخــار اســت .اینکــه همــکار مــن شــخصیت
برجســتهای باشــد باعــث افتخــار بنــده اســت و همیــن
افــراد میتواننــد بــه انســان انــرژی بدهنــد .همچنیــن
خانــواده (همســرم و دختــرم) کــه تمــام پیشــرفتهایم
را مدیــون ایــن دو نفــر هســتم.

 +بلــه بهخصــوص سیســتماتیک .مــن روی گــروه
خاصــی از کنههــا کار میکنــم .کنههــای خشــکی زی
کــه مرتبــط بــه کنتــرل بیولوژیــک هــم هســتند و یــک
گــروه کام ـ ً
ا پیچیــدهای اســت.
تعــداد متخصــص آن در دنیــا کــم اســت و خوشــبختانه
در ایــن زمینــه حرفــی بــرای گفتــن دارم .تعــداد
متخصصیــن فعــال در ایــن زمینــه  10-12نفــر بیشــتر
نیســتیم.

عوامــل موفقیــت شــما بــه نظــر خودتــان چــهچیزهایــی بــوده اســت؟

 میانه شما با ورزش چطور است؟ +مــن یکزمانــی بهصــورت حرف ـهای فوتبــال بــازی
میکــردم ،امــا گذاشــتم کنــار.
 تفریح موردعالقه شما چیه؟ +رفتــن بــه شــمال ،فوتبــال نــگاه کــردن ،یــک
تفریــح مــن هــم همیــن کار علمــی اســت و از انجــام آن
لــذت میبــرم .یکجملــهای از حضــرت علــی (ع) کــه
مــن واقعـاً بــه آن اعتقــاد دارم :بهتریــن تفریح کار اســت.
مــن هــرروز ســرکارم تفریــح میکنــم.
 زمینهی پژوهشی تحقیقی موردعالقه شما همینکنه شناسی است؟

 در کارتــان بیشــتر از همــه بــه چــه چیــزیافتخــار میکنیــد؟

 +در وهلـهی اول اســتادانم .همـهی کســانی کــه بــه
مــن چیــزی یــاد دادنــد کــه بــا توجــه بــه موضــوع ممکن
اســت کســی بیشــتر یــا کســی کمتــر .هم ـهی اســتادان
از ابتــدا تــا اآلن و نهفقــط کســانی کــه اســتاد مســتقیم
بودنــد .حتــی کســانی کــه بــا حمایــت و ایدههایشــان
بــه مــن کمــک کردنــد .خانــواده کــه تمــام موفقیتهایــم
را مدیــون آنهــا هســتم .همینطــور همــکاران گــروه و
حمایتهایشــان.
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در مــورد انجمــن کنــه شناســی مختصــریتوضیــح دهیــد.

به اهدافتان در انجمن رسیدید؟ +بــه تعــداد زیــادی بلــه؛ امــا دردی را کــه همــه
انجمنهــا بــه آن مبتــا هســتند مــا هــم مبتــا هســتیم.
اینکــه همــهی اعضــا فقــط از انجمــن توقــع دارنــد
ولــی خودشــان وقــت کافــی نمیگذارنــد .همینطــور
اعضــای هیئتمدیــره وقــت کمتــری بــرای انجمــن
میگذارنــد و وقتــی کارهــا بــر عهــدهی یــک یــا دونفــر
باشــد طبیعت ـاً کارهــا خــوب پیــش نخواهــد رفــت امــا
کارهــای بزرگــی هــم انجــام شــد .یکــی همــان کنگــرهی
بینالمللــی کنهشناســی کــه در ایــران برگــزار کردیــم.
یکــی هــم راهانــدازی مجلــهی بینالمللــی اســت.
ســردبیر آنهــم خــودم هســتم .همــه هــم در دنیــا
مجلــهی انجمــن کنهشناســی را بهعنــوان یکــی از
مجــات خــوب میشناســند و کامــ ً
ا مطــرح اســت.
 آقــای دکتــر میدانــم کــه ارتباطــات جهانــیزیــادی داریــد .درمــورد داوریهایــی کــه در
مجــات انجــام میدهیــد ،کنگرههایــی کــه
شــرکت کردیــد و روابطــی کــه داریــد ،مختصری
توضیــح دهیــد؟
 +مــن در حــدود هشــت یــا نــه مجلـهی بینالمللــی،
عضــو هیئــت تحریریــه هســتم .در یکــی از آنهــا کــه
مربــوط بــه آکادمــی علــوم اســلواکی اســت و مجلــه
بیولوژیــا ( )Biologiaمــن دبیــر تخصصــی کنهشناســی

 تحریمها که تأثیری نداشته؟ +خیــر ،آنقــدر روابطمــان صمیمــی اســت و تعامــل
داریــم کــه تحریمهــا تأثیرگــذار نبــوده اســت .ســایت
مجلــه بینالمللــی اســت و  serverآن مربــوط بــه خــارج
از کشــور اســت ،امــا چــون باهــم همــکاری داریــم
میتوانیــم بهصــورت رایــگان از ســایت اســتفاده کنیــم.
 سخن پایانی +اینکــه واقع ـاً از انجمــن علمــی دانشــجویی گــروه
بایــد سپاســگزاری کنیــم کــه در ســالهای اخیــر بــا
حمایــت مدیریــت اســبق گــروه گیاهپزشــکی ،جنــاب
آقــای دکتــر جواننیکخــواه فعالتــر شــده اســت و
فعالیتهــای خوبــی دارد صــورت میگیــرد و جــای
تشــکر دارد.

52
مصاحبه

 +مــا زمانــی کــه دانشــجو بودیــم بــه آقــای دکتــر
کمالــی در ایــن خصــوص پیشــنهاد کردیــم .ایشــان
گفتنــد اآلن تعــداد مــا بهانــدازهای نیســت کــه انجمــن
تشــکیل دهیــم .نهایتــاً ســال  1378انجمــن را ایجــاد
کردیــم .همینجــا در دانشــکده مجمــع گذاشــتیم کــه
انتخابــات انجــام شــود .هــدف مــاهــم ایــن بــود کــه
بتوانیــم کارهــای هــدف¬داری بــرای کنــه شناســان
انجــام دهیــم.

هســتم .کنگــرهی بینالمللــی کنهشناســی کــه هــر
چهــار ســال برگــزار میشــود و در دفعــهی قبــل کــه
در ترکیــه بــود ،بنــده عضــو کمیتــهی علمــی بــودم و
بــرای کنگــرهی بعــدی هــم کــه در نیوزلنــد اســت عضــو
کمیتــهی اجرایــی هســتم.
روابــط بینالمللــی و همکاریهــای زیــادی دارم .در
حــال حاضــر یــک طــرح بینالمللــی دارم بــا یــک
همــکاری در روســیه .یــک طــرح بینالمللــی دیگــر هــم
داشــتم کــه گوشـهای از آن را مرکــز مطالعــات علمــی و
بینالمللــی کمــک کــرد و تمــام شــد .اآلن هــم طــرح
ارســموس پــاس دارم بــا لهســتان و قــرار اســت یــک
اســتارت آپ کاری را بزنیــم بــرای ترکیــه کــه یــک
ســالی بــروم ترکیــه و تدریــس و پژوهــش داشــته باشــم.
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عکاسی از زاویهی دوربین

عکاسی

53

گیاهپزشک

عالئم خسارت مگس مینوز جالیز
( )Liriomyza trifoliiروی کدو تنبل
صیفی کاری شهر ری ،روستای عامدآور
ارسالی از مائده حیدرنژاد

کنهی شکارگر از خانوادهی
 Machrochelidaeروی الرو مگس
رسباز سیاه
ارسالی از فهیمه رستگار

شتهی انار ()Aphis punicae
روستای شلمزار کرج
ارسالی از رقیه غریب رضا

شته روی گیاه بامیه
صیفیکاری شهر ری ،روستای عامدآور
ارسالی از مائده حیدرنژاد
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بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه
گیاهــان گــروه بریهــا در ســامت
انســان و خــواص دارویــی فــوق
العــاده آنهــا ،و بــا عنایــت بــه
اینکــه جــای ایــن گــروه گیاهــی
در کشــور خالــی بــود ،شــرکت
در ســالهای اخیــر فعالیــت
خــود را بــر تولیــد ایــن گــروه
گیاهــی متمرکــز کــرد .پایههــای
مــادری دارای شناســنامه را از
شــرکتهای معتبــر خارجــی وارد
کــرده و ســپس بــا روش کشــت
بافــت آنهــا را تکثیــر و نهالهــای
تولیــدی (بلوبــری ،رزبــری ،لــوگان
بــری و  ).....را در اختیار عالقمندان
بخــش باغبانــی قــرار داده اســت و
بــر أســاس گــزارش رســمی وزارت
جهــاد کشــاورزی ،تنهــا شــرکت
موفــق در تولیــد نهــال بلوبــری در
ایــران اســت.

شرکت دانش بنیان

سلول فناور دارو

عکاسی

شــرکت دانــش بنیــان
ســلول فنــاور دارو در
ســال  1392بــا همــکاری
جمعــی از متخصصــان علــوم
گیاهــی شــکل گرفــت .ایــن
شــرکت در پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران و
از نظــر فیزیکــی در پردیــس
کشــاورزی و منابــع طبیعــی
دانشــگاه تهــران در کــرج
مســتقر اســت .شــرکت در
طــی ســالهای فعالیــت
خــود از فــراز و نشــیبهایی
عبــور کــرده اســت کــه اهــم
آن بــه شــرح زیــر اســت.

روند فعالیتهای شرکت از آغاز تا کنون
• تولیــد و فــروش دانــش فنــی و پروتــکل تولیــد نهــال کشــت بافتــی
بــه ســایر شــرکتها و افــراد حقیقــی
• تولید نهال کشت بافتی به سفارش سازمانها و موسسات
• مشارکت در طرحهای پژوهشی جهاد کشاورزی
• تولید نهال و پایههای رویشی
• تمرکــز بــر تولیــد نهــال کشــت بافتــی خانــواده بریهــا (بلوبــری،
رزبــری و  )..در ســالهای اخیــر
• تهیــه منابــع علمــی ،جــزوات آموزشــی و کارگاههــای آموزشــی
بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتانها

نگاهتخصصی
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فعالیتهای فعلی شرکت
• تنهــا تولیــد کننــده مجــوز دار نهــال انــواع واریتــه هــای گیاهــان خانــواده بــری
شــامل بلوبریهــا ،رزبریهــا ،گوجــی بریهــا ،بلــک بریهــا ،لــوگان بــری،
ردکارنــت در ایــران بــا تــوان تولیــد یــک میلیــون اصلــه نهــال در ســال

• عقد تفاهمنامه با موسسه علوم تحقیقات باغبانی در طرحهای پژوهشی

• مشارکت در طرحهای پژوهشی
• مشــاوره در احــداث و نگهــداری بــاغ بــری هــا بــرای مشــتریها :آقــای نبــی زاده ،شــرکت پویــا
فــرآوران کوثــر ،رویــان پژوهــش آذربایجــان و .....
• عضو کارگروه تخصصی بریها در وزارت جهاد کشاورزی

• عضو کمیته آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در آموزش کاشت و پرورش انواع بریها

برخی موفقیتها و افتخارات شرکت

• تولید کننده برتر ملی در بخش تولید نهال کشت بافتی ()۱۳۹۹
• شرکت دانش بنیان با سطح  ۱تولید صنعتی
• انجام بخش پژوهشی پایاننامه حدود ده دانشجوی دکتری دانشگاههای مختلف کشور در شرکت
• انجام بخش پژوهشی پایان نامه حدود بیست دانشجوی کارشناسی ارشد
• تنها ست آپ کننده بیوراکتور کشت بافتی در ایران
• تنهــا تولیــد کننــده تخصصــی ارقــام بریهــا در ایــران بــر اســاس گــزارش رســمی وزارت جهــاد کشــاورزی ســال ۱۳۹۸
و نامــه موسســه تحقیقــات و ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال ۱۳۹۹
• دریافت دهها لوح تقدیر در جشنوارهها و مجامع علمی
• مشــاور علمــی شــرکتهای مختلــف بیوتکنولــوژی و کشــت بافتــی نظیــر :شــرکت رویــان پژوهــش آذربایجــان،
شــرکت ایتــا صــدرا قزویــن ،شــرکت فجــر اصفهــان و ...

