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ــتم.  ــاد هس ــرم آب ــد 1364 در خ ــد متول ــد محمودون ــن محم م
ــم  ــکان کردی ــل م ــم نق ــه ق ــدرم ب ــر کار پ ــه خاط ــال 68 ب در س
ــان  ــتان را در هم ــی و دبیرس ــی، راهنمای ــع ابتدای ــام مقاط و تم
ــگاه  ــکی دانش ــته گیاه پزش ــال 82 در رش ــدم. در س ــهر گذران ش
ــام  ــس از اتم ــه پ ــال 86 بالفاصل ــدم و در س ــه ش ــان پذیرفت زنج
دوره کارشناســی، بــرای گذرانــدن مقطــع کارشناســی ارشــد وارد 
دانشــگاه شــاهد شــدم و در ســال 88 از پایــان نامــه ارشــدم دفــاع 
ــرای  ــان ب ــتعدادهای درخش ــهمیه اس ــا س ــال 90 ب ــردم. در س ک
تحصیــل در مقطــع دکتــری وارد دانشــگاه تربیــت مــدرس شــدم و 

ــان رســاندم. ــه پای ــن دوره را ب ــم ای ــاه ســال 95 ه در تیرم

- رشته گیاه پزشکی را با عالقه انتخاب کردید؟

در آن زمــان فضــای مجــازی کــه وجــود نداشــت و اینترنــت هــم 
ــک  ــز الینف ــک ج ــه ی ــل ب ــردم تبدی ــی م ــروز در زندگ ــل ام مث
ــه هــا وجــود  ــی از خان ــر هــم در خیل ــود. حتــی کامپیوت نشــده ب
ــود و  ــدک ب ــان ان ــم تعدادش ــون ه ــبکه های تلویزی ــت. ش نداش
ــه  ــا ک ــته م ــه رش ــد. از جمل ــناخته بودن ــته ها ناش ــی از رش خیل
شــاید خیلی هــا بــه خاطــر پســوند پزشــکی آن، انتخابــش 
ــه  ــرای ورود ب ــته ب ــاب رش ــان انتخ ــم در زم ــن ه ــد. م می کردن
ــته گیاه پزشــکی  ــاره رش ــی درب ــی و دقیق ــات کاف دانشــگاه اطالع
نداشــتم، امــا طــی گذرانــدن چنــد تــرم، بــه مــرور عالقمنــد شــدم 
و جذابیت هــای آن برایــم افزایــش یافــت و تمــام تالشــم را کــردم 

ــن باشــم.  ــن حــوزه در حــد خــودم بهتری ــم در ای ــا بتوان ت

ــما  ــاب ش ــم انتخ ــاز ه ــتید ب ــب برمی گش ــه عق ــر ب - اگ
ایــن رشــته بــود؟

بــا وجــود اینکــه ورود مــن بــه ایــن رشــته انتخابــی نبــود و عوامــل 
ــه  ــی ک ــا در جایگاه ــتند، ام ــش داش ــاق نق ــن اتف ــی در ای مختلف
ــن  ــدن روزهــای بســیاری در ای ــروز ایســتاده ام و پــس از گذران ام
محیــط چــه در زمــان تحصیــل و چــه امــروز کــه مشــغول کاری 
دقیقــا مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی ام هســتم، این رشــته را دوســت 
دارم و هــر روز عالقــه ام بــه آن بیشــتر می شــود. امــا اگــر بخواهــم 
بــا یــک بلــی و خیــر جــواب بدهــم، خیــر، ایــن رشــته را انتخــاب 

نمی کــردم.

ــی  ــع کارشناس ــان در مقط ــش تحصیلی ت ــاره گرای درب
ــد. ــی بدهی ــح کوتاه ــری توضی ــد و دکت ارش

ــاری  ــی بیم ــته اصل ــد گیاه پزشــکی دارای دو رش کارشناســی ارش
ــره  ــن حش ــاب م ــه انتخ ــت ک ــی اس ــره شناس ــی و حش شناس
شناســی و گرایــش فیزیولــوژی و ســم شناســی بــود و در مقطــع 
دکتــری نیــز آن را در دانشــگاه تربیــت مــدرس ادامــه دادم. گرایش 
فیزیولــوژی و ســم شناســی بیشــتر بــه تاثیــرات ســموم شــیمیایی 
و غیرشــیمیایی روی حشــرات می پــردازد کــه ایــن تاثیــرات 
ــرات را  ــا تاثی ــد و ی ــرات باش ــتقیم روی حش ــر مس ــد تاثی می توان
ــت،  ــا مبحــث مقاوم ــد؛ ی ــا بررســی کن ــی آنه روی دشــمن طبیع
مبحــث باقیمانــده ســموم در محصــوالت و آب کشــاورزی، اثــرات 
زیســتی  پارامترهــای  و  اکولــوژی  روی  ســموم  زیرکشــندگی 
ــن  ــن در ای ــر ای ــالوه ب ــموم. ع ــرات س ــا اث ــط ب ــث مرتب و مباح
ــوژی حشــرات  ــه بررســی پارامترهــای فیزیول گرایــش مســتقیما ب
ــای ــموم روی پارامتره ــرات س ــا اث ــود و ی ــه می ش ــم پرداخت ه
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ــرژی و...  ــر ان ــا، مقادی ــی، آنزیم ه ــد و چرب ــل قن ــوژی مث فیزیول
حشــرات بررســی می شــود. البتــه در شــاخه فیزیولــوژی در حــال 
ــن گرایــش انجــام می شــود  ــادی در ای حاضــر کارهــای بســیار زی
کــه در ایــران بــه دلیــل کمبــود دســتگاه ها و گرانــی مــواد 

ــت. ــرده اس ــد نک ــران رش ــدان در ای ــگاهی چن آزمایش

- در حــال حاضــر مشــغول بــه چــه کاری هســتید؟ و آیــا 
رضایــت داریــد؟

از اوایــل ســال 98 در شــرکت ســمیران کــه یکــی از شــرکت های 
بهداشــتی  گیاهــی،  آفتکش هــای  تولیــد  زمینــه  در  قدیمــی 
ــر  ــال حاض ــدم و در ح ــه کار ش ــغول ب ــت، مش ــکی اس و دامپزش
سرپرســت بخــش فنــی و تحقیقــات و مســئول فنــی واردات 
ســموم شــرکت هســتم. قبــل از شــرکت ســمیران هــم ســه ســال 
و نیــم در دانشــگاه رازی کرمانشــاه مشــغول تدریــس بــودم و قــرار 
ــا  ــن در آن دانشــگاه انجــام شــود ام ــای جــذب م ــه کاره ــود ک ب
ــا  ــه شــکل دیگــری پیــش رفــت و ایــن اتفــاق نیفتــاد. ب مســیر ب
توجــه بــه اینکــه فعالیتــم در شــرکت ســمیران کامــال منطبــق بــر 

ــال از آن راضــی هســتم. ــی ام اســت کام رشــته تحصیل

ــکی  ــته گیاه پزش ــالن رش ــارغ التحصی ــما ف ــر ش از نظ
ــد؟ ــغلی ای دارن ــای ش ــه فرصت ه چ

ــتغال در ادارات و ــر اش ــالوه ب ــته ع ــن رش ــالن ای ــارغ التحصی ف

ارگان هــای دولتــی مثــل مراکــز تحقیقــات کشــاورزی، اداره 
ــد  ــد می توانن ــیار محدودن ــروزه بس ــه ام ــهرداری و... ک ــاد، ش جه
شــرکت های  و  گیاه پزشــکی  داروخانه هــای  و  کلینیک هــا  در 
ــوان  ــه عن ــد ب ــت می کنن ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــی ک خصوص
ــروش  ــناس ف ــا کارش ــات ی ــناس تحقیق ــا کارش ــی ی ــئول فن مس
مشــغول بــه کار شــوند. عــالوه بــر ایــن فــارغ التحصیــالن رشــته 
ــاورزان در  ــا کش ــتقل ب ــورت مس ــه ص ــد ب ــکی می توانن گیاه پزش
تمــاس باشــند و تحــت عنــوان کارشــناس گلخانــه، بــاغ و زراعــت 
ــه فضــای مجــازی  ــه اقبــال ب ــا توجــه ب فعالیــت کننــد. امــروزه ب
افــراد زیــادی هســتند کــه در فضــای اینســتاگرام بــه تولیــد محتوا 
مشــغول هســتند و از ایــن طریــق هــم بــا باغــداران و کشــاورزان 
در ارتبــاط هســتند و بــه صــورت کارشناســان مســتقل همــکاری 

می کننــد و کســب درآمــد می کننــد. 

ــوب  ــک خ ــک گیاه پزش ــای ی ــما ویژگی ه ــر ش - از نظ
ــت؟ چیس

قبــل از هــر چیــز یــک گیاه پزشــک خــوب بایــد دامنــه اطالعــات 
ــد  ــش ده ــاورزی افزای ــای کش ــام زمینه ه ــورد تم ــود را در م خ
و عــالوه بــر تــالش بــرای رســیدن بــه تســلط در گرایــش 
تخصصــی خــود ســعی کنــد در حــد تــوان از باقــی گرایش هــا نیــز 
اطالعــات کســب کنــد؛ زیــرا رشــته های کشــاورزی کامــال بــه هــم 
ــا یــک  ــرای مهــار یــک آفــت و ی ــه عنــوان مثــال ب پیوســته اند. ب
بیمــاری در یــک بــاغ، بایــد ابتــدا از فیزیولــوژی و مراحــل رشــد آن 
گیــاه اطــالع داشــت، دربــاره نیازهــای غذایــی آن در هــر مرحلــه، 
دربــاره انــواع خــاک و اصــالح خــاک، انــواع کــود، زمــان اســتفاده
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ــه  ــد و هم ــته باش ــی داش ــات کاف ــردن و... اطالع ــرس ک از آن، ه
ــوط  ــورد بخــش مرب ــد. در م ــه دســت می آی ــه ب ــا مطالع ــا ب این ه
ــم آن  ــای مه ــات و بیماری ه ــد آف ــم بای ــان ه ــته خودم ــه رش ب
محصــول را بشناســد، راه هــای مبــارزه غیــر شــیمیایی و شــیمیایی 
ــب  ــارزه شــیمیایی را در قال ــه مب ــد ک آن آشــنا باشــد، ســعی کن
یــک برنامــه تلفیقــی اســتفاده کنــد نــه بــه عنــوان تنهــا روش، کار 
بــا ســمپاش ها و کالیبراســیون را بلــد باشــد و نســبت بــه اســتفاده 
ــوالت  ــی محص ــرای برخ ــه ب ــمومی ک ــموم و س ــای س از غلظت ه
ممنــوع هســتند، متعهــد باشــد؛ چــون کشــاورزی و غــذا مســتقیماً 

ــرار می دهــد.  ــر ق ــه را تحــت تاثی ســالمت جامع

ــت  ــرای موفقی ــکی ب ــته گیاه پزش ــل رش ــارغ التحصی - ف
بایــد چــه کاری انجــام دهــد؟

همانطــور کــه در بخــش قبلــی عرض کــردم، بایــد دامنــه مطالعات 
و معلومــات را افزایــش دهــد. مطالبــی کــه دانشــجویان ایــن رشــته 
در دانشــگاه بــه صــورت تئــوری می آموزنــد بــرای فعالیــت در ایــن 
ــب را  ــد بســیاری از مطال حــوزه کافــی نیســت و گیاه پزشــکان بای
ــای  ــزارع و باغ ه ــن در م ــور یافت ــی حض ــی و ط ــورت عمل ــه ص ب
ــب  ــرای کس ــد ب ــن بای ــر م ــه نظ ــذا ب ــد، ل ــاد بگیرن ــاورزی ی کش
موفقیــت در ایــن رشــته تــا می تــوان تجربــه عملــی کســب کــرد. 
بــه طــور خالصــه و در یــک جملــه در ایــن رشــته بــا پشــت میــز 
نشــینی نمی تــوان موفــق شــد و بایــد تلفیقــی از دانــش تئــوری و 

کار عملــی در مزرعــه را بــه کار گرفــت.

- دوران دانشجویی شما چطور بود؟

خیلی خوب!

ــی  ــرای کس ــکی را ب ــته گیاه پزش ــد رش ــر بخواهی - اگ
ــن کار را  ــور ای ــد، چط ــی کنی ــط معرف ــن محی ــارج ای خ

؟ می کنیــد

 همانطــور کــه از نــام ایــن رشــته قابــل اســتنباط اســت؛ 
پزشــکی بــرای گیــاه. کار گیاه پزشــک بــرای گیــاه، دقیقــا همــان 
ــام  ــان انج ــورد انس ــکی در م ــت و پزش ــه بهداش ــت ک کاری اس
ــری از  ــت و جلوگی ــت بهداش ــه رعای ــه ب ــی توصی ــد، یعن می دهن
ــان  ــرای درم ــالش ب ــال، ت ــورت ابت ــا و در ص ــه بیماری ه ــال ب ابت
ــی را  ــدا روش های ــم ابت ــک ه ــایی. گیاه پزش ــا نارس ــاری ی آن بیم
ــه  ــا تحــت حمل ــه بیمــاری ی ــاه ب ــالی گی ــری از ابت ــرای جلوگی ب
ــه می دهــد، امــا اگــر در ایــن قســمت  قــرار گرفتــن حشــرات ارائ
ــرد  ــه کار می گی ــوده شــد، تالشــش را ب ــاه آل ــی شــد و گی کوتاه
ــد.  ــرل کن ــارت را کنت ــل خس ــارت، آن عام ــل خس ــا حداق ــه ب ک
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م - از جنــاب آقــاي دکتــر محمودونــد بابــت 
ــار  ــود را در اختی ــاي خ ــران  به ــت گ ــه وق اینک
سپاســگزاریم. نهایــت  بــی   گذاشــتند  مــا 


