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سخن سردبیر
محافظت مؤثر و پایدار از گیاهان ،دارای اهمیت اقتصادی و اکولوژیکی
زیادی جهت تولید محصوالت زراعی است.

سحر تدین

----------دانشجوی دکتری
بیماری شناسی گیاهی

تغییر آب و هوا ،رشد جمعیت و تجارت جهانی ،تقاضای فزایندهای را ب رای
تولید و حمایت از محصوالت کشاورزی را ایجاد م یکند؛ که این امر مستلزم
افزایش در بهرهوری محصوالت زراعی ،کیفیت مناسب موادغذایی و امنیت
غذایی در عین حال با تأثی رات زیس تمحیطی کمتر م یباشد.
جهت برطرف کردن این چالشها ،الزم است توصی ههای ارائه شده به
پرورشدهندگان و کشاورزان کارآمد و صحیح باشد ،که بر اساس شواهد و
نتایج حاصل از مطالعات علمی م یتوان از صحت روشهای مؤثر در کاهش
خسارات محصوالت کشاورزی اطمینان حاصل کرد.
آفات و بیماریها م یتوانند تالش کشاورزان را از بین برده و ضرر و زیان قابل
توجهی را به بازده محصوالت کشاورزی و درآمد حاصل از آنها وارد کنند؛ و
این م یتواند یک تهدید علیه امنیت غذایی باشد.
تغیی رات اقلیمی ،استفاده ب یرویه از سموم و آفتکشها ،کشت تک
محصولی ،تبدیل زیس تبومهای طبیعی به زیست بومهای کشاورزی با
تنوع زیستی سادهتر و از بین بردن جوامع زیستی در طول چندین دهه
باعث کاهش مقاومت گیاهان به آفات و بیماریها شده و همگی در طغیان
آفات و گسترش بیماریهای گیاهی نقش زیادی دارند.
با توجه به نرخ افزایش جمعیت انسانها در زمین ،نیاز به افزایش محصوالت
غذایی و تأمین امنیت غذایی میلیاردها نفر وجود دارد؛ که این مهم با به
حداقل رساندن ضرر و زیان در ب رابر آفات و بیماریها و با تالش کشاورزان
به مرحله وقوع نزدیک و نزدیکتر م یشود.

کشتی نوح تنوع گیاهی

فاطمه براتی
دانشجوی کارشناسی گیاهپزشکی
barati.fatemeh@mail.um.ir

کمتر کسی پیدا میشود که داستان کشتی نوح را نشنیده باشد .کشتی نوح قرار بود
مومنان و همچنین دو جفت از همه حیوانات را از عذاب الهی حفظ کند.
حال پس از سالیان دراز در  ۲۶فوریه سال  ۲۰۰۸میالدی محلی ساخته شد تا از
انقراض بذرهای گونههای گیاهی جلوگیری کند و آنها را برای روز مبادا در برابر
تهدیداتی مانند بیماری ،آفتها ،خشکسالی و سایر بالیای طبیعی و گرم شدن کره
زمین حفظ کند.
ایدهی وجود یک خزانه برای تمامی دانهها سالها مورد بحث بوده است و نهایتا در
سال  ۲۰۰۸این رویا به واقعیت پیوست .منشا این ایده بر میگردد به سال  ۱۹۸۴که
نوردیک ژن بانک ( )NGBاقدام به جمع آوری دانههای گیاهان و فریز کردن آنها
کرد و آنها را در یک معدن ذغالسنگ قدیمی انبار و نگهداری کرد .بعد از گذشت
چندین سال حدود  ۱۰۰۰۰دانه جمع آوری شده بود که شامل بیش از  ۳۰۰گونه
میشد.
خزانهی ژنی سوالبارد ( )Svalbard Global Seed Vaultدرمجمع الجزیره
سوالبارد نروژ در ارتفاع  130متری باالی سطح دریا در دامنهی کوه النگییربین
واقع شدهاست .این خزانهی ژنی جهانی در انتهای یک تونل یخی در عمق
 ۴۱۰فوتی حفر شدهاست؛ بنابراین حتی اگر سیستم خنک کننده از کار بیفتد،
شرایط دمای زیر صفر درجه (فارنهایت) طبیعی این انبار یخی ،برای بقاء
دانههای کشاورزی مناسب است .حتی در بدترین شرایط گرم شدن کره زمین،
برای دویست سال ،یخ بطور طبیعی در اطراف این خزانه وجود خواهد داشت.
مجلهی تایمز این سازه را در سال  ۲۰۰۸به عنوان ششمین اختراع برتر جهان نامیده
است .همچنین این خزانه در سال  ۲۰۰۹برندهی جایزهی  Lightingکشور نروژ
شده است.
از سال  ۲۰۰۸تا کنون حدود یک میلیون نمونه بذر از  4000گونهی مختلف گیاهی
از کشورهایی مانند کنیا ،برزیل ،استرالیا ،آلمان و ...به این خزانه سپرده شدهاست.
منبع:
https://www.seedvault.no
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الناز کلنگی خواه

سفیدک بالدار

دانشجوی کارشناسی گیاهپزشکی
elnazkolangi5905@gmail.com

نگاهی بر سفیدبالک (مگس سفید) و مدیریت آن
سفیدبالکها حشرات سفید کوچکی هستند که معموال
زیر برگ مستقر میشوند .نام سفیدبالک به این دلیل
میباشد که بدن و بالهایشان با گرد سفید رنگی
از جنس موم پوشیده شدهاست و به رنگ سفید دیده
میشوند .سفیدبالکها دارای قطعات دهانی مکنده
میباشند که از شیره داخل آوند گیاه تغذیه میکنند.
برخی سفیدبالکها مانند سفیدبالک گلخانه با نام علمی
 Trialeurodes vaporarumو عسلک پنبه با نام علمی
 Bemisia tabaciروی انواع مختلفی از گیاهان مانند
سبزیجات ،صیفیجات ،گیاهان زینتی و باغی به تغذیه و
تولیدمثل می پردازند و به سرعت تکثیر میشوند.
حشرات بالغ سفیدبالک  1.5تا  2میلیمتر طول دارند
و هر سفیدبالک ماده حدود  300تخم در طول زندگی
خود میگذارد .حشرات بالغ در دمای  18درجه به مدت
 42روز و در دمای  27درجه به مدت  8روز زنده بوده و
فعالیت میکنند .تفاوت سفیدبالک گلخانه و عسلک پنبه:
در حالت استراحت ،حشرات بالغ سفیدبالک گلخانه دارای
بالهای مسطح و از نمای باال شبیه به مثلث هستند اما
حشرات بالغ عسلک پنبه دارای بالهای شیروانی شکل
و از نمای باال شبیه بیضی کشده میمانند .سفیدبالکها
اکثرا در نوک سرشاخهها که برگها تازه و لطیف هستند
تخمگذاری میکنند .تخمها ابتدا روشن و کمکم طی
تکامل تیرهمیشوند.
خسارت:
 -1سفیدبالک شیره گیاه را از آوند آبکش
میمکد و در نهایت قدرت گیاه را کاهش میدهد.
 -2سفیدبالکها مانند برخی شتهها تعداد مقدار زیادی
مواد قندی از خود دفع میکنند که عسلک نامیده
میشود .عسلکها سطح برگ را پوشش داده و منجر به
جذب قارچهای دودهای (فوماژین) روی خود میشوند.
این قارچها باعث جلوگیری از فتوسنتز برگها میشوند.
 -3سفیدبالکها ناقل انواع ویروسهای گیاهی هستند .انتقال
 90نوع ویروس گیاهی توسط عسلک پنبه گزارش شده است.
 -4در گیاهان زینتی بهراحتی دیده میشوند و بازارپسندی
آنها بهشدت کاهش مییابد.
عالئم آسیب مگس سفید :عالئم آسیب مگس سفید شامل
ایجاد یک الیه چسبناک روی برگ ،زرد شدن برگها

وتوقف رشد گیاه است.

روشهای مدیریت :مبارزه و نابود کردن مگس سفید
بهدلیل داشتن هزاران تخم بر روی برگها و ساقهها بسیار
دشوار است بطوریکه اکثر حشرهکشها هیچ تاثیری بر این
آفت ندارد و حتی در ورت نابودی مگس سفیدهای بالغ،
شاهد افزایش جمعیت از طریق تخمهای موجود هستیم.
تلههای چسبنده زردرنگ یا کارت زرد برای شکار و کنترل
جمعیت حشرات بالغ ضعیف هستند.
 -1کنترل بیولوژیک :چندین عامل کنترل بیولوژیک
توسط شرکتهای مختلف به صورت تجاری علیه
سفیدبالکها عرضه شده است؛  -1سه گونه زنبور
پارازیتوئید (Eretmocerus ،E.mandus ،Encarsia
 -2 )Formosaیک گونه کفشدوزک (Delphastus
 -3 )catalinaeسنهای شکارگر(Nesidiocoris
 -4 )Diacyphus hespersus ،tenuisبالتوری سبز
()Chrysoperla carnea
 -2کنترل فیزیکی -1 :استفاده از تلههای چسنده -2
جمعآوری بقایا و کاه و کلش گیاهان
 -3کنترل شیمیایی :یکی از سمومی که دائما تاثیر
چشمگیری در از بین بردن مگس سفید دارد سم
 50 oxalate thiocyelamhydrogenدرصد به صورت
سوسپانسیون می باشد که با دو دوره سمپاشی با فاصله
یک هفته در تلفیق با روشهای دیگر مبارزه کاربرد
مناسبی دارد.
منبع:
fa.m.wikipedia.org
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مصاحبه با برخی از دانشجویان دکتیر گیاهپزشکی؛
گرایش حشره شناسی
مبیــنا ملکشـی

فائزه محمدی شنهابادی

دانشجوی کارشناسی گیاهپزشکی

دانشجوی کارشناسی گیاهپزشکی

mobina.malkeshi@gmail.com

faezehmohammadi48@gmail.com

•لطفا خودتان را معرفی کنید.
آرش هنرمند هستم دانشجوی دکترای رشته سیستماتیک
کنه شناسی و متولد  1368/3/2در بیرجند هستم .من
ورودی کارشناسی رشته گیاهپزشکی در سال 1387
دانشگاه بیرجند و ورودی کارشناسی ارشد رشته
حشرهشناسی در سال  1391دانشگاه فردوسی مشهد
بودم و در سال  1394در رشته دکتری سیستماتیک
کنهشناسی دانشگاه فردوسی پذیرفته شدم.
•هدف شما از انتخاب این رشته چه بود؟
من به زیستشناسی و ردهبندی موجودات خیلی عالقه
داشتم و یکی از دالیل انتخاب رشته گیاهپزشکی همین
بود ولی عالقه من به کنهها در ترم  ۳کارشناسی شکل
گرفت؛ زیرا در همان ترم درس کنهشناسی داشتم .دلیل
اینکه به سمت کنهشناسی گرایش پیدا کردم این بود که
تعداد کنهشناسها در دنیا کم است و این علم نسبت به
بقیه بکرتر است.
•در مورد رشته خودتان کمی برای ما صحبت
کنید.
کنهها موجودات ریز و عجیبی هستند که بیشتر
اکوسیستم را اشغال کردهاند و در هر جایی ممکن است
حضور داشته باشند از بین پرزهای قالی خانه گرفته تا
فولیکول مژه ،ممکن است در خاک گلدان زینتی شما
انبوهی از کنههایی به فرهای متفاوت در حال زیست
باشند .وظیفه تاکسونومیستها و سیستماسینها این
است که موجودات جدید را کشف کنند و موجودات
قدیمی را ردهبندی نمایند و در واقع پایه تمام علوم بعدی
از جمله اکولوژی ،کنترل بیولوژیک و سم شناسی است؛
زیرا تا زمانی که ما ندانیم چه موجوداتی وجود دارد و آن
موجودات به چه شکلی هستند و تفاوت آن موجودات با
هم چگونه است نمی توانیم روی بقیه کار کنیم .به عنوان
مثال زمانی که ما میخواهیم دوره زندگی یک آفت را
6
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بررسی کنیم و ببینم چند تا تخم می گذارد و چطور باید
با آن مبارزه کنیم ،باید ابتدا آن آفت را بهخوبی بشناسیم؛
زیرا ،تا زمانی که آنها را شناسایی نکنیم نمیتوان
کاری انجام دهیم .بنابراین قدم اول شناسایی میباشد.
کنههای بیشماری در دنیا وجود دارند که هنوز به
ثبت نرسیدهاند به همین دلیل این علم بکر میباشد.
•کمی از رزومه کاری خودتان برای ما صحبت
کنید.
موضوع پایاننامه ارشد من شناسایی گونههای کنههای
 Tetranychusو شکارگرهای آن در مشهد بود .همزمان
با کار بر روی پایاننامه ،به کشف کنهها در مناطق کویری
عالقهمند شدم ،زیرا بیشتر افراد فکر میکنند در آنجا هیچ
اتفاقی نمیافتد و چیزی وجود ندارد ولی از دید من همواره
مناطق کویری ،اکوسیستم رازآلود و بکری دارد از این رو
برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری مشغول به جمعآوری
و شناسایی کنهها در مناطق کویری و نیمهکویری و
خشک شدم 3 .سال است که من روی پروژه دکتری
خود کار میکنم و تاکنون بیش از  ۲۰گونه کنه جدید
از کنههای اریوفید در مناطق کویری و نیمهکویری کشف
کردهام که در حال به ثبت رساندن آنها در دنیا هستم.
در دوره کارشناسی ارشد عالوه بر کار بر روی کنههای
تارتن وشکارگرهای آن ،بر روی کنههای Eriophyidae
کار میکردم که کوچکترین بندپای گیاهخوار هستند و
این حس کشف برای من خیلی لذتبخش است .در مقطع
ارشد موفق به پیدا کردن گونهای از پشههای کنهخوار
از مناطق کوهپایهای کوههای بینالود شدم ،به شکلی که
الروهای این پشهی حدودا دو میلیمیتری ،از کنههای
تارتن که مهمترین کنهی زیان بار کشاورزی است ،تغذیه
میکند و یکی از عوامل مهم کنترل بیولوژیک این آفت
است.
زمانی که گونهای که را کشف میکنیم آن گونه نیاز به
توصیف دارد سپس با استفاده از مقاله این گونه را به دنیا

معرفی میکنیم و یک نام برای آن میگذاریم که جامعه
علمی آن نام را قبول میکند و نام خود کشفکننده هم
در کنار گونه میآید و عمال نام کاشف تا ابد در کنار
موجود شناخته شده باقی خواهد ماند ،همانطور که نام
لینه (گیاهشناس و جانورشناس) بعد از حدود دو قرن
همچنان زنده و جاودانه است.
من برای فرصت مطالعاتی به مدت  ۷ماه به ایتالیا سفر
کردم و در کنار پروفسور انریکودلیلو که یکی از بزرگترین
 Eriophyidaeشناسان دنیا است ،کار کردم و روشهای
ترسیم و توصیف کنههای اریوفید را از ایشان آموختم:
اگر زمان به عقب برگردد ،باز هم حاضرید در این رشته
تحصیل کنید و این راه را ادامه دهید؟
االن در حال حاضر چون گونههای جدیدی را کشف
میکنم و نام من در کنار گونههای موجودات کشف
شده در علم میآید ،خیلی لذت میبرم و حس زندهبودن
میکنم و خیلی راضی هستم ولی اگر به عقب برمیگشتم
و این تصویر را از اکنون خود نداشتم شاید رشته موسیقی
را انتخاب میکردم.
کالم آخر:
توصیه من به شما دانشجوها این است که هر چیزی را که
حس میکنید به آن عالقهمند هستید را ادامه بدهید حاال
در هر زمینهای که میخواهد باشد ،زیرا اگر کاری را که
دوست دارید انجام بدهید ،همیشه از مسیر لذت میبرید
وکارتان را با عشق انجام میدهید و خسته نمیشوید.

•لطفا خودتان رو معرفی کنید.
شکوفه کمالی دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی-
اکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد هستم .دوره لیسانس
خود را در دانشگاه آزاد بجنورد و دوره ارشد و دکتری را
در دانشگاه فردوسی مشهد گذراندم.
•هدف شما از انتخاب این رشته چه بود؟
واقعیت امر در خصوص انتخاب رشتهام کامال بی هدف بود
که این موضوع در کشور ما نه تنها برای من صدق میکند،
برای تقریبا نود درصد دانشجویان در حال تحصیل هم
صادق است .معموال در ایران دانشآموز تنها هدفش ورود
به دانشگاه است و در ادامه ممکن هست به رشته اش
عالقهمند شود یا اینکه کال بیعالقه پیش رود و در نهایت
با تمام بیعالقگی و استعداد تحصیلی وارد جامعه کاری
شود و مملکت را بر باد فنا دهد.
اما خوشبختانه من با ورودم به این رشته و بهدلیل اینکه

از ابتدا عالقهمند به علوم طبیعی بودم و از کودکی نوعی
ارتباط عاطفی با طبیعت برقرار میکردم ،کم کم عالقهمند
شدم .اما در زمان ارشد این عالقه با همنشینی دوستانم و
استاد مهربانم دکتر جواد کریمی بیشتر شد چون ایشان
جامعه نیازمند جهانی به غذای سالم را با نگاهی نو و
چشماندازی روشن به من معرفی کردند.
•کمی از رزومهکاری خودتان برای ما صحبت
کنید.
اما رزومه کاریام که عاشق عامل کنترل بیولوژیک
هستم بهویژه نماتدهای بیمارگر حشرات و دنیای رنگارنگ
باسیلوسها که نوعی باکتری پاتوژن حشرات و بیماریهای
گیاهان محسوب میشود .دوران کارشناسی ارشدم را در
راستای تاثیر این عوامل علیه آفات کار کردم و خوشبختانه
منتج به استخراج مقالههای قابل تاملی شد .اما ورودم
به دوره دکتری با توجه به عشق و عالقهام به رشتههای
علوم طبیعی و تحلیلهای ریاضی کارم را به سمت مطالعه
رفتارهای متقابل میکروبهای مفید ،مضر و گیاهخواران با
تلفیقی از ژنتیک و ریاضیات پرداختم که به نوعی در علم
امروز به آن بیوانفورماتیک هم گفته میشود.
• اگر زمان به عقب برگردد ،باز هم حاضرید در
این رشته تحصیل کنید و این راه را ادامه دهید؟
اگر زمان به عقب برگردد اگر قرار بر انتخاب این رشته
باشد خوب مسلما ابتدا نیاز جامعه و حمایت های دولت
را در نظر میگیرم که متاسفانه در ایران هیچگاه توازن
و عدالت بین رشتهها برقرار نشد تا بتوانیم با کمک هم
جامعه بیمار را به یک جامعه سالم تبدیل کنیم تا درآمد
اقشار جامعه را به تعادل برسانیم .اگر به تولید غذای سالم
بها و ارزش داده شود ،اگر برای آب و هوای پاک هزینه
و بودجه مصرف شود ،آن زمان با افزایش کیفیت زندگی
مردم سالمتی آن ها افزایش می یابد و جامعه به تعادل
میرسد.
کالم آخر:
دانشجویان عزیز کارشناسی لطفا اگر قرار هست در این
رشته تحصیل کنید و نوعی کسب درآمد داشته باشید
ابتدا مبنای خود را عشق و عالقه و از همه مهمتر خدمت
به جامعه در نظر بگیرید .ما از یک پزشک هم نسبت به
جامعه وظیفه حساستری داریم چون باید غذای سالمی
را برای مردم تهیه کنیم .با این دید پیش بروید ،درس
بخوانید و کار کنید ،ایدههای جدید یا هر نظری که دارید
باید در انتها به تولید با کیفیت ماده غذایی و کمک به
کشاورزان بیحامی ما بیانجامد.
|
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•لطفا خودتان را معرفی کنید.
عادل باغبان هستم متولد سال ۱۳۶۷در مشهد ،رشته من
حشرهشناسی کشاورزی ،گرایش فیزیولوژی و سمشناسی
حشرات است.
• کمی از رزومهکاری خودتان برای ما صحبت
کنید.
در مقطع کارشناسی ورودی سال  13۸۷رشته
گیاهپزشکی دانشگاه بیرجند بودم .در سال  13۹۱در
مقطع کارشناسیارشد درگرایش فیزیولوژیحشرات
در دانشگاه گیالن تحصیل میکردم و شهریور سال
 13۹۳فارغالتحصیل شدم .موضوع پایاننامه من در
کارشناسیارشد تاثیر فلزات سنگین روی ،کادمیوم و
ت شیمیایی کرم غوزه پنبه
مس بر سامانه ایمنی و فعالی 
( )Helicopavera armicheraرا بررسی کردیم.
کادمیوم یک فلز سنگین سمی بود و روی و مس فلزهای
سنگینی هستند که در غلظتهای پایین اثر مثبت روی
رشد حشرات دارند و در غلظتهای باال اثر سمی ایجاد
میکنند .با توجه به این که غلظت باالی هر مادهای سمی
است ،ما یک بررسی کلی انجام دادیم که ببینیم حشره تا
چه حدی نسبت به آلودگیهای محیطی متحمل است و
این آلودگی روی سامانه ایمنی آن چه تاثیری میگذارد.
از پایاننامه کارشناسیارشد خودم دو مقاله در  ISIو
یک ژورنال در لهستان و یک ژورنال در ایتالیا چاپ
شد و یک ژورنال داخلی هم دارم که در مجلهی آفات
تحقیقاتگیاهی در گیالن چاپ شد .دو خالصه مقاله هم
در بیست و یکمین کنگرهی گیاهپزشکی ایران در ارومیه
دارم و در سال  1394هم در دانشگاه فردوسی مشهد در
مقطع دکتری و گرایش فیزیولوژی و سمشناسی پذیرفته
شدم و استاد راهنمای من آقای دکتر مروج میباشند.
اولش که من در این رشته پذیرفته شدم عالقهای در کار
نبود وکامال اتفاقی گیاهپزشکی قبول شدم و چون تمایل
من بیشتر به زیستشناسی بود ،این رشته را هم در لیست
انتخاب رشته انتخاب کردم واطالعات کاملی از این رشته
نداشتم .سپس در دانشگاه بیرجند با توجه به عالقهای
که استاد حشرهشناسی من و تکنسین آزمایشگاه خانم
مهندس لطفی مقدم که االن و در حالحاضر دانشجوی
دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد هستند در من ایجاد
کردند ،من عالقهمند به تحصیل در گرایش حشرهشناسی
شدم و در دانشگاه گیالن به گرایش فیزیولوژی و سمشناسی
عالقهمند شدم واکنون من فرصت مطالعاتی خودم را در
دانشگاه گیالن و در حضور آقای دکتر جاللی میگذرانم.
تز دکتری من سیگنالشناسی ایمنی است که وابسته
به ایمنی میباشد و روی متابولیتهای ثانویه باکتری
همزیست نماتد بیمارگر حشرات کار میکنم که باعث
8
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میشود در پاسخایمنی کمی تاخیر ایجاد شود و باعث شود
حشره زودتر بمیرد و زودتر کنترل شود.
•اگر زمان به عقب برگردد ،باز هم حاضرید در
این رشته تحصیل کنید و این راه را ادامه دهید؟
اگر به عقب برگردم ،دوره کارشناسی به کارشناسی
ارشد را قطعا ادامه خواهم داد ولی اگر از مقطع دیپلم
به کارشناسی بخواهم ادامه بدهم خیر این رشته را
نمیخواندم زیرا متاسفانه آیندهکاری خوبی ندارد و در
آینده امنیتشغلی نداریم و خواندن من تا مقطع دکتری
فقط بهدلیل عالقه شخصی خودم بوده و من آینده شغلی
خوبی برای رشتهام در کشور خودمان متصور نیستم؛
زیرا متاسفانه برخالف اینکه گیاهپزشکان سالمت غذایی
جامعه را تضمین میکند ،بهایی به آنها داده نمیشود.
امیدوارم در سالهای آینده اجازه پژوهش گسترده و
نظارتهای بیشتری را به ما بدهند و مافیاهای سم از
بین برود چون بسیاری از مشکالت و بیماریهایی که
در جامعه داریم به دلیل مصرف بیش از حد سموم و
کودهای شیمیایی است که باعث خسارتهای وحشتناک
روی سالمت جامعه میشود ولی متاسفانه هیچ بهایی
نمیدهند .پیشنهاد من به شماهایی که وارد این رشته
شدهاید این است که به درس خواندن خودتان به شکلی
که بخواهید درآمدی از آن کسب کنید ،نگاه نکید چون
اگر با مدرک لیسانس وارد بازارکار بشوید درآمد معمولی
را خواهید داشت .اگر به زیستشناسی و جانورشناسی و
بیوشیمی جانوری و سیستمها و فیزیولوژی اثرگذار در
حشرات و جانوران عالقه دارید ،به شما توصیه میکنم
که به سمت فیزیولوژی بیایید چون رشته قشنگی است
و اطالعات جالبی را کسب میکنید .یک نمونه از این
اطالعات این است که دنیا جدیدا به این نتیجه رسیده که
آنتیبیوتیکهای سطح کوتیکول حشرات قدرت بیشتری
نسبت به آنتیبیوتیکهای معمول دارد .تحقیقاتی دارد
انجام میشود که از عوامل ضد میکروبی و آنتیبیوتیکهای
روی سطح جلد حشرات استفاده شود تا آنتیبیوتیکهای
جدیدی کشف کنند و این ،کار یک فیزیولوژیست و
سمشناس به همراه اساتید علوم پزشکی است.
کالم آخر:
برای همه دانشجویان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که
راه زندگیتونو هرچه زودتر پیدا کنید.

•لطفا خودتان رو معرفی کنید.
مهناز کیخسروی ،دانشجوی دکتری سیستماتیک و
ردهبندی مولکولی حشرات هستم.
من ورودی کارشناسی رشته گیاهپزشکی در سال 1387
دانشگاه بیرجند و ورودی کارشناسی ارشد رشته حشره
شناسی در سال  1391دانشگاه فردوسی مشهد بودم و
روی اکولوژی حشرات کار کردم ولی در دوره دکتری
تصمیم به تغییر گرایش گرفتم و سیستماتیک حشرات را
ادامه دادم زیرا از دیدگاه من جالب به نظر میرسید.
•هدف شما از انتخاب این رشته چه بود؟
زمان کنکور کارشناسی من رشتههای مهندسی خیلی
مطرح بود و من بهجای رشتههای پیراپزشکی تصمیم
گرفتم که در رشتهی مهندسی کشاورزی تحصیل کنم
البته آنموقع بازارکار این رشته خوب بود ،نه مثل االن که
متاسفانه بازار کار چندان خوبی ندارد.
•کمی از رزومهکاری خودتان برای ما صحبت
کنید
موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد من روی تغییرات
جمعیت شتههای رز روی هفت رقم آن در شهر مشهد بود
که نشاندهندهی این بود که تغییرات آبوهوایی چقدر
روی جمعیت و تغییرات زندگی شتهها تاثیر میگذارد که
این یک موضوع کامال اکولوژیکی ،آماری ،آنالیزی بود ولی
در دورهی دکتری روی سیستماتیک حشرات و ردهبندی
مولکولی آنها روی سوسکهای خانواده Carabidae
کار کردم .
خانواده کارابیده خانوادهای شکارگر وعموما خاکزی
میباشند ودر مزارع بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و
کشورهای اروپایی برای کنترل آفات خاکزی مورد استفاده
قرار میگیرند و بسیار مهم میباشند و با کوچکترین
آلودگی ازخاک میروند ویا در آن خاک میمیرند و
بنابراین در مکانهایی میتوان از این سوسک به عنوان
کنترلکننده آفات خاکزی استفاده نمود که سمپاشی

نشده باشند .در ایران فقط یک یا دو نفر هستند که به
ن سوسکها را شناسایی
صورت محدود میتوانند ای 
کنند و تشخیص دهند که در چه خاکها و چه مناطقی
میتوانند فعالیت کنند .من در استانهای خراسان رضوی،
شمالی و گلستان سوسکهای کارابیده را جمعآوری و
شناسایی کردم و این سوسکها را برای شناسایی بیشتر به
روسیه منقل کردم و در ایران روی آنها تحقیق کردم که
ببینم آیا میتوان از روش مولکولی هم آنها را شناسایی
کرد یا نه .در روشهای شناسایی مولکولی با استفاده از
استخراج  DNAو توالییابی آنها میتوان تشخیص داد
که از چه گونهای میباشد و نسبت به روش شناسایی
مورفولوژیکی راحتتر میباشد زیرا شناسایی مورفولوژیکی
این خانواده بر پایه خارج کردن ژنیتالهای آنها میباشد
و حتما باید جنس نر داشته باشیم که خیلی سختی دارد.
واگر بتوانیم نشان دهیم که با شناسایی مولکولی میتوان
آنها را راحتتر شناسایی نمود ،کار مهمی انجام دادهایم.
•اگر زمان به عقب برگردد ،باز هم حاضرید در
این رشته تحصیل کنید و این راه را ادامه دهید؟
راستش را بخواهید سوال سختی است زیرا زمانیکه در
اوج هستی ،از اینکه این رشته را انتخاب نمودهای خیلی
خوشحالی ولی متاسفانه با وضعیتی که در کشور حاکم
است گاهی از خود میپرسی که چرا من کشاورزی
خواندهام.
کالم آخر:
توصیه میکنم که به دنبال عالقه خود بروید ،خود من
دنبال عالقهام آمدهام و هرجایی که پشیمان شوم ،میگویم
این چیزی بوده که خودم انتخاب کردم و ادامه میدهم
ولی اگر عالقه شما این نباشد و هدف فقط مدرک گرفتن
میباشد ،بهتراست که همین االن این رشته را کنار بذارید
و دنبال عالقه خود بروید و در نهایت آرزوی موفقیت برای
همه دوستان دارم.
|
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محدثه امیری

کرم ابریشم و پرورش آن

دانشجوی کارشناسی گیاهپزشکی
m.amiri1803@gmail.com

ﮐﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻫﻠﯽ و وﺣﺸﯽ وﺟﻮد دارد.
ﮐﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ اﻫﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  Bombix moriحشرهای
تکخوار ،که فقط از برگ درخت توت ( )Morusتغذیه
میکند ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد:
کالس Insecta
راسته LepidoPtera
خانواده Bombiycidae
گونه Bombix mori
ﮐﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺣﺸﺮهای اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ دورهی زﻧﺪگیاش
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ میباشد:
1 )1ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺨﻢ
2 )2ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻻروی
3 )3ﺷﻔﻴﺮه
4 )4پروانه
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺨﻢ:
ﻣﺎده در ﻫﺮ دورهی ﺗﺨﻢﮔﺬاری ﭘﺲ از ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﺣﺪود
 400-500ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد.
مرحله الروی:
الرو در بدو خارج شدن از تخم حدود  3میلیمتر طول
داشته و بدنش از موهای ریز سیاه رنگ پوشیده شده است.
مرحله شفیرگی:
شفیره غیرفعال بوده و به جز حرکت مختصر حلقههای
شکمی ،هیچگونه تحرک دیگری ندارد.
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مرحله پروانهای:
طول عمر پروانهها کوتاه و از  2-4روز بیشتر نیست و به
محض خارج شدن از پیله آمادگی جفت شدن را دارد.
پروانه ماده تا حدودی بزرگ تر از پروانه نر است.
سیکل زندگی:
زمستانگذرانی کرم ابریشم به صورت تخم است و در بهار،
هنگام رویش درختان توت تفریخ می گردد .الرو خارج
شده قبل از این که به حالت بلوغ برسد 4 ،بار پوست می
اندازد 48-72 .ساعت طول میکشد تا پیله های خود
را تنیده و کامل کنند .طی  2-3روز ،از حالت الروی
به شفیره تبدیل می شوند و  10روز بعد حشره کامل
ظاهر میگردد .پروانههای ماده از غروب تا صبح روز بعد
تخمگذاری میکنند و  4-5روز پس از خروج ،میمیرند.
تخمهایی که تحت شرایط طبیعی ذخیره میشوند ،تا بهار
بعد تفریخ نخواهند شد .اگر تخمها قرار است در همان
سال تفریخ شوند ،از روشهای مصنوعی میتوان استفاده
کرد .جدول زیر دوره ( )Brushingو مدت ذخیره در
سرما برای تیمارهای مختلف اسیدی نشان میدهد:
مدت ذخیره در
سرما

از تخمگذاری تا تفریخ

تیمارها

 20روز

در عرض  30روز

تیمار اسیدی معمولی

 35-24روز

 50-30روز

تیمار اسیدی بعد از دوره سرمایی کوتاه
مدت

 60-40روز

 75-50روز

تیمار اسیدی معمولی بعد از دوره
سرمایی متداول

بعد از تفریخ الروها باید از پوسته های خود جدا شوند
 .))Brushingمتداولترین روش جدا نمودن الروها از
پوستههای به جا مانده از تفریخ تخم ،قرار دادن برگ توت
روی قابهای مخصوص و جذب الروها و سپس تفکیک
آنها از پوستههای تخم است.
زمان مناسب برای عمل جداسازی الروها از پوستههای
تخم ،ساعت  10صبح میباشد که در حین کار ،رطوبت
نسبی  %85-90و درجه حرارت حدود  27درجه
سانتیگراد باشد.
الروهای جوان و بالغ در مرحله پرورش ،رفتارهای مختلفی
دارند و به اعمال روشهایی متفاوت برای هر سن الروی
و مخصوصا در رابطه با کیفیت برگ و شرایط محیطی
نیاز میباشد .مراحل اولیه پرورش کرم ابریشم ،نیاز به
مراقبت و دقت بیشتری دارد چون الروها در این مرحله به
بیماریها حساس هستند.
در مراحل اولیه الروی مصرف برگ کم میباشد ولی
ضریب هضمی باالست.
میزان مصرف وکیفیت واقعی برگ مورد نیاز در هر مرحله
الروی متفاوت است .از سن سوم الروی ،میزان تغذیه
الروها ناگهان افزایش مییابد .باید برگ به میزان کافی
به الروها داده شود تا خشکیدن برگها کند شده ،فرصت
انتخاب برگهای مناسب به الروها داده شود.
چون میزان رشد درخت توت در فصول مرطوب خیلی
سریع است ،از برگهای پایینتر نیز میتوان استفاده نمود،
اما در فصل خشک ،از مصرف برگها باید اجتناب کرد.

 -2پوست اندازی و مرحله پس از پوست اندازی
پس از پوست اندازی رطوبت را افزایش دهید.
تغذیه اول بعد از خواب مناسب بوده ،الروها را
کامال سیر نمایید.
در تغذیه اول بعد از خواب ،از برگهای نرم
استفاده کنید.
نوغانداری فعالیت کشاورزی مشتمل بر دو بخش باغبانی
و پرورش کرم ابریشم است.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﮐﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ:
ﺷﺮوع نگهداری ﮐﺮم :اﺑﺘﺪا ﻻروﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری در ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ ﭘﺨﺶ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺑﺮگ ﺗﻮت ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
را ﺷﺮوع نگهداری ﮐﺮم ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺮورش
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش را ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ تلمبار گفته میشود
تمیز شده ،درجه حرارت محیط به  28درجه سانتی گراد
و رطوبت به  90درصد رسانده شود تا شرایط الزم برای
کرمهای تازه تفریخ شده فراهم شود .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ
ﺳﻴﻨﯽﻫﺎی ﭘﺮورش ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده
ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻳﻦ
ﺷﺮح اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
اول :درﻳﭽﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎراﻓﻴﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﮐﻨﺎر ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺮ روی ﺳﻴﻨﯽ ﭘﺮورش ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

برگها را در یک مکان سرد به دور از تابش مستقیم نور
خورشید و زیر پوشش پالستیکی یا گونی خیس شده
نگهداری میکنند تا کیفیت برگ حفظ شود.

دوم :ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻴﻨﻮران ﻳﺎ ﭘﺎﻓﺴﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺗﻮری
ﻧﺎزک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

به علت اهمیت فعالیتهای فیزیولوژیکی طی مدت پوست
اندازی ،مراقبت صحیح از کرمها در این مرحله اهمیت
زیادی دارد:

ﺳﻮم :ﺑﺮگﻫﺎی ﺧﻮرده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﻄﺢ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽرﻳﺰﻧﺪ.

 -1مرحله پیش از خواب و هنگام خواب (قبل از پوست
اندازی و طی پوست اندازی)
قبل از اینکه کرمها به حالت خواب بروند ،بستر
کامال تمیز شود.
محیط با استفاده از آهک یا خاکستر پوسته
برنج ،خشک شود.
درجه حرارت قبل و بعد از خواب کاهش یابد.

ﭼﻬﺎرم :روی ﺑﺴﺘﺮ را ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
ﺧﺸﮏﺷﺪﮔﯽ ﺑﺮگﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎراﻓﻴﻨﯽ
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
سنین حرارت(درجه سانتی گراد) رطوبت(درصد)
سن 1

28-27

9

سن 2

27-26

85

سن 3

26-25

8
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ﭘﻨﺠﻢ :ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭼﺴﺒﻴﺪن ﮐﺮمﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮ ﻣﺮغ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آنﻫﺎ را از روی ﮐﺎﻏﺬ
ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺟﺪا و ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده و آن ﻗﺴﻤﺖ از
ﮐﺮمﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،از روی ﺟﻌﺒﻪ
ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺷﺸﻢ :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﺳﻄﺢ ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ
ﺗﺨﻢ  ٣٠×٣٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  .جنس
ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻳﺎ ﻣﻘﻮاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻳﻮاره آن ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺗﺎ
ﺷﺶ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد.
ﻫﻔﺘﻢ :ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮمﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺮمﻫﺎ
ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮورش ﮐﺮم ﺟﻮان:
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ دوره ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
ﺗﺎ ﻻروﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻪ دور از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از ﻗﺪرت و ﻗﻮت
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ
ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮم ﺟﻮان اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ در
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارﺗﯽ ،رﻃﻮﺑﺘﯽ ،ﺗﻐﺬﻳﻪای
و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺷﻮد ،درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش
ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .ﮐﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ در ﺳﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارتﻫﺎی زﻳﺎد ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ
دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﺷﻮد ،ﻣﻮجب زﻳﺎنﻫﺎی
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی در ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .حرارت بیش از 30
درجه ﺑﺮای ﮐﺮمﻫﺎی ﺟﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .کاهش
رطوبت به  75درصد و افزایش حرارت تا  27درجه در هر
یک از مراحل خواب موجب سهولت پوستاندازی کرم
ابریشم میشود .دوره ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮم ﺟﻮان را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول
اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﺮم در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻨﻴﻦ
ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﺪن ﮐﺮم ﻫﺎی ﺟﻮان ﻳﮏ روز در ﻣﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻤﻮم
ﭘﺎﻓﺴﻮل ﻳﺎ ﮐﺎﺑﻴﻨﻮران اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺪت ﭘﺮورش ﮐﺮم
ﺟﻮان ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮورش ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم
ﻣﺒﺬول ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﻮدر آﻫﮏ ﻧﺮم ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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وﺳﺎﻳﻞ و ادوات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﭘﺮورش ﮐﺮم ﺟﻮان:
•ﺳﻴﻨﯽﻫﺎی ﭘﺮورش ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
١٨٠×٩٠
•ﭼﻬﺎر ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻨﯽ
•ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮگ
•ﮐﺎرد ﺑﺮای ﺧﺮدﮐﺮدن ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
•ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺮورش
•ﺧﻂ ﮐﺶ
•ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎراﻓﻴﻨﯽ
•ﭘﺮ ﻣﺮغ
•ﺗﻮری ﺗﻤﻴﺰﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮری ﺑﺮای
ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ روی ﺑﺴﺘﺮ ﻳﺎ ﮔﺮدﭘﺎش دﺳﺘﯽ
•وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮ
ﭘﺮورش
•ﺣﺮارتﺳﻨﺞ و رﻃﻮﺑﺖﺳﻨﺞ
•آﻫﮏ ﻧﺮم و ﺳﺮﻧﺪ ﺷﺪه
•ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﺳﻤﻮم ﭘﺎﻓﺴﻮل ﻳﺎ ﮐﺎﺑﻴﻨﻮران
ﭘﺮورش ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ:
منظور از کرم بالغ ،سنین چهار و پنج کرم ابریشم است
که در مقایسه ﺑﺎ ﮐﺮمﻫﺎی ﺟﻮان از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋهای
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ (ﻣﺤﻴﻂ آزاد)
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮند ،ﻃﺮز ﻧﮕﻬﺪاری آنها ﺑﺎ ﮐﺮم ﺟﻮان
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد و ﺷﺮاﻳﻂ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻦ ﺳﻮم ،ﮐﺮمﻫﺎی
ﺟﻮان را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزاد و ﺗﻠﻤﺒﺎرﻫﺎی ﺻﺤﺮاﻳﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده
ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﭘﺮورش ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه و ﮐﺎﻏﺬ
ﮔﺬاری ﮐﺮده ،ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺎﻓﯽ از ﺑﺮگﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ (ﺗﻬﻮﻳﻪ ،ﺣﺮارت ،رﻃﻮﺑﺖ،
نظافت ﺗﻠﻤﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ) از اﺻﻮل ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﭘﺮورش ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﮐﺮم ﺟﻮان (ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ دوم روز
اول) ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮورش را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﺮگﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در جدول خرد و با توجه به دفعات
تغذیه روزانه دو یا سه بار روی کرم ها میریزند.

سن کرم ابریشم اولین تغذیه افزایش اندازه برگ در سن مزبور اندازه برگ در آخرین تغذیه میزان برگ مصرفی
اول

0/5

1

0/5

 18گرم

دوم

1/5

3/5

1/8

 5گرم

سوم

3

4

2/5

 21گرم

ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺮمﻫﺎ:
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریزا ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪن ﻓﻀﻮﻻت و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻨﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺮد .ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد:
ﺳﻦ اول :ﻳﮏ ﺑﺎر در اواﺧﺮ ﺳﻦ و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب
ﺳﻦ دوم :ﻳﮏ ﺑﺎر در اواﺧﺮ ﺳﻦ و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب
ﺳﻦ ﺳﻮم :دو ﺑﺎر روز دوم و روز ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب
ﺳﻦ ﭼﻬﺎرم :دو ﺑﺎر روز دوم و روز ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب
ﺳﻦ ﭘﻨﺠﻢ :ﻫﺮ2روز یا 3روز ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ
ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ
ﺗﻨﻴﺪن ﭘﻴﻠﻪﻫﺎ:
ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده روز ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺳﻦ ﭘﻨﺠﻢ ﻻروی،
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮی و رﻓﺘﺎر ﮐﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﯽآﻳﺪ .ﮐﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا اﻓﺘﺎده
و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺰﻳﯽ از ﺑﺮگ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨد .ﻣﺪﻓﻮع ﮐﺮمﻫﺎ
از روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﻔﺘﯽ ﺧﻮد را از دست میدهد.
ﮐﺮمﻫﺎ روز آﺧﺮ ﺳﻦ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺪﻧﺸﺎن
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻏﺪهﻫﺎ و ﻣﻮاد اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ زرد ﺷﻔﺎف
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻴﺪن
ﺗﺎر اﺑﺮﻳﺸﻢ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﮑﻠﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
و ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﻨﻴﺪن ﺗﺎر آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮمﻫﺎ
ﺑﺮایﺗﻨﻴﺪن ﺗﺎر اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺪد ﻫﺸﺖ ﻻﺗﻴﻦ واروﻧﻪ
(∞) است .ﺑﺮای ﺗﻨﻴﺪن ﺗﺎر ﺣﺮارت  25درجه و رطوبت 70
درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻴﺪن ﺗﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از -١ :ﻗﺎبﻫﺎی ﭘﻴﻠﻪ ﺗﻨﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ  -٢ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻴﻠﻪ ﺗﻨﯽ
ﺑﺮزﻳﻠﯽ  -٣ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﮐﺎه و ﮐﻠﺶ  -٤ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺤﻠﯽ.
ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻴﻠﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن:
روش برداشت پیله در ارتباط با وسایلی که برای پیله تنی
استفاده میشود ،متفاوت است.

ﭼﻨﺎنچه از ﻗﺎبﻫﺎی ﭘﻴﻠﻪ ﺗﻨﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﻴﻠﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﺨﺼﻮص پیلهگیری
شامل انواع دستی و نیمه اتوماتیک برداشت کرد .زﻣﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻴﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ پس از هفت تا ﻫﺸﺖ روز ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار:
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻴﻠﻪﻫﺎ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ
و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
 -١ﺟﺪا ﮐﺮدن ﭘﻴﻠﻪﻫﺎی ﻧﺎﺟﻮر :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻠﻪﻫﺎی ﺑﺪﺷﮑﻞ،
ﭘﻴﻠﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ ،ﭘﻴﻠﻪﻫﺎی ﺳﻮراخ ،ﭘﻴﻠﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻴﺎزی
و ....
 -٢ﮐﺮکﮔﻴﺮی ﭘﻴﻠﻪﻫﺎ :زدودن ﮐﺮک از ﭘﻴﻠﻪﻫﺎ در ﮐﻴﻔﻴﺖ
آن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﺮکﮔﻴﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﯽ ﻳﺎ دﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 -٣ﮐﻴﺴﻪ ﮐﺮدن ﭘﻴﻠﻪ ﻫﺎ :ﺑﺮای ﮐﻴﺴﻪﮔﻴﺮی از ﮐﻴﺴﻪﻫﺎی
ﮐﻨﻔﯽ ﻳﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻮا از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻴﺴﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﭘﻴﻠﻪﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺎور ﻫﻢ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮﻧﺪ.
درجه بندی:
درجه بندی شدیدا بر قیمت بازار تاثیر میگذارد .لذا
به منظور افزایش راندمان نخ دهی تنها پیلههای خوب
و مناسب برای فروش انتخاب میشود .بنابراین تمام
پیلههای بدشکل ،نازک و پیلههایی که شفیره درون آنها
مرده است قبل از برداشت محصول حذف شوند.
منابع:
سو ،هولیم .یانگ ،تائک کیم .سانگ ،پونگ لی .راهنمای
پرورش کرم ابریشم و کاشت درخت .احمد حسن (.)1385
مشهد  :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
کتاب پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم .تالیف کتاب های
درسی فنی حرفه ای و کارودانش( .)1394شرکت چاپ و
نشر کتابهای درسی ایران
|
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زندگی نامه پروفسور جعفر ارشاد
فاطمه براتی
دانشجوی کارشناسی گیاهپزشکی
barati.fatemeh@mail.um.ir

پروفسور جعفر ارشاد متولد سال  1315در یکی از محالت
قدیمی گرگان میباشند .ایشان دارای مدرک دکتری
بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه برلین آلمان در اواخر
سال  1349است و از چهرههای برتر و پیشکسوتان
دانش گیاهپزشکی در ایران میباشند که حتی برخی از
متخصصان گیاهپزشکی وی را پدر دانش گیاهپزشکی ایران
مینامند.
پروفسور ارشاد در خانوادهاي رشد یافت که از نظر اقتصادي
در وضع مطلوب نبود پدرش كشاورزي بود و در باغهاي
استيجاري به كار ميپرداخت.
ایشان تحصیالت ابتدایی خود را از سال  1323تا 1329
در دبستان فردوسی گرگان و مقطع متوسطه را از سال
 1329تا  1335در دبیرستان ایرانشهر گرگان در رشتهی
طبیعی گذراندند .ایشان در سال  1335در دانشکدهی
کشاورزی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی رشتهی
دفع آفات (گیاهپزشکی) پذیرفته شدند و در همان دانشگاه
نیز به مقطع کارشناسی ارشد راه یافتند و در سال 1341
مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه تهران دریافت
نمودند .جعفر ارشاد در سال  1345با دریافت بورسیه
تحصیلی عازم کشور آلمان شد و در اواخر سال 1349
موفق به اخذ مدرک دکتری بیماری شناسی گیاهی از
دانشگاه برلین آلمان گردید .پروفسور لیمبرگ ،پروفسور
کریسچ و پروفسور فریدل که همگی از دانشمندان مطرح
گیاهپزشکی در جهان می باشند از اساتید پروفسور ارشاد
در مقطع دکتری بودهاند.
فعالیتهای پژوهشی :کتابهایی همچون “گونههای
فیتوفتورا در ایران :جداسازی ،خالص سازی و شناسایی»،
«فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی»« ،بیوکنترل
عوامل بیماریزای خاکزاد گیاهان» و کتاب «قارچ های
ایران” از معروفترین آثار تألیف شده توسط وی میباشند.
بسیاری از کتب تألیفشده توسط ایشان هم اکنون در
دانشگاههای تراز اول کشور تدریس میشود و آثار ایشان
جزء کتب مرجع در داخل کشور در حوزهی تخصصی
گیاهپزشکی و بیماری شناسی گیاهی میباشد.
دکتر ارشاد هدایت و راهنمایی  13پایان نامه در مقطع
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کارشناسی ارشد و  18پایان نامه در مقطع دکتری را بر
عهده داشتهاند و تاکنون بیش از  136مقاله از ایشان در
سمینارها و ژورنالها و مجالت معتبر علمی و تخصصی
در داخل و خارج از کشورها ارائه و به چاپ رسیدهاست.
همچنین معرفی و نامگذاری  23گونه گیاهی برای اولین
بار در جهان و معرفی حدود  500گونه گیاهی برای اولین
بار در ایران از دیگر سوابق مهم و برجسته در کارنامهی
درخشان علمی -پژوهشی ایشان میباشد.
مشاغل و سمت هایمورد تصدی :دکتر جعفر ارشاد کار
خود را به عنوان محقق در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
کشور وابسته به جهاد کشاورزی از سال  1341شروع کرد
و تا زمان بازنشستگی ( )1386به این کار ادامه داد .هنگام
بازنشستگی عضو هیئت علمی با مرتبه استاد پژوهش پایه
 31بود .در سال  1358رئیس بخش تحقیقات گیاهشناسی
در موسسه ذکر شدهبودند و تا تاریخ بازنشستگی در
این پست اشتغال داشتند .در سال  1358همچنین به
سرپرستی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی منصوب گشت
و تا سال  1362این سمت را هم دارا بود .در سال 1360
همزمان پست معاون تحقیقات در سازمان تحقیقات و
آموزش کشاورزی عهدهدار شدند و تا سال  1371نیز این
سمت را برعهده داشتند .از دیگر سمتهای دکتر ارشاد
میتوان به چند مورد زیر نیز اشاره کرد :مدیر مسئول
نشریه ( )ISIبیماریهای گیاهی ،سردبیر نشریه رستنیها،
عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی علوم کشاورزی،
عضو کمیته فیتوفتورا ،مربوط به اتحادیه بین المللی انجمنهای
بیماریهای گیاهی در دو دوره  1988-1983و ،1992-1988
عضو کمیته آسیایی در اتحادیه بین المللی قارچ شناسی از
سال  1994تا  - 2001رئیس کنگره بین المللی قارچ شناسی
آسیا 2001

فعاليتهاي آموزشي  :سوابق تدريس جعفر ارشاد به
شرح زير است - :چهارده نيم سال تحصيلي در رشته
قارچ شناسي و بيماريهاي گياهي در مقطع كارشناسي
در دانشكده علوم دانشگاه شهيد بهشتي بين سالهاي
 - 1362-1356دو نيم سال تحصيلي در رشته قارچ
شناسي در مقطع دكتري در دانشكده كشاورزي دانشگاه
تربيت مدرس در سالهاي  1372و  - 1373هشت سال

و شش ماه در مقطع كارشناسي ارشد و دو سال و شش ماه در مقطع دكتري در رشته قارچ شناسي در واحد علوم
و تحقيقات تهران دانشگاه آزاد اسالمي در سال  1375تا  1380مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار ميآيد  :جعفر
ارشاد در اعتالي بخش تحقيقات رستنیها در موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور سهم قابل توجهاي داشته است .وي
همچنين عضو موسس و عضو انجمن بيماري شناسي گياهي ايران ميباشد.
جوایز و نشانها  :تشويق كتبي از وزير كشاورزي بدليل انجام تحقيقات قارچ شناسي و نگارش كتاب «قارچهاي ايران»
در سال  - 1356تشويق كتبي از معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بدليل سعي در
پيشبرد اهداف سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در سال  - 1364تشويق كتبي از رئيس موسسه تحقيقات
آفات و بيماريهاي گياهي به مناسبت ارائه گزارش طرحهاي تحقيقاتي در سال  - 1356لوح تقدير از معاون وزير و
رئيس سازمان تحقيقات كشاورزي به مناسبت انتخاب شدن به عنوان محقق نمونه در سال  - 1374لوح تقدير از وزير
كشاورزي به عنوان محقق نمونه وزارت كشاورزي در سال  - 1374تقدير كتبي از وزير كشاورزي به مناسبت تاليف
كتاب «قارچهاي ايران» در سال  - 1374لوح تقدير از معاون اول رئيس جمهور و رئيس شوراي پژوهشهاي علمي
كشور به مناسبت برگزيده شدن يكي از مقاالت تحقيقاتي به عنوان مقاله تحقيقاتي نمونه سال  - 1374تقدير كتبي
از معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي به مناسبت مطلوب بودن نتايج تحقيقات در سال
 - 1378لوح تقدير از علوم تحقيقات وفناوري به مناسبت كسب رتبه اول پژوهشگر نمونه سال  1380وزارت جهاد
كشاورزي – تقديرنامه از معاون پژوهش و برنامه ريزي دفتر همكاريهاي فناوري در نهاد رياست جمهوري به مناسبت
انتخاب پژوهشگر نمونه كشور در سال  - 1380لوح تقدير از رئيس جمهور به مناسبت كسب رتبه دوم تحقيقات
كاربردي در پانزدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي در سال  - 1380لوح تقدير از  COMSTECHدر فوريه 2002
 دريافت نشان درجه  3پژوهش كشور از رئیس جمهور در سال  - 1383لوح تقدير از رئيس موسسه تحقيقات آفاتو بيماريهاي گياهي به مناسبت تالش در امر تحقيقات در سال  - 1383لوح تقدير از معاون وزير و رئيس سازمان
تحقيقات و آموزش كشاورزي به مناسبت تالش در امر تحقيقات در سال 1384چگونگي عرضه آثار  - :تعداد پايان
نامههاي كارشناسي ارشد راهنمايي شده توسط جعفر ارشاد  13 :پايان نامه  -تعدا پايان نامههاي دكتري راهمنايي شده
 18 :پايان نامه  -تعداد مقاالت چاپ شده و ارائه شده  :بيش از  136مقاله  -معرفي و نامگذاري  23گونه قارچ براي
اولين بار در سطح دنيا  -معرفي حدود  500گونه قارچ براي اولين بار در ايران

