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 پيشگفتار
  
  

مانند . صد سال گذشته کشاورزی به تکرار تغييرات و انگيزه های  آن را تجربه کرده استدرطول 

درقرن بيستم . تناوب زراعی يا استفاده ازکود شيميايی که سبب تغييراتی درتوليدات کشاورزی شدند

پيشرفت های فنی و زيستی دراقتصاد کشاورزی ازياد توليدات کشاورزی غيرقابل تصوری را ممکن 

  .ته استساخ

اگر ما امروز دردهه اول قرن بيست يکم دوباره ازتغييرات درکشاورزی مخصوصا ازتوليدات 

اين تغييرات در حفظ . بوده است) گلوبال(کشاورزی صحبت کنيم بيشترتحت تأثير عوامل جهانگرائی 

  .نباتات هم قابل لمس بوده و بايد با آن مقابله و انتظارات روزافزون را برآورد کند

که اولين نشريه از سری نشريات جديد انجمن گياهپزشکی آلمان " طيف گياهپزشکی " اين نشريه در

)DPG ( است، کارشناسان برجسته با مقاالت خود عوامل تأثيرگذار پيچيده درتغييرات توليدات

  .کشاورزی امروزی را تعيين و سعی کرده اند به چالش جديد حفظ نباتات جوابگو باشند

به تنش هائی پرداخته می شود که امروزه توليدات " تغييرات در توليدات کشاورزی " دربخش اول 

موضوع های کليدی دراين بخش، بحران تغديه جهانی و تغييرات جوی . کشاورزی با آن روبرو است

جهانگرائی درکليه بخش های مختلف اقتصادی و زندگی روزانه مردم ازجمله در کشاورزی . است

راردادهای عرضه و تقاضای سازمان تجارت جهانی قيمت و هزينه ها را تعيين ق. اثرگذاشته است

امکانات استفاده ازمواد خام گياهی در . ميکند و پيآمد آن مستقيما درتوليدات ملی و محلی اثرمی گذارد

تهيه انرژی سبب بهم پيوستن بازار انرژی و تهيه مواد غذايی شده وبه توسعه جهانگرائی در کشاورزی 

ذخيره زمين های . ت می بخشد و رقابت در استفاده از زمين های کشاورزی را افزايش داده استشد

به منظور . قابل کشت کشاورزی درتمام دنيا محدود می باشد تا غذای جمعيت روبافزون را تأمين نمايد

مين های برآورد خواسته های جديد، بايستی به ناچار، هم توليدات فشرده تر، و هم اقدام به کشت ز

  .مستعد ديگری شود

اين مسئوليت هم به . دراين جا برای حفاظت از محصوالت به حفظ نباتات نقش کليدی واگذار شده است

روند رو به پيشرفت پيشگيری بهداشت گياهی و هم به مبارزه شيميائی هدفمند و بدون تخريب محيط 

نتقاد مرتب سياستمداران در اروپا مواجه ولو اينکه استفاده ازسموم شيميائی با ا. زيست داده می شود

برای . برای مثال، در مورد صدور پروانه سموم شيميائی موانع جديدی دردست تهيه است. شود

استفاده ازعمليات . توليدات کشاورزی در آينده هم نمی توانند از کاربرد سموم شيميائی چشم پوشی کنند

مرغوب آن نيست، بلکه بايد مواد غذايی با قيمت دفع آفات تنها برای حفاظت از محصول و کيفيت 
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امکانات متعددی که حفظ نباتات در حل ُمعضل وظايف آينده خود دارد، . پذيره، به مردم عرضه شود

  .بآن ها پرداخته خواهد شد" تجديد نظر در گياهپزشکی " دربخش دوم اين کتاب 

چگونه اين تغييرات در . غييرات جوی استعامل ديگری که کشاورزی  مستقيما با آن سر و کار دارد، ت

سيستم توليدات  کشاورزی اثر ميگذارد؟ برای آن هم سناريوهای متفاوتی وجود دارد که به آن ها هم با 

با تغيير در سيستم زراعت، تغييراتی هم در پيدايش بيمارگرها و دشمنان . مقاالتی پرداخته خواهد شد

  .های آن هم باز متوجه حفظ نباتات ميشودطبيعی آنها به وجود می آيد و پيآمد 

از تمام رشته . کشاورزی و مخصوصا توليدات آن بايد درمقابل تغييرات جديد جهانگرائی ايستادگی کند

های پژوهشی، صنعتی و ترويجی گياهپزشکی  خواسته می شود راه حل های مناسبی را گسترش داده 

  .و در اختيار کشاورزان قرار دهند

چشم انداز متعادلی به بحث امروزی " طيف گياهپزشکی"م، وظايف ذکر شده در اين نشريه ما اميدواري

دراين رهگذر سپاس فراوان ما به . درمورد تغييرات در کشاورزی و نياز به حفظ نباتات را برآورد کند

نشر شرکت کنندگان و تهيه کنندگان مقاالت اين کتاب است که با دانش و نوشته های آموزنده خود در 

  .اين کتاب سهم بسزايی داشتند

  

  ناشرين

 2008در گوتينگن و برانشوايگ، سپتامبر 
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،  ابراهيم نسبت، .، فلدمان، اف.، هايتفوس، ر.ويرايش  تيدمن، آ. در.  بازارهای جهانی کشاورزی و سيستم های توليدی محلی.: برومر، ب
سلسله انتشارات . ISBN: 978-3-941261-06-8.  تجديد نظر در گياهپزشکی–اورزی تغييرات در توليدات کش: 2009). مترجم(فيروز 

  org.phytomedizin.wwwانجمن گياهپزشکی آلمان 
 
 
 

B Brümmer 
Universität Göttingen, Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Marktlehre 
Platz der Göttinger Sieben 5, 37073 Göttingen; Email: bbruemm@gwdg.de 
 
 

  و سيستم های توليدی محلیکشاورزی بازارهای جهانی 
  
  ب برومر: از
  

 

  :چکيده
  

ستند و دراين اواخر،  بازارهای جهانی کشاورزی از جنب و جوش و نوسانات زيادی  برخوردار ه

درآينده شايد قيمت های توليدات . اختالف زيادی هم در قيمت بعضی از توليدات کشاورزی وجود دارد

اما گمان نه ميرود که  سطح قيمت . کشاورزی نسبت به دو دهه گذشته ازثبات بيشتری برخوردار باشند

يی شايد افزايش پيدا کند نوسان قيمت در توليدات اروپا.   باقی به مانند2008ها به ميزان اوايل سال 

چون بازار های کشاورزی محلی به بازارهای بين المللی پيوسته و ديگرتعيين قيمت های توليدات 

  .  توسط دولت به گذشته تعلق دارد90 و 80کشاورزی نظير دهه های 

 بنابراين، بحران استفاده از زمين برای توليدات کشاورزی، توليدات طبيعی، و خوراک دام گسترش

سيستم توليدات محلی در آينده بايد . يافته و استفاده از گياه برای توليد انرژی باز هم افزايش خواهد يافت

انعطاف پذيرتر و حساسيت کمتری نسبت به نوسان داشته باشند تا بتوانند نوسانات قيمت ها ی بين 

ند و در آن دولت و شرکت های تحقيقات کشاورزی بايد با سيستم جديد منطبق باش. المللی را تحمل نمايند

  .تحقيقات می  تواند کليد ايمنی الزم برای تغذيه جهانی باشد. خصوصی مشترکا سرمايه گذاری کنند

 

 

  

  :پيشگفتار
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درچند ماه اخير، توسعه بازاربين المللی کشاورزی با شتاب ناشناخته ای تأثير زيادی روی قيمت ها 

 که بعنوان قيمت پايه ای گندم در معامالت بازار های بين قيمت گندم زمستانی امريکا. گذاشته است

البته بعد .   دالر در تن رسيد520المللی قلمداد می شود،  درماههای فوريه و مارس در مدت کوتاهی به 

برای تحويل در خليج مکزيک  )HRW No. 2 FOB (ها اين قيمت تنزل کرد و قيمت گندم استاندارد 

اين نوسان نشان داد که بازار کشاورزی بين ). 2008 ماه می 25تاريخ ( دالر درتن رسيد 334به 

المللی و معامالت جهانگرائی در سال های آينده هم درمقايسه با دهه های  گذشته ممکن است افزايش 

  .نوسان داشته باشد

سمت گرايش ثانوی و واقعی بازار جهانی ب. نوسان قيمت در بازارهای بين المللی پديده جديدی نيست

آنچه واقعا جديد است حقيقی است که نوسان قيمت . بوده است.نزولی و تمايل نوسان به سوی گرايش

. حتی دربازارهايی هم بچشم می خورد که درگذشته توسط کشورهای صنعتی به شدت کنترل می شدند 

ود را با اين پديده يک توسعه جديد را نشان ميدهد که در آن کشاورزی و رشته های فرعی آن بايد خ

انتقال قيمت ها از بازارهای بين المللی به بازارهای محلی هم شانس و هم تنش را . تغييرات وفق بدهند

شانس از طريق بهبود بازار و تقويت نسبی کمبود حتی در . دربازارهای محلی به وجود آورده است

 آن تا تأمين مواد مورد محصوالتی که تاکنون منحصر به توليدات داخلی بوده است و توسعه سطح

با ابزارهای محلی برای ) value added chain(غذايی جهانی، تنش، برای اين که قيمت افزوده شده 

برخورد با نوسانات جهانی کافی و قابل اعتماد نيست  اين شانس و تنش هم شامل شرکت های 

ای کشاورزی می کشاورزی و هم شامل رشته های صنعتی وابسته درعمليات قبل و بعدی فراورده ه

در نتيجه اثرگذاری شديد توسعه بين المللی در سيستم های توليد محلی چالش جديدی هم در . شود

  .زراعت و حفظ نباتات به وجود می آيد

انگيزه اين مقاله نشان دادن وابستگی متقابل و تنگا تنگ بين بازارهای بين المللی و سيستم های توليد 

ه چالش تکنيک های توليد انداخته می شود که در آينده در سيستم های محلی است نگاه ويژه ای هم ب

  .توليد به وجود خواهد آمد

ابتدا به . برای نزديک شدن به پاسخ پرسش های مذکور صورت مسئله در چند قسمت مطرح می شود

اين . گرايش عمومی جهانگرائی بازارهای کشاورزی زارعت های مهم نيم کرده شمالی می پردازيم

سمت چشم اندازی به پيشرفت های آينده خواهد داشت که امروز مورد انتظار مؤسسات پيش گوئی ق

  است

 و دردنباله آن می پردازيم به اثرات سيستم توليد درسطح محلی که به علت تغييرشرايط اقتصادی در 

 .درآخرين قسمت مقاله توصيه هايی ارائه خواهدشد. آينده شايد مطرح شود
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   100=2005 متوسط سالقيمت . گندممتوسط قيمت يرات افزايش تغي: 1شکل 
 

 

 :جهانگرائی در بازارهای توليدات کشاورزی
 

.  رشد قيمت گندم برای تحويل در بنادرخليج مکزيک درماههای گذشته را نشان می دهد1شکل 

ی سابقه بوده  قيمت نفت، ببه اسثتنای  سال گذشته 50بطوريکه قبال گفته شد چنين نوسان قيمت ها در 

در سال های . علت اين نوسان سريع مربوط  به کمبود موجودی انبارهای کنونی جهان می شود. است

  2درشکل . تقاضای جهانی غالت بيش ازعرضه بين المللی غالت بوده است) 2شکل شماره (گذشته 

تغييرات . داردمنحنی خطی پيوسته موجودی انبارها را نشان ميدهد که هميشه زير متغييرصفرقرار 

 سال. نشان داده شده است) +( و موجودی مثبت با عالمت مثبت  )-(موجودی منفی با عالمت منفی 

اقتصادی از ماه ژوئن تا ماه  می درنظرگرفته شده است و به اين صورت آخرين سال اقتصادی مربوط 

ی هم درمحاسبه ارقام اثرات جو.  را هم دربردارد2008 که توليد امسال يعنی 2008/2009ميشود به 

  .منظورپيش گويی شده است که می تواند در اثر نوسانات جوی تغييرکند

 کاهشکمبود تأمين مواد غذايی درسال های متمادی که برحسب مصرف سرانه محاسبه شده است سبب 

در سال اقتصادی نشان % 15.3رقم . ذخيره انبارهای دنيا به پائين ترين حد تاريخی آن رسيده است
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موجودی کمتر .  هفته بوده است8يدهد که ذخيره و موجودی انبارهای جهانی کافی برای مصرف م

باين معنی است که نه تنها قيمت گندم به طور طبيعی افزايش می يابد بلکه % ) 20کمتراز (انبار ها 

بار کوچکترين تغييرات در پبش بينی برداشت محصول اثرات نسبی شديدی در موجودی مورد انتظار ان

ها در سال بعد می گذارد که افزايش قيمت ها را می تواند به همراه داشته باشد،  نظير آن که در سال 

درمورد برنج . قيمت های برنج و ذرت هم نظيرگندم افزايش يافته اند.  در مورد گندم اتفاق افتاد2008

 های بين المللی برنج می باشد و قيمت% 7بايد توجه داشت که معامالت بين المللی برنج کمتراز 

 .نمودار قابل اعتمادی نسبت به قيمت بازار مصرف کننده هر کشور نيست

پس کدام فاکتورها مسئول کمبود موجوی انبارها است، کدام عوامل سبب شده اند، تقاضا ازعرضه 

فزايش ا. پيشی گرفته است؟ در اين جا در درجه اول افزايش درآمد سرانه بين المللی را بايد نام برد

درآمد کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه يافته شديد را از يک طرف برای مبارزه با فقر 

از طرف ديگر . بايد مورد ستايش قرار داد که سبب تقاضای بيشتر گندم و افزايش مستقيم آن شده است

از عوامل . اثر غيرمستقيم مصرف گندم به مواد خوراک دامی که سبب افزايش خوراک دام شده است

در . ديگرافزايش تقاضا که در گذشته وجود نداشت تقاضا برای بيو انرژی و منابع سوختی گياهی است

اياالت متحده امريکا استفاده از ذرت برای توليد الکل صنعتی بحّد نا معقولی افزايش يافته است و 

ليد فرآورده انرژی ازمنابع دخالت سياست با پرداخت يارانه به نصب و افزايش ظرفيت کارخانه های تو

 . گياهی،  سبب افزايش تقاضا و قيمت های غيرواقعی شده است
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 تا 1999/2000توليد، مصرف و موجودی انبارهای گندم جهان درسال اقتصادی  : 2شکل 

  )USDA, 2008منبع مورد استفاده  (2008/2009

اين . اندازی بهرقيمتی ظرفبت زياد خود را بکارخواهند برديعنی اين کارخانجات درصورت راه 

  .مطالبه غيرواقعی درشرايط يکسان،  سبب نوسان بيشترمنحنی قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود

درکنار فاکتورهای پايه ای که سبب افزايش قيمت شده اند، سياست کشاورزی دولت ها را هم نمی توان 

ای سياست کشاورزی برای تقاضا وجود داشته و هنوزهم وجود درگذشته محدوديت ه. دست کم گرفت

برای مثال، آيش گذاشتن زمين های کشاورزی دراتحاديه اروپا که با پيشنهاد کميسيون کشاورزی . دارد

ناميده می شود قرار ) Health Check(اتحاديه اروپا صورت می گيرد و اصطالحا بررسی سالمتی 

حدوديت صادراتی به کشورهای حاشيه دريا سياه، روسيه، اوکرائن و مثال ديگر م. است برداشته شود

مسلما . قزاقستان که درسال های اقتصادی گذشته وجود داشته نيز قرار است اين محدوديت حذف شود

  .تمام اين اقدامات سبب افزايش نوسان در قيمت های بين المللی می شود

آيا اين روند . وسانات، مثبت به نظرمی رسددرمورد غالت، مخصوصا گندم، رشد قيمت با وجود ن

جواب اين سئوال را نمی توان به ساير . درمورد سايرتوليدات کشاورزی ديگرهم صدق می کند؟

مطمئنا بديل يا جانشين های نزديکی به غالت و توليداتی که . توليدات مهم کشاورزی يکنواخت پاسخ داد

ق گندم خيز کاشته می شوند و حد اقل در کوتاه مدت از می توانند در رقابت درزمين های همجوار مناط

اين رقابت در مورد دانه های روغنی . نوسان افزايش قيمت برخوردار شوند مانند خود غالت

اين توليدات جانشين خوبی در . مخصوصا منداب، آفتاب گردان و بطورمحدود سوژا صدق می کند

 آن ها در تهيه خوراک دامی با محدوديت کمی استفاده وتهيه بيوانرژی و همين طور در کاربرد

زمين هائی که برای کشت غالت مناسب هستند برای زراعت دانه های روغنی . جايگزين غالت هستند

  .هم به علت نياز مشابه طبيعی در رقابت مستقيم با غالت  در همان زمين ها هستند

يدات کشاورزی برخواسته اززمين،  روند رقابت فاکتور کمبود زمين طوری است که هيچ يک از تول

اما درکوتاه مدت به طوری که نوسان . نمی توانند در دراز مدت، ازافزايش قيمت غالت جلوگيری کنند

نه چغندر قند و نه پنبه . قيمت در سال های گذشته در مورد توليدات استوائی نشان داد، ممکن می باشد

ازنظر مبارزه با فقر اين توسعه . ت گندم را نداشتندهيچکدام افزايش نظيرقيم) 3نمودار شکل شماره (

قابل تأمل است و نشان می دهد که اين توسعه مسير تجارت در کشورهای درحال رشد را بازهم بد 

ترمی کند؛ چون خيلی ازکشورهای درحال رشد،  چغندر و پنبه توليدی خود را صادرکرده و درمقابل 

ان می دهد که دراثر تغييرات نسبی درقيمت ها، احتماال تحت اين پيشامد نش. آن گندم وارد می کنند

درصورت ادامه افزايش قيمت گندم و همزمان پائين ماندن . وضعيت جديد درنوع کاشت تجديد نظرشود
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. قيمت پنبه ممکن است برای مثال درکشوری مانند مصر اولويت دوباره به کاشت گندم داده شود

  .جا البته بی اثر خواهد ماندتغييرات کوتاه مدت قيمت در اين 

  

 

 

100  معادل2005قيمت قند و پنبه ، متوسط سال تغييرات  : 3شکل   

 
 

 : آيندهدروضعيت 
 

پيش بينی کوتاه مدت و دراز مدت . قيمت بين المللی توليدات کشاورزی در آينده چگونه خواهد بود؟

  OECD/FAO (www.oecd.org)سازمان خواربارکشاورزی و سازمان اتحاديه کشورهای اروپايی 

 که در حال حاضر تنها منابع قابل اعتماد به پيش گوئی های کوتاه FAPRI (www.fapri.org)و 

ولو اين که هر دو سازمان درپيش .  سال آينده کرده اند10مدت و درازمدت هستند، نگاهی به گرايش 

. اما دراساس بهم نزديک می باشدگوئی جزئيات توسعه بازار بين المللی با هم قضاوت متفاوت دارند 

.  به بيشينه رسيده بود2008هردو سازمان معتقد هستند که قيمت کاالهای کشاورزی در اوايل سال 

طبق پيش بينی . هردوسازمان پيش بينی می کنند که درطول دو سال آينده از قيمت ها کاسته خواهد شد

تحويل  )HRW No. 2نوع (دم  قيمت گن(OECD/FAO)سازمان اتحاديه کشورهای اروپايی 
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 1.35اگر بورس معامالت ارزی يک دالر معادل .  دالردرتن خواهد رسيد230 به بندرخليج مکزيکو

پيش بينی برای سايرتوليدات .  يورو معامله خواهد شد170يورو باشد هرتن گندم مذکور معادل 

قيمت دانه . ی خواهند داشتتغييرات مشابه) انواع غالت، برنج، دانه های روغنی و قند(کشاورزی 

های روغنی به علت تحوالت سياسی و تغييرات مواد خام و بيو انرژی به طور استثنا با قيمت باال ولی 

بايد توجه داشت که توسعه قيمت گندم طبق نشانه های امروز شايد در . با ثبات پيش بينی شده است

اگر توليدات مهم کشورهای در حال رشد .  يورو درهر تن برسد170بعضی سال ها به کمی بيشتر از 

از ديد امروز يک رکود قيمت به قند و پنبه پيش بينی می ) و پنبهبرای مثال قند (را در نظر بگيريم 

برعکس، به توليدات حيوانی برای مثال شير، درميان مدت، کاهش قيمت نسبت به قيمت خيلی . شود

پيش بينی به علت افزايش در آمد سرانه احتماال قيمت درپايان زمان . باالی سال قبل پيش بينی می شود

  .انتظار می رود روند مشابهی در مورد گوشت هم پيش بيايد. فرآورده های شير مجددا افزايش يابد

بطور خالصه می توان گفت که قيمت های آينده کشاورزی بطور کلی افزايش خواهند داشت و متوسط 

 که ما امسال 2008ه خواهد بود، اما کمتر از سطح قيمت های سال آن باال تر از آمار های دو دهه گذشت

 بين توليدات گياهی مناطق ماليم و مناطق (terms of trade)در رابطه با ساختارقيمت . شاهد آن بوديم

استوايی و نيمه استوايی قراين نشان ميدهد که گرايش به زيان توليدات معمولی کشورهای درحال رشد 

در مورد شکر حدس زده می شود بعلت باال . صوصا در مورد کاکائو، قهوه و پنبهتغييرمی کند مخ

بودن قيمت انرژی و استفاده ازآن برای تهيه اتانول و تبديل آن به بيوانرژی قيمت شکر درسطح پائين 

  .باقی به ماند

  

  :تغييرات درتوليدات داخلیتأثير 
  

می .آينده قيمت تجارت جهانی توليدات کشاورزیموضوعاتی که تاکنون شرح داده شد مربوط به حال و 

. شد که در گذشته توسعه قيمت تجارت جهانی در بازار های محلی از اهميت خاصی بر خوردار نبود

از قرار معلوم سياست در انتقال  قيمت بين بازارهای داخلی مواد خام کشاورزی و بازارهای جهانی 

تی درگذشته قادر بودند در اثر دخالت های خود سياست کشاورزی کشورهای صنع. دخالت می کند

می توان به ياد آورد . قيمت های داخلی را کم و بيش از نوسان قيمت های بين المللی دور نگاه دارند

انتظار نمی . 1چگونه در کشور های اتحاديه اروپا به سيستم قيمت گذاری گندم و گوشت مداخله می شد

ی از توسعه قيمت های بازارهای بين المللی از هم دور نگاه داشته رود درآينده توسعه قيمت های داخل

) WTO(هنوز هم با وجود مذاکرات چند جانبه تجارتی در چهارچوب سازمان تجارت جهانی . شود

، اما دراين فاصله قرارداد های تجارتی دو جانبه قرار داد های تجارتی کامال موفقيت آميز نبوده است
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 اين قرارداد .بب همترازی قيمت های داخلی با قيمت های بين المللی شده استبيشتری بسته شده که س

انتظار می رود قيمت کاالهای داخلی . ها شامل تمام کاالهای قابل تجارت و توليدات کشاورزی می شود

البته (در بازار های اتحاديه اروپا بزودی به سطح قيمت تجارتی بين المللی همان کاال ها افزايش يابد 

همين طور، تغييرات قيمت های بين ). قيمت شکر هنوز هم برای چندين سال استثناء باقی می ماند

المللی بايستی در گرايش قيمت بازارهای داخلی و محلی اثرگذار باشد و سياست کشاورزی جهت 

اهد بود اّما گرايش قيمت بسوی باال، احتماال قابل کنترل نخو. گرايش قيمت را به سمت محدود نگاه دارد

  :و درنتيجه آن پيآمد های زير را برای اتحاديه اروپا در بر خواهد داشت

 قيمت توليدات کشاورزی احتماال دردهه آينده ثابت می ماند،  اما سطح اين قيمت ها پائين تر از ―

گسترش . اثرات حفاظت ازمحيط زيست قيمت ها را افزايش خواهد داد.   خواهد بود2008اوايل سال 

  . ير کشت درمناطق حاصلخيز در حفاظت ازمحيط زيست، گرانتراز گذشته تمام خواهد شدسطح ز

.  کشت و برداشت توليدات کشاورزی بجای دو کشت در سال به سه کشت درسال خواهد رسيد―

عالوه برمصرف مستقيم توليدات کشاورزی جهت تغديه به طور غيرمستقيم،  فرآورده های خام 

خود اين بخش نيز در آينده شديدا تحت تأثير سياست و . رژی  خواهد رسيدکشاورزی به مصرف بيوان

  ريسک سياسی قرار خواهد گرفت

باقی مانده گياهان و آشغال های گياهی نيز برای توليد انرژی بکار برده خواهند شد و بدين ترتيب از 

  . رقابت مصرف توليدات کشاورزی در توليد انرژی کاسته خواهد شد

درصورت توليد فشرده و کالن درمناطق . شاورزی مثل هميشه با کمبود مواجه خواهد بود توليدات ک―

اين به اين معنی نيست . کم محصول اروپا، اين مناطق مناسبت و موقعيت خود را از دست خواهند داد

که برای مثال دامداری با نگهداری گاو ماده اهميت خود را بطور کامل از دست خواهد داد بلکه فقط 

  اولويت را در مناطق مهم از دست می دهد که احتماال محدوديت هائی برای آن ايجاد شود

 قيمت های داخلی بيشتر از گذشته در نوسان خواهند بود و دو نوع پيآمدی را بدنبال خواهد داشت، ―

 آن اول اين که کشاورز بعلت نوسان قيمت ها به دنبال توليد دلخواه خود خواهد رفت تا ازثبات قيمت

" فقظ " دوم اين که کشاورز به انگيزه ای نه فقط به توليد محصول کالن، بلکه . توليد برخوردار باشد

  . برای ثبات قيمت خواهد رسيد

نوسانات .  نوسانات مورد انتظار قيمت ها، ممکن است تغييرات پايه ای کشاورزی را سرعت بخشد―

شرکت های کشاورزی که از . سرمايه نقدی استزياد مستلزم توليد کالن کشاورزی و داشتن ذخيره 

. نقدينگی کمتری برخوردار هستند يا در گذشته موفقيت چندانی نداشتند، با مشکل مواجه خواهند شد

 معروف است و متن آن Health Check که به نام GAB در چهارچوب شرايط 2 (2درحال حاضر

ذخيره سرمايه از طريق ) ده نخواهد شد تغييرعمده ای در آن دا2013دردست بررسی است تا سال 
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اّما در بودجه نويسی . پرداخت مستقيم در چهار چوب سياست کشاورزی مشترک اروپا تأمين می شود

  .سال آينده اتحاديه اروپا ممکن است از حجم آن کاسته شود

  

شرايط چهار چوب کشاورزی، فعاليت هائی را بدنبال خواهد داشت و دخالت های سياست در 

انتظار می رود در نتيجه آن، کشاورزی اروپا از ادامه مسير . اورزی اروپا افزايش خواهد داشتکش

روی اين اصل روند پيوستن سيستم توليد . خود منحرف و در مقايسه با بازارهای جهانی باز خواهد ماند

و هزينه اجتماعی بازار های جهانی، به سيستم اقتصاد مّلی بسيار گران تمام خواهد شد داخلی به توسعه 

انتظار نمی رود طرف های . آن خيلی بيشتر از اهميت اقتصادی مشترک بخش کشاورزی خواهد بود

تجارت معامالت اروپايی در ميان مدت و دراز مدت روند ايزوالسيون اروپا را از بازارهای جهانی 

 تجار مقابل در يک از طرف ديگر بدون چنين فشارهائی ،. توليدات غذايی و کشاورزی تحمل نمايند

جريان بديل گران تر يعنی ذخيره پايه ای در بخش کشاورزی که به موزه ای شباهت خواهد داشت را، 

  دنبال کنند

  

  پيآمد تغييرات در زراعت و گياهپزشکی 
  

. ، تغييرات عميق درآينده خواهد کردآنپايداری توسعه کشاورزی در کل و در هر واحد وابسته به 

. جهانی شدن بازارهای بين المللی است که مورد بحث قرار گرفتغييرات مربوط به اين تقسمتی از 

يک بحث جداگانه در جزئيات پيآمد اين تغييرات در زراعت و گياهپزشکی از چهارچوب اين مقاله 

توسعه بازار . ساير مقاالت جداگانه و از ديدگاه مختلف به جزئيات اين تنش می پردازند. خارج است

در اين راستا بايد پژوهش . ی در آينده برای زراعت و بخش تغذيه به چالش زيادی نياز داردهای جهان

  .درتحقيق امور زراعت و گياهپزشکی نقش بيشتری داشته باشند

الزاما سيستم زراعت بايد انعطاف پذير باشد يعنی اولويت های سيستم توليد کنونی را نبايد با تغييرات 

رويداد های اتفاقی آينده .  در عوامل  قيمت، سيستم سابق را بهم ريختکوچک در توليد و تغييرات

ريسک مديريت به عهده شرکت های کشاورزی باقی می .  درسيستم زراعی اهميت پيدا خواهند کرد

ماند،  اگر سياست کشاورزی بيشتر و بيشتر از نفوذ بازار فاصله بگيرد در عوامل  تثبت کننده توليد 

.  نباتات هم که از عوامل افزايش دهنده محصول زراعی هستند، پيشی خواهد گرفتمانند عمليات حفظ

توجه به سيستم های زراعی، بدون تحت فشار قرار دادن روشن ارزش های اضافه شده به توليد های 

منشعب از محصول دراثر تکنولوژی فراوردی، کمتر می توان اولويت يک سيستم توليدی را مانند 
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الت گسترش علوم کشاورزی در شرکت های کشاورزی در حل مسائل کشاورزی آن امروز، بدون دخ

  .ها ادامه داد

  

 ، نشان داد که افزايش قيمت انفجاری 2008 و اوايل 2007تجربه رونق بازار کشاورزی در سال 

بدون سرمايه گذاری . نقش بيشتری داشت) که اغلب وارد کنندگان مواد غذايی هستند(درکشورهای فقير 

خش خصوصی و دولتی در تحقيقات کشاورزی و نو آوری های قابل پياده کردن برای پايداری سيستم ب

  زراعی، نميشود ايمنی تهيه غذای جهانی را تضمين کرد
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،  .، فلدمان، اف.، هايتفوس، ر. آويرايش  تيدمن،.  در. تطبيق توليدات کشاورزی به نياز روز افزون مواد غذايی و منابع انرژی گياهی. : وتر، آ
 سلسله . ISBN: 978-3-941261-06-8.  تجديد نظر در گياهپزشکی–تغييرات در توليدات کشاورزی : 2009). مترجم(ابراهيم نسبت، فيروز 

  org.phytomedizin.wwwانتشارات انجمن گياهپزشکی آلمان 
 
 
 

A Vetter 
TLL Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Apoldaer Strasse, 07778 Dornburg 
Email: a.vetter@dornburg.tll.de 

 
منابع انرژی گياهیی و يمواد غذاروز افزون  نياز توليدات کشاورزی به تطبيق  

 وتر. آ: از
 

:چکيده  

 

 الزاما توليدات غذايی و ، تهيه بيو انرژیدربا افزايش قيمت مواد غذايی و منابع انرژی گياهی 

زراعت گياهان برای توليد انرژی، دريچه تازه . محصوالت غيرغذايی نيز افزايش پيدا می کنند

ای به روی در آمد کشاورزان بازکرده است و اين گياهان فقط در بعضی مناطق آلمان در رقابت 

هستند ) Biogas(هيه پااليش اوليه بيوگاز با توليد خوراک دام، مخصوصا با محصوالتی که در ت

سيستم های تحقيقات کشاورزی می توانند در آينده سهم مهمی در پيدا کردن . در رقابت می باشند

کشاورزی آلمان بايد .  ايفا کنند )biodiversity(گوناگونی منابع گياهی برای توليد بيوانرژی 

همزمان . ، مواد غذايی و خوراک دام بکندخود را منطبق با جهانگرايی بازار های مواد خام

درکنار انديشيدن به مسائل اقتصادی، بايستی معيارهای سخت پايداری توليد،  حفظ محيط زيست 

توليدات کشاورزی آلمان درچهارچوب . و ايمنی تهيه مواد غذايی و انرژی را به بحث بگذارد

 بايستی از يد پيش خواهد رفت و اجبارًاقوانين اتحاديه اروپا  بسوی گوناگونی زيستی و تنوع تول

  .مناطق محدود کشاورزی خود بطور فشرده استفاده کند

  

  :پيشگفتار
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بازار . توليدات کشاورزی بعد از رکود يک دهه اينک امکان يک تحول سريع را تجربه می کند

ار در توسعه اين باز. ازيک بازارعرضه توليدات مازاد به يک بازار تقاضا گسترش يافته است

  : رابطه با عواملی است که پشت سرهم به وجود آمده اند برای مثال

  ازياد جمعيت غير قابل کننرل دنيا، درارتباط با شهر نشينی  ―

تغيير در آمد سرانه در کشور های بسرعت رشد يافته، همراه با تغييرذائقه در مصرف   ―

  اغذيه

  گزين  زيستیافزايش قيمت مواد خام فسيلی و تقاضا به مواد جاي  ―

  اثرتغييرات جوی در رکود و کاهش محصول  ―

 

 

 2007 تا سال 2001غالت از سال محصول تغييرات قيمت   : 1شکل  
 

شرايط نا مساعد جوی در بعضی ازکشور های صادرکننده غالت برای مثال استراليا و پيوستن 

خريد و فروش مواد غذايی و خوراک دام، به تغييرات باال احتکارکننده گان بازار های مکاره به 

با وجود افزايش توليد غالت در دنيا، موجودی انبار های بين المللی غالت . شدت بخشيده اند

اين عوامل در مجموع سبب افزايش سرسام آور قيمت غالت از اواسط  تا . کاهش يافته است

هم در پيروی از  ت دامی مانند شير و گوشتقيمت محصوال). 1شکل (  گرديد 2007اواخرسال 

  .به علت افزايش قيمت علوفه و انرژی ترقی کرداين گرايش عمومی 

 يورو 18 تا 16گمانه زنی های عمومی که زياد هم قابل اطمينان نيست، قيمت غالت را بين 

رخواهد بزرگترين عاملی که در تعيين قيمت مؤث. برای هر صد کيلو درآينده پيش بينی می کنند

Persistent Identifier: urn:nbn:de:0294-sp-2008-wandelfarsi-2

- 19 -



تاکنون . بود رشد اقتصادی دنيا و در ارتباط با آن، تأثير قيمت مواد خام فسيلی و رفاه مردم است

در توليد بيو انرژی و توليد بيو اتانول دست کم گرفته ) Biomass(اثر واقعی مصرف بيو ماس 

در سال  ميليون تن 2100از توليد جهانی غالت همراه برنج به مقدار % 3.5معادل . شده است

اين مقدار معادل صادرات .  به تهيه فراورده های بيوانرژی به کار برده شده است2007

است که نيشکر و ذرت مهمترين مواد خام در توليد بيو اتانول . امروزی ذرت از آمريکا است

 شکر به خوبی تأمين ازبا مواد غذايی، رقابت می کند و چون بازار جهانی فقط به طور محدود 

زمين های به کشت نيشکر درکشوراصلی آن يعنی برزيل مزاحمتی سطح ذا گسترش است ل

با گسترش توليد روغن نخل به تهيه بيو ديزل و توليد سوژا به .  ايجاد نمی کندکشت مواد غذايی

) methyl ester(تأمين منبع پروتئينی خوراک دام، توليدات جانبی روغن سوژا به متيل استر

 و جنگل های طبيعی که به جذب باران استوايی کمک می کنند را تبديل سبب شده که چمنزارها

دراين فعاليت يک رقابت ثانوی بين توليدات غذايی و توليدات غير . به کشتزارهای زراعی کنند

اين گونه توسعه . غذايی وجود دارد اما رقابت اصلی بين تغييرفضای زيست و محيط زيست است

  .ر مورد سئوال قرار گيرداگر زيان بخش است بايد بيشت

 

 :پتانسيل بيو انرژی

  

در زمانی که . پيشگويی پويايی کاشت گياهان توليد کننده بيو انرژی هر روز مشکل ترمی شود

بازار عرضه مازاد محصول وجود داشت، اتحاديه اروپا و آلمان می توانستند قسمتی از زمين 

زی هم می شدند بطور تئوری برای کاشت های خالی را که کاشته نميشد و شامل يارانه کشاور

 ,Zeddies (ديسزبا فرض تفکر تئوری مذکور، . منابع انرژی تجديد پذيراختصاص بدهند

 ميليون هکتار 3.2 درحدود 2005 تا 2002 به اين نتيجه می رسد که بين سال های )2008

 عمومی برای تأمين مايحتاج) سطح زيرکشت% 19معادل (زمين های قابل کشت کشاورزی 

 ميليون هکتارزمين هم درچهارچوب برنامه آيش 0.5عالوه براين معادل . الزم نبوده است

اگر تعداد جمعيت بدون تغيير و مصرف سرانه مايحتاج عمومی هم . اجباری کاشته نمی شوند

 ميليون هکتار زمين ناکاشت به 3.2 مقدار 2020ثابت بماند ولی توليد محصول باال برود تا سال 

 انستيتوی ُوپرتال ميليون هکتار توسط  5رقم .  ميليون هکتار افزايش می يابد5 مرز

)Wuppertal Institut, 2006 ( ميليون هکتار برآورد می شود2.5به رقم .  
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سطح زير کشت درآلمان و در سال با انگيزه های سياسی دولت و اتحاديه اروپا تعيين و تصميم 

 درمورد Meseberger  درشهر2007در مارس سالمصوبات دولت آلمان . گرفته می شود

  : پاکت انرژی و پاکت جوی به شرح زيربوده است

  2020 کاهش گاز های گلخانه ای تا سال ―

  2020تا سال %  20 استفاده از انرژی های تجديد پذير به ميزان ―

  )دکاهش داده ش% 10بعدا به % 20رقم   (2020تا سال % 20 تأمين بيو انرژی به ميزان ―

  

.  حداقل دو برابر کرد2020برای رسيدن به اين هدف ها بايد توليد بيوانرژی امروزی را تا سال 

بيو انرژی امروزی از منابع انرژی تجديد پذير و بيوماس فراهم می % 70قابل توجه است که 

  ).2شکل شماره (شود 

صات زير نشان داده   با مشخ2گوناگونی بيوانرژی از انرژی های تجديد پذير درجدول شماره 

  :شده اشت

  %41.7بيو ماس برای تأمين گرما  1

 %9.7بيو ماس برای تأمين برق  2

 %19.7توليد برای سوخت بيو  3

 %10.6انرژی آب برای راه اندازی توربين ها  4

 %15.0انرژی حاصل باد  5

 %1.6انرژی خورشيدی  6

 %0.9انرژی زيرزمينی  7

  %1.0گرما حاصل از سلول های آفتابی يا فتوليتک  8
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 2006اهميت منابع انرژی گياهی در انرژی های تجديد پذير در سال :   : 2شکل 

 

ازطرف ديگر باقی مانده گياهان، آشغال ها از جمله چوب های پوسيده، خاک اّره و خرده چوب 

درآينده بازهم بحد کافی توليد های . های صنعت چوب هم برای توليد بيوانرژی استفاده می شوند

باقيمانده چوب جنگل ها، هرس درختان جنگلی، کاه، گياهان  در تهيه کود مايع،فرعی گياهان 

. مخصوص که برای توليد بيوانرژی کاشته می شوند را هم می توان به تهيه بيوانرژی بکاربرد

مواد گياهی قابل استفاده در بيوانرژی مصارف مختلف دارد، ازجمله توليد گرما، توليد برق، 

صورت کمبود منابع، راندمان انرژی براساس توليد مواد خام و پااليش در . سوخت ماشين ها

انرژی ارزشيابی می شوند و بر اين معيار توليد گرما و توليد مضاعف سوخت و گرما از 

  )3شکل (بهترين ها خواهند بود 

  

  :3فرايند انرژی خالص استخراج شده ازمنابع انرژی گياهی در جدول شماره 

  

)Wärme (75  نرژی برای گرماراندمان ا%  

)KWK (60  راندمان انرژی برای سوخت و گرما%  

)Krafstoff ( 25  راندمان انرژی برای سوخت%  

)Strom ( 21  راندمان انرژی برای توليد برق%  

Wird das beim Verbraucher so wahrgenommen?        publicity!
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   کارائی بيو انرژی در مصارف مختلف:   : 3شکل 

 

 ارزشيابی .ه انرژی داردو گياه توليد کنندوسعت کاربردی منابع انرژی گياهی بستگی به نوع پااليش 

برای انرژی راندمان  با وجود اين که .ويژه گياهان توليد کننده انرژی در سوخت وسايل نقليه است

گزينش در دراز مدت تنها راندمان سوخت و گرما است اّما ايجاد گرما و سوخت وسايل نقليه کمتر از 

  .از بين توانائی های سوختی تجديد پذير است

 يا گياهی از منداب وهای  يعنی متيل استر روغن  ها بود، بوط به نسل اول بيو انرژیبحث تاکنون مر

يعنی ) BTL( سوخت ناشی از نسل دوم بيو انرژی ها مربوط به بيو گاز .بيو اتانول از نشاسته غالت 

 است که از چوب يا کاه  Lignocelluloseيا اتانول بر اساس  )Biomass to liquid(بيو ماس مايع 

  .استخراج می شود و تاکنون اسباب زحمتی فراهم نکرده اند

برای قضاوت در راندمان انرژی و توليد انرژی خالص از هر واحد سطح کشت در کشاورزی  قطعه 

مقدار هوموس توليد شده از اين قطعه واحد انرژی خالص در واحد . ای  برای محاسبه معيين می شود

  . های فرعیسطح محسوب می شود به اضافه توليد 

از شاخه محاسبه ارزشيابی بيوانرژی گياهان .  ارزشيابی بيوانرژی گياهان ذکر شده است4در شکل 

 ,Bگندم های (، دانه های غالت )رشد متوسط برای استفاده بيوانرژی از چوب(های درخت تبريزی 

C( زمر و همکارانتوسط ، ذرت سيلويی و منداب )Zimmer et al, 2007 (نشان 1اره در جدول شم 

ارقام اين جدول با ارزشيابی شخصی از انرژی حاصل از کاه جمع و تکميل گرديده . داده شده است

 .است

 Imput ديده می شود، غيراز انرژی حاصل ازچوب، ارزش داده های اضافی1بطوری که در جدول 

است که معادل ارزش انرژی کم درخت تبريزی بعلت نيازمندی اين درخت به اذت کم . هم سطح هستند
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 ذرت سيلويی هم کم است که با اضافه Imputارزش وارداتی .  کيلو اذت در هکتار می باشد40انرژی 

  . کيلو در هکتارکمبود اذت را جبران می کند120کردن تفاله تخميری بمقدار 

 

  ترازنامه انرژی برای منابع انرژی گياهی در خارج از مزرعه:  :1جدول شماره 
 

رژی از ان واحد انرژی
چوب 
 تبريزی

 غالت 
گندم زمستانی

 ذرت
 

 منداب

  10 t 
TM/ha 

77 dt/ha 445 dt 
FM/ha 

37 dt/ha

Input kWh/ha 2.310 3.840 2.600 
(4.230) 1) 

3.770 

kWh/ha برای ديزل  690 770 930 690 

kWh/ha اذت  570 2.060 1.020 
(2.650) 1) 

2.500 

Output – ناخالص kWh/ha 47.290 2) 31.120 59.330 24.580 

Output - خالص kWh/ha 44.980 27.280 56.730 20.810 

Output – 3 توليد جنبی) kWh/ha - 32.000 (8 t) - 28.000 
(7 t) 

Output –  توليد جنبی
 (4 خالص

kWh/ha - 19.300 (5 t) - - 

بيوماس الزم برای توليد 
 (% 25-) هوموس

t/ha - 3,9 ( برگشت با مواد
رشدهتخمي ) 

2,7 

Output – موازنه خالص kWh/ha 44.980 43.680 56.730 38.010 
  بدون باز گردانيدن اذت از راه تفاله مواد تخميرشده -1

  کاهش درانبار% 2شامل  -2

  محصول جنبی گسترش يافته -3

  محصول توليدات جنبی قابل برداشت ازجمله اذت -4
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راندمان . زش انرژی آن معادل غالت استدر صورتی که به ذرت بطورکامل کود شيميائی داده شود ار

 . می شود که با برداشت محصول در هر هکتار قابل تعيين استoutputانرژی معادل انرژی خروجی 

با اضافه کردن انرژی حاصل از کاه به انرژی حاصل از غالت و تکميل آن بصورت يک گياه کامل 

نه های غالت را در نظر بگيريم اگر فقط دا. دارای محصول انرژی خالص معادل ذرت می شود

محصول خالص داده شده در جدول می . محصول انرژی آن پائين تر از انرژی چوب قرار می گيرد

برای برآورد پتانسيل بيوانرژی يک . تواند برای مقايسه انرژی ساير گياهان هم مورد استفاده قرار گيرد

  .اوب زراعت توجه کردشرکت يا يک منطقه بايد به ترازنامه هوموس حاصل از تن
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مربوط به آن و هزينه های ويژه  از ذرتن محصول خالص انرژیاردفشتأثير :  4شکل   

 
 

% 25 محاسبه شده است  VDLUFAترازنامه هوموس که برای استان تورينگن با روش وی لوفا 

يعنی ازمحصول انرژی .  باقی بماندخشک بايستی در اختيار زمين در سالشکل رويش سبز به 

درصورت % 25مقدار  که  باستثنای کشت مداوم،بايد کم شود% 25بطور تئوری )  کليه گياه(ناخالص 

   محاسبه می شود نسبی ، استفاده های مختلف

اگر از تبديل گياه به مواد آلی چيزی به زمين برگشت داده شود برای مثال تفاله مواد تخميرشده بيوگاز، 

اّما اگر همان گياه سوزانيده شود يا از آن بيوگاز . ی توان مجموع محصول انرژی زمين را افزايش دادم

% 25توليد شود و درنتيجه مواد آلی به زمين برگشت داده نشود، بايستی از محصول انرژی ناخالص 

  .کاسته شود
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شود محصول انرژی بسوی ر فشرده تهر چقدر کاشت گياهان انرژی در مقايسه با توليدات مواد غذايی 

 بصورت انرژی منظور می شود، اثر کمتری در محصول Inputچون ). 4شکل (حداکثر می رود 

  .نزديک به حداکثر قرار می گيرد و از نظر اقتصادی شرکت کشاورزی در وضع خالص انرژی دارد

. ش پيدا می کندواحد توليد، با افزايش فشردگی کاشت، کاهحاصل از گياه در انرژی  توليد هزينه

البته اين توصيه درجهت . از نظر سود دهی انرژی به فشردگی کاشت افزوده شودتوصيه می شود 

در اثر بکار بردن کود های اذته و معيارهای چون . استگازهای گلخانه ای آالينده های مخالف کاهش 

 .نيستدر راستای قابل تحمل محيط زيست توليد  )CC-Criteria(کربن 

 

  :محدوديت محصول -شت کاطرز 

 

ناشی از اين ذرت گندم و  و کسادی توليدرکود . می شودتوليد فشردگی قيمت های کم بيوماس سبب 

در مورد منداب صادق نيست، چون در اثر گسترش سطح زير کشت منداب، مشکل اين . مشکل است

مناسب می باشد ت غالت، قيمقيمت درمقايسه با ). 5شکل (محصول منداب هم افزايش پيدا می کند 

با معادل سطح زير کشت منداب با . بطوريکه در کشت فشرده بهترين قيمت را هم به دست می آورد

در  باالی خود راسطح زيرکشت منداب .  ميليون هکتار به حداکثر تناوب زراعی خود رسيده است1.8

 به نيازصنعتو  منداب، غيرغذايیفرآورده های  خريد دانه های روغنی يا درتقاضا وجود بعلت آينده 

برگ مانند چغندرقند حجم زياد لذا گياهان توليد کننده . حفظ خواهد کرد ، از آنبيوانرژیتوليد و منداب 

 .تناوب زراعی رکود پيدا کرده اندوارد شدن به و سيب زمينی از نظر 

منبع ا دارای  سوژتفاله. نياز روز افزون دنيا به توليدات دامی مستلزم خوراک دام پروتئين دار است

  تاکنون. از شمال و جنوب آمريکا تأمين می شود بيشتراست که  پروتئين خوراک دامغنی از تأمين 

 سال 12سطح زير کشت سوژا در . استرا داشته بيشترين گسترش افزايش سطح کشت سوژا آرژانتين 

در اروپا مخصوصا در . استيافته آرژانتين افزايش در   ميليون هکتار17 برابر معادل 3گذشته به 

. کاشت سوژا، لوبيا، عدس، نخود وباقال مصری  تبليغ می شودبه تفاله سوژا،  کردن آلمان ضمن وارد

علت اين تشويق جلوگيری از دادن کود اذته به زمين، پوک کردن خاک برای زراعت های بعدی، ايمنی 

با . ر ژنتيکی دست نخورده است ازهمه مهمتر بدست آوردن منبع پروتئينی است که از نظ وداخلی

با توجه به انگيزه و پنداشت که يک منبع قابل استفاده است، ها که درکشتزار اضافی توجه به رويش 

مزارع کشت و منابع توليد با کمبود مواجه می شوند بايد در اين فکر بود که تأمين پروتئين از باقی 

در پيوند به امکانات . د غذايی امکان پذير استمانده های تهيه بيوانرژی و فرآورده های فرعی موا
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مانده دانه های روغنی و باقی مانده تهيه  عصاره گيری منداب، باقیباقی مانده تفاله مذکورمی شود از 

  .استفاده کرد و باقی مانده نظاير اين توليدات بيواتانول
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  در آلمان 2007 تا 1995نی از سال کاشت و توليد منداب زمسنا : 5شکل 

)ارقام غيرقطعی است(  
 

می تواند تفاله سوژا . را برآورد می کندذکر شده مخصوصا توليدات جنبی استخراج روغن منظورهای 

غيراز آن کاشت  .باشد يک هکتار حبوبات دانه درشت  يا هکتار منداب1.3 تا 0.8کاشت جايگزين 

 ليتر روغن درجه يک برای غذا و فرآورده های غير 1500معادل مقدار ذکر شده منداب می تواند 

محاسبه ها ی ذکر شده به منظور روشن شدن موضوع است واال ترکيب نسبت های . غذايی توليد نمايد

  .خوراک دام در علوفه ها از نظر اسيد آمينه های محتوی پروتئين معيارهای خود را دارند

 

 :توليد خوراک دام و توليد بيوگاز

  

توليد و تهيه  آن اقدام به سوزانيدن با که غالت کاه  غيراز استفاده ازتوسعه بيو انرژیامکان بزرگترين 

 در اين مورد گسترش، دو گرايش مورد نظر . منابع گياهی تجديد پذير می شود عبارتند از سايرگاز

با توليد برق  آن به تهيه بيوگار و تبديل به منظور) BHKW’s(وسايل استفاده از گرايش اول . است

دستگاه هايی که بتوانند در گرايش دوم استفاده از . ) .MWelectr(  کيلووات تا يک مگاوات 50راندمان 

 مگاوات 4 تا 2رسانی با راندمان  وارد شبکه گاز تبديل کرده وطبيعیفسيلی يا کيفيت گاز به بيوگاز را 
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)MWelectr. (تن بيوماس مرطوب 100000با مصرف د می توانندستگاه های ذکر شده . نمايند 

)Silage ( دامداری مخصوصا گاو داری رقابت کنندزير کشت مشابه برای با سطح  

  

محتوی معادل پروتئين ناشی از تفاله سوژا، محلی با گياهان پروتئين مقايسه  : 2جدول شماره 

 )مقدار پروتئين، و معادل آن از سوژا(پروتئين و محصول به 
 
 

Ertrag dt/ha Feldfrucht
  
 

Futtermittel Rohpro-
tein je 

kg 
Trocken
-masse 

(T) 

Äquivalent
-menge für 
Sojaextrak-
tionsschrot 

kg 
Feldfruch

t (T) 
Futtermitte

l (T) 
Sojaextraktions-
schrotäquivalent

e 

Raps  Extraktions-
schrot 

400 1,28 35 20,31) 15,9 

  Kuchen/ 
Expeller 

350 1,46 35 23,1 15,9 

Weizen  Trocken-
schlempe 

370 1,38 70 252) 18,1 

Ackerboh
nen 

 300 1,70 35 35 20,6 

Erbsen  250 2,04 35 35 17,2 

Lupinen 
blau 

 
335 1,52 20 20 13,2 

Sojabohne 
  

Extraktionsschro
t 

510 1    

1)58 %  2)35 % 
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 2007 تا سال 1990و سطح زير کشت ذرت از سال )  ماه6کوچکتر از (توسعه گاوداری  : 6شکل 

)2008گزارش نهايی اتحاديه اروپا ، انستيتوی ژنتيک اليپزيک : منبع مورد استفاده(در آلمان   
 

شته ی معتبراست که تعداد دام بيشتری در دامداری دادر مناطقمقايسه رقابتی توليد گاز با دامداری 

 و ثابت ماندن توليد شير در سال های گذشته در بيشتر مناطق علت افزايش شيردهی گاوهاه  ب.باشند

کاهش دامداری ابتدا سطح کشت ذرت کاهش يافت اما پس  با .ازتعداد گاوداری کاسته شده استآلمان، 

  ).6کل ش(از استفاده ازذرت بمنظور توليد بيوگاز، مجددا سطح کشت ذرت افزايش پيدا کرد 

 به حد 2006 بود دوباره در سال 1990  هکتار در سال 000 385 1سطح اوليه کشت ذرت که معادل 

امروزه سطح .  هکتارافزايش يافت000 475 1 با کمی اختالف به سطح 2007اوليه رسيد و در سال 

  .سطح کشاورزی آلمان را تشکيل می دهد% 9زير کشت ذرت 

 اّما توليد کل شير درجمع در دام ها گرديد توليد شير  سبب افزايشلوفهبه عکنسانتره اضافه کردن مواد 

مواد .  لذا احتمال داده می شود زمين های بيشتری برای کاشت در اختيار ذرت قرار گيرند. بيشتر نشد

اگر قيمت هر . از نظر اقتصادی چالش جديدی را با ساير توليدات از سطح مشابه دارداوليه توليد بيوگاز

 يورو در نوسان 42 و 36 يورو باشد بايستی بيوماس مرطوب ذرت بين 19 تا 16يلو غالت صد ک

بعنوان ماده پايه، مورد مقايسه ) Monitoring EEG, 2008(مشتقات اصلی %  79ذرت با . باشد

  .قيمت و کيفيت  ساير گياهان قرار می گيرد

ی خوشه و نشاسته کمتر ولی شاخ و برای تهيه بيوگاز نوع مخصوصی از ذرت کاشته می شود که دارا

کارشناسان اصالح نباتات پيش بينی می کنند محصول اين نوع ذرت در کوتاه مدت تا . برگ بيشتر است

بمنظور افزايش محصول اقداماتی انجام می شود که سبب کاهش هزينه کاشت و . افزايش پيدا کند% 20

   معمولی و هم برای غالت داشته باشدبرداشت نيزبه شود و اين اقدامات مزيتی هم برای ذرت
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مقدار آب جذب شده از زمين . توانائی محصول دهی اين ذرت مخصوص در عمل بستگی به آب دارد

 l 200( ليتر در هر کيلوگرم 200برای گياهان با کربن چهار مانند ذرت با ضريب تبخير و انتقال، 

Wasser/kg TM ( است) 7شکل.(  

 

مقداربارش از ( دهی ذرت در رابطه با آب در طول دوره رشد توانايی محصول : 7 شکل 
)ماه می تا سپتامبر  

 

 در طول رشد از طريق آبهای زير زمين و بارش در اختيار گياه قرار می گيردآب مصرفی ذرت که 

مخصوصا کم . لذا مناطق پر آب در آينده از اهميت بيشتری بر خوردارهستند. می تواند در نوسان باشد

پيدا کردن روش های صرفه .  بعضی مناطق يکی از عوامل محدود کننده کشت ذرت خواهد بودآبی در

 انتخاب نوع بذر با تحمل ،جويی در آب، انتخاب زمين هايی که مقدار زيادی آب در خود ذخيره می کنند

 Panicum (تحمل پذيری ارزن .  بايد در انتخاب زمين مورد توجه قرار گيرند،خشکیپذيری به 

militaceum( سودان گراس . به خشکی بيشترمورد بحث است)Sorghum. sudanense ( و نوعی

نتايج اوليه . هم دارای محصول بيشتری هستند) Sorghum saccaracum(ارزن بنام ارزن شيرين 

  ). 8شکل  (باشدذرت نمی محصول  معادل ، نشان می دهد که کاشت سودان گراس در بيشتر زمين ها
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مکان کاشتآب محصول سودان گراس و ذرت دررابطه با  : 8شکل   
 

 گوترفلد  مناطقی در آلمان مانندسودان گراس درخاک های سبک يا زمين های کم آب برای مثال

)Güterfelde ( در استان براندن بورگ)Brandenburg( تروسين ،)Trossin ( در استان زاکسن

)Sachsen (ن بورگ و دور)Dornburg ( در استان تورينگر)Thüringer ( می تواند جانشين يا

اين توصيه در مورد ارزن شيرين هم صادق است چون تحمل پذيری آن . مکمل خوبی برای ذرت باشد

 به خوبی ارتباط اين گياهان با تغييرات جوی را 8شکل . در مقابل خشکی بيشتر از سودان گراس است

در حال حاضر . هستندباهم قابل رقابت ن محصول سودان گراس شبيه ذرت است و نوسا. نشان می دهد

در کشور های اتحاديه اروپا . انواع زياد ارزن، ريسک انتخاب ارقام ارزن بسيار زياد استتنوع بعلت 

 که از ميان آن ها تعداد خيلی کمی مناسب وجود داردکاشت با مجوز  رقم مختلف ارزن 100بيش از 

. حرارت جوی بشدت در بين ارقام آن در نوسان استمتوسط نياز ارزن به . آلمان هستندکاشت در 

است مورد رضايت اجرا شده ارقام ارزن که در کشور های مختلف انجام شده آزمايش های کالسيک 

در مناطق خشک جزء برنامه را ارزن  برای کاهش ريسک با وجود اين توصيه می شود. نمی باشد

يافته افزايش هم  ذرت علف های هرزتنوع  با گسترش بيش از حد کشت ذرت، .رندکاشت منظور دا

در ) Geranium sanguineum(اشتورش اشنارشين Storchschnabel است برای مثال علف هرز 

پوسيدگی سبب پايداری سيکل زندگی و بيماری زايی و اين علف هرز مزارع ذرت بيشتر شده است 

خطر علف هرز مذکور از ذرت، غالت در تناوب زراعی قرار گيرد،  اگر بعد . می شودیفوزاريم

. را افزايش می دهد )Fusarium toxin deoxynivalenol(آلودگی غالت به فوزاريم خوشه غالت 

. با اين علف هرز بيشتر می شود) Maiszünsler = Ostrinia nubilalis(هم پروانه ای انتشار آفت 
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آفت خسارت وارده در سودان گراس هم ديده شده است اما شدت  Ostrinia nubilalisپروانه ای آفت 

.  البته ممکن است اين شرايط در کاشت های بعدی تغيير کند.نبوده است در سودان گراس باندازه ذرت

 Maiswurzelbohrer = Diabrotica(همين مشکل در مورد سوسک ريشه خوار ذرت 

virgifera (نشان می دهد که ارزن علوفه ای آزمايش ها . هم گزارش شده است)Futterhirse = 

Mohrenhirse = Sorghum bicolor ( در مقابل سوسک ريشه خوار ذرت مقاوم است و شايد بشود

انتظار می رود مقاومت ارزن علوفه ای پايدار . از اين نوع ارزن در مواقع قرنطيه نباتی استفاده کرد

ن بيوگاز و توليد کنندگان شير،  بديل خوبی است و می تواند ارزن علوفه ای برای توليد کنندگا. بماند

ساقه باهم خوشه و (غالت گياه کامل کاشت و برداشت . ريسک را کاهش دهد

Ganzpflanzengetreide( سبب کاهش ريسک در تهيه عصاره، استفاده بيشتر از ،ذرتبه  مکملی 

يلو و نحوه برداشت را آسان تر و به همين طور فضای س. رشد است در افزايش اذت تفاله تخميرشده

  .عنوان گياه قبل از کاشت منداب، زمين را برای زراعت منداب  به موقع آماده می کند

که به عنوان گياه بهبود کننده در پروژه تری تيکال زمستانی )  Hafer= Avena sativa(جو دوسر 

محصول جو دو سر . برو شده استدر تناوب غالت کاشته می شود، در تمام نقاط با عدم موفقيت رو

 تن در هکتار 7 تا AZ ≈ 30  (5(در زمين های سبک ) Wintertritical –تری تيکال زمستانی (

خوشه وساقه  گندم زمستانی، تری تيکال زمستانی و جو زمستانی درصورت برداشت کامل .بوده است

 تفاوت ،هر کدام از آن هادر کاشت انواع .  می دهندحاصلخيزدر زمين های  محصول بهتری غالت

  . نشان داده شده است9 تفاوت ارقام تری تيکال زمستانی در شکل .های زيادی ديده می شود

آزمايش های ديگر با مخلوط کردن .  تن در هکتار است19محصول بهترين رقم تری تيکال زمستانی 

م ، ثابت نگاهداشتن محصول از مزايای مخلوط کردن ارقا.  نتايج خوبی داشته است غالتانواع و ارقام

تجربه های کنونی نشان می دهد حداقل . و کاستن از حساسيت آن ها در مقابل بيماری های قارچی است

  .کردنظر می توان صرف سمپاشی درصورت مخلوط کردن ارقام مرحله از يک 
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 انواع غالت زمستانی و تری در)ته باهمخوشه و بو(غالت کامل محصول متوسط برداشت  : 9شکل 

2006/2007تريکال زمستانی در شهر دورنبورگ درسال   

 

حالت شيری تا مرحله له رشد دانه های غالت به يعنی ) BBCH 78-83(برداشت محصول در مرحله 

 سبز درمرحله رشد  محصولبرداشت.  تن درهکتاراست7 تا 3 به ميزان ،دربين دو انگشتدانه شدن 

بستگی (اين مرحله رشدی .  هفته است6در حدود دانه ها در يعنی تشکيل نوک ) BBCH 49( غالت

مقدار محصول بوته می باشد و ) May( ماه می 15 -الی 5در حدود ) به شرايط جوی و محل کاشت

  . تن در هکتار خواهد بود10کامل در حدود 

 ناميده می شود، BBCH-Scaleبه نام رشد و تکامل دانه غالت در داخل خوشه را با روش ويژه  که (
 اين روش درانستيتوهای بيولوژی برای کشاورزی و جنگل، اداره فدرالتوسعه .آمار برداری می کنند

-BBCH اين مراکز تحقيقاتی است  حرف اول نام و انجام گرفته گونه ها و صنايع شيمی آلمانبررسی

Skala= Bioligische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Bundessortenamt und Chemische Industrie(  

 Alopecurus(تناوب زمستانی می تواند از شدت رشد و نمو علف هرز در کشت گندم 

myosuroides  (ممکن است مبارزه شيميايی با اين علف هرز استفاده از علفکش در . جلو گيری کند

 Alopecurus(علف هرز ) Wolber, 2008 (آيدسبب ايجاد مقاومت در برابر علفکش به وجود 

myosuroides(  غالت زمستانی رشد می کند و در مرحله رشدی غالت همزمان و در پيوند با

)BBCH Stadium 75(برداشت زود هنگام غالت می تواند از تکثير آن جلوگيری .  به بذر می نشيند

 مبارزه کرد و اال سبب کاهش علف هرزبا در صورت آلودگی شديد مزرعه با اين علف هرز، بايد . کند

  .محصول می شود
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از مزايای ديگر کاشت غالت زمستانی با برداشت کامل بوته، جلوگيری از فرسايش خاک پوشش سطح 

اين روش در راستای مقررات اتحاديه اروپا بمنظور جلوگيری از . مزرعه در طول زمستان است

 بايد از 2009طبق اين مقررات تا سال . ب آشاميدنی استشتشوی فسفر از مزارع و خطر نفوذ آن در آ

. نفوذ فسفر در آبهای زير زمينی که ازآن ها برای مصارف آشاميدن استفاده می شود، جلوگيری گردد

تناوب . کاشت گياهان با منابع انرژی در حفاظت آب های سطحی و آب های زيرزمينی مؤثر خواهد بود

  ).Wickroggen) Sativa sppو برداشت با رويش سبز گونه های  زمستانی با کاشت گياهان زراعی

کاشت يا برداشت کامل بوته، با  يا کاشت غالت ،)Landsberger Gemenge) Vicia villosaو 

  . سيستم دو ترکيبی بوجود می آورد، دو نوع گياه برای مثال ذرت و ارزنمخلوطی از 

انتخاب سليقه اين شکل فقظ .  نشان داده شده است10امکانات بيشتر ترکيبات کاشت گياهان در شکل 

  .اين مقاله استاز نظر نويسنده ترکيبی دو گياه 

 

 

Triticale (GP)

Zuckerhirse / Mais (sehr früh) Winterweizen (GP)

Raps Kornnutzung

Wechselweizen (GP)

(Zuckerhirse)

Grünschnittroggen

Landsberger Gemenge

Gerste (GP)

Mais (sehr früh)

November Dezember

Mais (mittelfrüh) Winterroggen (GP)

Juli August September OktoberMärz April Mai Juni

Roggen / Triticale (GP)

Weizen (GP)

Zuckerhirse / Sonnenblume (GP)

Wechselweizen (GP)

ارزن / ذرت/ غالت(سيستم زراعت چند گياهی کاشت مخلوطی از دو گياه مختلف در  : 10شکل 
)شيرين  

 

اه ذرت يا ارزن در رابطه با مناطق محصول ترکيب کاشت دو گياه برای مثال زراعت اصلی همر

 . تن در هکتار می باشد7 تا 4کاشت، بين 

سيستم کاشت از ترکيب دو می ماند، سطح کشت ثابت چون درصورت افزايش قيمت گياهان بيوانرژی، 

هر . می شودگياه از نظر اقتصاد کشاورزی درمقابل سيستم تک محصولی از اهميت بيشتری برخوردار

بايد توجه داشت .  خشک تر باشد کشت گياه دوم خود را بهتر با محيط  وفق می دهدچقدر منطقه کشت

مناطقی که .  تندش می کند و کاشت زودتر آن مزيتی نداردC°12که ارزن شيرين در حرارت بيشتر از 

تابستان خيلی خشک داشتند و يا مناطق با خاک سبک و ظرفيت جذب آب کم، مناسب برای کشت 
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 و اين خطر وجود دارد که اولين گياه کليه ذخيره آب زمين را به خود اختصاص بدهد و زمستانی نيستند

اين اظهار نظر ها با نتايج . گياه دوم اگر با بارش کم هم مواجه شود، آب کافی برای توسعه نداشته باشد

  ). Schittenhelm, 2008(  مطابقت دارد EVAآزمايش های پروژه 

تيار کشت گياه دوم برای مثال ذرت و يا ارزن قرار داده شود، درصورتی که آب اضافی در اخ

تأمين می مصنوئی هزينه آب اضافی که از طريق بارش . محصول آن از کشت اصلی هم بيشتر است

  .قابل اقدام باشداز نظر اقتصاد کشاورزی بايد شود 

 چون به استهالک تو تناوبی ضروری اسيمی  زراعت های داجبران هزينه تهيه بيوگاز،حمايت از در

  . زمان بيشتری مورد نياز استتهيه بيوگاز ماشين آالت 
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Abb. 11 Trockenmasseerträge der Durchwachsenen Silphie in Abhängigkeit vom 

Erntetermin 

 
در دو ) Silphie) Silphium perfoliatumبا گياه سيلفی گذشته  سال 4 م شده درآزمايش های انجا

دو گياه سيلفی در. بوده است تن در سال 28 تا 18 در حدود  نشان داد که توليد اين گياهمنطقه مختلف

فقط توليد گل و بوته می کند اما بعدا بسرعت توسعه پيدا کرده و بوته درشتی می شود سال اول کاشت 

نوع زمين ول ذرت است و برحست محصول حاصل از سيلفی کمی بيشتر از محص). 11شکل نمودار (

مناطق ديگری هم برای کاشت سيلفی در آلمان دردست . آن شبيه ذرت می باشدمقدار متان حاصل از 

با ( ذرت، ارزن ، غالت عالوه برد ندر صورتی که آزمايش ها موفقيت آميز باش. بررسی است

  .اضافه خواهد شدوانرژی بيتوليد  منبع  هم بهديگریجديد ، يک گياه )برداشت بوته های کامل
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  )Agroforst(کشت زراعی و جنگل 

 

 گياهان مفيد، گياهان محافظ و  اند از ترکيبدر حالت ايده آل تشکيل شدهسبز دشت و صحرا مناظر 

فراهم کردن تمام اين ترکيب درکشاورزی مدرن و .  های عمومیگياهان برای استراحت و تفريحگاه

مد نظر تک تک فاق نظر موقعی فراهم است که عملکرد آن ها را ات. محصول کاری بس دشوار استپر

در آلمان در کمتر مناطقی . استفضای کشاورزی در استان های شرقی آلمان وسيع تر. داشته باشيم

فرآيند اثر متقابل پايداری درنتيجه . وجود داردباد وزش حفاظت درمقابل نوارهای جنگلی به منظور 

منابع آب در دراز مدت سبب کاهش کيفيت مناطق کشت و قدرت توليدی باد و. بيشتر استکشاورزی 

کاهش فواصل تناوب در زراعت های بزرگ، تنوع زراعت در واحد سطح را محدود و . ندمی شو

ناگزير در چنين . می شودمزارع به يک طرفه فشار افزايش سبب انتشار آفات و بيماری های گياهی و 

  .بيشتر استفاده می شودکود شيميايی دادن  وفات عمليات دفع آمکررا از  یشرايط

به دست می بريدن درختان و يا تبديل بيوتوپ ها که با زمين های تازه ايجاد شده در ايجاد حصار گياهی 

هم به منطور مراعات مقررات حفظ نباتات ارزش اين زمين ها زياد نمی باشد و زيرا . آيد، عملی نيست

اين . سبب کاهش محصول می شودزه نمی دهد سمپاشی شود لذا فاصله زمين های همجوار، اجا

کاشت درختان کوتاه عمر در . نمی شود بيوانرژی مقررات شامل کاشت درختان عمرکوتاه به منظور

امکان  مناطق کمتر حاصلخيز به منظور بيوانرژی و استفاده اقتصادی از زمين ها مناسب تر است 

خيز با پوشش درختی و زراعی متنوع از سياست های سيستم ايجاد جنگل و زراعت در مناطق حاصل

ضمن استفاده . در اين سيستم همزمان اقدام به توليدات مختلف گياهان می شود. جنگل و کشاورزی است

اقتصادی از زمين در کشاورزی با رشد درختان و تهيه چوب به سرمايه هم افروده می شود 

)Herzog, 1994.(  متر و زراعت چندين 12درخت تبريزی بعرض مخصوصا کاشت يک رديف 

ايجاد چنين سيستم مرکب از جنگل و .  متری،سيستم جنگل و کشاورزی خوبی است12رديف به عرض 

  .کشاورزی در چهار منطقه آلمان در دست بررسی است
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  :چکيده
تر توليدات کشاورزی که بطور روزمره مورد درخواست جامعه می باشد تحت تأثير تغييرات کيفيت به

تغذيه و انواع  جامعه، آشنايی بيشتر با بهداشتسياست و اقتصاد جهانی، محيط زيست، ارتقای سطح 

روی اين اصل نظم و چيد . عوامل ديگری قرار گرفته که مرتبا به اين تغييرات جهش بالقوه می دهند

انگيزه نيازمندی به . منابع غذايی جهان می بايستی از خود واکنش نشان دهدزيست زنجيره حلقه مان 

امنيت غذايی از يکطرف و چهارچوب اقتصادی در حال تغيير توليدات کشاورزی از طرف ديگر می 

ر در آن ها، برای مثال توسعه فوزاريوم ها و ايجاد قارچ زه. توانند اين مطالبات را به خطر بياندازند

 و ات کشاورزی اصالح نباتات، توليدمانند در پيوند با ارزش حلقه زنجيره توليدمطالبات پيجيده ای را 

به ی يمصرف کننده در جوابگودر خواست های بعلت . حفظ نباتات سبب شده استدر مخصوصا 

سبب برقراری مصرف کننده، پيوند با امنيت غذايی سنجش  پارامتر های بعضا ناممکن کيفيت در 
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تهيه فرآورده ها روند اين سيستم پی گيری . توليدات شده استبه صدور گواهی و عالمتگذاری سيستم 

 اجباری و گسترش زيستزنجيره حلقه حتی تهيه پروتکل را در . را ممکن ساخته يا بهبود بخشيده است

ن اجباری کرده و زارعي توليدی در پرسشنامه هایرا مصرف سموم کشاورزی پروتکل . داده است

جلب اجرای تهيه پروتکل توسط زارعين، موفق به در . زارعين نيز در عمل پذيرای آن  شده اند

قرار گرفته است و حتی درمقابل رقبای بين المللی واسطه های بزرگ نظرمصرف کننده و مقبوليت 

  .اجرای اين روش را به نفع خود می دانندزارعين هم 

 

 :نندهمصرف ک یکيفيت در خواست
  

اصطالح کيفيت از . تعيين وانتظاراز کيفيت توليدات کشاورزی با تغييرات دايمی جامعه پيوند يافته است

در پيوند با شاخص . شکل ظاهری و شاخص های داخلی فراورده استمربوط به نظر مصرف کننده 

ر درجه دوم های داخلی کيفيت، امنيت توليد و ارزش غذايی در درجه اول اهميت قرار دارند و د

حساسيت به تاريخ مصرف و مدت نگهداری، اعتماد به منشأ توليد و شکل و ارائه بسته بندی راحت 

در شکل ظاهری فرآورده ها، بستگی به مراعات جنبه های زيست محيطی و ظاهر بازار پسندی . است

ت مورد  معموال کليه ساختار های حلقه زنجيره زيست در کيفي).Luning et al., 2002(است 

و عادت به تغذيه، عرضه مواد ) Huyskens-Keil & Schreiner, 2003(قضاوت قرار می گيرند 

در حال . خوراکی جديد، تغييرات جهانروايی در قضاوت کيفيت داخلی و ظاهری مؤثر می باشند

ات حاضر ارزش ترکيبات، مواد بيوآکتيو، زمان جذب و تحليل،  خاستگاه توليد مواد خام، تعدد عملي

و آلودگی زيست محيط از ) food miles(پااليش و مدت بتازگی زمان انتقال وحمل و نقل مواد غذايی 

بطور کلی مصرف کننده نهايی از دانستن چگونگی . شاخص های مهم ارزشيابی کيفيت می باشند

  ).1جدول شماره (کيفيت حلقه زنجيره زيست و توزيع صرف نظر کرده و ساختار آنرا می پذيرد 

  :علل در خواست کيفيت بهتر را می توان در متغييرهای زيرجستجو کرد

افزايش آشنايی مردم به بهداشت تغذيه، تغيير در نوع انتخاب تغذيه منطبق با زيست محيط 

)Rechkemmer 2001(،شناسايی زياد ، توجه زياد به محيط طبيعی و خاستگاه سالم انواع توليدات 

غذيه، آگاهی روز افزون به محيط زيست، مصرف کنندگان را به تغيير مردم در رابطه به بهداشت و ت

  .حداقل بخشی از مصرف تغذيه روزانه سوق می دهد

عالقه زياد مردم در مصرف محصوالت طبيعی را می توان از پيگيری آن ها در ثبات محصوالت 

ته بندی ، اهميت خاستگاه مواد خام، طرز تهيه و بس)محصوالت سنتی يا محصوالت زيستی(

 & Demmeler(، نوع و چگونگی انتقال و ترابری دانست )محلی يا منطقه ای(محصوالت 
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Burdick, 2005 .( تهيه مواد خوراکی در بسته بندی های حاضری طرفداران و مخالفينی در بين

 کاهش روزافزون بودجه و نحوه خانه داری، عدم امکان يا کاهش تمايل به آماده. مصرف کنندگان دارند

کردن غذا در خانه، تحرک و جابجايی روزمره مردم در خارج از خانه از علل موافقين فرآورده های 

تمايل کم يا رد بسته بندی های حاضری به علت عدم شفافيت . بسته بندی های حاضری شده است

فرآورده های بسته بندی شده، افزودن مواد جنبی و تهيه محتوی غذای حاضری با حرارت باال می 

  .باشد

اعتراض و مخالفت ديگر مردم به استفاده از گياهان زارعی در صنعت بيوانرژی به علت کمبود غذا 

مخصوصا در دنيای در حال تغييربه سبب استفاده متفاوت از زمين نياز به افزايش . در جهان است

 شناخته و اين تغييرات از عوامل ديگر) Alrøe & Kristensen, 2006(مناطق کشت بيشترشده است 

نظيرحساسيت به زيست (پيشرفت های اجتماعی . شده گرايش مردم به کيفيت بهتر مواد غذايی است

، تغييرات در رشد جمعيت، ترکيب اجتماعی در حال تغييرو آگاهی بيشتر به رابطه تغذيه و )محيط

  .ل افزايش استبهداشت، تأثير زيادی در مطالبه مردم به کيفيت گذاشته و اين خواسته هم مرتبا در حا
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تهيه شده از نظرات (آينده کيفيت درحلقه زنجيره زيست توليدات کشاورزی : 1جدول شماره 

Huyskens-Keil & Schriner, 2003(  
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Tabelle 1 Aspekte der Qualität in der Wertschöpfungskette pflanzlicher Produkte (in 
Anlehnung an Huyskens-Keil & Schreiner, 2003, ergänzt) 

Glieder der Wert-
schöpfungskette 

 حلقه زنجيره زيست

Qualitätsebene 

 سطح  کيفيت

Qualitätsindikatore
n 

(Beispiele) 

 شاخص های کيفيت

Züchtung 

 اصالح نباتات

Produkt: 
Bedarf des 
Marktes, 
landeskulturell
er Wert 

نياز بازار، ارزش : توليد
 محلی

 

wertgebende 
Inhaltstoffe, 
Resistenzen, 
Ertrag 

ارزش غذايی ترکيبات،، 
 مقاومت، مقدار محصول

Produkt: 
Bedarf des 
Marktes 

نياز بازار: توليدات  

Ertrag, 
Krankheitsresist
enz, äußere 
Merkmale, 
wertgebende 
Inhaltstoffe 
(z.B. 
Proteingehalt) 

محصول، مقاومت به 
بيماريها، شکل ظاهری، 
ارزشمندی مواد ترکيبی 
 مثال پروتئين

Landwirtschaftli
che Produktion 

 توليد های کشاورزی

Prozess: Art 
der Produktion 
(integriert/öko
logisch) 

نوع توليد زيستی: فرايند  

Nitratgehalt des 
Grundwassers 

مقدار نيترات در آب های 
 زيرزمينی

Verarbeitung 

ردتهيه و فرآو  

Produkt: 
Eignung für 
Verarbeitung 

صالحيت : توليد
 فراوردی

innere 
Merkmale 

(Inhaltsstoffe), 
Sensorische 
Merkmale, 
Nähr- und 

Gesundheitswer
t 

مشخصات داخلی و 
ارزش، بهداشتی و ارزش 
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 غذايی

Prozess: 
Umweltaspekt
e 

پروسه از ديد محيط 
 زيست

Energie- und 
Wasserverbrauc
h, Anfall von 
Neben- und 
Nachprodukten 

Handel (Groß- 
und 
Einzelhandel) 

 تجارت

Produkt 

 توليد

äußere 
Merkmale, 
Unversehrtheit, 
Verfügbarkeit 

مشخصات ظاهری، 
 دسترسی

Produkt: 
Eignung für 
Konsum 

ورود توليد به عرضه و 
 بازار

Rückstände und 
Kontaminanten, 
Nähr- und 
Gesundheitswer
t, sensorische 
Merkmale, 
Haltbarkeit 
bzw. Frische, 
Herkunft 

آلودگی و باقيمانده، 
مشخصات بهداشتی و 
 غذايی، تازگی، خاستگاه

Konsument 

 مصرف کنندگان

Prozess: Art 
der Produktion 
(integriert/öko
logisch) der 
Rohstoffe, Art 
der 
Verarbeitung, 
Art und  

Ausmaß des 
Transportes 

توليد، مواد خام، : فرايند
 نوع تهيه

Verarbeitungsgr
ad, Art und 
Menge an  
Zusatzstoffen 

مواد جنبی، درجه 
 فراوردی
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 دورنمای ايمنی غذا در پيوند با توليدات کشاورزی و حفظ نباتات
 

در پيوند با اين انتظارات . ن استاز انتظارات درجه اول مصرف کننده به داشتن غذای مطمئن کيفيت آ

در توليدات . بايد مواد غذايی فاقد باقی مانده سئوال برانگيزی ترکيبات سمی و سموم دفع باشند

اين . کشاورزی به طور کلی و از نظر اقتصادی کاهش مدت تناوب زراعی به نفع گندم مشاهده می شود

بيوانرژی اجرای مقرراتی را در زمينه توليدات گرايش و کاشت بيشتر ذرت به منظور استفاده ازآن در 

  .ايجاب می کند.کشاورزی و مخصوصا عمليات حفظ نباتات و برنامه های موازی صنايع غذايی

بيماری های توليد کننده قارچ زهر مانند خطرناک نتيجه کم کردن فاصله تناوب ممکن است به افزايش 

آلوده و ) Krupinsky et al., 2002; Obst et al., 2000( به انجامد .Fusarium sppفوزاريوم ها 

بودن مواد غذايی به قارچ زهرها، ارزش نهايی توليدات کشاورزی در خوراک دام و در حلقه زنجيره 

با توجه به اين سابقه شرايط آلودگی توليدات نهايی به . توليد را مشکل کرده و حتی غيرممکن نمايد

 با افزايش سطح زيرکشت ذرت و امکان انتقال بيماری های .قارچ زهرخارج از انتظار نمی باشد

قارچی به گندم و چغندر قند را هم به مقدار زياد فراهم می سازد و خسارت خارج از تصور را به 

 . وجود می آورد

قارچ زهرها که از آلودگی اوليه به وجود می آيند، به علت ثبات ترکيبات خود در تمام حلقه زنجيره 

می مانند و مشکل دايمی در خوراک دام، مواد غذايی و کيفيت آن به وجود می آورند توليد باقی 

)Prange et al., 2005; Matthäus et al., 2004.(  

سازمان خوار بار کشاورزی خسارت ساليانه در اثر آغشته بودن مواد غذايی به قارچ زهر ها را در 

 ).European Technology Plattform, 2007( ميليون يورو بر آورد می کند 750حدود 

طبق آمار يازده کشوراتحاديه اروپا، وجود قارچ زهر فوزاريوم در گياهان خام، ذرت  و فرآورده های 

ذرت، غير از چند مورد استثنا، بيشترين آلودگی را داشتند و پس از ذرت، گندم و فرآورده های گندم 

 يافته شده در گندم و ذرت عبارتند بودند از بيشترين قارچ زهرهای. قرار دارند) 2جدول شماره (

  ).Zearalenon(و زرآ آلنول ) Deoxynivalenol(دوکسی نيوالنول 

 -تی) TDI(با وجود اين که يافته های قارچ زهرهای فوزاريوم در مواد خوراکی کمتر از استاندارد 

است اما در ) يلوگرم وزن بدنقابل تحمل انسان به ّسم  روزانه به مقدار ميلی گرم در ک(  آی است –دی 

 Gareis(غذای کودک و بچه های شيرخوار بعضا مقدار قارچ ّسم بيشتر از استاندارد مجاز بوده است 

et al., 2003.(  

عوامل بيشماری مانند شرايط جوی، عوامل محلی، نوع گياه و شرايط کاشت سبب ازدياد عفونت 

زنجيره يکوتوکسين می شوند و خطر واقعی در حلقه فوزاريوم ها و در نيتجه افزايش قارچ زهر يا م
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چون ترکيبات قارچ زهر ها ازثبات زيادی برخوردار هستند، برای . توزيع غذايی به وجود می آيد

جلوگيری از آلودگی به قارچ زهرها بايد اقدامات جدی بعمل آيد ازجمله اين اقدامات اصالح گياهان 

از اقدامات ديگر اجرای .  قارچ ها که توليد قارچ زهر می کنندزراعی مقاوم به قارچ فوزاريوم و ساير

تناوب زراعی، آماده کردن درست بستر کشت و مبارزه با علف های هرز که ميزبان قارچ فوزاريوم 

مخصوصا برای جلوگيری از مقاوم شدن خود قارچ ). Backhaus & Gattermann, 2008(هستند 

ادی می شوند که ازجمله آن ها استفاده ازقارچکش های مؤثر با ها درمقابل قارچکش، پيشنهاد های زي

استعمال قارچکش ها بايد در زمانی از رشد گياه ميزبان به کار برده شوند که . ايمنی بيشتر است

بسيارمؤثر باشد و اثر جنبی در رشد و فيزيولوژی خود گياه نداشته باشد وکمکی هم به افزايش رشد 

استفاده از قارچکش ها نبايد باقی مانده ای در فرآورده های خوراکی باقی . خود قارچ نداشته باشد

بررسی ها نشان می دهد که سمپاشی گندم با . بگذارند يا تأثيری درکيفيت مواد خوراکی داشته باشند

 Wang et(قارچکش ها برای مبارزه با قارچ های برگی و خوشه ای گندم اثری در پخت نمی گذارند 

al., 2004 .(  

  

 کيفيت توليدات کشاورزیاثبات 
 

. کيفيت فرايند توليد و فراورده های آن به طور منظم مورد درخواست مصرف کنندگان استکنترل 

 ,.Jahn et al(خريدار حاضر است در برآورده شدن اين تقاضا ها هزينه های زيادی تحمل نمايد 

 ،GVO ازباقی مانده سموم، آزادی هزينه قابل تحمل می تواند در تهيه مواد خوراکی عاری) 2005

دادن اين گونه اطالعات . باشد) بيو(تهيه غذا از مناطق محلی و محصوالت کشاورزی سنتی و زيستی 

از طرف فروشنده به خريداران که ازپروسه کيفيت و نوع اجناس خود بيشترخبر دارند سبب اعتماد 

 اطالعات ناقص در عرضه توليدات .سازی در خريداران می  شود که فاقد اين اطالعات هستند

مشکوک می تواند به شکست اعتماد سازی و عدم موفقيت بازار فروش و ايجاد ترس در مصرف کننده 

  ). Akerlof, 1970(داشته باشد 
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انواع  قارچ زهرهای فوزاريوم در گياهان زراعی و فرآورده های آن در کشورهای  : 2جدول شماره 

  )Gareis et al., 2003(اتحاديه اروپا 

Tabelle 2 Übersicht zum Vorkommen von Fusarientoxinen in pflanzlichen Produkten 
in der Europäischen Union (Gareis et al., 2003) 

Fusariumtoxin  
قارچ زهر های 
 فوزاريوم

Kontaminierte Produkte/Produktgruppe (Anteil 
kontaminierter Proben der jeweiligen 
Produkte/Produktgruppe, %) 
 اعداد داخل پارانتز نمودار درصد آلودگی فراورده های 
 توليدی است

Deoxynivalenol Mais )ذرت(  (89), Weizen und Weizenmehl گندم و (
)آرد  (61) 

Nivalenol Mais )ذرت( (35), Hafer )جو دوسر(  (21), Weizen 
und Weizenmehl )گندم و آرد (  (14) 

T-2 Toxin Mais (28), Weizen (21), Hafer (21) 
HT-2 Toxin Hafer (41), Mais (24), Roggen und 

Roggenmehl ) چاودار و آرد چاودار(  (17) 

3-
Acetyldeoxyniv
alenol 

Mais (27), Weizen und Weizenmehl (8) 

Zearalenon Mais (79), Maismahlfraktionen (51), 
maisbasierte Produkte (53), Weizen (30), 
Weizenmahlfraktionen (24), weizenbasierte 
Produkte (11), Baby-Nahrung )خوراک نوزاد(  (23) 

Fumonisin B1 Mais (66), Maismehl (79), maisbasierte Produkte 
(31), Cornflakes (46), Weizen (79) 

Fumonisin B2 Mais (51) 
 

 

، اگر مصرف کننده )Hardes & Uhly, 2007( ضروری انعطاف پذيرنيست چون مطالبه مواد غذايی

مواد خوراکی آلوده به قارچ زهرها را خريداری کند يا محصوالت سنتی بجای محصوالت زيستی به او 

عرضه کنندگان .. فروخته شود می تواند به سالمتی مصرف کننده و به وضع مالی او صدمه بزند

هستند بطور قابل قبولی اعتماد برقرار کنند و در عرضه توليدات خود توليدات کشاورزی عالقمند 

  .شفافيت داشته داشته باشند و از عدم موفقيت بازارجلوگيری کنند

از طرف ديگر دولت عالقمند است از سالمتی مردم حفاظت کند و از گول خوردن مصرف کننده جلو 

 ايجاد يک سيستم مميزی و بازرسی و راه حل اين اعتماد سازی). Theuvsen, 2007(گيری کند 
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با اين سيستم می توان سابقه کاشت و برداشت و . به مواد غذايی است) Lebelling(چسبانيدن اتيکت 

پروسه عمليات زراعی و فرآوردی مواد غذايی را پی گيری کرد و نسبت به تهيه پروتکل و ثبت 

  .عمليات حلقه زنجيره توليد اقدام نمود

 

  :وانه و نصب اتيکتسيستم صدور پر
  

بر اساس مقررات استاندارد تهيه و وسيله توليد سيستم مميزی و صدور پروانه موقعی کاربرد دارد که 

نهاد های غيردولتی که دارای مجوز رسمی از مقامات زيربط هستند مورد کنترل قرارگيرند 

)Meuwissen et al., 2003.( مميزی مواد . انجام شود کنترل ها بايد بطور تصادفی، يا بطور ممتد

غذايی می تواند با نمونه برداری اتفاقی يا کنترل کليه مراحل حلقه زنجيره توليد و فرآورده های منشعب 

  .از توليد اوليه انجام شود

اشتغال در شغل کشت و صنعت به تخصص هايی تقسيم شده است که هر کدام از اين رشته ها مقررات 

ارند و دارندگان اين شغل ها آموزش های تخصصی مخصوص خود را استاندارد مربوط به خود را د

در سالهای اخير تعداد ). Spiller, 2004(در اجرای کنترل بی طرفی استاندارد ها تحصيل کرده اند 

شرکت های مميزی بی طرف در رشته های کشاورزی و اقتصاد غذايی در اروپا بسيار افزايش يافته 

 در آلمان نشان می دهد که تعداد شرکت های کشت و 2006ر تابستان بررسی های انجام شده د. است

برای مثال به طرف های ( می باشد که براساس مقررات تدوين شده 35صنعت مواد غذايی استاندارد 

دولتی ، فروشندگان، شرکت های حمل و نقل، صادر کنندگان مجوزو انستيتوهای تعيين کننده نورم 

آدرس شرکت هايی به آن ها ارجاع کار می شود . و فعاليت تجارتی می کننداقدام به توليد )  مقرارت

برای مثال (، کانون های )برای مثال کارخانه های فراوردی ، بسته بندی، تجارت و مصرف کننده(

برای مثال استاندارد  پائين يا جداسازی و طبقه بندی توليد (، هدف های ).سيستم ها، پروسه ها، توليدات

، )برای مثال شرکت های محلی يا بين المللی(، مراکز دريافت کننده و توزيع جغرافيايی )وتهای متقا

. و بررسی حلقه زنجيره توليد ها ی متفاوت می باشند) کمتر از صد تا ده ها هزار(شرکت های ميزی 

باغات، درختان ميوه و موکاری و سيستم های متروک شده که ديگر در آلمان استفاده نمی شود 

 .  EG-Nr. 509/2006و طبق مقررات کشورهای اروپايی  ) g.t.S =مقررات تضمين شده سنتی (

، مقررات )QS( کيفيت و ايمنی مقررات جاری در تهيه توليدات کشاورزی عبارتند از مقررات

اخيرا به علت ايجاد تعداد زيادی از . ، و استاندار های زيستی مختلف)GlobalGAP(جهانگرايی گاپ 

 Global Dood(ارد های مختلف بازاريابی، تنوع آنها در چهار چوب فعاليت غذای جهانی استاند
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Safety Initiative .( شناسائی متقابل شکل بازرسی و کنترل ها سبب شده که از تعداد بازرسی کيفيت

  .کاسته و از اتالف وقت جلوگيری کند) GlobalGAP-Audits(براساس مقررات جهانی گاپ 

  

  

از ) بدون ميوه باغات و موکاری(سيستم مميزی  توليدات کشاورزی و مواد خوراکی : 3ره جدول شما(

  ). Theuvsen et al., 2007aمنبع 
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Tabelle 3 Zertifizierungssysteme für pflanzliche Produkte und Lebensmittel (ohne 
Garten-, Obst- und Weinbau; Quelle: Theuvsen et al., 2007b) 

Biokreis 
 نام شرکت های مميزی

Geprüfte Qualität Baden-
Württemberg 
 شرکت های مجاز اياالت مختلف

ISO 22000 

Bioland Geprüfte Qualität Bayern Kontrolliert Integrierte 
Produktion (KIP) / Neutral 
Kontrollierter Vertragsanbau 
(KVA) 

Biopark Geprüfte Qualität Hessen Landgard 

Biosiegel Geprüfte Qualität Thüringen Lebensbaum 

Bio-Zeichen Baden-
Württemberg 

Geschützte geographische 
Angabe (g. g. A.) 

Lebensmittel TÜV geprüft 

Basisqualität Ackerbau (BQ) 
/ 
Basis-Qualitätsmanagement 
(BQM) 

Geschützte 
Ursprungsbezeichnung 
(g. U.) 

Naturland 

CMA geprüfte 
Markenqualität 

GlobalGAP Öko-Qualität aus Bayern 

Demeter Good Manufacturing Practice 
(GMP+) 

Qualitätserzeugnis pro agro 
geprüft 

European Feed 
Manufacturers’ Guide 
(EFMC) 

Hergestellt und geprüft in 
Schleswig Holstein 

Qualität und Sicherheit (QS) 

European Feed Additives 
and Premixtures Quality 
System (Fami-QS) 

IFSA Feed Ingredients 
Standard (IFIS) 

Transfair 

Fresenius Qualitätssiegel International Food Standard 
(IFS) 

Unser Land  

Gäa ISO 9001  

 
 

مرکزی مردم بشود اهميت بزرگ نزد پروانه در شکل کنونی جوابگوی کسب اعتماد اگر سيستم صدور 

اعتماد سازی بستگی به استقالل و کارايی تخصصی نهاد های کنترل کننده با کارايی . پيدا می کند

سيستم بازرسی و صدور پروانه کيفيت با اعمال کنترل متعدد و فشرده، ايجاد بانک اطالعاتی قابل قبول 

). Jahn et al., 2005(فزايش جذابيت ارزش واالی مواد غذايی بازرسی شده خواهد شد سبب ا

بازرسی مجدد توليد های کنترل شده، آموزش نحوه کنترل می تواند به مزيت نهاد های استاندارو 

  صدور پروانه افزايش دهد 
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فت مدرکی می شود  نايل بدرياصورتی که صدور پروانه شرکتی در بازرسی ايرادی نداشته باشد،در 

که با نصب اين مدرک يا گواهی در روی کاالهای خود، سبب جلب اعتماد خاص خريداران و ايمنی 

 اين روش در حال حاضر مورد استفاده عرضه ).Luning et al., 2002(مواد غدايی را جلب می کند 

ی بسته بندی های کنندگان نهايی قرار گرفته است که با نصب اتيکت ازشرکت های مورد اعتماد رو

برای مثال اتيکت ها بازگو کننده کنترل . خوراکی، اجناس خود را به قيمت های بيشتری می فروشند

، مؤيد داشتن حداقل استاندارد ايمنی و کاالی با کيفيت ايمنی )بيو(کيفيت استاندارد توليدات زيستی 

)QS ( می باشد)Theuvsen et al., 2007b .( 

. ای خوراکی، بدون در نظر گرفتن مجوز پروانه گواهی، يک روش قديمی استنصب اتيکت به بسته ه

 عالمتگذاری 1879 می 15از زمان تصويب قانون توزيع مواد غذايی، مواد مصرفی و مسکرات در 

توليد ). Grüne, 1994(يک نوع کوشش  دولت در حمايت از بهداشت مصرف کننده تلقی گرديد 

. خود را با عالمتگذاری از توليدات ساير رقبای خود متمايز کنندکنندگان مايل هستند محصوالت 

از مقررات اصلی عرضه مواد خوراکی به مصرف ) LMKV(امروزه عالمتگذاری مواد غذايی 

طبق اين مقررات نام و آدرس توليد کننده، فروشنده عمده، افزوده های خارجی به . کنندگان نهايی است

د اقل زمان نگاه داری، مقدار خالص و ناخالص بسته ها، قيمت و مواد داخل بسته های خوراکی، ح

  تاريخ انقضای مصرف، بايستی در موقع پخش در بازار روی اتيکت بسته بندی های خوراکی ذکر شود

معتقد است انگيزه عالمتگذاری، رساندن اطالعات الزم به ) DG SACO, 2006(دی جی ساکو 

 nutrition, origin and GMO(اه اصلی مواد خام مصرف کنندگان از ارزش غذايی، خاستگ

labelling ( است و سياستگذاران هم می خواهند با ذکر موقع خريدبرای انتخاب درست آنها در 

مصوبات اتحاديه اروپا در اتيکت های مواد غذايی مبنی برعاری بودن آن ها از مواد آلژی زا 

)Richtlinie, 2007/68/EG(ربه بهداشت مردم ،يا فاقد ترکيبات مضر) 1924/2006مقررات 

 .توجه مردم را به خود جلب کنند )3aماده قانونی (يا عدم استفاده از تکنولوژی ژنتيک ) اتحاديه اروپا

در اين اواخر به داده های اطالعاتی در اتيکت ها  اطالعات بيشتری در مورد برای مثال مقدار کالری، 

ار نمک، هم بصورت مطلق و هم بصورت درصد نيزافزوده شده قند، چربی، اسيد های اشباع شده، مقد

 عالوه بر اين به تازگی باز هم به اطالعات، داده های ديگری برای مثال ).Bmel, V., 2008(است 

  .هم افزوده شده است.ناشی از مصرف مواد خوراکی) Höfinghoff, 2008(تعيين مقدار گاز کربنيک 

 

  :پی گيری مراحل توليد
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  اروپا را پی گيری 178/2002 مصوب 3 از بخش 15 مقررات اصلی مواد غدايی شماره اگر کسی

پی گيری . کند، می تواند مراحل توليد، فرآوردی، پخش مواد غذايی يا خوراک دامی را بدست آورد

 ,.Beplate-Haarstrich et al(مواد غذايی گياهی در بعضی موارد با مشکالتی هم همراه است 

 تمام کشاورزان و شرکت های غذايی و دامی بايستی 178/2002 مقررات 18خش طبق ب). 2007

بتوانند تحويل دهنده و تحويل گيرنده مواد غذايی يا دامی را شناسايی کنند و به نوع کاالی ورودی و 

انگيزه اين پی گيری مراقبت از ايمنی دقيق مراحل حلقه زنجيره . سيستم خروجی آن جوابگو باشند

غير از قانون اصلی مواد غذايی، مقررات ديگری ). one step up – one step down (غذايی است

مقررات قانونی مربوطه به . نيز برای دنبال کردن توليدات کشاورزی وصنعت غذايی وجود دارد

توليدات گوشتی سختگيرانه تر از توليدات گياهی، مخصوصا در دامداری و عالمتگذاری دام ها 

)Hollmann-Hespos, 2008 (است.  

ازجمله آن . علل ديگری هم غيراز اجرای مقررات قانونی در پی گيری حلقه زنجيره زيست وجود دارد

ها شفاف سازی بدون قيد و شرط توليدات به منظور اعتماد سازی و جلب مشتريان است تا کاالی 

  . داشته باشدعرضه شده محبوبيت بيشتری نسبت به توليدات ساير عرضه کننده در نزد مشتريان

بررسی های پرداخت گمرک به اجناس مشابه نشان می دهد که سرمايه گذاری در سيستم پی گيری 

  .زنجيره توليد بستگی به اعمال فشار خريداران بزرگ به توليد کننده های اصلی است

اعمال فشار بيشتر از نظرنوع تعيين سيستم ريسک و چهارچوب مديريت اندازه گيری فاکتورهای 

رآفرين در توليدات و غيرخالصی در آن ها است و عرضه کننده نسبت به اين خواسته ها مجبور به خط

  .سرمايه گذاری است

در عوض سرمايه گذاری در سيستم تعيين مراحل توليد به خاطر قيمت باالی آن در مقايسه با عدم 

 غير از آن قضاوت ).Hollmann-Hespos, 2008(سرمايه گذاری از نظر اقتصادی معنی دار نيست 

 Hollmann-Hespos(شرکت های مختلف هم از نظر برآورد کيفيت با هم بسيار متفاوت می باشند 

& Theuvsen, 2007.( 

  

  

  

 

  :سمپاشیبه وِِيژه عمليات زراعی پروتکل 
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غيراز اقداماتی که در ارزيابی شرکت های کشاورزی از نظر اقتصادی بايد انجام می شود، مقررات 

م اشخاص ثالث توليد کننده را موظف می کند که عمليات زراعی بکار برده شده و چگونگی زيادی ه

زيست محيط و مقدار سموم دفع آفات را هم ثبت و اعالم نمايند عدم تخريب واکنش آن ها را مانند 

)Steinnann et al., 2008 .(  

 183/2005 ,852/2004 ,178/2002قوانين اساسی اروپا در مورد مواد غذايی برای مثال قوانين

. توليد کنندگان را موظف می کند عمليات دفع آفات و هر ماده سمی ضد حيات را ثبت و بايگانی کنند

، ثبت و پروتکل کاربرد هر نوع سموم 2002طبق قانون حفظ نباتات و محيط زيست آلمان مصوب 

تخصصی کشاورزی همينطور ثبت فعاليت های مذکور در اعطای مدرک . کشاورزی اجباری است

پس از .  منظور و تغييرکرده است2008 مارس 12خوب، در تصويبنامه جديد حفظ نباتات بتاريخ 

.  شفافيت بيشتری يافت6 ماده 4تصويت اين قوانين با تهيه پروتکل استفاده از سموم دفع آفات طبق بند 

  .رقرار شده استثبت اجباری ويژه نيزطبق مقررات منطقه ای، در حفاظت از آب آشاميدنی ب

قرار دادهای خصوصی نيز در مورد ثبت عمليات بين کشاورزان گندم و چغندرقند و طرف بازرگانی 

اين قرار داد های دو جانبه بازرسی و بازبينی داده های ثبت شده را در موارد . آن ها منعقد شده است

) GlobalGAP( المللی و استاندارد بين) QS(سيستم های پروانه کيفيت . ضروری ممکن می سازد

  .نيز ارائه پروتکل استفاده از سموم دفع آفات را ضروری می دانند

توافق هايی نيز در چهار چوب برنامه های کشاورزی و حفاظت از آب های زير زمينی در مورد نحوه 

  )Steinmann et al., 2008(تهيه پروتکل وجود دارد 

کشاورزان آمار % 96 نيدرسالکسن نشان داد که  در2006 کشاورز در سال 581نظرسنجی کتبی از 

% 90بيش از . عمليات سمپاشی را ياداشت کرده اند و تهيه اجباری اين ياداشت ها را ضروری ميدانند

سئوال شنوندگان تاريخ سمپاشی، محل سمپاشی، زراعت سمپاشی شده و فرآورده های ناشی از اين 

فقط يک سوم کشاورزان از ذکر نام مجری . ت کرده بودندزراعت، نوع سم و مواد مؤثره آن را ياد داش

يک چهارم سئوال شوندگان حتی نوع آفت يا بيماری و داليل . عمليات سمپاشی خود داری بودند

سمپاشی را ياداشت کرده بودند در صورتيکه ياداشت اين فاکتورفقط در مدرک يک شرکت کشاورزی 

 کشاورزان ياداشت ها را به طور دست نويس بر روی   نفر از85ياداشت . خوب مورد درخواست است

از % 6.4يعنی . کارت های مخصوص و يا شخصا در کامپيوتر های خصوصی وارد کرده بودند

از نرم افزار رايانه ای و بطور % 1.7سئوال شوندگان اطالعات جمع آوردی شده را دستی و 

 يورو 1000ات عمليات زراعی  در حدود هزينه جمع آوردی و ثبت اطالع. اتوماتيک ياداشت می کنند

 يورو برای 3.38 يورو در سال و يا 582برآورد شده است يعنی مخارج ثبت اطالعات بطور متوسط 
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 ساعت در سال 37.5زمان تلف شده برای ثبت ياداشت های عمليات زراعی . هر هکتار در سال است

  ).Battermann et al., 2008( دقيقه برای هر هکتاردر سال است 15.26.يا 

کشاورزان مخالف اجبار تهيه پروتکل هستند و بقيه کشاورزان % 12آزمايشات نشان می دهد که فقط 

يک چهارم کشاورزان، جمع آوری اطالعات عمليات . موافق با داليل و گزينش اين روش می باشند

حوه عمليات زراعی را برای رقابت های بين المللی و برای ايمنی مصرف کنندگان و نمايش ن

تهيه پروتکل عمليات کشاورزی ) . Battermann et al., 2008(کشاورزی خود ضروری می دانند 

درارزش نهادن به تعيين پروسه کيفيت که بطور فزاينده ای مورد درخواست است نقش مهمی را در 

  .جمع آوری اطالعات بازی می کند
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  يا در تضاد هم؟،توليدات کشاورزی در راستاتنوع فرآورده های زيستی 

  

گروويت. اشتاين مان و ب.   اج-.اج: از  
  
 

H-H Steinmann 
Universität Göttingen, Forschungs- und Studienzentrum Landwirtschaft und Umwelt, Am 
Vogelsang 6, 37075 Göttingen; Email: hsteinm@gwdg.de  

B Gerowitt 
Universität Rostock, Institut für Landnutzung, Phytomedizin, Satower Straße 48, 18051 
Rostock; 
Email: baerbel.gerowitt@uni-rostock.de 

 
  :دهچکي

 
زيستی غيراز انواع گياهان، حيوانات، جانوران کوچک ميکروسکپی دارای ُبعد کارايی گوناگونی 

لذا در سالهای اخير تحقيقات به راندمان سيستم اکولوژی جايگاه ويژه بيشتری تا از . ديگری هم است
و کارايی ) Ecosystem services(خدمات اکوسيستم . شمارش گونه های گياهی اختصاص داده است

به . اصطالحاتی هستند که به اين منظوربکار می روند) Ecosystem functioning(اکوسيستم 
مناطقی که در آن فضای کشاورزی غالب است، اصطالح گوناگونی زيست کشاورزی 

)Agrobiodiversity ( بکار می رود تا نشان داده شود که گوناگونی اين سيستم شامل انواع زراعی
توانائی خود تنظيمی در توليدات کشاورزی، مخصوصا در حفظ . گونه ها و نژاد ها استژنوتيپ ها، 

نباتات از نشانه های فعال بودن عناصر گوناگونی زيستی است؛ در حاليکه توليدات کشاورزی خود 
لذا تنش بين گوناگونی زيستی و توليدات کشاورزی با . مسئول از بين رفتن گونه های مختلف است

ليدات کشاورزی کاهش پيدا نه خواهد کرد، بايد توافق مناسبی بين تشويق حمايت از سيستم گسترش تو
  .گوناگونی زيستی و توليدات کشاورزی توسعه پيدا کند

 
 
 

:پيشگفتار  
 

 در مجامع رسمی و علوم 1980بيوديورزتی يا گوناگونی زيستی اصطالح کليدی است که از اوايل 
صطالح که  مترادف تعداد يا انواع گونه ها است بيشتر ظريف کاری اين ا. اکولوژی به کار می رود

چون کشاورزی و مخصوصا . التبه اين اصطالح ها هميشه بطور سازنده بکار نمی روند. شده است
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 از سايرين هستند ترتوليدات کشاورزی بيشترين پوشش زمين های کشت را شامل می شوند، مهم
در اين اواخر . وناگونی را تهديد و هم از آن حمايت می کنندوازطرف ديگر توليدات کشاورزی هم گ

صحبت از کمبود توليدات کشاورزی می شود که به ناچار اين  نگرانی  منجر به افزايش توليدات 
طبق توافق هايی که به عمل آمده می بايستی با افزايش توليدات کشاورزی سيستم . کشاورزی خواهد شد

در اين مقاله  . ود اين موضوع مورد بحث رسمی و دولتی روز استگوناگونی زيستی هم حمايت ش
  .توليدات کشاورزی و حفظ نباتات و رابطه آن ها با سيستم گوناگونی زيستی مورد بحث قرار می گيرد

 
:اصطالح ها  

به ) multifunctionality(به علت استفاده متفاوت از زمين های قابل کشت، اصطالح چند منظوره 
منظور از اين اصطالح، غيراز توليد مواد غذايی و مواد خام از . راعی داده شده استزمين های ز

 =External Effect(، راندمان خارج از مصرف بازار )food and fibre(زمين 
Externalitäten ((هم به وقوع می پيوندد.)OECD, 2001 .( اين راندمان عواملی هستند که منجربه

) Biodiversity( فضای روستايی و کشاورزی و حفظ گوناگونی زيستی ذخيره مواد در خاک، ايجاد
راندمان خارج از مصرف بازار موظف به نگهداری و ازدياد گونه ها نيستند بلکه اثرات . می شوند

  .ناکافی طبيعت را جبران می کنند
ها و  انواع رويش، گونه ها، جمعيت گونه )Biodiversity(گوناگونی زيستی منظور از اصطالح 

اين اصطالح بسيار وسيع است و بايد در سطح جهانی مورد ). MEA 2005(حيات يک منطقه است 
تعيين  ) γ ،  و α ، β(برای تعداد انواع گونه ها سه عالمت گوناگونی  آلفا، بتا، گاما . توجه قرار گيرد

تنوع گاما . انواع موجود در يک کرت يا يک مزرعه است) α-diversity(تنوع آلفا . شده است
)diversity-γ (تنوع بتا . مجموعه گونه های قابل ديد و منظره کشت يک منطقه يا بخش است)β-

diversity ( به گونه هايی اطالق می شود که در محدوده بخش گاما يا در حوزه تنوع آلفا يافت می شود
داد زياد انواع بتا و يک منظره از طبيعت در اصل از تع. و ازساير انواع بخش گاما متمايز می باشد

  .انواع گاما را در بر دارد
گوناگونی زيستی در سطوح مختلف سبب شده که گوناگونی زيستی کشاورزی 

)Agrobiodiversity (مورد بحث قرار گيرد)BMELV, 2007; Janson et al., 2007 .( در اين
يما در تغذيه، کشاورزی، ترکيباتی که مستق. بحث تمام ريز ترکيب دهنده تنوع زيستی روشن شده است

کليه کشت های . جنگلبانی و ماهيگيری دخالت دارند يا عامل کليدی در نگهداری اکوسيستم می باشند
زراعی و انواع وحشی گونه های زراعی و رويش مزارع کشاورزی، جزء اين طبقه بندی قرار می 

د مانند حشرات مفيد که با آفات عالوه بر آن تمام گونه های زنده که نقشی در اکوسيستم دارن. گيرند
مبارزه می کنند، جانوران کوچک ميکروسکپی خاک، مورد تغذيه گياهان، گياهان کاشته شده برای 

  .جلوگيری از فرسايش خاک يا برای حفظ و تثبت ذخيره آب، همگی جرء اين گروه می باشند
در اصالح نباتات انواع .  داشتنداين عوامل بسيار پيچيده و بهم پيوسته هستند و تاکنون جنبه تصوری 

عناصر .ژنوتيپ ها از جمله گونه ها و نژاد ها اهميت زيادی در گوناگونی زيستی کشاورزی دارند
به تثبت محيط زيست و . گوناگونی زيستی عالوه برتعداد عددی ، تفش مهم آن ها در محيط زيست است

جام خدماتی به محيط زيست دارند، عناصر آن درگوناگونی زيستی که نقشی در زندگی بشر و ان
 ).MEA, 2005(انتخاب کرده اند ) Ecosystem services(اصطالح سرويس اکوسيستم 
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، تنظيم سيکل زنجيره )provisoning(سرويس اکوسيستم شامل در اختيار قراردادن مواد غدايی و آب 
 حمايت ،)cultural(بايی ارائه برنامه زراعی مفيد جهت بهبودی و زي ،)regulationg(مواد غذايی 

بررسی هايی که رابطه مثبت بين تعداد . است) supporting(از سيستم اوليه محصول و ايجاد خاک 
 Hooper(گونه ها و توانايی سودمندی اکوسيستم را مطالعه کرده اند از توجه زيادی برخوردار هستند 

et al., 2005 .(ه ها، افزايش خارج از حد رويش سبز در آزمايش های علوفه ای با افزايش تنوع گون
اندازه گيری شده است و اين نتيجه نشان می دهد سيستم تنوع زيستی سبب باالرفتن راندمان محصول 

از ديد کشاورزی اين گونه نتايج قاطع و نهايی نيست چون ). Hector et al., 1999(می شود 
يوماس بايستی کيفيت خوب خوراک لذا محصول علف و ب. محصول بايد دارای کيفيت خوب هم باشد

  . دامی را هم داشته باشد
. نقش گوناگونی زيستی به شکل خود تنظيمی و گرده افشانی درتوليدات کشاورزی غيرقابل انکار است

اين پديده را می توان کارايی . اين نقش بيشتر ناشی از يک گونه است تا به مجموعه گروهی گونه ها
). Moonen & Barberi, 2008( ناميد Functional Biodiversityگوناگونی زيستی يا 

  چند جنبه Funktionale Gruppenکوشندگان اين بررسی ها معتقدند که اصطالح کارايی گروهی 
برای مثال (برای اين که در ممکن است گونه هايی با زيست مشابه وجود داشته باشند . ای است

. ه خدمات ويژه ای به اکوسيستم ارائه می دهندو هم شامل گروهی می شود ک) مکانيسم انتشار
Ecosystem functioning  در نهايت يک ايده و تصوراست که بعضی دانشمندان بکار می برند

بدون اين که مستقيما وارد رابطه گوناگونی شوند و راندمان و فرايند آن را در اکوسيستم به تصوير 
اين سه بخش عبارتند از ). Hooper et al., 2005(بکشند که متشکل از سه بخش می باشد 

Ecosystem propertis برای تأمين و جريان فرايند، بخش دوم ) برای مثال مواد آلی(  ذخيره مواد
Ecosystem goods موجودی توليدات قابل عرضه به بازار، و بخش سوم Ecosystem services 

برای مثال تميزی آب و وهوا و (نسانی است ارائه خدمات مستقيم و يا غير مستقيم به نيازمندی های ا
  ).آب آشاميدنی و ايجاد خاک

انواع گونه که . توجه بيشتر به تعداد گونه ها سبب می شود که گوناگونی کمتر مورد توجه قرار گيرد
به گوناگونی زيستی و . توسط انسان به وجود آمده اند اهميت کمتری نسبت به نقش خود اکوسيستم دارند

  ).Haber, 2008(ايد اولويت بيشتری قايل شد نقش آن ب
سيستم های کشاورزی . در توليدات کشاورزی هميشه نقش سيستم برجسته تر از تعداد انواع بوده است

و عامل توليد مواد غذايی و خوراک دام و توليد های ) properties(سبب ايجاد و ذخيره مواد شده 
ژيکی با آفات که خواست طبيعی حشرات است مبارزه بيولو. می شوند) goods(غيرخوراکی 

)services ( در اصل کارFunctional Biodiversityرا انجام می دهند .  
برای مثال (هم کشاورزی )  services  و goodsبرای مثال (روشن است که کار مشابهی را 

Multifunctionality ( و هم اکوسيستم)ecosystem functioning (گونه و از انجام می دهند و چ
اما اکوسيستم و کشاورزی باهم در يک راه قدم . چه زاويه ای اين نقش ها مورد توجه قرار گيرند

سوء تفاهم در فهميدن توليدات کشاورزی و راندمان اکوسيستم در اين است که از سيستم . برنمی دارند
تالل و تأثير در محيط چه چيز مورد انتظار است و موقعی در مقابل هم قرار می گيرند که ايجاد اخ

سنجش توانائی راندمان براساس مقدار محصول معادل توانائی راندمان خود . زندگی داشته باشند
توانائی راندمان توليدات کشاورزی موقعی افزايش می يابد که دخالت های خارجی . تنظيمی نمی باشد

  .در آن نقشی داشته باشند
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  :ی کشاورزی و گياهپزشکگوناگونی زيستی در

  
 اثرات عمده 1در جدول شماره . گياهپزشکی و گوناگونی زيستی کشاورزی اثرمتقابل بر يکديگر دارند

گياهپزشکی در تمام وسعت خود بدون . گوناگونی زيستی درکشاورزی و گياهپزشکی خالصه شده است
  .گوناگونی زيستی کشاورزی غير قابل تصور است

گذشته نشان ميدهد اگر . ر گوناگونی زيستی زيان بخش استبطور کلی اثرات مستقيم سموم شيميايی  د
در يک منطقه وسيع از سموم دفع آقات صرفنظرشود و از روش پيشگيرانه حفظ نباتات استفاده شود،  

چنانکه با مدرنيزه شدن کشاورزی در کوتاه مدت و تراکم . در دراز مدت سبب ازدياد گونه می شود
در اين توسعه با حذف مناطق مخصوص کشاورزی اقدام به  . استکشاورزی سبب کاهش گونه ها شده 

با تمرکزبهره برداری از سطح زير کشت در دهه اخير، استفاده از سموم . کشت متمرکز شده است
با وجود اين سهم سموم دفع آفات در کاهش گوناگونی . شيميايی جايگزين پيش گيری دفع آفات شده است

متمرکز يک بسته کلی است که در آن سموم دفع آفات نقش کليدی را کشت . زيستی مورد اختالف است
سموم شيميايی بدون شک در برگردانيدن گونه ها و حفاظت از حيات و نيز درکمک به خود . دارد

اگر کسی اين بحث را نمی پسند خدمت به بدبينی در استفاده از . تنظيمی اکوسيستم کشاورزی است
که طبق مقررات اکو سيستم کشت و بهره برداری می شوند دارای تنوع مناطقی . سموم شيمايی می کند

سهم کشت اکو در پيشبرد گوناگونی زيستی نيز مورد . گونه های بيشتری از کشت های سنتی است
سئوال بحث انگيز اين است که کشاورزی سنتی بايد در چهارچوب توليد متمرکز در . اختالف است

  .قب نشينی کندپيشبرد گوناگونی زيستی بايد ع
  

  :کشاورزیچيدمان گوناگونی زيستی در 
  

مورد توجه قرار ) level(چيدمان گوناگونی زيستی کشاورزی و حفظ نباتات را می توان در سه اليه 
اليه اول شامل گونه های بهره دهی درکشاورزی مانند مناطق زراعی و  ). جدول شماره يک(داد 

 در اين اليه پيدايش ناگهانی گياهان و حشرات است که از گوناگونی زيستی کشاورزی. چمنزار است
عمليات  سمپاشی مستقيما دراين . مخلوطی از گونه های مضر، مفيد و بی اهميت به وجود آمده است

اليه اثرکرده و در کوتاه مدت سبب تغييرات در گونه و سبب می شود که پيدايش گونه ها  و طيف 
در چهار چوب صدور پروانه سموم دفع آفات کوشش می شود . يربيفتدژنوتيپ و گونه های منفرد به تأخ
در نهايت دارندگان مزارع می توانند اين گوناگونی زيستی را با اين . اين اثرات کامال کوچک بمانند

عملکرد خوب (شرايط تا زمانی که مقررات استفاده از سموم کشاورزی مراعات می شود، حفظ کنند 
 دفع آفات فشرده، گوناگونی زيستی کاهش پيدا کرده و سبب پيدايش گونه درصورت اجرای). تخصصی

ها و نژاد های غالب پيدا می شوند و در نتيجه خود تنظيمی حيات گونه ها از بين رفته و حساسيت 
اورگانيسم های مورد نظر کاهش پيدا می کنند و کشاورزان پيدايش مقاومت گونه ها در مقابل سموم 

  .ه خواهند کردکشاورزی را تجرب
  :1جدول شماره 
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 Ecosystem services / Functional(اثر گوناگونی زيستی در بهداشت گياهی و حفظ نباتات 
Biodiversity(  

 

Tabelle 1 Wirkungen der Biodiversität auf Pflanzengesundheit und 
Pflanzenschutz (Ecosystem services / Functional Biodiversity, siehe 
Text) 

Funktion Wirkungen Ebene 
 سطح ريسکRisiken شانسChancen عمل

Selbstregulation / 
Biologische Kontrolle 

خود تنظيمی و مبارزه 
 بيولوژيکی

Beitrag zur 
Systemstabilität 
 کمک به تثبيت سيستم

Wirkungsgrad und  
-sicherheit schwer 
kalkulierbar 
 اثرات و ايمنی غيرقابل

 محاسبه

Schlag / Kulturarten 
/ Landschaft 

سطح /انواع کشت
کشاورزی/کشت  

Resistenzmanagement 
 مديريت مقاومت

Populationsregu-
lierung ohne 
Wirkstoffverbrauch 
تنظيم جمعيت بدون استفاده 

 از مواد مؤثره

Wirkungsgrad und  
-sicherheit schwer 
kalkulierbar 

رقابل اثرات و ايمنی غي
 محاسبه

Schlag / Kulturarten 
/ Landschaft 

سطح /انواع کشت
کشاورزی/کشت  

Genetische Diversität  
 تنوع ژنتيکی

Genetische 
Ressource für 
Pflanzenzüchtung  
استفاده از منابع ژنی برای 

 اصالح نباتات

“Neue”Schaderreger 
(Genotypen, Rassen 
etc.) 

ظهور عوامل جديد 
ی، ژنوتيب و نژادبيمار  

Kulturarten / 
Landschaft 

سطح /انواع کشت
کشاورزی/کشت  

Phytomedizin /  
-pharmakologie 
 گياهپزشکی، دارو سازی

Neue 
Wirkmechanismen 
 مکانيزم تأثيزگذاری

 Kulturarten 
 انواع زراعت

 
 
 

. در يک محيط قرار دارنداليه دوم شامل ژنوتيب های زراعی هستند که از نظر زمانی و مکانی باهم 
نوع زراعت و ساير گزينه های استفاده از زمين ايجاب می کند چگونه ازسموم برای پيشگيری مؤثر 

هرچقدر طيف انواع مختلف يا ژنوتيب ها باريکتر باشند، . آفات و تناوب زراعی هم آهنگی ايجاد کرد
. يژه مخصوص به آن زراعت می شودگوناگونی زيستی کشاورزی نيز به همان اندازه باريک بوده و و

اين ويژه گی ها ميتوانند نوار متراکمی را تشکيل دهند که به عنوان آفت در صورت نياز بايستی با آن 
  .ها مبارزه کرد

اليه سوم فضای طبيعت شامل گياهان زراعی، گياهان غيرزراعی و متفاوت است اما با ترکيب اکثريت 
عی کمتر باشد و فاصله مزارع از همديگر بيشتر و بين اين فواصل هرچقدر انواع زرا. گياهان زراعی

عاری از پوشش گياهان غيرزراعی باشد، رشد علف های ويژه متمرکزتر است که در صورت لزوم 
گوناگونی زيستی کشاورزی هم تحت اين شرايط رنج می برد چون بستر . بايد با آن ها مبارزه کرد

اه گياهان غيرضروری، حشرات مفيد، آفات مضر و گياهان بی عاری از کشت و يا کم کشت پناه گ
  .اهميت می شود
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در بحث چيدمان اين سه اليه، از اليه ديگری هم نام برده ميشود و آن گسترش گوناگونی زيستی گلوبال 
انگيزه اين اليه تشويق کاشت محصوالت جهانی در جاهای مناسب است . و توليدات گياهی جهان است

: بچند دليل. ما عمدا به شرح اين  اليه نمی پردازيم. دی جنگل های جذب باران جلوگيری شوکه از نابود
)i ( مکانيزم بازار که کوشش می کند مکان مناسبی را به اين توليدات پيدا کند) ما بيشتربه اجازه

ی  توليدات کشاورزی هميشه همراه با توسعه و پيشرفت اقتصاد )ii). (گسترش آن خواهيم پرداخت
گوناگونی زيستی بستگی به ) iii(درحفاظت گوناگونی زيستی گلوبال بايستی تعادل برقرار باشد . است

اين موضوع در . ما نمی توانيم کاهش گوناگونی زيستی را با حفاظت بيشتر جبران کنيم. مکان دارد
  . هم صدق می کندEcosystem functioningگوناگونی زيستی در کشاورزی و 

  
  :پزشکی موفقيت گوناگونی زيستی در گياهمحدوديت و 

  
برای مثال در فاجعه . گوناگونی زيستی به اين مفهوم نيست که بايستی در فرايند خود تنظيمی موفق باشد

درجه تأثير و درجه ايمنی طبيعت و محيط زيست متفاوت در مقابل ازدياد و رشد وسيع . بروز آفات
اغلب کاهش آفت بجای خود تنظيمی مورد .  بينی استجمعيت آفات خيلی کم و به سختی قابل پيش

در اين جا تحمل پذيری کشاورزان در بوته آزمايش قرار می گيرد و تصميم به راه حل . انتظار است
برای مثال ايجاد جاده های (ساده و عمليات ارزان قيمت برای نگاهداری گوناگونی زيستی گرفته شود 

که با عمليات شديد و ).ه و کاشتن و نگهداری چپرهای گياهیکنار مزارع، حفظ درختان داخل مزرع
مخصوصا در ايجاد مزارع جديد و تصميم در زراعت (متراکم يا اقدامات دسته جمعی قابل حل است 

ايجاد سرزمين های جديد در شرايط توليدات کنونی غيرواقعی می باشد مگر اين که دليلی ). های دايمی 
  .نی وجود داشته باشدبرای سرمايه گذاری اين چني

قسمت های مختلف طبيعت نمی . مبارزه بيولوژيکی و گوناگونی زيستی هميشه به يک مفهوم نيست
با کاشت توليدات برطرف کننده آفت، کاشت گياهان . توانند هميشه برطرف کننده مشکل الزم باشند

 Person(ه همراه داشته باشد حايل يا چپر هم می توانند اثرات نامعلومی را در تغيير فرايند جمعيت ب
& Callaway, 2003.(  

  
  تغييرات در حفظ نباتات؟

  
آيا توليدات کشاورزی در يک سراشيبی تغيير قرار گرفته اند؟ اگر جواب اين سئوال مثبت است چه 

بايد اذعان کرد که توليدات کشاورزی مرتبا در حال . تأثيری در گوناگونی زيستی و حفظ نباتات دارد
 نشان داده شده 2چند نمونه ازتغييرات گوناگونی زيستی و حفظ نباتات درجدول شماره . تندتغييرهس

و کاشت متراکم ) کاشت مجدد زمين های آيش(موضوع روز فعال کردن مجدد منابع توليدی . است
به علت افزايش قيمت های آماده کردن زمين، صرفه جوئی در اجرای اين . زمين های زير کشت است

. ازهم مؤثر تر است و تغييرات بيشتر متوجه انتخاب نوع و تغييرات کاربردی خواهد بودعوامل ب
شايد کاشت . تأثيرات عناصر به گوناگونی زيستی کمتر ازافزايش مقدار سموم شيميايی  خواهد بود

اما اگر . قطعه زمين ذرت يا گندم با روش معمولی يا متوسط ضرورت کاشت متراکم را ايجاب نمی کند
ين قطعه زمين قبال چمنزار بوده يا کمتر کشت می شده است، در آن صورت با يک زراعت فشرده ا
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کاهش چمنزار ها و عدم کاشت مرتب آن ها در سالهای گذشته پيشرفت داشته و نشان . سرو کار داريم
  .دهنده عدم استفاده از اين زمين ها می باشد

ن بازهم بيشتر خواهد شد اگر از کاشت انواع کاهش گوناگونی انواع کشت به علت زراعت های کال
کمبود سموم شيمايی به علت شرايط . سنتی مزارع يا باغ ها بدليل کمبود سموم دفع آفات صرفنظر شود

سخت آزمايشی در اعطای صدور پروانه، هزينه های درخواست پروانه و کمبود عالقه اقتصادی 
صارف محدود در مزارع کوچک و باغات اثرات شرکت های توليد کننده سم درتوليد سموم برای م

  .منفی دراعطای صدور پروانه سموم دفع آفات گذشته است
  

  :چهارچوب حقوقی و اجتماعی
  

 سال گذشته در 30در . چهارچوب قوانين، منعکس کننده برتری جامعه است و با آن هم سوئی دارد
مقررات . انينی به تصويت رسيده استحفاظت از انواع و بيوتوپ ها و حفاظت از گوناگونی زيستی قو

FFH) Natura, 2000 (عالوه بر اين . موفق شده است در سرتاسر اروپا يک چتر حفاظتی ايجاد کند
موادی که در کشاورزی برای . مقررات، قوانينی هم برای حفظ ذخاير طبيعی تصويب شده است
 بگذرانند تا اين مواد اثرات سوئی در توليدات بکار برده می شوند بايد آزمايش های زيادی را پشت سر

محدوديت ها و تبصره هايی برای حفظ اورگانيسم های آب و بيوتوپ های محيط . طبيعت نداشته باشند
زيست در مجوز مصرف سموم دفع آفات وجود دارد که اجرای آن ها برای کشاورزان آسان نيست، مع 

حفظ گونه های مورد تهديد .  پروانه ذکر شودالوصف اجازه داده می شود نام اثرات جانبی در صدور
محدوديت های ديگر قانون حفظ نباتات در استعمال .  قانون حفظ نباتات هم مشخص شده است6در ماده 

اين قوانين جايگاه ). EU COM, 2006(است ) sensitive areas(سموم دفع آفات در مناطق حساس 
  .و بيوتروپ ها را به طور رسمی روشن می کندو اهميت گوناگونی زيستی در سطح حفظ گونه ها 

جهت ديگر سکه، نياز جامعه به تهيه ايمن مواد غدايی و مواد خام است و ايمنی تهيه کاالها در اين 
يک حد فاصلی بين توليد و اجرای خواسته ها و نيازها وجود دارد، . اواخر به قيمت آن افزوده است

 فاصل مزاحم نيست بلکه بعنوان مجری عمليات حفاظتی در کشاورزی نه تنها در پيوستن اين دو حد
  .بين اين دو حد قرار دارد

  
  :نيازهای تحقيقات و بازرگانی

  
با توجه به اينکه روز بروز به اهميت توليدات کشاورزی افزوده می شود،  توليدات کشاورزی و 

محيط  در ايجاد اين گرايش. ندگوناگونی زيستی می توانند و بايد از جنبه های مختلف مکمل همديگر باش
قابل اعتمادی بايد به وجود آيد که در آن هم به گوناگونی زيستی کشاورزی کمک می شود وهم اجرای 

در موازات آن بايستی استفاده از . اصالح اداری اقتصاد  سيستم های توليد کشاورزی شناسائی می شود
ی که دارای دوام تأثيرگذاری بيشتری است، سموم دفع آفات هدفمند شده و بيشتر از آن در پيشگير

  .اين دو انگيزه در راستای يکديگر و در تقويت يکديگر است. استفاده شود
زمين های تعيين (اگر هم نکات مشترکی باهم دارند آن را در استفاده بيشتر از زمين های حاصلخيز 

چون گوناگونی . دست نه دهندو در بيشينه گوناگونی زيستی کشاورزی از ) شده در چهارچوب قانونی
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زيستی وابسته به سيستم کشاورزی است بايد مدل هايی مورد آزمايش قرار گيرند که که در آن جامعه و 
کشاورزی عملگرايی مشترک و باهم ديالوگ داشته باشند و معلوم کنند چه مقدار گوناگونی زيستی و به 

به زمين در استفاده از آن امکاناتی . مين کردچه شرايطی مورد درخواست است و چگونه بايد آن را تأ
داده می شود که گوناگونی زيستی را حمايت کند تا به اين وسيله سرمايه گذاری در دراز مدت قابل 

  .پرداخت و ايمن باشد
ما سئواالت . سه گروه می توانند مشترکا به آينده گوناگونی زيستی و توليدات کشاورزی انگيزه بدهند

گيزه دهندگان مطرح می کنيم، راه حل های ممکن که در سطوح مختلف تأثيرگذار هستند را زير را با ان
  .دنندارخالقيت محض نمونه است و جبنه و سئوال جواب ها نيز مطرح خواهيم کرد، اين شمارش 

در آينده حامی مديريت و گوناگونی زيستی خواهد بود يا ابزاری برای تشويق : سياست کشاورزی آيا
  ی؟کشاورز

  : راه حل های مختلف
درخواست برقراری گوناگونی زيستی، جبران آن با حمايت از استفاده مختلف از زمين و روش های 

  کشت 
 وجود دارد که از گوناگونی زيستی Ecosystem servicesچه آمادگی در آينده به کاربرد: کشاورزی

  حفاظت کند؟
بهينه کردن ) انتخاب بذر و گونه( ژنوتيب ها تقويت سهم شخصی در استفاده از :راه حل های مختلف
  ترکيب کشاورزی

  
کدام روش تحقيقات عملی برای مديريت گوناگونی زيستی و راهکارهای : تحقيقات کشاورزی  _

عملی درسيستم های توليدی وجود دارد؟ چگونه متوان کميت خود تنظيمی و مديريت تهيه مقاومت را 
  ستفاده نمود؟تعيين کرده و از آن را بهترقابل ا

برطرف کردن موانع تحقيقات توليدی و تحقيقات اکوسيستم و تقويت تيم تحقيقاتی : راه حل های مختلف
  اکولوژی کشاورزی، تحقيقات کيفيت و ساير گروه های وابسته به تحقيقات کشاورزی
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  نتيجه گيری پايانی
  

„Multifunctionality“ کشاورزی و „Ecosystem functioning“  ديدگاه هستند درآن ها
هر دو ديگاه کارايی خود را در توليد و اثرات جنبی . گوناگونی زيستی نقش اصلی را بازی می کند

در حالی . برای خود تبليغ می کنند و مدعی همترازی و کارايی  مشابه ای را دارند) مکانيزم و تنوع(
جلسات سازمان تجارت بين المللی برای مثال در . که روش چند منظوره مورد پسند کشاورزی است 

  . مورد انتقاد است“Ecosystem functioning„استفاده از روش 
گوناگونی کشاورزی که قسمتی از گوناگونی زيستی است، مستقيم يا غير مستقيم وابسته به توليدات 

ارائی ک. کشاورزی است و در دراز مدت قابل چشم پوشی در هيچ کدام از توليدات کشاورزی نمی باشد
سيستم گوناگونی کشاورزی اگر در آينده هدف حفاظت ازانواع و بيوتوپ ها در توليدات باشد بايستی 

  .تقويت شود و تعامل مناسب بين جامعه و کشاورزی پيدا شود
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  :چکيده

تحقيقات دراز مدت کشاورزی اروپا  نشان ميدهد که کشاورزی تحت تأثير تغييرات جوی قرار می 
 درجه سانتی گراد و گسترش نوسان خشکی در تابستان 4-2گرمايش جو زمين به طور متوسط . گيرد
استراتژی سه بُِعدی يعنی مجموعه شرکت های کشاورزی، .  سال آينده افزايش خواهد يافت60در  ها

  گياهان زراعی و تناوب ممکن است خود را با اين تغييرات تطبيق به دهند 
چون با کاربرد تکنولوژی . سناريوی شرايط خشک و گرم نسبت به سايرسناريوها شکست پذيرتر است

با کاشت انواع مقاوم به خشکی و کاهش مقدار . کشت و اصالح نباتات امکان انطباق پذيری وجود دارد
ح و هم نوايی توزيع کود اذته می توان در مقابل شرايط خشکی و گرما واکنش نشان بذر در واحد سط

اگر زمستان ها ماليم شود امکان گسترش طيف کاشت زمستانی با جو دوسر يا حبوبات زمستانی . داد
کاشت آفتاب گردان، ارزن يا سوژا آلترنايتوهای ديگری برای کاشت زمستان های ماليم . وجود دارد

  .هستند
البته در نوسان شديد جوی هم . در صورت نوسان شديد جوی انطباق با شرايط آن مشکل تر است

. انتخاب کاشت انواع مناسب و با ثبات محصول و تحمل پذير به استرس از گزينه های اين شرايط است
نباتات از گزينه های ديگر مقابله با کاهش محصول در اثر نوسان جوی، استفاده از کود شيمايی و حفظ 

تناوب زراعی هم می تواند ريسک ايمنی يا بهينه افزايش محصول را با کاشت انواع کاهش . هستند
  .بدهد

  
  

  :پيشگفتار
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کشاورزی در دهه های گذشته تحت تأثير پيشرفت های تکنولوژی،  .کشاورزی فاقد ثبات دايم است
هزينه ها، وضعيت  سياسی و بيولوژيکی، توليدات مختلف کشاورزی، شرايط استاندارد، قيمت ها، 

درکنارتأثير اين عوامل، فاکتور پيشگويی تغييرات جوی هم به آن . اجتماعی، تغييرپيدا کرده است
اين سئوال مطرح است که چقدر و به چه اندازه می توان تغييرات جوی و اثرات آن . اضافه شده است

  ).IPCC 2007(را در دراز مدت پيشگوئی کرد 
به جواب اين سئوال بايد توسعه نمودار تغييرات جوی در کشاورزی را در کوتاه برای نزديک شدن 

مدت و دراز مدت در شمال و مرکز اروپا ترسيم و بعد چگونگی کاهش يا تقويت تغييرات جوی 
اين پيشگوئی ها هم، نظير ساير پيشگويی های مشابه دارای ظريب عدم اطمينان می . بررسی نمود

  .پيشگويی به واقعيت ها نزديک باشد خود يک موفقيت استاما اگر مسير . باشد
  

  :گرايش توسعه توليدات کشاورزی در شمال و مرکز اروپا
  

اثرات متقابل . بازبينی کوتاه به توسعه چند دهه گذشته قسمت کوچکی از واقعيت ها روشن می شود
از طرف ديگر . ردفاکتورهای مختلف و گرايش آن ها را نمی شود به طور دقيق اندازه گيری ک

محدوديت هايی هم به علت شرايط اجتماعی و اقتصادی و محيط زيست و تنوع کشاورزی در اروپا 
  .گرايش های مذکور منطقه ای و مخصوص يک استثنای زمانی است. وجود دارد

برای مثال . در چند دهه گذشته محصول زراعی همه انواع کشاورزی گرايش فزاينده داشته است
 تن در هکتاربوده و اين مقدار در سال 300 معادل 1962ول گندم در آلمان در سال متوسط محص

متوسط  .  تن درهکتار افزايش يافته است يعنی افزايشی معادل  بيش از دو برابر700 به 2006
.  تن در هکتار افزايش يافته است500 تن در هکتار به 180محصول گندم در اين زمان در اروپا از 

همزمان با افزايش محصول گندم، .  را در مورد ساير محصوالت هم می شود مشاهده کرداين افزايش
اصوال کاشت انواع غالت زمستانی و . تنوع زراعی کاهش يافته و منجر به کوتاه شدن تناوب شده است

برعکس کاشت بعضی از زراعت های . به طوری کلی افزايش يافته است) rapeseed(ذرت و منداب 
.  مانند سيب زمينی و زراعت های سودمند مانند حبوبات علوفه ای کاهش يافته استمهم غذايی

از جمله اين . فاکتورهايی در اين تغييرات دخالت دارد که از ذکر همه آن ها صرفنظر خواهد شد
فاکتورها پيشرفت های اصالح بذر، تکنيک کاشت، کود و سموم دفع آقات، تناسب قيمت و هزينه، 

وب سياسی و اجتماعی، آموزش بخش کشاورزی را می توان نام برد که همگی اثرگذار شرايط چهار چ
  . بوده اند

چند فاکتورديگر که در توسعه گرايش ها اثرات متقابل بطور مستقيم و يا غيرمستقيم در بين پيشگويی 
ظ نباتات شرايط جوی و توليدات کشاورزی قابل انتظار است رشد گياه با عمليات کود دهی و اثرات حف

، ثابت مانده 80با اندازه گيری رشد گياه در هکتار و افزايش تعداد سمپاشی اين اثرات تا دهه . است
شبيه اين توسعه در کود دادن هم ديده می شود با توجه به اين که در سال های اخير نوع عناصر . است

صلی کاهش يافته و استفاده از عمليات کود پاشی ا. ترکيبات در کودهای تغذيه دهنده تغيير يافته است
دليل افزايش تدريجی محصول در اثر کاربرد کود و عمليات حفظ نباتات . کود اذته نيزتغييرنکرده است

دردو دهه گذشته از شدت عمليات زراعی در روی زمين کاسته شده است و دليل آن بر . بوده است
سيدن آن به مرز ارزشمندی بوده حسب منطقه و نوع عمليات زراعی افزايش حاصلخيزی زمين و ر

  .است
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تکنيک های کاشت مستقيم در زمين برخالف شمال و جنوب آمريکا و استراليا، در اروپا کمتر 
يک نکته ديگر که در دراز مدت تغيير کرده است، گرايش ازدياد شرکت های کالن . تغييرکرده است
وی بوده و از طرف ديگر در اثر اين گرايش ها از يک طرف واکنش به تغييرات ج. کشاورزی است

  .تناوب زراعی، استفاده فشرده از کود و حفظ نباتات می باشد
توسعه گرايش های مهم از نظر علمی اين سئوال را مطرح می کند که اين توسعه در اثر تغييرات 

ی در هوا)  در اثر کود دادنCO2(گرمايش زمين يا اين که در اثر افزايش ترکيبات دی اکسيد کربن 
چون افزايش ترکيبات دی  .مجاور زمين در دهه های اخير بوده و سهم هرکدام به چه مقدار بوده است؟

از طرفی افزايش دی اکسيد کربن در اطراف زمين . اکسيد کربن در افزايش محصول امکان پذيراست
   .)IPCC 2007(هم قابل اثبات است 

  
  

:سناريوی تحقيقات جوی   
 

قابل دسترسی و از ديد کشاورزی توسعه .  بايد بين دو مورد اختالف گذاشتدر سناريوی تغييرات جوی
 درجه 4-2محققين تغييرات جوی افزايش حرارت حدود . است بين حرارت و بارشايجاد شرايط کند 

متوسط بارش در اين مدت احتماال . دردهه های آينده را در اروپای مرکزی پيش بينی می کنند
مشکل . رش زياد در زمستان و در تابستان بارش کم را پيش بينی می کنندتغييرنخواهد کرد اما با

محققين تغييرات جوی در پيش گوئی خيلی محتاط . سناريو در آينده پيش بينی نوسانات شديد جوی است
از ديد کشاورزی . هستند و با وجود اخطار های رسمی نمی توانند گرايش ها را بطور قطعی بدانندد

  .  اين شرايط راه هائی بايد توسعه داده شود که قابل سازش با اين شرايط سخت باشدبرای مقابله با
. در پيشرفت گرايش و واکنش ممکن توليدات کشاورزی را بايد در سه درجه بندی متفاوت بررسی کرد
 اول مشاهده تغييرات در هرکدام از انواع زراعت ها است که شامل انتخاب گونه، کود اذته، حفظ نباتات

درجه بندی مناسب دوم تناوب زراعی و نهايتا طيف گياهان زراعی، . و اثرات متقابل آن ها در هم است
سومين . بين دو درجه بندی باال هم اثرات متقابلی وجود دارد. پرسش های زراعی و کود سبز است

قيم يا درجه بندی خود شرکت های زراعی، تشکيالت شرکت ها و فعاليت آن ها است که به طور مست
  .غيرمستقيم درگير و اثرات متقابل به جا می گذارند

حاال بايد ديد چگونه و به چه ميزان توليدات کشاورزی تحت تأثير تغييرات جوی قرار دارند و محصول 
با در نظر گرفتن دو سناريوی اصلی که در آن ها تغييرات جوی . آن ها افزايش يا کاهش پيدا می کند

از توسعه سيستم ) Matrix (بستریندی اثرگذار باشد و در دراز مدت گرايش ممکن است درسه درجه ب
  .کاشت را فراهم می کند

  
  
  

  :با شرايط گرم و خشکتطبيق 
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 Semenvov et(در محاسبه مدل گونه، افزايش محصول در سه يا چهار دهه آينده پيش بينی شده است 
al., 1996; Olesen & Bindi, 2002 .(زايش دی اکسيد کربن در توسعه کود يکی از علل آن اف

. با ازدياد غلظت دی اکسيد کربن در هوای اطراف، افزايش محصول هم مورد انتظار است. پاشی است
 ,Manderscheid & Weigel(همزمان اثرات خشکسالی در تابستان دست کم گرفته می شود 

طول رشد گياهان در علت دوم گرايش افزايش محصول در محاسبات مدل گونه افزايش ). 2007
در محاسبات اين مدل امکان تغييرات بروز آفات و بيماری های گياهی، . زمستان های ماليم است

  .تغييرات در رقابت علفهای هرزمحدود است و يا بحد کافی مورد توجه قرار نگرفته است
 افزايش  تابستان های گرم و خشک برعکس محدود تر شده و محصول2050 و 2040بعد از سال های 

امروزه در سطح جهان ايجاد . انطباق با اين شرايط نياز به اصالح نباتات استخواهد يافت ودر 
غيراز اصالح نباتات اقدامات . مقاومت در مقابل خشکی يکی از انگيزه های اصالح نباتات است

مين طور زراعی مانند کاهش مقدار بذر يکی ديگر از راه های مقابله با شرايط گرم و خشک است ه
  .کود و حفظ نباتات می توانند ضرر ناشی از هوای گرم را خنثی کنند

در زمستان های ماليم . کاشت انواع مختلف بجای منوکالچر هم می تواند با خشکی و گرما مقابله کند
غير . حبوبات و جو دوسر که حساسيت کمتری به يخبندان ماليم دارند، قابل کشت در مناطق ما هستند

مشکل تناوب در تابستان های گرم . رزن هم برای کاشت در تابستان های خيلی گرم مناسب استاز آن ا
  .تأمين آب است

عملکرد تهيه زمين به دليل امکان تغييرات جوی بايد کاهش يابد تا بشود از آب مفيد زمين حد اکثر 
) K(سبز عناصر پطاسيم در کاشتن کود سبزبايد دقت کرد چون در اثر کمبود آب، کود . استفاده را کرد

در اينجا بايد محدويتی به دليل اثرات متقابل بين کود و . را کمتر در زمين تأمين می کند) P(و فسفره 
  .عملکرد در تهيه زمين قايل شد

اگر به دوره خشک و گرم در ساير . اظهار نظر در مورد شرکت های زراعی بيشتر گمانه زنی است
 توجه قرار دهيم، روشن می شود که تشکيالت شرکت ها اغلب ساده و مناطق با کشاورزی فشرده مورد

در اين مناطق حجم کار تهيه زمين، کود پاشی و حفظ نباتات کمتر است و سبب اقتصادی . بزرگ هستند
  .گرايش به سمت ايجاد کالن شرکت ها در مناطق ما قابل انتظار نيست. بودن کالن شرکت ها می شود

  
   :هوای استثنايی آب و نوسانات شديد جوی و

  
تکنولوژی توليدات . مقابله با نوسانات جوی شديد سخت تر و پبش گويی توسعه آن هم مشکل تر است

کشاورزی، عمليات کود دهی و حفظ نباتات می توانند در کاهش اثرات نوسان های شديد محصول مؤثر 
له کنند مانند تطبيق زمان کاشت و مقدار اقداماتی ديگری هم می توانند با نوسانات شديد جوی مقاب. باشند

توسعه ديناميک مدل پيشگويی نياز به . بذر نسبت به وضع آب و هوا و نياز گياه و شرايط غفونت آن
اگر چنين پيشگويی در دهه آينده موفقيت آميز نباشد . مواد غذايی و شروع اپيدمی بيمارگر الزم است
اصالح نباتات هم بايد نقش خود را در . اجه خواهيم شدسال به سال با نوسان کاهش شديد محصول مو

آزمايشات محققين . تهيه گونه های مقاوم که ثبات برداشت محصول را حمايت کند، به اجرا به گذارد
)Calderini & Slafer, 1999 ( کشور نشان می دهد که با اصالح نباتات می 21با انواع گندم در 

  .دشود به انگيزه ثبات محصول موفق ش

Persistent Identifier: urn:nbn:de:0294-sp-2008-wandelfarsi-2

- 71 -



دليل . می دهندکاهش را از ديد تناوب زراعی، تنوع گونه ها حداقل بدو دليل نوسان های جوی در توليد 
 وسعت دادن ،دراز مدت و زراعت قبلی در بهبود شرايط زراعت بعدی و دليل دومتناوب  ، اثراول

 Kirkegaard(تناوب زراعی و بزرگ کردن طيف زراعی ريسک کاهش محصول را  تقسيم می کند 
et al., 2008.( آيا واقعا با تناوب ساده و کم کردن دوره تناوب )rotation ( می شود  

جلوی گرايش امروزی را گرفت، قابل ترديد است چون تجربيات دهه های گذشته برخالف آن را ثابت 
کلی از در سال های گذشته تعدادی از انواع به طور محدود در آلمان کاشته شده اند يا به طور . می کند

دليل چشم . برای مثال می توان کشت آفتاب گردان، لپه و باقال را ذکر کرد. برنامه کشت حذف شده اند
دليل عدم کاشت گياهان مذکورعالوه بر قيمت های رقابتی . پوشی از کاشت اين گياهان پيچيده است

 دفع آفات و عدم سايرگياهان، کم محصولی آن ها، نيود انواع مشابه پر محصول، کمبود طيف سموم
عالقه بازار برای معامله با توليد کنندگان کوچک را می شود نام برد که سبب کاهش طيف زراعی در 

در اينجا ). Sieling et al., 2005; Kirkengaard et al., 2008(مقابله با نوسان جوی شده است 
 باشد، اثرات نوسان شديد هم نظير مدل های ديناميک،  اگر گسترش انواع طيف زراعی امکان نداشته

  ).Christen, 2005(جوی و آب و هوای غيرعادی شديد تر خواهد بود 
در سطح شرکت های زراعی هم می توان به نوسان های شديد واکنش نشان داد که در آن استفاده از 

برای کاهش ريسک ضرر وزيان در . وسايل فنی نسبت به چهارچوب اقتصادی کمتر ديده می شود
بيمه خسارت ). Mußhoff et al., 2007(نوسان جوی بيمه های شرايط  بد جوی است شرايط 

احتمالی به طور جدی در حال حاضر در سطح اروپا هم مورد بحث است اما بيمه قابل پرداخت شرکت 
های زراعی کوچک مستلزم حمايت دولت می باشد که به طور غير مستقيم در سيستم توليد اثرگذار 

مه های خسارت در آمريکای شمالی سبب شده است که ريسک کاشت در مناطق نامناسب بي. خواهد بود
بدون اين بيمه ها زراعت . را کاهش به دهد چون بخش عمومی قسمتی از بيمه ريسک را تقبل می کند

در نتيجه با وجود نوسان های جوی خارج از انتظار باز هم توليدات . در بعضی از مناطق امکان ندارد
البته در چنين شرايط بين شرکت . د می آيد چون عوارض بيمه از طريق دولت  تقبل می شودبه وجو

  .های زراعی انفرادی و پی آمد کل اقتصادی بايد اختالف قايل شد
  

  :نتيجه گيری پايانی
  

مرز های اروپا . با توجه به پيشگويی های آينده نمی شود به داده های بدست آمده اطمينان کامل کرد
 اقتصادی بسته نيست وتغييرات جهانگرايی بازار مخصوصا در آسيا، آمريکای شمالی و آفريقا با ازنظر

غير از آن شرايط چهارچوب سياسی هم . هزينه به شرايط توليد اروپا هم اثر بگذارد/تغيير تناسب قيمت
ه دنبال دارد که بحث کمبود پروتئين را در عدم واردات سوژا با ترکيبات جديد وراثتی و تغييرات ژنی ب

  .می تواند در کوتاه مدت و در شرايط فوق العاده، تغييراتی در سيستم زراعی به وجود آورد
از ديد زراعی بهتر بود به دليل . بطور کلی برداشت محصوالت نسبت به گذشته افزايش داشته است

ع آفات به سختی با استفاده از کود يا عمليات دف. شرايط جوی طيف انواع زراعی گسترش می يافت
اگر کم . تغييرات اساسی به وجود می آيد اما برای مقابله نوسانات جوی شايد واکنش بهتری وجود ندارد

کردن فاصله تناوب و کاهش طيف گياهان زراعی ادامه پيدا کند و کود دهی و حفظ نباتات هم در عمل 
کشاورزی . حصول مواجه خواهيم شدکمک زيادی نه کند، در آينده با نوسان شديد توليدات و برداشت م

  .اروپای مرکزی در مواجه با اين پيش آمد آمادگی کافی ندارد
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  :چکيده
  

تغييرات پيش بينی شده سبب نوسان محصول ساليانه، آزاد کردن بازار های اروپا و جهان، نوسان توليد 
در . و فاکتورهای تعيين کننده قيمت، گرايش عوامل و قيمت توليدات با تقاضا افزايش پيدا خواهد کرد

اين مقاله اثرات تغييرات جوی در چهارچوب افزايش عمليات کشت با اطالعات جمع آوری شده نه 
گرايش افزايش نوسان و . چندان کامل از کشاورزان به صورت نمودارمدل گونه بررسی خواهد شد

ی کنترل شديد قيمت و فاکتورها. افزايش عمليات کشت سبب تمايل ازدياد محصول در هکتار می شود
افزايش قيمت های توليد مشوق عمليات فشرده، برعکس . توليد، در استفاده از زمين اثرگذار نمی باشند

  افزايش فاکتورهای قيمت سبب کاهش عمليات فشرده می شوند
تجزيه تحليل توسعه بيوتکنولوژی در آينده سبب می شود که گرايش پيشرفت، سبب کاهش عوامل 

در نهايت به اين پيش گويی . برعکس درجهت توليد اثر افزايشی داردعمليات فشرده، اين پيشرفت ها 
  بايد اضافه کرد که رفتار ريسک گونه کشاورزان در گرايش های محاسبه شده مؤثر است 

  
  :پيشگفتار و طرح پرسش ها

  
 Henseler(پيشگويی تغييرات جوی نشان می دهد در بارش ساليانه نوسان هايی مورد  انتظار است 

et al., 2008; Zebisch et al., 2005 ( و در نتيجه آن نوسان هايی درمحصوالت کشاورزی به
با آزاد کردن تدريجی بازار های کشاورزی اروپا و جهان، احتمال نوسان فاکتورقيمت ها هم . وجود آيد

رشد جمعيت دنيا سبب تقاضای خارج از حد توليدات گوشتی، رشد سريع انرژی زيستی . وجود دارد
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اين تغييرات ). Braun, 2008(و افزايش قيمت های فرآورده های کشاورزی شده است )  انرژیبيو(
  .شامل فاکتور افزايش قيمت ها هم می شود

تغييرات در اقتصاد شرکت های کشاورزی اين سئوال را مطرح می کند چگونه می شود با افزايش 
ی استفاده حداکثر از زمين را تئودور تئور. عمليات کشت در آمد کشاورز را درسطح بيشينه حفظ کرد

  برای هر واحد مفيد کاشت محاسبه کرده است که مربوط به تک )Theodor Brinkmann(برنکمان 
سئوال اين است که آيا کشاورز بايد مخارج اقدامات مورد نياز توليد و . تک پروسه توليد است

برای اجرای .  بدون تغيير باقی بگذاردمخصوصا مخارج افزاينده محصول را زيادتر، کاهش يا اين که
  .هر کدام از اين موارد مدل های پيشگويی محاسبه شده است

  
  :پيشرفت بررسی نوسان توليد ها

  
در جدول . نوسان های توليد در آينده چگونه خواهند بود الزم به دانستن پيشرفت های انجام شده است

شلزويگ هولشتاين، هسن و باواريا را بين سال های  توليد گندم و منداب زمستانی استان های 1شماره 
ارقام جدول، داده های مطلق را نشان .  باهم مقايسه شده است1960-1950 و سال های 1997-2006

ارقام مطلق شلزويگ هولشتاين نشان می دهد که . می دهد و داده های گرايش ها حذف شده است
و واريانس نسبت به سال های قبل افزايش ) dt/ha(هکتار/اختالف متوسط توزيع استاندارد يکدهم تن

 coefficeint of(اما ارقام نسبی توزيع و درصد اختالف متوسط و ضريب تغيير. پيدا کرده است
variation  (نتيجه بررسی گندم زمستانی در هر سه استان مشابه هم بوده . حتی کمتر هم شده است

اين شبيه گندم زمستانی بوده، اما محصول منداب در منداب زمستانی در استان شلزويگ هولشت. است
کال نمی شود ادعا کرد که نوسان توليد افزايش . استان های هسن و باواريا با گندم اختالف داشته است

  .داشته است در آينده انتظار می رود اين نوسان ها به وجود آيد
  

  :محاسبه پيشگويی با روش لی بيگ
  

اضی افزايش عمليات کشت، عملکرد توليد يک منحنی خطی در نظر برای رسيدن به يک فرمول ري
-Liebig(يا عملکرد لی بيگ ) Linear response and plateau function(گرفته می شود 

Ertragsfunktion .( در مورد عملکرد محصول و رابطه آن با عملکرد ميچرليش مراجعه شود به
)Kuhlmann, 2006( . که منجر به ايجاد محصول از طريق فاکتورهای اين عملکرد رويداد هايی

اثر هرکدام از فاکتورها در محصول مستقيم و . توليد به وجود می شود را اندازه گيری و ثبت می کند
براساس اين اطالعات حداکثريا بيشينه قابل توليد هر واحد کشت . از توانايی فاکتور ديگر ساخته نيست
در مورد فاکتورها بايد ). قانون حد اقل(تور موجود تعيين می شود از طريق نسبی حداقل يا کمينه فاک

  بين چيزی که کشاورز از نظر مقدار در اين فاکتور ها تغيير می دهد اختالف قايل شد 
  
و فاکتورهايی که کشاورز ) فاکتور های قابل کنترل، برای مثال عبارتند از عملکرد کشت و کود پاشی(

به عنوان فاکتورهای ). ورهای غيرقابل کنترل مانند فاکتورهای جو و زمينفاکت(نمی تواند تغيير دهد 
برای مثال آب (کمينه که محصول بيشينه را تعيين می کنند اثرگذاری يک فاکتور غيرقابل کنترل را 

Persistent Identifier: urn:nbn:de:0294-sp-2008-wandelfarsi-2

- 75 -



در يک وضعيت ساده می شود معادله فرمول رياضی منحنی . می شود نام برد) مورد دسترس گياه
  :لکرد توليد را به اين صورت ترسيم کردخطی محدود کننده عم

(1) )r
a
1max,xmin(x ⋅=

 
  

  که در آن 
)x (عرضه فاکتور های غير قابل کنترلمحصول به دسی تن در هکتار ناشی از ،  
)xmax (حد اکثر محصول ممکن  تقسيم بر a  
 a  مساوی input-output-coefficient= a ( عرضه فاکتور های قابل کنترلضريب، 
)r(  کشتعملکرد ) مانند کود پاشی و دفع آفات(  
  

آمار تغييرات محصول گندم و منداب زمستانی در استان های شلزويگ هولشتاين، هسن و  : 1جدول 
   1960 -1951 و 2006-1997باواريا در بين سال های 

Tabelle 1 Statistische Kennwerte der Ertragsvariabilität von Winterweizen und 
Winterraps in den Ländern Schleswig-Holstein, Hessen und Bayern in den 
Jahren in den Jahren 1997 bis 2006 im vergleich zu den Jahren 1951 bis 1960 

        Winterweizen          Winterraps
Erntejahre Erntejahre Erntejahre Erntejahre
1951 - 1960 1997 -2006 1951 - 1960 1997 -2006

Schleswig-Holstein
Ertragssteigung in dt/ha*Jahr-1 0,5473 0,2618 0,5012 0,1133

Erwartungswerte der Trend
bereinigten Erträge in dt/ha*Jahr-1: 33,7873 87,9818 19,0945 37,6600

Standardabweichung: 4,5355 5,6681 3,0959 2,9773
Mittlere Abweichung in dt/ha: 2,9447 4,6815 2,2395 1,9093

Varianz: 20,5706 32,1276 9,5844 8,8646
Mittlere Abweichung in %: 8,7155 5,3209 11,7286 5,0699

Variationskoeffizient: 13,4237 6,4424 16,2134 7,9059
Hessen

Ertragssteigung in dt/ha*Jahr-1 0,7521 0,8200 0,4248 0,6739
Erwartungswerte der Trend

bereinigten Erträge in dt/ha*Jahr-1: 28,7855 70,7600 15,6582 30,3473
Standardabweichung: 2,6510 5,4200 1,9847 2,6755

Mittlere Abweichung in dt/ha: 1,9839 4,5360 1,4625 1,8910
Varianz: 7,0280 29,3769 3,9389 7,1583

Mittlere Abweichung in %: 6,8919 6,4104 1,4625 1,8910
Variationskoeffizient: 9,2096 7,6598 12,6749 8,8163

Bayern
Ertragssteigung in dt/ha*Jahr-1 0,8558 0,7085 0,4939 0,5255

Erwartungswerte der Trend
bereinigten Erträge in dt/ha*Jahr-1: 23,6291 64,6018 15,4273 30,4655

Standardabweichung: 2,3879 6,0233 1,1044 4,0352
Mittlere Abweichung in dt/ha: 1,8263 4,4531 0,8273 2,7353

Varianz: 5,7022 36,2798 1,2197 16,2825
Mittlere Abweichung in %: 7,7290 6,8931 5,3624 8,9783

Variationskoeffizient: 10,1059 9,3237 7,1586 13,2450   
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 120 دسی تن درهکتار تا 40 محصول گندم زمستانی تحت تأثيرعمليات کشت از ،برحسب شرايط محل
ش يافته، افزايش محصول با عمليات کشت بيشتر تأثيری در افزايش محصول دسی تن درهکتار افزاي

  .نداشته است
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  ) x(و برداشت محصول به واحد دسی تن در هکتار) r(منحنی خطی رابطه عمليات کشت  :1شکل 
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Düngemittelkosten

Quelle: In Anlehnung an Daten des KTBL (2006) auf der Basis von 5ha-Feldstücken
mit wendender Bodenbearbeitung berechnet.

  
  رابطه برداشت محصول از عمليات کشت و مخارج آن  به يورو در هکتار را برای مثال در 2شکل 

  غالت زمستانی مورد 
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  :2شرح عمليات کشت در مدل سازی شکل 
مخارج ثابت به رنگ خاکستری که شامل دستمزد کارگر، مخارج ساختمان، ماشين آالت، ( .1

  )مخارج اداری و هزينه های سرمايه
  مخارج متغييربه رنگ سفيد نقطه دار شامل دستمزد مستقيم کارگر و ماشين آالت ( .2
  ) رنگ خاکستریمخارج متغيير بذر پاشی به ( .3
 مخارج متغيير حفظ نباتات به رنگ خاکستری روشن( .4
 )مخارج متغيير کود پاشی به رنگ خاکستری تيره( .5

  
 متغيير افقی مقدار محصول به دسی تن در هکتار و متغيير عمودی  2در شکل مدل گونه شماره 

ه در مدل شماره به طوری ک). KTBL, 2006هزينه مربوط به سال (مخارج به يورو در هکتار است 
 دسی تن در هکتار دارای اختالف 100 دسی تن در هکتار تا 60افزايش محصول از  ديده می شود 2

 يورو 1400 تا 1200 دسی تن در هکتار است و اين اختالف محصول با مخارج 40محصولی معادل 
ات و مقدار کمی هم هزينه ها زياد مربوط به کود پاشی و عمليات دفع آف. (در هکتار به دست آمده است

 200با تقسيم .  يورو است200 دسی تن در هکتار معادل 40قيمت محصول ). دستمزد کارگران است
   يورو به دست می آيد 5 هزينه اضافه محصول در هر هکتار معادل 40به 
  

را برابر يک فرض کنيم  قيمت ) a(قرار دهيم و ضريب ) 1(اگر اين اعداد را درمعادله رياضی  
  .  يورو می شود5ورهای افزايش دهنده محصول  فاکت

برای افزايش در آمد . ثابت است و تأثيری در تعيين هزينه واحد سطح نداردمحاسبات قيمت زمين در 
محصول در دسی (ازطريق افزايش عمليات کشت، در آمد های حاشيه ای يا پوششی ناشی از اختالف 

قيمت فاکتورها در  Xعمليات زيادی ( و مخارج )قيمت توليد دسی تن در هکتار Xتن در هکتار 
  . پذيرفته شود) هکتار

  
کاربرد تئوری لی بيگ در مورد محاسبه محصول ساده تر می شد اگر عمليات کشت فشرده با امکان 

در آن موقع ميشد عمليات افزايش دهنده . بيشينه محصول در يک دوره کشت قابل پيش بينی می شد
با عمليات ). 1مراجعه شود به شکل (د تا منحنی خطی به نقطه شکستگی برسد محصول را آنقدر باال بر

فشرده کشت، ابتدا به توانايی افزايش محصول افزوده می شود و سپس در حالت زياده روی در عمليات 
ترسيم شاخص حد و مرز مدل گونه افزايش محصول موقعی . کشت از مقدار محصول کاسته می شود

  .بيشينه محصول از سالی به سال ديگر در نوسان باشدمشکل تر می شود که 
  

  :متغيير در تراکم عمليات استفاده از زمينمحصول 
  

 قسمت متغيير جدول مدل گونه 5به علت نقصان در پيش گويی، حداکثر يا بيشينه محصول  نتيجه 
 2االئی جدول احتمال داده می شود که امکان حد اکثرمحصول ناشی از سه قسمت ب.   می باشد2شماره 

)xmax ( دسی تن در هکتار با فرمول 120 تا 40است که اضافه محصول احتمالی بين )p(xmaxj (
تصميم گيرنده فقط توزيع محصول را می شناسد اما نمی داند که در فصل زراعی . به وجود می آورد

زايش خدمات   اف2چپ جدول شماره ) I(در رديف . سال بعد همين مقدار محصول قابل دسترسی است
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از چندين محصول حداکثر و امکان عمليات آلترناتيو به بستر . نشان داده شده است) ri(عمليات کشت با 
قرار دهيم ) 1(اگر اين متغيير ها را در معادله . ميرسيم) xji(نتيجه هرکدام از محصوالت انفرادی 

   بشرح زيربدست می آيد )2(حاصل آن معادله رياضی 
 

(2) )r
a
1,maxxmin(x ijji ⋅=

 
  

 به )xi( بستر يا ماتريکس نتيجه اعداد مورد انتظار محصول 2در رديف سمت راست جدول شماره 
  محاسبه می شود) 3(آلترنايتو در معادله 

 

(3) [ ]∑
=

⋅=
J

1j
jiji x)maxx(px

 
  چنين برمی آيد که مقدار افزايش دهند محصول در اواسط سال مورد استفادهrاز رديف های حذف شده 

 ديده می شود، برای اين که ضريب r4 = 60 ME/haقرار نمی گيرد که در جدول پس ازآلترنايتو 
a=1 که مربوط به  input-output است دربعضی از سال ها داده ها برای به دست آوردن محصول  

 با اين شرايط.   داده ها را الزم نداردME/ha 20 دسی تن در هکتار بيش ازمقدار 40حداکثر از فقط 
 در ME/ha 1 ممکن است به وقوع به پيوندد در نتيجه  داده های p(xmax1)= 0.05فرمول احتمالی  

همين طور ساير مقادير داده های عمليات کشت زيادی از بين می . وسط های جدول از بين می رود
    ). r8 تا r5( روند يعنی از

  
  
  

(4) Li = xi · ep, 
 
(5) KVi = ri · fp,  
 
(6) DBi = Li – KVi 
 

  
 فاکتور های متغيير برای تغييرات افزايش محصول در رابطه با 2 4 ,3 ,درمعادله های رياضی شماره 

شده است و با محاسبه اين فرض ها مدل ) simulate(عمليات ويژه و استاندارد تهيه زمين شبيه سازی 
  I, II, IIIتيو در قسمت های متغييرهای آلترنا.  بدست آمده است6 و 5، 4، 3، 2هايی با فرمول های 

در مورد انتظارات از مقدار داده ها و واکنش  جدول های مذکور داده هايی بدست آورده و نتايج آن
زمين، عمليات حفظ و نگاهداری محصول، تقويت زمين، عمليات حفظ نباتات، هزينه و قيمت محصول 

 6 ، و 5 ،4 ، 3از ترجمه جدول های (. دسی تن در هکتار گندم زمستانی مورد بحث قرار گرفته است
شده اند، ) simulation( که احتماالت محصول با فرمول های رياضی مدل سازی 3و شکل شماره 
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صرفنظر شده است و عالقمندان به اصل جدول های مذکور که در زير آمده است مستقيما مراجعه 
  ) مترجم-نمايند

  
  

Tabelle 2 Wirkungen zunehmender Streuungen und Spreizungen der Erträge auf die 
optimale spezielle Intensität der Bodennutzung 

Teil I Maximalertragsklassen: 1 2 3 4 5   Input-Output-Koeffizient Preis des ertragsabhängigen
Maximalerträge [xmaxj]: 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 d. ertragsabhängigen Auf- Aufwandes in €/ME [fp]: 5,00

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)]: 0,05 0,10 0,70 0,10 0,05   wandes [a]: 1,00 Produktpreis in €/dt [ep]: 20,00
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: Ver- Ertragsabh. Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Erträge [xji] in dt/ha Erträge schwendete Leistungen Kosten beiträge
ME/ha des ertragsab- bei Eintritt der Maximalerträge [xmaxj] in dt/ha Menge r in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri]: [xi] in ME/ha [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 20 20 20 20 20 20 0 400 100 300
r3 40 40 40 40 40 40 40 0 800 200 600
r4 60 40 60 60 60 60 59 1 1.180 300 880
r5 80 40 60 80 80 80 76 4 1.520 400 1.120
r6 100 40 60 80 100 100 79 21 1.580 500 1.080
r7 120 40 60 80 100 120 80 40 1.600 600 1.000
r8 140 40 60 80 100 120 80 60 1.600 700 900

Teil II Maximalertragsklassen: 1 2 3 4 5   Input-Output-Koeffizient Preis des ertragsabhängigen
Maximalerträge [xmaxj]: 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 d. ertragsabhängigen Auf- Aufwandes in €/ME [fp]: 5,00

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)]: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20   wandes [a]: 1,00 Produktpreis in €/dt [ep]: 20,00
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: Ver- Ertragsabh. Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Erträge [xji] in dt/ha Erträge schwendete Leistungen Kosten beiträge
ME/ha des ertragsab- bei Eintritt der Maximalerträge [xmaxj] in dt/ha Menge r in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri]: [xi] in ME/ha [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 20 20 20 20 20 20 0 400 100 300
r3 40 40 40 40 40 40 40 0 800 200 600
r4 60 40 60 60 60 60 56 4 1.120 300 820
r5 80 40 60 80 80 80 68 12 1.360 400 960
r6 100 40 60 80 100 100 76 24 1.520 500 1.020
r7 120 40 60 80 100 120 80 40 1.600 600 1.000
r8 140 40 60 80 100 120 80 60 1.600 700 900

Teil III Maximalertragsklassen: 1 2 3 4 5   Input-Output-Koeffizient Preis des ertragsabhängigen
Maximalerträge [xmaxj]: 20,00 50,00 80,00 110,00 140,00 d. ertragsabhängigen Auf- Aufwandes in €/ME [fp]: 5,00

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)]: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20   wandes [a]: 1,00 Produktpreis in €/dt [ep]: 20,00
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: Ver- Ertragsabh. Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Erträge [xji] in dt/ha Erträge schwendete Leistungen Kosten beiträge
ME/ha des ertragsab- bei Eintritt der Maximalerträge [xmaxj] in dt/ha Menge r in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri]: [xi] in ME/ha [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 20 20 20 20 20 20 0 400 100 300
r3 40 20 40 40 40 40 36 4 720 200 520
r4 60 20 50 60 60 60 50 10 1.000 300 700
r5 80 20 50 80 80 80 62 18 1.240 400 840
r6 100 20 50 80 100 100 70 30 1.400 500 900
r7 120 20 50 80 110 120 76 44 1.520 600 920
r8 140 20 50 80 110 140 80 60 1.600 700 900  

 
 

 
(7) ∑

=
⎥⎦
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Tabelle 3 Wirkung zunehmender Streuung der Produktpreise auf die optimale spezielle 
Intensität der Bodennutzung 

 

Teil I Eintritts- Tab.3: Wirkung zunehmender Streuung der
Input-Output- Maximal- Maximal- wahrschein- Produktpreise auf die optimale spezielle

koeffizient Preis ertrags- erträge lichkeiten Intensität der Bodennutzung
des des klassen [xmaxj] [p(xmaxj)]

ertrags- ertrags- 1 40,00 0,20
abhängigen abhängigen 2 60,00 0,20
Aufwandes Aufwandes 3 80,00 0,20

[a] [fp] 4 100,00 0,20
1,00 5,00 5 120,00 0,20

Teil II Produktpreisklassen: 1 2 3 4 5 Erwartungs-
Produktpreise[epk]: 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Erwartungs- werte

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(epk)]: 0,05 0,10 0,70 0,10 0,05 werte der
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: der Variable Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Zu erwartende Einzelleistungen [LEjik] in €/ha bei den Leistungen Kosten beiträge
ME/ha des ertragsab- Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)] der Maximalerträge [xmaxj] in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri] und die Produktpreise [epk]: [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 200 300 400 500 600 400 100 300
r3 40 400 600 800 1.000 1.200 800 200 600
r4 60 560 840 1.120 1.400 1.680 1.120 300 820
r5 80 680 1.020 1.360 1.700 2.040 1.360 400 960
r6 100 760 1.140 1.520 1.900 2.280 1.520 500 1.020
r7 120 800 1.200 1.600 2.000 2.400 1.600 600 1.000
r8 140 800 1.200 1.600 2.000 2.400 1.600 700 900

Teil III Produktpreisklassen: 1 2 3 4 5 Erwartungs-
Produktpreise[epk]: 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Erwartungs- werte

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(epk)]: 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 werte der
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: der Variable Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Zu erwartende Einzelleistungen [LEjik] in €/ha bei den Leistungen Kosten beiträge
ME/ha des ertragsab- Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)] der Maximalerträge [xmaxj] in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri] und die Produktpreise [epk]: [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 200 300 400 500 600 400 100 300
r3 40 400 600 800 1.000 1.200 800 200 600
r4 60 560 840 1.120 1.400 1.680 1.120 300 820
r5 80 680 1.020 1.360 1.700 2.040 1.360 400 960
r6 100 760 1.140 1.520 1.900 2.280 1.520 500 1.020
r7 120 800 1.200 1.600 2.000 2.400 1.600 600 1.000
r8 140 800 1.200 1.600 2.000 2.400 1.600 700 900  
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Tabelle 4 Die Wirkungen steigender Faktor- und Produktpreise auf die optimale 
spezielle Intensität der Bodennutzung 

 
Teil I Maximalertragsklassen: 1 2 3 4 5   Input-Output-Koeffizient Preis des ertragsabhängigen

Maximalerträge [xmaxj]: 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 d. ertragsabhängigen Auf- Aufwandes in €/ME [fp]: 5,00
Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)]: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20   wandes [a]: 1,00 Produktpreis in €/dt [ep]: 20,00
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: Ver- Ertragsabh. Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Erträge [xji] in dt/ha Erträge schwendete Leistung Kosten beiträge
ME/ha des ertragsab- bei Eintritt der Maximalerträge [xmaxj] in dt/ha Menge r in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri]: [xi] in ME/ha [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 20 20 20 20 20 20 0 400 100 300
r3 40 40 40 40 40 40 40 0 800 200 600
r4 60 40 60 60 60 60 56 4 1.120 300 820
r5 80 40 60 80 80 80 68 12 1.360 400 960
r6 100 40 60 80 100 100 76 24 1.520 500 1.020
r7 120 40 60 80 100 120 80 40 1.600 600 1.000
r8 140 40 60 80 100 120 80 60 1.600 700 900

Teil II Maximalertragsklassen: 1 2 3 4 5   Input-Output-Koeffizient Preis des ertragsabhängigen
Maximalerträge [xmaxj]: 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 d. ertragsabhängigen Auf- Aufwandes in €/ME [fp]: 10,00

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)]: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20   wandes [a]: 1,00 Produktpreis in €/dt [ep]: 20,00
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: Ver- Ertragsabh. Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Erträge [xji] in dt/ha Erträge schwendete Leistung Kosten beiträge
ME/ha des ertragsab- bei Eintritt der Maximalerträge [xmaxj] in dt/ha Menge r in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri]: [xi] in ME/ha [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 20 20 20 20 20 20 0 400 200 200
r3 40 40 40 40 40 40 40 0 800 400 400
r4 60 40 60 60 60 60 56 4 1.120 600 520
r5 80 40 60 80 80 80 68 12 1.360 800 560
r6 100 40 60 80 100 100 76 24 1.520 1.000 520
r7 120 40 60 80 100 120 80 40 1.600 1.200 400
r8 140 40 60 80 100 120 80 60 1.600 1.400 200

Teil III Maximalertragsklassen: 1 2 3 4 5   Input-Output-Koeffizient Preis des ertragsabhängigen
Maximalerträge [xmaxj]: 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 d. ertragsabhängigen Auf- Aufwandes in €/ME [fp]: 5,00

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)]: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20   wandes [a]: 1,00 Produktpreis in €/dt [ep]: 40,00
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: Ver- Ertragsabh. Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Erträge [xji] in dt/ha Erträge schwendete Leistung Kosten beiträge
ME/ha des ertragsab- bei Eintritt der Maximalerträge [xmaxj] in dt/ha Menge r in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri]: [xi] in ME/ha [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 20 20 20 20 20 20 0 800 100 700
r3 40 40 40 40 40 40 40 0 1.600 200 1.400
r4 60 40 60 60 60 60 56 4 2.240 300 1.940
r5 80 40 60 80 80 80 68 12 2.720 400 2.320
r6 100 40 60 80 100 100 76 24 3.040 500 2.540
r7 120 40 60 80 100 120 80 40 3.200 600 2.600
r8 140 40 60 80 100 120 80 60 3.200 700 2.500  

 
 

 
 
 

 
 
 

Persistent Identifier: urn:nbn:de:0294-sp-2008-wandelfarsi-2

- 82 -



 

Tabelle 5 Die Wirkung biotisch-technischer Fortschritte auf die optimale spezielle 
Intensität der Bodennutzung 

Teil I Maximalertragsklassen: 1 2 3 4 5   Input-Output-Koeffizient Preis des ertragsabhängigen
Maximalerträge [xmaxj]: 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 d. ertragsabhängigen Auf- Aufwandes in €/ME [fp]: 5,00

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)]: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20   wandes [a]: 1,00 Produktpreis in €/dt [ep]: 20,00
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: Ver- Ertragsabh. Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Erträge [xji] in dt/ha Erträge schwendete Leistungen Kosten beitrag
ME/ha des ertragsab- bei Eintritt der Maximalerträge [xmaxj] in dt/ha Menge r in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri]: [xi] in ME/ha [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 20 20 20 20 20 20 0 400 100 300
r3 40 40 40 40 40 40 40 0 800 200 600
r4 60 40 60 60 60 60 56 4 1.120 300 820
r5 80 40 60 80 80 80 68 12 1.360 400 960
r6 100 40 60 80 100 100 76 24 1.520 500 1.020
r7 120 40 60 80 100 120 80 40 1.600 600 1.000
r8 140 40 60 80 100 120 80 60 1.600 700 900

Teil II Maximalertragsklassen: 1 2 3 4 5   Input-Output-Koeffizient Preis des ertragsabhängigen
Maximalerträge [xmaxj]: 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 d. ertragsabhängigen Auf- Aufwandes in €/ME [fp]: 5,00

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)]: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20   wandes [a]: 0,50 Produktpreis in €/dt [ep]: 20,00
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: Ver- Ertragsabh. Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Erträge [xji] in dt/ha Erträge schwendete Leistungen Kosten beitrag
ME/ha des ertragsab- bei Eintritt der Maximalerträge [xmaxj] in dt/ha Menge r in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri]: [xi] in ME/ha [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 40 40 40 40 40 40 0 800 100 700
r3 40 40 60 80 80 80 68 6 1.360 200 1.160
r4 60 40 60 80 100 120 80 20 1.600 300 1.300
r5 80 40 60 80 100 120 80 40 1.600 400 1.200
r6 100 40 60 80 100 120 80 60 1.600 500 1.100
r7 120 40 60 80 100 120 80 80 1.600 600 1.000
r8 140 40 60 80 100 120 80 100 1.600 700 900

Teil III Maximalertragsklassen: 1 2 3 4 5   Input-Output-Koeffizient Preis des ertragsabhängigen
Maximalerträge [xmaxj]: 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 d. ertragsabhängigen Auf- Aufwandes in €/ME [fp]: 5,00

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)]: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20   wandes [a]: 1,00 Produktpreis in €/dt [ep]: 20,00
Handlungsalternativen:    Ergebnismatrix: Ver- Ertragsabh. Deckungs-
Angebotsmengen [ri] in Erträge [xji] in dt/ha Erträge schwendete Leistungen Kosten beitrag
ME/ha des ertragsab- bei Eintritt der Maximalerträge [xmaxj] in dt/ha Menge r in €/ha in €/ha in €/ha
hängigen Aufwandes: für die Handlungsalternativen [ri]: [xi] in ME/ha [Li] [KVi] [DBi]

r1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 20 20 20 20 20 20 0 400 100 300
r3 40 40 40 40 40 40 40 0 800 200 600
r4 60 60 60 60 60 60 60 0 1.200 300 900
r5 80 60 80 80 80 80 76 4 1.520 400 1.120
r6 100 60 80 100 100 100 88 12 1.760 500 1.260
r7 120 60 80 100 120 120 96 24 1.920 600 1.320
r8 140 60 80 100 120 140 100 40 2.000 700 1.300  

 
Die Einzeldeckungsbeiträge (DBEji) errechnen sich wie folgt: 
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Tabelle 6 Erwartungswerte und Varianzen der Deckungsbeiträge für die 
Handlungsalternativen zur speziellen Intensität 

Maximalertragsklassen: 1 2 3 4 5   Input-Output-Koeffizient Preis des ertragsabhängigen
Maximalerträge [xmaxj]: 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 d. ertragsabhängigen Auf- Aufwandes in €/ME [fp]: 5,00

Eintrittswahrscheinlichkeiten [p(xmaxj)]: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20   wandes [a]: 1,00 Produktpreis in €/dt [ep]: 20,00
Erwartungs- Zu den

   Ergebnismatrix: werte der ri

Handlungsalternativen: Einzeldeckungsbeiträge [DBEji] in €/ha Deckungs- gehörende
Angebotsmengen [ri] in bei Eintritt der Maximalerträge [xmaxj] beiträge Varianzen
ME/ha des ertragsab- für die Handlungsalternativen [ri]: in €/ha der
hängigen Aufwandes: [DBi] DBi

r1 0 0 0 0 0 0 0 0
r2 20 300 300 300 300 300 300 0
r3 40 600 600 600 600 600 600 0
r4 60 500 900 900 900 900 820 25.600
r5 80 400 800 1.200 1.200 1.200 960 102.400
r6 100 300 700 1.100 1.500 1.500 1.020 217.600
r7 120 200 600 1.000 1.400 1.800 1.000 320.000  
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Abb. 3 Stochastische Effizienzgrenze für Handlungsalternativen zur speziellen 

Intensität 
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  پيدايش آفات و بيماری های گياهی در اثر نوسانات جوی

  
  آندرياز فون تيدمان و ب اولبر: از
  
 

A von Tiedemann, B Ulber 
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Fachgebiet Pflanzenpathologie und 
Pflanzenschutz, Georg-August- Universität Göttingen; Grisebachstr. 6, 37077 Göttingen; 
Email: atiedem@gwdg.de 

  
  :چکيده

  
از اثرات . تغييرات جوی بطور مستقيم و غيرمستقيم در رشد و توليدات کشاورزی اثر می گذارد

سيکل زندگی آفات و بيماری های .  بيماری های گياهی استغيرمستقيم تغييرات جوی پيدايش آفات و
تکامل و رشد بعضی از آفات .  گياهی هم تحت تأثير مستقيم و غيرمستقيم نوسانات جوی قرار می گيرند

برای مثال فراوانی جمعيت شته های غالت و تکامل . مستقيما بستگی به شرايط و گرمايش جوی دارند
نوسان جوی در . وساير آفات حشره ای را می توان نام برد) Ostrinia nubilalis(سيکل آفت ذرت 

کوتاه مدت و دراز مدت در کاشت و برداشت، عمليات کشت و انتخاب نوع بذر اثر گذاشته و بايستی 
در تغييرعمليات کشت به علت نوسانات . اين عمليات نسبت به وضع تغييرات جوی تطبيق داده شوند

ه شده که با سياست بازار کشاورزی مطابقت دارند و اين روش ها از يک جوی روش هايی توسعه داد
مجموعه پيچيده ای تشکيل شده اند که فرق اثرات بين تغييرات جوی و اثرگذاری تغييرعمليات کشت را 

لذا شدت پيدايش يا کاهش ظهور آفات و بيماری های گياهی در گذشته . مشکل می توان از هم تميز داد
در صورتی که تناوب زراعی فشرده تر شود بايستی از . ا اثرتغييرات جوی توجيه کردرا نمی شود ب

سمومی در دفع آفات استفاده کرد که طيف وسيع تری داشته باشند و عمليات دفع آفات با روش های قابل 
  .اعتماد به صورت پيش گيری اجرا شوند

  
  :پيشگفتار
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شرايط جوی تأمين کننده . ابسته به آب و هوا هستندتوليدات کشاوری نظير ساير بخش های اقتصادی و

عالوه بر اثر مستقيم هوا در رشد گياهان، بطور غيرمستقيم در . اصلی آب، حررات و حاصلخيزی است
در حال حاضر با وجود تخصصی کردن عمليات کشت و افزايش . تغييرات جمعيت آفات نيز مؤثر است

غيراز .  بيماريهای گياهی و علف های هرز قرار می گيردتوليدات کشاورزی، محصول با تهديد آفات،
لذا تغييرات جوی . نوع خاک وسيستم کشت، شرايط جوی تعيين کننده بروز عوامل بيمارگر می باشند

  .يکی از عوامل مهم و مؤثر پيدايش بيمارگرها و ايجاد خسارت به توليدات کشاورزی است
در شرايط آب و . حصول دهی توليدات کشاورزی داردبروز آفات و بيماری ها اهميت مستقيم در م

بيماری های . در کاهش محصول مؤثر باشند% 50تا % 20هوای معتدل، بيمارگرها می توانند 
قارچی، ويروسی، حشرات و علف های هرز مهم ترين بيمارگرهای گندم، ذرت، منداب و چغندر قند 

وبرای % 53، ذرت %48امل مذکور در گندم در شرايط کشاورزی اروپا خسارت وارده از عو. هستند
در ). Oerke & Steiner, 1995; Oerke & Dehne, 2003(برآورد شده است % 80چغندر قند 

مورد منداب برآورد دقيقی در دسترس نيست اما با توجه به خسارت های عمده ای که در منداب ديده 
 عمليات مستقيم دفع آفات خسارت وجود دارد که می توان با% 50می شود امکان خسارت تا مرز 

  .وارده را به نصف تقليل داد
  

  : هوا جوپيشگويی گرمايش
  

 IPCC(در سال های گذشته پيشرفت های زيادی در تهيه مدل های بهينه سازی هوا حاصل شده است 
برحسب محاسبات . پيشگويی وضعيت جوی براساس مدل های تهيه شده قابل اطمينان نيست). 2007

پيشگويی فرايند ايجاد آب و هوا،  بخشی از سناريوهای) simulation(معادله های فرضی رياضی و 
مخصوصا عوامل مؤثر در ايجاد شرايط آب و هوا مانند تابش آفتاب و . باهم اختالف زيادی دارند

اقدامات جديد بيشتر در پيشگويی شرايط . تشعشعات سايرسياره ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است
 اين پيشگويی .مناطق محلی است و مورد استفاده سناريوهای هواشناسی مناطق مذکور هم استجوی 

اطمينان در سيکل زندگی بيمارگرها هم قابل اثرات تغييرات جوی . هستندقابل اطمينان ها هم کمتر 
ش از مدل های تهيه شده چنين بر می آيد که گرمايش متوسط جو زمين در اروپای مرکزی افزاي. نيست

برای مثال باران (يافته و سبب زمستان های ماليم و مرطوب و هوای نامساعد با بارش زياد شده است 
چنين آب و هوايی را نيز در بهارو اوايل تابستان پيش ). های شديد و آب و هوای متناوب گرم و خشک

زراعی و از بعيد به نظر می رسد که چنين تغييرات جوی از يکطرف رشد گياهان . بينی کرده اند
طرف ديگر سبب افزايش جمعيت آفات و اپيدمی بيماری های گياهی و در نتيجه خسارت مؤثری در 

 Patterson(مقاالت متعددی اين اثرات را مورد بحث قرار داده اند . روی گياهان زراعی داشته باشد
et al., 1999; Coakley et al., 1999; Chakraborty et al., 2000; Bale et al., 2002; 
Scherm & Coakley, 2003; Fuhrer, 2003; Garrett et al., 2006; Harrington et al., 

 تاکنون اظهار نظرها براساس مدل های شبه سازی در سطح گلوبال و يا اظهار نظرها براساس )2007
يش آفات در مجموع نشان از آن ندارد که تغييرات جوی در پيدا. علل خاص و انفرادی ابراز شده است

در منابع علمی جديد نشانه هايی . و بيماری های گياهی زراعت های مهم اثرات مهمی داشته باشند
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اثرگذار است  وجود دارد که تغييرات جوی در کيفيت پيدايش بيمارگرها برای مثال در اروپای مرکزی
)Tiedemann, 1996 (يا در)Ontario( اونتاريای کانادا Boland et al., 2004(ما اظهار نظر  ا

  .های جامعی هنوز وجود ندارد
  

  پژوهش تغييرات جوی در مورد آفات و بيماری های گياهی
  

گرمايش جهانگرايی جو زمين و اثرات ممکن آن در کشاورزی يا به عنوان واکنش های عمومی 
يش تلقی می شوند يا اين که علت آن را ناشی از افزا) Newton et al., 2007(اکوسيستم کشاورزی 

 بررسی 1980می دانند که از دهه ) برای مثال دی اکسيد کربن و اوزون(آالينده های گازی در فضا 
در اين مقاله به دليل .  .(Manning & Tiedemann, 1995) های زيادی در مورد آن انجام شده است

ديناميک . دتعلق نداشتن آالينده های گازی به فاکتور های تغييرات جوی مورد توجه قرار نمی گيرن
عوامل زيان آور و خسارت زا به طورمستقيم ناشی از آب و هوا نيست بلکه ناشی از تغييرات آب و 

، )درهوا، زمين (رتاحرلذا بايد بيشتر به تأثير متغيير های هواشناسی کشاورزی يعنی . هوا است
 عامل مذکور  توسعه و اثرات عوامل خسارت زا در زراعت از چهار. پرداخترطوبت خاک، و بارش

اطالعات زيادی از اثرات فاکتورهای زيان آور آفات و بيماری های گياهی وجود دارد . ناشی می شود
البته اين مطالعات . که در چهار چوب بررسی های اپيدميولوژی و ديناميک جمعيت به دست آمده است

امکانات، استفاده از داده يکی از . از جنبه های مختلف بررسی شده و کيفيت آن ها با هم متفاوت است
های مدل اکوفيزيولوژی يا اپيدميولوژی جمعيت بيمارگرها است که در سال های اخير در  مورد 

اين مدل ها در . مراجعه کنند. )info.zepp.wwwعالقمندان به تارنمای  (بعضی از آفات انجام شده است 
پس از تطبيق . ات جوی به صورت ابزاری در مبارزه با آفات به کار برده می شوندمورد اثرات تغيير

مدل ها به تغييرات جوی، می توانند اين مدل ها ابزاری در پيشگوئی سناريوهای آينده بيمارگرها و در 
ی يمدل هاچنين ) simulation(شبيه سازی . .پژوهش های جهانگرائی نيز مورد استفاده قرار گيرند

 & Racca)ی آفات و بيماری های مهم زراعت های اصلی، درختان ميوه و سبزيجات وجود دارد برا
Jörg, 2007; Kleinhenz & Jörg, 1998; Kleinhenz & Rossberg, 2000; Kluge et al., 

1996; Koch et al., 2007; Räder et al., 2007).  
ايش بيمارگرها با داده های هواشناسی سال های از امکانات ديگر ارتباط دادن مشاهدات تغييرات در پيد

دنبال کردن مشاهدات مذکور در پيوند با پيدايش بيمارگرها از اين جهت ضروری است که . اخيراست
هم اکنون آب و هوای معتدل و ماليم زمستان تأثير خود را در ازدياد سيکل زندگی قارچ ها و حشرات 

ود، مرتبط بودن اين گرايش ها در نياز زندگی بيمارگرها رابه آناليز داده های موج. مضر نشان می دهد
گرايش تغييرات در زندگی بيمارگرها را می شود با محدوديت های ذکر شده و با . اثبات می رساند

  .احتياط در پيشگويی و توسعه تغييرات جوی به کار برد
  

  :ماری های گياهیاثرات مستقيم و غيرمستقيم تغييرات آب و هوا در پيدايش افات و بي
  

تغييرات هوا به طور مستقيم در توسعه جمعيت بيمارگرها در خاستگاه آن ها اثرگذار است و می تواند 
اگر طيف گياهان زراعی يک منطقه . در کوتاه مدت به افزايش يا کاهش فراوانی اپيدمی آفات کمک کند
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. طق خود باهمديگرجابجا می شودبه طور اساسی تغييرنه کرده باشد، کمّيت طيف بيمارگرها در منا
 Maiszündler= Ostrinia(آفت پروانه ذرت در پائيز، انتشار برای مثال فراوانی جمعيت شته غالت

 nubilalis (اما تغييرات جوی مداوم در دراز مدت می تواند سبب ظهور . يا افزايش زياد آفات منداب
البته در خيلی از موارد نمی شود . ار باشدآفات کامال جديد شده و در کميت طيف آن ها هم اثر گذ

برای مثال نمی شود ارتباط . تغييرات طيف بيمارگرها را تنها در اثر مستقيم تغييرات جوی دانست
برای مثال جايگزينی . جابجائی بعضی از بيماری ها را از تغييرات ناشی از عمليات کشت جدا دانست

ماری های لکه ای غالت به جای سفيدک غالت، يا زنگ زرد غالت با زنگ قهوه ای، فراوانی بي
، بيمارگر )Ramularia collo-cygni(ظهور قارچ های جديد برای مثال بيمارگر راموالريا در جو 

، يا ورتی سيليوم در )Cercospora, Rhizoctonia(های سرکوسپورا و ريزوکتونای در چغندر قند 
  .را نام برد) Verticillium(منداب 

د تغييرات گرمايش زمين نه تنها به طور جداگانه بلکه به طور مستقيم هم در فراوانی جمعيت بدون تردي
در عمل هم اين اثرات مستقيم و غير مستقيم در کوتاه مدت و دراز مدت ديده . بيمارگرها اثر می گذارد

 ) 1جدول شماره (می شود 
  

   :1جدول شماره 
و زمين در کوتاه مدت و دراز مدت در فراوانی جمعيت اثر مستقيم و غير مستقيم تغييرات گرمايش ج

  بيمارگرها

 
 در حجم عوامل گرمايش زميناثرات کوتاه و دراز مدت نوسان 

 بيماری زا

 

 دراز مدت کوتاه مدت

شدت يا کاهش توسعه  مستقيم
 عوامل بيماری زا

پيدايش عوامل جديد در و 
 طيف عوامل جابجايی 

 بيماری زا

غير 
 مستقيم

تاريخ (وش توليد وفق ر
کاشت، برداشت، عمليات 
زمين و انتخاب بذر، 
)آبياری قطره ای  

وفق با روش های توليد 
و تغييرات در نباتات 

)تناوب جديد(زراعی   

 
 

فاکتور اصلی در اينجا مطابقت دادن دائم فن آوری توليد به شرايط روز است که کشاورزان در بهينه 
اين فرايند همراه است با پيشرفت های فن آوری . مل می کنندسازی شرکت های زراعی خود به آن ع

توليد و واکنش به وضعيت روز بازار و خسارت ناشی از پيدايش آفات و بيماری های گياهی برای مثال 
  .از طريق انتخاب بذرهای جديد، کاربرد سموم دفع آفات و عمليات جديد کاشت و برداشت

ت کشت با اثر غيرمستقيم گرمايش جو زمين، تغييردادن زمان بهترين مثال برای تطبيق دادن عمليا
کاشت و برداشت و تجديد نظر در نحوه عمليات کشت و تعويض انواع بذر در برنامه های زراعی 
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اگر تغييرات جوی بمدت طوالنی ادامه داشته باشد در آن موقع پيدايش گونه های جديد در طيف . است
تمام اين تغييرات در سيستم زراعی به . عی را بهمراه خواهد داشتزراعی و نوع جديدی از تناوب زرا

آب و هوا بستگی دارد و مشکل می توان اثرات مستقيم آب و هوا را از تغييرات فراوانی جمعيت 
  ).2جدول شماره (عوامل خسارت زا هم تفکيک کرد 

  
  :نوسان آب و هوادر پيوند با تغيير در پيدايش بيمارگرها 

  
 يا سختينه )apothecium( آپوتيسيوم 2007ه زيرکشت منداب در فوريه و مارس سال در چند منطق

در بهار همان سال در فرانسه هم . به طور غيرعادی مشاهده شد) Sclerotinia sclerotium(قارچ 
عفونت پيدا ) Sclerotinia sclerotium(رشد اوليه منداب به بيماری اسکروسيا % 20در اوايل 

عالوه در گل به ريشه های منداب هم سرايت کرد و رابطه عفونت با تغييرات آب و هوا عفونت . کردند
جدول (هنوز روشن نيست اما بطور کلی قدرت بيماری زايی اين قارچ مهم افزايش پيدا کرده است 

) Phoma = Leptosphaeria maculans(برای مثال سيکل زندگی قارچ فوما نياز به ). 2شماره 
از . اليم و مرطوب وسرد دارد، اما اپبدمی اين بيماری منداب هم پيشرفت پيدا کرده استزمستان های م

در . طرف ديگر دليل انتشار فوما در جزيره انگليس هم افزايش قدرت بيماری زايی اين قارچ است
ر سالهای اخير انتشار فوما در ماه های زمستان و بهمان نسبت هم افزايش اپيدمی فوما در فصول رشد د

  .بهار و تابستان در آلمان مشاهده می شود
مطالعات جديد نشان می دهد که به علت حرارت باالی خاک در اوايل تابستان، عفونت و انتشار قارچ 

در کشت های زود کاشت بيشتر ) Verticillium longisporum(ورتيسليوم )  soil borne(خاکزاد 
هوای گرم . دايش آفات منداب هم مشکل تر شده استپيشگويی پي). Dunker et. al., 2008(شده است 

 Psylliodes( ديروقت تابستان و تغييرات هوای پائيز سبب شده است که پيدايش آفت سوک منداب
chrysocephalus(  ،سوسک )Phyllotera undulata(  و مگس کلم)Delia brassicae ( جلو

 Stängelrüssler,) Lixusی ديگر منداب افزايش حرارت در اوايل بهار به انتشارسوسک ها. بيفتد
fasciculaus( و )Meligethes aeneus ( Rapsglanzkäfer گمان می رود هوای . کمک می کند

مرطوب و ماليم زمستان، زمستان گذرانی حشرات را مناسب تر می کند و سبب انتشار سوسک منداب 
Rapsglanzkäfer) Meligethes aeneus ( می شود)Vietinghoff 1985, Kdimati 1990 .(

که يک آفت مهم مو کاری است در شمال  هم Meligethes aeneus (Rapsglanzkäfer(سوسک 
  . غربی آلمان در روی منداب هم  ديده می شود

 پوسيدگی فيتوفتورايیمطالعات ديگر در مورد سيب زمينی نشان می دهد که زمان اولين انتشار
Phytophthora infestans هفته جلوتر افتاده است4 تا 2 در حدود 2002 تا 1933بين  در فنالند  .

البته اين پديده را هم نمی شود تنها به تأثير مستقيم گرمايش زمين نسبت داد چون درحال حاضر فاصله 
زمانی تناوب زراعی بهم خيلی نزديک تر شده است و ارتباط تغييرات زمان کاشت و رابطه آن با 

  ). Hannukkala et al., 2007 گرفته شده از مقاله 1شکل (گرفته است تناوب مورد بررسی قرار ن
اگر زمستان ها ماليم و سرد و مرطوب باشد و در بهار هوا بطور متناوب گرم و مرطوب، احتمال 

در صورت نبودن يخبندان در زمستان و . بروز بيماری های لکه برگی غالت هم افزايش خواهند يافت
 در جو خود را در  Rhynchosporiumدر گندم و  Septoriaرهايی مانند مرطوب بودن هوا بيمارگ

اين پيش آمد در مورد غالت زود رس . می کيند) Inoculum(زمستان تثبيت و توليد مايه عفونت 
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روز های گرم در اوايل رشد سبب بيداری اپيدمی زنگ قهوه . زمستانی و کشت متراکم هم ديده می شود
انتشار زنگ زرد که خود را با شرايط سرد وفق داده .  مشاهده شد2007در سال ای ميشود که نظير آن 

است پيدايش آن به عفب می افتد و سفيدک به دليل روز های گرم اوايل بهارو باران شديد کوتاه مدت 
سفيدک اهميت خود را با بودن انواع مقاوم از دست داده است اما تحقيقات در اين . کاهش پيدا ميکند

در پائيز ماليم و طوالنی، جمعيت شته . برای اصالع واريته های مقاوم بايد ادامه داشته باشدمورد 
افزايش ) Barley yellow dwarf(بسيار افزايش می يابد و خطر انتقال ويروس کوتولگی زرد جو 

  .پيدا می کند
  

 
درسيب زمينی  Phytophthora infestans پوسيدگی فيتوفتورايیتغييرات در زمان پيدايش  : 1شکل 

گرفته شده از مقاله  .( در باغات و مزارع خصوصی در فنالند2002 تا 1933بين سالهای 
Hannukkala et al., 2007( 

  
در صورت بودن پائيز ماليم و هم  )Psammottettix alienus(زنجره ناقل ويروس کوتولگی گندم 

 WDV (Wheat dwarf(ولگی گندم طوالنی، جمعيت آن افزايش يافته و سبب انتقال ويروس کوت
virusمی شود  .  

بيماری های لکه . در اثر افزايش جمعيت شته خطر آلودگی چغندرقند به ويروس هم افزايش می يابد
و ) Rhizomania( ريزومانيا ندو بيماری های خاکزاد مان )Cercospora(برگی چغندر قند 

زمين هستند نيز مشکالت زيادی به وجود می به حرارت وابسته  که  هم)Rhizoctonia(ريزوکتونيا 
برای مقابله با . ی مشاهده شده است در سالهای اخير به فراواننشانه های پيدايش چنين پيش آمدی. آورند
. می باشدکارشناسان اصالح نباتات در تهيه انواع مقاوم نياز به افزايش کوشش  اين بيماری ها عفونت

 عادت بهکه بيشتر ) Pythium, Phoma, Aphanomyces)( های ريشه ای در عوض بيماری
رشد و نمو می کند، ) seed borne(يا بذرزاد ) soil borne( خاکزاد دارند و به طورخاکهای سرد 
که گرما دوست است و از بيماری های تندش جوانه بذر   .Aphanomyces spاما. تکاهش يافته اس

  .می باشد می تواند خطر آفرين باشد
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 شمال پيشرفت به سمت چند سالی است که  Maiszünsler (Ostrinia nubilalis)نه ذرتآفت پروا
 و احتماال آب و هوای ماليم ی باشد کشت ذرت نمافزايش سطح زيراين پديده تنها مربوط به . می کند

 به علت 2006آفت پروانه ذرت در استان زاکسن برای اولين بار در سال . مسبب اين گسترش است
است و عالوه بر ذرت در ميزبان آلترناييو ديگری مانند فلفل سبز داشته  دو نسل در سال گرماافزايش 

سيب زمينی هم در شرايط گرم می تواند ميزبان اين پروانه شود و خساربت وارده . هم ديده شده است
 پروانه ذرت آفت.  و به اين ترتيب راه های ازدياد و توليد خسارت آفت گسترش می يابدآفت افزايش يابد

در آلمان پيدا هم ذرت ديگر يک آفت جديد .منتشر شده استهم  به سواحل شمالی و شرقی آلمان اخيرا
 Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgiferaسوسک ريشه خوار غربیو آن شده است 

virgifera).  از جنوب و جنوب شرقی به آلمان وارد شده و در2007اين آفت در تابستان . است  
 .انتشار يافته است) Bayern(ريا او باو) Baden-Württenberg(بادی ورتمبرگ جنوبی استان های 

در اين صورت شرايط آب و . احتمال داده می شود اين آفت به مزارع ذرت در شمال آلمان هم نفوذ کند
 اگر آب و هوا .هوا تأثيرگذار خواهد بود چون امکان توسعه اين آفت در گذشته هم در آلمان وجود داشت

در بهار گرم تر شود، الرو سوسک ريشه خوار ذرت می تواند به گندم هم به عنوان ميزبان آلترنايتو 
  .حمله نمايد و خطر آلودگی افزايش دهد

تغييرات در توليدات کشاورزی به علت فاکتورهای سياست بازار و گرمايش جو زمين می تواند سرعت 
يرات آب و هوا پيدايش بعضی از افات و بيماری های بی اهميت تر هم با تداوم تغي. بيشتری پيدا کند
بطور کلی به وظايف حفظ نباتات هم با تغييرات جوی و گسترش سطح زيرکشت . شديد تر می شود
مشکالت ناشی ازافزايش حشرات و قارچ ها مخصوصا در زراعت های  منداب و . افزوده می شود

ن ميدهد که شناسايی پيشرفت عوامل بيماری زا، توسعه و انطباق غالت و يا در ذرت و چغندرقند نشا
آن با استراتژی حفظ نباتات اهميت بيشتری پيدا می کند تا ايمنی محصول در زراعت های مهم تضمين 

  .شود
  

  :نتيجه گيری نهايی
  
ليدات  حفظ نباتات در آينده با تغييرات شرايط جوی و سياست بازار يک فاکتور تعيين کننده در تو―

مواد مؤثره سموم شيميايی با طيف وسيع درحفظ نباتات نقش اساسی را . کشاورزی به حساب می آيد
  .البته اين مشخصات نمی تواند به تنهايی  ايمنی محصول را تضمين کند. بازی خواهد کرد

  
استفاده رو مقاوم بهتاصالح انواع . تبديل شود پيشگيری به يک ابزار عمليات دفع آفات شيميايی بايد ―

 فن آوری  اين گزينه ها بايد با.بايستی در صف اول اولويت قرار گيرنداز بيوتکنولوژی در دراز مدت 
در مناطق کشت های جديد و عمليات کشت زيستی همراه باشند تا از زنجيره عفونت و توانائی پخش آن 

  جلوگيری شود
  
 جوی به وجود می آيند، توسعه سيستم های  پيدايش عوامل بيماری زا که در پيوند با نوسان شرايط―

پيش برد . قابل اعتماد پيش گوئی را در عمليات حفظ نباتات از هر زمان ديگر ضروری تر می سازد
  .اين پروژه بايد از وظايف اصلی و مهم گياهپزشکی باشد
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   :2جدول شماره 
رات فن آوری علل پيدايش عوامل بيماری زا در پيوند با تغييرات شرايط جوی و تغيي

  .عمليات کشت در سال های اخير در آلمان
اثرگذارفاکتور های    

عامل خسارت زا/ميزبان  a 
تغييرات 
آ/جوی

 ب وهوا

e 
روش های 

تناوب /کاشت
 زراعی

 غالت
 لکه برگی  

 زنگ قهوه ای  
 فوزاريوم خوشه  

ويروس/شته   
ويروس/زنجره    

 کنه های نباتی 

 
+? 
+? 
+? 
++ 
++ 
+ 

 
+++ 
+? 

+++ 
+ 
+ 

++ 

 منداب
 Sclerotinia 

 Phoma 
 Verticillium 

 Pِhorbia brassicar 
 Phyllotera 

undulata 
 Lixus 

fasciculatus 
 Meligethes 

aeneus 

 
+ 

+? 
+? 
+? 
++ 
+ 

+? 

 
+++ 
++ 

+++ 
++ 
+ 

++ 
+ 

 چغندر قند
 Cercospora 
 Rhizoctonia 

 ريزومانيا 
 شته ها 

 
+ 
+ 

+? 
++ 

 
- 
- 
+ 
- 

 
 ذرت

 
وزاريومف   

 Ostrinia nubilalis 

 
 
 

+ 
++ 

 
 
 

++ 
++ 
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 Diabrotica 
virgifera  

+? ++ 

 
 

 سيب زمينی
 

 Phytophtora 
infestans 

 Alternaria sp. 
 

 شته ها
  

  :مستقل از ميزبان

 
 
 
 

++ 
+ 
 

++ 
 
 

 
 
 
 

+ 
+ 
 

+ 

 
 حلزون 

 موش صحرايی 

 
+ 
+ 

 
++ 
++ 

ثرات مخصوصا = +++ ;اثرات شديد = ++ ;تأثيرگذار = +   ; (?) 
 آمار دقيق وجود ندارد =
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  :چکيده

  
به اصالح نباتات درچهار چوب مقابله با تغييرات جوی، افزايش جمعيت جهان،  نياز روز افزون به 

 آن در صف اول بذر و توانايی های وراثتی. مواد غذايی و بيوانرژی، نقش مهمی واگذار ميشود
امکان فن آوری های نشانه گذاری مولکولی، افزايش . زنجيره توليد محصول با کيفيت ممتاز قرار دارد

که امروزه در نباتات مهم در دسترس می باشد، )  sequence(ترادف يابی ژن ها اطالعات ناشی از
نوع ژن، ازدياد تبديل افزايش تعداد ژن های ايزوله شده و وجود ماشين های روبوت مشخص کننده 

يعنی تبديل آن ها به محصوالت ژنوم درسطح ) genotype( به ژنوتيپ  )phenotype(فنوتيپ ها 
)DNA ( و)RNA (از طرف . و امکان انتخاب  و اصالح همه جانبه ای را در آينده فراهم می سازد

ای شناخته شده موجود را ديگرروش های ژنتيکی اصالح نباتات، استفاده های تازه تری از انواع ژن ه
امکانات اصالح نباتات  برای بهتر کردن صفت مقاومت يا تحمل پذيری را در مقابل . امکان پذير ميکند

  .را فراهم ميکند) abiotic(يا غيرزيستی ) biotic(عوامل استرس زيستی 
  
 

 :پيشگفتار
 

مدل های . وز می باشدبحث های رسمی ر گرمايش جو زمين يکی از موضوعات تحقيقاتی و تغييرات
نشان می دهد که ) IPCC) IPCC 2007تهيه شده برای پيشگويی توسط انستيتوی ماگس پالنک 
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که ايجاد کننده آن ها  در آلمان و جهان در ناشی ازافزايش آالينده ها 2100افزايش حرارت تا سال 
آتشفشان ها نبوده بلکه در اثر  گلخانه ای، جريان امواج دريايی يا افزايش فعاليت وسيله انسان، گازهای

 ,Groß .مراجعه شود به( درجه خواهد بود C° 3,5-2,5افزايش حرارت آب اقيانوس ها به ميزان 
در آلمان واکنش افزايش حرارت منجر به تغييراتی در مقدار و توزيع بارش، يعنی در بعضی ). 2007

ه با بارش های ناگهانی و شديد و مناطق بارش کاهش يافته و در بعضی مناطق ديگر خشکسالی همرا
  . متناوب خواهد شد

) C02(يکی از انگيزه های کشور های صنعتی در واکنش به اين سناريو، کاهش شديد دی اکسيد کربن 
در اين زمينه توليدات بيوماس کشاورزی و استفاده از آن ها به عنوان منبع انرژی برای مثال . است

، استفاده از نشاسته و شکر برای تهيه )Biodisel( بنام بايو ديزل اتيل استر استخراج شده از منداب
در کوره های ويژه انرژی ) بايوماس گياهی(الکل صنعتی يا استفاده از قسمت های سبز گياهان زراعی 

نسبت به  کمتری  C02بايوماس گياهی درتهيه انرژی،. زيستی، اهميت خاصی به خود گرفته است
از طرف ديگراستفاده نامحدود بايوماس گياهی در ايجاد انرژی تا سال . می کندانرژی های فسيلی توليد 

 9 مواجه با کمبود زمين های کشت خواهد بود و زمين های موجود کنونی کفاف تأمين غذای 2050
اين تنش رقابتی به علت تفاضای بيشتر توليدات گوشتی مخصوصا . ميليارد مردم را نه خواهند داشت

  . حال توسعه رو به افزايش گذاشته استدر کشورهای در
غير از توسعه سطح زير کشت و بهبود عمليات زراعی با تغييرات در تناوب و کاربرد روش های 

 Christen, 2007تغييرزمان کشت، کشت متراکم، آبياری مزارع و غيره مراجعه شود به (جديد توليد 
اصالح نباتات از . ا شرايط تغييريافته می باشداصالح نباتات يکی ديگر از راه های انطباق توليد ب) 

يک طرف سبب افزايش توليد با انگيزه های مصرف و از طرف ديگر انطباق با شرايط تغييرات 
اصالح و بهبود صفات مقاومت به طور . مانند خشکسالی و گرما است) abiotic(استرس غيرزيستی 

رهای جديد يک چالش کلی در ايمنی توليدات اعم از نظر کشاورزی و به طور اخص در مقابل بيمارگ
  .کشاورزی از ديد مصرف کننده و محيط زيست است
که قبال منجر به بهبود صفات مقاومت  )selection(اصالح نباتات در کنار روش های سنتی سلکسيون 

با کاربرد روش ) Fufa et al., 2005; Ordon et al., 2005(و کيفيت و افزايش محصول شده است 
ای مختلف مولکولی، شناسايی و آناليز ژنوم با فنآوری ژنی هم برای نبل به انگيزه واکنش در مقابل ه

  .تغييرات گرمايش جو زمين، در دسترس می باشد
  

  :و آناليز ژنوم) selection(اصالح نباتات سنتی 
  

ش محصول و چندين دهه قبل از اصالح نباتات مدرن در بهبود و افزاي) selection(سلکسيون سنتی 
 روش های. کيفيت آن و ايجاد مقاومت درگياهان ازپايه های اصلی اصالح نباتات در سرتاسر دنيا بود

، ازياد هيبريد و تکثير درختان )cloneازدياد (سنتی از طربق تکثير نژاد و گونه ها، همسانه سازی 
) i(ح گونه ها يعنی در مراحل مختلف اصال. انجام می گرفت) pedigree selection(اصالح شده 

نگهداری و تکثير کانديد انتخاب شده، ) iii(انتخاب مورد سلکسيون و ) ii(تهيه متغييرهای وراثتی 
يا ) فرايند نصف شدن کرموزوم(امروزه هم در کنار کشت های سلولی و بافتی در توليد هاپلوئيد ها 

برده می شوند همين طور در مخلوط گياهان دو هاپلوئيدی درسرعت بخشيدن به تلقيح گونه ها به کار 
ميکرواورگانيزم که (جديد ) variant(کردن پروتوپالست ها در روش های ژنتيکی درتهيه جوره های 
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همچنان مورد استفاده قرار می )  مترجم-دارای يک يا چند صفت متفاوت از تيپ اوليه يا مادری دارد
 و اطالعات حاصل از آناليز ژنوم در اما متد های مولکولی) Friedt & Ordon, 2006(گيرند 

نظر اجمالی در باره اين روش ها و امکان کاربرد آن ها در . عملکرد های وسيع به کار برده می شوند
  . خالصه شده است1جدول شماره 

 استفاده از سلکسيون محدود به فنوتيپ يا شکل ظاهری گياهان ميشد که از يک طرف 1990تا دهه 
موفقيت در سلکسيون فنوتيپ به . ز طرف ديگرتحت اثرات محيط به وجود ميآمدندناشی از ژنوتيپ و ا

يا وراثت ) heritability(مقدار زياد بستگی به ايمنی برگشت صفات فنوتيپ به ژنوتيپ دارد يعنی 
 AFLPs) Fragment Lengthروش های مولکولی مانند . نشان داده می شود   h2پذيری که با 

Polymorphisms( ،SSRs) Simple Sequence Repeats( يا ساير روش ها برعکس بستگی به ،
-يا ترادف های آر) DNA-Sequence(ای -ان-ترادف های دی) coupling(اتصال يا جفت شدنی 

امکان شناسايی ترادف ژن مربوطه . فنوتيپ ها به ژن های اصلی دارند) RNA-Sequence(ای -ان
QTL) Quantitative trait loci (وش مطمئنی در رابطه با سلکسيون ژنوتيپ محيط زيست يک ر

اگر در اوايل فقط چند نشانگر ژنی  . )Friedt & Ordon, 2007(در مراحل اوليه توسعه گياه ميباشد 
در استفاده از فنآوری مولکولی در اصالح  )Graner & Bauer, 1993(برای مثال صفات مقاومت 

ه شده برای مثال در مورد گياه جو از يک کارت ژنتيکی وجود داشته، امروزه صفات شناخت نباتات
 )Rostocks et al., 2005; Stein et al., 2007; Varshney et al., 2007(تشکيل شده است 

نشانگرهای مولکولی که در روش سلکسيون، انگيزه های مختلف را دنبال می کنند به تعداد زيادی از 
روش های مولکولی ). Friedt & Ordon, 2007(  توسعه يافته است  QTLژن های اصلی و

DArTs) Diversity Array Technology) (Wenzl et al., 2004( يا ، SNPs) Single 
Nucleotide Polymorphisms ( در ارتباط باIllumina GoldenGate Assy) Hyten et al., 

يا آدمک های خود ) Robot(امکانات ديگری را برای تعيين تيپ های ژنوتيپ وسيله روبوت ) 2008
 ;Caldwell et al., 2006(کار، استفاده های مشترک در اصالح نباتات را هموار می کنند 

Rostocks et al., 2006; Comadran et al., 2008 .(  
از سال  (Arabidopsis thalianaپيشرفت ها در ترادف يابی ژنوم برای مثال ترادف گياه آزمايشی 

و در مورد ) Goff et al., 2002 (2000از اوايل دهه  Oryza sativa و در مورد برنج) 2001
 NCBIساير زراعت های مهم، اطالعات بدست آمده از ترادف يابی مرتبا در بانک ژن 

)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ ( ذخيره می شوند و برای استفاده در شناسائی واثبات اختالف
 Targeted Induced (TILLING ها در سيستم ، نقش ژن)Kong et al., 2007(های ژنی 

Local Lesions in Genomes, Till et al., 2006 ( يا ساير سيستم های ژنی درشناسايی کميت ژن
امروز و در آينده روش های سنتی و روش . به بانک ژن مراجعه می شود) Stein et al., 2005(ها 

  .های ژنتيکی، چالشی  برای بهبود گياهان زراعی است
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  روش های مختلف ژنتيکی  و امکان آن ها در اصالح نباتات و در انتخاب بذر : 1شکل 
  
  

I. Schaffung (Erhöhung)
genetischer Variation

II. Selektion von Sortenkandidaten

III. Erhaltung, Vermehrung  von 
Sortenkandidaten

SSRs
ALFPs
SNPs
ESTs
Gene- und
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Abb. 1: Ausgewählte molekulare Methoden und deren Einsatzmöglichkeiten in Züchtungsforschung und Sortenzüchtung 
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Abb. 1: Ausgewählte molekulare Methoden und deren Einsatzmöglichkeiten in Züchtungsforschung und Sortenzüchtung   
  
  

  : تحمل پذيری به خشکی–) abiotic(استرس های غيرزيستی 
  

فاکتورهايی که در اين انطباق به . گياهان مکانيزم پيچيده ای را در انطباق با خشکی هوا پيدا کرده اند
 عبارتند از ذخيره آب در ريشه، ذخيره آب در سلول ها، خارج کردن آب از راه کار برده می شوند

گياهان در فرايند چهار چوب . روزنه يا استومات و تغيير زمان گل دادن نسبت به شروع خشکی هوا
انطباق خود با خشکی، مولکول هايی در ريشه به وجود می آورند که هر چه هوا خشک تر می شود 

ول ها هم افزايش می يابد، سلول ها رايکال های سم زدائی اکسيژن را که در خشک قدرت جذب آب سل
کردن به وجود می آيد را نيز فعال می کنند و مولکول هايی ايجاد می کنند که آب را در سلول ها بيشتر 

فرايند تحمل به خشکی در گياه جريان های پيچيده ای هستند که ). Pennisi, 2008(نگهداری کنند 
از نظر اصالح نباتات، توجه به اين صفات در گياهان مهم . شی از شرکت ژن های متعدد می باشدنا

 های حفاظت شده کار کرد که QTLکشاورزی مشکل است برای اين که هم زمان بايد با تعداد زياد 
به شدت به محيط زيست بستگی دارد و اغلب يک قسمت ) Expression(وارد کردن اين صفات 

 آناليزهای زياد مقايسه بررسی های .را روشن می کند) variant(جوره ها  فنوتيب های کوچکی از
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QTL در بانک اطالعات رسمی )org.gramene.www://http : GRAMENE  ، 
2GG/gov.usda.pw.wheat://http: :GRAINGENES ، 2008 ,.et alCattivelli ( نشان  

می دهند که جوره های ژنی پارامتر های فيزيولوژيکی و زراعی تحمل پذيری گياه به خشکی بيشترين 
امروزه دانشمندان موفق شده اند بيشتر صفات  پيچيده اين پديده را در . قسمت ژنوم را تشکيل می دهند

ه سبب اسموليت اين ژن ها از طرفی ژن هائی هستند ک. ژن های گياهان آزمايشی شناسائی کنند
)Osmolyte ( می شوند مانندProlin ،Gylcin-Betain ،Mannitol ،Trehalose يا ،

Galactinol و از طرف ديگر ژن هائی هستند که آنزيم الزم را برای جدا کردن رايکال های اکسيژن 
. Glutathion Oxidase يا Superoxid Dismutaseدر واکنش به خشکی فعال می شوند مانند 

که سبب افزايش ) LEA) Late embryogenesis abundant proteinsن طور پروتئين های  همي
) Heat schock Proteine(غير از آن ژن هائی مانند . ظرفيت جذب آب در سلول های می شوند

غير از اين ژن ها که . وجود دارند که به اهميت آن ها در سازش با استرس گرما افزوده می شوند
انفرادی و يا مولکول ها را فعال می  کنند و در پيوند با تحمل خشکی مهم هستند، توانستند پروتئين های 

، AP2/ERFخانواده های مختلف مانند ) Transkriptions factors(فاکتورهای نسخه برداری 
bZIP ،NAC ،MYB و يا ،WRKY را شناسائی کنند که مجموعه ای از ژن ها را در تحمل پذيری 

يک نظر اجمالی در پيوند با . ها فعال بشوند) Signaltransduktion(ترارسانی سيگنال هدايت و در 
، Cattivelli et al.(228) ،Friedt & Link (2007)اين ژن ها و کاربرد آن ها در مقاالت 

Bhatnagar-Mathur et al.(2007)گزارش شده است .  
حمل پذيری به خشکی وجود دارد که در گياهان زراعی وارياسيون يا جوره های ژنی در مقابل ت

گياهان در مواقع ضروری از اين ژن ها استفاده می کنند و در روش های سلکسيون اين صفات حفاظت 
در اين اواخر در گياه جو درپيوند با اين صفات در چهارچوب . شده نيزمورد استفاده قرار می گيرند

 Comadran et(ا روش های مربوط به آن  ژن ها ي) Talame et al., 2007(آناليز نسخه برداری 
al., 2008 (قسمت هائی از کرموزم ها شناسائی شده اند که مسئول تحمل پذيری خشکی هستند.  

 به دست Arabidopsis thalianaبيشترين اطالعات در مورد مکانيزم تحمل پذيری از گياه آزمايشی 
ود تحمل پذيری گياهان زراعی هم به کار اين اطالعات را امروزه می توان در مورد بهب. آمده است

 به Arabidopsis thaliana که از گياه آزمايشی DREBIAبرای مثال فاکتور نسخه برداری . برد
دست آمده است را به گندم در شرايط گلخانه انتقال و از پژمردگی آن را در مقايسه با گندم کنترل عقب 

  ).Pellegrineschi et al., 2004(بياندازند 
غيراز امکانات اصالح نباتات در پيوند با انطباق گياه در مقابل خشکی و افزايش حرارت، امکانات 

 در مقابله با تغييرات جوی و تهيه Sorghun bicolorديگری هم در وارد کردن گياهان ديگر مانند 
پذيری ذرت به انگيزه اقدامات اصالح نباتات در اين مورد را می توان با تحمل . بيوانرژی وجود دارد

سرما، مقايسه کرد که تحقيات زيادی در مورد کارهای وراثتی تحمل پذيری ذرت و استفاده ازآن ها 
نتايج اين تحقيات را می توان در ). Presterl et al., 2007; Leipner et al., 2008(انجام شده است 

و سورگوم ) Moore et al., 1995 (Poaceae بين  )syteni(پيوند با فعاليت های مکانيکی و رشدی 
  .مشاهده کرد

  
  : مقاوم به عفونت–) biotic(استرس زيستی 
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اصالح نباتات سنتی در دهه های گذشته موفقيت های زيادی در اصالح کيفيت، صفات مقاومت و 

.  وجود داشت1985 نوع گياه مختلف جو مقاوم به سفيدک تا سال 38فقط . افزايش محصول داشته است
 اصالح ساير صفات مقاوم ديگری نيز به جو اضافه شد و تعداد انواع  آن با محصول 2007در سال 

 ,BaMMV(، بيماری هی ويروسی زردی جو )Puccinia hordei(دهی زياد و مقاوم به زنگ جو 
BaYMV ( و بيماری قارچی ناشی ازRhynchosporium  نوع ديگر رسيد 30به )Anonymus, 

امل مقاومت، روشن کردن ژنتيک مقاومت از فرايند اصالح نباتات در شناسايی ژن ح). 2007 ,1985
در ). Ordon, 2006(استفاده از کشت سلولی و بافتی و مخصوصا نشاندار کردن مولکولی می باشد 

سال های آينده به علت پبشرفت در آناليز ژنوم، تعداد ژن های ايزوله شده مقاوم حتی از ژنوم های 
افزايش يافته و می توان براساس اختالف ترادفی مجموعه ژن ها را بين پيچيده گياهان زراعی 

در فرايند ) Recombination(نشانگرها و ژن های نهائی، بدون ترس از مزاحمت نوترکيبی 
از طرف ديگر، روش های ژنتيکی امروزه منابع ژنی، ژن های مشخص شده و . سلکسيون به کار برد

 ها از طريق نوترکيبی، در ماتريال پذيرفته شده اصالح نباتات وارد مؤثر را بدون ترس از نابودی آن
  .کرد

 ، استفاده)Bt) Bacillus thuringiensesروش های ژنتيکی عالوه بر استفاده جهانی از مقاومت 
 ,.Whitehouse et al(از نوآوری های بهبود صفات مقاومت مانند پروتئين پاتوژن های حشرات 

ی بادی های ويژه، ترکيب با پروتئين های ضد قارچی که سبب افزابش مقاومت ، وارد کردن آنت)2007
 در مقابل عفونت فوزاريومی شده است را نيز بکار می Arabidopsis thalianaدر گياه آزمايشی 

) gene silencing(ای  ژن ها -ان-يا با استفاده از خاموش سازی آر) Peschen et al., 2004(برند 
 Bonfim( در ايجاد مقاومت ويروسی interfering RNAs (RNAi)ان ای - آنزيم آراز طريق انتقال
et al., 2007( و يا در مقابل حشرات ايجاد مقاومت می کنند ،)Baum et al. 2007 .( اين طريق به

ساير متد های کشت سلولی يا بافتی، تهيه نشانگر مولکولی و با داشتن روش های اصالح نباتات 
  .  بهبود صفات مقاومت به مقصد نهائی خود نزديک شده است درژنتيکی

گرمايش جو زمين برحسب مناطق مختلف، به شکل هوای ماليم با زمستان های مرطوب، تابستان های 
گرم و خشک، نه تنها اثر مستقيم در رشد و محصوالت کشاورزی، بلکه اثرات زيادی هم در پيدايش 

از طرفی ديگر خطر گسترش بيماری های . ايی و حشرات داردبيماری های قارچی، ويروسی، باکتري
  .گرما دوست به شمال آلمان و جابجايی بيماری های جديد با بيماری های قبلی را هم فراهم می کند

  در زمستان های ماليم زود تر ظاهر می شوند،بيمارگرهای قارچی غالت مانند زنگ و سفيدک
)Patterson et al., 1999 .(زنگ سياه) Puccinia gramins  ( بيمارگريکی از مهمترين به 

اوايل بهار سبب کاهش بيماری های هوای گرم و خشک . در آلمان تبديل شده است قارچی
Rhynchosporium secalis, Septoria spp. & Pyrenophora spp.  هوای گرم و خشک  و

 Friedt(بيمارگرهای قارچی جو  مخصوصا در مقابل .سبب کاهش عفونت فوزاريم می شودها تابستان 
& Ordon, 2007 ( برای تعداد زيادی از  نشانگرهای مولکولی در ساير گياهان مهم زراعی،و اما

 Blumeria (جو مقابل سفيدک  برای مثال در مقابل.  شناخته و ايزوله شده اندQTLژن های مقاوم و 
graminis f. sp .hordei ( ژن های مقاوم mlo, Mla6 & Mla1 )Stein & Graner, 2004( يا 

اگر ژن های مقاوم . )Rym4 )Stein et al., 2005درمقابل بيماری ويروسی زردی غالت، ژنگاه 
ژن های جديد می توان دنبال  TILLING-paputationجمعيت شناخته شده باشند، از يک طرف در 
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 تنوع و  بزرگهای کلکسيون بانک در  ميتوان يا ) Kanyuka et al., 2005(کشت و مؤثرتری 
) unadapted(در انواع ژن های ناسازگار  و آناليز کردآن ها را باهم مقايسه و) diversity(گوناگونی 

ژن های شناخته شده را در قدم های بعدی به طور مؤثرتری در حفاظت آن ها در ماتريال اصالح 
 ,.Ordon et al(ح برگشتی نباتات سازش پذير تر کرد برای مثال در برنامه های حفاظت شده اصال

  .ويا ژن های مقاوم بيمارگرهای مختلف را به طور مؤثرتر حفاظت و باهم ترکيب کرد). 2003
از امکانات ديگر نشاندار کردن مخصوصا در پيوند با روش های هاپلوئيد ترکيب ژن ها در مقابل 

د مقاوم غيرمؤثر را طوالنی که مدت استفاده از ايزوله معيين يا نژااست ) pyramidising(بيمارگر 
با يک ژن مقاوم  )cross( انواع ژن های شناخته و حفاظت شده که پس از تلقيح 2شکل . تر کرد

)rym4 ( هوموزيگوتHomozygot و دو ژن ديگر هتروزيگوت Heteroyzgot يعنی )rym9 & 
rym11 (اگر چنين گياهی در توليد . را نشان می دهدDH-Line25ر گيرند  مورد استفاده قرا %
 با دو ژن مقاوم هوموزيگوت را همراه  DHsدارای% 50 ژن مقاوم هتروزيگوت و 3 با DHsدارای 

  ).Werner et al., 2005, 2007(خواهند داشت 
. افزايش متوسط حرارت در پيدايش حشرات مضر و مخصوصا حشرات ناقل ويروس اثر گذار است

 کيلومتر 1000گراد ميتواند انتشار حشرات را تا شعاع  درجه سانتي6 تا 3افزايش متوسط حرارت بين 
 با شته ها برای مثاليعنی بعضی ازحشرات ) Chimelewski, 2007(به سوی شمال گسترش دهد 

زمستان گذرانی  و پيوسته بودن سيکل زندگی قادر به انتقال بيماری های ويروسی هستند مانند شته 
ميتوانند مستقيما با ) Diuraphis noxia(ی در گندم يا شته روس) Rhopalosiphum maidis(ذرت 

که در بسياری از ) Diuraphis noxia(در مورد شته روسی . انتقال ويروس خسارت وارد کنند
مناطق کشت آفت مستقيم است، اطالعات ژنتيکی مقاومت و نشانگرهای مولکولی زيادی وجود دارد 

)Peng et al., 2007; Liu et al., 2005 (شود با که می introgression سريع در انواع  مقاومت
زمستان های به  برای زمستان گذرانی،غير از آن حشراتی که . به وجود آورددر مقابل آن ها گندم 

 و قادر هستند بطور دايم در طول زمستان در ميزبان نيستندبه تعويض ميزبان  دارند مجبور ماليم نياز
روی اين . النی در ميزبان  ويروس های حشره زاد را منتقل کنندخود به سر برند و به علت اقامت طو

  . ن تر است اهميت حشرات زمستان گذر افزواصل
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Abb. 2: Markergestützte Identifikation eines am Rym4/Rym5 Locus 
homozygoten und an den Loci Rym11 und Rym9 heterozygoten 
Genotyps als Ausgangspunkt für eine Pyramidisierung dieser drei 
rezessiven Gelbmosaikvirus-Resistenzgene mittels DH-Linien und 
molekularen Markern (Werner et al. 2007)
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Abb. 2: Markergestützte Identifikation eines am Rym4/Rym5 Locus 
homozygoten und an den Loci Rym11 und Rym9 heterozygoten 
Genotyps als Ausgangspunkt für eine Pyramidisierung dieser drei 
rezessiven Gelbmosaikvirus-Resistenzgene mittels DH-Linien und 
molekularen Markern (Werner et al. 2007)  

 Loci Rym11در هموزيگوت و ژن های  locus Rym4/Rm5ژنگاه ژن های حفاظت شده  : 2شکل 
& Rym9   در هتروزيگوت ژنوتيپ با منشأpyramidising زرد  سه ژن مغلوب ويروس موزائيک

 ,.Werner et al( و نشانگرهای مولکولی DH-Line از Barley yellow mosaic virusجو 
2007( 

  
ت آن را با سويه های  ويروس موزائيک زرد جو که با شته منتقل می شود عفون،در مناطق کشت غالت

 و ويروس کوتولگی Barley yellow dwarf virus (BYDV)ويروس کوتولگی زرد جو مختلف 
کنونی جوی در شرايط .  را فراهم می کندCereal yellow dwarf virus (CYDV)الت زرد غ

در .  در عرض جغرافيايی آلمان از اهميت بيشتری برخوردار استBYDV-PAVسويه ويروس 
 (افزايش جمعيت حشرات در پائيز و عفونت جو زمستانی به ويروس کوتولگی زرد جو رابطه  3شکل 

)BYDV ( تحمل پذيری در مقابل ويروس کوتولگی زرد جو .  می دهدرا نشاندر بهار)BYDV ( با
 Ryd2 اين ژن ها عبارتند از .امکان پذير می باشد  در ژنوم جو QTLژن های مختلف يا ترکيب 

)Ford et al., 1996 ( ،Ryd3)  Niks et al., 2004( و يک ،QTL   نوع  گندم ازPost 
)Scheurer et al., 2001 ( .گر در رابطه با کارهای ديDH-Line و اتصال آن ها با نشانگر های 

Loci آن در يک ژنوتيپ ترکيب شده بنام  pyramidising تا از طريق ترکيب اين Loci سطح 
 تحمل پذير در مقابل Loci.   گسترش يابد)BYDV(مقاومت در مقابل ويروس کوتولگی زرد جو 

BYDV  و نشانگر مربوطه هم در گندم). Zhang et al., 2001 ( و هم در جودوسر)Jin et al., 
  . يافت شده اند) 2001
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   دسامبر31 از اول اکتبر لغايت C°10 = تعداد روزهای عفونت با حرارت روزانه =روزهای عفونت 

  
 

رابطه حرارت متوسط در پائيز و عفونت جو زمستانی به ويروس کوتولگی زرد جو  : 3شکل شماره 
BYDV دربهار )Habekuß & Schliephakeدر دست تهيه (   

  
 Wheatبا افزايش حرارت، غير از ويروس کوتولگی زرد جو، بيماری ويروس کوتولگی گندم 

dwarf virus (WDV)  هم در آلمان هم پيدا شده است که با زنجره  Psammotettix alienus 
 اين ويروس شناخته  متحمل در مقابلQTLبرخالف ويروس کوتولگی زرد جو تاکنون . منتقل می شود

به عنوان متحمل، آناليز ژنتيکی آن تحت  Postبا پروژه بررسی های وسيع گندم نوع  . نشده است
برعکس گندم، منداب های مقاوم در برابر ويروس ). Habekuß et al., 2008(بررسی است 

Turnip yellows virus (TuYV)ولی  که قابل انتقال با شته می باشد، نشانگر های مولک 
cosegregierende  مشخص شده است که قابل سلکسيون حفاظت شده مؤثری هستند که مقاومت را به 

طور هدفمندی در پيوند با تغييرات جوی و گسترش سطح زير کشت منداب از اهيمت باالئی برخورد 
  ).Jürgens et al., 2007(دار است 
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ن روش ها اصالح نباتات سنتی را با اي.  شناخته شده است21بيوتکنولوژی راه گشای تکنولوژی قرن 

در اين راستا، اصالح نباتات با کمک . پيشرفت های تکنولوژی نشان گذاری و ژنتيکی باهم پيوند ميدهد

برخالف . روش های ژنتيکی به پايه نوترکيبی ژن ها را با تلقيح های سنتی وسعت بيشتری می دهد

 و تنوع ژنی را در صدها سال با سلکسيون موفق اصالح نباتات سنتی که به زمان بيشتری نياز دارد

شده است، روش های مدرن ژنتيکی همان يافته ها را به سرعت و مؤثرتر و در مدت کوتاه تری در 

مقاالت زيادی در باره کار برد بيوتکنولوژی در گياهپزشکی به . اختيار اصالح نباتات قرار می دهد

  ).von Ttiedeman & Feldmann, 2006(چاپ رسيده است 

تهيه .  بوده است1990تراژن های مقاوم به قارچ گياهان زراعی انگيزه تحقيقاتی گياهپزشکی از دهه 

با وجود موفقيت . مقاومت با ثبات با روش های ژنتيکی چالش جديد کارشناسان بيولوژی مولکولی است

 مقاوم به قارچ به دست های زياد تحقيقاتی و انتقال صفات مقاومت، تاکنون گياه زراعتی قابل کشت

برنامه تحقيقات پايه ای و تهيه تراژن های گياهی مقاوم به قارچ، کمک می کند تا ارتباط . نيامده است

  .  پاتوژن قابل فهم باشد-اثرات متقابل ميزبان

آزمايش های مختلف در اضافه کردن ژن ها نشان می دهد که يا ديواره سلول قارچ از بين می رود يا 

فعال ترکردن دفاع طبيعی گياه در مقابل پاتوژن از . سبب ايجاد فيتوآلکسين ضدقارچ می شوداين که 

ميکروبی با حضور ژن ها مقاوم ) avirulence(ژن های کم آزار ) expression(طريق وارد کردن 

برای کاهش مشکالت پيچيده با در اختيار گذاشتن ترادف ژنوم، در سال های اخير . انجام گرفته است

پيرايش .  بعضی از بيماری ها موفق آميز بوده استدر مبارزه با) R-gene(کاربرد ژن های آر 

)modification ( ژن های آر)R-gene (يا حذف فاکتورحساسيت امکانات ديگری را ارائه می دهد .  

ای تراژن مقاوم به ويروس های گياهی از اين نظر مورد توجه است چون مبارزه شيميايی با بيماری ه

با وجود اين که از نظر گياهپزشکی مقاومت به عفونت ترجيح داده ميشود . ويروسی ممکن نمی باشد

اما در عمل و به علل تجارتی، اغلب ترجيح داده می شود که از انتشار ويروس جلوگيری شود يا قدرت 

يعی گياه در تحمل پذيری گياه تا برداشت محصول در مقابل عفونت ويروسی افزايش يابد يا دفاع طب

راه مناسب در حل دايمی مشکل بيماری های ويروسی ايجاد مقاومت . مقابل عفونت ويروسی بهبود يابد

ايجاد . است) RNA-silencing(يا خاموش کردن ژن بيمارگر ) RNA(اکتسابی با اسيد نوکلئيک 

آزمايش های ايجاد . مقاومت اکتسابی با پروتئين ويروس در گذشته از برنامه های کاری حذف شده است

-R(آنتی بادی های نوترکيبی ژن يا انتقال مستقيم ژن های آر ) expression(مقاومت با وارد کردن 

gene ( از گياهی به گياه ديگر)plant transformation (در مراحل اوليه است. 
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زه های تداوم و داشتن ثبات مقاومت هم در روش های سنتی و هم در بيوتکنولوژی ازمهمترين انگي

درصورت بروز بيماری جديد می توان با تراژن های گياهی با سرعت بيشتری . اصالح نباتات است

  .در مقابل بيماری واکنش نشان داد و مديريت انعطاف پذيری را هم ممکن می سازد

 در تمام دنيا کاشته می 1990گياهان تراژن مقاوم به حشرات مخصوصا ذرت و پنبه از اواسط دهه 

تهيه تراژن مقاوم ذرت به آفت . ر اروپا کاشت اين گياهان ممنوع يا بسيار محدود استد. شود

)Ostrinia nubilalis ( و آفت ريشه خوار غربی)Diabrotica virgifera (در . بسيار مهم است

آينده با کاشت وسيع ذرت در آلمان که به منظور استفاده انرژی انجام می شود به مبارزه با آفات ذرت 

 Btدرذرت های تراژن نسل اول از ژن های انفرادی باسيل تورين جيننسز . ميت بيشتری می دهداه

)Bacillus thuringienses (اين ژن ها توليد سم . به ژنوم گياه منتقل شده است)toxin ( کرده و در

روده حشره و نهايتا پاره شدن روده ) pore formation(موقع تغذيه حشره سبب سوراخ شدن 

)sepsis (در نسل دوم ذرت های تراژن يک مجموعه ای از ژن ها درمراحل مختلف اصالح . می شود

ژن )  pyramidising(يا ) gene-stacking(نباتات به گياه تراژن منتقل شده است و اين روش بنام 

آينده اين روش در اياالت متحده امريکا بسيار رواج دارد و ثبات مقاومت خوبی در . ها ناميده می شود

 يا Cry-Toxinدر فرايند چالش های تازه از پيرايش تهيه توکسين . به اين روش پيش بينی می شود

اياالت متحده آمريکا .  بيشتر مورد استفاده قرار می گيردRNA-silencingساکت کردن اسيد نوکلئيک 

.  تراژن می کنديکی از پيشروترين کشور ها در جهان است که اقدام به تهيه و استفاده از گياهان

 Dow وMonsantoمعروف ترين شرکت های توليد کننده گياهان تراژن در آمريکا، شرکت های 

Agroscienceهستند .  

ميزبان نه بودن به بيمارگر،  دفاع طبيعی و دايمی گياه قلمداد می شود که مکانيزم آن در چهار چوب 

رسی نشان از سيگنال ميکروبی از جدار مدل های در دست بر. تحقيقات پايه ای در دست بررسی است

اين پديده . را می دهند) plasma membrane(مود در ديواره پالسمائی ) receptor(گيرنده های 

اانتقال مکانيزم ميزبان نبودن . سبب هم آهنگی برنامه دفاع طبيعی از نظر موضعی و زمانی می شود

  .آرزوهای علمی پژوهندگان می باشدگياه به گياهان زراعی نه تنها چالش بزرگ بلکه از 

  

  

  ):D. Stahl, K. Schmidt & R. Nehls (قارچبه تراژن های مقاوم 

  

انگيزه اصالح گياهان مقاوم به قارچ افزايش مقاومت و تغيير ندادن در ساير صفات اصالح شده گياه 
 و اولين گزارش از با اين انگيزه برای بهتر کردن مقاومت ازروش های ژنتيکی استفاده شد. می باشد

نشان داد که ايجاد مقاومت به علت تنوع و تعدد قارچ و ) Broglie et al., 1991(نتايج اين کوشش 
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تاکنون هيچ گونه گياه زراعی قابل کشت مقاوم به قارچ ها به بازار . سيکل زندگی آن بسيار پيچيده است
 تحقيقات پايه ای در انستيتوهای دولتی و اما چالش به به داشتن گياه تراژن عالوه بر. عرضه نشده است

رسمی، تحقيقات زيادی هم توسط شرکت های خصوصی بيوتکنولوژی، حفظ نباتات و تهيه کنندگان بذر 
  .در جريان است

 
  :تهيه گياهان مقاوم به قارچ برنامه 

  
. م به قارچ استميزبان راهنمای مسير تهيه گياه مقاو/ نتايج تحقيقات پايه ای اثرگذاری متقابل پاتوژن

-Chitinasen, Glucanasen & PR(ابتدا با وارد کردن بيش از حد ژن های انفرادی دفاع گياه مانند 
Proteine (اقدامات بعدی وارد کردن ترکيبی از ژن های منفرد و . سعی شد مقاومت مؤثر به دست آيد

) degrading (ی سبب نازکوارد کردن بيش از حد ژن ها). Stahl et al. 2006(ژن های مختلط بود 
برای مثال آزمايش توليد . ديواره سلولی قارچ و افزايش مقدار فيتوآلکسين ضد قارچ در گياه گرديد

به توتون را ) تاک( با وارد کردن دو ژن توليد کننده رسوراترول از مو )Resveratrol (رسوراترول
به خوبی ) Botrytis cinerea(در اين آزمايش کاهش عفونت ). Hain et al., 1993(ذکر کرد 

تکرار همين آزمايش در گوجه فرنگی، سيب زمينی و منداب سبب ). Hain et al., 1993(مشاهده شد 
 و مقاله ;Phytophthora infestans) Thomzik et al.,1997کاهش عفونت پوسيدگی فيتوفتورايی 

 Phoma lingam & Verticilliumو کاهش  بيماری های قارچی ) Stahl منتشر نشده ای از
dahliae) مقاله منتشر نشده ای از Stahl (با وجود اين موفقيت ها، مقاومت های به دست آمده . گرديد

 .کافی برای ارائه گياه قابل عرضه به بازار نبود
اثری در  ژن های دفاع گياهی از راه وارد کردن ژن های انفرادی باال بردنروشن شدن اين که  با

اين کار . سعی شد مواد دفاعی گياه را پس از عفونت، فعال کرد در مرحله بعدی  ندارد،افزايش مقاومت
-R(ژن های آر  های مقاوم موجود يعنی وارد کردن ژن های کم آزار ميکروبی با حضور ژنبا 

gene( می بايستی دفاع از عفونت گياه فعال شده باشد صورت گرفت و )de Wit, 1992 ( به شرط
الزمه آزمايش بررسی در مکان عفونت با . ليات تأثيرمنفی در توسعه رشد گياه نگذارداين که اين عم

ويژه پاتوژن می باشد تا عمليات دفاعی پاتوژن محدود به ) promoter(ژن کم آزار تحت کنترل پيشبر 
مناسبی آلترناتيوی طبيعی، پيشبرهای صنعتی هم ) promoter(غيراز پيشبرهای . محل عفونت باشد

 )Stahl et al. 2006(اين بخش به طور کامل در مقاله ديگری . )Rushton et al., 2002 (دهستن
  .شرح داده شده است
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Abb. 1 Herbeiführung einer Hypersensitiven Reaktion durch Coexpression eines R- 
und eines Avr-Gens nach de Wit (1992)  

-Avr و ژن های کم آزارR-gene راه وارد کردن ژن های آر ايجاد واکنش فرا حساسيت از : 1شکل 
gene) de Wit, 1992(  

  
  :استفاده از منابع مقاومت طبيعی برای تهيه گياهان تراژن

  

امروزه تکنولوژی ژنتيک بطور کامل از ابزار اصالح نباتات شده و بايد صفات جدبد و ارزشمند را 
بهبود ترادف يابی ژن گياهان زارعی، امکان شناسايی . هر چه زودتر وارد برنامه اصالح نباتات کرد

-R(چنين امکانی هم در مورد ژن های آر . ژن های انفرادی و همسانه آن ها را فراهم کرده است
gene ( در اصالح نباتات سنتی انتقال ژن های . جود داردومقاومت ويژه قارچ هستند طبيعی که مسئول

ل صفات منفی همراه صفات ارزشمند وجود دارد و بايد با تلقيح آر طبيعی مشکل است چون خطر انتقا
از طرفی ژن های آر تلقيح پذيرو قابل انتقال به انواع گياهان . های برگشتی زياد دوباره حذف شوند

 (Rpi-blb1)آر مؤثر - يک ژنSolanum bulbocastanumبه اين ترتيب توانسته شده در . هستند
 تشخيص و بعد از انتقال به سيب زمينی Phytophthora infestans در مقابل عفونت فيتوفتورايی

 ,.Song et al(بدون توجه به نژاد گياه سيب زمينی در مقابل عفونت فيتوفتورا مقاومت نشان داد 
2003; van der Vossen et al., 2003.( با استفاده از اصالح نباتات سنتی توانسته شده مقاومت را 

 داد اما مشخصات و صفات زراعی سيب زمينی جديد قابل پذيرش، لذا پس به سيب زمينی انتقال
 سال از اصالح نباتات سنتی هيچگونه سيب زمينی اصالح شده قابل عرضه به 40ازگذشت  

با اين عدم موفقيت و برای يافتن مقاومت ). van der Vossen et al., 2003(بازاروجود ندارد 
مينی، ژن های سيب زمينی های وحشی مورد بررسی قرار گرفت مطلوب در مقابل فيتوفتورای سيب ز

)Fry, 2008 .( نتيجه اين بررسی ها شناسايی نژاد های جديدی از قارچP. infestans بود که ژن 
 که به )R-gene(و به اين ترتيب شناسائی يک ژن آر ) Fry, 2008(را شکست ) Rpi-blb1(مقاومت 

.  عمل نمايد، به دور انداخته شدP. infestans خود را در مقابل تواند به طور دايم و مستمر مقاومت
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 را شناسايی کند و بتواند پاتوژن را پيرايش کرده و سبب P. infestansآر بايستی يک فاکتور -ژن
چون پاتوژن دارای . ان شود) vitality(يا کاهش نيروی تندش ) virulence(کاهش پرآزاری 
است و می تواند متابوليزم گياه و قدرت دفاع پاتوژن را به نفع  )repertoire(ذخاير زيادی از 
يا   stacking( احتمال چنين فرضی وجود ندارد و راه چاره پشته سازی . پاتوژن تغيير دهد
pyramidising (آر در لينه -ژن های)line (پاتوژن می بايستی مولکول های .مورد نظرا ست 

 به 2شکل . مت افزايش دهد يا از کاهش آن جلوگيری کندمؤثر را پيرايش داده و احتماال مقاو
  .طور اجمال پسته سازی ژن های آر را نشان ميدهد

  

R1

Genotyp 1 Genotyp 2 Genotyp 3 Genotyp 4

R2 R3 R4

Klonierung einzelner R-Gene aus unterschiedlichen Arten/Varietäten

R1 R2 R3 R4LB RB

Pyramidisierung der Gene auf einer T-DNA

Transformation in Elitelinie

Elitelinie mit breiter, 
dauerhafter Resistenz

 
  گياهان و گونه های مختلف روش ژنتيکی لينه آر -ژن های) stacking(پشته سازی  : 2شکل 

LB :  سمت چپ ترادف های چپ)T-DNA ( ،RB : ت ترادف راس)T-DNA (  
  همسانه سازی ژن های انفرادی از واريته های مختلف: رديف باال
  T-DANNژن در ) pyramidising(پسته سازی : رديف دوم
  انتقال به لينه مطلوب: رديف سوم
  لينه مطلوب با مقاومت دائم: رديف آخر

  
ت که در آن هيچ ازمزايای اين سيستم در مقايسه با اصالح نباتات سنتی تميز بودن ترادف ها اس

)linkage drag ( منتقل نمی شود و ضرورتی هم به تلقيح های برگشتی در حذف صفات منفی و زايد
غيرخودی در ژنوم گياه برده نمی شود،  )DNA(هيچ ) Cisgenesis(چون با کاربرد . وجود ندارد
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ن آن خيلی کوتاه کم و زما) deregulation(يابندگان اين سيستم اميدوار هستند پروسه آزاد کردن 
با شکستن منبع مقاومت بتدريج يک منبع مقاومت جديدی مورد استفاده قرار می گيردو . ترخواهد بود

. اين پديده موقعی عملی است که تعداد زيادی از ژن های همسانه مقاوم در محيط وجود داشته باشد
الزم  Agrobacterium گياه وجود آگروباکتريوم) transformation(عالوه برآن در روش تبديل 

است چون برای هر کدام از ژن های آزاد شد بی نشان، جداگانه تبدبل بايد صورت گيرد اين کاربرد در 
حال حاضر فقط در سيب زمينی ممکن است چون در آن مقدار زيادی تبديل مؤثر وجود دارد ولی در 

  .ثر تبديل شوندسايرگياهان زراعی مهم ديگرمانند گندم نمی توانند بحد کافی و مؤ
  

  :R-geneآر-ژن های) modification(پيرايش
  

با وجود اين که ژن ها مسئول مقاومت . آر بيشتر گياهان بشدت محفوظ وحفاظت شده است-ساختمان ژن
-NBS رمزگذاری پروتئين نوع حوزهR-geneدر مقابل خيلی از بيمارگرها هستند، همسانه های 

LRRکارکرد عمل اين پروتئين ها روشن نيست اما گمان . يزی می کنند را به عهده دارند يا برنامه ر
شناسايی عملکرد، الزم به .  سهيم باشندLRRمی رود در تغيير و شناسايی عمل مولکول های حوزه 

 غيرمستقيم هم انجام شود) guard Hypothse(شناسايی مستقيم نيست بلکه می تواند طبق تئوری 
)Innes, 2004  .( ژوهندگان  پ2006درسالFarnham and Baulcombe حوزه LRR مربوط به 

Rx-Proteinپروتئين .  سيب زمينی را متاژن کردندRx نوع مخصوصی از پوشش پروتئين ويروس 
  که دارای PVX را شناسايی ودر مقابل ويروس potato virus X (PVX) ايکس سييب زمينی

 تهيه شده با روش های ژنتيک مولکولی توانست جهش يا موتانت. پروتئين مذکور بود مقاومت نشان داد
 ، نوع ديگری از پروتئين ويروس کامال ديگر که PVXغير از شناسايی پروتئين پوششی ويروس 

آينده نشان خواهد داد، در صورت توسعه ويژه گی .  داشته را هم شناسايی کند PVXنسبت دور با 
Rx-Proteinپيچيده ای مثل قارچ ها هم امکان پذير است يا  اجرای چنين اقدامی در مورد اورگانيزم 

  .نه؟
  

  :حذف فاکتور حساسيت
  

در جو، مربوط به مقاومت  -mloموتاسيون هموزيگوت ژنگاه جهش يا سال ها است که معلوم شده 
چون چنين . است) Blumeria graminis f.sp hordei( نژاد ويژه ای از جو در مقابل سفيدک جو

ن پيدا نشده است، گمان برده می شود که مربوط به يک ژن ويژه جو باشد  مقاومت در ساير گياها
در ساير گياهان هم شناسايی شده ) homogogous genes(باوجود اين که ژن های همانند يا خودی 

گمان می رود .  در ترکيبات جداره سلولی جو وجود داردMLOپروتئين ). Panstruga, 2005(اند 
 & Panstruga, 2005; Eichmann(فونت خود نياز به اين پروتئين دارد سفيدک جو برای تکميل ع
Hückelhoven, 2008 .( به تازگی ثابت شده است کهArabidopsis thaliana هم دارای موتاسيون 

 است و Arabidopsis در ژنوم )mlo homogogous 15(  ژن همانند 15 که يکی ازAtMlo2ژن 
مقاومت نشان می دهد  Arabidopsis thaliana تمام انواع گياه در مقابل عفونت بيماری سفيدک در

)Consonni et al., 2006 ( اين نتيجه درArabidopsis سبب شد که در ساير گياهان دی کوتيلدون 
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سفيدک وجود ) recessive(در گوجه فرنگی و لپه ژن مقاوم . هم موتاسيون مشابهی را جستجو کرد
در گوجه فرنگی مقاومتی . )Humphry et al., 2006( هستند ر جو د mloدارد که شبيه ژن مقاوم 

از موتاسيون مغلوب در به اثبات رسيده است که ناشی ) Oidium neolycopersici(در مقابل سفيدک 
به  mloبه اين ترتيب ژنگاه ). Bai et al., 2008( است) mlo) mlo-homologousژنگاه همانند 

ل قارچ های سفيدک است لذا می توان در ساير گياهان زراعی هم طور کلی مسئول حساسيت در مقاب
در حالی که با اصالح نباتات سنتی می شود به راحتی . موتاسيون ژنگاه مغلوب را جستجو کرد

انجام داد در مورد گياهان  diploidرا درگياهان  homognousموتاسيون های مغلوب همگن 
polyploid  وautopolyploid با کمک روش های ژنتيکی برای مثال با روش خاموش .  مشکل است

  .می توان ژن مسئول را حذف کرد) gene silencing( سازی
 

  :)M Varrelmann(تراژن های مقاوم به ويروس 
 

ويروس های گياهی به تعداد زياد و با تنوع ژنتيکی به گياهان زراعی حمله کرده وسبب خسارت 
جهان پس از خسارت ناشی از قارچ ها، در درجه دوم اهميت اقتصادی آن ها می شوند، در سرتاسر 

چون برای مبارزه با ويروس های سموم . قراردارند و سبب کاهش کيفيت و مقدار محصول می شوند
شيميايی وجود ندارد در مبارزه با آن ها بايد سعی در کاهش عفونت ناقل ويروس ها، استفاده از مواد 

 Haddidi et( به حذف يا محدود کردن ميزبان های واسطه شد گياهی عاری از ويروس و مبادرت
al., 1998.( لذا داشتن گياهان عاری از ويروس از نظر مبارزه با آن ها اهميت بسيار بااليی دارد .

برای استفاده از منابع طبيعی و وحشی مقاوم موجود زراعی و غيرزراعی بايد آن ها را سلکسيون و 
ين کار نياز به وقت زياد، سرمايه گذاری و برنامه ريزی وسيع اصالح ا. قابل عرضه تجارتی کرد

با وجود اين که از نظر گياهپزشکی مقاومت، در مقابل عفونت ترجيح داده می شود، اما . نباتات را دارد
در تجارت، تحمل پذيری در مقابل عفونت تا برداشت محصول، به افزايش ايمنی در مقابل ويروس های 

پايداری مقاومت طبيعی از يک طرف ممکن است در مقابل جدايه يا ايزوله .  داده می شودگياهی ترجيح
ويروس ازبين برود و از طرف ديگر بستگی به پيدايش موتاسيون بيولوژيکی پاتوژن ها، نبودن انوع 

  ).Roossinck, 1997(مقاومت و تعداد ژن های مقاوم دارد 
  

  :RNA-silencing و RNAايجاد مقاومت با 
  

 سال قبل يعنی آغاز توسعه بيوتکنولوژی گياهی و ويروس شناسی مولکولی يک امکان ديگری 20از 
تمام گياهان دارای سيستم مقاومت . برای تهيه گياهان تراژن مقاوم به ويروس به وجود آمده است

 اسيد  را دارند که برای مقابله باRNA-silencingخاموش کردن اسيد نوکلئيک ) adaptive(پذيرشی 
مانند تکثيرويروس  dobel-RNA (RNA)(نوکلئيک متجاوزهستند و از اسيد نوکلئيک دورشته ای 

به وجود می آيند وبه جای يک ترادف ويژه در ژنوم ويروس قرار گرفته و ايجاد مقاومت می کنند ) ها
)Baulcombe, 2004.(خاموش  ای – ان -اگر اسيد نوکلئيک ويروس به گياه تراژن منتقل شود، آر

 به وجود RNAاز عفونت ويروس جلوگيری و مقاومت اکتسابی ناشی از ) RNA silencing(سازی 
اين روش امکان می دهد مشکالت زياد بيماری های ويروسی را درتوليدات کشاورزی حل . می آيد
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ای ترادف يابی در ايزوله های يا جدايه ه%  10آزمايش ها نشان داده است که حتی با اختالف . کرد
غيراز آن اين روش بسيار پايدار است و ). Prins, 2003(ديگر ويروس بازهم مقاومت مؤثری دارند 

روش های مقاومت . می توان در هزينه مبارزه شيميايی با ناقل های ويروسی صرفه جويی کرد
  ای، با وجود بهبود تکنيک جای ساير روش تراژن مانند مقاومت اکتسابی از- ان-اکتسابی از آر

از ترادف های غير ) ca. 400 bps(در اين روش قطعات کوچک . پروتئين ويروس را گرفته است
قابل تبديل از منشاء ويروسی را با موفقيت برای توليد مقاومت بکار برده اند که با قرار گرفتن کنار هم 

 dsRNAغير از آن با  مکمل شدن خودکار ) Jan et al., 2000(مقاومت مضاعف ايجاد می شود 
 Smith et(برخواسته از ويروس، فنوتيب های مقاوم ويروس با مقاومت باالئی را درست می کنند 

al., 2000 .(ان -باروش تهيه مقاومت مضاعف در گياهان تراژن خطر کاهش اثر خاموش سازی آر–
يعنی کاهش ) (Moissiard & Voinnet, 2004(نيز مورد بحث است ) RNA silencing(ای 

 ,.Mitter et al(رمقابل ويروس های خيلی پرآزار ديگر مقاومتی وجود نخواهد بود د) مقاومت
پايداری مقاومت در صورت خطر نوترکيبی ويروس های گياهی در پيوند با تغيير صفات آن ). 2003

 با پيرايش RNAيک نوع جديد از مقاومت اکتسابی از ). Tepfer, 2002. (هنوز بررسی نشده است
شبيه اسيد نوکلئيک گياه ) Mikro RNAs( نوکلئوتيد 25-20لف ويروس به طول مصنوعی و تراد
 در تنظيم منفی ژنی مخصوصا پروسه توسعه miRNAsالبته ). Niu et al., 2006(درست شده است 

با اين روش می توان خطر نوترکيبی اسيد ريبونوکلئيک را تا حدودی . گياه نقش مهمی بازی می کنند
  .کاهش دارد

ن با وجود باال بودن مقاومت در اين روش و امکان استفاده معمولی از آن در تمام گونه های تاکنو
 پس از کشف اين 1990در دهه . زراعی قابل تبديل، کاربرد عملی وسيع از آن به عمل نيآمده است

ا روش، مجوز کشت تعداد زيادی از گياهان تراژن مقاوم به ويروس به طور آزمايشی در مزارع امريک
امروزه تعداد کمی از گونه های تراژن مقاوم به ويروس که مقاومت اکتسابی از پروتئين . داده شد

گياهان زراعی تراژن مقاوم به  ويروس که کاشت آن ها . ويروس را دارند، اجازه کشت يافته اند
دم دليل ع). http://www.nbiap.vt.edu/, Zugriff Juli 2008(اقتصادی باشد بررسی شده اند 

تاکنون در اروپا کاشت گياهان تراژن و محصول غذايی . استفاده تجارتی از اين روش ها متقاوت است
از طرف ديگر هنوز خطرات بيولوژيکی مانند . يا دامی آن ها، مورد استقبال قرار نگرفته است

آن بررسی نوترکيبی ويروس ها که پايداری مقاومت را زير سئوال می برد وجود دارد و بايد جزئيات 
  ).Tepfer, 2002(شود 

  
 :روش های ديگر تهيه مقاومت

 
 که آزمايش های RNAعالوه برايجاد مقاومت در تراژن ها، مکانيزم ديگر ايجاد مقاومت اکتسابی از 

آن موفق بوده است، وارد کردن ترکيبی از آنتی بادی می باشد که از نظر فيزيکی پروتئين ويروس را 
). Tavladoraki et al., 1993(ين طريق از تکثيرويروس جلوگيری می کند به خود وصل کرده و بد

 عمل نمی کند برای اين که قابل پيش بينی نيست که آنتی بادی “RNA-silencing„اين روش به مثل 
در پروسه سيکل ويروس دخالت دارد و در بيشتر مواقع بايستی اثرگذاری آنتی بادی ها در ايجاد 

 هائی شناسائی شده اند که اساس R-geneدر بيشتر گونه های گياهان . يون شوندمقاومت بايستی سلکس
مقاومت خود را در خارج از گياه به شکل فراحساسيت نشان می دهند و از انتشار عفونت ويروس در 
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اين ژن را نه تنها می توان با ). Soosaar et al., 2005(گياه به طور سيستميک جلوگيری می کنند 
تات سنتی به گياهان زراعی پرمحصول انتقال داد، بلکه می توان آن ها را ايزوله کرده و با اصالح نبا

.  با حفظ مشخصات ، انتقال دادheterogenousروش های ژنتيک فرا گونه ای در گونه های ناهمگن  
مان  با تبديل گياهی يک آلترناتيو جالب در اصالح نباتات سنتی است زيرا زR-geneانتقال مستقيم 

خصوصيات فرا گونه ای قابل پيش بينی نيست چون ايجاد مقاومت . اصالح را خيلی کوتاه تر می کند
وجود زنجيره . موجود و اثرات آن است) Messenger(موفق آميز احتياج به انتقال سيگنال مواد پيک 

وده است حتی و عملکرد آن تاکنون در گونه های ديگر قابل پيش بينی نب) transduction(ترارسانی 
 در محدوده يک خانواده گياهی نشان R-geneاگر به طور آزمايشی کارکرد آن به عنوان ضد ويروس 

از امکانات ديگر تهيه مقاومت در مقابل ويروس در ). Whitham et al., 1996(داده شده باشد 
  . توان نام بردرا می dsRNAگياهان تراژن وارد کردن پروتئين غيرفعال ريبوزوم و آنزيم نکلئوآز 
دارای مزايا و .  بوده استRNAاز مقاومت های ايجاد شده با ژنتيک، بهترين آن مقاومت اکتسابی از 

 polygnic(يا پلی ژن ) monogenic resistance(معايبی نسبت به تهيه مقاومت از منوژن  
resistacne (ن مستقيما در مقاومت ويروسی تراژن را می توا. با روش اصالح نباتات سنتی است

اگر مقاومت طبيعی پلی ژن و فاکتورديگر آن مشخص نباشد، با وجود . گونه مورد نظربه کار برد
کارهای سلکسيون زيادی بايد انجام شود تا صفات يا ) Biotest(نشانگرهای ژنتيکی يا آزمايش زيستی 

ن که مقاومت ويروس با وجود اي. فاکتور های انفرادی از دست نرود و پلی ژن ها ضعيف تر نشوند
کاهش داد اما در نسل های بعدی بايد با تلقيح سنتی و ) locus(تراژن را می توان فقط به يک ژنگاه 

آزمايش زيستی مؤثربودن مقاومت را بررسی کرد،  برای اين که در هيچ کدام از مقاومت های تراژن 
 نسل بعدی نمی شود پيش بينی مقاومت را نه می توان در گياه ) functionality(ويروسی کارکرد 

  .کرد
  

  :پايداری مقاومت در گياهان تراژن
  

بررسی پايداری و دوام مقاومت در مقابل ويروس هم در مورد روش های سنتی و هم در مورد 
بيوتکنولوژی يکسان است چون با کاشت گياه مقاوم هرکدام از عوامل مقاومت در مقابل سلکسيون 

اشتباه غير مؤثر بودن در ، يک RNAدر مقاومت اکتسابی از . ندجمعيت ويروسی تحت فشار هست
در مقاومت تهيه شده با روش . ترادف ها وجود دارد) divergence(بستگی به واگرايی % 10حدود 

ناپايداری مقاومت بستگی به يک موتاسيون دارد و ) monogenic resistance(سنتی از مونوژن ها 
هيچ آماری در مورد سلکسيون مجدد گونه های . از بين می روددر آن صورت مقاومت ايجاد شده 

دوباره حساس شده چه با روش سنتی و چه با روش بيوتکنولوژی مقاوم شده بودند، وجود ندارد و نمی 
اما روشن است که در روش های تراژن، می توان زودتر به جدايه . شود در اين مورد اظهار نظر کرد

ن داد تا با اصالح نباتات سنتی و در اين جا يک مديريت انعطاف پذير های جديد ويروس واکنش نشا
  .اجری اين برنامه را ممکن می سازد
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   :ارزشييابی کلی
 

به طور کلی می توان گفت که روش های شرح داده شده تسهيالتی در تهيه مقاومت ويروس نسبت به 
  را با روش تهيه RNAتسابی از اگر تهيه مقاومت با روش اک. روش های سنتی ايجاد کرده است

 ساده تر و مطمئين تر است اما ايجاد مقاومت RNA مقايسه کنيم روش اکتسابی از R-geneمقاومت با 
به .  طبق اطالعات امروزی تحقيقات، خطرات و ريسک زيست محيطی کمتری داردR-geneبا انتقال 

س، کمتر مقاومت خود را از دست داده اند طور کلی مقاومت ايجاد شده در گياهان تراژن مقاوم به ويرو
  .و تاکنون ويروس های تغيير يافته هم مشاهده نشده است

  
  ):J Moeser(گياهان تراژن مقاوم به حشرات 

  
اين گياهان .  معمول شده است1990کاشت گياهان زراعی تراژن مقاوم به حشرات از اواسط دهه 

ی و در يک مورد گوجه فرنگی تبديل شده است بيشتر شامل ذرت و پنبه و کمتر شامل سيب زمين
)dbase/com.agbios.www.( چون گياهان تراژن ذکر شده غيراز ذرت کمتردر اروپا اهميت 

در ذرت مقاومت در مقابل پروانه . دارند لذا در اينجا به توسعه مقاومت در ذرت می پردازيم
)Ostrinia nubilalis Hübner ( و سوسک ريشه خوار ذرت)Diabrotica virgifera 

virgifera LeConte (اين آفات در نوع ذرت . ايجاد شده است)Corn Belt ( در آمريکا وهم در
-Cryبرای مبارزه با آفت پروانه و ساير آفات ذرت، توکسين . قسمت هايی از اروپا انتشاردارد

Toxineاز انواع اين توکسين ها می توان . ست در گياه ايجاد شده اCry 1Ab، Cry 1Ac ،
mCry1A.105 ، Cry 1F ، Cry 1Fa2 ، Cry2Ab ، Cry 9Cتوکسين های ديگری .  را نام برد

 ، برای مبارزه با آفت ريشه خوار Cry3Bb1 ، Cry34Ab1 + Cry35Ab1 ، mCry3Aمانند 
  .ذرت با موفقيت در گياه کاشته شده و پيرايش داده اند

 
  :گياهان تراژن نسل اول

 
 را ايزوله  Bacillus thuringiesis (Bt)در آغاز اصالح گياهان تراژن، يک ژن انفرادی از باسيل 

و با تهيه همسانه از آن، با يک ابزار تفتگ مانندی آن را به گياه شليک می کردند در روش ديگر 
اين ژن ها در گياه توليد . تقل می کردند را به ژنوم گياه منAgrobakterium tumefaciensازباکتری 

چون ساختمان توکسين به شکل کريستال است آن را با سه .  می نمودCry-Txoxineسم يا توکسين 
در صورت تغذيه حشره از گياه آنزيم های پروتئاز روده حشره فعال شده . کوتاه کرده اند) cry(حرف 

تجمع سم سبب سوراخ شدن روده ). Moeser, 2006(و سم را در ديواره روده متمرکز می کنند 
)pore formation (احتمال داده می شود که به علت عدم جذب غذا از روده الرو های . می شوند

آزمايش های . حشره از گرسنگی می ميرند يا اين که علت مرگ الرو ها اثر سم باکتريايی است
اما .  به تنهايی عامل مرگ حشره نمی باشداستعمال آنتی بيوتيک نشان داده که ايجاد سوراخ در روده

 ,.Broderick et al(مسئول مرگ حشره می باشد ) sepsis(گسترش بعدی سوراخ ها به پاره گی آن 
اگر در اين وضعيت با عفونت . اين پاره گی در اثر عفونت روده به باکتری به وجود می آيد). 2006
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شره می تواند زنده بماند و سوراخ های ايجاد شده سبب باکتريايی روده با آنتی بيوتيک مبارزه شود، ح
  .مرگ حشره نمی شود

در حالی که فقظ به  گياهان تراژن نسل اول در اروپا مجوز کشت داده شده است، کشاورزان آمريکايی 
 پيدا کردن 21در چند سال قبل مهمترين چالش قرن . در حال کشت نسل دوم گياهان تراژن می باشند

يا استفاده از مجموعه چند ژن بوده است ) gene stacking) Pyramidisierung نیپشته سازی ژ
)Halpin, 2005 ( و تعداد گياهان مقاوم به 21  تعداد گياهان تراژن چند ژنی 2008امروزه در سال  

 ).dbase/com.agbios.www( نوع می باشد 14حشره تبديل شده با يک ژن انفرادی  
 

  :گياهان تراژن نسل دوم
  

گياهان زراعی مقاوم به حشره که تبديل آن ها با  بيش از يک ژن به دست آمده بودند دارای محصول 
دليل اين پديده تلقيح سنتی هر دو والدين گياه بود و . کمتر و قابل رقابت با گياهان مقاوم يک ژنی نبودند

 با سلکسيون هر دو ژن والدين همراه F1در نسل اول . ای يک ژن تبديلی بودندهر کدام از والدين دار
اين مشکل با . گياه بودند و در نتيجه محصول اين هيبريد ها کمتر از محصول گياهان غيرهيبريد بودند

  .تکنيک های جديد برطرف شد
 چند ژن در  تجمعYieldgard VT (VT = vector technology( در روش های جديد برای مثال 

گياهان به دست آمده با اين روش دارای محصول بيشتر و . يک کاست ژنی را ممکن ساخته است
منتقل ) promotor(اغلب اين ژن ها با يک پيشبر . مقاومت آن ها در مقابل حشره نيز با ثبات تر است

 Cry( مثال توکسين هايی وجود دارند برای. در گياه می شود expressionو آن سبب يک نواختی 
1Ab against Lepidoptra ( که فقط در محدوده طوقه يعنی در سطح خاک به پروانه ها اثرگذار

 Diabrotica virgifera(برعليه ) Cry 3Bb(ساير توکسين ها برای مثال توکسين . هستند
virgifera LeConte (سين در اين جا اين سئوال مطرح می شود که اين توک. در ريشه اثرگذار هستند

در آمريکا . ها در ريشه چقدر از نظر ايمنی سالم هستند و بايد در مورد ايمنی آن ها بيشتر بررسی شود
بطور معمول ) time stack-3(برای مبارزه با پروانه ذرت از گياهان سه مرتبه تبديل شده با ژن ها 

  .استفاده می کنند
 

  :Cryپيرايش توکسين های کريستال 
  

-Chimera(اين پروتئين های خيالی .  می باشدCry-Toxine، پيرايش سم های از پيشرفت های ديگر
Proteine ( اغلب از نتيجه جابجائی از حوزه ژنی بدست آمده اند که در آن پايه)domain(  سم های

از مزايای مهم . اين عمليات سبب افزايش سّميت می شود. کريستال از ژن های مختلف ترکيب شده اند
ديواره سلول های ) receptor(تغييرات در توانايی توکسين در جذب به پذيرنده های ديگر پيرايش 

با روش پيرايش کريستال ها تغيير مقاومت در حشرات در مقابل . روده حشره است) Epithel(سلولی 
  .توکسين های اوليه خنثی شده و حشرات نمی توانند اثرتوکسين های پيرايش شده را کاهش بدهند

) traits(ه امکان ايجاد مقاومت در حشرات در مقابل ذرت تراژن با يک صفت حشره کشی در پاسخ ب
يا ) Glyphosat(و امکان به وجود آمدن مقاومت درعلف های مزرعه در مقابل علفکش 
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)Phosphinothricin (برای مثال ذرت . رقابت بين شرکت های توليد کننده را به وجود آورده است
که دارای يک صفت ) Monsanto and Dow Agroscience(ی شده به نام تراژن ازآمريکا معرف

و تحت نام ) Monsanto & Dow Agroscience, 2007(حشره کشی شرکت مذکور را دارد 
است که در حال حاضر دارای ) traits( صفت حشره کشی 8دارای ) ™SmartStax(ديگری به نام 

 ژن توکسين زا برعليه پروانه ذرت 3باشد که می ) stacking(بيشترين تعداد پشته سازی ژنی 
)strinia nubilalis Hübner ( ژن توکسين زا بر ضد سوسک غربی ريشه ذرت 2و )Diabrotica 

virgifera virgifera LeConte ( شرکت های توليد کننده برای .  ژن با خاصيت علفکشی است3و
، )Herculex® I (Cry 1F(انند هر کدام از اين خاصيت ها اسامی خاصی تعيين کرده اند م

)Herculex RW Cry34Ab1 + Cry35Ab1( ،)Yieldgard VT Rootworm/RR2™ 
Cry3Bb1 and Glyphosat-Tolerance-Gene( و ژن متحمل نسل دوم ،)RoundupReady2( 

) ®Yieldgard VT Pro™) mCry 1A.105 und Cry 2Ab( ،)RoundupReadyو 
نتايج . صفات متحمل علفکشی و حشره کشی نسل اول را دارندهر دو دارای ) ®LibertyLink(و

  . منتظر بود2010  و متغييرهای آگرونومی را می توان تا سال traitsمؤثر به اين صفات حشره کشی 
آيا در ارتباط به داخل کردن چندين ژن به گياه در مديريت مقاومت حشره اثر گذاشته است يا نه هنوز 

اما کامال . که برحسب محيط حيات حشره برنامه ريزی ديگری الزم باشدامکان دارد . روشن نيست
درمقابل ژن های مقاوم  Helicoverpa zeaروشن است که برای مثال جمعيت بعضی از حشرات 

 حشره نفطه )trait(از طرف ديگر در مقابل فقط يک ژن و يک صفت حشره کشی . افزايش يافته اند
 ,.Tabashnik et al(يت آفات را تحت فشار قرار می دهد ضعف نشان می دهد و سلکسيون جمع

2008.(  
  
  

  :)RNAبازدارنندگی  (RNAiروش 
 

-RNA( ويروس با کمک بازداشتن فعاليت اسيد نوکلئيک عفونتکشف ممانعت از تکثير يا 
interference( شگفتی آفريد و يک روش آلترنايتو در مقابل ژن های باسيلی )Bt-genes  ( پيدا شد

)Gordon & Waterhouse, 2007 .( ممانعت از تکثير ويروس مدت ها است که ابزار تجزيه و
هم ناميده ) gene-silencing(اين فرايند طبيعی که خاموش کردن ژن . آناليز ژنوم گياهان شده است

می شود  سبب ممانعت از تکثير ژن های مخصوصی می شود که فراگمنت های اسيد نوکلئيک 
)RNA (نسخه برداری اوليه مختلف با )transcription ( يا با نسخه برداری ثانونی)post-

transcription ( در سطح کروماتين)chromatin (در فرايند  پيچيده . جمع می شوندRISC 
)RNA-induced silencing complex  ( تا 21واحد های کوچک اسيد نوکلئيک به اندازه تقريبی 

ناميده ) Dicer(اين فرايند به نام . جدا می شوند) dsRNA( های دوال  نکلئوتيد، از اسيد نوکلئيک23
به فراگمنت های اسيد ) Argonaute2 (2نکلئوتيد ها باکمک آنزيم نکلئوآز پايانی آرجونات . می شود

 micro-RNA (miRNA) يا )siRNA) small interferring RNAنوکلئيک های يک رشته ای 
) mRNA(با شناسايی اورگانيزم هدف دراسيد نوکلئيک های پيک  های پايانی RNA .در می آيند

 2ارگانيزم مورد هدف متراکم می شوند و مجددا باکمک آنزيم نکلئوآز پايانی آرجونات 
)Argonaute2 (به اين ترتيب از آنزيم های همسانی جلوگيری . در قطعات هم اندازه بريده می شوند
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از مدت ها پيش با . مقابل ويروس نقش بزرگی را بازی می کنداين فرايند در دفاع گياه در . می شود
موفق شده اند از توليد  Tribolium castaneum در dsRNAتزريق اسيد نوکلئيک های دوال  

همين ). Ober & Jockusch, 2006(جلوگيری کنند ) mRNA(نوکلئيک های پيک قطعات اسيد 
ای  نشاندار با تزريق جلوگيری کنند از ژن ه موفق شدند  Acyrtosiphon pisumطور در 

)Jaubert-Possamai et al., 2007 .( در مورد نماتود ها هم معلوم شده است که با خورانيدن
dsRNA به هدف های مورد نظر رسيده اند )Timmon & Fire, 1998 .( به تازگی از راه تغديه
dsRNA  شوند به هدف های مؤثری نايل در مورد حشرات هم موفق شده اند)Mao et al., 2007; 

Baum et al., 2007 .( در موردHelicoverpa armigera ژن های Cytochrom P450 
Monooxygenaseپروتئين ويژه .  را هم موفق شده اند در اثر جذب مواد گياهی تراژن انسداد کنند

)CYP6AE14 ( سبب می شود کهHelicoverpa armigera گياه پنبه  در)Gossypol Level (
خاصيت خود را بکلی  با حذف ژن پروتئين، Gossypolبدون صدمه خوردن  زنده بماند و قسمت 

در بسياری از گياهان مواد شيميايی بسياری سبب دفاع گياه از ). Mao et al., 2007(ازدست می دهد 
، P450(حمله حشرات می شود، در ضمن حشرات هم مواد شيميايی دفاعی توليد می کنند برای مثال 

Glutathione-S-Tranferase ،Carboxylesterasen .( روی اين اصل امکانات زيادی وجود دارد
در مبارزه با سوسک ريشه خوار ذرت . مجددا حشرات را به مکانيزم دفاع طبيعی گياه حساس کرد

در اين جا از ژن هايی استفاده شده ). Baum et al., 2007( با موفقيت اجرا شده است RNAiروش 
ت که در متابوليسم معمولی نقش مهمی داشته اند و به اين ترتيب هم از اسيد نوکلئيک پيک اس
)mRNA (آوندیو هم ازآنزيم  ATPase) V-ATPase ( و هم ازα-tubulinجلوگيری شده است  .

را فراهم می کردند، ممکن شده ) dsRNA(اين عمليات هم با تغذيه مصنوعی و هم با گياهان تراژن که 
خسارت .  آمار برداری خسارت کمتری در ريشه گياهان تبديل شده نشان داد در مقايسه با کنترلاست و

اين آزمايش کاربرد مهم .  را داشته باشد.Bt-event MON 863می توانست چيزی شبيه اثر باسيل 
آزمايش هائی هم در ويژه گی کاربرد تکنيک . اين تکنيک در کشت ذرت را در آينده نشان می دهد

RNAi و اثرگذاری آنزيم )V-ATPase (درWCR Leptinotarsa decemlineata اندازه گيری 
و ) V-ATPase A(از % 83 انتهايی  به مقدار  يابی برای رسيدن به ترادف در ترادف. شده است

 برابر مصرف می شد تا در حشره 10 می بايستی بيش از  (V-ATPase E)از% 79يا
Leptinotarsa decemlineata  50مرگ حشره به حد) %LC50(اغلب پاسخ به .  برسدRNAi در 

-V(برای مثال اندازه گيری آنزيم . بافت های محلی بوده و در آنجا هم اندازه گيری شده است
ATPase ( در رودهWCR . آزمايش هايی با بررسی تمامی ژنوم در دست اجرا است که پاسخ

در صورتی که ). Tomoyasu et al., 2008( روشن شود Tribolium در RNAiسيستميک به 
 .ترادف هايی شناخته شوند می توان آن ها را در ساير آفات هم به طور هدفمندی به کار برد

  
  ):none host resistance)(D. Scheel(نوع مقاومت در ميزبان نبودن 

 
 که در مقابل تمام گونه هايی از گياهان وجود دارد. اغلب بيمارگر ها دارای ميزبان های محدودی هستند

چون خيلی کم اتفاق می افتد که بيمارگر طيف ميزبان خود . نژاد های يک گونه  بيمارگر مقاوم هستند
را گسترش دهند، مقاومت غير ميزبانی با ثبات ترين و مدام ترين شکل دفاع عفونی گياه قلمداد می 
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در ) evolutionary(ول يک مدل متح) Jones & Dangl, 2006(براساس اطالعات امروز . شود
، )base(، مقاومت پايه ای )none host resistance(رابطه سه پديده يعنی مقاومت در ميزبان نبودن 

طبق اين مدل گياهان در چهارچوب . پيدا و توسعه يافته است) host resistance(و مقاومت ميزبان 
 plasma(واقع در جدارپالسما ) receptor(مقاومت غير ميزبانی، بيمارگرها را به کمک پذيرنده های 

membrane(  برای سيگنال عادی ميکروبی PAMPs) pathogen associated molecular 
patterns ( شناسايی می کنند)Zipfel, 2008 .( اين شناسايی سبب فعال شدن شبکه سيگنالی تراسانی

)signal transduction (ر مکانی و زمانی برنامه دفاعی ويژه پذيرنده ها می شوند، اين مجتمع از نظ
معروف ) PAMP-triggered immunity (PTI که به نام  و به کار می اندازد ) initiate(را تنظيم 

به ) effectors(بيمارگر در عفونت موفق، با وارد کردن مؤثره ها ). Jones & Dangl, 2006(است 
 بيمارگر به گياه  تسلط پيدا کرده و آن را سلول ميزبان واکنش دفاعی آن را از کار انداخته در نتيجه

در اين حالت در ميزبان برحسب نوع ). effector-triggered susceptibility, ETS(بيمار می کنند 
شناسايی اکتسابی پذيرنده های ويژه . باقی می ماند) base resistance(آن درجه ای ازمقاومت اساسی 

-effector(ی دهند فعال شده و از ترکيبات متعدد دفاعی  به ميزبان امکان مeffectorهرکدام از 
triggered susceptibility, ETS .( اين مقاومت ميزبان البته مؤثر، . کندخود را دوباره بازسازی

  .اما بی ثبات می باشد چون بيمارگر آن را به سرعت شکسته و از بين می برد
غيرميزبانی به گياهان زراعی بسيار مورد توجه با توجه به اين اساس احتمال امکان انتقال مقاومت 

 است، از مدت ها فيزيولوژی بيوشيمی و مولکوالر ژنتيک اين موضوع بررسی می شود
)Nürnberger et al., 2004 .( با عفونت جمعيت موتانت ها يا جهش هایArabidopsis thaliana 

که ميزبان اين بيمارگر نيست،  Blumeria graminis f. sp. Hordeiبا عامل بيماری سفيدک جو 
اين ژن ها مقاومت . شناسايی شدند) PEN-genes )penetration resistanceخيلی از ژن های 

از ) coded(ژن ترجمه شده ). Ellis, 2006(غيرميزبانی در مقابل خيلی از عوامل بيماری زا هستند 
ا در محل عفونت در پروسه  ساخته شده است که ظاهرا مستقيم)syntax(يک نوع به ) PEN1(ژن 

 ,.Collins et al., 2003; Assaad et al(به وجود می آيد ) vesicle(تراوش در وزيکل يا ريزکيسه 
2004; Shimada et al., 2006 .( درحالی که احتمال داده می شود که ژنPEN1  به طور ويژه در

 &PEN2(، ژن های )Shimada et al., 2006(مقاومت ميزبان نبودن به سفيدک شرکت دارد 
PEN3 ( در مقابل ساير بيمارگرها مانندPhytophthora infestans  و Plectosphaerella 

cucumerina هم مؤثر هستند )Lipka et al., 2005; Stein et al., 2006 .(  ژن ترجمه شده
PEN2 توليد Glycosylhydrolase را می کند که در محل peroxisomeمحل   واقع شده و از اين 

-ABC سبب انتقال )PEN3(ژن ترجمه شده ). Lipka et al., 2005(عفونت منتقل می شود 
Transorterدر ديواره پالسما است که شايد با کمک آنزيم   بهGlycosylhydrolase توليد ماده سّمی 

 ,.Stein et al(ثانوی را توليد می کند وبه وسيله سلول گياه مستقيما به محل عفونت منتقل می شود 
 شده و به محل عفونت منتقل می PAMPهمه اين سه توليدات ظاهرا سبب شناسايی اکتسابی ). 2006

 ,Ellis( بيمارگر و بافت گياهی شرکت دارند penetrationشوند جايی که در جلوگيری از نفوذ 
2006.( 

نبودن در مقابل کارهای گزارش شده نشان می دهد که امکان ايزوله ژن های مؤثر در مقاومت ميزبان 
) promotor( دخالت دارند می شود سپس اين ژن ها را با پيشبرOomyceteaبيمارگرهای قارچی و 

اين ميزبان ها بايستی از نظر تغيير . مناسب بطور انفرادی يا دسته جمعی به گياهان زراعی منتقل کرد
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ذرت، مقاومت در مقابل بيماری  Rxolبا انتقال ژن . در مقاومت آن ها در مقابل بيمارگر آزمايش شوند
به دست آمد و می شود اين مقاومت اکتسابی را که ) Burkholderia andropogonis(باکتريايی 

 Xanthomonas(ذرت ميزبان آن به بوده است، در مورد برنج هم در مقابل بيماری باکتريائئ آن 
oryzae pv. Orizycola ( عملی ساخت)Zhao et al., 2005 .( مقاومت غير ميزبان در بين انتقال

  .َمرغ و علف های مختلف نشان داد که اين امکان بالقوه در ساير موارد هم وجود دارد
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Bayer CropScience AG, Forschung Fungizide, Institut für Pflanzenkrankheiten, Alfred-Nobel-
Str. 50, 40789 Monheim; Email: klaus.stenzel@bayercropscience.com 

 
 :چکيده

  
پيدايش مقاومت در مقابل قارچکش . توسعه مقاومت در مقابل اثرسموم دفع آفات يک پديده طبيعی است

برحسب مکانيزم مقاومت، پيدايش آن . آن متفاوت می باشدهای مختلف از حيث فراوانی، شدت و تأثير 
يا اين که پيدايش . ولی کنترل جمعيت بيمارگر به خوبی صورت ميگيرد) shifting-type(يا تدريجی 

. و اثر مواد مؤثره سموم کافی برای کنترل نمی باشد) disruptive resistance(مقاومت کامل 
 مقاومت در مقابل بيمارگرجلوگيری کند اما هدفی را دنبال می کند عمليات مديريت نمی تواند از پيدايش

در . که مسير سلکسيون بيمارگر ها شکسته تا مبارزه مؤثر واقع شود و خسارت وارده به حداقل برسد
صورتی که سمپاشی محدود به مواد مؤثره يک گروه از سموم نباشد، با مخلوط کردن سمومی که 

. ارند، سبب جلوگيری از تکثير و انتشار نژاد های سلکسيون شده می شودمکانيزم مقاومت مشابهی ند
برای اطالع به موقع از تغييرات بيمارگر وجلوگيری از انتشار آن، ناگزير از ايجاد يک سازمان 

 FRAC) Fungicide Resistance Actionدر چهار چوب . تخصصی آمار برداری است
Committee (اساس مديريت .  مهم رديابی و نتيجه آن منتشر می شودتغييرات حساس بيمارگر های

 و استروبيل )Azol(در اين مقاله طرز جلوگيری از مقاومت بيمارگر در مقابل دو قارچکش آزول 
  . در عمل می باشد)Strobilurine(اورين 

  
  
  

  :پيشگفتار
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راعت انرژی قابل سموم دفع آفات از اصول انکار ناپذير توليد مؤثر مواد غذايی، خوراک دام و ز
با افزايش سطح زيرکشت نمی شود نيازمندی روز افزون توليدات کشاورزی را برآورد . تجديد است

از جمله نيازمندی ها افزايش تقاضا به . کرد بلکه نياز به سرمايه گذاری در سطح جهانگرايی دارد
تهيه ليست سموم دفع . سموم دفع آفات مؤثراست که به ايمنی کيفيت و هم کميت محصول کمک می کند

آفات با طيف های مختلف، مکانيزم ضمانت اجرايی و عمليات دفع آفات مؤثر از شرايط ضروری 
  .مديريت مقاومت است

محدوديت زيادی که درتنوع مواد مؤثره سموم کشاورزی در مقررات جديد صدور پروانه به سموم دفع 
شامل مديريت ) Directive 91/414/EEC(است آفات در کشورهای اتحاديه اروپا در نظر گرفته شده 

تغييرات در نحوه حفظ نباتات، افزايش توليد، . مقاومت هم می شود که محدوديت هايی فراهم می کند
محدوديت ابزارکار سمپاشی، تداوم مديريت مقاومت در نگهداری اثر مواد مؤثره، انگيزه های 

  .ها را هدفمند تر می کندجلوگيری از خطر ايجاد مقاومت در مقابل بيمارگر 
خيلی دير به ). 1جدول شماره ( سال قبل شناخته شده است 50ايجاد مقاومت در مقابل قارچکش ها از 

با ورود قارچکش ها به بازار بعد از گذشت چند سال . کاهش اثر غيرمعمولی قارچکش ها پی برده شد
بيمارگر مشاهده شد که اثر قارچکش حتی در بعضی از آن ها پس از گذشت دو سال عاليم مقاومت در 

مقاومت در مقابل ساير قارچکش های مخصوص پس از . ها را در بعضی از موارد کامال بی اثر کرد
اين . در موارد اخير عفونت های تدريجی با اين قارچکش ها مبارزه گرديد. چند سال ظاهر شد

 مقابله با آن ها با عمليات هماهنگ مشاهدات ثابت می کند که مقاومت يک پديده يکنواخت نيست بلکه
نشان دادن اثرات سم در مقابل بيمارگرهای . مديريت مقاومت و ارزشيابی اثرات آن عملی می باشد

مختلف تنها برای صدور پروانه کافی نيست بلکه برنامه استعمال سم در زمان های مختلف سيکل 
است بيمارگر در مقابل آن مقاوم باشد بيمارگر، آمار برداری و مشاهده وضعيت مقاومت که ممکن 

  .ضروری است
 

  خطر به وجود آمدن مقاومت در بيمارگر
  

خطری که سبب به وجود آمدن مقاومت در جمعيت بيمارگرها می شود از يک طرف بستگی به نوع 
غيرقابل ) inhibitor( بازدارندگی .قارچکش و از طرف ديگر بستگی به مکانيزم تأثيرگذاری آن دارد

. شت فرايند متابوليزم قارچکش ها که در اغلب متابوليزم ها اتفاق می افتد، دست کم گرفته می شودبرگ
ساخته شده اند جزء قارچکش ) target(هدف گيری قارچکش های مخصوص که براساس يک مولکول 

. از طرف ديگر بايد زيست شناسی بيمارگر را هم مورد توجه قرار داد. های خطرآفرين هستند
تنوع تکثير بيمارگر به صورت جنسی و نوترکيبی، پخش عوامل بيماری زا وسيله  بيمارگر، وتاهکعمر

شرايط  .باد و امکان عفونت گياه در کليه مراحل رشد گياه، بيمارگر را به خطر بزرگ تبديل می کند
 آماده شرايط جوی، انتخاب محل کشت، نوع بذر و. زراعی هم در انتشارو تکثير بيمارگر دخالت دارد

کردن بستر کشت به انتشار و تکثير بيمارگر کمک می کند و در نتيجه کليه عوامل مخاطره انگيز 
  . توسعه مقاومت در يک مزرعه از نظرحفظ نباتات فراهم می گردد
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 & Brent(پيدايش مقاومت در مقابل بيمارگرهای گياهی و وابستگی آن ها در عمل : 1جدول شماره 
Hollomon, 2007.(  
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Tabelle 1 Auftreten von Resistenzen gegenüber Pflanzenpathogenen mit 
praktischer Relevanz (nach Brent & Hollomon, 2007) 

Jahr 
der 
ersten 
Beobac
htung 
مشاهدات 
 اوليه 

Fungizid / 
Fungizidklasse 
 نوع قارچکش 

Jahre 
kommer

zieller 
Nutzung 
bis zur 

Beobach
tung von 
Resisten

z 
استفاده از 

قارچکش ها 
لغايت 
پيدايش 
 مقاومت

Betroffene 
Kulturen und 
Pathogene 
(Beispiele) 
گياه ميزبان و 
 بيمارگر

Lit* 
منبع 
مورد 
استفا
 ده

1960 Aromatische 
Kohlenwasserstoffe 

20 Citrus 
/Penicillium 
spp. 

1 

1964 Organo-
Quecksilber-
Verbindungen 

40 Getreide 
/Pyrenophora 
spp. 

2 

1969 Dodine 10 Apfel / 
Venturia 
inaequalis 

3 

1970 Benzimidazole 2 viele 
verschiedene 
Pathogene 

4 

1971 2-Amino-
Pyrimidine 

2 Gurke, Gerste  
Sphaerotheca 
fuliginea, 
Blumeria 
graminis 

5 

1971 Kasugamycin 6 Reis / 
Magnaporthe 
grisea 

6 

1976 Phosphorothiolate 9 Reis / 
Magnaporthe 
grisea 

6 

1977 Triphenylzinn-
Verbindungen 

13 Zuckerrübe / 
Cercospora 
betae 

7 

1980 Phenylamide 3 Kartoffel,Rebe 
Phytophthora 
infestans 
Plasmopara 

8 
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viticola 
1982 Dicarboximide 5 Rebe / Botrytis 

cinerea 
9 

1982 Demethylase-
Inhibitoren (DMIs) 

7 Gemüse, 
Getreide, 
S. fuliginea, 
Blumeria 
graminis 

10 

1985 Carboxanilide 15 Gerste / 
Ustilago nuda 

11 

1998 QoIs; Strobilurine 2 Getreide / 
Blumeria 
graminis 

12 

2002 Melaninbiosynthese 
Inhibitoren  

2 Reis / 
Magnaporthe 
grisea 

13 

* Literatur 1. Eckert, 1982; 2. Noble et al. 1966; 3. Gilpatrick, 1982; 4. Smith, 1988; 5. 
Brent, 1982; 6. Kato, 1988; 7. Giannopolitis, 1978; 8. Staub, 1994; 9. Lorenz, 1988; 10. De 
Waard, 1994; 11. Locke, 1986; 12. Heaney et al. 2000; 13. Kaku et al. 2003. 

  
  

 سال گذشته و کنار هم قرار دادن و طبقه بندی آن 50 تا 40مراجعه به يافته های جمع آوردی شده در 
و به ترکيب توسعه ) Kuck,2005(ها هم به روشن شدن بروز مقاومت در گذشته تعيين کننده می باشد 

ماری زايی، از عوامل زراعتی در کنار قارچکش ها و ويژه گی بي. ريسک مقاومت کمک می کند
  .عوامل مهم برآورد ريسک مقاومت می باشد

  
  :آن مکانيزم انواع مقاومت در مقابل قارچکش ها و 

  
و بروز ) shifting type(ايجاد مقاومت تدريجی . مقاومت در مقابل قارچکش ها بر دو نوع است

 مؤثره قارچکش در مقاومت تدريجی حساسيت بيمارگر در مقابل ماده). disruptive(مقاومت کامل 
در مقاومت کامل ماده . محدود است و در عمل جمعيت بيمارگر به حد رضايت بخش مبارزه می شود

. مکانيزم های متفاوتی سبب ايجاد مقاومت می شوند. مؤثره قارچکش نمی تواند بيمارگر را کنترل کند
ضعيف عمل می  در محل اثرگذاری است که قارچکش در محل جذب )mutation(مهمترين آن جهش 
بستگی به شدت جهش در ساختمان سه بعدی، اثر قارچکش کاهش يافته و يا کامال . کند و بی اثر است
به بيمارگر شبيه ) binding(اين اتفاق می تواند در تمام قارچکش ها که نحوه چسبيدن . بی اثر می ماند

ثره و قدرت اثرگذاری واقعی اختالف قارچکش ها در ترکيب ساختمانی ماده مؤ. هم باشد، پيش بيايد
)intrinsic (اگر موتاسيون تأثير منفی در شايستگی بيمارگر نداشته باشد، جمعيت بيمارگر . آن ها است

مقاومت کامل براساس موتاسيون به وجود می آيد برای مثال . می تواند به سرعت تکثير پيدا کند
 مقاومت تدريجی  و مقاومت 1در جدول ). Strobilurine(قارچکش ها با ماده مؤثره استروبيل اورين 

  .کامل بيمارگر در مقابل قارچکش در رابطه با توزيع حساسيت نشان داده شده است
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ای -ان- يا مکانيزم ژن های مشابه در دی)unspecific(مقاومت تدريجی براساس مکانيزم نامشخص 
)multigene (دليل مکانيزم . م فعال شوندبعضی مواقع ممکن است هر دو مکانيز. به وجود می آيد

– ABC (ATP-Binding-Cassette)نامشخص تخليه انرژی از قارچکش است که اصطالحا 
Transporter ناميده می شود )De Waard et al., 2006 .( اين مقاومت به علت مقدار کم تاکنون به

 ,Dekker(ی باشد طور محدود ارزشيابی شده است و اثر محدود آن در مبارزه با قارچ بی اهميت م
1981; De Waard et al., 1982, 1995 .( ديگر متابوليزم يا سوخت و نامشخصاز مکانيزم های 

اين مکانيزم در قارچکش ها در مقايسه با حشره . ساز ماده مؤثره قارچکش توسط آنزيم های قارچ است
 راستای مکانيزم های در) cross resistance(کشها و علفکشها بی اهميت است چون مقاومت تقاطعی 

  ).Jabs et al., 2001(مؤثر وجود ندارد 
استعمال بيش از حد قارچکش ها برای به دست آوردن مقاومت تدريجی هم محدود است و نتايج آن در 

متابوليزم تغيير مسير ماده مؤثره، از ). Schnabel & Jones, 2000(چند مورد گزارش شده است 
  ).Ziogas et al., 1997(مت محدود محسوب می شود مکانيزم های ديگر ايجاد مقاو

در بعضی از .   به وجود آمدن يک يا چند جهش در محل تأثيرگذاری است multigeneعلل مقاومت 
. موارد جذب ماده مؤثره ضعيف و در مواردی ديگر تغيير نامشخص مسير متابوليزم از داليل آن است

ا با حساسيت کمتر در مقابل قارچکش ها می شوند که به مقاومت مالتی ژن سبب سلکسيون دايم نژاد ه
از طرف ديگر . تداوم سلکسيون از شروط اين پديده است. تدريج و در دراز مدت به وجود می آيد

برگشت مقاومت تدريجی هم در اين شرايط ممکن است، برای اين که شايستگی جمعيت بيمارگر قابل 
  .قاومت را، بازدارنگی بيوسنتز استرول روشن می کندتغيير است برای مثال ايجاد اين گونه م

 

 
Abb. 1:  Schematischer Vergleich des graduellen und des disruptiven 

ResistenztypesResistenzentwicklungen haben in der Praxis immer wieder zu 
einer dynamischen Anpassung der Pflanzenschutzmaßnahmen geführt, um 
einen wirksamen Schutz der Kulturpflanzen zu gewährleisten. Die Kenntnis 
über den Sensitivitätszustand der Pathogenpopulationen ist eine 
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unabdingbare Voraussetzung, um Entscheidungen für notwendige 
Anpassungen gezielt und vor allem rechtzeitig treffen zu können. 

مقايسه تدريجی و کامل ايجاد مقاومت در عمل منجربه انطباق پويائی عمليات دفع آفات به : 1شکل 
اطالعات و شناسائی شرايط حساسيت جمعيت بيمارگر از . حفاظت مؤثر از گياهان زراعی می شود
  .شرايط  تصميم گيری به موقع اقدامات است

  
  :اری از پيدايش مقاومتآماربرد

  
. توسعه مقاومت در عمل در انطباق با حفط نباتات پويائی داشته تا گياهان زراعی بيشتر حفاظت شوند

آمار . داشتن اطالعات از وضعيت حساسيت بيمارگر از شرايط اصلی تصميم گيری برای سمپاشی است
 برداری از وضعيت انتشار بيمارگر آمار. برداری وسيع قادر است وضعيت موجود را بهتر آناليز کند

. آمار برداری ها بايستی بيشتر در مناطق کشت صورت گيرد. با باد به فواصل دورتر بسيار مهم است
موازات آمار برداری اثرگذاری قارچکش ها هم بايستی ارزشيابی و گرايش پيدايش مقاومت تدريجی 

از اقدامات .  چندين سال متوالی صورت گيردآمار برداری بايستی برای. در بيمارگر ها بررسی شوند
هر تغييرات در . ديگر مقايسه نتايج بررسی های آزمايشگاهی با عملکرد قارچکش ها در مزرعه است

بررسی حساسيت های آزمايشگاهی در مزرعه قابل رويت در اثرگذاری قارچکش ها نيست و اين 
فاکتورهای مقاوم جزئی . ل تفسير نمی کنندآزمايش ها علل کاهش اثرگذاری قارچکش ها را بطور کام

فقط پس از سال ها بررسی توسعه مقاومت و انتشار آن در . از اثرات پيچيده پديده بيولوژيکی است
مناطق مختلف و بررسی شرايط اپيدميولوژی بيمارگر، پيشگويی برای يک فصل امکان پذير است در 

  .کشی و مبارزه با بيماری ها ضروری استاين موقع مديريت مقاومت برای نگهداری اثر قارچ
. راهبرد آماربرداری شامل نمونه برداری، آزمايش حساسيت بيمارگر و تفسيرنتايج آماربرداری است

آماربرداری فرامنطقه ای به عهده شرکت های سازنده قارچکش ها است و محتاج به لوجستيک و متد 
ظر علمی در چهار چوب کميته عمليات بررسی های معينی است  برای مقايسه آزمايش ها و اظهارن

روش هايی به کار رفته است ) FRAC) Fungicide Resistance Action Committeeمقاومت 
  .منتشر می شود) www.frac.info(که مرتبا به روز شده در لينک يا تارنمای اين کميته 

سمتی از گياه در بررسی با برحسب بيمارگر و نوع مقاومت روش ها ی مختلفی نسبت به تمامی يا ق
محيط کشت مصنوعی آگار، ميکرو پلت ها يا روش های بيولوژی برای کشف جهش يا موتانت بکار 

 به عنوان واحد  value  EC50- انگيزه آزمايش ها، تعيين مقدار2جدول شماره . برده می شوند
ست با جدايه آزمايش شده مساوی ا) RF(فاکتور مقاومت . حساسيت و فاکتور مقاومت را نشان می دهد

  )RF = EC50 Prüfisolat/EC50 Referenzisolat(تقسيم بر جدايه کنترل 
 

 

Persistent Identifier: urn:nbn:de:0294-sp-2008-wandelfarsi-2

- 138 -



Ganz-
pflanzentest

Molekularer 
Test

Wirt-Pathogen
Biotest

Blatt-Test

Blattscheiben-
Test

In Vitro
Test

Agarplatten-
Tests, z.B.:

- radiales
Wachstum

- Diffusionstest

- Sporenkeim-
test

- Keimschlauch-
verlängerung 

Mikrotiter-
Plattentest

qualitative
PCR

quantitative
PCR

Pyro-
sequencing

Mikrotiter-
Plattentests

Klassische
Mikro-

Biologische 
Tests

Molekulare / 
PCR 

Techniken

Gewächshaus 
und / oder

Klima-
kammern

Obligate Erreger, z.B.:
Plasmopara, Rostpilze

QoIs: G143A, F129L,
G137R

z.B.: Sigatoka /
SBIs etc.

z.B. für QoIs: 
Sojabohnenrost

z.B. für Azole:
viele Pathogene

Ganz-
pflanzentest

Molekularer 
Test

Wirt-Pathogen
Biotest

Blatt-Test

Blattscheiben-
Test

In Vitro
Test

Agarplatten-
Tests, z.B.:

- radiales
Wachstum

- Diffusionstest

- Sporenkeim-
test

- Keimschlauch-
verlängerung 

Mikrotiter-
Plattentest

qualitative
PCR

quantitative
PCR

Pyro-
sequencing

Mikrotiter-
Plattentests

Klassische
Mikro-

Biologische 
Tests

Molekulare / 
PCR 

Techniken

Gewächshaus 
und / oder

Klima-
kammern

Obligate Erreger, z.B.:
Plasmopara, Rostpilze

QoIs: G143A, F129L,
G137R

z.B.: Sigatoka /
SBIs etc.

z.B. für QoIs: 
Sojabohnenrost

z.B. für Azole:
viele Pathogene

 
 

Abb. 2 Schematische Darstellung der verschiedenen Techniken für das 
Resistenzmonitoring mit pilzlichen Krankheitserregern (Abkürzungen siehe 
Text) 

  ری روش های مختلف آماربرداری مقاومت بيمارگرهای گياهینمايش تصوي: 2شکل 
  
  
  

  : تشکيالت داخلی مديريت–کميته عملياتی مقاومت 
  

شرکت های سازنده قارچکش خود را مسئول می دانند که محصوالت آن ها مؤثر و دوام آن در مبارزه 
وم با مکانيزم مشابه و ايجاد عمليات اجرايی بايد برای همه سم. با بيمارگرها به مدت زيادی باقی بماند

روی اين اصل شرکت های سازنده سموم کشاورزی دورهم جمع شده . مقاومت تقاطعی هماهنگ شود
کميته . اند تا علل پيدايش مقاومت در بيمارگرها را در مقابل قارچکش ها، از نظر علمی بررسی کنند

يک نهاد صنعتی است ) FRAC) Fungicide Resistance Action Committeeعمليات مقاومت 
 پايه گذاری شده و انگيزه آن شناختن سلکسيون مقاومت در بيمارگرها و جلوگيری از 1981که از سال 

در طول سال ها در اين کميته چندين، گروه کاری به وجود آمده است که . انتشار آن در مزارع می باشد
 مقاومت تقاطعی قارچکش ها برای مثال مکانيزم تأثيرگذاری، صفات: مسايل زير را بررسی می  کنند
 ، Komplex III (QoI )، وضعيت بازدارندگی زنجيره تنفسی )SBI(بازدارندگی بيوسنتز استروبيل 

، Carboxylsäureamide (CAA)، اسيد کاربگسی آميد  Anilinopyrimdine (AP)آنيلينوپيراميد 
 . Benzimidazole ،Dicarboximide ،Phenylamide گروه کاری تخصصی برای کار در مورد

اين گروه های کاری سالی يک مرتبه تشکيل جلسه داده و نتايج بررسی های خود را در لينک يا 
  .منتشر می کنند) www.frac.info(تارنمای 
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  :عمليات عمومی مديريت مقاومت

  
 بيماری انگيزه مديريت عمومی، شناسائی آغاز تغيير مقاومت و عوض کردن مسير آن در مبارزه با

برای رسيدن به اين انگيزه استفاده از امکانات و استراتژی الزم مانند محدود کردن . های گياهی است
برنامه سمپاشی با سمومی که دارای ماده مؤثره مشابه هستند، مخلوط کردن قارچکش ها با يکديگر 

کسيون شده، دسته بندی برای جلوگيری از مقاومت تقاطعی،  جلوگيری از تکثير و انتشار نژاد های سل
در مورد اخير بستگی به برنامه ريزی سمپاشی، نوع . قارچکش ها به منظور فشار سلکسيون است

اگر قارچکش مناسب برای مخلوط کردن يا دسته بندی در دسترس نباشد . زراعت و طيف بيمارگر دارد
  .ده شودبهتر است مصرف قارچکش به مراحل ريسک و تأمل پذير رشد گياه مطابقت دا

سمپاشی پيشگيری بيشتر در مورد . سمپاشی پيشگيری هم از توصيه های مديريت مقاومت است
قارچکش هايی به کار ميرود که اثری در سلکسيون ندارند يا قارچکش هايی که فقط در مراحل اوليه 

ا مداوا اگر اجرای سمپاشی محدود به مناطق آلوده شود و قارچکش ه. رشد بيمارگر تأثيرگذار هستند
کننده يا نابود کننده هر دو در دسترس باشد بهتر است از استعمال قارچکش های نابود کننده صرف نظر 

ريسک قارچکش های نابود کننده در عدم موفقيت آميز مبارزه با بيماری بسيار زياد است و . شود
مخلوط کردن . ندممکن است کانون های بيماری با رشد انفجار آميز خود سبب سلکسيون مقاومت شو

قارچکش های مداوا کننده بايد طوری انجام شود که مکمل صفات همديگر شوند و مقرون به صرفه 
در عمليات سمپاشی . مبارزه مؤثر و موفق آميز با بيماری ها اساس مديريت مقاومت است. باشند

در . سب هم باشندانتخاب نوع زراعت، قسمت های سالم، نوع سمپاشی و عمليات کود دهی هم بايد منا
  .اصل مديريت مقاومت بخشی از دفع آفات تلفيقی است

  
  :اهميت مقاومت و مديريت در عمل

  
) Sterolbiosynthese-Inhibitor( مقاومت در مقابل بازدارنده های سنتز استروبيل :مثال اول

 در )azole( قارچکش براساس ترکيبات آزول 30بيش از .  است) Shifting’ Typ(مقاومت تدريجی 
ايجاد مقاومت در مقابل بازدارنده های دی . سی سال گذشته وارد بازار شده و به مصرف رسيده است

 SBI-Fungicide يکی از گروه های  DMI Fungicidيا )  Demethylaseinhibitoren(متيل آز 
  ، Blumeria graminis  ،Mycosphaerella fijiensis ، V. inaequalisهستند که در مبارزه با 

 ,De Waard et al., 1986; Fletcher & Wolfe, 1981; Stanis & Jones( به کار رفته اند 
مقاالت علمی بيشماری ثابت کرده اند که مقاومت ايجاد شده در مقابل قارچکش ها برپايه آزول ). 1985

دين سال از طبق اين گزارش ها بعد از استفاده چن. است) Shifting’-Typ‚(از نوع مقاومت تدريجی 
اين قارچکش ها، تأخير در حساسيت ديده شده است که آن هم تدريجی بوده است و سبب کاهش کامل 

پيشرفت نسبتا ُکند مقاومت را می توان با آماربرداری به موقع شناخت و . اثر قارچکش نبوده است
وز بيمارگر و از جمله اين اقدامات پيش بينی خطر بر. مديريت مقاومت خوبی را به اجرا گذاشت

شرايط کشت وبرداشت، استفاده از سمپاشی های جايگزين و انعطاف پذير، مخلوط کردن سموم که 
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اهميت .  استDMIاثرات تقاطعی با هم ندارند و شناسائی موتانت های مختلف در آنزيم قارچکش 
  قارچکش آزول به علت اثرات مؤثر آن در اين مدت از بين نرفته است
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Abb. 3: Sensitivität verschiedener Populationen von Weizenmehltau Blumeria 
graminis f.sp. tritici gegenüber Tebuconazole im Langzeitmonitoring in 
Deutschland 1988 bis 2007 (Daten: EpiLogic; MRF, mittlerer 
Resistenzfaktor) 

 
در ) Blumeria graminis f.sp. tritici(سيت نژاد های مختلف سفيدک گندم توسعه حسا: 3شکل 

اپی : داده ها( درنقاط مختلف آلمان 2007 تا 1988از سال ) Tebuconazole(مقابل تبوکوناسول 
  ).، متوسط فاکتور مقاومتMRFلوجيک، 

  
،  DMIای ارچکش هبا وجود مشاهده مقاومت و تشخيص موتاسيون های مختلف در آنزيم های نهايی ق

با . قارچکش های آزول اهميت خود را به علت مبارزه مطمئين با بيماری ها هنوز از دست نداده است
 & Brent(متوسط قلمداد می شود  ،DMIوجود اين تجربيات ارزشيابی مکانيزم مقاومت قارچکش 

Hollomon, 2007, FRAC 2007.(  
 سال 20در طول ) Tebuconazole(تبوکوناسول   توسعه حساسيت سفيدک گندم در مقابل3در شکل 

حساسيت های تعيين شده در آزمايشگاه با حساسيت . گذشته در نقاط مختلف آلمان نشان داده شده است
متوسط . های منطقه ای اختالف  داشته و نوسان نسبتا زيادی را در طول اين سال ها نشان ميدهد

در حالی .  تغييرمی کند45-10  بين )MRF-value(ده فاکتور مقاومت به دست آمده از برگ های بري
 25-20 سال بين 15 در طول 70که تغييرات فاکتور مذکور در ايزوله های طبيعی و وحشی در دهه 

اين نتايج نشانگر ضرورت آماربرداری در بلند مدت است تا امکان به دست آوردن . گزارش شده است
 ويژه گی بيمارگر و کاهش نوسان زياد حساسيت در اطالعات در مورد ماده مؤثره قارچکش ها،

  آزمايشگاه و مزرعه فراهم باشد
 Mycosphaerellaدر سال های اخير گروه های کاری متفاوتی مشغول بررسی بيماری قارچی 

graminicola (Septoria tritici)   هستند که در حال حاضر جزء بيماری های مهم غالت در شمال
محققان اولويت کار . نتايج مطلوبی داشته است DMIو مبارزه آن با قارچکش اروپا محسوب می شود 

خود را به تشخيص مقاومت در محل اثرگذاری در ميزبان با روش های بيولوژی مولکولی قرار داده 
بررسی ايزوله های مناطق مختلف با روش بيولوژی مولکولی، اختالف ژنتيکی ، اختالف انتشار و . اند
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 ,Brunner et al., 2008, Cools et al., 2005(ت آزمايشگاهی را نشان ميدهد اختالف حساسي
Fraaije et al., 2007, Leroux et al., 2007 .( برای تعيين حساسيت، بررسی های زيادی الزم

  .است تا به توان از نتايج آن توصيه هايی از نظر مديريت مقاومت داده شود
  

 disruptiver(يا مقاومت کامل )  Strobilurine(وبيل اورين مقاومت در مقابل استر– :مثال دوم
type(  

 وارد بازار شد و به علت داشتن قدرت قارچکشی زياد و طيف 1996قاچکش استروبيل اورين در سال 
معرفی شد توصيه گرديد که می  soloاين قارچکش که به نام . وسيع اثرگذاری مورد توجه قرار گرفت

مخلوط کرد، يا در مخلوط کردن، وارد دسته بندی  Triazolenر مانند توان با قارچکش های ديگ
 نتايج سمپاشی نشان داد که اين 1998اما همان اوايل مصرف يعنی در سال . قارچکش های ديگر نمود

 Chin et(قارچکش اثر قارچکشی خود را در مبارزه با سفيدک گندم در شمال آلمان از دست داده است
al., 2001 .(ر با درجه بسيار باال در مقابل اين قارچکش مقاوم و اثر مبارزه با بيماری بسيار بيمارگ
دليل کاهش اثر قارچکشی پيدايش موتاسيون در محل اثرگذاری تشخيص داده شد که به . کاهش يافت

 پروتئين در 143در وضعيت ) Alanin(به جای آالنين ) Glycin(علت جابجايی اسيد آمينه گليسين 
 ).Sierotzki et al., 2000; Heaney et al., 2000 ( بوده است)Cytochrom b) G143Aژن 

فاکتور مقاومت . اين موتاسيون در بيشتر بيمارگر که استعداد بيماری زايی آن تغييرنکرده بود، پيدا شد
 سبب کاهش کامل 1000 تا واحد بيشتر از 100در صورت وجود اين موتاسيون با واحد کوچکتر از 

نشان دادند که مقاومت تقاطعی در تمام ها ) G143A(بررسی های زياد موتانت . رچکشی شدسميت قا
اين ). Brent & Hollomon, 2007(قارچکش های موجود استروبيل اورين در بازار وجود دارد 

  .موتاسيون در زمان کوتاهی در اکثر مزارع اصلی کشت غالت کشور های اروپايی منتشر شد
) Grasso et al,2006(گراسو و همکارانش . نت سفيدک جو را نشان می دهد انتشار موتا4شکل 

 Protein از 143در زنگ غالت در محل  G142Aمعتقدند که ژنوتيپ تشخيص داده شده موتاسيون 
ساخته شوند، لذا مقاومت در زنگ غالت قادر به زندگی نيستند و نمی توانند   Cytochrom bژن 

  .تاکنون ديده نشده است
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Abb. 4: Sensitivität von Gerstenmehltau, B. graminis f.sp. hordei, gegenüber QoI-
Fungiziden im Langzeitmonitoring in Europa 2000 bis 2005: prozentualer 
Anteil der Isolate mit Mutation G143A in den untersuchten Regionen, jeder 
Punkt repräsentiert bis zu 30 Isolate aus der jeweiligen Region 

اين نقشه نتيجه آمار برداری دراز مدت . نقشه کشور های اروپايی را نشان می دهد: 4شکل شماره 
در مقابل قارچکش های ) B. graminis f. sp. hordei(حساسيت سفيدک غالت ) 2005 تا 2000(
)Q0I. (است .  

جهش دايره سفيد سالم، دايره های خاکستری ازخيلی کم رنگ تا سياه رنگ نماينده در صد  : شرح عالئم
 . موتاسيون های ايزوله شده استيا 
 

 کشف شده است که  Cytochrom bدر سال های اخير دو موتاسيون ديگر پروتئين ژن سيتوکروم بی
و موتاسيون ) F129L) Phenylalanin zu Leucin in Position 129عبارتن از موتاسيون 

G137R) Glycin to Arginin in Position 137  .( فاکتورهای مقاومت در اين دو موتاسيون به
 واحد 50 واحد و بعضی مواقع در حدود 15-5 است يعنی بين G143Aوضوح کمتر ازموتاسيون 

دن قارچکش های سمپاشی با مخلوط کر. اين موتاسيون ها عمال اهميت زيادی ندارند. فاکتور مقاومت
 استروبيل اورين  ازشرکت های سازنده توصيه شدهبدون ايجاد مقاومت تقاطعی، با مقدار مصرف 

  .نتيجه مبارزه خوبی می دهد
های و در بيمارگر ) Alternaria solani ) Pasche et al., 2002 در بيمارگر F129Lموتاسيون 

Pythium aphanidermatum, Pyrenophora teres سيون و موتاG143A  در بيمارگرهای)P. 
viticola, M. grisea and Pyrenophora tritici-repentis (ودر بيمارگر . ديده شده است)P. 

tritici-repentis  ( موتاسيونG137R  به اثبات رسيده است)www.frac.info.(  
 نقش مهمی مکانيزم های ديگری هم به قارچکش استروبيل اورين نسبت داده شده است که در عمل

 ;Oxidase)Ziogas et al., 1997 از جمله اين مکانيزم ها ايجاد آنزيم آلترنايتو اکسيدآز. ندارند
Brent & Hollomon, 2003( افزايش فعاليت تنفسی ،)Brand et al., 1993( مکانيزم غير ،

وسط آنزيم و متابوليزم ويژه استروبيل اورين ت) ABC-Transporter(مشخصی مانند افزايش فعاليت 
 به علت مقاومت منوژنی استروبيل اورين، تست های سيستم .قارچ ها می باشد) Esterase(استرآز 

تست . اين روش به آناليز نمونه سرعت بيشتری می بخشد. مولکوالربيولوژی توسعه داده شده است
اين . ته استهای مولکوالربيولوژی سبب تعيين مؤثر انتشار مقاومت و ساير اقدامات را ممکن ساخ

اقدامات پيرو توصيه ها و دستورالعمل مصرف استروبيل اورين انجام و سبب مبارزه مؤثر با 
در دستورالعمل مخلوط . بيمارگرها در مناطق آلوده و جلوگيری از انتشار درمناطق ديگر بوده است

 استروبيل اورين، کردن استروبيل اورين با ساير قارچکش ها و يا طبقه بندی مخلوطی از آن ها را با
ساير قارچکش ها از توصيه های % 50استروبيل اورين با % 30مخلوط کردن . محدود توصيه می کند

اجرای توصيه ها سبب کاهش ايجاد و . می باشد) FRAC 2008(کميته عمليات مقاومت قارچکش 
شود از استعمال آن انتشار مقاومت بيمارگرها شده است اما به علت اثرات ويژه استروبيل اورين، نمی 

  .در خيلی از موارد چشم پوشی کرد
  

  :مديريت مقاومت در آينده
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امکان مقاوم شدن بيشتر بيمارگر ها هميشه وجود دارد، اما قارچ ها به علت نحوه تکثير و انتشار، از 
مديريت مقاومت نمی تواند از پيدايش مقاومت جلوگيری . درصد بيشتر مقاوم شدن برخوردار هستند

خسارت در . د، اما بايستی از انتشارمقاوم شدن بيمارگرها جلوگيری و خسارت وارده را کمينه کردکن
کوتاه مدت برای مثال در يکسال و در يک منطقه مشاهده نمی شود، بلکه اگر مبارزه مؤثر با بيماری با 

شته با استفاده در گذ. قارچکش های مؤثرانجام نشود، در دراز مدت اثرات خود را باقی خواهد گذاشت
برای مثال قارچکش های . از توصيه ها، بسط و يا حذف قارچکش های مؤثر محدود و ممکن می شد

Azole موفقيت است که کاهش اثر اسف انگيز استروبيل اورين را   ساله ازنمونه های بارز30 با سابقه
  .در بعضی مواقع جبران می کند

لذا . رد ابزار جديدی را در مديريت مقاومت احتياج دارندسموم جديد در مقايسه با سموم موجود، کارب
بايد مقاومت هايی که ميتواند از کاربرد سموم جديد ايجاد ريسک نمايد را هرچه زود تر شناسايی و 

چنين اقداماتی وسيله مسئولين صدور پروانه در مورد سموم جديد . عمليات هماهنگی را هدايت کرد
ش جديد به بازار ارائه شود، در کميته مقاومت قارچکش ها اگر دو قارچک. صورت می گيرد

)FRAC (اين گروه کاری، توصيه های موجود را فورا وبا . گروه کاری جديدی تشکيل می شود
بازديد ها و . انعطاف با پيشرفت های مزرعه و مديريت مقاومت منطبق کرده و بهينه سازی می کنند

شرايط در مزرعه، آناليز تغييرات ممکن را پی گيری و آماربرداری زياد ضروری خواهد بود تا 
امکانات تحقيقات مديريت مقاومت، بايستی تقويت و تفاهم در . اثرات ناشی از سمپاشی بررسی شود

بررسی های اپيدميولوژی به بازبينی طرح وبرنامه مديريت مقاومت . مکانيزم مولکولی افزايش يابد
در پيوند با نوآوری ها، از تکنولوژی های مدرن نمی شود از . دکمک می کند تا آزمايش ها تجديد شو

اطالعات به دست آمده بايستی عمل گرا در مزرعه . گسترش و توسعه و پيشرفت ها چشم پوشی کرد
عالقه و دلبستگی به سرنوشت سموم جديد،  نبايد فقط واگذار به تحقييقات شرکت های سازنده . باشد

يکی از اساسی ترين اقدامات ترکيب مجدد مواد مؤثره با مواد . ا باشدسموم گردد و محدود به آن ه
جمع آوری گوناگونی مواد مؤثره و طبقه بندی آن ها ضروری و بيع ناپذير است تا . اثربخش جديد است

در . بتوان خواسته ها را برآورد، و نسبت به زراعت های مختلف، راه حل های مناسبی به دست آورد
م يا دسته بندی آن ها، بايد به صفات ويژه سموم مانند مواد مؤثره، ترکيبات شيميايی، مخلوط کردن سمو

مواد مؤثره نبايد مقاومت تقاطعی ايجاد . نحوه اثرگذاری، طيف اثرگذاری، دوام سم، دقت بيشتر کرد
مقابل کند، اما بايد دارای اثرگذاری در مقابل طيف همان بيمارگر، اثرات مشابه داشته باشند تا در 

محدوديت گوناگونی سموم دفع آفات و قارچکش ها می . سلکسيون مقاومت پايداری و مؤثر واقع شوند
استفاده ابزاری از مديريت . توانند اثرات شديدی در تضعيف فعاليت های مديريت مقاومت داشته باشند

 کشاورزی عملی و می تواند به طور معنی داری محدوديت ايجاد کرده و اثرات منفی در دراز مدت به
  .توليد در اروپا داشته باشد

با توجه به تغييرات در حفظ نباتات . کشاورزی پايدار نيازمند مبارزه مؤثر با بيماری های گياهی است
يک مديريت مقاومت برپايه واقعيت می تواند و قادر است اثرگذاری قارچکش ها را مراقبت و حفظ 

  .کند
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  :کيدهچ
  

وسايل سمپاشی از نظر دقت، قابل اعتماد و کار آمد بسيار توسعه يافته و خواسته های حفظ نباتات را 
گرايش در جهت بزرگی . برآورد و ايمنی کاربردی، قدرت پخش و شرايط کار را آسان کرده است

می رود انتظار . سمپاش ها و ضرورت قدرت با بيش از وسعت سطح مورد سمپاشی تبديل شده است
در آينده کشاورزی، دقت، سمپاشی قطعه های جدا از هم در مزرعه به جای تمامی مزرعه راه خود را 

 Global Positioning System   اس-پی-سيستم های هوشمند مکانيابی جی. در حفظ نباتات باز کنند
)GPS (اس-یآ-و سيستم های اطالعاتی جی Geographic Information Systems) GIS (ر د

 سمپاش های بزرگ با تنظيم رايانه ای مقدار .آينده تهيه پروتکل عمليات دفع آفات را راحتر خواهند کرد
  .خروجی سم را کنترل می کنند

دستگاه ها به طور خودکار، کار قطع وصل را به عهده می گيرند تا از سمپاشی دوباره يک قطعه يا از 
زه کاهش تراوش سم از ماشين های سمپاش نظرمحيط امرو. سمپاشی ناخواسته قطعه ای جلوگيری شود

دهانک های کاهش دهنده از ابزار خيلی مؤثر هستند تا به توانند فواصل منظم . زيست مورد توجه است
کيفيت پخش و توزيع سمپاش های . ريزش را کاهش دهند بدون اين که صدمه بيولوژيکی داشته باشند

سمپاش ها .  سرعت زياد کارکرد بهتری در مزرعه دارندبزرگ با وجود داشتن با بازوهای بلند و
دارای امکانات شتشوی مؤثر، امکانات تميزکردن، سيستم بهم زن چرخشی و ساير امکانات کمکی 

کميسيون کشورهای اروپايی مقررات . هستند و از ريزش قطره ای و تراوش سموم جلوگيری می کنند
دستورات در پيوند با آزمايش . يب و صادر شده استو دستوراتی در کاربرد وسايل دفع آفات تصو

دستگاه های جديد و هماهنگ کردن آن ها با سمپاش های قديم در کشورهای عضو اتحاديه اروپا می 
برای آلمان کنترل اين وسايل ضروری نيست برای اين که در دهه های گذشته عمال انجام شده . باشد
  است

  
  :پيشگفتار

  
وسايل سمپاشی بايستی چالش زيادی با خواسته های متعددی داشته باشند تا امروزه توليدکنندگان 

نيازمندی کشاورزی را در عمل، ايمنی محيط زيست، ايمنی مصرف کننده و ايمنی کاربردی را بر 
  .آورد کنند
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Abb. 1: Anbaugerät mit Fronttank zur Frontballastierung und Erhöhung der 

Schlagkraft (Werkfoto: Amazone) 

  
سمپاش نصب شده به تراکتور با تانک ذخيره در جلو تراکتور برای افزايش قدرت : 1شکل 

  )Amazoneعکس از کارخانه (سمپاشی و حفظ تعادل 
  

در بازار طيف وسيعی از . در نهايت عمليات سمپاشی بايستی خسارت کمتری به مزرعه وارد کند
 مزرعه و نياز به قدرت سمپاش مشتريان می توانند سمپاش برحسب بزرگی. وسايل سمپاش وجود دارد

های نصب شدنی روی تراکتور يا سمپاش های بزرگ و خيلی بزرگتر کشيدنی به صورت يدک را 
 21سمپاش های نصب شدنی دارای بازوی پخش . خريداری و شخصا رانندگی آن را به عهده بگيرند

تانک های سم جمع وجور .  متر است28اشی آن ها  ليتر هستند و راندمان سمپ1800متری و ظرفيت 
ساخته شده اند و برای تطبيق با مقررات رانندگی در خيابان ها، تعادل تراکتور را متعادل و تضمين می 

اين سمپاش های مدرن به .  متر را دارند50سمپاش های بزرگ کشيدنی با يدک راندمان خطی . کنند
م جای کمتری را اشغال می کنند و هم نسبتا سبک هستند صورت تانک شکمدار و گرد هستند که ه

در اين سمپاش ها مقدار خيلی کمی از محلول سم باقی می ماند و در سرازيری هم قادر به ). 2شکل (
راننده می تواند چگونگی عملکرد سمپاش، مقدار سم و دستگاه های کنترل آن را که . خالی کردن هستند

قطع و وصل . پشت فرمان تراکتور به راحتی تنظيم و به کار بياندازدبا ماهواره در تماس است از 
. سمپاش به طور دسته جمعی يا انفرادی قابل کنترل و کاراندازی می باشند) injector(دهانک های 

برای سهولت کار با دستگاه سمپاش و جلوگيری از اشتباهات، کليه فرمان ها مانند پرکردن، شروع 
 کردن تانک و تميز کردن تانک در يک جعبه در سمت چپ راننده نصب شده و سمپاشی، پايان، خالی

  .قابل رويت است
خيلی از دستگاه ها دارای سيستم بهم زن هستند و در صورت مخلوط کردن چند سم مختلف به کار 

  .گرفته می شوند تا غلظت سمی که از دهانک ها خارج می شود از همان ابتدا يکنواخت باشد
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Abb. 2 Anhängegerät mit Achsschenkellenkung für spurtreuen Nachlauf (Werkfoto: 

Amazone)  

  
  )Amazoneعکس از کارخانه (سمپاش بزرگ کشيدنی نصب شده روی يدک  : 2شکل 

  
برای تميزکردن داخل تانک، دهانک و شيرهای ويژه ای در باال و داخل آن نصب شده است و می تواند 

. عه کامال تميز کرده و از ريزش قطرات سم در برگشت به گاراژ جلوگيری کندتانک را در مزر
سازندگان يدک آن ها را با فنرهای . امروزه می توان يدک ها را در خيابان با سرعت بيشتری حمل کرد

يدک ها را .  کيلومتر درساعت سرعت داشته باشند50مخصوص شاسی طوری ساخته اند که تا سرعت 
 10000يدک ها با ظرفيت بيش از . ميله ای يا چهار آکس و شاه فنرهای ويژه توليد کردمی توان چهار 

 ساخته می شود که وزن يدک را خنثی کرده واز )Tandemachse(ليتر با شاسی های مخصوص 
امروزه يدک هايی مورد دلخواه است که وسيله يک راننده پشت . فشار زياد به خاک مزرعه کاسته شود

 متر با 42 ليتر و طول خط سمپاشی 10000سمپاش های بزرگ با ظرفيت . ل عملکرد باشدتراکتور قاب
  . ديده می شود3 چرخ در شکل 6 ميله و 3
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Abb. 3: Selbstfahrer mit 10.000 l-Behälter in 3achs-Ausführung 

  
   ليتر10000 چرخه با امکان رانندگی يک نفر و تانک با ظرفيت 6يدک : 3شکل 

  
حجم . ستگاه ها که دارای وسايل زياد تکنيکی هستند می توان نسبت با کار مورد نياز مونتاژ کرداين د

پرکردن تانک، خط سمپاشی، سرعت حرکت و امکانات سرويس ديگر مانند راحتی کابين، داشتن 
  :کامپيوتر که به طور خود کار تمام راهبرد ها ی زير را انجام می دهد

  
  هم زنیپرکردن تانک با امکان ب .1
  قطع و وصل تمام يا قسمتی از دهانک های سمپاش .2
  کنترل بازوی سمپاش، تنظيم فاصله ارتفاع از زمين و امکان کج کردن و شيب دادن .3
  ثبت کليه عمليات اجرايی و چاپ کار کرد روز .4
  تميزکردن تانک بعد از خاتمه سمپاشی .5

  
 مانور بيشتر درپستی بلندی های تقاضا ها بيشتر به يدک های بزرگ با امکان رانندگی يک فردی و

زمين و تنظيم قد و ارتفاع زراعت و مکان و محل سمپاشی برای مثال زراعت های منداب، آفتاب 
بازو دستگاه های مدرن مشترکا هم برای سمپاشی و هم برای . گردان و مبارزه با آفت ريشه خوار ذرت

اما تغييراتی که . ابر ماشين های معمولی استقيمت اين نوع ماشين ها دو بر. کود پاشی اختراع شده اند
در ترکيب کشاورزی پيش آمده است و افزايش وسايل تکنيکی به اين سمپاش ها را برای واکنش به 
عمليات فوری دفع آفات، قيمت باالی آن ها را توجيه می کند و گرايش تقاضا به داشتن وسايل مدرن 

  .بيشتر است
  

  :رايط موجودمصرف سموم دفع آفات نسبت به ش
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برای تداوم، شفافيت و امکان پی گيری عمليات انجام شده در توليدات کشاورزی بايستی مصرف و 
سمپاشی يکدست تمام مزرعه به علت ناهمگن بودن زراعت ايجاب می . عمليات سمپاشی روشن باشد

علف های هرز، چون رشد . کند که يک يا چند قطعه جداگانه سمپاشی يا از برنامه سمپاشی حذف شوند
پيدايش و انتشار آفات و يا بيماری های گياهی همزمان نيستند و يا ممکن است انتشار بيمارگر به يک 

 فارم .قطعه کوچک محدود باشد لذا بايستی در مصرف و عمليات سمپاشی دقت و توجه بيشتری کرد
 و اطالعات نوين کشاورزی ويژه با مرزهای محدود است که در آن توليدات کشاورزی با نوآوری

. صورت می گيرد و حفظ نباتات برحسب نياز و به طور هدفمند در قطعات مشخص اجرا می شود
شرايط اجرای حفظ نباتات،  داشتن امکانات آماربرداری خصوصی و تشخيص آفات و بيماری ها در 

رت می اين تشخيص ها به طور خود کار و با وسايل هوشمند ماهواره ای صو. محدوده فارم است
اين سيستم ها در . سيستم های زيادی برای توسعه راندمان وسايل هوشمند در دست توسعه است. گيرد

است و سمپاشی موقعی صورت می گيرد که جمعيت بيمارگرها ) sensors(عمل وصل به سنزور ها 
  نسبت به دفاع طبيعی برتری داشته باشند 

جزا در اولين روش تجربی نتيجه بخش بوده است برای مبارزه با علف های هرز و سمپاشی قطعات م
)Perdersen et al. 2007 ( شناسايی علف های هرز براساس عکس علف هرز ، درجه رشد، شکل

 Kluge und Nordmeyer(برگها و تعداد انتشار آن ها در مزرعه با ماهواره ها صورت می گيرد 
2008, Weiss und Gerhards 2007  .(در سطح بزرگتر بايستی سيستم برای اجرای اين طرح 

های تهيه شده بهينه سازی شوند و نرم افزارها طوری توسعه داده شوند که وظايف ديگری هم در آن ها 
ارزشيابی وسيع کشور های اروپايی در مبارزه با علف های هرز در قطعات نشان می دهد . ادغام شود

در گندم ). EWRS 2005(ويی کرده اند  زراعت مهم صرفه ج8که در مبارزه با علف های هرز در 
سمپاشی قطعات جداگانه با سيستم های سنتی، . بوده است% 50های زمستانی اين صرفه جويی تا 

در . عملی و مناسب نمی باشد چون تانک پر شده فقط برای قطعات مخصوص در نظرگرفته شده است
 يا اين که هر قطعه مستقيما و جداگانه اين موارد بهتر است تانک ها دارای محفظه های جداگانه باشند

با سيستم های هوشمند می شود تغييرات ناشی از پيدايش بيمارگر را تعيين و هدفمند . سمپاشی شود
 در .مبارزه کرد و يا اين که در مبارزه با علف های هرز همزمان از علفکشهای متفاوتی استفاده کرد

 :Lechlerسيستم های (ی حاصل شده است اين مورد در سال های اخير پيشرفت های زياد
VarioInjet; Amazone: PriMix-System .( سيستم هايی که به طور خودکار سم و آب الزم را

انتخاب می کنند با کاربرد رايانه ای اهميت پيدا کرده است و با شروع کار محاسبه آب صورت می 
غير مستقيم بيماری های گياهی در حال شناسايی مستقيم يا ) sensor(تجربه با گيرنده های . گيرد

). Kuckenberg et al. 2007, Ehlert et al. 2008, Ehlert und Adamek 2007(توسعه است 
   اس-پی-هوشمند جیدر آينده روبوت هايی با سيستم . در اينجا شناسايی مراحل اوليه بيماری مهم است

Global Positioning System )GPS (در کشاورزی باز خواهند کرد جای مهمی برای خود 
)Blackmore et al. 2005, Sogaard und Lund 2005, Sökefeld et al. 2007 .( از توانايی

اين روبوت ها شناسايی بيمارگرها در مرحله ابتدايی، تصميم گيری برای سمپاشی و اجرای سمپاشی 
  .است
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Abb. 4: Anhängespritzgerät mit Croptilter gesteuerter Fungizid/Wachstumsregler-

Applikation (Foto: ATB-Potsdam) 

   برای پاشيدن قارچکش هاcroptilerسمپاش نصب شده به يدک با وسايل  : 4شکل 
  

 در حفظ نباتات در مقايسه با ساير رشته های کشاورزی در )precision Farming(فارمينگ دقيق 
يستم انتظار می رود در آينده ديدبانی و سيستم شناسايی با پيشرفت اين س. ابتدای توسعه خود می باشد
بيوآناليز و ) sensors(پس توسعه کامل سيستم گيرنده های شناسايی . بهتر صورت خواهد گرفت

به علت اثر . در اختيار خواهد گرفت) on line(مبارزه دقيق با علف های هرز را مستقيما آن الين 
تظار می رود فارمينگ دقيق در آينده کليد تکنولوژی در توليدات گذاری متعدد اقتصادی و اکولوژی ان

فارمينگ دقيق به عنوان استفاده دايمی و پايدار از زمين برای کشاورزی خواهد . کشاورزی خواهد بود
با اين روش انتظارات ايمنی مصرف کننده، مديريت کيفيت توليدات کشاورزی، حمايت از محيط . بود

  .ات کشاورزی برآورد خواهد شدزيست و شفافيت توليد
  

  : تعيين غلظت دقيق و آسانرايانه در خدمت 
  

دگمه های صفحه تلويزيونی . ماشين های بزرگ امروزه به منظور مصرف دقيق و ثابت ساخته شده اند
کارخانجات .  و کليد های متفاوت اجرا برحسب کارخانه توليد کننده فرق می کند)monitor(فرمان 

ارند صفحات برنامه های اجرايی را منور و ديژتال بسازند که صفحه تلويزيونی فرمان سعی در اين د
را طوری ) DGPS(بعضی از کارخانجات دستگاه های خود کار وصل به ساتاليت . تاريک نباشد

درست کرده اند که کارهای در حال اجرا به صورت زنده از صفحه تلويزيون روبروی راننده ديده می 
  .شود
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1. Das Feldspritzgerät arbeitet mit 5 
Teilbreiten im Feld. Die ATS nutzt alle 5 
Teilbreiten, da dieser Bereich vorher 
unbehandelt war.

2. Das Felspritzgerät fährt bei der nächsten 
Spur um das Hindernis herum. Die 
Teilbreiten 5, 4 und 3 werden von ATS
geschlossen, um eine Doppelbehandlung 
zu vermeiden.

3. Wenn das Gerät weiter um das 
Hindernis herumfährt, schaltet ATS die 
Teilbreiten 3, 4 und 5 wieder an, somit 
werden die bisher unbehandelten 
Bereiche exakt gespritzt. 

  
Abb. 5 Funktionsweise einer Automatischen Teilbreiten Schaltung (ATS), um 

Doppelspritzungen und Fehlstellen zu vermeiden (Werkfoto: Hardi) 

 برای جلوگيری از سمپاشی مضاعف رديف های کاشت )ATS(نحوه عمل سمپاش خود کار  : 5شکل 
  ).Hardiعکس ها از کارخانه (
  

   رديف را سمپاشی می کند5می دهد که ماشين سمپاش نشان  : 1عکس 
 و 4، 5نشان می دهد ماشين سمپاش دور می زند تا از مانعی رد شود لذا سمپاشی رديف های : 2عکس 

  . از برنامه سمپاشی حذف شده است3
  رديف را سمپاشی می کند5نشان می دهد که سمپاش پس از رد کردن مانع دوباره هر : 3عکس 

  
مپاش به طور خودکار در موقع عبور از موانع و دور زدن، سمپاشی رديف ها را قطع می دستگاه س

کند تا سمپاشی مضاعف انجام نشود و پس از عبور از مانع مجددا شروع به سمپاشی تمام رديف ها می 
سيستم های جديد باس .  استISO-Busامروزه گرايش بيشتر به ساختن امکانات الکتريکی . کند

)LBS (آينده ارتباط بين تراکتور و سمپاش را يکنواخت خواهد کرد در )Henninger 2007 .( وسايل
در آينده مزيت متعلق با دستگاه هايی است که استفاده مشترک چند .   در بازار وجود داردBusمجهز به 

  .برنامه را داشته باشند برای مثال سمپاشی، کود پاشی، بذرپاشی و سوزانيدن
اس و ساتاليت است که عمليات سمپاشی، سموم -پی- بيشتر در مسير استفاده از جیتوسعه ماشين ها

طبق قانون حفظ نباتات تهيه گزارش کار اجباری . مصرف شده ثبت و تهيه  گزارش کارکرد است
در اجرای اين قانون بايستی نام مصرف کننده سم، تاريخ سمپاشی، سطح سمپاشی شده، مناطق . است

کامپيوتر کشاورزی در .  دفع آفات و مقدار مصرف سموم بايستی ثبت شودسمپاشی، نوع سموم
شرايطی هستند که می توانند کليه اطالعات خواسته شده باضافه فشار سمپاشی، سرعت تراکتور، مقدار 
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سم خارج شده در ثانيه، سرعت و مسير باد ار با انتن های ماهواره ای خود و مکان جغرافيايی را 
  . ذخيره کنند و در پايان کار، کارت ثبت شده و پرونده را چاپ کرده در اختيار بگذارندرديابی و ثبت و

  
  :سمپاشیرويه های 

  
تکنيک های امروزی سبب شده است که نه تنها ازهدر رفتن چکانش سم جلو گيری شود بلکه در 

بازيافتی شتشوی ابزار های ) sensors(سيستم های گيرنده . مصرف کل سم هم صرفه جويی می شود
طبق رويه های آزمايشی انستيتوی تکنيک  . شراب و باغداری را با خالی شدن شناسايی می کنند

می توان در مقدار سموم دفع آفات و يا ساير ) Institut für Anwendungstechnik(کاربردی 
  .مصارف ديگر صرفه جويی کرد

 و -صرفه جويی در سموم دفع آفات   - وسيله تحت عنوان 4 با آزمايش های کاربردی 2007در سال 
طبق آزمايش های ويژه می ) 6شکل (با وسايل . بنام وسايل کاهش دهنده موفق به ثبت و معرفی شده اند

  .از مصرف سموم دفع آفات صرفه جويی شود% 50توان تا 
  

  : حداکثر راندمانسمپاش ودهانک 
  

 و بايستی سموم نفوذ کرده به زمين، امروزه کاهش ريزش و چکيدن سموم دفع آفات از ضروريات است
 دهانک استفاده ازبهترين وسيله برای کاهش چکيدن . از سطح آب های زيرزمينی فاصله داشته باشد

)nozzle (تعداد دهانک هايی که طبق مقررات بايد مورد استفاده قرار گبرند برای . های مختلف است
  :نند ريزش را در مقدار های نوع معرفی شده است که می توا156زراعت های بزرگ 

داده های مذکور کاهش %  50 می تواند تا 74 يعنی نوع دهانک %26: 90، %56: 75 ، %74 : 50 
  ..دهند و در مورد ساير مشخصات هم در صد کاهش ذکر شده است

بايد فشار بيشينه را هم . سمپاش های مزرعه با دهانک های انژکتوری به کاهش زيادی دست می يابند
با کنترل کردن هوا ). Schmidt 2007, Knewitz 2008( به سطح تعيين شده است مراعات شود که

  .هم می شود به کاهش ريزش موفق شد البته در فواصل رديف های بيشتر
  
  

Persistent Identifier: urn:nbn:de:0294-sp-2008-wandelfarsi-2

- 156 -



 

 
Abb. 6 Einsparungspotenziale an Pflanzenschutzmitteln eines Obstbau-Sprühgerätes 

mit sensorgesteuerten Düsen ( ECO-Reflex, Firma Wanner und Müller 
Elektronik) zur Lückenschaltung (Fotos: Schmidt, K.) 

 شتشوی ابزار ها در باغداری دهانک ها ووسايل ويژه برای صرفه جويی سموم دفع آفات  : 6شکل 
 ECO-Reflex, Firma Wanner und Müller(کنترل می شوند  )sensor(وسيله گيرنده های 

Elektronik( عکس ها مربوط به وسايل خالی کننده از  )Schmidt, K.(  
  

  تغييرات و نوآوری های وسايل جديد کاهش دهنده را می توان در تارنمای زير مالحظه کرد
) de.bund.jki.www.( دهانک  بايد توجه کرد که انتخاب)nozzle ( ،مقدار مصرف، سطح در مقدار ريزش

 ,Friessleben 2003(پوشش و اثرات بيولوژيکی سموم دفع آفات تأثير متقابل روی هم دارند 
اگر ريزش سم با قطرات . کاهش مقدار عبور سم سبب پوشش کمترسطح سمپاشی می شود).2004

Persistent Identifier: urn:nbn:de:0294-sp-2008-wandelfarsi-2

- 157 -



ن شدن برای روش. درشت تری همراه باشد، فاصله ايجاد کرده و گياهان کوچک تر سمپاشی نمی شوند
 با دهانک های استاندارد برای  TTI  و IDNبيشتر موضوع شکل سمپاشی شده از دهانک های نوع 

  . مصارف مختلف مقايسه شده است
 

 
Abb. 7 Spritzbilder von Standard- und Injektordüsen zur Veranschaulichung der 

düsenspezifischen Belagsstruktur (Fotos: Schmidt, K.). Die Zahlen in 
Klammern geben den Spritzdruck, die Fahrgeschwindigkeit und den 
Bedeckungsgrad an. 

را ) Schmidt عکس از(مقايسه سمپاشی از دهانک های استاندار با دهانک های انژکتوری : 7شکل 
  .ده هستنداعداد داخل پارنتز فشار سمپاشی، سرعت حرکت سمپاش و پوشش سمپاشی ش. نشان می دهد

  
پوشش سمپاشی بدهد، کاهش مقدار سم % 20کمتر از   ليتردر هکتار150اگر سطح سمپاشی با مقدار 
چندين سال است که اثرات بيولوژيکی دهانک های ) Schmidt 2007(در هکتار توصيه نمی شود 

تفاده اس). Friessleben 2003, 2004(مختلف در زراعت های متفاوت مورد آزمايش قرار می گيرد 
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از دهانک های انژکتوری و افزايش سرعت برای ريزش شديدتربدون کاهش اثرات، سبب افزايش 
  .اين موضوع از طرف چندين انستيتوی تحقيقاتی مورد بررسی می باشد. درشتی قطرات می شود

 هستند که برای مصرف در مقدار های زياد در TurboDropVRدهانک های جديد در بازار از نوع 
 HighSpeedاز جمله دهانک های نوع جديد ).  ليتر در هکتار400 تا 100(فته شده است نظر گر

قطرات خارج شده در سرعت . است که دهانک آن ها دارای پخش مضاعف با زاويه غيرمتقارن هستند
برای هر دو . زياد به طور عمودی پخش می شوند و در شرايط مساعد بهتر روی گياهان می نشيند

  ).Hörner, 2008(هنوز مشخصات کامل تعيين نشده است دهانک جديد 
  

  :بازوهای سمپاش با حرکت کند
  

سمپاش ها، بازو های جمع شونده ارجعيت به سمپاش هائی دارند که بازو های آن بطور افقی يا عمودی 
برای اين که بازوهای يکطرفه ايجاد مزاحمت می کنند و به عرض يدک . روی هم قرار می گيرند

جمع شدنی های هيدروليکی از انواع استاندارد ها هستند و می شود در طرز قرار .  می شودافزوده
بازوهايی که بطور افقی حرکت می کنند بستگی . گرفتن بازوها در راست يا چپ، يکی را انتخاب کرد

به سرعت حرکت و قابليت حرکت بازوها، سبب پخش بهتر سم می شوند و اثرگذاری زيادی دارند 
)Herbst und Hörner 2003, 2006, Herbst und Wolf 2001( . روی اين اصل کارخانجات

اين وسايل را با قابليت حرکت افقی می سازند و دارای فنرهای خنثی کننده هستند که فشار زياد به 
بازو . فنريت اين فنر ها را با فشار دادن به پائين توسط دست می توان آزمايش کرد. بازوها وارد نشود

  .ا نصب موقت بهتر از بازو ها با نصب ثابت هستندب
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  :چکيده

  
امکانات استفاده از پيش گوئی و کاربرد مدل های پيش گوئی درحفظ نباتات در سال های اخير پيشرفت 

 امکان سمپاشی هدفمندی در پيوند با روش های سنتی و تعيين عفونت،. و توسعه بيشتری يافته است
بااين روش ها می توان سمپاشی را محدود، زمان سمپاشی را بهينه و مصرف سموم را . ميسرگرديد
مدل های سيستم تصميم گيری پيچيده ای در مبارزه با بيمارگرهای مهم تهيه شده که اين مدل . کمينه کرد

فت های تکنولوژی اطالعاتی قادرهستند پيشر. ها با زيربنای بی نظيرخود در اروپا دردسترس می باشد
راهبرد داده های زيادی را در اسرع وقت در اختيار گذاشته و فاکتورهای اثرگذاری را در مدل های 

با وجود پيچيده بودن مدل های تصميم گيری، کار با آن ها بسيار . تصميم گيری سمپاشی به کارگيرند
به علت تغييرات چهارچوب . شاورزان قرار گرفته استساده و مورد استقبال مروجيين حفظ نباتات و ک

  .شرايط توليدات کشاورزی، مدل های تصميم گيری هم در انطباق با اين تغييرات، بهينه می شوند
ضمن توسعه سيستم تصميم گيری مدل ها، اولويت به بهينه سازی سمپاشی آفات و بيماری هائی داده 

در توسعه مدل ها نياز به آمار دقيق هواشناسی، تعيين . استمی شود که تاکنون روی آن ها کار نشده 
وضيعت کانون عفونت، روشن کردن چهارچوب شرايط زراعت، اطالع از کاشت گونه های مختلف، 
گسترش طيف قارچکش ها، توافق در سيستم کمک به تصميم گيری و مراعات اقتصادی کاربرد سموم 

  .دفع آفات خواهد بود
  

 :پيشگفتار
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افزايش قيمت توليد . ت پيش آمده در بازارکشاورزی، کشت فشرده را دوباره مطرح ساخته استتغييرا
. هم در کوتاه کردن زمان تناوب و فشردگی آن اثرگذاشته، حفظ نباتات را هم به چالش جديد کشيده است

انواع  آب و هوای ماليم، تغييردر تناوب زراعی، عمليات زراعی، تغييردر زمان کاشت و استفاده از
فاکتورهای ذکرشده در کاهش . گونه های زراعی مختلف، در ظهور و شدت بيمارگرها اثرگذاشته اند

اگر باوجود . خسارت ممکن در طرح و برنامه دفع آفات تلفيقی می توانند مورد استفاده قرار گيرند
دفع آفات پيشگيری عمليات دفع آفات ضروری باشد تجربه های حاصل از پيشگيری می توانند در 

ارزيابی پيشگيری در پيوند با اجرای عمليات دفع آفات در سال های آينده . هدفمند بسيار مؤثر باشند
  .مورد بحث اين مقاله می باشد

  
  :مدل های پيش بينیرايانه ای درداده های تصميم گيری 

  
 روش های سنتی، دفع آفات تلفيقی محدود به زراعت و اجرای دفع آفات نمی شود بلکه تعيين عفونت به

مطلع کردن . بازديد از وضع جمعيت بيمارگرها، و اقدامات پيشگيری توسعه يافته را نيز شامل می شود
مشاورين دفع آفات و مروجين کشاورزی و يا تماس مستقيم با کشاورزان در تعيين تاريخ عمليات دفع 

استان های کشور ) EDV(فعاليت وسيع مرکز رايانه ای . آفات از کمک دفع آفات تلفيقی است
)ZEPP ( نتايج کار پژوهندگان . می کنندفراوان به برنامه تصميم گيری عمليات دفع آفات کمک

انستيتوهای زياد در تدوين سيستم پيشگيری به ايجاد تصميم گيری بکار گرفته می شود تا در انجام 
ی، پيش بينی های بلند و کوتاه پيچيدگی بيماری های گياه .عمليات دفع آفات مورد استفاده قرار گيرد

اثر متقابل ميزبان و بيمارگر . مدت، پيش گوئی نامطمئن هواشناسی تصميم گيری ها را نسبی می کند
  .که فقط به بيولوژی زيستی مربوط می شود، می تواند شرايط خارج از روال معمولی را پيش بياورد

  
  :پيش بينیاقدامات 

  
م وجود داشته در دو دهه گذشته با استفاده از ابزار تحقيقات اقدامات پيش بينی که در گذشته ه

اپيدميولوژی، ابزارهای مرکزی دفع آفات تلفيقی به منظور اجرای عمليات دقيق دفع آفات امتحان خوبی 
برای پيش بينی راه درازی را بايد طی کرد ازجمله آن ها استفاده از تجربه . بجا گذاشته است

رک تجربی، ساختن مدل های پيش بينی ساده تا مدل های پيچيده بر پايه کشاورزان، جمع آوری مدا
 و 60زيربنای اقدامات پيش بينی در دهه . وضيعت جوی، تصميم گيری با حمايت رايانه ای می باشد

 بود که بين PASOچاشنی کارهای بيش بينی مدل .  با پروژه های تحقيقاتی دانشگاه ها ريخته شد80
 با حمايت مالی وزارت کشاورزی فدرال و سازمان حفظ نباتات کليه ايالت ها 1997 تا 1993سال های 

پايه ) EDV(در اين پروژه زيربنای رايانه ای ). Kleinhenz und Jörg, 1998(به اجرا در آمد 
ريزی شد و تمام مدل های موجود بازنگری و متد های معتبر آن ها پس از آزمايش مجدد با  مدل عملی 

 ادغام گرديد و در پايان مدل های موفقيت آميز برای جانشينی پيش بينی قبلی انتخاب و در رايانه ای
به ) ZEPP(تصميم گيری از آن ها استفاده شد و در اولويت وظايف ادارات حفظ نباتات با مرکزيت 

). Kleinhenz et al., 1998(اجرا گذشته شد و اداره اين مرکز در استان راين لند فالس قرار داده شد 
دفع آفات هدفمند با پاسخ به آيا بايد سمپاشی کرد؟ دوم اين که چه موقع بايد سمپاشی کرد روشن می شود 
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 در )threshold(پاسخ سئوال اول مدت ها است که با پيش بينی مشروط يا سيستم تعيين آستانه خسارت 
د، مربوط می شود به تعيين در پاسخ به سئوال دوم يعنی چه موقع بايد سمپاشی کر. اختيار می باشد

براساس . آستانه خسارت يعنی موقعی که شدت انتشار بيمارگر به دفاع طبيعی برتری پيدا می کند
ارزيابی وضعيت بيمارگر و پيش بينی مشروط، اقدام به تهيه  برنامه هايی شد که در عمل کمتر مورد 

مه های پيش بينی که توسط کارشناسان اما آن برنا). Buhl und Schütte, 1971(استقبال قرار گرفت 
حفظ نباتات منطقه ای براساس تعيين آستانه خسارت طرح ريزی شده بود در مبارزه با آفات و بيماری 

  . ها ی مهم محلی به کار برده می شود
بيماری های قارچی که در صورت مشاهده اولين کانون عفونت، بايد بالفاصله اقدام به مبارزه کرد 

 Peronospora(و ) Venturia inaequalis( ،)Phytophthora infestans(ز عبارتند ا
tabacina .( اين بيمارگرها با قدرت مايه زنی)inoculum ( زياد، در زراعت های دايمی، زراعت

، يا در آيش های کوتاه مدت با به وجود آمدن يک کانون کوچک به )monoculture(های مشابه 
در آينده، آيش های بلند مدت در جلو گيری از اپيدمی عفونت . ی می کنندسرعت منتشر و ايجاد اپيدم

سئوال مهم در مبارزه با بيماری های مذکور اين است . اين بيماری ها اهميت بيشتری پيدا خواهد کرد
پاسخ اين سئوال در به وجود آمدن شرايط مساعد عفونت نهفته . که چرا اين بيماری ها ظهور می کنند

قدامات پيش بينی، بايستی داده های هوا شناسی آناليز شده و زمان به وجود آمدن شرايط در ا. است
پيش بينی منفی . مساعد و اولين پيدايش بيمارگر پيش گويی و ريسک امکان عفونت اعالم گردد

 & Ullrich(در گياهان غده ای مانند سيب زمينی موفقيت آميز بوده است ) درنبودن کانون مايه زنی(
Schrödter, 1966 .(  

 ديده می شود 1در جدول  pro_plant  های شرکتعفونت بيماری های قارچی با مدلخطر اعالم 
با مدل ) Cercospora beticola(بيماری لکه برگی سرکوسپورائی چغندرقند درمورد برای مثال 

CERCBET1) Roßberg et al., 2000( سفيدک داخلی با مدل ، در مورد عفونت
SIMPEROTA1) Racca et al, 2007( و عفونت بيماری ها با عالئم پوسيدگی با مدل های ،

SIMPHYT1 و SIMBLIGHT1) Kleinhenz et al., 2007 ( در عمل نتايج خوبی را به دست
  .آورده اند
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  :در مبارزه با بيماری های عالت) ZEPP(نگاه کلی در تصميم گيری های مرکز رايانه ای  : 1جدول 
WW) گندم زمستانی( ،WG) جو زمستانی(، WR)جو دوسر(،WT) تری تيکال زمستانی( ،SG 

  ).مدل های تحت بررسی (E، )مدل های علمی (WM، )مدل های عملی (PM،)جو تابستانی(
 

 

Tabelle 1  Überblick über EDV – gestützte Entscheidungshilfen im Pflanzenschutz 
(ZEPP) 
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er 
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r 1) 
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u
s
 
2
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Ackerbau  
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Simulatio
n 
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M 

SIG - 
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E 
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US 
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M 
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M 
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en 
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erget
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- 
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n 

Prognose 
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ion  

E 

 

  
  
  
  

 

Tabelle 1 (Fortsetzung) Überblick über EDV – gestützte Entscheidungshilfen im 
Pflanzenschutz (ZEPP) 
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M 
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eidung 

Tabelle 1 (Fortsetzung) Überblick über EDV – gestützte Entscheidungshilfen im 
Pflanzenschutz (ZEPP) 

  
  
 

 
Gartenbau 
BBA 
- 
DEL
ANT 

Zwiebe
lfliege 

Zw
ieb
eln
, 
Sc
hni
ttl
au
ch 

Terminieru
ng 
Insektizide
insatz 

P
M 

BBA 
– 
PSIL
A 

Möhre
nfliege 

Mö
hr
en, 
Sel
leri
e 

Terminieru
ng 
Insektizide
insatz 

P
M 

BBA 
– 
DEL
IA 

Kohlfli
ege 

Ko
hl 
- 
Art
en 

Terminieru
ng 
Insektizide
insatz 

P
M 

ZWI
PER
O 

Falsch
er 
Mehlta
u 

Zw
ieb
eln 

schlagspez
ifische 
Bekämpfu
ngs-
entscheidu
ng 

P
M 

PO
MSU
M 

Versch
iedene 
Schädli
nge 

Ap
fel 

Terminieru
ng 
Insektizide
insatz 

P
M 

HOP
LOS
UM 

Apfels
ägewe
spe 

Ap
fel 

Terminieru
ng 
Insektizide
insatz 

P
M 
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FEU
ERB
RA 

Feuerb
rand 

Ke
rn
ob
st 

schlagspez
ifische 
Bekämpfu
ngsentsch
eidung 

P
M 

ANL
AFB
RA 

Feuerb
rand 

Ke
rn
ob
st 

schlagspez
ifische 
Bekämpfu
ngsentsch
eidung 

P
M 

MO
NTA 

Monilia 
- 
Arten,  
Taphri
na 
deform
ans 

Ste
ino
bst
,  
Pfi
rsi
ch 

schlagspez
ifische 
Bekämpfu
ngsentsch
eidung 

E
,
  
P
M 

1) WW = Winterweizen; WG = Wintergerste; WR = Winterroggen; WT = Wintertriticale; SG = 
Sommergerste  2) PM = Praxis-Modell; WM = wissenschaftliches Modell; E = Modell in der 
Entwicklung 

 

 :تصميم گيری مدلپيش بينی در روش های  پيشرفت
 

. موفقيت مدل های تصميم گيری سبب درخواست های بيشتر از اين مدل ها با راندمان بهتری شد
 از يک طرف خواستار مدل های مناسب برای ساير )forecast (استفاده کنندگان مدل های پيش بينی

.  سمپاشی بودندبيماری های مهم و از طرف ديگر خواستار اضافه کردن فاکتورهای بيشتر در عمليات
مهمترين . خواسته های ديگر شامل کاهش تعداد آماربرداری های مزرعه قبل از عمليات دفع آفات بود

پاسخی که بايد در اين وضعيت داده می شد اين بود که چه موقع بيمارگر به آستانه خسارت 
)threshold (پاسخ اين سئوال مستلزم يک مدل فرضی . ؟رسيده است)Simulation Model ( بود که

مقايسه مدل فرضی با داده های آستانه . گذر اپيدمی يک بيماری را محاسبه و نمودار آن را ترسيم کند
غير از شرايط جوی فاکتورهای ديگری مانند تناوب، . خسارت، زمان مبارزه را می تواند تعيين کند

اگر . اپيدمی اثرگذار هستندمقدارکود اذته، شرايط کاشت، نوع آماده کردن زمين در پيش بينی گذر 
ساير کنش . تصميم به يک سمپاشی سريع گرفته شود بايستی اين فاکتور ها در تهيه مدل منظور شوند

های تصميم گيری مدل فرضی اپيدميولوژی، تأثيرات زراعی و آستانه خسارت و مبارزه در سيستم 
 SIMPHYT3شود مدل مدلی که در عمل بيشتر بکار برده می . فرضی است ادغام می شوند

)Gutsche, 1999( و مدل SIMCERC3) Weinert et al., 2004(مدل .  استSIMCERC3 
 Pseudocercosporella(يک سيستم مبارزه سريع با بيماری شکستگی ساقه غالت 

herpotrichoides(اين مدل نمايشی پيشرفت عامل بيماری .  استPseudocercosporella 
herpotrichoides مدل سپس . زمستان، پاپيز و بهار تا ايجاد دومين بند ساقه پيش بينی می کند را در

با در يافت داده های مربوط به زراعت قبلی، مقدار کود اذته و تاريخ کاشت، عفونت شکستگی ساقه را 
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 داده های پيش بينی را با داده SIMCERC3مدل . در مرحله تکامل شيری خوشه پيش بينی می کند
 آيا BBCH 32درمرحله رشدی ) a(ه ای آستانه خسارت مقايسه و تصميم می گيرد های دو مرحل

 آيا در موقع مبارزه با ساير بيماری های برگی، بيماری )b(بيماری شکستگی ساقه بايد مبارزه شود؟ 
 تصميم می گيرد )c( توأما با آن ها مبارزه شود؟ BBCh 37-39شکستگی ساقه در مرحله رشدی  

  . برای مبارزه وجود دارد؟ضرورتیاصوال 
 برنامه ريزی را طوری طرح ريزی می کند که از اول ضمن مبارزه با قارچ ها، SIMPHYT3مدل 

 پيشرفت فرضی SIMPHYT3مدل . عمليات مبارزه با علف های هرز را هم توأما انجام می دهد
حساسيت (با توجه به را با تغييرات جوی  تا عمليات سمپاشی ) inoculum(و قدرت مايه زنی  عفونت

) بذر، رشد علف های هرز، نوع قارچکش های مصرف شده، مقدار بارش از زمان مبارزه به بعد
  .فاصله زمانی دو سمپاشی را جهت استفاده از قارچکش را تعيين و محاسبه می کند

برای ) PUCREC3/PUCTRI3) Räder et al., 2007مدل های ديگر تصميم گيری عبارتند از 
 SKLERO-PRO) Koch & von با زنگ قهوه ای گندم زمستانی و جو دو سر، مدل مبارزه

Tiedemann, 2007 ( برای مبارزه با اسکريت مندل، مدلSIMPEROTA3 برای مبارزه با 
 ,.Leinhos et al (ZWIPEROو مدل ) Racca et al., 2007(سفيدک داخلی يا دروغی توتون 

  ).1مراجعه به جدول (ياز برای مبارزه با سفيدک دروعی پ) 2006
  

  :به تصميم گيریرسانی سيستم های ياری / مدل های تصميم گيریتوانائی 
  

سعی می شود از بيشينه . نسل جديد مدل های تصميم گيری از اندازه گيرهای پيچيده ای تشکيل شده اند
. آفات استفاده شوددانش در اثرگذاری متقابل بين هوا، عوامل بيماری زا، گياهان ميزبان و سموم دفع 

و ) مقاومت انواع گونه ها(يعنی غيراز تأثير هوا، پيشرفت اپيدمی، پيشرفت عفونت، سهم حساسيت گياه 
  .اثر قبلی قارچکش های مصرف شده هم در محاسبه آستانه خسارت منظور می شوند

 يک مدل ويژه جهت مبارزه و بهينه سازی مبارزه با بيماری لکه برگی CERCBET3مدل 
اين مدل . است) Racca und Jörg, 2007(چغندر قند ) Cercospora beticola(رکوسپورايی س

 طرح فرضی CERCBET3پايه اصلی مدل . يکی از پيچيده ترين مدل های امروزی است
)simulation ( جريان گذر و پيشرفت عفونت عامل بيماری سرکوسپورائی چغندر قند)C. beticola (

 دهنده عبارتند از برای مثال فرايند دوره کمون بيماری، عفونت و هاگ آوری  متغير های تشکيل.است
)sprulation.(  
  
  
  

توصيه استراتژی سه مرحله ای عمليات سمپاشی با قارچکش ها در : CERCBET3مدل : 1شکل 
  چغندر قند) Cercospora beticola(بيماری لکه برگی سرکوسپورايی مبارزه با 
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Abb. 1:  CERCBET 3: Empfehlung der Fungizidstrategie (drei Fungizideinsätze) zur 
Cercospora – Bekämpfung in Zuckerrüben 

  
جزئی از داده های ) شرايط کاشت در حوزه مبارزه، تناوب زراعی و بارش(اثرگذاری عمليات کاشت 
ياس اثرگذاری، مقاومت گونه گياه در انتشار  شامل مق CERCBET3مدل . ضروری در مدل هستند

. عامل مهم در اينجا اختالف حساسيت گونه های مختلف در بيماری زايی است. بيماری هم می شود
 فراوانی CERCBET3مدل . مقياس ديگر رابطه اثرات قارچکش با حرارت و مقدار بارش است

در تکامل نيازمند مقياس نتايج يک . ه می کندعفونت بيماری را با داده های سيستم آستانه خسارت مقايس
بيماری لکه اين داده ها را می شود از عفونت . آمار برداری عفونت برگی در شروع بيماری است

 به دست آمده است را به عاريه CERCBET1 که با مدل )C. beticola(برگی سرکوسپورايی 
  .گرفت
ا در محدوده زمانی ژوئن تا سپتامبررا نيز  کليه استراتژی سمپاشی با قارچکش رCERCBET3مدل 

  )1شکل (برنامه ريزی می کند 
توسعه يافته زمان آمار برداری دقيق برای انتخاب ) SIMONTO) Roßberg et al., 2005مدل 
 کود دهی و عمليات دفع ،اين مدل رشد فنولوژی غالت و منداب را از کاشت تا به گل نشستن. است

 و SIMCERC3 ،SKLERO-PROمدل ديگر تصميم گيری عبارتند از . آفات را تنظيم می کند
FUS-OPT) Racca et al., 2006.(  

سيستم های کمک به تصميم گيری در طول کاشت و برداشت گياه، استفاده کنندگان سيستم را در تصميم 
. ت می کنندگيری عمليات مبارزه از اولين پيدايش يک بيمارگر تا زمانی که الزم باشد راهنمايی و حماي

اين تصميم ها نيزشامل کليه اطالعات در مورد بازديد از مزرعه جهت آمار برداری و زمان الزم به 
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برای مبارزه با . تصميم ها در مورد بيمارگر های مهم به صورت برنامه وجود دارد. سمپاشی هستند
يم گيری که مرکب از مدل های تصم (SIMPHYT مدل Phytophthoraپوسيدگی فيتوفتورايی 

SIMPHYT1/SIMBLIGHT1 و  SIMPHYT3به طور کامل تصميم گيری را به عهده )  است
 با مدل Cercosporaنظير اين مدل برای مبارزه با بيماری لکه برگی سرکوسپورائی . می گيرد

CERCBET)  که از مدل هایCERCBET1 و  CERCBET3برای مناطق )  تشکيل شده است
که از مدل های  (SIMPEROTAق کشت توتون مدل در مناط. رطوبی وجود دارد

SIMPEROTA1 و  SIMPEROTA3برای مبارزه با بيماری سفيدک دروغی )   تشکيل شده است
  .توتون طرح ريزی شده است

  
  :مدل های تصميم گيری برای مبارزه با آفات و علف های هرز

  
دارد که براساس تغييرات جوی در مقايسه با بيماری های قارچی، مدل های کمتری برای آفات وجود 

مدل هايی . برعکس بيماری های گياهی مدل تعيين آستانه خسارت آفات زياد وجود دارد. تهيه شده است
 تهيه شده است که پيدايش و توسعه نسل حشره يا 70برای باغداری براساس متوسط حرارت دردهه 

 برگرفته از مرکز ريانه POMSUMمدل (فعاليت پرواز آفات مختلف درخت سيب پيش بينی می شود 
مدل جمع آوری حرارت در ) تاکستان(در باغداری مو ).  خالصه شده است1 که در جدول ZEPPای 

مگس (برای تعدادی از مگس های سبزيکاری . پيش بينی توسعه خوشه انگور در عمل قابل اجرا است
که توسعه رشد يا ) 1ول مراجعه به جد(مدل های فرضی تهيه شده ) کلم، مگس هويج، مگس پياز

  .پيدايش نسل هايی از مگس را محاسبه و تاحدودی در عمل قابل اجرا می باشند
. عمليات سمپاشی با حشره کش ها در مبارزه با آفات منداب، غالت، سيب زمينی و ذرت اجرا می شود

 های مدل.   شرايط روز مناسب پرواز آفات منداب را نشان می دهدFa. Pro_Plantمدل شرکت 
 SIMLAUSمدل . تصميم گيری برای شته غالت و سوسک سيب زمينی بيشتر توسعه يافته است

)Kleinhenz, 1994  ( يک مدل کاملی است که رشد مهمترين انواع شته های غالت زمستانی را پيش
 افزايش و کاهش(اين مدل جمعيت شته ها را پس از زمستان گذرانی محاسبه کرده . می کندبينی 
در زمان (و می تواند آماربرداری در پائيز ) ، از بين رفتن شته ها در طول پائيز يا زمستانجمعيت

توليد مثل ماده زادی يا زاد و ولد جنسی و در صورت به وجود آمدن ) افزايش شديد جمعيت شته
)Anholozyklus( و غيراز آن رشد پويائی شته ها را . در بهار آن را نيز برنامه ريزی می کند

  .اسبه کرده ضرورت سمپاشی را نشان می دهدمح
شده ) SIMLAUS3) Jörg et al., 2007مبارزه مستقيم با سوسک سيب زمينی سبب استقبال از مدل 

 را .Leptinotarsa decemlineata روز پيشرفت رشد الرو های 8اين مدل دقيقا در طول . است
رشد و انتشار مراحل مهم زندگی آفت  مراحل اوليه پيدايش و SIMLAUS3مدل . پيش بينی می کند

را مشخص می ) وضيعت تخمگذاری، الرو های نسل اول، الرو های مسن تر، تکامل حشرات جوان(
موفقيت بزرگ .  زمان مناسب ديدهبانی مزرعه و مبارزه را تعيين می کندSIMLAUS3مدل . کند

. تر از اثرحشره کش است جلو انداختن زمان مبارزه و استفاده بهSIMLAUS3استفاده از مدل 
موفقيت مدل های کمک به تصميم گيری در مورد مبارزه با علف های هرز بيشتر تصادفی است تا يک 

تصميم گيری . استفاده عملی از آستانه خسارت در مورد علف های هرز قابل اجرا نبود. روش منظم
کش است و اين دو عامل نيز مبارزه با علف های هرز انتخاب بين سمپاشی و تعيين مقدار مصرف علف
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) CeBrUS) Werner et al., 2002در مدل . بستگی به تجربه عملی کارشناسان حفظ نباتات دارد
سعی شده است با تجربه کارشناسان حفظ نباتات استفاده از علفکش ها را با سيستم آستانه خسارت و 

العات زيادی از متغييرها، جمع  يک مدل پيچيده و الزمه داشتن اطCeBrUSمدل . مبارزه ترکيب کرد
شايد اين مشکالت سبب شده است که در . آوری و ذخيره متغييرها در بانک اطالعاتی کارشناسان است

مدل های کمک به تصميم گيری در پيوند با . عمل مورد استقبال  زارعين و مروجين قرار نه گيرد
سعه يافته و با شرايط آلمان سازگاری تغييرات جوی در کاهش مصرف علفکش ها در خارج از آلمان تو

  .ندارد و امتحان هم نشده است
  

  : توانايی مدل های کمک به تصميم گيریمحدوده
  

مدل های کمک به تصميم گيری در صورتی که توانايی خوب داشته باشند مورد استقبال استفاده 
توصيه می ) ZEPP(ها مدل هايی که از طرف مرکز رايانه ای ايالت . کنندگان هم قرار می گيرند

شوند، اغلب سابقه آزمايش چندين ساله را دارند و قبل از اين که مورد استفاده عموم قرار گيرند برای 
دقت کمک به تصميم گيری درست مدل ها بين . امتحان در اختيار ادارات حفظ نباتات گذاشته می شوند

 تعداد متغييرهای مورد نياز زياد هر چقدر. است و روز بروز پيچيده ترهم می شوند% 95تا % 80
دقت تصميم گيری درست با درجه . باشند، شانس دقت تصميم گيری درست آن هم افزايش می يابد

مدل های ناقص که متغيير های غير واقعی دارند، نمی . وجود دارد اما کامال يک استثنا است% 100
اشتباه راندمان مدل داليل زيادی دارد و . توانند پيش آمد های ويژه را در تصميم گيری برآورد کنند

ازجمله آن ها محاسبه از روی داده های ناقص هواشناسی، داده های آماری غير واقعی از بازديد 
گاهی هم اطالعات و دانش در مورد بيولوژی . مزارع، غيرواقعی بودن داده ها در شروع محاسبه است

رد مدل ها از داده های ناقص شروع به محاسبه می در اين موا. و اپيدميولوژی بيمارگر ناکافی است
برای مثال . کند و اعالم تصميم گيری موقعی گرفته می شود که هنوز گسترش اپيدمی کامل نيست

که در ) Pseudocercosporella herpotrichoides(مبارزه با بيماری شکستگی ساقه غالت 
فته شود اما وضع هوا از آوريل تا ژوئن و ژوئيه آوريل نسبت به سمپاشی و مبارزه با آن بايد تصميم گر

در چينن شرايطی که پيش بينی نياز به زمان طوالنی دارد هميشه . تعيين کننده شدت عفونت است
 .تصميم گيری با خطر اشتباه همراه است

  
  :کمک های تصميم گيریاستفاده از مقبوليت 

  
ين مدل های کمک به تصميم گيری در حفظ از معتبرتر) ZEPP(مدل های مرکز رايانه ای ايالت ها 

يعنی عمليات سمپاشی الزم بوده اما سمپاشی  (failureα–در اين مدل ها اشتباه آلفا . نباتات هستند
يعنی عمليات سمپاشی الزم نبوده اما سمپاشی توصيه  (β-failureو هم اشتباه بتا ) توصيه نشده است

در حال  .باهات معتبر در ساير مدل های کمکی وجود ندارد اين گونه اشت.شناخته شده هستند) شده است
حاضر استفاده گسترده از مدل ها از طريق مشاورين حفظ نباتات در توصيه های رسمی اعالم می 

. استراتژی مبارزه از طريق مديا يا رسانه های جمعی  به اطالع عالقمندان رسانيده می شود. شود
اين اطالعيه ها بطور دسته جمعی . می باشد  ZEPPم گيری مرکزبيشترين آن ها بر اساس نتايج تصمي
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سيستم تلفيقی اطالع رسانی توليدات . با رسانه های جمعی يا بطور راهنمای ويژه اعالم می شود
يک ) با سپاس از حمايت بنياد آلمانی محيط زيست(و سازمان حفظ نباتات ايالت ها ) ISIP(کشاورزی 

 نه ISIPسيستم . عطاف پذير و پرقدرت برای حفظ نباتات راه اندازی شده استتارنما يا سايت انترنتی ان
 ZEPPتنها واسطه انتقال اطالعات حفظ نباتات را بدون وقفه ممکن می سازد بلکه کمک تصميم گيری 

 اطالع )ZEPP(مرکزرايانه ای ايالت ها . را مستقيما برای استفاده در اختيار زارعين قرار ميدهد
 اجرای عمليات دفع آفات را به مروجين رسمی حفظ نباتات به عهده گرفته و نتيجه رسانی رسمی

را در وضعيت عفونت ارائه می دهد و کشاورزان می توانند در مزارع خود ) Monitoring(ديدهبانی 
شتر افزايش تعداد مراجعه کنندگان به تارنمای حفظ نباتات نشان دهنده استفاده بي. اقدام به سمپاشی نمايند

  .مردم از ارائه کمک به تصميم گيری مستقيم است
  

  :هدفمنددفع آفات چشم انداز اجرای اقتصادی 
  

در آينده نيز مدل های )  هماهنگی می شوندZEPPکه از طريق (تحقيقات و سرويس های حفظ نباتات 
. خواهند شدکمک به تصميم گيری را توسعه خواهند داد و مدل هايی  که اينک وجود دارد بهينه سازی 

  .هم اکنون توسعه مدل چندين رشته در دست بررسی است
  

  :بهينه سازی و برخورد با داده های هواشناسی
  

 ايستگاه هواشناسی وجود دارد که اطالعات جمع آوری شده آن ها در اختيار 600در آلمان در حدود 
به علت هزينه های زياد گسترش ايستگاه های هواشناسی . مرکز ريانه ای ايالت های قرار می گيرد

حرارت و (در سال های گذشته مشخصات جغرافيايی و متغييرهای مهم جوی . فعال مقدور نيست
که در آن تقسيم ) Zeuner, 2008(با روش های خاصی مورد مطالعه قرار گرفته اند ) رطوبت نسبی

اسی، پيشرفت هايی با استفاده از رادار هواشن. بندی بارش در پيوند با وضعيت طبيعت بوده است
درسنجش بارش انجام گرفته است که در آينده در مدل ها و شرکت های زراعی در کمک به تصميم 
گيری قرار در دسترس قرار خواهند گرفت که به عمليات سمپاشی، رد يابی و مکان يابی اپيدمی دقت 

  بيشتری می دهند 
  

  بيماری زايی و شرايط رشد گياه
  

مقدار آلودگی اوليه در . ر مجازی عفونت در شروع کار با مشکل مواجه استمدل تعيين رشد و انتشا
در حالی که مدل ها به  اثرگذاری متغيير آب و هوا بحد کافی . شروع کار نقش اول را بازی می کند

روش های عملی برای شفافيت مايه . واکنش نشان می دهند، تعيين دقيق مايه زنی بيمارگر نامعلوم است
آلودگی اوليه بايد بطور غيرمستقيم در رابطه با رشد گياه گمانه زنی . گر عمال وجود نداردزنی بيمار

 گمانه زنی در مورد مايه زنی بيمارگر تا SIMCERC3, CERCBET1/3)(در مدل های . شود
برای بيشتر بيمارگرها شرايط رشد گياه، تناوب زراعی، نوع زراعت . حدودی به واقعيت نزديک است

داده های دقيق در اين مورد می .ايط کاشت، عمليات زراعی خاک کامال بررسی نشده اندقبلی، شر
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توانند کيفيت کمک به تصميم گيری را بمراتب بهتر کنند و توسعه مدل ها را در مورد بيمارگرهای 
  .فراهم کنند) soil born(خاک زاد 

  
  : قارچکشو اثر از فاکتور مقاومت

  
ه گونه های مقاوم نه در تعيين آستانه خسارت و نه در محاسبه مدل های موفقيت اصالح نباتات در تهي

مقاومت بعضی از گونه های مقاوم در مدل فقط  .تصميم گيری مورد توجه قرار نمی گيرد
CERCBET3شرط  دخالت دادن مقاومت گونه ها، شناسايی متغييرهای .  مراعات می شود

فونت و يا تعيين آستانه خسارت ويژه اين انواع از نسبت اپيدميولوژی واثر گذاری انواع  در توسعه ع
در آينده بايستی مقياس تعيين آستانه خسارت گونه های مقاوم در . عفونت به خسارت به دست آيد

  .اولويت قرار گيرد
بيماری هايی که دائما در حال بيماری زايی هستند و دوره کمون بسيار کوتاه دارند بايستی مبارزه با آن 

دوام . اثر قارچکشی اولين سمپاشی بايستی به دقت آماربرداری شود. ندين بار تکرار شودها چ
ادغام اين . اثرگذاری قارچکش در رابطه با شرايط آب وهوا، تعداد و تکرار سمپاشی را تعيين می کند

 ناميده می شود در تصميم گيری و برنامه) fungicide module(فاکتورها که بنام مقياس قارچکش 
  .ريزی بهتر استراتژی استعمال قارچکش ها مهم است

  
  :کمک های تصميم گيریخالصه 

  
برای مثال مبارزه با بيماری پوسيدگی . سيستم دفع آفات از نظر درجه پيچيدگی باهم متفاوت هستند

با ) P. destructor(و بيماری سفيدک دروغی توتون ) P. infestans(فيتوتورايی سيب زمينی 
درچغندر قند با وجود اين که مهمترين بيماری قارچی، بيماری لکه . نت شروع می شودمشاهده عفو

می باشد اما بيماری های ديگری هم مانند سفيدک چغندر قند، زنگ چغندر و ) Cercospora(برگی 
هم بطور معمول ظاهر می شوند که بايستی همه اين بيماری ها ) Ramularia beticola(بيماری 

مبارزه با بيماری های قارچی غالت باز هم پيچيده تر است برای اين که در . ار گيرندمورد توجه قر
طول رشد غالت بيماری های مختلف مانند شکستگی ساقه، بيماری های برگی و بيماری های خوشه 

سيستم . پيچيده ترين شکل دفع آفات مبارزه با بيماری های درختان ميوه است.  ای ظاهر می شوند
صميم گيری مبارزه موقعی عملگرا است که تصميم گيری برای بيشتر بيمارگرها توأما کمک به ت
اگر چندين مدل بطور موازی برای مبارزه اجرا شوند، گرايش استفاده کننده به اجرا کمتر . مناسب باشد

در چغندر قند و غالت در حال حاضر سيستم کمک به تصميم گيری اجمالی اجرا می شود که . می شود
 انتظار می رود اين مدل ها به طور خود .توسعه يافته است) ZEPP(يله مرکز رايانه ای ايالت ها وس

  .کار قابل اجرا و يک استراتژی مبارزه مطلوب برای کشاورزان باشند
  
  
  

  :زمينه های اقتصادی
  

Persistent Identifier: urn:nbn:de:0294-sp-2008-wandelfarsi-2

- 177 -



يستی در فاکتور های اقتصادی مانند قيمت سموم دفع آفات، قيمت توليد سموم و شرايط متغيير ديگر با
تعيين آستانه خسارت و مدل های تصميم گيری به عمليات . تصميم گيری حفظ نباتات مراعات شوند

پيشرفت های تعيين کننده مبارزه برای افزايش . سمپاشی احتياج به بازنگری و انطباق با شرايط دارند
د با استفاده از مدل محصول که حد اقل با گمانه زدن بهره برداری اقتصادی، سمپاشی را ممکن می ساز

خواسته های مهم در استفاده از مدل های رشد، محاسبه ديناميک . های تعيين رشد قابل انتظار است
اما به علت گوناگونی . توليد محصول مخصوصا در رابطه با آبياری مزارع در طول دوره رشد است

ا از نظر اقتصادی مشکل می بازار و نوسان شديد قيمت های توليد در کوتاه مدت، تصميم گيری ها ر
  .ريسک اقتصادی تصميم گيری برای اجرای عمليات مبارزه در آينده مشکل تر خواهد بود. سازد

. در شرکت های زراعی که رشد اقتصادی سريع دارند اجرای عمليات دفع آفات خالی از اشکال نيست
 کود های مايع در صرفه جويی استفاده از علفکش ها، مواد تقويت کننده، حشره کش ها، قارچکش ها و

در اين موارد بدون شک ضرورت و زمان بندی بعضی عمليات بهم . اقتصادی باهم ترکيب می شوند
برنامه ريزی و انجام مبارزه در شرکت های زراعی می تواند با حمايت مدل های انعطاف . می خورد

فزون و همزمان گونه های به علت کاشت روز ا. کار کرد) ontogenese(پذير بهينه سازی شده 
بايستی کم کردن کار در مورد گونه های مختلف با مدل ) زود رس و ديررس(مختلف با رشد متفاوت 

  . بسط داده شودontogenese های
  

  :مديريت کمک های تصميم گيری
  

 Information system intergated( سيستم اطالعات تلفيقی توليدات کشاورزی 2004در سال 
plant production = ISIP (پايه گذاری شد و استفاده از انترنت درتمام ايالت ها رواج پيدا کرد .

 تمام کار ISIPامروزه از طريق . انترنت جايگزين  کامپيوترهای شخصی در منازل و شرکت ها گرديد
 از يک طرف می.  می شودISIPهای عملی قابل اجرا ارائه و سعی در طرز استفاده آسان تر ازسيستم 

بايستی کليه داده های مربوط به اجرای دفع آفات هر چه بيشتر جمع آوری شود و در اختيار قرار گيرد 
و از طرف ديگر تقاضا می شود که طرز کار اين سيستم بسيار ساده تر و پاسخ به پرسش به يک آری 

رنامه انترنتی و انتظار می رود ب) يا نه؟ ، چه وقت؟ /برای مثال سمپاشی آری. (يا نه منحصر باشد
  .اين خواسته و هدف اينک برآورد شده است. ويژه شرکت های کشاورزی ممکن باشد

قانون جديد حفظ نباتات (چالش های جديد از نظر مديريت مورد در خواست صرفه جويی در وقت 
اما طبق قانون بايد کليه عمليات ) موظف می کند مدارک اجرا، مقدار ، نوع ومصرف سموم تهيه شود

ورتجلسه شده و در پرونده بايگانی و در صورت بازرسی ارائه شود تا نتايج کمک های تصميم ص
در آينده توسط سيستم اطالعات ) تغييرات وضعيت هوا(در هر دو مورد و . گيری روشن و شفاف باشد

 Zeuner( نقش مهمی بازی خواهند کرد Geographic Information Systems) GIS(جغرافيايی 
& Kleinhenz, 2007.(  
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