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پرسشی از دکتر اکبر آهنگران مدیر کل دفتر پیش آگهی و کنترل آفات سازمان حفظ نباتات

سیل چقدر به کشاورزی مان خسارت زد؟
امسال از چند روز مانده به سال جدید، سیل همه را غافلگیر کرد و در تعطیالت نوروز بیشتر نقاط کشور از 

 مهدیه 
آقازمانی 

شمال و جنوب تا شرق و غرب گرفتار این سیل بی سابقه شدند. حاال در هفته پایانی فروردین در حالی که 
باز هم هشدارها در مورد وقوع دوباره سیل وجود دارد، نگرانی از افزایش خسارات، بیشتر حس می شود. 
یکی از خسارات مستقیم و غیرمستقیمی که سیل به همراه داشته، تخریب زمین های کشاورزی و آسیب دیدن 
محصوالت کشاورزی است. عالوه بر آن بسیاری از صنایع دامی نیز در این بین تخریب شدند. این قضیه بیش از پیش در 
موضوع »امنیت غذایی« تاثیر گذار است زیرا از یک سو می تواند کشور را با کمبود مواد غذایی مواجه کند و از سوی دیگر، 
کیفیت مواد غذایی تحت تاثیر قرار می گیرد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، طبق برآوردها، سیل هفته های اخیر تاکنون 13 هزار 

میلیارد ریال خسارت به زیربخش های کشاورزی استان های درگیر وارد کرده است. هرچند حجم خسارات در حال تغییر و 
افزایش است، بخش عمده ای از آسیب ها مربوط به استان خوزستان است. وزیر جهاد کشاورزی این را هم گفته که بخش 
کشاورزی استان لرستان نیز در جریان سیل اخیر خسارت بسیاری دیده، به طوری که بر اساس ارزیابی های اولیه حدود 3۴ 
هزار هکتار از زیربخش های بخش کشاورزی استان در اثر سیالب خسارت دیده که به کاهش حدود 3۰ درصدی سطح تولیدات 
محصوالت می انجامد. در مورد نگرانی ها و آسیب هایی که شرایط آب و هوایی و سیل برای محصوالت کشاورزی ایجاد کرده، 
در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته ابتدا با دکتر اکبر آهنگران، مدیر کل دفتر پیش آگهی و کنترل آفات سازمان حفظ نباتات 

گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهشت سی ویک فروردین نودوهشت

: آقای دکتر! در شرایط آب 
و هوایی که ابتدای سال با آن مواجه 
بودیم، چه خساراتی برای محصوالت 

کشاورزی ایجاد شده است؟
 سیل بخشی از مزارع را از بین برده و در 
این شرایط آب و هوایی مشکل بیماری ها 
را داریم. بیماری ها برای اینکه ظهور پیدا 
کنند به شرایط مساعد آب و هوایی نیاز 
شرایط  بارندگی ها  درحقیقت  و  دارند 
افزایش  محیطی مناسبی برای ظهور و 
بیماری ها فراهم کرده است. در همین 
حین بحث میزبان است که اکنون گندم 
میزبان است. شرایط نیز در حال حاضر 
با توجه  بیماری ها مساعد است.  برای 
به شرایطی که وجود دارد، هشدارهای 
به استان های مختلف دادیم و   الزم را 
باید زمان مبارزه را به کشاورزان بگوییم 
که سمپاشی کنند تا خسارت نبینند. ما 
شبکه های مراقبت هم داریم )هم دولتی 
و هم خصوصی( که وظیفه آنها بازدید 
دقیق  تعیین  و  است  باغات  و  مزارع 
که  دستورالعمل هایی  اساس  بر  مبارزه 

وجود دارد، انجام خواهد شد. 
: به گندم اشاره کردید. لطفا 
توضیح دهید چه بیماری هایی مزارع 

گندم را تهدید می کند؟
بیماری های گندم عالوه بر آنکه می تواند 
به ریشه آسیب بزند، با توجه به شرایط آب 
و هوایی بیماری هایی است که روی برگ 
ایجاد می شود، مثل لک برگی، زنگ، زنگ 
گندم، لک خرمایی، لک قهوه ای و بیماری 
سپتوریوز. اینها قارچ های مختلفی هستند 
لک  ایجاد  باعث  گندم  برگ  روی  که 
می شوند و همین مساله باعث می شود 
سطح فتوسنتز برگ پایین بیاید و سطحی 
که می تواند غذا برای خوشه آماده کند 
کم خواهد  شد. به همین دلیل است که 
هر چه ما بتوانیم برگ های باالیی گندم 
ایجاد  برگی  لک  تا  کنیم  حفاظت  را 
به  دید.  خواهیم  مناسبی  نتیجه  نشود، 
باالترین برگی که نزدیک خوشه گندم 
است »برگ پرچم« گفته می شود. طبق 
تحقیقات، برآورد شده که اگر آن برگ 
سالم باشد، 30 درصد عملکرد گندم به 
آن بستگی دارد. برگ پایین آن 20 درصد 
و همین طور که برگ ها پایین تر می آید، 
درصد تاثیرشان کمتر می شود بنابراین ما 

اگر بتوانیم 3 تا 3 برگ باالیی را حفظ 
کنیم که لک برگی در آن ایجاد نشود، 
عملکرد خوبی خواهد داشت، مثال اگر 
کشاورز انتظار دارد 9 تن گندم کشت 
کند، در صورتی که به موقع لک برگی ها 
را کنترل نکند و برگ های باالیی گندم 
از بین برود )چون اول برگ های پایین 
از بین می روند( قاعدتا برداشت گندم 
به 2 تا 3 تن می رسد و خیلی خسارت 
مناسب  زمان  بنابراین  می شود  ایجاد 
مبارزه بر اساس اینکه با مشاهده اولین 
اهمیت  بگیرد،  انجام  سمپاشی  عالئم 

زیادی دارد. 
: کدام محصوالت کشاورزی 

بیشتر در سیل اخیر آسیب  دیدند؟
در مورد بیماری ها آسیب جدی نداشتیم 
چون ما به همکاران  مان اعالم کردیم که 
تعطیلی وجود ندارد و دائم باید شبکه 
بیماری ها  و  باشد  مزرعه  در  مراقبت 

تحت پایش قرار بگیرند. 

:  صحبت هایی مطرح شده، مبنی 
بر اینکه در این شرایط ایجادشده، رنگ 
گندم ها در مزارع تغییر کرده است. این 

صحبت چقدر صحت دارد؟
شاید منظور زنگ گندم است که در مورد 
آن توضیح دادم. در سیل اخیر ممکن است 
مزارعی به ویژه در استان گلستان غرق آب 
شده و یک هفته است مزرعه در آب است 
و دیگر گندمی بیرون نمی آید. مثل اینکه گیاه 
اگر یک هفته تا 10 روز در مانداب بماند، 
خفه می شود و محصولی برداشت نمی شود. 
در اینجا بحث عامل خسارت زا نیست که ما 
بگوییم آفت یا بیماری ایجاد کرده، بلکه گیاه 
در مانداب بوده و گندم خفه شده است. در 
حال حاضر شرایط برای بیماری ها مساعد 
است که می تواند در گیاه لک برگی ایجاد 

کند و عملکرد گیاه را پایین بیاورد.
: آیا گندمی که آسیب  دیده و دچار 

زنگ زدگی شده، قابلیت استفاده دارد؟
بله، این قضیه به کیفیت گندم کاری ندارد 

و درواقع می توان گفت این بیماری ها، 
انسان مربوط  به  بیماری گندم است و 
ایجاد  می تواند  گیاه  در  فقط  نمی شود، 
آلودگی کند و درحقیقت عملکرد گیاه 
را پایین می آورد، به این صورت که مثال 
بوده 10 تن گندم در یک مزرعه  قرار 
برداشت شود، االن 7 تن برداشت می شود. 
این گونه نیست که گندم بیماری را منتقل 
کند چون ما هیچ بیماری ای نداریم که 
قابل انتقال به انسان و حیوان باشد بنابراین 
نگرانی برای بیماری زایی وجود ندارد، 
بلکه مزرعه که خسارت ببیند، کشاورز 
متضرر می شود و ما قصد داریم جلوی 

این ضرر را بگیریم. 
: خیلی از مزارع در گل فرو 
رفتند. این شرایط می تواند زمینه بروز 
بیماری و آفت زدگی برای محصوالت 

کشاورزی باشد؟ 
گیاه در سیل و مانداب خفه می شود و 
فرقی نمی کند که در آب یا گل محبوس 

شده باشد. آفت و بیماری در آن تاثیر 
خوبی  مزارع  ما  نگرانی  است.  نداشته 
است که باید محافظت شوند و مشکل 
حال  در  ندارند.  و الی  گل  و  مانداب 
حاضر، 5 میلیون و 800 هزار هکتار سطح 
زیر کشت گندم داریم که در سیل استان 
لرستان و گلستان مقداری تحت الشعاع 

قرار گرفته و تخریب شده اند.
: به جز گندم چه محصوالت 
کشاورزی ای در سیل اخیر آسیب  دیدند؟

من به آسیب از نظر سیل ورود نمی کنم چون 
نمی توانم برآورد کنم چه میزان از مزارع 
را آب برده است. ما نگرانی ها را مطرح 
می کنیم. در این شرایط گندم و کلزا بیشترین 
نگرانی ما هستند و بیماری های گیاهی 
که می تواند ایجاد شود و عملکرد گیاه را 
کاهش دهد. به همین دلیل هشدارهای الزم 
را به کشاورزان دادیم و از مزارع بازدید 
می کنیم تا کشاورزان سم و قارچ کشی های 

الزم را به موقع استفاده کنند.

ما نگرانی ها را 
مطرح می کنیم. در 
این شرایط گندم 
و کلزا بیشترین 
نگرانی ما هستند و 
بیماری های گیاهی 
که می تواند ایجاد 
شود و عملکرد گیاه 
را کاهش دهد. 
به همین دلیل 
هشدارهای الزم 
را به کشاورزان 
دادیم و از مزارع 
بازدید می کنیم تا 
کشاورزان سم و 
قارچ کشی های الزم 
را به موقع استفاده 
کنند

در سیل اخیر، بسیاری از گاوداری ها و مرغداری ها مستقیم خسارت 
دیدند، به این صورت که آب مستقیم وارد مرغداری شده و دام ها 
به دلیل خفگی تلف شدند. استان سیل زده لرستان صنعت دامپروری 
قوی تری دارد و در خوزستان پرورش گاومیش مهم است. در 
صنعت طیور، مرغ مادر اهمیت زیادی دارد؛ اگر مرغ مادر گوشتی 
باشد، تولید کننده مرغ های گوشتی محسوب می شود و مرغ های 
گوشتی که در بازار می خریم از همین نوع هستند. اگر مرغ مادر 
تخمگذار باشد، تولید کننده تخم مرغ هستند. وقتی مرغ مادر از هر 
دو نوع از بین می رود، مولدین این صنعت از بین می روند. خسارات 
غیرمستقیم هم وجود دارد، مثال به دلیل قطعی برق و عدم تهویه 
هوا خفگی در دام ها ایجاد شده و کمبود رشد دام ها اتفاق می افتد. 
عالوه بر آن به دلیل سیل، آب وارد مرغداری شده و غذای دام ها 
را با خودش برده یا خراب کرده است. در این شرایط بسیاری از 
شهرهایی که دچار سیل شده اند برای دام ها تقاضای غذا می کنند. 
بحث دیگر آبی است که دام مصرف می کند. شاید تصور بسیاری از 
افراد این است که دام هر آبی با هر شرایط میکروبی می تواند مصرف 
کند ولی واقعیت این گونه نیست. درست است که بدن دام ها نسبت 
به برخی بیماری ها مقاوم تر است، این گونه نیست که آب گل آلود 
بخورند و بیمار نشوند بنابراین بعضی دام ها هم که در این شرایط 
سخت زنده ماندند، خیس شدن بدن آنها باعث شده به بیماری هایی 
مثل ذات الریه دچار شوند و این خیس ماندن طوالنی مدت باعث 

بیماری های ریوی و ذات الریه به ویژه در گوسفند می شود. 
یکی دیگر از مشکالت سیل بحث آلودگی آب و فاضالب است 
زیرا در زمان سیل، فاضالب باال می زند و محیط و آب آلوده می شود 
بنابراین احتمال آلودگی هایی که دستگاه گوارش دام را درگیر کند، 
وجود دارد. مساله بعدی مارگزیدگی است. سیل باعث تخریب 
النه مارها هم می شود و آنها هم می توانند دام ها را نیش بزنند و 
خطرناک است. به عالوه، با توجه به گرم شدن هوا جایی که آب 
راکد می ماند، پشه ها بیشتر رشد می کنند و ناقل بیماری هم هستند. 
پشه ها در شرایط رطوبت بیشتر تکثیر پیدا می کنند و احتمال انتقال 
بیماری به دام ها بیشتر می شود. عالوه بر آن جوندگان  در محیط 

رها می شوند و مسوول برخی بیماری های انسان و دام هستند. 
همان طور که می دانیم، قسمت مهمی از مقاومت بدن دام تغذیه آن 
است. در این شر ایط که تغذیه دام ها از بین رفته و عوامل بیماری زا 
هم زیاد است، احتمال ابتال به بیماری ها بیشتر خواهد شد. همچنین 
به دلیل بسته شدن راه ها خدمات دامپزشکی نمی تواند مثل قبل 
ادامه داشته باشد. امسال به نظر می ر سد محصوالت کشاورزی و 
دامی تحت تاثیر شرایطی که ایجاد شده، با کمبود  مواجه شود و 

راهی نداریم جز اینکه از واردات کمک بگیریم.

سیل و دام ها 

نگاه متخصص بهداشت مواد غذایی

 دکتر آراسب دباغ مقدم
دبیر کمیته بهداشت مواد غذایی 

سازمان نظام دامپزشکی

آیا آب های بطری شده سرطان زا هستند؟
 مهندس همایون 

سلحشورفرد
کارشناس بهداشت محیط اداره 

بهداشت دانشجویی دانشگاه شاهد

نگرانی ها درباره کیفیت آب مصرفی و رواج برخی 
شایعات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی از سوی 
افراد بدون تخصص مرتبط، موجب تردید برخی 
مردم نسبت به سالمت آب لوله کشی و افزایش 
مصرف بطری های موسوم به آب معدنی شده 
اما استفاده از این فراورده نیز مالحظاتی دارد و 
نباید بی رویه مصرف شود، ضمن اینکه برخی 
تردیدهای مطرح شده درباره سالمت مصرف آب 
معدنی های بطری شده جای تامل دارد. از جمله 
اینکه عده ای به ادعای غیرمستند و تاییدنشده 
برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی استناد 
می کنند، مبنی بر اینکه »بزرگ ترین محموله آب 
معدنی صادراتی ایران به نیروهای ناتو مستقر در 
افغانستان، به علت سرطان زا بودن برگشت داده 
شد« و به این ترتیب ادعا می کنند بطری های آب 
معدنی ایران آلوده به نیترات و آرسنیک است که 
البته نفس ادعای کمک ایران به نیروهای اشغالگر 
کشور همسایه جای تامل دارد. عده ای نیز به 

ادعاهای برخی افراد بدون تخصص مرتبط استناد 
می کنند که دلیل ماندگاری آب معدنی بطری شده 
را افزودن مواد نگهدارنده خطرناک و سرطان زا 
می دانند. در ادامه به بررسی این ادعاها و سایر 
احتماالت سرطان زایی آب مصرفی می پردازیم.

ضروری  نکته  این  ذکر  چیز  هر  از  قبل   .1
است که این آب های بسته بندی مانند دیگر 
محصوالت خوراکی و آشامیدنی قبل از ورود 
به بازار در آزمایشگاه های وزارت بهداشت از 
نظر استانداردهای الزم برای نوشیدن، تحت 
آزمایش های متعددی قرار می گیرند و در صورت 
عدم تایید آنها مجوز تولید و فروش پیدا نمی کنند 
بنابراین قبل از خرید هر محصولی باید به برچسب 
وزارت بهداشت )دارای اطالعات به زبان فارسی( 
روی محصول توجه کنید. البته این نظارت ها به قبل 
از مرحله تولید محدود نمی شود و پس از تولید نیز 
کارشناسان سازمان غذا و دارو و مراکز بهداشتی 
سراسر کشور به طور مستمر از کارخانجات 
تولیدی و فروشگاه های سطح عرضه اقدام به 
نمونه برداری از محصوالت مختلف و ارسال 
به آزمایشگاه های مرجع می کنند و در صورت 
تخطی از استانداردها در فرایند تولید، نسبت 

نگاه آزاد

به بازنگری در مجوز صادرشده، اقدام قانونی و 
اطالع رسانی الزم انجام می شود و چنانچه تخطی 
از استانداردها در سطح عرضه باشد، برخورد قانونی 

با فروشندگان انجام می گیرد. 
آلودگی  هرگونه  بروز  از  جلوگیری  برای   .2
میکروبی در آب معدنی، همه اقدامات احتیاطی روی 
کیفیت آن انجام می گیرد و تحت شرایط بهداشتی 
خاص بسته بندی می شود. در آب های آشامیدنی 
بسته بندی شده غیر از آب معدنی از روش های فیزیکی 
مانند دمای باال، تاباندن اشعه UV و گذراندن از 
صافی یا فرایندهای شیمیایی مانند کلرزنی، ازون زنی 
و کربن زنی استفاده می شود. هدف از گندزدایی 
آب، اکسید کردن مواد آلی، کاهش بو در آب و به 

حداقل رساندن وجود میکروارگانیسم های مضر 
برای سالمت انسان است و پیش از استفاده از یک 
نوع آب برای بسته بندی نیز کیفیت میکروبیولوژیکی و 
ترکیب شیمیایی آن تعیین می شود.  عملیات بسته بندی 
مانند پرکردن و دربندی ظروف نیز در یک منطقه 
بسته و تحت فشار مثبت هوا انجام می شود. سایر 
روش های پرکردن مانند سیستم های بسته و کامال 
جدا از سایر عملیات نیز می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد تا به این ترتیب آب از آلودگی محفوظ بماند. 
قابل ذکر است تاریخ مصرف درج شده روی این 
بطری ها تا قبل از باز کردن پلمپ آن و به شرط 
نگهداری مناسب )در جای خنک و به دور از نور 
آفتاب( اعتبار دارد که این نکته همواره مورد تاکید 
کارشناسان است و کارخانجات نیز موظف به درج 

شرایط نگهداری روی این بطری ها هستند. 
ادامه دارد...

منابع: 
1( مقاالت ارائه شده در همایش های ساالنه بهداشت 

محیط
2( استانداردهای شماره 63۰5،669۴، 2۴۴1 و 26۰6، 

مربوط به ویژگی ها و آیین کار بهره برداری از آب 
آشامیدنی بسته بندی و آب معدنی طبیعی

منبع: هفته نامه سالمت


