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رزی محمودی
بهتکرارش���نیدهایمکهازدکترش���هیدمصطفیچمرانپرس���یدند:تعهدبهتراس���ت
یاتخصص؟وایش���انگفتند:"تقواازتخصص،الزمتراس���تآنرامي پذيرم،اما

مي گويمکسیکهتخصصنداردومنصبیرامیپذیرد،قطعا"بیتقواست."
متأس���فانهآنچ���هام���روزکش���ورم���ادرزمینهه���ایمختل���فاقتص���ادی،اجتماع���ی،
فرهنگی،سیاس���یو...بهآنمبتالش���ده،نتیجهتقابِلهمیندوواژهیبهظاهر

سادهاست.
کس���یک���هتخص���صدرام���رین���دارد،نمیتوان���دع���دمعلمودان���شمربوطهرابرای
م���دتطوالن���ی،پنه���اننگ���هدارد؛چ���راک���هدی���ریازوددرک���ردار،گفتاروعملکردش
مش���خصمیش���ودکهدرآنزمینه،متخصصنیس���ت،امامتأس���فانهنداش���تن
تعهدوتقواچیزینیس���تکهبهراحتیوبهزودیبرمالش���ود؛زیراظاهرس���ازیو
ریاکاریباعثمیش���ودفردبهراحتیدرگفتارورفتارخودبهدروغبهآنچهندارد
ونیس���تتظاهرکندوچونتعهدوتقواقابلمش���اهدهنیس���تبرهمیناس���اِس
ظاه���رف���رد،قض���اوتمیش���ود!مگ���رآنکهزمانیکهب���هخلوتمیروندولباسریاو

فریبراازتنخارجمیکنندوبهصورتاتفاقیدستشانروخواهدشد.
بدونتردیدتخصص،مالکانتخابوتعهدوامانتداری،شرطآناست.انسان

متعهدهرگزکاریکهعلموتخصصآنرانداشتهباشد،نمیپذیرد.
تعه���د،ی���کفضیل���تدرون���یاس���ت؛درحالیک���هتخص���ص،ی���کمه���ارتبیرونی.
زمانیکهافرادِمس���ئولوصاحبانمناصبرانهبراس���استخصصبلکهبرمبنای
تعه���دک���هنادیدن���یب���ودهوصرف���ا"ب���راس���اسظاه���رقض���اوتمیش���ود،انتخ���اب
میکنی���م؛ب���هزودی،نداش���تنمه���ارتوتخص���صآنمس���ئولدرعملک���ردوضررو
زیانهاییکهبهسیس���تموکش���ورواردمیس���ازد،مش���خصومعلومخواهدش���د؛
ح���الآنک���هب���هدلی���لظاه���رمق���دسمآبومتدین،امکانانتقادواعتراضس���لب

شدهاستودرنتیجه،تمامناکارآمدیهابهپایدیننوشتهمیشود.

یکفردمتعهدامابیتخصصدربهترینحالت،نقشدوس���تنادانیراداردکه
بدترینوبیشترینآسیبهاراسببمیشود.اوبهواسطهجهلوغیرمتخصص

بودنممکناستآسیبهایجبرانناپذیریراباعثشود.
متأس���فانهاتفاقبدتریکهامروزباآنمواجههس���تیم،اش���تباهگرفتنتخصصو
تجربهبامدرکاست!صحبتازمدرکگرایی،مضراتآنوتخلفهایبسیاردر
اخ���ذم���دارکتحصیل���یاع���مازواقعییاجعلی،مقولهتازهاینیس���توش���وربختانه
امروزهمهباتماممواردگفتهش���دهآش���ناهس���تند؛اماآنچهاهمیتپیدامیکند
آناس���تک���هش���اهدحض���ورطی���فوس���یعیازاف���رادب���اظاه���رمتدینوش���عارهای
متعهدان���هدرمناص���بمدیریت���یوتخصص���یهس���تیمکهم���دارکتخصصیهمدر
دس���تدارن���دوب���دونداش���تنذرهایدان���ش،تجرب���ه،عل���م،اندیش���هوتخص���صو
ب���دونبهرهمن���دیازتعه���دوتق���وادرجایگاهه���ایتصمیمگیریجایگرفتهوباوجود
آگاه���یازع���دمشایس���تگی،بیکفایت���یوناتوان���یخودبههرقیمتی،درصددحفظ
موقعی���توق���درتهس���تندوای���ناتف���اق،نتیج���هایج���زازدس���ترفت���نمناب���عو

سرمایههایمادیومعنویسازمانهاودرکالِنموضوع،کشورندارد.
درهمینراس���تامیتوانباقاطعیتگفتاگرچنینفردناالیقیازجانبمافوقو

مدیرباالترحمایتشود،خودنشانازبیتقواییسلسلهمراتبیدارد....
بهنظرمیرسدجداییوتقابلایندوواژه،نهتنهامارابهنتیجهمطلوبرهنمون
نش���ده،بلکهدربنبس���تهایس���ختیگرفتارآوردهوبهترآناس���تکهباتمس���ک
بهراهنماییهایدینوائمه،شایستهساالریوتخصصوتجربهرامالکانتخاب
مدیرانومسئوالنقراردادهوبرایاطمینانازحرکتدرمسیرصحیح،مطابقبا

آرمانهایکشور،تقواوتعهدواقعیونهظاهریراشرطالزمقراردهیم.

 کسی که تخصص ندارد و منصبی را می پذیرد 
قطعا" بی تقواست

شهید چمران
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م��ورد نیاز اعالم ش��ده توس��ط این تحقیق محس��وب 
می شود.

)Bioavalability( فراهمی زیستی 
یک��ی از عوام��ل دیگری ک��ه در زمینه تولید 
تخم م��رغ مرغ��وب بای��د در نظر گرفته ش��ود، فراهمی 
زیس��تی اس��ت. گنجاندن یک ماده مغذی در خوراک، 
تضمینی برای جذب آن در بدن مرغ به شمار نمی رود؛ 
به عنوان مثال، فیتاز - آنزیمی که در ۹۰درصد خوراک 
طیور استفاده می شود – می تواند فیتات را تجزیه کند. 
س��طوح اس��یدفیتیک، آزادس��ازی احتمال��ی فس��فر و 
پتانس��یل تعام��ل با س��ایر م��واد موج��ود در خوراک را 

مشخص می کند.
مواد معدنی کمیاب، نمونه خوبی از موادی هس��تند که 
می توانند با فیتات تعامل داش��ته باش��ند. منابع معدنی 
کمیاب با حاللیت کمتر؛ مانند هیدروکس��ی مس، روی 
و منگنز در خوراک، دس��ت نخورده باقی مانده و از آزاد 
ش��دن یون ه��ای معدنی محلول و مه��ار کارآیی فیتاز 

جلوگیری می کنند.

 جذب و در دسترس بودن
بخش��ی از روی، م��س و منگن��ز م��ورد نیاز 
مرغ ها باید از طریق مصرف مکمل های غذایی تکمیل 
ش��ود؛ زیرا مواد خام موجود در خوراک، س��طوح کافی از 
این مواد مغذی مورد نیاز برای تشکیل پوسته تخم مرغ 
را  تأمی��ن نمی کنن��د. روی برای فع��ال کردن کربنیک 
انیدراز ضروری است. کربنیک انیدراز هم روی رسوب 
کربنات کلس��یم تأثیر گذاش��ته و پایه ای برای پوس��ته 
تخم مرغ محس��وب می ش��ود. تحقیقات نشان داده اند 
ک��ه تغذی��ه مرغ ها با مکمل غذایی روی، نقایصی مانند 
پوس��ته نرم، شکس��ته یا تغییر ش��کل یافته را کاهش 
می ده��د. منگن��ز به افزایش درجه ضخامت و ضخامت 
کل پوس��ته تخ��م م��رغ کمک می کند. م��س نیز برای 

تولید تخم مرغ، کالژن را سنتز می کند.
پای��داری و حاللیت منابع معدنی، تنوع گس��ترده نحوه 
تعام��ل م��واد معدن��ی با س��ایر م��واد غذای��ی و تأثیر بر 
واکنش های اکسیداس��یون در طیور را به خوبی توضیح 
می دهد. در دس��ترس بودن مواد معدنی پس از مصرف 
و توانای��ی طی��ور برای متابولیس��م م��واد معدنی، هر دو 

تحت تأثیر نوع منبع معدنی قرار دارند.
مواد معدنی کمیاب در خوراک بی تأثیر نیس��تند، اما از 
نظ��ر ش��یمیایی فع��ال بوده و بس��یاری از منابع معدنی، 
حاللی��ت باالی��ی دارن��د و در ط��ول فرآیند هضم از هم 
جدا می شوند. هنگامی که فلز کمیاب محلول از لیگاند 
خ��ود )معمواًل س��ولفات( جدا ش��ود، ای��ن یون محلول 
)مث��اًل Cu2+( می تواند با آنتاگونیس��ت های غذایی در 

خ��وراک و روده طی��ور پیوند بخ��ورد. جایگزینی منابع 
سولفاتی مواد معدنی کمیاب با مواد معدنی هیدروکسی 
می توان��د ای��ن خط��ر را کاه��ش دهد؛ زی��را کانی های 
هیدروکس��ی دارای س��اختار ماتریکس��ی کریس��تالی 
هس��تند که حاوی الیه هایی است که توسط پیوندهای 
کوواالنس��ی در کنار هم قرار می گیرند و تا pH کمتر از 
۴ واکنش پذیر یا محلول نیس��تند. این طرح، کانی ها را 
دس��ت نخ��ورده حف��ظ می کن��د تا زمانی ک��ه به ناحیه 
مناس��ب در دس��تگاه گوارش طیور برسند. از آنجایی که 
ه��ر م��اده معدنی به طور متفاوتی به آنتاگونیس��ت های 
مختلف پاس��خ می ده��د، ضرایب جذب عناصر کمیاب 

معدنی تنها ۵-2۰درصد است.

دوره  اواخ���ر  در  معدن���ی  م���واد 
تخمگذاری

مطالعه ای که در اس��ترالیا انجام ش��د، اس��تفاده از انواع 
مختل��ف م��واد معدن��ی کمیاب را در ط��ول اواخر دوره 
تخمگ��ذاری مورد بررس��ی ق��رار داد. در مجموع ۶۰۰ 
م��رغ تخمگ��ذار ۴۵ هفته ای ب��ا یکی از دو رژیم غذایی 
تغذیه ش��دند و در معرض اس��ترس گرمایی قرار گرفتند. 
رژیم غذایی ش��امل مواد معدنی مبتنی بر س��ولفات یا 
م��واد معدنی هیدروکس��ی بود. مرغ ه��ا از نظر مصرف 
خ��وراک روزان��ه، FCR، تولید تخم م��رغ، وزن و جرم 

تخم مرغ بررسی شدند.
مرغ ه��ای تخمگذاری که جیره معدنی هیدروکس��ی را 
دریاف��ت کردن��د، تخم هایی با جرم و کیفیت باالتر تولید 
ک��رده و تبدی��ل غذا در آن ها بهب��ود یافته بود. تجزیه و 

تحلیل داده های مربوط به اس��ترس گرمایی نش��ان داد 
که اس��تفاده از مواد معدنی هیدروکس��ی اثرات دماهای 
ب��اال را تعدی��ل می کن��د. در حالی که مرغ هایی که رژیم 
غذای��ی حاوی س��ولفات دریافت می کردن��د بین تولید 
روزانه تخم مرغ و حداکثر دما همبس��تگی منفی نش��ان 
دادند. مطالعه ای که در دانش��گاه A&M تگزاس انجام 
ش��د، ۵۰۶ مرغ را به مدت ۵۱ هفته ردیابی کرد و تولید 
و تبدیل خوراک تخم مرغ، ضخامت پوسته و استحکام 
آن را ارزیاب��ی ک��رد. به طیور، رژیم های غذایی مختلفی 
از جمل��ه ۶۰ پ��ی پ��ی ام روی و ۸۰ پی پی ام منگنز یا ۴۰ 
پ��ی پ��ی ام روی و ۴۰ پ��ی پ��ی ام منگن��ز از مناب��ع 

هیدروکسی برای هفته های ۴۸ تا ۵2 داده شد.
یافته ه��ا نش��ان داد ک��ه تعویض م��واد معدنی مبتنی بر 
اکس��ید با مواد معدنی هیدروکس��ی باعث بهبود تولید 
تخم مرغ و تبدیل خوراک تخم مرغ می ش��ود. عالوه بر 
ای��ن، تغذیه س��طوح باالت��ر روی و منگنز در اواخر دوره 
تخمگ��ذاری می توان��د به ط��ور قابل توجهی ضخامت 
پوس��ته و اس��تحکام آن را بهبود بخش��د. با اس��تناد به 
داده ه��ا، تنه��ا تغیی��ر 2 منبع معدن��ی می تواند مصرف 
خ��وراک را ۳.۴ ت��ن ب��ه ازای هر میلیون تخم مرغ تولید 
شده کاهش دهد. در صورت تشخیص عیوب در پوسته 
تخم مرغ، افزایش سطح مواد معدنی توصیه می شود.

برخورداری از یک اس��تراتژی یکپارچه و مؤثر در زمینه 
حفظ س��المت خوراک طیور، شامل مکمل های غذایی 
مناس��ب، رعایت ش��یوه نامه تغذیه و مدیریت بهداشت 
مزرعه می تواند از کیفیت پوس��ته تخم مرغ، طول عمر 
بهره وری الیه ها و از وضعیت اقتصادی خود تولیدکننده 

حمایت کند.
برخورداری از پوسته ی باکیفیت، عامل مهمی در تولید 
تخم مرغ مرغوب و اقتصادی محس��وب می شود. با این 
ح��ال، تولی��د ی��ک پوس��ته باکیفی��ت در اواخ��ر دوره 
تخمگذاری دش��وار اس��ت؛ چراکه در این شرایط، پوسته 
تخم مرغ ها نازک تر و خود آن ها بزرگ تر می شوند. این 
چال��ش می توان��د کش��اورزان را وادار کن��د تا مرغ های 
جوان ت��ر را جایگزی��ن دس��ته قبلی نماین��د که این امر، 

اقتصاد و پایداری محیط زیست را به خطر می اندازد.

 تأثیر خوراک و مزرعه
تش��کیل پوس��ته تخم مرغ به شکل صحیح، 
نیازمند وجود مواد معدنی و مینرال های ضروری اس��ت 
ک��ه در خ��وراک طی��ور وجود دارند. کلس��یم موجود در 

خوراک، جذب جریان خون  مرغ ش��ده و در اس��تخوان 
مدوالری رسوب می کند یا مستقیمًا توسط پرنده مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. اس��تخوان مدوالری به عنوان 
یک مخزن ذخیره کلس��یم، بافری بین جذب کلس��یم 
مرغ در روز و رسوب کلسیم در اطراف پوسته تخم مرغ 

در شب است.
متابولیس��م کلس��یم در مرغ های پیر نسبت به مرغ های 
جوان به ش��کل غیرمؤثرتری اس��ت که همین موضوع 
منجر به تولید تخم مرغ با پوس��ته نازک تر خواهد ش��د. 
تحقیقات بس��یاری نش��ان داده اند که گنجاندن مقادیر 
باالتری از کلس��یم در خوراک مرغ های پیرتر می تواند 
منجر به ضخیم تر ش��دن پوس��ته تخم مرغ ها ش��ده و از 

شکستن آن ها جلوگیری کند.

 زمان مصرف مواد مغذی
مطالع��ات همچنین نش��ان داده اند که زمان 
مصرف مواد مغذی تأثیر چش��مگیری بر کیفیت پوس��ته 
تخم مرغ تولیدی دارد. بر اس��اس تحقیقات انجام ش��ده، 
زمان��ی ک��ه مرغ ها دان را به اختیار خود مصرف نمودند، 

مصرف کلسیم آن ها در صبح ها به میزان قابل توجهی، 
کمت��ر از بع��د از ظه��ر بود. این موض��وع به خودی خود 
نش��ان دهنده بهترین زمان مصرف کلسیم در مرغ های 
تخم گ��ذار اس��ت. محقق��ان پیش��نهاد می کنند که باید 
حدود یک سوم سهم کلسیم دریافتی مرغ ها در صبح و 
دو س��وم باقی مانده در بعد از ظهر به مصرف  برس��د تا 

وضعیت کلسیم دریافتی بهینه شود.
فسفر

در حالی که بیشتر فسفر تخم مرغ در فراساختار پوسته 
یاف��ت نمی ش��ود، دریاف��ت فس��فر تأثیر عم��ده ای بر 
متابولیس��م کلس��یم دارد. وجود سطوح باالی فسفر در 
خون باعث برداش��ت کلس��یم از اس��تخوان ها می شود. 
یک متاآنالیز نش��ان داد که می توان س��طوح فس��فر غیر 
فیت��ات جی��ره )NPP( را کاه��ش داد ت��ا در عین حفظ 
س��المت و به��ره وری مرغ��ان، نیازه��ای مرغ ه��ای 
تخمگ��ذار نی��ز ب��رآورده ش��ده و س��طوح پایین تری از 
مکمل ه��ای توصی��ه ش��ده به مصرف برس��ند. توصیه 
معم��ول ب��رای تغذی��ه، ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلی گرم NPP به 
ازای ه��ر م��رغ در روز اس��ت که تقریبًا دو برابر س��طح 

افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ و تولید تخم مرغ اقتصادی
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با هدف هم اندیشی و البته پس از ۱۰۰ روز نشستی دو 
س��اعته می��ان مدی��ران مس��ئول و س��ردبیران بخش 
عم��ده ای از مج��الت و رس��انه های تخصصی با دکتر 
ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی روز چهارشنبه هشتم 
دی م��اه برگ��زار ش��د. در این نشس��ت ت��وام با توصیف 
مطل��وب ب��ودن وض��ع موج��ود کش��اورزی در س��ایه 
برنامه ه��ای دکتر س��اداتی نژاد از س��وی یک��ی دو تا از 
مدیران مس��ئول مجالت و اینکه کش��اورزی مملکت با 
حضور ایشان در آستانه تحول و شکوفایی کم سابقه ای 
قرار گرفته اس��ت، موضوع دغدغه های موجود به دلیل 
مش��کالت کش��اورزی و کش��اورزان و نگرانی از بعضی 
مس��ائل از س��وی تعدادی دیگری از مدیران مس��ئول 

مطرح شد.
آنچه بود نشس��تی بدون تکلف و همراه با س��عه صدر از 
س��وی وزیر و مدیرکل مرکز روابط عمومی و مش��اور 
ایشان دکتر رضازاده بود که در جمع بندی نهایی، وزیر 
ب��ا اش��تیاق و اس��تقبال از نتای��ج ای��ن گف��ت وگ��و، از 
رس��انه های تخصصی به عنوان یک س��رمایه معنوی 
تجربی ش��کل گرفته و دس��تاوردی تکرار نشدنی برای 
تح��ول در کش��اورزی ی��اد و اع��الم کرد: ای��ن پیام را 
دریافت��م ک��ه باید در مس��یر حمایت، تقویت و حفظ این 

دس��تاورد کوش��ا باشیم و مقرر داش��ت که این جلسات 
تکرار شود.

 
 انتقادهای مش���فقانه و راهگشا در 
مقابل حمایت های بی قید و شرط

گفتنی اس��ت این موضوع که انتقاد راهگش��ا و مشفقانه 
در مورد برنامه ها و سیاس��ت های اعالم ش��ده وزیر در 
جهت پیشرفت و تحول ضروریست و وظیفه مطبوعات 
و رسانه های تخصصی است و وزیر باید به این موضوع 
توج��ه کن��د زی��را تعری��ف و تمجید و تأیید یک س��ویه 
سیاس��ت ها توس��ط رس��انه های تخصص��ی ب��ه زیان 
کش��اورزی مملکت اس��ت نیز  از س��وی یکی از مدیران 
مس��ئول بدون تعارف و با صراحت مطرح ش��د که مورد  
تأیید اکثر  مدیران مس��ئول و س��ردبیران حاضر در این 
نشس��ت قرارگرف��ت، همچنی��ن موض��وع تولید فکر و 
آم��وزش و تروی��ج مس��تقالنه از س��وی رس��انه های 
تخصصی با س��رمایه بخش خصوصی و تعیین تکلیف 
وزی��ر و وزارتخانه با ای��ن پدیده ماندگار تاریخی مطرح 

شد، که وزیر اظهار داشت پیام شما را دریافت کردم.
در ادامه، طرح دغدغه های مشخص مدیران مسئول و 
س��ردبیران، دفاع از کش��اورزی مملکت، کش��اورزان و 

مش��کالت آن��ان، ارائه پیش��نهادهای س��ازنده و مؤثر 
بس��یاری ب��رای بهبود وضع موج��ود و اصالح آن؛ دکتر 
س��اداتی نژاد نیز به تش��ریح سیاس��ت های کالن خود 
برای تحکیم موقعیت کش��اورزی کش��ور پرداخت و با 
دس��ته بندی پنج ش��اخص عمده و توضیح و تشریح این 
ش��اخص ها چنی��ن تحلی��ل کرد که س��ایر موضوعات 
کش��اورزی مملک��ت ذی��ل ای��ن پنج ش��اخص تعریف 

می شوند و در همین چارچوب عملکرد دارند. 

 پن���ج ش���اخص اصل���ی  برای تحکیم 
اقتدار کشاورزی

دکت��ر س��اداتی نژاد با تس��لط کامل ب��ه تحلیل این پنج 
ش��اخص که س��اختار زنجیره وار کش��اورزی کش��ور را 
ش��امل می ش��وند پرداخ��ت و گفت: با ف��رض اینکه در 
س��اختار و مؤلفه های قدرت دولت ها، کش��اورزی، مواد 
غذایی و در نهایت امنیت غذایی همطراز قدرت نظامی 
هس��تند و حتی در مواردی نس��بت به مؤلفه های قدرت 
نظام��ی برت��ری دارن��د با ذکر چند رخداد مهم در صحنۀ 
جهان��ی ب��ه ویژه در جغرافیای سیاس��ی منطقه و اینکه 
اقتص��اد کش��اورزی در رابط��ه با بعض��ی برخوردهای 
نظامی ایفای نقش برتر داشته است، این بحث را مورد 

پنج راهبرد برای تحول در ساختار کشاورزی

مداقه قرار داد و به تشریح راهبرد دیپلماسی کشاورزی 
که در ژئوپلتیک جهانی به برنامه قابل مالحظه و بعضًا 
بالمنازع��ی رس��یده اس��ت پرداخت و گف��ت: ما در این 
عرصه هنوز به صندلی خودمان دسترسی پیدا نکرده ایم 
و دسترس��ی به این جایگاه برای اعمال قدرت کش��ور در 
عرصه منطقه ای و جهانی باید یک رس��الت ملی برای 

همگان با هرگونه طرز تفکری باشد.

 اجرای الگوی کش���ت به طور جدی، 
نخستین شاخص

دکتر س��اداتی نژاد با ارائه این بحث س��اختاری در حوزۀ 
اس��تقالل و چگونگی تثبیت قدرت کش��اورزی و تحول 
در آن ب��ه پنج ش��اخصه مورد نظ��رش در چارچوب این 
تحلی��ل پرداخ��ت وگف��ت: اولی��ن موض��وع از ای��ن 
ش��اخصه های راهبردی، تحقق آم��اج و اهداف الگوی 
کش��ت اس��ت ک��ه از دیرب��از و در برنامه ه��ای مختلف 
توس��عه کش��ور به اجرای آن تاکید ش��ده ولی متاسفانه 

تاکنون مغفول مانده است.
وی از اج��رای تم��ام عیار "کش��اورزی ق��راردادی" به 
عنوان اولین گام برای مهیاسازی این راهبرد اصلی یاد 
نموده و تاکید کرد: ما این گام نخس��ت را برداش��ته ایم و 

آن را در سال آینده گسترش بیشتری خواهیم داد.
 

 س���نددار کردن اراضی کش���اورزی، 
دومین شاخص

دکتر س��اداتی نژاد به موضوع مالکیت زمین و س��نددار 
ش��دن کش��اورزان به عنوان دس��تیابی کش��اورزان و 
کش��اورزی مملک��ت به هویت واقع��ی یاد کرد و گفت: 
امیدواریم که بتوانیم در س��ال های نه چندان دور جش��ن 

سنددار شدن برای کشاورزان را برگزار کنیم.
وزیر به موضوع قطعه قطعه شدن زمین های کشاورزی 
ذیل ارث بری اش��اره کرد و افزود: این موضوع باید در 
چارچوب قانون و جایگزین کردن ش��کلی مقبول برای 
آن تغیی��ر یاب��د زی��را ش��اهد هس��تیم ب��ا ارث ب��ری از 
زمین ه��ای کش��اورزی بع��د از دو س��ه نس��ل بعضی از 
زمین ه��ای کش��اورزی مرغ��وب ب��ه باغچه های 2۰۰ 
متری تبدیل ش��ده اند. دکتر س��اداتی نژاد به دو موضوع 
مهم و اساسی در حوزۀ اقتدار کشاورزی و اختیارات آن، 
مانن��د جداک��ردن اختیارات آب  کش��اورزی و تجارت و 
بازرگانی آن اشاره کرد و گفت: البته تجارت و بازرگانی 
کش��اورزی ب��ه ای��ن بخش منتقل ش��ده ک��ه اهمیت 
فوق الع��اده ای دارد و چ��ون امنیت غذایی و بازرگانی آن 
بس��یار مهم اس��ت، الزام رصد روزانه مواد غذایی اصلی 
در ب��ازار و قیم��ت کاالهای اساس��ی ک��ه مورد مصرف 
روزانه مردم اس��ت به صورت هوش��مند و در قالب یک 
ق��رارگاه امنی��ت غذایی و اس��تمرار ای��ن رصد ضروری 

اس��ت. دکتر س��اداتی نژاد تصریح کرد: ارزان سازی غذا 
در داخل این س��تاد دنبال می ش��ود که یکی از ابزارهای 
ارزان س��ازی غ��ذا افزای��ش بهره وری تولید اس��ت و در 
کنار این بحث باید از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی به عنوان 
ش��اخصی ذیل انقالب بهره وری یاد کرد و گفت: وقتی 
قیمت س��ویا و یا س��ایر نهاده ها به صورت آزاد و قیمت 
واقع��ی متناس��ب ب��ا وضعی��ت بازرگانی عرضه ش��ود؛ 
تولیدکنن��دگان س��عی می کنن��د از حی��ف و میل و تلف 
شدن یک گرم آن هم اجتناب کنند و در کنار آن حذف 
دالالن غیرمتع��ارف و س��ودجو اجتن��اب ناپذیر خواهد 

بود.
 

ع����رص���ه ب�������رای ح����ض���ور ت�����م���ام 
ش���رکت های استارت آپی در توزیع 

هوشمند باز است
وزیر جهادکش��اورزی در کنار این بحث یعنی هوش��مند 
س��ازی توزی��ع، ب��ه دعوت از دکتر ق��ادری فر از بیرون 
تش��کیالت وزارتخانه به عنوان یک ضرورت و استفاده 
از ی��ک متخص��ص هوشمندس��ازی توزیع ی��اد کرد و 
اف��زود: در فرآین��د توزیع هوش��مند تمام ش��رکت های 
مرتبط به کسب و کارهای نوین )استارت آپ ها( برای 
هم��کاری دع��وت ش��ده بودند ولی فقط یک ش��رکت، 

شرایط را پذیرفت.
به واقع وزیر این پرس��ش را که چرا انتخاب ش��رکتی که 
هم اکنون کار توزیع هوشمند اقالم اساسی را بر عهده 
گرفته اس��ت انحصاری و سفارش��ی بوده اس��ت را پاسخ 
داد و تاکی��د ک��رد: خیر، عرصه برای تمام ش��رکت های 
 اس��تارت آپ�����ی ب����از اس��ت و انحص��اری وج��ود 

ندارد.
وزی��ر همچنی��ن به کاهش میزان تولید گندم در س��ال 
گذش��ته که منجر به واردات حجم عظیمی گندم ش��د 
پرداخ��ت و گف��ت: یک��ی از عوامل ای��ن کاهش تولید 
کاه��ش مص��رف کود فس��فات و پتاس از ۴۵۰ هزار تن 
ب��ه ۴۵ ه��زار تن یعنی ی��ک دهم بود که در کنار عوامل 
دیگر از جمله قیمت، تولید گندم به ۴.۵ میلیون کاهش 
یاف��ت. وی تلویح��ًا به موضوع بررس��ی های تخصصی 
ب��رای افزایش قیمت کنونی گندم )7.۵۰۰ تومان برای 

هر کیلو( و کلزا اشاره کرد. 
 

 راهبرده���ای س���ه، چه���ار و پنج���م 
برای تحول در ساختار کشاورزی

وزیر جهادکش��اورزی در ادام��ه بحث تحقق آماج های 
پنجگانه راهبرد تحول در کشاورزی کشور اشاره کرد و 
موضوع »اصالح س��امانه ای هوش��مند و پویا برای جمع 
آوری داده ها و سروسامان دادن به آمار و ارقام واقعی«، 
»ایف��ای نق��ش واقع��ی و ب��ه واقع برتر در س��بد غذایی 

کشورهای منطقه« و نهایتًا به عنوان پنجمین شاخص 
در راهبرد بهبود و تثبیت قدرت کش��اورزی از »افزایش 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشاورزی« یاد کرد 

و به تشریح و توضیح هرکدام پرداخت.
دکت��ر س��اداتی نژاد در ادامه بح��ث خود موضوع حذف 
اجتن��اب ناپذی��ر ارز ۴2۰۰ تومان��ی را مط��رح کرد و به 
برنام��ه ای تدوی��ن ش��ده ب��رای کاهش اس��ترس ها و 
تنش های ناشی از این جراحی اقتصادی که می توان از 
آن ب��ا عن��وان انق��الب بهره وری نام برد، اش��اره کرد و 
گفت: این اقدام از دو س��و اس��ترس ایجاد می کند؛ یکی 
در تولی��د و دیگ��ری در می��ان جمعیت ۸۵ میلیون نفری 
مصرف کننده، که س��عی کرده ایم برای هر دو س��وی 

این معادله حساس برنامه ریزی کنیم.
 

تدبیر تأمین نقدینگی بعد از حذف 
ارز 4200 تومانی

وزیر جهادکشاورزی، تولیدکنندگان را به طور عمده به 
س��ه دس��تۀ بزرگ، متوس��ط و خرد تعریف کرد و گفت: 
عم��ده نگران��ی ما برای تولیدکنندگان متوس��ط و خرد 
اس��ت که حتمًا با کمبود نقدینگی مواجه خواهند ش��د. 
طی جلساتی این تصمیم اتخاذ شد که برای این دسته 
از تولیدکنن��دگان ک��ه بعضًا ش��رایط دریافت وام را هم 
ندارن��د از طری��ق صندوق ه��ای م��ادر تخصص��ی 
س��رمایه گذاری اق��دام کنی��م و از طریق این صندوق ها 
نقدینگ��ی م��ورد نی��از را به صورت نهاده با مهلت س��ه 

ماهه در اختیار این دسته از تولیدکنندگان قرار دهیم.
وی خاطر نش��ان کرد: س��ود این وام ها برای عش��ایر و 

روستائیان ۴ درصد خواهد بود.
 

ارزان س������ازی غ�����������ذا و اف����زای���ش 
بهره وری در تولید

وزیر در مورد اس��ترس و دغدغه مصرف کنندگان بعداز  
حذف  ارز ۴2۰۰ تومانی گفت: عالوه بر ارزان س��ازی 
غ��ذا ب��ا تدابی��ری ک��ه تعریف ش��ده از جمل��ه افزایش 
به��ره وری و کاه��ش هزینه های س��ربار ب��رای تولید، 
توزیع هوشمند و مستقیم کاالها و موارد دیگر، سازمان 
تعاون روس��تایی را که دارای ۳7۰۰ فروش��گاه مصرف 
است موظف به عرضه این کاالها بدون نقش واسطه ها 
کرده ایم. وزیر گفت: در عین حال این س��ازمان موظف 
ش��ده اس��ت که مازاد عرضه را متناسب با کاالهایی که 

جذب نمی شود جمع آوری کند.
وزی��ر جهادکش��اورزی افزود: ب��ازارگاه را در قالب یک 

بورس تحت نظارت حفظ خواهیم کرد.
این نشس��ت با وعدۀ وزیر برای تکرار آن و دس��تور الزم 
به دکتر رضازاده برای برنامه ریزی این نشس��ت ها در 

آینده خاتمه یافت.

منصورانصاری
سردبیرپایگاهخبریکشاورزیآیندهجهان)کاج(،کارشناسوتحلیلگر
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دکتر س��یدجواد س��اداتی نژاد، سومین وزیری بود که در 
طبق��ه ۱۶ س��اختمان جدی��د وزارتخان��ه، بارع��ام ب��ه 
رس��انه های تخصص��ی کش��اورزی م��ی داد و برخ��ی 
مدیران مس��ئول پیشکس��وت، هفت��م دی م��اه ۱۴۰۰ 
چشمش��ان ب��ه دوازدهمی��ن وزی��ر )کش��اورزی و 
جهادکش��اورزی( روش��ن شد وزیری امیدوار و پرکار که 
تحصی��الت دوره دکت��را را در روس��یه گذرانده، معاون 
وزی��ر عل��وم، فن��ون و آموزش عال��ی ب��وده، نمایندگی 
مجلس و ریاس��ت یک دوره کمیس��یون کشاورزی را در 
پرون��ده کارب��ردی دارد و ح��اال اگ��ر قدرت های بیرون 
وزارتخان��ه اینج��ا را ب��ه ش��رکت س��هامی وزارت 
جهادکش��اورزی تبدی��ل ننمایند و بی��ش از این به وی 
مدیر تحمیل نکنند، شاید بتواند در برون رفت کشاورزی 

از مشکالت کاری از پیش ببرد.
وزی��ر می دان��د کلیدی ترین مدی��ران وی را حداقل ۵۳ 
مدیر )معاونان وزیر، روس��ای س��ازمان های مس��تقل و 
روس��ای س��ازمان های جهادکش��اورزی ۳۱ اس��تان( 
تش��کیل می دهن��د ک��ه گاهی تی��غ تند یا ُکن��د احکام 

انتص��اب در ه��وا می چرخ��د به چه دلی��ل!؟ بعداً معلوم 
می شود که نگاه شایسته ساالریست یا فرمان دیگران!

وزی��ر س��اداتی نژاد، ۱2۵ روز پ��س از تکی��ه بر صندلی 
وزارت، در جم��ع رس��انه های تخصص��ی از خ��ودش 
رونمای��ی ک��رد و لبخندش حکایت از آرامش درونی وی 
داش��ت. به همین جهت نزدیک به ۳۰ مدیرمس��ئول، 
سردبیر، خبرنگار و روزنامه نگار بخش کشاورزی را آزاد 
گذاش��ت تا هر آنچه می خواهند بگویند و البته ظاهراً از 

هیچ کسی نرنجید.
آن روز رسانه ها روی موج های کوتاه، متوسط و بلند به 
ط��رح نظ��رات، پیش نظرات و آنچه ک��ه در این ۴ ماه و 
ان��دی رخ داده ب��ود پرداخت��ه، داد س��خن می راندند. از 
م��داح و ن��ان ب��ه نرخ روزخ��ور و تعری��ف و تمجیدکن 
یک س��ویه تا روزنامه نگاران تحلیلگر، منتقد و افش��اگر، 
ام��ا دای��ره ب��ر مدار مدارا می چرخی��د و وزیر، الم تا کام 
س��خن نگف��ت که ارباب رس��انه کالم را تم��ام کنند. با 
ش��روع صحبت هر رس��انه، مواردی را یادداشت می کرد 
و در مواردی صورتش برافروخته می ش��د و گاه س��کوت 

می کرد، روال معمول هم که غالب ایام ش��نیدن را رقم 
می زد.

حض��ور دکت��ر رض��ازاده قوت قلب��ی بود ب��رای وزیر و 
رسانه ها، چه رئیس مرکز اطالع رسانی حائل بین دولت 

و رسانه ها بود که می تواند پل تعاملی دوطرفه باشد.
در این میان دو رونمایی دیگر اما آرام و بی صدا رخ داد، 
یکی ورود مدیرکل جدید حراس��ت وزارتخانه که دمی 
بر صندلی آسایید و رسانه ها وی را دیدند و درک کردند 
و رف��ت و دیگ��ری رئی��س س��ازمان مرک��زی تع��اون 
روستایی که در میانه راه آمد و در جایگاه روزنامه نگاران 
نشس��ت پوشه ای برایش آوردند و دکتر قادری فر اوراق 
پوش��ه ها و اطالع��ات صفحه گوش��ی هم��راه را تورق 
می کرد و ظاهراً برای ارائه گزارش��ی آماده می ش��د اما 
گوش جان به سخنان وزیر سپرده بود )عمدتًا در زمینه 
اس��تارتاپ ها( ک��ه توزی��ع عادالن��ه تخم م��رغ و مرغ و 
ان ش��اءاهلل میوه ش��ب عید را در بر می گرفت. در تردد 
فکری بود اما نه س��خنی گفت، نه وزیر از وی خواس��ت 

ابراز نظر کند.

من، وزیر و آن پنجاه و سه نفر

در ادامه همدلی، مدیرمس��ئول یکی از رس��انه ها به وزیر 
در رابطه با عواقب تمجید و تأیید یک س��ویه رس��انه ای 
اش��اره ک��رد و نهیب زد ک��ه وزارتخان��ه از مجیزگویی 
خوش��حال نباش��د که از پای بس��ت ویران می شود و به 
زیان وزیر و جایگاه وی و زیان اقتدار کش��اورزی اش��اره 
کرد که با کف زدن مدیران مس��ئول منتقد مورد تأیید 

عمومی قرار گرفت.
رس��انه ها در عین اس��تقبال از دیدار با وزیر و خوش و 
بش ه��ای معم��ول، انتقاده��ای س��ازنده را از نظر دور 
نداش��تند و پیش��نهادهای همراه با راهکار خود از جمله 
استقالل در چینش معاونان نه سهم دادن به قدرت ها، 
تولید فکر و توجه وزیر به آن، تعامل با رسانه ها در گذار 
از چالش ه��ا، افش��اگری و اج��ازه دادن وزی��ر به این که 
النه های فس��اد در وزارتخانه شناس��ایی ش��ود را ارائه 

دادند.
در ای��ن می��ان وزی��ر س��اداتی نژاد با ذکر ای��ن جمله که 
»س��ازمان تعاون روستایی، سازمان تجارت کشاورزی 
ای��ران خواه��د ب��ود« رس��انه ها را ب��ه دوران ریاس��ت 
کمیس��یون کش��اورزی مجلس برد که در "طرح ۴2۵" 
مصوب کرده بود سازمان تجارت کشاورزی ایجاد شود 
و ح��اال هم��ه انتظ��ار دارن��د آنچه س��اداتی نژاد از وزیر 
جهادکش��اورزی وق��ت طلب می ک��رد، به خاوازی امر و 
نه��ی می نم��ود، امروز باید خودش آنها را انجام دهد. آیا 

شود که ...؟!
وزیر اما زمانی داد س��خن آغاز کرد که احس��اس نمود 
مدیران رسانه ها تخلیه شدند حرف هایشان را زدند و بر 
صندلی ه��ا تکی��ه دادند و با تنها وس��یله پذیرایی )چای( 

سرگرم شدند.
س��اداتی نژاد در این نشس��ت همدلی، س��خنی در باب 
اقتدار کش��اورزی و قدرت کش��اورزی گفت و آرزو کرد 
کش��اورزی روی صندلی خودش بنش��یند چه در دولت، 
چ��ه در منطق��ه و چ��ه در جنوب غ��رب آس��یا و البته که 
خواس��ته شایس��ته ای بود و مواضع مشترک دوطرفه را 

در بر می گرفت.
وزی��ر البته در این نشس��ت از رس��انه های کش��اورزی 
به عن��وان یک س��رمایه معن��وی در جهت ارتقاء جایگاه 
کش��اورزی و تحکی��م ق��درت کش��اورزی ن��ام برد و از 

رضازاده خواست چنین نشست هایی تکرار شود
وی ک��ه از ابت��دای ص��دارت، در انظ��ار رس��انه های 
تخصص��ی ظاه��ر نش��ده بود و به جز صدا و س��یما )که 
ق��درت تحلی��ل کش��اورزی و بینش و دان��ش ارتباط با 
بهره بردار را ندارد( و صرفًا یک تبلیغات چی ناوارد است، 
و عالوه ب��ر آن وزی��ر گاه گاه��ی در س��فرهای اس��تانی 
پاس��خی به س��ؤال خبرنگاری می ده��د، خبری از وی 
نبود اما ۵۰-۴۰ روز است که مانیفیست وزیر بر اجرای 
۵ طرح استوار شده و در دیدار با تشکل ها که تقریبًا هر 

هفت��ه ص��ورت می گی��رد و در اعالم نظره��ا بر آن تکیه 
می کند ۳ طرح از این ۵ طرح ابتکار و نگاه جدید وی را 
در بر می گیرد که در این نشس��ت همدلی توس��ط وزیر 
مط��رح ش��د. از نخس��تین ط��رح، اجرای کش��اورزی 
قراردادی همراه با الگوی کشت، کاری است که از سه 
چهار سال پیش توسط تشکل ها )انجمن تولیدکنندگان 
ماکارونی( و قبل از آن بخش خصوصی ازجمله شرکت 
»رژین ت��اک« ص��ورت می گرف��ت و وزی��ر می داند که 
دول��ت و وزارتخان��ه، مرد این کار نیس��ت و کش��اورزی 
ق��راردادی دولت��ی عالوه بر این که ب��ا افزایش بی رویه 
قیمت نهاده ها مس��ئله دار ش��ده است بازرگانی دولتی یا 
هر بخش دیگری، آن را رس��تگار نمی کند مگر این که 
همه س��از و کار، برون س��پاری ش��ود در غیر این صورت 
ص��دای آهن��گ کش��اورزی قراردادی، س��ال آینده در 

می آید.
س��نددار ک��ردن اراضی و آرزوی س��نددار ش��دن همه 
اراض��ی کش��اورزی تا ۱۴۰۴ حرک��ت جدید وزیر را رقم 
می زن��د ک��ه البت��ه وزی��ر می داند ای��ن کار در این مدت 
زمان، شدنی نیست کما اینکه در ۸۰ تا ۹۰ سال گذشته 
هم ش��دنی نبود، ولی امید و تکاپو و کمک رس��انه ای 
و  مرزه��ا  و  ح��د  و  نس��ق  صاحب��ان  می توان��د 
دست نوش��ته  دارها را تهیج و تش��ویق کند، با این همه 
جش��ن س��ند دار ش��دن اراضی همه روستائیان در سال 
۱۴۰۴ و ح��ل و فص��ل دع��اوی آنه��ا کاری بعید به نظر 

می رسد.
اص��الح س��امانه ای هوش��مند و پویا ب��رای جمع آوری 
داده ه��ا و س��ر و س��امان دادن ب��ه آم��ار و ارقام واقعی و 
رصدخانه کش��اورزی ایده دوم وزیر س��اداتی نژاد است 
ک��ه اج��رای آن دل ش��یر می خواهد؛ چرا که تمام مراجع 
آماردهن��ده داخلی براس��اس منافع خ��ود و آینده نگری 
ف��رار رو ب��ه جلو، آمار می دهند نه واقعیت ها. حتی بانک 
مرک��زی، حت��ی مرکز آمار کش��ور و حتی خود اداره آمار 
وزارتخانه و این نیز ش��اید با س��پردن کار آمارگیری به 
مراکز س��نجش مس��تقل بیرون از وزارتخانه و بیرون از 
دولت و یکی دو سال تحمل و سعه صدر ممکن گردد و 
البت��ه آم��ار واقع��ی )حتی ادعای ۱2۹ و ۱۳۵ میلیون تن 
تولید ساالنه محصوالت( قاعدتًا تیشه به ریشه  خیلی ها 

خواهد زد وخیلی ها باید پاسخگو شوند.
ط��رح بعدی دیپلماس��ی غذایی بود؛ ای��ده ای که دامنه 
وس��یعی داش��ت از س��فیر غذا تا وابس��ته کشاورزی در 
کش��ورهای مرتبط، س��ازمان تجارت غذا و کشاورزی و 
... قب��اًل مط��رح ب��ود. اما نکته مهم ای��ن بود که وزیر به 
دنبال افزایش نقش ایران در س��بد غذایی همس��ایگان 
اس��ت ولی تا قبل از دیپلماس��ی، بدون سر و صدا، همین 
فلفل، س��یب زمینی و پیاز، گوش��ت مرغ و ... به همین 
کش��ورهای فعاًل معترض صادر می ش��د و س��الی ۵-۶ 

میلیارد دالر ارزآوری داش��ت اما با تابلوی دیپلماس��ی و 
تبلیغ��ات این چنین��ی )کیفی��ت و س��المت و باقیمانده 
س��موم در محصوالت کش��اورزی ۶ ماه پیش و اکنون 
تغیی��ری نک��رده( حاال حداقل در ش��عار و تبلیغات حتی 
ارمنس��تان دوس��ت هم، فریاد وا سالمتا سر می دهد. در 
حال��ی که برخی محصوالت ایرانی حتی مواد پروتئینی 
توس��ط برزیل خریداری ش��ده و مثاًل به عراق فروخته 

شده ازجمله گوشت مرغ از شرکت های زنجیره ای!
درنهای��ت ط��رح و ن��گاه افزای��ش س��رمایه گذاری در 
کش��اورزی توس��ط وزیر در جمع رس��انه ها مطرح ش��د 
ط��رح موضوع��ی که از زمان زنده ی��اد دکتر علی محمد 
ایزدی، نخس��تین وزیر کش��اورزی جمهوری اسالمی و 
البته با نظریه های علمی مطرح می شد و او بود )به نقل 
از دکت��ر عیس��ی کالنت��ری آخری��ن وزیر کش��اورزی 
جمهوری اس��المی( ک��ه می گفت تا کش��اورزی ایران 
س��نتی، معیش��تی و برزگری است، س��رمایه گذاری در 
کشاورزی روند منفی خواهد داشت و از طرفی تا زمانی 
که صنعت، تجارت و داللی پیش چشم حکومت ارج و 
قرب بیش��تری دارد س��رمایه گذاِر عاقل، سرمایه خود را 
در خ��اک مدف��ون نمی کند به امی��د آینده ای که با یک 
حذف یا افزایش مقررات، تعرفه و تثبیت نبودن مقررات 
و رویه ها به خاک س��یاه بنش��یند )فلفل صادراتی نمونه 

بارز این گفتار است(.
ام��ا ارزان س��ازی غ��ذا، توزیع عادالنه، رون��ق دادن به 
اس��تارتاپ ها ک��ه اعت��راض چن��د رس��انه را در م��ورد 
انحصاری بودن استارتاپ ها در پی داشت و پاسخ وزیر 
این بود که انحصاری در کار نیس��ت و داس��تان دیگری 

بود.
ح��ذف دالالن و انق��الِب به��ره وری در صنع��ت دام و 
طیور؛ همراه با حذف ارز دولتی نگاه ویژه وزیر است که 
در ص��ورت تحق��ق، ن��ام نی��ک از وی بر ج��ای خواهد 
گذاش��ت. ارز دولت��ی که هم��ه متفق القولند باید حذف و 
تک نرخ��ی ش��ود؛ ام��ا رانت خواران اج��ازه این جراحی 
نمی دهن��د. گرچ��ه احتم��ال دارد تک نرخ��ی کردن ارز 
)یک بار برای همیش��ه( ش��وک به اقتصاد و حتی زندگی 
مردم و فعالیت های اقتصادی وارد کند اما با حاکم شدن 
سیس��تم عرض��ه و تقاض��ا و البت��ه در کوتاه مدت تأمین 
س��رمایه در گردش و نقدینگی تولیدکننده و حمایت از 
مصرف کننده )به روش منطقی( می تواند کارساز باشد.

جلس��ه 2 س��اعته نشس��ت همدلی وزیر با رس��انه های 
تخصص��ی کش��اورزی در حال��ی پای��ان گرف��ت ک��ه 
س��اداتی نژاد ه��م، آرزوه��ای خ��ود را در خدمتگزاری و 

برنامه ریزی برای ۴ سال دوم مطرح کرد.
به نظر می رس��د رس��انه ها باید منتظر بمانند تا برداشت 
محصول پس از نخس��تین س��ال صدارت ساداتی نژاد را 

تحلیل کنند.

ابوالقاسم گل باف
مدیرمسئولنشریهدام،کشتوصنعت،کارشناسوتحلیلگر
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 اهداف
 انجام طرحهای پژوهش��ی علمی کاربردی 
و توس��عه ای در زمینه ه��ای اکول��وژی تکثیر و پرورش 
فن��اوری زیس��تی، بهداش��ت و بیماری ه��ای آبزیان، 
ژنتی��ک، بیول��وژی و ارزیابی ذخایر آبزیان دریای خزر و 

رودخانه های منتهی به آن
 شناس��ایی گونه ه��ای مختلف آبزی در اکوسیس��تم 
دری��ای خ��زر و رودخانه های منتهی ب��ه آن و مطالعات 
خصوصی��ات زیس��تی و شناس��ایی گونه های مهاجم و 

مهاجر و بررسی تاثیرات آن
 شناس��ایی عوامل و منابع آالینده )فلزات س��نگین و 
آلودگ��ی نفتی، س��موم کش��اورزی، ش��وینده و غیره( 
اکوسیس��تم دریای خزر و بررس��ی اثرات س��وء آن بر 

جوامع زیستی و غیر زیستی
 تعیین توده زنده و س��هم مجاز برداش��ت گونه های با 
ذخیره مش��ترک با س��ایر کش��ورهای همجوار و تعیین 
میزان برداشت مجاز از آبزیان اقتصادی حوضه جنوبی 

دریای خزر
 شناس��ایی و معرف��ی مارکره��ای مولکول��ی جهت 
شناسایی گونه ها، جمعیت ها، جنسیت و غیره در آبزیان 

دریای خزر
 تعیی��ن اث��رات متقاب��ل زیس��ت محیط��ی ناش��ی از 

فعالیت های تکثیر و پرورش

 مهم ترین دس���تاوردهای ش���اخص 
پژوهشکده در 10 سال اخیر:

 Mnemiopsis( تعیین فراوانی و بیوماس شانه داران  
و  خ��زر  دری��ای  در   )leidyi & Beroe ovate

استراتژی های کنترل آنها
  انجام س��ایت الگویی تکثیر طبیعی ماهیان رود کوچ 

در رودخانه های مهم شیالتی شمال ایران
  تعیین روند تغییرات ذخایر و س��قف قابل برداش��ت 

ساالنه گونه های مهم ماهیان دریای خزر
  تعیین رس��یدگی جنس��ی، طول بلوغ و زمان ش��روع و 
خاتم��ه صی��د ش��رکت های تعاونی های پ��ره )ماهیان 

استخوانی( و کیلکا
  تعیی��ن تأثی��ر پارامترهای محیطی بر روی پراکنش و 

ذخایر ماهیان دریای خزر
  انتخاب س��ایت مناس��ب پرورش ماهی در قفس در 
ح��وزه جنوب��ی دری��ای خ��زر براس��اس پارامتره��ای 

اکولوژیک
  معرف��ی زی ف��ن پ��رورش ماهي ق��زل آالي رنگین 

کمان با آب لب شور زیر زمینی در استخرهاي خاکي
  معرف��ی وزن مناس��ب بچ��ه ماهي قزل آالي رنگین 

کمان برای پرورش با آب لب شور دریاي خزر
  تراکم ذخیره سازی و بیوتکنیک پرورش قزل آالی 

رنگین کمان در قفس شناور در جنوب دریای خزر
  ارتق��اء تولی��د محص��ول ماهی در سیس��تم پرورش 

ماه��ی در قف��س با روش افزایش تراکم در زمان معرفی 
به قفس

  معرفی وزن مناس��ب رهاس��ازی بچه ماهی س��فید 
حاصل از تکثیر مصنوعی به محیط های طبیعی

  ارزیابی اثرات زیست محیطي مزرعه پرورش ماهي 
در قفس شناور در منطقه جنوبي دریاي خزر

  معرف��ی معیاره��ای اکوبیول��وژی در توس��عه آبزی 
پروری در قفس دریایی در منطقه جنوب دریای خزر

  پرورش میگوي وانامي در آب لب ش��ور دریای خزر 
و معرفی آن به صنعت آبزي پروري استان مازندران

  تولید پایلوت بیوسیالژ با استفاده از زائدات ماهی و طیور
  تولی��د ب��ذر واکس��ن دو باکت��ری یرس��ینیا راکری و 
اس��ترپتوکوکوس اینیه ای به منظور اس��تفاده در جیره 

غذایی ماهی قزل آال
  تولی��د محرک ه��ای ایمنی بر پای��ه گیاهان آقطی و 
گزنه و استفاده از آنها در جیره غذایی ماهیان گرمابی و 

سردآبی
  مبارزه با تهدیدات بیولوژیک در حوضه دریای خزر

  ارزیاب��ی و مدیری��ت ذخای��ر کیلکا ماهیان در حوضه 
جنوبی دریای خزر

  ارزیاب��ی و مدیری��ت ذخای��ر ماهیان اس��تخوانی در 
حوضه جنوبی دریای خزر

  پرورش میگوی وانامی با آب لب شور دریای خزر
  شناسایی علل تلفات کفال ماهیان دریای خزر

مؤسسهتحقیقاتعلومشیالتیکشور،تنهامرجعپژوهشوتحقیقدرامورآبزیان

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر واقع در ساری
پژوهش�کده اکول�وژی دری�ای خ�زر ب�ا ن�ام مرک�ز 
تحقیقات ش�یالتی اس�تان مازندران از اوایل س�ال 
۱۳۶۶ فعالیت ه�ای علم�ی تحقیقات�ی خ�ود را آغاز 
نم�ود. از س�ال ۱۳۸۱ ب�ر اس�اس موافق�ت قطع�ی 
وزارت عل�وم، تحقیق�ات و فناوری به »پژوهش�کده 

اکولوژی دریای خزر« ارتقا یافت.
 این پژوهش�کده با ۶ گروه تخصصی بوم شناس�ی، 
تکثی�ر و پ�رورش آبزی�ان، بیوتکنول�وژی دریای�ی، 
بیولوژی و ارزیابی ذخایر و بهداش�ت و بیماری های 
آبزی�ان و گ�روه برنامه ری�زی و فن�اوری اطالعات و 

بهره گی�ری از ت�وان ۲۶ آزمایش�گاه تخصص�ی 
ایس�تگاه تحقیقات ش�یالتی و اکولوژی دریای خزر 
)خی�رود( و ش�ناور تحقیقات�ی ۱۱۰۰ تن�ی کش�تی 
گیالن در س�ایت فرح آباد س�اری مشغول تحقیقات 
می باش�د. ه�م اکن�ون پژوهش�کده دارای ۶۳ نف�ر 
پرس�نل ش�امل ۱۰ نف�ر PhD، ی�ک نف�ر دکت�رای 
نف�ر  ارش�د،۲۰  کارش�ناس  نف�ر   ۲۶ حرف�ه ای، 
تکنس�ین  کم�ک  و  نف�رکاردان   ۶ و  کارش�ناس 
کارآزم�وده اس�ت ک�ه از ای�ن تع�داد ۱۳ نف�ر هیأت 
علمی وزارت جهاد کش�اورزی )موسس�ه تحقیقات 

علوم ش�یالتی کش�ور( می باش�ند. از این تعداد 74 
درص�د در قس�مت تحقیقات�ی و مابق�ی در قس�مت 

اداری و پشتیبانی فعالیت می کنند. 
پژوهش�کده اکول�وژی دریای خزر ت�ا کنون بیش از 
۲۵4 پروژه تحقیقاتی در زمینه های مختلف شیالتی 
ب�ه انج�ام رس�انده اس�ت در این پژوهش�کده پنج 
آزمایشگاه استاندارد ایزو ۱7۰۲۵ را دریافت نموده 
و تع�دادی از آزمایش�گاهها ب�ه عن�وان آزمایش�گاه 
 مرج�ع س�ازمان م���حی�ط زی���س�ت انتخ�اب 

گردیدند.
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نخستين رويداد کشاورزی دانش بنيان و نوآور ويژه حوضه درياچه اروميه 
با مشارکت سازمان جهادکشاورزی آذربايجان شرقی برگزار شد

نخس��تین رویدادکش��اورزي دانش بنیان و نوآور ویژه 
حوض��ه دریاچه ارومیه با حضور و مش��ارکت س��ازمان 
جهادکش��اورزي اس��تان آذربایج��ان ش��رقي در محل 
دائم��ي نمایش��گاه هاي بی��ن المللي ارومی��ه با حضور 
معاون بهبود تولیدات گیاهي س��ازمان جهادکشاورزي 
اس��تان آذربایجان ش��رقي و جمعي از مسئوالن استان 

آذربایجان شرقي برگزار شد.
در این مراس��م، قائم مقام س��ابق وزیر جهادکشاورزي و 
مشاور کمیسیون کشاورزي اتاق تهران، راه برون رفت 
از مشکل کم آبي در حوزه صنعت و کشاورزي را توجه 
به بهره وري دانس��ت و گفت: ۱۰ س��ال آینده کش��ور، 
دوران ریاض��ت آب��ي اس��ت؛ بنابراین نیاز اس��ت براي 
پایداري س��رزمیني، سهم آبي که در کشاورزي مصرف 

می شود را کاهش دهیم.
عباس کش��اورز با اش��اره به این که باید با حفظ تولید به 
بهره وري توجه ش��ود، خاطرنش��ان کرد: امنیت غذایي و 
صرفه جویي در آب، نیازمند یک رویکرد جدید اس��ت؛ 
چرا که تجربیات گذشته و برنامه هاي سابق، مشکالت 

بي آبي را حل نمي کند.
وي با تأکید بر این که در مناطق مختلف کشور از دهه 
7۰ رابطه آورد رودخانه ها با بارندگي قطع ش��ده اس��ت، 
اظه��ار ک��رد: در ده��ه ۹۰ می��زان آب موج��ود در 

رودخانه هاي کشور ۴۸ میلیارد مترمکعب بود.
عب��اس کش��اورز با بیان این ک��ه در حال حاضر، کمبود 
آب در آب ه��اي زی��ر زمیني بس��یار بیش��تر از آب هاي 
جاري کشور است، ادامه داد: حدود ۱۸ درصد خشکی ها 

ب��ه دلی��ل تغیی��ر اقلیم اس��ت و مابقي ب��ه دلیل دخل و 
تصرف انسان در طبیعت کشور است.

در این آیین همچنین مش��اور معاون آب و خاک و قائم 
مق��ام مجري س��امانه هاي نوی��ن آبیاري با بیان این که 
براس��اس مصوبات س��تاد احیاي دریاچه ارومیه باید ۴۰ 
درصد کاهش مصرف آب در بخش کش��اورزي محقق 
مي ش��د، گف��ت: ب��ا وجود تخصی��ص 2۵ درصدي کل 
اعتب��ارات در ای��ن زمین��ه ام��ا ۴۰ درصد کاهش بخش 

کشاورزي محقق شد.
مس��عود عالی��ي ب��ا بی��ان این ک��ه توجه ب��ه موضوع 
بهره برداران باید در رویکرد جدید س��تاد احیاي دریاچه 
ارومیه مورد توجه قرار گیرد، افزود: به این موضوع باید 
ب��ه عنوان پیوس��ت به طرح مل��ي احیاي دریاچه ارومیه 

تهیه خبر: مریم دریایی

توجه نمود؛ چرا که تحقق آن، نقش��ه راه براي رس��یدن 
به تراز اکولوژیک است.

عل��ي اکبرموی��دي رئیس مؤسس��ه آم��وزش و ترویج 
وزارت جهاد کش��اورزي نیز در این مراس��م گفت: براي 
تثبی��ت و پای��داري احیاي دریاچه ارومیه باید به س��مت 

کشاورزي دانش بنیان در این حوزه حرکت کنیم.
وی با تأکید براین که باید سرعت نفوذ دانش در بخش 
کش��اورزي تس��هیل ش��ود، اظهار کرد: همه محققان 
آم��وزش و ترویج وزارت جهادکش��اورزي باید پاي کار 
آمده و به موضوع توانمندس��ازي کش��اورزان و باغداران 

کمک کنند.
موی��دی ب��ا بیان این که نهادس��ازي و شبکه س��ازي در 
ح��وزه آم��وزش و تروی��ج را دنبال می کنی��م، افزود: در 
دوره جدی��د، کارهاي س��خت اف��زاري در حوزه احیاي 
دریاچه ارومیه در حال اتمام اس��ت و دولت س��یزدهم به 
اج��راي طرح هاي نرم افزاري با رویکرد توانمندس��ازي 

بهره برداران و منابع انساني تأکید دارد که نتیجه خوبي 
در صورت اجرایي ش��دن براي احیاي دریاچه ارومیه و 

کشاورزي دانش بنیان خواهد داشت.
در این مراس��م، مدیر دفتر برنامه ریزي و تلفیق س��تاد 
احی��اي دریاچ��ه ارومیه نیز ب��ا بیان این که ۵۰۵ میلیارد 
توم��ان ب��راي اتمام پروژه هاي نیمه تمام احیاي دریاچه 
ارومیه توس��ط دولت مصوب ش��ده است، افزود: در سال 
۱۴۰۰ دول��ت از مح��ل طرح هاي مل��ي نجات دریاچه 
ارومیه، ۵۰۵ میلیارد تومان اعتبار براي اتمام پروژه هاي 

نیمه تمام احیاي دریاچه ارومیه تصویب کرده است.
مس��عود تجریش��ي با اش��اره ب��ه این ک��ه 7۵ درصد از 
پروژه ه��اي احی��اي دریاچه ارومیه در س��ال هاي اخیر 
مربوط به پروژه هاي س��ازه اي بوده اس��ت، تصریح کرد: 
جهت گیري دولت جدید، حرکت به س��مت پروژه هاي 

نرم افزاري و اجراي طرح بهکاشت است.
تجریش��ي با اش��اره به این که سند تخصیص دینامیک 

حوض��ه آبری��ز دریاچ��ه ارومی��ه با توجه ب��ه میزان آب 
تجدیدپذیر تدوین ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: امید 
اس��ت با اجراي طرح هاي نرم افزاري، تا ۴ س��ال آینده 

دریاچه به تراز اکولوژیکي خود برسد.
وي همچنین با تأکید بر تداوم طرح هاي نجات بخشي 
س��تاد احی��اي دریاچه ارومیه توس��ط رئیس جمهوري 
عن��وان ک��رد: در ح��ال حاضر جهت گی��ري طرح ها به 
س��مت فعالیت هاي نرم افزاري به صورت مش��ترک با 
اس��تان هاي حوض��ه آبری��ز دریاچ��ه ارومی��ه و وزارت 
جهادکشاورزي مرتبط به همراه بخش خصوصي است 
تا با توجه کاهش ۴۰ درصدی آب در بخش کشاورزي 
بتوانی��م در زمین��ه به��ره وري در ای��ن ح��وزه به عنوان 

استان هاي پیشرو عمل کنیم.
مدی��ر دفت��ر برنامه ریزي و تلفیق س��تاد احیاي دریاچه 
ارومیه با بیان این که تا سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایي در 
جه��ت احی��ا و تثبیت ش��رایط دریاچه ارومیه بود، عنوان 
ک��رد: ت��الش مي کنیم ب��ا برنامه ه��اي عملیاتي دولت 
س��یزدهم ت��ا س��ال ۱۴۰7 دریاچ��ه ارومی��ه را ب��ه تراز 

اکولوژیک برسانیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهي س��ازمان جهادکشاورزي 
استان نیز در حاشیه این رویداد با یادآوري این موضوع 
که ۴۰ درصد آب مصرفي بخش کش��اورزي در حوضه 
دریاچ��ه ارومی��ه کاهش یافته اس��ت، گفت: بیش از ۵۶ 
درصد تولید محصوالت کش��اورزي اس��تان در حوضه 

دریاچه ارومیه اتفاق مي افتد.
علي رخ افروز با خاطرنش��ان س��اختن ش��رایط بحراني 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه به عنوان یکي از سه حوضه 
اصل��ي آبریز اس��تان، تأکی��د کرد: اصالح ارقام و معرفي 
روش هاي جدید کشت توسط مراکز تحقیقاتي و توسعه 
گلخانه ها و اس��تفاده بهینه از میزان واحد آب مش��خص 
و تولی��د بیش��تر، از کاره��اي انجام ش��ده در راس��تاي 

بهینه سازي مصرف آب کشاورزي است.
وي با اشاره به این که مسئله و تهدید جدي کشاورزي، 
بحران خش��کي و کم آبي دریاچه ارومیه اس��ت، ادامه 
داد: اجراي سیستم هاي آبیاري نوین، اجراي طرح هاي 
آب وخ��اک، اجراي ط��رح جامع مدیریت زراعت، توجه 
به کش��ت هاي جایگزین و کم آب بَر از جمله تعهدات و 
اه��داف س��ازمان در جه��ت کمک به احی��اي دریاچه 
ارومیه است که تاکنون بسیاري از آن ها اجرایي شده و 

بخشي نیز در دست اجرا است.
وي با بیان این که احیا و جایگزیني باغات فرس��وده با 
ارقام پایه رویش��ي و توس��عه کش��ت گیاهان دارویي در 
دس��تور کار ق��رار دارد، گف��ت: توس��عه کش��ت هاي 
گلخان��ه ای و انتق��ال دانش در ح��وزه ترویج و آموزش 
کش��اورزي براي فعاالن شهرس��تان هاي حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه مدنظر قرار دارد.
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15 اخبار بانک کشاورزیگزارش استانی

روحالهخدارحمی:

همکاران بانک در سراسر کشور درصدور دامدار کارت تسریع کنند تولید 400 میلیون دوز واکسن روغنی طیور 
در سرم سازی رازی مرند

روح اله خدارحمی، مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت: 
برای دومین س��ال پیاپی اهداف تجهیز منابع این بانک 
محقق ش��ده اس��ت و در وضعیت مناس��بی قراردارد، اما 
ش��رایط برای فعالیت بیش��تر در این زمینه وجود دارد و 
باید در فرصت باقیمانده تا پایان س��ال برای دسترس��ی 

به منابع ارزان قیمت، تالش مضاعفی داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، خدارحمی 
در جمع مدیران ش��عب این بانک در اس��تان ها که صبح 
روز ش��نبه چه��ارم دی م��اه ب��ا حضور دکتر س��ید جواد 
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد با بیان این 
مطلب، ضمن قدردانی از تالش های کارکنان سراس��ر 
کشور در تحقق برنامه های این حوزه، خاطرنشان کرد: 
در ش��رایط کنون��ی به مرز حساس��ی از لح��اظ پایداری 

منابع رسیده ایم که باید آن را حفظ کنیم.
وی ب��ا اش��اره به ض��رورت تحق��ق برنامه های وصول 
مطالبات، بر مدارا با مش��تریان در این حوزه نیز تأکید و 
خاطرنش��ان کرد: با برخی از مش��تریان که بنا به دالیل 
مختل��ف ب��ه ویژه افزایش قیمت ها در بازپرداخت بدهی 
خود با مش��کل مواجه هس��تند، با رعایت صرفه و صالح 

بانک باید مساعدت کنیم.
خدارحم��ی ب��ا بیان این که در حال حاضر به درجه ای از 
توازن در منابع و مصارف رس��یده ایم متذکر ش��د: ضمن 
حفظ این شرایط، برای ارتقای وضعیت موجود، تقویت 

ارتباط با مش��تریان و فروش خدمات باید بیش��تر تالش 
کنی��م. مدیرعام��ل بان��ک کش��اورزی با بی��ان این که 
پرداخت تس��هیالت، وظیفه ذاتی ما اس��ت اما مطابق 
برنام��ه حرک��ت کردن یک اصل می باش��د، بر مدیریت 
اعتبارات و دقت بیشتر در پرداخت تسهیالت با در نظر 
گرفت��ن حج��م منابع تأکید و خاطرنش��ان کرد: جریان 
پرداخت تس��هیالت باید با جریان جذب منابع هم س��و 
باش��د؛ زیرا کنترل و دقت نظر در این زمینه به پیش��برد 
اه��داف بان��ک کمک می کند. خدارحمی افزود: تا کنون 
بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تس��هیالت  مکانیزاس��یون 
کش��اورزی پرداخ��ت ش��ده  ک��ه مع��ادل ۹۱ درصد  از 
تعهدات  بانک در سال ۱۴۰۰ محقق شده و این میزان 
تس��هیالت مکانیزاس��یون در نه ماهه سال جاری  برای 
خری��د ۱۹ ه��زار و ۴۰۶  فق��ره ماش��ین آالت و ادوات 

کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است. 
مدیرعامل بانک کشاورزی، میزان تسهیالت پرداختی 
قرض الحسنه ازدواج توسط این بانک را 2۹۰۰ میلیارد 
توم��ان اع��الم ک��رد و افزود: این میزان تس��هیالت به 

بیش از 2۸ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
وی ب��ا بی��ان ای��ن که تعامل بانک کش��اورزی با وزارت 
جهاد کش��اورزی به س��طح قابل قبولی رس��یده است و 
جایگاه ویژه ای دارد، اظهارداش��ت: بانک کش��اورزی در 
ح��ال حاض��ر به دلیل این که جریان س��رمایه گذاری و 

حمایت از تولید بخش کشاورزی را پیش می برد، نقطه 
ق��وت این بخش اس��ت و این نق��ش و جایگاه باید ارتقا 
یاب��د. خدارحم��ی بر پیگیری طرح ه��ای اولویت دار در 
اس��تان ها اش��اره ک��رد و افزود: صدور دام��دار کارت با 
هدف کمک به جامعه روس��تایی و عش��ایری کش��ور، 
یک��ی از ای��ن اولویت ها اس��ت که از طری��ق آن به رفع 
چال��ش نقدینگ��ی دامداران کم��ک می کنیم؛ از این رو 
ضروری اس��ت همکاران بانک در سراسر کشور، صدور 

دامدار کارت را تسریع کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه جایگاه مش��تری در بان��ک، بر نقش 
تعام��ل س��ازنده ب��ا مش��تریان تأکی��د و تصری��ح کرد: 
رس��یدگی به مش��کالت مش��تریان و رعایت حال آنان 
نقش بسزایی در توسعه و تعمیق روابط و مناسبات بین 
بان��ک و مش��تری دارد و  انتظارم��ی رود مدیران ش��عب 
بانک در اس��تان ها ضمن رعایت صرفه و صالح بانک،  
نسبت به تقویت خوشنامی بانک کشاورزی و گسترش 
تعامل با مش��تریان همچنین تکریم آنان توجه ویژه ای 

داشته باشند.
مدیرعامل بانک کش��اورزی تعامل سازنده با همکاران 
را نیز  یکی دیگر از ضرورت ها و عوامل تعیین کننده در 
پیش��برد برنامه های بانک دانس��ت و یادآور شد: تقویت 
روحی��ه کارکن��ان و رعایت اخ��الق مهم ترین مؤلفه در 

گسترش ارتباط سازنده با کارکنان است.

رئیس موسس��ه تحقیقات واکس��ن و سرم سازی رازی 
شمال غرب کشور)مرند( از تولید حدود ۴۰۰ میلیون دز 
انواع واکس��ن های روغنی طیور در این مؤسس��ه خبر 

داد.
دکتر عارف هوش��یاری در گفت وگویی با خبرنگاران با 
بیان این مطلب گفت:  این مؤسس��ه با تکیه بر تعهد و 
تخص��ص همکاران س��اعی و اعتماد مش��تریان خود ، 
جلب رضایت مش��تریان محترم را سرلوحه فعالیت های 
خود قرار داده است و با تحقق شعار رازی ، راز سالمتی 
و تولی��د، ح��دود ۴۰۰ میلی��ون دز ان��واع واکس��ن های 
روغنی طیور، س��هم بس��یار مهمی را در ایجاد سالمت و 
امنی��ت غذایی پایداری کش��ور به خ��ود اختصاص داده 

است.
وی با اش��اره به ظرفیت های مؤسسه رازی شمال غرب 
کشور افزود: این مؤسسه تعهد ساالنه تولید حدود ۴۰۰ 
میلیون دز انواع واکسن های روغنی طیور مثل واکسن 
دوگان��ه نیوفل��و رازی و واکس��ن های روغن��ی تک��ی 
نیوکاس��ل و آنفلوانزا با ارزش ریالی ۱2۰۰میلیارد ریال 
ش��ده را دارد ک��ه ای��ن میزان تولی��د، مانع از خروج  ۳.۵ 

میلیون دالر ارز از کشور می گردد.
وی ب��ا بی��ان ای��ن که این مؤسس��ه، ش��عبه برتر در بین 

ش��عبات اقماری مؤسس��ه رازی اس��ت، گفت : عملیات 
احداث س��اختمان پروژه تولید واکس��ن آنفلوآنزای فوق 
ح��اد پرن��دگان با بودجه پیش بینی ش��ده ۳۵۰۰ میلیارد 

ریال نیز در این مؤسسه آغاز شده است.
دکتر هوشیاری همچنین همکاری در اجرای طرح های 
تحقیقاتی و دامپزش��کی اس��تانی و ملی و نوس��ازی و 
اتوماتیک کردن خطوط تولید جهت استانداردس��ازی و 
افزای��ش راندم��ان روش های تولید  از جمله بازس��ازی 
فضاه��ای تولی��د و راه ان��دازی دس��تگاه های تزریق و 
برداش��ت کام��اًل اتوماتی��ک جهت تولید واکس��ن را از 
جمله اقدامات مهم این مؤسس��ه در طول س��ال گذشته 
برش��مرد و گف��ت : از دیگ��ر ظرفیت ه��ای مؤسس��ه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شمال غرب کشور 
می ت��وان به افزایش ظرفیت فضاهای آزمایش��گاهی، 
تحقیقاتی و تولیدی و پوشش دادن تحقیقات کاربردی 
و تشخیصی اداره کل دامپزشکی و نیز منطقه ۴ کشور 

اشاره نمود.
رئیس موسس��ه تحقیقات واکس��ن و سرم سازی رازی 
ش��مال غرب کش��ور با بیان این که مؤسس��ه واکسن و 
س��رم س��ازی رازی شمال غرب کش��ور به عنوان قطب 
تولید واکس��ن های روغنی کش��ور، آماده تولید صنعتی 

واکس��ن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و واکس��ن های 
چندگان��ه روغن��ی ت��وأم با برونش��یت و» ای دی اس« 
پرندگان است، ادامه داد:  از جمله مهم ترین پروژه های 
تحقیقاتی در دس��ت اجرای مؤسسه می توان به طراحی 
و تولی��د صنعت��ی واکس��ن ۳ گانه نیوکاس��ل، آنفلوانزا و 
گامب��ورو، طراح��ی و تولید نیمه صنعتی واکس��ن های 
نیوکاس��ل برویلر ۰.۱ س��ی س��ی و آنفلوانزا  H۹N2 تیتر 
ب��اال، ط��رح کالن طراح��ی و تولی��د واکس��ن ۳ گان��ه 
نیوکاس��ل، برونش��یت و EDS، پروژه طراحی و تولید 
واکس��ن ۳گانه کش��ته روغنی نیوکاس��ل، برونش��یت 
EDS، تولید نیمه صنعتی واکس��ن آنفلوانزای فوق حاد

بیم��اری  H۵N۸، شناس��ایی و جداس��ازی عام��ل 
اورنیتوباکتریوم در فارم های گوش��تی استان آذربایجان 
ش��رقی، جم��ع آوری و شناس��ایی و تعیی��ن هوی��ت 
ایزوله های بابزیوز نش��خوارکنندگان کوچک در استان، 
تولی��د آزمایش��گاهی و نیمه صنعتی کی��ت تعیین عیار 
آنت��ی ژن آنفلوان��زا و نیوکاس��ل و مطالع��ه و س��اخت 
واکس��ن های آزمایش��ی ب��ا ادجوانت ه��ای روغن��ی 
مختلف)ایران��ی، فرانس��وی، چین��ی و هن��دی(  جهت 
 جایگزین��ی و ایج��اد حاش��یه امنی��ت تولی��د اش��اره 

کرد.

تهیه خبر: رحمان اسماعیلی
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ترکی��ب اس��یدهای چرب درون ماهیچ��ه   ای حیوانات 
تک   معده   ای و بخصوص تری   آسیل   گلیسرول   ها بازتابی 
از اس��یدهای چرب رژیم غذایی هس��تند، در حالی   که در 
نش��خوارکنندگان، بیوهیدروژناس��یون انجام ش��ده در 
شکمبه باعث ایجاد تغییرات در ترکیب اسیدهای چرب 
عضالن��ی می   ش��وند. ترکیب فس��فولیپید، کمتر تحت 
تأثی��ر رژی��م غذایی اس��ت، زیرا آنها ترکیبات غش��ای 
س��لولی هس��تند. تغییرات بزرگ در پروفایل اسیدهای 
چ��رب غش��ای س��لولی، باع��ث تغیی��ر در خصوصیات 
غش��ایی و س��ایر عملکردهای فیزیولوژیکی می   ش��ود. 
بنابراین، نس��بت اس��یدهای چرب بلند زنجیر چند غیر 
اش��باع پوف��ا )PUFA( در فس��فولیپیدها ب��ه طور جدی 
توس��ط ی��ک سیس��تم آنزیم��ی پیچیده، متش��کل از 
دس��چورازها و االنگازها، کنترل می   ش��ود. این آنزیم   ها 
ه��ر دو روی اس��یدهای چرب ام��گا-۶ و امگا-۳ عمل 
می   کنن��د ام��ا ترجیح آن برای امگا-۳ اس��ت. عالوه بر 
این، رقابت برای ترکیب فس��فولیپیدها بین اس��یدهای 
چ��رب ام��گا-۶ و ام��گا-۳ وجود دارد. از این رو برخی از 
تغییرات در میزان امگا-۶ و امگا-۳ فسفولیپیدها وجود 

.)2۰۰۴ ..Raes et al( دارد
افزای��ش م��وارد اختالالت سیس��تم عصب��ی مرکزی، 
بیماری   های قلبی عروقی و سرطان   ها با مصرف باالی 
گوش��ت قرمز با مقادیر باالی اس��یدهای چرب اشباع و 

مقادیر پایین اس��یدهای چرب غیر اش��باع با چند پیوند 
دوگانه )پوفا( همراه اس��ت. مطالعات نش��ان داده   اند که 
محتوای اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه 
در محصوالت گوش��تی، می   تواند با مکمل   س��ازی جیره 
غذایی نش��خوارکنندگان با خوراک   های غنی ش��ده با 
منابع اس��یدهای چرب چند غیر اش��باع امگا-۳ ش��امل 
ماهی، جلبک، دانه   های روغنی و روغن   های آنها، تغییر 
پی��دا کن��د )Bessa et al.. 2۰۱۵(. متخصصین تغذیه 
خوراک   هایی با چربی اشباع کمتر را براي کاهش خطر 
تصل��ب ش��رایان توصی��ه می   کنند ک��ه باعث کاهش 
مص��رف چربی حیوانی و افزایش مصرف روغن گیاهی 
ش��ده اس��ت. بنابراین محققین به دنبال راه حل مناسبی 
براي دام   هاي تولید کننده گوشت قرمز هستند. یک راه 
افزایش اسید   هاي چرب چندگانه غیر اشباع بلند زنجیر 
امگا -۳ در محصوالت دامی، اس��تفاده از منابع غنی از 
اس��ید لینولنیک می   باش��د که در بدن به عنوان پیش   ساز 
DHA و EPA عم��ل می   کن��د. DHA و EPA اث��رات 
س��ودمندي ب��ر روي س��المتی قلب��ی – عروق��ی و 
فعالیت های بیولوژیک بخصوص توس��عه مغز و بینایی 

دارند.
تغذیه دام ها با اس��یدهای چرب به ش��کل صابون   های 
کلس��یمی روغن   های مختل��ف می   تواند حتی به میزان 
جزئی، از بیوهیدرژناس��یون اسیدهای چرب PUFA در 

شکمبه جلوگیری کرده و نسبت اسیدهای چرب اشباع 
و اس��یدهای چرب ترانس در ش��یر و گوش��ت را کاهش 
ده��د. ب��ه ای��ن ترتیب، می   توان از اثرات س��وء بر هضم 
دیواره س��لولی و تخمیر ماده آلی در ش��کمبه، ناش��ی از 
گنجان��دن چربی   ه��ای دارای اس��یدهای چ��رب پوفا 

)2۰۱2 ..Doreau et al( جلوگیری کرد
تغذی��ه روغ��ن ماه��ي یا پودر ماهي به طور مش��خص 
باع��ث افزایش مقدار اس��یدهاي چ��رب اُمگا-۳ چربي 
 )DHA و EPA داخ��ل ماهیچ��ه   اي )ب��ه ویژه غلظ��ت
مي   گ��ردد. در نش��خوارکنندگان حت��ي زماني که روغن 
ماه��ي محافظ��ت ش��ده نباش��د، به نظر مي   رس��د که 
بیوهیدروژناس��یون EPA و DHA حداق��ل باش��د. 
بیوهیدروژناس��یون مح��دود این اس��یدهاي چرب بلند 
زنجیر غیراش��باع در ش��کمبه با نتایج آزمایش��ات برون 
تنی مطابقت دارد. و مقدار آن وابس��ته به مقدار EPA و 
DHA اضافه ش��ده به میکروارگانیس��م   هاي ش��کمبه 
مي   باش��د. تبدیل آلفالینولنیک اس��ید به اسیدهاي چرب 
 DHA و EPA بلند زنجیر چند غیراشباع اُمگا -۳ نظیر
نی��از ب��ه آنزیمه��اي االنگاز و دس��چوراز دارد که باید با 
اس��یدهاي چ��رب چند غیراش��باع امگا-۶ بر س��ر این 
آنزیم   ها رقابت کند )در حیوانات و انس��ان مش��ابه است(. 
در گاوهاي نر پروار شده در چراگاه در مقایسه با آنهایي 
که کنس��انتره مصرف کرده بودند، افزایش ۴/۵ برابري 

مقد    مه:
افزایش قابل توجه د    ر تقاضا برای مواد     غذایی با رش��د     جمعیت انس��انی، پیامد    های زیاد    ی برای سیس��تم های تولید     د    ام د    ر د    هه های آیند    ه خواهد     د    اش��ت. بهد    اش��ت د    ام 
وتولید    ، تحت تأثیر تعامل پیچید    ه بین عوامل ژنتیکی و محیطی از جمله تغذیه است. تحقیقات سنتی مربوط به تغذیه د    ام که عمد    تًا با کمبود     یا افزایش مواد     مغذی همراه 
است، منجر به بیماری و کاهش تولید     حیوانات می شود    . د    رک بهتر از تعامل بین تغذیه و ژنوم حیوانات می تواند     به بهبود     بهره وری تولید     د    ام و مواجهه با افزایش تقاضا 
برای مواد     غذایی کمک کند    . امروزه وابس��تگی علوم مختلف به هم و تحت تأثیر قرار گرفتن جنبه های مختلف یک علم از علم د    یگر به وضوح شناس��ایی ش��د    ه و مورد     
تحقیق بس��یار قرار گرفته اس��ت. آنچه از همه واضح تر اس��ت، ارتباط بین فنوتیپ و ژنوتیپ و وابس��تگی و تحت تأثیر قرار گرفتن تظاهر صفات مختلف از توارث اس��ت. د    ر 
این راستا علوم مختلف از جمله علوم تغذیه، ارتباط نزد    یکی با ژنتیک د    ارد     و تحقیقات نشان د    اد    ه اند     که تغذیه می تواند     ژنتیک و برعکس ژنتیک می تواند     تغذیه را تحت 
تأثی��ر ق��رار د    ه��د    . عل��م ژنتی��ک و عل��م تغذیه د    ر حال مش��خص نمود    ن تأثیر اجزای غذایی ویژه و س��ایر عوامل محیطی بر بیان ژن هس��تند    . د    س��تکاری های تغذیه ای و 
استراتژی های تغذیه ای، ابزارهای کلید    ی برای تأثیر گذاری د    ر تولید     نشخوارکنند    گان هستند    . عملکرد     تولید     مثل و باروری گاوهای شیری تا حد     زیاد    ی به وسیله تغذیه 
و همچنین زمینه ژنتیکی حیوان تحت تأثیر قرارمی گیرند    . این مس��ئله به خصوص د    ر د    وره اول ش��یرد    هی، وقتی که حیوان به عد    م تعاد    ل جیره حس��اس تر اس��ت، مهم تر 

می باشد    .

اثر چربی   ها بر اسیدهای چرب الشه نشخوارکنندگان

آزاده میرشمس الهی
عضوهیئتعلمیمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانمرکزی
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کل اس��یدهاي چ��رب ام��گا-۳، افزای��ش ۶ براب��ري 
آلفالینولنی��ک اس��ید، ۶/۵ براب��ری EPA، 2/۳ برابری 

DPA و ۳ برابری DHA دیده شده است.
جیره   ه��ای غذای��ی غنی از آلفا   لینولنیک اس��ید منجر به 
و   EPA،اس��ید آلفا   لینوانی��ک  س��طح  افزای��ش 
دوکوزاپنتانوئیک اسید )DPA( در گوشت می   شوند، در 
 DHA حالی   که در بیش��تر موارد هیچ تاثیری بر س��طح
عضالنی مشاهده نشده است. افزایش میزان DHA در 
گوش��ت عمدت�����ًا ه���نگام��ی حاص��ل ش��د ک��ه 

 

روغ��ن ماه��ی/ پودر ماهی در جیره غذایی حیوانات قرار 
.)2۰۰۴ ..Raes et al( گرفت

اس��ید   اولئیک اصلی   ترین اس��ید چرب غیر   اشباع با یک 
پیون��د دوگانه )MUFA( در خوراک نش��خوارکنندگان 
اس��ت و برخی مطالعات گزارش کرده   اند که با افزودن 
روغن زیتون به رژیم غذایی، این اس��ید چرب در ش��یر 
میش و گوشت بره افزایش می   یابد. ثابت شده است که 
اف��زودن روغن   ه��ای دریایی به رژیم   های غذایی میش 
ش��یرده یک اس��تراتژی تغذیه   ای مؤثر ب��رای افزایش 
می��زان برخ��ی از اس��یدهای چرب زیس��ت فعال، مانند 
cis-9, trans-11 18:2 )رومینیک اس��ید(، پیش س��از 

واکس��ینیک اس��ید trans-11 18:1 و به میزان کمتری 
اسیدهای چرب امگا-۳ است.

Gallardo و هم��کاران )2۰۱۴( در مطالع��ه   ای ک��ه در 
مورد اثرات استفاده از صابون   های کلسیمی چربی پالم، 
روغن زیتون و ماهی )به میزان ۳ درصد( در جیره   های 
غذایی میش بر خصوصیات الش��ه بره   های ش��یرخوار 

آنه��ا انج��ام دادند، مش��اهده کردند ک��ه تغییرات ایجاد 
ش��ده در ترکی��ب اس��یدهای چرب ش��یر باع��ث ایجاد 
اختالف در پروفایل اس��یدهای چرب گوش��ت و مخازن 
چربی بره   ها ش��د، و به جای ذخیره ش��دن اس��یدهای 
چ��رب ب��ا چند پیوند دوگانه در بافت چربی، اس��یدهای 

چرب غیراشباع، در عضله وارد شدند.
Vieira و هم��کاران )2۰۱2( تأثی��ر روغن   های گیاهی 
ش��امل روغن پالم، روغن زیتون، روغن س��ویا و روغن 
ب��ذر کت��ان مورد اس��تفاده در رژی��م غذایی میش   های 
ش��یرده چ��ورا Churra را ب��ر کیفیت گوش��ت بره   های 
ش��یرخوار آنها بررس��ی قرار دادند و گزارش کردند که 
گوش��ت بره   های شیرخوار تغذیه شده با شیر میش   های 
تغذیه ش��ده با روغن پالم، بیش��ترین غلظت اس��یدهای 
چرب اشباع شده را داشتند، آن هایی که با روغن زیتون 
تغذیه ش��ده بودند، بیش��ترین غلظت اسید چرب امگا-۹ 
و اس��یدهای چرب با یک پیوند غیر اش��باع را داش��تند، و 
تغذیه میش   ها با روغن س��ویا غلظت اس��یدهای چرب 
ام��گا-n ۱۸:2( ۶-۶( و نس��بت n / ۶-n-۳ را افزای��ش 
داد. عالوه بر این، شیر حاصل از میش   های تغذیه شده 
ب��ا جیره   ه��ای ح��اوی روغن بذر کت��ان، باعث افزایش 
غلظت اس��یدهای چرب اشباع نشده امگا-۳ در گوشت 

بره ها شد.
محققی��ن دیگ��ر تفاوت در مقدار اس��یدهای چرب را در 
بی��ن ان��واع بافت   ها در الش��ه گاوهایی ک��ه از دانه های 
فول فت اکس��ترود ش��ده سویای یا دانه   های کلزا تغذیه 
می   کردن��د، گ��زارش کردند. نس��بت اس��یدهای چرب 

۱۵:۰، ۱۶:۰ و ۱۶:۱ نی��ز در باف��ت چرب��ی زی��ر جلدی و 
اط��راف کلی��ه گاوهایی که از دان��ه کلزا تغذیه می   کنند، 
کاهش یافت. تفاوت اسیدهای چرب در بین بافت   های 
مختل��ف ممکن اس��ت به دلی��ل تفاوت در فعالیت آنزیم 

دسچوراز و )یا( االنگاز در بین این نوع بافت ها باشد.

توضیح شکل ۱- مواد اولیه بعد از آسیاب و مخلوط شدن تحت مجاورت آب یا بخارآب 
قرار گرفته و وارد قس��مت دای و رولر دس��تگاه پلت می ش��وند. بر اساس فشار وارد آمده 
ب��ه مخل��وط کنس��انتره از طری��ق رولر )قس��مت گردنده( و بخش ثابت دس��تگاه مواد 
خوراکی از منافذ دای با قطرهای متفاوت بر حس��ب س��ن و نوع حیوان خانگی، طیور و 
اندازه پلت موردنیاز بر طبق نظر س��فارش دهنده، خارج می ش��ود. با کمک کاتر، ابعاد 

طول پلت توسط چشمی های دستگاه به صورت اتوماتیک قابل تنظیم است.
در ادامه به برخی از نکات مهم در س��اخت پلت از جمله مش��خصات دای مورد اس��تفاده 

اشاره می شود:

۱- ع��رض مفی��د و کارب��ردی دای: ه��ر چه عرض و قطر دای افزیش یابد، عرض مفید 
دای افزایش یافته و زمان ماندگاری تشکیل پلت نیز مستقیمًا افزایش خواهد یافت.

2- یکسان بودن ضخامت مؤثره برای تمامی منافذ دای.
۳- طراحی دای های ضخیم و باریک بر اس��اس ش��اخص فش��ردگی مورد نیاز )قدرت 

کاندیشینگ بخار در فرمول جیره، تعیین کننده میزان ضخامت دای ها خواهد بود.
۴-عم��ر مفی��د دای: این مش��خصه به میزان س��اییدگی دای ه��ا و جنس دای )کروم، 

استرونسیوم و فوالد استیل ضدزنگ( بستگی دارد.
۵-جنس دای: دای ها از این نظر به س��ه دس��ته آلیاژی، اس��تیل ضد زنگ و ُکروم باال 

Bessa RJ, Alves SP, Santos-Silva J. 2015. 
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117(9):1325–1344.
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and Glasser, F. 2012. Métabolisme ruminal et 
digestion des acides gras longs chez le ruminant: 
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منابع مورد استفاده:

مقد    مه:
برای تولید خوراک پلت با کیفیت، عالوه بر فرموالسیون مناسب خوراک و به کارگیری مواد مکمل چربی و غیره، نیازمند دای و رولر استاندارد و بدون نقص در دستگاه 
پلت هستیم. دای و رولر در پرس پلت به صورت متراکم در کنار یکدیگر قرار دارند. مواد اولیه وارد شده در دستگاه در تماس مستقیم با دای و رولر هستند. هنگام خرید 
دس��تگاه پرس پلت باید حتمًا به ویژگی های دای و رولر آن نیز توجه کافی ش��ود. دای، از مهمترین بخش های دس��تگاه پلت س��از می باش��د و عالوه بر تاثیرات مس��تقیم 
روی کیفیت پلت، نقش موثری در کاهش هزینه ها و راندمان دس��تگاه و مصرف برق نیز دارد. طراحی و تولید دای و رولر اس��تاندارد، منوط به رعایت کردن نکات دقیق 

و علمی است.

نقش دای )Die( در کیفیت 
پلت خوراک حیوانات اهلی و خانگی

*محمدولی تکاسی 1، علی بنی اسدی 2، علی امینی 3
1،2و3:کارشناسارشدوکارشناسانعلومدامیمرکزتحقیقات،آموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانکرمان

mwtokasi@yahoo.com

ش���کل 1- نحوه عملکرد دای در دس���تگاه پلت
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تقس��یم می ش��وند. اس��ید موج��ود در مواد خوراک��ی، حفره هایی در دی��واره دای ایجاد 
 می کن��د ک��ه الزم اس��ت پ��س از اس��تفاده از دس��تگاه پلت، دای را شستش��و داد. تنها 

دای هایی که از جنس استیل ضد زنگ هستند از این صدمات مصون هستند.
۶-تنظیم فاصله رولر: رعایت فاصله مناس��ب میان دای و رولر بس��یار مهم اس��ت. یکی 

از روش ها، استفاده از تجهیزات تنظیم اتومات رولر توسط کارخانه سازنده می باشد.
 

مشخصات فنی دای:
دای، یکی از بخش های مهم و حس��اس دس��تگاه پلت اس��ت، عالوه بر اینکه 
ارتباط مستقیمی با کیفیت پلت دارد در حفظ هزینه های دستگاه نیز نقش موثری ایفا 
می کند. دای ها به دو ش��کل تخت یا حلقوی س��اخته می ش��وند. در کارخانجات تولید 

خوراک دام و طیور به شکل  پلت، غالبًا از نوع حلقوی استفاده می شود.

:)Die( خصوصیات دای
زمان��ی ک��ه انتخ��اب دای بر اس��اس خصوص��ات آن صورت گیرد داش��تن 

اطالعات کافی راجع به تکنولوژی کاربردی و تش��ریح ویژگی آنها الزم اس��ت. ش��کل 
زیر ابعاد یک دای پلت را نشان می دهد. 

شکل 2- انواع دای )تخت و حلقوی(

جدول1- گروه بندی دای بر اساس قطر منافذ

ID: قطر داخلی دای اس��ت. اندازه  گیری قطر داخلی یکی از قس��مت های مهم و تعیین شکل 3- ابعاد دای در ساخت پلت
کننده خصوصیات دای می باشد. 

O : عرض خارجی دای است که ممکن است تنوع زیادی داشته باشد. اغلب بیشتر از 
یک عرض برای هر قطر دای وجود دارد. 

W: ع��رض مفی��د و کارب��ردی دای اس��ت. این بخش از ان��دازه  گیری بین 2 لبه داخلی 
کانال دای بدس��ت می آید. با افزایش عرض و قطر دای، اندازه این بخش نیز افزایش 
می یاب��د. بخ��ش کاربردی دای بس��یار مهم اس��ت زیرا خوراک ه��ای مختلف و اجزای 
خ��وراک نی��از دارن��د در مدت زمان خاصی در داخل مناف��ذ قرار گیرند )زمان ماندگاری 
دای( که این زمان با اندازه این بخش ارتباط دارد. در این زمان مواد با هم باند شده و 
به ش��کل پلت درآیند. دای هایی با عرض مفید زیادتر زمان ماندگاری بیش��تری برای 
تش��کیل پل��ت فراه��م می کن��د. همچنی��ن موجب کاهش مصرف ان��رژی در یک تن 

خوراک پلت شده و راندمان تولید را بهبود می دهد.
دستگاه پلت را می توان متشکل از سه مجموعه در نظر گرفت:

۱- واحد اول، سیستم انتقال قدرت به مجموعه دای و رولر است.
2- واحد دوم، مجموعه برش و انتقال پلت است.

۳- واحدسوم، مجموعه اصلی تولید پلت یعنی دای و رولر است.
این مجموعه احتمااًل مهمترین بخش در دستگاه پلت محسوب می شود چرا که عمل 
تولید پلت در این بخش انجام می ش��ود. با توجه به این موضوع، نتیجه گرفته می ش��ود 
که مجموعه دای و رولر در راندمان دستگاه پلت و کیفّیت آن بسیار تأثیر گذار است.

:)Die( انواع دای
بر اس��اس قطر منافذ دای را به چند گروه ش��امل دای ریز، دای متوس��ط، دای 

بزرگ و دای مکعبی )کیوب( تقسیم بندی می نمایند.

قطر منافذ بر حسب میلیمتر عنوان

1.5mm, 1.8mm, 2mm, 2.5mm دای ریز ۱

3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm دای متوسط 2

14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 42mm دای بزرگ ۳

25mm, 35mm, 40mm, 50mm

دای کیوب
برای یونجه مکعبی، باگاس ، ساقه ذرت و ...

)TMR(برای تولید پلت فشنگی و خوراک کامل
۴

اصول درست استفاده از دای
 ۱. مطمئن ش��وید رولرها به درس��تی نصب ش��ده باشند. حداقل فاصله غلتک 
از دای بهتر اس��ت ۰.2 تا ۰.۳ میلیمتر باش��د. تنظیم اش��تباه غلتک موجب س��ایش و 
برخورد با دای ش��ده که تغییر حالت و انس��داد منافذ و خروج از تنظیم رولر را به دنبال 

دارد.
2. دای جدی��د ب��ه زمان��ی ب��رای حرک��ت و چرخش نی��از دارد. دای را به مدت 2۰ تا ۴۰ 
دقیقه با دور افزایش��ی روش��ن کنید )افزایش تدریجی س��رعت چرخش(. با اس��تفاده 
ازمخلوطی از سبوس، 2 درصد چربی و 2 درصد پودر ساینده اگر مشکلی وجود داشته 
باش��د در این زمان مش��خص می ش��ود. بعد از آن دای را براساس استفاده از ذرت تنظیم 

کنید.
۳. قب��ل از تعوی��ض دای مح��ل قرارگی��ری دای و س��ایر قطعات )مثل حلقه، بس��ت یا 
رینگ های س��ایش( را بررس��ی کنید. دقت داش��ته باش��ید اگر دای بطور مناسبی نصب 

نشده باشد، حتمًا شکستگی اتفاق خواهد افتاد.
۴. اگر تغییر ش��کل در منافذ جلویی دای مش��اهده ش��ود س��ایش رینگ یا بس��ت های 
رینگ را بررسی کنید. ممکن است غلتک ها در تماس مستقیم با سطح کاربردی دای 
باش��ندکه در ای��ن ص��ورت ب��ه س��طح دای آس��یب زده و موج��ب تغییر ش��کل منافذ  

می شود.
۵. در اس��تفاده از دای جدید بس��ت های حلقه دای را بررس��ی کنید. بخصوص برای 
دای هایی که با لبه های بزرگ طراحی ش��دند. به تجربه دیده ش��ده به دلیل س��ایش لبه 
بیرونی، دای ها شکس��ته یا عیبی در بس��ت های آن ایجاد ش��ده اس��ت. اگر دای با 
بس��ت های معی��وب بچرخ��د، ایجاد لرزش ه��ای زیاد و شکس��تگی دای دور از انتظار 

نیست.
۶. مطمئن باشید مواد به طور یکنواخت در تمام سطح کاربردی دای توزیع می شود.

7. مطمئن باشید تمام منافذ مشابه عمل می کنند )منافذ بسته را بازکنید(
۸. مطمئن باش��ید مدخل ورودی منافذ آس��یب ندیده باش��ند )در اثر تماس با غلطک ها 

یا حضور مواد( منافذ را در صورت نیاز تمیز کنید.

 سرعت چرخش دای:  
س��رعت چرخش دای در دس��تگاه پلت همیش��ه بر اس��اس اندازه پلت های 
تولیدی س��نجیده می ش��ود. محدودیت هایی برای غلطک بر اس��اس فرموالس��یون 
خ��وراک و ضخام��ت م��واد وج��ود دارد. راه ح��ل باال بردن میزان تولی��د با توجه به این 
محدودی��ت فیزیک��ی، افزایش س��رعت چرخش دای اس��ت. با افزایش س��رعت دای 
الیه ه��ای نازکت��ری از خ��وراک ایجاد ش��ده که موجب اس��تحکام بهتر می ش��ود. اما 

محدودیت های��ی  مانن��د احتم��ال شکس��تگی در اثر وارد آمدن فش��ار و ضربه در زمان 
ترک پلت از دای و ضربه زدن به در ثابت دستگاه پلت وجود دارد.  سرعت های باالتر 

موجب نرمی بیشتر شده اما قابلیت عبور دهی مؤثر دستگاه را کاهش می یابد. 
قطر پلت از فاکتورهای مهم در تعیین س��رعت مناس��ب دای می باش��د. قانون کلی این 
اس��ت، پل��ت های��ی با قط��ر ۳.۱7 میلیمتر تا ۶.۳ میلیمتر در س��رعت های باال بهتر کار 
می کنند. تجربه نش��ان داده س��رعت 2۰۰۰ فیت  در دقیقه در بس��یاری از موارد ایده آل 

است.
س��رعت چرخش دای در دس��تگاه پلت همیش��ه بر اس��اس اندازه پلت های تولیدی 
س��نجیده می ش��ود. محدودیت هایی برای غلطک بر اس��اس فرموالس��یون خوراک و 
ضخام��ت م��واد وج��ود دارد. راه ح��ل باال بردن میزان تولید ب��ا توجه به این محدودیت 
فیزیکی، افزایش سرعت چرخش دای است.با افزایش سرعت دای الیه های نازکتری 
از خوراک ایجاد ش��ده که موجب اس��تحکام بهتر  می ش��ود. اما محدودیت های  مانند 
احتمال شکس��تگی در اثر وارد آمدن فش��ار و ضربه در زمان ترک پلت از دای و ضربه 
زدن به در ثابت دس��تگاه پلت وجود دارد. در نتیجه س��رعت های باالتر موجب نرمی 
بیش��تر ش��ده ک��ه قابلی��ت عبور ده��ی مؤثر دس��تگاه را کاهش می ده��د. قطر پلت از 
فاکتورهای مهم در تعیین س��رعت مناس��ب دای اس��ت.در پلت های مکعبی با قطر 
۱۵.۸ و ۱۹ میلیمت��ر و مکعب ه��ای بزرگت��ر س��رعت دای بای��د به ۱2۰۰ تا ۱۳۰۰ بار در 
دقیقه محدود ش��ود. در موارد خاص دس��تگاه های پلت با س��رعت دوگانه برای تغییر 
س��رعت دای بر اس��اس اندازه دس��تگاه پلت وجود دارد. چنین سرعت هایی را می توان با 
تغیی��رات مکانیک��ی مث��ل یکی از چرخ دنده های ش��افت یا تغیی��ر موتور محرکه اصلی 
تغیی��ر داد. س��رعت های ب��االی دس��تگاه پل��ت  تغییراتی در خصوصی��ات پلت ایجاد 
نمی کند. اس��تفاده از دس��تگاه هایی با س��رعت پایین تر دای مشکالت عملیاتی، کاهش 
تولید و کاهش کیفیت را به دنبال دارد. دلیل آن س��اده اس��ت چون س��رعت های کمتر 
ضخامت زیادی از خوراک در جلو رولر ایجاد نموده و موجب لغزش رولرمی ش��وند لذا 

مقدار ورود خوراک کاندیشن شده را در دای محدود می کنند.

۱- شرکت خوراک پرداز هزاره نوین.
2- دستگاه پلت MPT ساخت اصفهان:

3- http://www.isfahan-pellet.com/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8
%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8
%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D9%84%D8%AA-
mpt.html
4- China-Manufacturer-pellet-mill-parts-pellet_60720742788.html
5- https://koodmachin.ir.
6- https://khorakdamiran.com
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ضایع��ات ماه��ی منب��ع بس��یار مهمی از م��واد معدنی، 
پروتئین و چربی است. استفاده بالقوه از ضایعات ماهی 
از ۵ گون��ه دریای��ی )ماهی کروکر، ماهی ماکرل، ماهی 
پرنده، ماهی خال مخالی، ساردین( برای تولید پروتئین 
هیدرولیزش��ده ماهی توسط تیمار آنزیمی توسط خان و 
همکاران مورد بررس��ی قرار گرفت، نش��ان داده شد که 
هیدرولیز پروتئین ماهی می تواند به عنوان یک محافظ 
س��رما ب��رای س��رکوب دنات��وره ش��دن پروتئین های 
س��وریمی ماهی لیزارد در طول ذخیره س��ازی منجمد 

استفاده شود.
کالژن ی��ا کراتی��ن موج��ود در ضایع��ات دام و ماه��ی 
می تواند با هیدرولیز آنزیمی به محصوالت مفید تبدیل 
ش��ود و مواد غذایی جدید از نظر عملکرد فیزیولوژیکی 
را فراه��م کند. کالژن های حاوی اس��تخوان ماهی دم 
زرد و ضایعات پوس��ت خوک به عنوان مواد اولیه برای 
تولید هیدرولیز پروتئین و پپتید اس��تفاده می ش��ود. این 
هیدرولیزه��ا می توانن��د ب��ه عنوان م��واد غذایی مورد 
اس��تفاده قرار گیرند. آنزیم ها و پپتیدهای زیس��ت فعال 
ک��ه از ضایع��ات ماه��ی ی��ا صیدهای جانبی به دس��ت 
می آین��د و برای س��یالژ ماهی، خ��وراک ماهی یا تولید 
س��س ماهی اس��تفاده می ش��وند. هیدرولیز خودبخود 
احشای ضایعات ماهی برای تولید هیدرولیزهای پپتون 
و اس��تفاده از آنها در محیط های میکروبیولوژیکی برای 
حمایت از رشد و تولید باکتریوسین توسط باکتری های 

اسید الکتیک مورد استفاده قرار می گیرد.
چندی��ن کارب��رد جایگزین از ضایعات ف��رآوری ماهی 
وجود دارد، مانند اس��تفاده از گوش��ت چرخ کرده ماهی، 
کاربرد ژالتین ماهی، ماهی به عنوان منبع مواد مغذی، 
تولید پودر ماهی، استفاده از ماهی و کنسانتره پروتئین 
ماه��ی ب��ه عنوان منب��ع غذایی. بازیاب��ی پروتئین ها از 
ضایع��ات ماه��ی ب��ا اس��تخراج قلیایی منج��ر به تولید 
پروتئی��ن از پس��ماندهای دریاچه ه��ا می ش��ود. تولید 
اس��یدهای آلی و اس��یدهای آمینه از گوش��ت ماهی با 
هیدرولی��ز آب تح��ت بحرانی، فرآین��دی کارآمد برای 
بازیاف��ت م��واد مفید از پس��ماندهای آلی مانند ضایعات 

ماهی های کشف شده از بازارهای ماهی خواهد بود.
اس��تفاده از ضایع��ات ماه��ی ب��رای تولید خ��وراک دام 
توسط هامومی و همکاران در سال ۱۹۹۸ مورد بررسی 
قرار گرفت و پتانس��یل قابل توجهی برای اس��تفاده از 
ضایع��ات ماه��ی برای تغذیه طیور ایجاد ش��د. ضایعات 
ماه��ی )از س��اردین پیلچ��اردوس( از کارخانه های مواد 
غذایی با تخمیر بیولوژیکی با اس��تفاده از کش��ت آغازگر 
ترکیبی گونه های ساکارومایس��س و الکتوباس��یلوس 
پالنتاریوم به منظور بررس��ی کاربرد آن در مواد غذایی 
با پروتئین باال برای حیوانات مورد ارزیابی قرار گرفت. 
نتیجه گیری ش��د که تخمیر مخلوط با کش��ت خالص 

مخمرها و س��ویه های باکتری اس��ید الکتیک در حفظ، 
تبدی��ل و بهبود کیفیت محصول نهایی نقش بس��زایی 

دارد.
توسعه محصول ماهی بازیافت شده، استفاده تجاری از 
گونه ه��ای ماه��ی  و اس��تفاده اقتص��ادی از ضایع��ات 
ماهی هایی که قباًل دور ریخته شده بودند را امکان پذیر 
ک��رد. قابلی��ت پس��اب ضایع��ات ماهی ب��ه عنوان یک 
محی��ط تخمی��ری برای تولید ترکیب��ات ضد باکتریایی 
توس��ط باکتری های اسید الکتیک توسط تهاجود و رند 

)۱۹۹۶( مورد ارزیابی قرار گرفت.
کالژن و کراتی��ن موج��ود در ضایعات ماهی می توانند با 
هیدرولیز آنزیمی به محصوالت مفیدی تبدیل ش��وند و 
م��واد غذایی فیزیولوژیکی-عملک��ردی جدیدی ارائه 
دهن��د. پپت��ون ها ب��رای اه��داف میکروبیولوژیکی از 
گوش��ت با کیفیت خوب )گوش��ت گاو، گوش��ت خوک، 
گوش��ت اس��ب( به دس��ت می آیند، اما بررس��ی نش��ان 
می ده��د ک��ه یک منب��ع خوب ماهی و ضایعات ماهی با 

پروتئین باال است.
پیش��نهاد ش��ده اس��ت که محص��والت جانب��ی میگو 
می تواند به عنوان منبع بالقوه طعم دهنده مانند س��س 
میگو باشد. ویژگی های سس های تخمیر شده با نمک 
از محص��والت جانب��ی ف��رآوری میگ��و توس��ط کیم و 
همکاران در س��ال 2۰۰۳ گزارش گردید و دریافتند که 
فرآورده ه��ای جانب��ی فرآوری میگ��و می تواند در تهیه 
س��س های تخمیری با کیفیت باال کمک نماید. تولید 
روغ��ن ماهی از محص��والت جانبی ماتجس )نمک( و 
مطالعاتی در مورد پایداری آن برای ارزیابی خصوصیات 
کیف��ی توس��ط آی��دوس و هم��کاران در س��ال 2۰۰۱ 

گزارش گردید.
کالژن ماه��ی مورد توج��ه صنایع فرآوری مواد غذایی 
می باش��د زی��را از آنها برای تولی��د ژالتین که از کالژن 
اس��تخراج می ش��ود استفاده می شود. ضایعات ماهی که 
دارای روغن زیاد یا اس��تخوان های زیادی هس��تند یا 
برای مصارف خوراکی نامناس��ب هس��تند را می توان به 

خوراک و محصوالت صنعتی با ارزش تبدیل کرد.
 بازیاب��ی اج��زای ش��یمیایی از مواد حاص��ل از ضایعات 
غذاهای دریایی که می تواند در سایر بخش های صنایع 
غذایی مورد اس��تفاده قرار گیرد، زمینه امیدوارکننده ای 
برای تحقیق و توس��عه جهت اس��تفاده از محصوالت 
جانبی غذاهای دریایی است. محققان نشان داده اند که 
می توان تعدادی از ترکیبات مفید را از ضایعات غذاهای 
دریای��ی ج��دا ک��رد، از جمل��ه آنزیم ه��ا، ژالتی��ن و 
پروتئین های��ی ک��ه قابلیت ضد میکروبی و ضد توموری 

دارند.
کیتوزان که از پوس��ت میگو و خرچنگ تولید می ش��ود، 
کاربردهای گس��ترده ای از صنایع آرایش��ی و بهداشتی 

گرفت��ه ت��ا داروس��ازی را نش��ان داده اس��ت. یک��ی از 
کاربرده��ای مه��م کیت��وزان حذف م��واد پروتئینی در 
صنایع غذایی اس��ت. کیتوزان با بار مثبت خود می تواند 
ب��رای انعق��اد و بازیابی مواد پروتئینی موجود در عملیات 

فرآوری مواد غذایی استفاده شود.
ام��روزه ح��ذف م��واد پروتئینی از فاضالب تولید ش��ده 
توسط صنایع غذایی قبل از تخلیه به سیستم فاضالب 
ش��هری در بس��یاری از کش��ورها اجباری ش��ده است. 
ع��الوه ب��ر این، کیت��وزان تا حد زیادی ب��ه عنوان یک 
لخت��ه غی��ر س��می در تصفیه فاضالب آل��ی آلوده و به 
عن��وان ی��ک عامل ش��الته کننده برای ح��ذف فلزات 
س��می )س��نگین و واکن��ش پذی��ر( از فاضالب صنعتی 

استفاده می شود.
کیت��وزان ب��ه ط��ور بالق��وه می توان��د به عن��وان یک 
نگهدارنده مواد غذایی در مواد بس��ته بندی مواد غذایی 
م��ورد اس��تفاده ق��رار گیرد زیرا کیت��وزان دارای قابلیت 
فیلم س��ازی ب��ا خواص ضد میکروبی اس��ت. کیتوزان 
دارای فعالی��ت ض��د میکروب��ی گس��ترده ای در براب��ر 
باکتری ها، مخمرها و قارچ ها اس��ت. کیتوزان می تواند 
در کاربرده��ای مختل��ف نگهداری م��واد غذایی مانند 
افزودن مس��تقیم به غذا، اس��تفاده مس��تقیم از فیلم یا 
پوشش بر روی سطوح غذا، افزودن به بسته بندی ها و 
اس��تفاده از مواد بس��ته بندی ترکیبی اس��تفاده ش��ود. 
محقق��ان متع��ددی فعالیت ضد میکروبی کیتوزان را در 

محلول ها یا فیلم ها گزارش کرده اند.
بس��ته بندی ضد میکروبی یک ش��کل امیدوارکننده از 
بسته بندی فعال در نظر گرفته می شود )کوما 2۰۰۸( و 
ترکیب کیتوزان در بس��ته بندی می تواند یکی از انواع 
بس��ته بندی فعال باش��د. روغن ماهی منبع بس��یاری از 
اس��یدهای چرب غیراش��باع است. روغن پسماند ماهی 
تصفیه ش��ده با ازن به عنوان س��وخت دیزل درحمل و 
نق��ل توس��ط Kato و هم��کاران در س��ال 2۰۰۴ مورد 
ارزیابی قرار گرفت، روغن به دست آمده دارای خواص 

مناسب برای استفاده در موتورهای دیزلی بوده است.

 اس���تفاده از ضایع���ات ب���ه عن���وان 
سوخت زیستی

در دس��ترس ب��ودن زیس��ت ت��وده مرطوب ب��ه عنوان 
ضایع��ات حاص��ل از فرآیندهای صنعتی و نیاز به رعایت 
اس��تانداردهای زیس��ت محیطی مح��رک اصلی برای 
بررس��ی هم��ه گزینه ها برای دفع این ضایعات اس��ت. 
بازیاف��ت حرارتی پس��ماندها به عنوان س��وخت ثانویه 

مورد توجه اپراتورهای نیروگاهی است.
مطالع��ات، اس��تفاده ازضایع��ات طی��ور را ب��ه عن��وان 
جایگزین��ی ب��رای تولید منبع س��وخت طبیعی مس��تند 
ک��رده اس��ت. قاب��ل ذکر اس��ت ک��ه ضایع��ات طیور با 

استفاده از فرآورده های جانبی ماهی 
در تولید فرآورده های با ارزش افزوده

افشین فهیم
دانشجویدکترایمیکروبشناسی،محققغیرهیئتعلمیمرکزملیتحقیقاتفرآوریآبزیان
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محت��وای آب کمت��ر از ۹ درصد می تواند بدون س��وخت 
اضافی بس��وزد. بنابراین این نمونه ها برای اس��تفاده به 
عن��وان س��وخت ب��رای تولید توان الکتریکی مناس��ب 
بودند. تصفیه فیزیکوشیمیایی فاضالب صنعت گوشت 
برای افزایش راندمان حذف مواد آلی اس��تفاده می ش��ود 
و مقادیر زیادی لجن تولید می کند. تصفیه با استفاده از 
س��ولفات آهن تجاری به عنوان منعقد کننده برای این 
فاضالب خاص باعث حذف مواد آلی باال می ش��ود، به 
ط��ور قاب��ل توجه��ی مقدار م��واد زائد قاب��ل تصفیه در 
سیس��تم های بیولوژیکی را کاهش می دهد و همچنین 
اجازه می دهد تا ۰/۸7-۰/۸۳ کیلوگرم س��وخت زیست 
ت��وده ب��رای هر مت��ر مکعب فاضالب تصفیه ش��ده به 

دست آید.
ب��ا توجه به مش��کالت بهداش��تی، زیس��ت محیطی و 
هزینه ه��ای عملیات��ی مربوط به تخلیه، دفع و اس��تفاده 
مجدد از ضایعات، استفاده از این سوخت زیستی )لجن 
خش��ک( ب��رای تولید بخ��ار به عنوان ی��ک جایگزین 
مناس��ب نشان داده ش��ده است. این نوع سوخت ارزش 
گرمای��ی باالی��ی دارد و منبع انرژی تجدیدپذیر اس��ت. 
آزمایش احتراق با نس��بت س��وخت زیستی به خاک اره 
۴: ۱ الزام��ات فن��ی برای توصیف این س��وخت امیدوار 
کنن��ده را ب��رآورده کرد. با این وجود، ش��رایط عملیاتی 
بایستی برای دستیابی به انتشار NO2 و SO2 کمتر از 
محدودیت های محلی و یا بین المللی به خوبی طراحی 

شود.
س��وخت بیودیزل که از روغن ها و چربی های گوش��ت و 
ماه��ی به دس��ت می آی��د، جایگزین ی��ا افزودنی برای 
س��وخت دیزل مش��تق ش��ده از نفت اس��ت. مطالعات 
گس��ترده ای در م��ورد تولی��د بی��وگاز از ک��ود گاوی، 
جانب��ی  محص��والت  و  خوک ه��ا  فاضالب ه��ای 

آبزی پروری وجود دارد.

 نتیجه گیری
در ح��ال حاض��ر جامعه م��ا که در آن تقاضای 
زی��ادی برای اس��تانداردهای تغذیه ای مناس��ب وجود 
دارد، با افزایش هزینه و اغلب کاهش دسترسی به مواد 
خ��ام هم��راه با نگرانی بس��یار در مورد آلودگی زیس��ت 
محیطی گرفتار ش��ده اس��ت، که منجر به این می ش��ود 
که اش��تغال زیادی توس��ط بازیافت ضایعات ایجاد شود. 
ای��ن ام��ر ب��ه وی��ژه در مورد صنعت گوش��ت و فرآوری 
گوش��ت ص��دق می کند، که ب��ه طور کلی با وجود مقدار 
بس��یار زیاد و فروش ناخالص زیاد، جزو کم س��ودترین 
صنایع اس��ت. بنابراین، تالش برای کاهش هزینه ها با 
اس��تفاده از روش های فرآوری جدید یا اصالح ش��ده که 
در آن پس��اب ها و فرآورده ه��ای زائد می توانند بازیافت 
شوند و اغلب به محصوالت مفید با ارزش باالتر ارتقاء 
داده شوند، ضروری است. عالوه بر آلودگی و جنبه های 
خطر، در بس��یاری از موارد، ضایعات فرآوری گوش��ت 
دارای پتانس��یل بازیاف��ت م��واد خ��ام ی��ا تبدی��ل ب��ه 
محص��والت مفی��د با ارزش باالتر به عنوان محصول، یا 
حتی به عنوان ماده خام برای س��ایر صنایع، یا اس��تفاده 
ب��ه عن��وان غ��ذا یا خوراک پ��س از تیم��ار بیولوژیکی 
هس��تند. به ویژه اس��تفاده از ضایعات صنعت گوش��ت با 
توج��ه ب��ه این واقعیت ک��ه این ضایع��ات منبعی قابل 
اطمینان برای تبدیل به محصوالت مفید هس��تند مورد 
توج��ه ق��رار گرفت��ه اس��ت. ضایع��ات ماه��ی یکی از 
زمینه های مدیریت پس��ماند اس��ت که به طور مداوم در 
حال افزایش است. از جمله مهمترین کاربردهای فعلی 
کالژن،  ش��ده،  تصفی��ه  ماه��ی  ضایع��ات   ب��رای 
بیوگاز/بیودی��زل، کاربرده��ای رژیم��ی )کیت��وزان( و 
بس��ته بندی مواد غذایی اس��ت. تولیدکنندگان گوشت 
مدت هاس��ت که از فرآورده های جانبی گوش��ت برای 
ف��رآوری محصوالت مختل��ف، برخی خوراکی و برخی 

غیرخوراک��ی اس��تفاده می کنن��د. امروزه، ب��ا افزایش 
نگرانی ها در مورد س��المت، فناوری توس��عه یافته است 
تا امکان اس��تفاده کارآمدتر از این محصوالت جانبی را 
فراه��م کن��د. در هند، سیس��تم مدیریت پس��ماندهای 
کش��تارگاهی بس��یار ضعیف اس��ت و اقدامات متعددی 
ب��رای مدیری��ت مؤث��ر پس��ماندهای تولی��د ش��ده از 
کش��تارگاه ها در حال انجام اس��ت. رقابت همچنین یک 
انگیزه قوی برای صنایع گوشتی است تا از محصوالت 
جانبی به طور کارآمدتر اس��تفاده کنند. این مهم اس��ت، 
زی��را افزای��ش س��ود و هزینه های کمت��ر در آینده برای 
ادام��ه حی��ات صنعت گوش��ت م��ورد نیاز اس��ت. این 
نوآوری ه��ا همچنی��ن باع��ث افزایش ارزش الش��ه و 

افزایش سود دامداران می شود.

استفاده از ایمونوژن ها به عنوان یک  افزودنی خوراکی 
در جهان توس��عه یافته اس��ت. ایمونوژن به هر آنتی ژنی 
گفته می شود که قادر به ایجاد پاسخ ایمنی هومورال و 
یا س��لولی باش��د تا اینکه بخواهد تحمل ایمنی ایجاد 
کن��د. ب��ه ای��ن توانایی ایمون��وژن، ایمن��ی زایی گفته 
می شود. گاهی اوقات اصطالح ایمونوژن به جای کلمه 
آنت��ی ژن ب��ه کار م��ی رود  اما فق��ط ایمونوژن می تواند 
پاس��خ ایمن��ی را برانگی��زد.  ایمونوژن دیواره س��لولی 
غیرمیکروب��ی  تولی��د کمپانی ICC آمریکا اس��ت که به 
منظور کنترل و پیشگیری از عوامل بیماریزا در دستگاه 
گوارش گاو و گوس��اله های ش��یری، طیور گوش��تي  و 
آبزی��ان کارب��رد دارد. پروبیوتیک ه��ا و پری بیوتیک ها 
ع��الوه ب��ر تغیی��ر میکروفلوره��ای دس��تگاه گوارش 
خصوص��أ در بخش ه��ای انتهای��ی۱  می توانند در تولید 

آنتی ژن ها و گلبول های سفید بدن نیز کمک نمایند.
مق��دار اس��تفاده از ایمونوژن ه��ا که معم��واًل به همراه 

کالت ه��ای رس س��یلیکاته و آلومینیوم��ی نظی��ر 
بنتونیت ها می باشند در تغذیه الرو میگو و  بچه ماهیان 
ق��زل آال، فی��ل ماه��ی ۰/۱ تا ۴ درص��د در جیره روزانه 

می باشد.
ترکیب�ات اصل�ی تش�کیل دهن�ده این س�ین بیوتیک با نام 

تجاری ایمونوژن شامل موارد زیر است:
الف( ۳ ±۳۰ درصد ۶-۱ و ۳-۱ بتاگلوکان

ب( ۳± ۱۸ درصد مانان الیگوساکارید
ک��ه ش��امل ۳2 درص��د پروتئین، ۸  درصد خاکس��تر، ۸ 

درصد رطوبت و ۴ درصد  فیبرمی باشد.
ج��زو  الیگوس��اکاریدها  مان��ان  و  بتاگلوکان ه��ا 
پلي س��اکاریدهایي متش��کل از واحدهاي گلوکز هستند 
ک��ه از دیواره س��لولي مخمرها، قارچ ه��ا و جلبک های 

بزرگ به دست مي آیند.
 (Salze et al &.Skjermo et al., 2006 2008) .

همچنین کاربرد ایمونوژن ها در تغذیه نشخوارکنندگان 

در کش��ور ایران نیاز به بررس��ی و پژوهش های بیشتری 
دارد. کارب��رد س��طوح زیاد آن در جی��ره غذایی احتمال 

تولید بیماری و کاهش عملکرد را به همراه دارد.
*پ�رورش دهن�دگان حیوان�ات اهل�ی دام، طی�ور و آبزیان 
می توانن�د جه�ت دریاف�ت مکمل افزودنی س�ین بیوتیک 
)مخلوط�ی از پ�ری بیوتی�ک و پروبیوتی�ک( حاص�ل از 
فرآورده ه�ای خرم�ا و پ�ودر میوه جات با عملکردی ش�بیه 
ایمون�وژن ب�ا مرک�ز تحقیق�ات کش�اورزی و منابع طبیعی 
اس�تان کرم�ان- بخ�ش تحقیق�ات علوم دام�ی )انجمن 

تغذیه دام، طیور و آبزیان( تماس بگیرند.

1-Hindgut

افزودنی های خوراکی " ایمونوژن"

محمد ولی تکاسی، کارشناس ارشد علوم دامی
مرکزتحقیقات،آموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانکرمان،بخشتحقیقاتعلومدامی

mwtokasi@yahoo.com

۱-  مهاجراسترآبادی، مهدی.۱۳۸۹. تأثیر پروبیوتیک ایمونوژن در جیره غذایی 
بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان پرورشی.

2-http://www.dadcando.com/Making/PomPoms/
Images/PomPom-Sheep-425x564.jpg
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پیشینه مطالعات
مطالع��ات و تحقیق��ات ماه��ی شناس��ی در حوضه دریاهای جنوب کش��ور را 
می توان به پنچ دوره مش��خص تفکیک نمود که ش��اخص هر یک از دوره ها بر مبنای 

مهمترین فصل فعالیت متخصصان و صاحب نظران علوم ماهی شناسی می باشد
 دوره اول )س��ال های پی��ش از ۱۹۵۰( در برگیرن��ده فص��ل مطالع��ات Belgvad و 
Loppenthin دانمارکی که فصل آغازین دانش زیست    شناسي و آرایه شناسی ماهیان 

می باشد
 دوره دوم )س��ال های ۱۹۸۰- ۱۹۵۰( در برگیرن��ده فص��ل مطالعات Kuronuma و 
Abe ژاپن��ی ک��ه تکام��ل تحقیقات و تکمیل اطالعات آرایه شناس��ی ماهي شناس��ي 

می باشد.
 دوره س��وم )س��ال های 2۰۰۰-۱۹۸۰( که در بر گیرنده مجموعه مطالعات FAO به 
منظور بازنگري ماهی شناس��ی با اهداف ش��یالتی و بهره برداری پایدار ذخایر ماهیان 

بوده است.
 دوره چه��ارم )س��ال های 2۰۱۰-2۰۰۰( ک��ه در برگیرن��ده مطالعات Carpenter و 
Randall و برنامه ریزي جدید ماهی شناس��ی با اهداف ش��ناخت ذخایر ماهیان بوده 

است.
 دوره پنچم )س��ال های بعد از 2۰۱۰( که در بر گیرنده مطالعات IUCN و آغاز دانش 

آرایه شناسی ماهیان با هدف تعیین جایگاه حفاظتی گونه ها محسوب می شود.

بحث و نتیجه گیری
بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده، فهرس��ت نهایی و تأیید ش��ده ماهیان خلیج 
فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان ش��امل ۹7۵ گونه در قالب ۱۶۹ خانواده می باش��د. از 
 Chondrichthyes(( ای��ن تع��داد 2۶ خان��واده با ۹۳ گونه مربوط به غض��روف ماهیان
شامل ۱2 خانواده - ۵۰ گونه کوسه ماهیان و ۱۴ خانواده - ۴۳ گونه سفره ماهیان، و 

۱۴۳ خانواده با ۸۸2 گونه مربوط به ماهیان استخوانی Osteichthyes(( می باشد.

از گ��روه ماهی��ان غضروف��ی، Carcharhinidae ب��ا 2۶ گون��ه از کوس��ه ماهی��ان و 
Dasyatidae با ۱۳ گونه از س��فره ماهیان بیش��ترین خانواده ها را به لحاظ تعداد گونه 
به خود اختصاص داده اند. از گروه ماهیان اس��تخوانی، 2۳ خانواده با تعداد بیش از 2۰ 
 Carangide و Gobiidae گون��ه دارای بیش��ترین تن��وع می باش��ند که در این می��ان
 Pomacentridae ،)۳۳( Apogonidae ،)۳۹( Blenniidae ،)۴۱( Labride ،)۴۸(
 Clupeidae ،)2۳( Syngnathidae ،)2۹( Serranidae ،)۳۱( Lutjanidae ،)۳2(
و Scorpaenidae و Sparidae )2۰(، خانواده هایی با بیشترین از نظر تنوع گونه ای 
محس��وب می  ش��وند. همچنی��ن خانواده ه��ای Haemulidae ،)۱۸( Mullidae و 
و   Mugilidae  ،)۱۴(  Leiognathidae  ،)۱۶(  Scomberidae و   Sciaenidae
۱۳( Scaridae(، Nemipteridae و Lethrinidae )۱2(، Engraulidae )۱۱( و 

Balistidae )۱۰( در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
تعداد ۶7 خانواده ش��امل ۸ خانواده غضروف ماهیان و ۵۹ خانواده ماهیان اس��تخوانی، 
ب��ا تک جن��س و تک گون��ه در منطق��ه حضور دارند. همچنین دو خان��واده Clinidae و 
 Preflexion larvae( ب��ر اس��اس نمونه  ه��ای مراح��ل اولی��ه الروی Creediidae

stage( آن ها برای منطقه معرفی شده است.

با توجه به نتایج به دس��ت آمده از پژوهش حاضر و بررس��ی منابع از دیدگاه جغرافیای 
زیستی و پراکندگی جغرافیایی، ماهیان خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان در سه 

گروه تقسیم بندی می شوند:
 گونه های با پراکندگی وس��یع )Widespread species( در اقیانوس هند و غرب 

اقیانوس اطلس، شامل ۶۱ درصد کل گونه ها.
 گونه های با انتش��ار منطقه ای )Regional species( محدود به ش��مال و ش��مال 

غرب اقیانوس هند، شامل ۳7درصد کل گونه ها.
 گونه ه��ای ب��وم زاد )Endemic species( مح��دود ب��ه خلیج ف��ارس، تنگه هرمز و 

خلیج عمان، شامل حدود 2 درصد کل گونه ها.

ویژگی های منحصر به فرد و تنوع زیس��تگاهي این منطقه بخصوص در خلیج فارس 
موج��ب گردی��ده اس��ت این ناحی��ه به عنوان یکي از بوم س��ازگان های مهم مندرج در 
 Particularly Sensitive Sea Areas -( فهرس��ت مناطق ویژه حس��اس دریایی
 )Marine Protected Areas - MPAs( و مناطق حفاظت شده دریایی )PSSAs
ش��ناخته ش��ود. ل��ذا ب��ا توجه به غناي گون��ه ای فون ماهیان در منطق��ه، اهمیت انجام 
تاکی��د  پی��ش  از  بی��ش  شناس��ي  ماه��ي  منس��جم  تحقیق��ات  و   بررس��ی ها 

می گردد. 
چرا که مطمئنًا در آینده نزدیک گونه های بیشتری بخصوص در بخش بیرونی )تنگه 

هرمز و خلیج عمان( شناسایی و به فهرست موجود اضافه می شوند.

پیش گفتار
دانش موجود از جغرافیای زیس��تی و دیرینه شناس��ی ماهیان خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان با بررس��ي    هاي مدون و گس��ترده ای که در مورد دریاي س��رخ، خلیج 
 Indo – Pacific( کالیفرنیا، خلیج مکزیک و یا س��ایر حوضه های دریایي مش��ابه و همچنین مجموعه دریاها و خلیج های همجوار در محدوده اقیانوس��ي هند – آرام
region( انجام گرفته، قابل مقایس��ه نمی باش��د. در صورتي که مطالعات و بررس��ی های ش��یالتي )ذخایر ماهیان اقتصادی( منطقه مورد مطالعه در مقایس��ه با پژوهش    هاي 
ماهي    شناس��ي بس��یار چش��مگیرتر اس��ت. حوضه دریایی ش��مال غرب اقیانوس هند به ویژه خلیج  فارس و خلیح عمان با ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی، و همچنین 
مس��اعد بودن ش��رایط زیس��تی و بوم َش��ناختی، یکی از مناطق مهم ناحیه پالئو آرکتیک )Paleoarctic( محس��وب می ش��ود که در مباحث جغرافیایی زیس��تی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار می باش��د. زمان پیدایش خلیج فارس به اواخر دوران س��وم زمین شناس��ی، یعنی دوره پلیوس��ن )Pliocene( تا پلیستوس��ن )Pleistocene( یعنی حدود 
7۰ میلیون س��ال پیش بر می گردد. س��طح آب دریا در خلیج فارس و خلیج عمان در دوره پلیستوس��ن در اثر عصر یخبندان حدود ۱2۰ متر پایین نشس��ت و در اثر جریان 
رودخانه هایی نظیر کارون و اروند رود در بس��تر آن دره های رودخانه ای ایجاد گردید. پس از پایان عصر یخبندان در ۱۸ هزار س��ال قبل و باال آمدن مجدد آب، حدود ۵ 
هزار س��ال پیش در دوره هولوس��ن )Holocene( س��طح آب خلیج فارس و خلیج عمان به میزان کنونی خود رس��یده اس��ت که بر اس��اس نظرات پ   ژوهش��گران، ماهیاني که 
امروزه در این منطقه حضور دارند، تقریبًا از دوره ائوس��ن )Eocene( تا پلیستوس��ن تکامل یافته اند و همین موضوع ش��کل    گیري و اش��تقاق ماهیان این منطقه را تأیید 

مي    کند.

نگاهی اجمالی به جغرافیای زیستی 
و تنوع گونه ای ماهیان خلیج فارس و خلیج عمان

فریدون عوفی
عضوهیئتعلمیموسسهتحقیقاتعلومشیالتیکشور

گروه ماهیان
کل خانواده کل گونه ها

درصد تعداد درصد تعداد
کوسه ماهیان 7/2 ۱2 ۵/۱ ۵۰
سفره ماهیان ۸/۳ ۱۴ ۴/۴ ۴۳

ماهیان غضروفی ۱۵/۵ 2۶ ۹/۵ ۹۳
ماهیان استخوانی ۸۴/۵ ۱۴۳ ۹۰/۵ ۸۸2

جمع     ۱۰۰ ۱۶۹ ۱۰۰ ۹7۵

خالصه نتایج خانواده ها و گونه های ماهیان خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان به تفكيك گروه ماهیان غضروفی و استخوانی
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ب��دون ش��ک ه��دف تم��ام کارخانجات خ��وراک دام، تولید خوراک عاری از س��موم و 
هرگونه آلودگی می باش��د. اما به هرحال درش��رایط عملی، به دلیل وس��عت و حجم زیاد 
محصوالت و ش��رایط مهیا برای رش��د کپک ها و قارچ ها در مزرعه، حدود 2۵ درصد 
دانه ه��ای غ��الت در جه��ان ب��ه س��موم قارچ��ی قاب��ل س��نجش آل��وده هس��تند 

)Dewegowda و همکاران ۱۹۹۸(.
رش��د قارچ ها در علوفه تازه، علوفه انبار ش��ده و فراورده های جانبی می تواند ایجاد س��م 
بنمای��د. در نتیج��ه مایکوتوکس��ین ها در بس��یاری از انواع م��واد غذایی و به طور کلی در 
سیستم تولید خوراک دام و طیور وجود دارند. این سموم به طور معمول در غلظت های 
کم و گاهی هم در غلظت های باال وجود دارند. به هر حال وجود غلظت های مشخصی 
از این سموم باعث اثرات معنی داری بر روی سالمتی و به طور کلی بر تولیدات حیوان 
خواهد شد که مسئله مهمی در سیستم های تولیدی است. رشد کپک و قارچ از طرفی 
می توان��د ب��ا تجزی��ه مواد مغذی خوراک باعث کاهش ارزش غذایی آن گردد و از طرفی 
دیگر ایجاد سم نماید )۶(. ذکر این نکته ضروري است که تمامي قارچ ها قادر به تولید 
س��م نیس��تند بنابراین، صرفًا مش��اهده قارچ بر روي خوراک نشانه سمي بودن آن نیست 
)2۱(. ه��زاران گون��ه ق��ارچ وجود دارد اما تعداد نس��بتًا" کم��ی از آنها روی محصوالت 
کش��اورزی رش��د  می کنند و تنها بخش��ی از آنها قادر به تولید توکس��ین  ها هس��تند. در 
حدود ۱۰۰ نوع قارچ بر روی محصوالت زراعی یا خوراک های ذخیره شده رشد کرده 
و م��واد س��می تولی��د می کنند. برای رش��د قارچ بر روی محص��والت غذایی یا خوراک، 
ابتدا باید هاگ یا اس��پور قارچ وارد آنها گردد که این امر به وس��یله هاگ های زیادی که 
در خاک، آب و هوا وجود دارد میس��ر می گردد. هاگ های قارچ های س��می تقریبًا" در 
همه جا وجود دارند و در صورت وجود ش��رایط مناس��ب محیطی ش��امل رطوبت، دما و 
هوا می توانند رش��د و تولید س��م نمایند. ش��رایط مطلوب برای تولید س��م به وس��یله 
قارچ های مختلف ممکن اس��ت کاماًل" متفاوت باش��د. محصوالت کشاورزی می توانند 

قبل و یا بعد از برداشت به سموم قارچی آلوده گردند.
حض��ور قارچ ه��ای تولی��د کننده س��م، به صورت خودکار داللت بر حضور س��م مربوطه 
نمی کند بلکه بس��یاری عوامل در این امر دخیل هس��تند. از طرف دیگر عدم حضور هر 
نوع کپک قابل رویت هیچ تضمینی برای عاری بودن از س��موم کپک ها نیس��ت بلکه 
ممکن اس��ت کپک هم اکنون مرده باش��د ولی س��م مربوط به آن به صورت کامل وجود 

داشته باشد.
گس��تره وس��یعی از قارچ ها می توانند س��م تولید کنند که در میان اینها، آفالتوکس��ین ها 
رایج ترین سموم در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشند. محیط های گرم در 
طی دوره انبار محصوالت، به گونه های آس��پرژیلوس اجازه رش��د می دهند. این س��موم 
می توانن��د موج��ب آس��یب های کبدی، کاهش عملکرد تولید مثلی و تش��کیل تومور و 
توق��ف اعم��ال سیس��تم ایمنی گردند. در مقابل س��موم فوزاری��وم اغلب به طور رایج در 
مناطق معتدل وجود دارد که نه تنها به مواد خوراکی انبار ش��ده، بلکه به گیاه ذرت در 

حال رشد، قبل از درو هم حمله می کنند.
گونه های قارچ فوزاریوم بیش از ۱۰۰ متابولیت تولید می کنند که در حیوانات خاصیت 
س��می دارن��د. این ه��ا ش��امل تریکوتس��ن ها )DON، س��م T-2، س��م HT و دی 
استوزیکسراپنول( زرالنون، فومنسینز، مونیلی فرمین و اسید فوساریک هستند. به نظر 
می رسد خاصیت سمیت قارچ ها یک روند پیچیده و در تقابل چند مایکوتوکسین با هم 

می باشد )Smith و همکاران 2۰۰۰(.

 مایکوتوکسین ها:
مایکوتوکس��ین ترکیب��ی از کلم��ه آلمانی mykos به معن��ی قارچ ها و کلمه 
التین toxicum به معنی س��م می باش��د. آن ها متعلق به یک دس��ته تنها از ترکیبات 
ش��یمیایی نیس��تند و اثرات س��م شناسی آنها نیز متفاوت اس��ت. مایکوتوکسین ها وزن 

روش های مختلف سم زدایی خوراک

مهندس سودابه پرهیزکار
مدیرشرکتبیوشمتهران
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مولکول��ی پایین��ی دارن��د و ترکیباتی غیر پروتئنینی هس��تند. مایکوتوکس��ین ها گروه 
مختلفی از متابولیت های ثانویه س��می تولید ش��ده به وس��یله کپک های خاص هستند 
که بر روی محصوالت کشاورزی رشد می کنند و موجب آلودگی غذا در حین تولید یا 
انبار می ش��وند. از آن جهت به عنوان متابولیت های ثانویه ش��ناخته می ش��وند که برای 
رش��د قارچ ها ضروری نیس��تند بلکه قارچ ها در صورت وقوع اس��ترس ها )تغییر شرایط 
محیطی مثل pH( آن ها را تولید می کنند. مایکوتوکس��ین ها امروزه در تمام جیره های 
طی��ور وج��ود دارن��د، هنوز علت رش��د زیاد کپک ها قبل از جم��ع آوری محصول کاماًل 
مش��خص نیس��ت اما به نظر می رس��د صدمات حاصل از حش��رات به گیاهان مزرعه راه 
ورود قارچ ها را به داخل گیاه را هموار می کنند. برخی مس��مویت های مایکوتوکس��ینی، 
از نوعی اس��ت که صدها س��ال اس��ت در انس��ان ها و حیوانات ش��ناخته ش��ده )مثل 
ارگوتیس��م()۱۵(. وقتی مایکوتوکس��ین ها خورده یا استنش��اق می ش��وند و یا از طریق 
پوس��ت جذب می ش��وند موجب کاهش عملکرد، بیماری و یا مرگ در انس��ان یا حیوان 

که شامل پرنده هم هست، می شوند.

 کنترل مایکوتوکسین ها:
روش های��ی ک��ه برای کنترل مایکوتوکس��ین ها اس��تفاده می ش��ود اثرات 
مختلف��ی ب��ر روی سیس��تم تولی��د حی��وان می گذارد. بس��یاری راهکارها از تش��کیل 
مایکوتوکسین ها بر روی خوراک جلوگیری می کند و خط اولیه دفاعی در مقابل ایجاد 
سم و مسائل سالمتی است. هدف این راهکارها جلوگیری از رشد قارچ و تشکیل سم 
به وس��یله تغییر خوراک در اعمال مدیریتی اس��ت. اعمالی که غذا را با رطوبت پایین 
نگهداری می کنند و از آسیب دیدن دانه ها طی فراوری جلوگیری کرده و می توانند در 
ش��یوع تولیدات مایکوتوکس��ین قارچی در خوراک مؤثر باش��ند اما ممکن است همیشه 
تشکیل سم را حذف نکند. برآورد یا پیش بینی خطر مسمومیت مایکوتوکسینی خیلی 
دش��وار اس��ت، از راهکارهای پیش��گیری زمانی اس��تفاده می شود که میزان خطر پایین 
اس��ت. اگر عملیات کش��اورزی به صورت مناس��بی انجام بگیرد کاهش معنی داری در 

شکل گیری مایکوتوکسین به دست می آید. برای مثال:
انتخاب واریته هایی از محصوالت که مقاومت بیش��تری به بیماری های قارچی دارند، 
باقی نگذاش��تن باقیمانده های محصول درو ش��ده در مزرعه، تناوب در برنامه کش��ت 
محص��ول، اجتن��اب از ت��ک محصول��ی ک��ردن مزرعه، جلوگیری از کاش��ته نش��دن 
خاک هایی که اعمال مدیریتی انجام گرفته، می تواند از رش��د قارچ ها تا حدود زیادی 

جلوگیری نماید.
خش��ک نم��ودن اق��الم خوراکی ط��ی مدت نگه��داری، باعث کنت��رل موفقیت آمیز 
ش��کل گیری مایکوتوکس��ین ها می ش��ود. اگر محتوای رطوبت کمتر از ۱2 درصد باشد، 
کپک ها از لحاظ متابولیکی غیرفعال می شوند و خطر تشکیل مایکوتوکسین به صورت 
قوی کاهش می یابد. برای جلوگیری از تش��کیل مایکوتوکس��ین ها در طی نگهداری، 

باید نکات زیر را رعایت نمود.
ع��الوه ب��ر کاه��ش رطوبت محصول ب��ه پایین تر از ۱2 درصد، رطوبت نس��بی محیط 
مح��ل نگه��داری نی��ز ب��ه کمت��ر از ۶۰ درص��د و دم��ای نگهداری کمت��ر از 2۰ درجه 
س��انتیگراد برس��د. فقط دانه های تمیز و بدون شکس��تگی نگهداری ش��ود و از استرس 

)یخ زدگی، گرما، تغییرات PH( گیاه نیز تا حد امکان جلوگیری شود.
با در نظر گرفتن این موضوع که در عمل نمی توان کاماًل از رش��د کپک ها جلوگیری 
نمود، بنابراین مایکوتوکس��ین ها در خوراک موجود هس��تند، در نتیجه برخی راهکارها 
نیر بعد از تش��کیل مایکوتوکس��ین ها در خوراک باید اعمال گردند. روش میکروبی و 
گرمای��ی ک��ه ب��رای غیرفعال کردن س��موم اس��تفاده می ش��ود، جداس��ازی فیزیکی 
قس��مت های آلوده خوراک، پرتو )تابش(، آمونیاک و ازون، اس��تفاده از ترکیبات خاص 
 Baudimont( و ترکیبات مشابه آسپارتام )و همکاران ۱۹۹۴ Aboobaker( فنولیک

و هم��کاران ۱۹۹7(، پپری��ن )Ree۱۹۹7 و هم��کاران(، کومارین )۱۹۹۸Goerger و 
همکاران(، مش��تقات کلروفیل )Dashwood ۱۹۹۸ و همکاران( و آنتاگونیس��ت های 
س��روتونین )Prelnsky ۱۹۹7 و همکاران(، که تر کیبات محافظ ش��یمیایی در مقابل 
اث��رات منف��ی مایکوتوکس��ین ها هس��تند؛ هم��ه اب��زاری ب��رای تخری��ب و تغیی��ر 
مایکوتوکس��ین ها )cast۱۹۸۹ و Mc kenzie ۱۹۹۸( به ش��مار می روند. به هر حال 
اکثر این روش ها، براس��اس آزمایش��ات بیوش��یمیایی در آزمایش��گاه اس��ت و اثرات 
محافظت��ی آنه��ا در ش��رایط عملی ب��ر روی مواد غذایی برای کنترل س��موم مرتبط با 
آفالتوکس��ین، روش��ن نیست در نتیجه این چنین روش هایی کاربرد عملی گسترده ای 
در سیستم تولیدات دامی پیدا نکرده است زیرا این روش ها، پرهزینه و زمان بر هستند 

و عماًل مورد استفاده قرار نمی گیرند.
 یکس��ری از راهکارها بر اس��اس دس��تکاری های تغذیه ای هس��تند که توس��ط برخی 
 Atroshi و همکاران ۱۹۹۴ و Lin( گروه های تحقیقی مورد آزمایش قرار گرفته است
و هم��کاران ۱۹۹۵ و Groosse و هم��کاران ۱۹۹7( ک��ه اگ��ر در ه��ر صورتی خوراک 
آل��وده در اختی��ار حی��وان ق��رار گرف��ت، اثرات س��می آن کاهش یابد. اس��تفاده از آنتی 
اکس��یدان ها که در ارتباط با کنترل بافت های آس��یب دیده اس��ت، روش��ن شده که آنتی 
اکسیدان ها می توانند در مقابل مایکوتوکسین ها، عمل آنتاگونیستی داشته باشند و به 
کام��ل مان��دن بافت های در معرض س��موم قرار گرفت��ه، کمک نمایند. در کل می توان 
روش های س��م زدایی خوراک آلوده به مایکوتوکس��ین ها را به چند دس��ته کلی تقس��یم 

نمود:
:)biological methods( :۱- روش هاي بیولوژیکي

این روش در برگیرنده تخمیر خوراک توس��ط میکروارگانیسم هاس��ت به عنوان مثال، 
تخمیر خوراک باعث تبدیل آفالتوکس��ین B۱ به ترکیبات غیرس��مي مي ش��ود. تخمیر، 
فراین��دي کن��د و در عی��ن حال ناقص اس��ت بنابراین روش هاي بیولوژیکي از مقبولیت 

چنداني برخوردار نیستند.
:)Chemical methods( 2- روش هاي شیمیائي

فرایندهای ش��یمیایی که برای س��م زدایی خوراک های آلوده به س��موم قارچی استفاده 
می ش��وند را می توان به طورکلی به چند گروه تقس��یم نمود که ش��امل اس��ید، استفاده از 

مواد اکسید کننده، بیوسولفیت، فرم آلدئید و قلیا هستند.
مواد ش��یمیائي از قبیل کلس��یم هیدروکس��ید مونواتیل آمین، ازن و آمونیاک مي توانند 
باعث تخریب و تجزیه برخي آفالتوکسین ها شوند. از بین مواد نامبرده شده، آمونیاک 
طرفداران بیش��تري داش��ته و جهت س��م زدائي خوراک آلوده به آفالتوکس��ین به کار 
مي رود. هزینه آمونیاک مورد اس��تفاده به طور معمول بین 2۰-۵ درصد هزینه خوراک 
اس��ت. عیب دیگر این روش عالوه بر هزینه زیاد اس��تعمال آمونیاک، عدم تأثیر آن بر 
اقس��ام دیگر مایکوتوکس��ین ها )به غیراز آفالتوکس��ین( و همچنین امکان باقي ماندن 

آمونیاک در خوراک و به مخاطره انداختن سالمت طیور است.
 :)Physical methods( ۳- روش هاي فیزیکي

روش ه��ای فیزیک��ی عبارتن��د از درج��ه بن��دی )Sorting(، حرارت دادن، اس��تفاده از 
تکنیک ه��ای پرت��وی، اف��زودن اس��یدهای آلی مثل پروپیونیک )که از رش��د کپک ها 
جلوگیری می کند(. ازدیگر روش هایی که برای تضعیف اثرات سمی مایکوتوکسین ها 
در غذای آلوده اس��تفاده می ش��ود، به کار بردن مواد جاذب در جیره اس��ت. استفاده از این 
مواد، یک روش کاربردی برای کنترل مایکوتوکسین ها در خوراک محسوب می گردد. 
مکانیس��م تأثیر ترکیبات جاذب نوعي واکنش ش��یمیائي اس��ت بدین معني که فرایند 
اتص��ال ش��امل ره��ا س��ازی ان��رژي آزاد و هدای��ت این انرژي جهت ایج��اد پیوند بین 
آفالتوکس��ین و ماده جاذب اس��ت. درجه اتصال بین این دو بس��تگي به خصوصیات 
مولکول جاذب )از قبیل حاللیت، اندازه، ش��کل، وجود ترکیبات یونیزه در آن و میزان 
ب��ار آن( و ن��وع آفالتوکس��ین دارد. ترکیبات جاذب متع��ددي وجود دارند که عبارتند از 

کرب��ن فع��ال ش��ده )زغ��ال(، آلومینوس��یلیکات ها، پلیمرها و مخمرها ک��ه در این بین 
آلومینوسیلیکات هائي از قبیل زئولیت، مرسوم ترین مواد مورد استفاده برای سم زدایی 

می باشند.
مایکوتوکس��ین ها و مس��ائل مرتبط با س��المتی در سیس��تم پرورش دام و طیور امری 
متداول اس��ت. با توجه به گس��تردگی آلودگی های قارچی، و میزان خطرات ناش��ی از 
مصرف محصوالت آلوده، راهکارهای س��م زدایی محصوالت آلوده به س��موم قارچی 
بیان گردید. هرچند که پیش��گیری از آلودگی محصوالت به قارچ بهترین راه اس��ت اما 
ب��ه دالی��ل زی��ادی در عمل نمی توان از ای��ن گونه آلودگی ها جلوگیری نمود. گاهی نیز 
تولیدکننده از آلودگی اقالم خوراکی دام و طیور، آگاهی ندارد. هر روش دارای مزایا و 
معایبی می باش��د. اما در این راس��تا، به نظر می رس��د اس��تفاده از جاذب ها در جیره های 
آلوده، عملی تر و مناس��ب تر اس��ت. جاذب هایی که با مایکوتوکسین ها متصل می شوند 
و قابلیت زیس��تی آنها را کاهش می دهند ابزاری هس��تند که برای رقیق س��ازی سمیت 
مایکوتوکس��ین ها اس��تفاده می ش��وند. ظرفیت باالی جذب و خاصیت ترکیبی باالی 
مش��تقات تهی��ه ش��ده از گلوکومان��ان مخم��ر ب��رای اف��زودن ب��ه خوراک آل��وده به 
مایکوتوکس��ین، آنرا مناس��ب نش��ان داده اس��ت. از میان جاذب ها نیز باید با توجه به 
اهمی��ت اه��داف تولید، مناس��ب ترین جاذب انتخاب گ��ردد. جاذب هایی که برای مؤثر 
ب��ودن، فض��ای زی��ادی از جی��ره را به خود اختصاص می دهند )بیش از یک درصد جیره 
)مقادیر توصیه شده تا حدود ۴ درصد نیز می باشند(( به دلیل رقیق نمودن مواد مغذی 
جیره اهمیت کمتری را دارا هس��تند. بیوتوکس با برخورداری از ش��رایط خاص برای 
جذب س��موم قارچی و نیز تأثیر با غلظت های پایین به عنوان راهکاری مناس��ب توصیه 
می شود.. همچنین باید نسبت به کاربرد متوقف کننده رشد قارچ و آنالیز ماده خوراکي 

جهت اطالع از وجود مایکوتوکسین ها اقدام نماید.

نکات ضمیمه:
الف ( پلت کردن غذا، حدت سم ارگوت را افزایش می دهد.

ب ( بلدرچین به سم زیرالنون مقاوم است.
 Commercial( آفالتوکس��ین نس��بت ب��ه محلول های س��فید کنن��ده تج��اری ) ج

bleach( حساس است.
د ( میزان س��م تریکوس��ن در س��فیده تخم مرغ های مرغانی که در معرض س��م قرار 

دارند در بیشترین مقدار خود می باشد.
ه ( اکراتوکسین A، سمی ترین اکراتوکسین و مایکوتوکسین برای مرغ می باشد.

و ( سیترینین اثری بر روی ایمنی سلولی و همورال جوجه های گوشتی ندارد.
د ( فقط اندازه گیری دو سم زیرالنون و آفالتوکسین در جیره آسان می باشد.

ه ( حداق��ل می��زان نمون��ه در هرب��چ دان جه��ت کنترل مایکوتوکس��ین باید ۵۰۰ گرم 
باشد.

ز ( در مسمومیت های قارچی بهتر است کنترل و درمان از راه آب صورت پذیرد.
ح ( پاکت کاغذی برای گرفتن نمونه از دان جهت بررس��ی از لحاظ مایکوتوکس��ین ها 

بسیار مناسب است
ط ( تع��داد نمون��ه دره��ر بچ غ��ذای تولیدی جهت کنترل مایکوتوکس��ین باید ۵ تا ۱۰ 

مورد باشد.
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اثرات نوتریژنومیک آغوز با تأکید بر نقش 
microRNA ها )miRNAs( موجود در آغوز

نوتریژنومیکس و علم تغذیه دام و طیور

قسمت دوازدهم

 مقدمه
نوتریژنومیک به مطالعه برهمکنش بین مواد مغذی و اجزای غذا با ژنوم، 
ارزیابی چگونگی بیان ژن و عملکردهای متابولیکی می تواند توس��ط تغذیه تحت 
تأثیر قرار گیرد اطالق می ش��ود. نوتریژنومیک تأثیر رژیم غذایی را بر اصالح بیان 
 )miRNAs( ها microRNA ژن ب��ه دلی��ل فرآینده��ای اپی ژنتیک��ی مربوط ب��ه

مطالعه می کند، که ممکن است بر خطر ابتال به بیماری های مزمن تأثیر بگذارد.
miRNAها که به عنوان تنظیم کننده های مهم بیان ژن در نظر گرفته می ش��وند و 
فرآیندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیک را کنترل می کنند، کالس��ی از مولکول های 
RNA درون زا غیرکدکنن��ده )ط��ول ۱۸ ت��ا 2۵ نوکلئوتید( هس��تند. این مولکول ها 
معمواًل در خاموش��ی ژن پس از رونویس��ی با القای تخریب mRNA یا س��رکوب 
 miRNA نقش دارند. یک )mRNA( پیام رس��ان هدف RNA ترجمه با اتصال به
واح��د توانای��ی تنظی��م صدها mRNA را دارد، با ای��ن حال، همه miRNA ها دچار 
س��رکوب ترجمه نمی ش��وند. برخی از miRNA ها می توانند ترجمه پروتئین ها را 
فعال کنند، یا حتی مستقیمًا ژن هایی را با متیالسیون کم DNA هدف قرار دهند.

آغوز اولین ش��یری اس��ت که توس��ط دام های نش��خوارکننده مانند گاو، گوسفند بز و 
 ..... بع��د از زای��ش تولی��د می ش��ود. آغوز منبع ضروری تغذی��ه، ایمونوگلوبولین ها و 
بیو فعال ها اس��ت و مصرف کافی به طور قابل توجهی ش��انس نوزاد را برای زنده 
ماندن در محیط چالش برانگیز خارج از رحم افزایش می دهد. آغوز نقش مهمی در 
رش��د سیس��تم ایمن��ی، رش��د پس از تول��د و تنظیم حرارت دارد. ع��الوه بر افزایش 
توانایی نوزاد برای زنده ماندن، دسترس��ی به آغوز در دوران نوزادی این پتانس��یل را 

دارد ک��ه تولی��د، توس��عه و کارای��ی تولی��د مثل بره ها را در آینده بهبود بخش��د، زیرا 
مطالعات روی دام ها نش��ان داده اس��ت که دسترس��ی به آغوز در طول دوره نوزادی 
باعث رش��د و تس��ریع در رس��یدن به بلوغ می ش��ود. عملکرد دس��تگاه تولید مثل و 
کارای��ی تولی��د مث��ل را در مراح��ل بعدی زندگی افزایش می دهد. آغوز بس��یاری از 
جنبه های رشدی نوزاد را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین، کیفیت باالی آن برای 

اطمینان از حداکثر بهره وری در آینده دام مهم است.

 اهمیت تغذیه آغوز
ن��وزادان نش��خوارکننده عماًل ع��اري از ایمونوگلوبولین بوده و بالفاصله 
پ��س از تول��د، در صورت دریافت میزان کافي آغوز، ایمونوگلوبولین هاي ضروري را 
دریافت می نمایند. ایمونوگلوبولین هاي آغوز 2۴ س��اعت قبل از تولد به طور کامل 
از مجراي روده عبور کرده و وارد گردش عمومي خون می ش��وند )ش��کل ۱(. تغذیه 
آغ��وز در ط��ي ۱2 ت��ا 2۴ س��اعت اول تول��د ب��راي به دس��ت آوردن حداکثر ایمني 
غیرفع��ال ض��روري اس��ت، زیرا بع��د از این زمان ج��ذب روده ای ایمونوگلوبولین ها 
س��ریعًا کاهش یافته و متوقف مي ش��ود. در مقایس��ه با ش��یر معمولی، آغوز دارای 
غلظت باالی ایمنوگلوبین G اس��ت. همانطور که ذکر ش��د نوزاد نش��خوارکنندگان 
بدون آنتی بادی متولد می ش��وند، بنابراین مصرف آغوز برای محافظت از آن ها در 
براب��ر عوام��ل بیماری��زا در هفته ه��ای اول زندگ��ی الزم اس��ت. ع��الوه بر تأمین 
آنتی بادیهای ضامن س��المت، آغوز حاوی مواد معدنی، ویتامین ها، عوامل رش��د، و 

سلول های ایمنی است.

شکل 1- مکانیسم جذب ایمنوگلبولین ها توسط گوساله نوزاد

 اخیراً microRNAs  نیز به این لیس��ت اضافه ش��ده اس��ت. microRNAs عبارتند 
از مولکول های RNA کوتاه و کد نشده که می توانند بیان ژن ها را در مرحله بعد از 
رونویس��ی تنظیم کنند. به نظر می رس��د که آنها به عنوان تنظیم کننده های کلیدی 

فرایندهای گسترش و بیولوژیکی متفاوت عمل میکنند.
microRNA ه��ا ی��ک گ��روه از RNA ه��ای جدی��د و کوچ��ک ح��دود 2۱-2۵ 
نوکلئوتیدی غیر کد ش��ونده هس��تند که نقش مهمی را در تنظیم بیان ژن ها و به 
ویژه در تغییرات پس از ترجمه به واسطه شناسایی mRNA های هدف و تجزیه و 
یا ترجمه آن ها برعهده دارند و در تمامی س��لول ها و مایعات بدن نظیر خون، بزاق، 
مایع ش��کمبه، ش��یر و آغوز حضور دارند. به عنوان مثال در مطالعات مختلف نش��ان 
داده ش��ده اس��ت که حضور miRNA های مختلف در ش��یر و باالتر بودن غلظت آن 
در آغوز در ارتباط با سیستم ایمنی بوده و از طریق مصرف شیر مادر توسط نوزاد و 
جذب آن در دس��تگاه گوارش بیان ژن های مرتبط با س��یتم ایمنی نوزاد را تنظیم 
می کند و بخش عمده و مهمی از تنظیم بیان ژنها، به نام تغییرات اپی ژنتیک را به 
عهده دارند. محصول،mRNA ها بر پایداري RNA میکرو رونویس��ی ش��ده از ژن 
اثرگذاش��ته و س��بب تغییرات گس��ترده دربیان محصول نهایی و عملکردي ژن هاي 
 microRNAs می ش��وند. آغوز ش��امل میزان بیش��تری از RNA کش��ف ش��ده در

نسبت به شیر معمولی است، که مرتبط با ایمنی هستند.
بیان microRNAs در ش��یر تحت تأثیر تغذیه مادر و محیط قرار می گیرد. میزان 
چربی جیره مادر به نظر می رس��د که تأثیر عمده ای بر بیان microRNAs در ش��یر 
و جنی��ن دارد. وضعی��ت ایمنولوژیک��ی غدد پس��تان نیز به نظر می رس��د که بر بیان 
microRNAs تأثیر می گذارد. در گاوهای مبتال به ورم پستان تحت حاد، تغییرات 

در بیان microRNAs در شیر مشاهده شده است.
باور این اس��ت که microRNAs در آغوز و ش��یر مولکول های پیامبری هس��تند که 
از مادر به نوزاد منتقل می ش��وند.microRNAs برای رش��د و توس��عه روده مهم 
هس��تند. ب��رای مث��ال microRNAs زنده مانی و تکثیر س��لول ها و فعالیت س��اقه 
س��لولی اپی تلی��وم روده را تحری��ک می کنن��د، ع��الوه  بر این، به نظر می رس��د که 
microRNAs به عنوان عامل اصلی در گس��ترش سیس��تم ایمنی عمل می کنند. 
ش��واهدی وج��ود دارد ک��ه microRNAs در ش��یر و آغ��وز فراوان اس��ت. آن ها در 
اگزوزوم ها ذخیره می ش��وند، که این مس��ئله باعث می ش��ود که در دس��تگاه گوارش 
زنده بمانند )ش��کل ۱(. در روده کوچک،microRNAs می تواند جذب و به جریان 
 microRNA خ��ون منتقل بش��ود. چ��ون بدن نمی تواند کمبود جی��ره ای بعضی از
خاص را جبران کند، تأمین از طریق خوراک مصرفی می تواند خیلی مهم تر باش��د. 

بیان microRNAs می تواند با عوامل مدیریتی و تغذیه ای تغییر کند.

 :)miRNA( ها microRNA شکل 1. مکانیسم های رایج برای ظهور
آن ها را می توان در میکرووزیکول های در حال خروج )1(، اگزوزوم ها )2( 

یا مرتبط با پروتئین AGO2( 2 Argonaute( )3( ذخیره کرد.

 نتیجه گیری
مطالع��ات در خص��وص miRNA ه��ا منجر به شناس��ایی نش��انگرهای 
زیس��تی جدید ش��ده و اینکه مواد مغذی و ترکیبات زیس��ت فعال چگونه می توانند 
این RNAهای کوچک غیرکدکننده را کنترل کرده و مکانیسم های فیزیولوژیکی 
را تنظیم کنند. از آنجایی که ش��یر و به خصوص آغوز مایعات پیچیده ای هس��تند که 
ح��اوی م��واد مغ��ذی ضروری برای نوزاد هس��تند  و برای رش��د و نمو بس��یار مهم 
هس��تند. ش��واهدی وجود دارد که miRNA ها هم در آغوز و هم در ش��یر فراوان 
هس��تند. آن ه��ا در اگ��زوزوم ه��ا ذخیره می ش��وند که امکان زن��ده ماندن در روده را 
فراه��م می کن��د. در روده کوچ��ک، miRNA ه��ا می توانند جذب ش��ده و به جریان 
خون منتقل ش��وند. از آنجایی که س��نتز درون زا نمی تواند کمبودهای رژیم غذایی 
miRNA ه��ای خ��اص را جب��ران کند، تأمین miRNA ها از طریق مصرف خوراک 
می تواند مهمتر از آنچه در ابتدا تصور می شد باشد. نشانه هایی وجود دارد که نشان 
می ده��د ای��ن miRNAهای موجود در آغوز می توانند به صورت موضعی در روده ها 
عم��ل کنن��د ی��ا از طریق جریان خون منتقل ش��وند تا ب��ر فرآیندهای بیولوژیکی در 
س��ایر قس��مت های بدن مانند سیس��تم ایمنی تأثیر بگذارند. فراوانی miRNA ها در 
آغوز و ش��یر و تغییر بیان آنها در مراحل ش��یردهی نش��ان می دهد که این الگو از 
نیازه��ای ن��وزاد پی��روی می کند. به طور کلی، نتیج��ه می گیریم که miRNAهای 
موجود در آغوز و ش��یر مکانیس��می از س��یگنال دهی پس از زایمان از مادر به نوزاد را 
نش��ان می دهند. آن ها تنظیم کننده های مهمی در رش��د نوزاد هس��تند که می توانند 
فرآینده��ای مختل��ف بیولوژیک��ی را تحت تأثیر قرار دهن��د. تحقیقات آینده باید بر 

روی مکانیسم های اساسی بیان ژن ها در آغوز و شیر و اثرات آن ها تمرکز کند.
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