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گزارش استانی
اجرای�نس��ل�گیری�نس��ل��29در�مرکز�اصالح�نژاد�مرغ�مادر�
6� بومی�جهاد�کشاورزی�فارس�
جزئیات�اجرای�طرح�کشت�فراسرزمینی�توسط�سرمایه�گذاران�
۸ آذربایجان�شرقی�

اخبار بانک کشاورزی
پرداخت��9هزار�میلیارد�ریال�تس��هیالت�آبزی�پروری�توس��ط�
15 بانک�کشاورزی�در�سال�)�1400(�
حدود��17هزار�میلیارد�ریال�جرایم�تسهیالت�بدهکاران�بخش�
15 کشاورزی�بخشوده�شد�
بازنگری�سند�راهبردی�و�چشم�انداز��بانک�کشاورزی�تا�سال�
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مقاالت
17 لزوم�پایش�ذخایر�آبزیان�
1۸ کاربرد�اسانس�های�گیاهی�در�تغذیه�دام�
مروری�بر�آخرین�یافته�های�مربوط�به�ژن�های�موثر�بر�تولید�
22 و�ترکیبات�شیر�گوسفندان�شیرده�
�مطالعه�مروری�سطح�آگاهی�و�نگرش�مصرف�کنندگان�نسبت�
30 به�محصوالت�غذایی�ارگانیک�و�سبز�
3۸ کاربرد�مکمل�کراتین�در�حیوانات�اهلی�و�خانگی�
حفظ�بیولوژیک�و�افزایش�کیفیت�سوریمی�ماهی�با�استفاده�از�
42 عصاره�های�گیاهی�رنگی�
45 صدف�حلزونی�بابیلونیا�اسپیراتا�



جاندون،شاعرانگلیسیقرنهفدهمرزی محمودی

مزیترقابتیازمباحثیاس���تکهدرتمامموضوعاتس���ازمانیوکش���وری،مطرح
والبتهمهماس���توبهدس���تنمیآیدمگردرنتیجهکارِتیمیوگروهِیمناس���بو
صحیح؛همانطورکهصداییکگروههمنواز)ارکس���تر(،زمانیدلپذیروش���نیدنی
اس���تک���هت���کت���ِکاف���رادِگ���روهنق���شخودرابهخوبیایفاکنن���دوبااعتماد،تعهد،
مس���ئولیتپذی���ریوب���امه���ارت،کارِدرس���ترادرس���تانج���امدهن���دودرنتیج���هبا
مدیریترهبرارکس���تر،موس���یقیدلنش���ینوروحنوازبهگوشمخاطبمیرس���د.
هرق���درای���نعوام���لدرگ���روه،قویترباش���ند،آنگ���روهموفقتروبیرقیبترخواهد

بود.
اینمثالصرفاًبرایاس���تفادهدرموضوعبحثاس���تتاخصوصیاتونقشافراد
واعض���ایتی���موگ���روه،همچنی���نجای���گاهاثرگ���ذارِمدی���رورهب���رگ���روه،ملموست���ر

شود.
درزمان���یای���راندراقالم���یچ���ونپس���ته،زعف���ران،خاویار،ف���رشو...دارایهمین
مزیترقابتیبودکهبهدلیلوجودمردمانیمتخصص،متعهد،مس���ئولیتپذیر
تحتمدیریتوبرنامهریزیکارآمدحاصلش���دهبودوبههمیندلیلمش���تریان
وف���اداریدرب���ازارداخ���لوبینالمل���لداش���تک���هالبتهوفادارِیمش���تریانتازمانی

استکهپایدارِیمزیترقابتیحفظشود.

 هیچ کس یک جزیره مستقل نیست 
بلکه هریک از ما بخشی از یک قاره هستیم، بخشی از کل



ب���دونش���کتغیی���راِتس���الیق،رقب���ا،بازار،ظه���ورِتکنولوژیهایپیش���رفتهو...در
تغییراینمزیت،مؤثربودهوهس���تنداماحفظآنمزیتدرس���طحبینالمللاوالً
نیازمن���دتوج���هب���هفع���االنوتولیدکنن���دگاِناصلیمحصوالتوصنایعمذکورورفع
نیازهایبهروزِآنهاداشتهتاکاستیهایداخلیوجاذبههایخارجیباعثهجرت
ایش���انوانتقالتجاربانحصاریومنحصربهفردبهخارجازکش���ورنش���ود،ثانیاً
ضرورِتآگاهِیمدیرانوبرنامهریزاِناصلیدولتیدرشناختنیازوسالیقجدید
بازار،رقباومش���تریان،تس���هیلزمینهوارداتتکنولوژیهایجدیدو...وبههنگام
بودهاس���تواینهمانکارتیمیاس���تکهمتأس���فانهانجامنش���دنآنوعملکردِ
جزی���رهایمدی���راِندولت���ِیبخشه���اوصنای���عمختل���فدردوراندولتهایمختلف
باعثازدسترفتنمردمانپرتالش،باایمان،مجربواهلفنوالبتهفرصتها

شدهاست.
ب���هنظ���رمیرس���دت���ازمانیک���ههنوزازنس���لباتجربهومتخص���ِصتولیدکنندهیدر
قیدحیاتودلبس���تهیایران،باقیهس���تند،فرصتوامکانایجادبس���تربازگش���ت
وفعالیتوصدالبتهانتقالتجارببهنس���لهایآیندهوجودداردمش���روطبرآن
کهدولتمرداِنمس���ئول،اهتمامویژهبرانجاماینکارارزش���منِدتیمیورفعموانع
وایج���ادبس���ترهاوتس���هیالتالزمتح���تمدیری���ِتوی���ژهراداش���تهباش���ندت���اش���اید
بتوانی���مب���ازه���مدرزمینههای���ی،دارایمزی���ترقابت���ِیپای���داردرس���طحبینالمل���ل

شویم.



بزها�هم�مثل�اس��ب�ها�و�س��گ�ها�می�توانند�تفاوت�بین�
صورت�خندان�و�عصبانی�انسان�ها�را�تشخیص�دهند.�با�
این�حال�هنوز�نمی�دانیم�که�آیا�این�حیوانات�با�ناراحتی�

انسان،�همدردی�نیز�می�کنند�یا�خیر؟
رفتارش��ناس�بریتانیایی��Alan�McElligottاز�دانشگاه�
�Roehamptonاظه��ار�می�کن��د�ک��ه�از�رفت��ار�بزها،�
ش��گفت�زده�شده�اس��ت�.از�یک�دهه�پیش�که�مطالعات�
این�رفتارش��ناس�روی�بزها�ش��روع�ش��د،�وی�به�این�امر�
پ��ی�ب��رد�ک��ه�بزهای�مادر،�چندین�م��اه�پس�از�جدایی�از�
بزغاله�هایشان،�صدای�آن�ها�را�به�یاد�آورده�و�تشخیص�
می�دهن��د.�همچنی��ن�بزه��ا�می�توانن��د�یک�پ��ازل�دو�
مرحله�ای�ش��بیه�به�نمونه�هایی�که�معمواًل�در�تحقیقات�

روی�پستانداران�از�آن�ها�استفاده�می�شود�را�حل�کنند�و�
حت��ی�ی��ک�س��ال�بعد�هم�روش�حل�ک��ردن�آن�را�به�یاد�

داشته�باشند.
اکن��ون�تی��م�این�رفتارش��ناس�دریافته�اند�ک��ه�بزها�در�
پناه��گاه��Buttercupsدر�کن��ت�انگلس��تان�می�توانند�
بین�حالت�صورت�ش��اد�و�عصبانی�انس��ان،�تمایز�قائل�
ش��وند.�مک�الیگوت�که�امیدوار�اس��ت�با�آش��کار�کردن�
ماهیت�هوش��ی�و�اجتماعی�حیوانات،�دستورالعمل�های�
رفاهی�را�برای�آن��ها�بهبود�بخش��د�می�گوید:�با�توجه�به�
حقایق�دیگری�که�در�مورد�بزها�به�آن�پی�برده�اس��ت،�

واقعًا�نباید�از�این�رفتار�آنان�شگفت�زده�شد.
آزمای��ش�مک�الیگوت،�س��اده�ب��ود.�او�و�همکارانش�که�

روی��20ب��ز�در�پناه��گاه�کار�می�کردن��د،�به�هر�کدام،�دو�
تصویر�س��یاه�و�س��فید�نشان�دادند.�یک�تصویر�از�فردی�
که�لبخند�می�زند�و�دیگری�از�همان�ش��خص،�در�حالی�
ک��ه�چه��ره�ای�عصبان��ی�دارد.�س��پس�ب��ه�مش��اهده�

عکس�العمل�بزها�پرداختند.
م��ک�الیگ��وت�می�گوید:�اگ��ر�مثاًل�بزه��ا،�عکس�ها�را�
نادی��ده�گرفته،�یا�به�س��مت�آن�ه��ا�رفته�و�عکس�ها�را�از�
صفحه�ه��ای�فل��زی�ج��دا�نموده�و�می�جویدند،�ش��وکه�
نمی�ش��دم�.با�این�حال�به�نظر�می�رس��ید�که�بزها�برای�
تماش��ای�عکس�ها،�وقت�صرف�کرده��و�آن�ها�را�بررس��ی�
می�کنن��د.�ب��ه�عالوه�بر�اس��اس�زمانی�که�برای�تعامل�با�
ه��ر�تصوی��ر�ص��رف�کردند،�چنین�به�نظر�می�رس��ید�که�

بزهاصورتخندانانسانراترجیحمیدهند
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بزها،�عکس�چهره�شاد�را�به�عصبانی�ترجیح�می�دهند.
با�این�یافته�ها�،�بزها�نیز�به�لیست�حیواناتی�که�می�توانند�
حاالت�چهره�انس��ان�ها�را�از�یکدیگر�تش��خیص�دهند،�
اضاف��ه�ش��دند.�در�بی��ن�این�لیس��ت،�س��گ�ها،�نه�تنها�
می�توانن��د�بی��ن�چهره�های�ش��اد�و�عصبانی�تمایز�قائل�
ش��وند�)P601�:25�,Curr�Biol-2015�,05(،�بلک��ه�
می�توانند�لحن�احساس��ی�یک�صدا�را�با�احساس��اتی�که�
در�تصوی��ر�ی��ک�انس��ان�بیان�می�ش��ود،�مطابقت�دهند�

.)2016�,20150۸۸3�:�.)12�,Biol�Lett(
یک�مطالعه�در�آوریل�سال��201۸نشان�داد،�اسب�هایی�
که�برای�اولین�بار�در�سال���2016تفاوت�بین�چهره�های�
�,Biol�Lett(ش��اد�و�خش��مگین�را�تش��خیص�دادن��د�
12:20150907(،�وقت��ی�دوباره�با�فردی�که�تصویرش�
�Curr(را�دیده�بودند،�مواجه�شدند�او�را�به�خاطر��آوردند�
E4�.32-P142۸:2۸�,Biol,�201۸(.�یک��ی�از�محققان�
این�پروژه���Leanne�Proopsرفتارش��ناس�دانش��گاه�
پورتس��موث�در�بریتانیا�معتقد�اس��ت:�تحقیقات�علمی�
زی��ادی�در�م��ورد�روش�های��ی�که�س��گ�ها�و�اس��ب�ها�
می�توانند�زبان�بدن�انس��ان�را�درک�کنند،�انجام�ش��ده،�
ام��ا�هن��وز�عل��ت�این�که�چ��را�این�حیوان��ات�می�توانند�
احساس��ات�انسان�ها�را�از�هم�تشخیص�دهند،�ناشناخته�
باق��ی�مانده�اس��ت.�یکی�از�فرضیه�ه��ا�بیان�می�کند�که�
اهلی�شدن�این�حیوانات�باعث�ایجاد�چنین�توانایی�هایی�
در�آن�ها�شده�است.�در�واقع�سگ�ها�و�اسب�ها،�هزاران�
سال�است�که�به�عنوان�دوست�و�همراه�انسان�پرورش�

داده�شده�و�با�انسان�ها�زندگی�می�کنند.
�بن��ا�ب��ر�گفته�ج��روم�میکلتا،�متخصص�رفتارشناس��ی�
دانش��گاه�پورتس��موث�ک��ه�در�این�مطالعات�ش��رکتی�
نداش��ت،�بزها�نیز�س��ابقه�طوالنی�در�تعامل�و�زندگی�با�
انس��ان�دارند.�او�می�گوید:�بزها�به�دلیل�انسان�دوس��تی�یا�
ارتباط�احساس��ی�با�انس��ان�ها،�اهلی�سازی�نشده�اند،�اما�
ای��ن�ب��دان�معنا�نیس��ت�که�اهلی�س��ازی�آن�ها،�تأثیری�

روی�توانایی�هایشان�در�درک�رفتارهای�ما�ندارد.
البت��ه�پروپس�معتقد�اس��ت:�ت��ا�زمانی�که�روی�حیوانات�
وحش��ی،�یا�گونه�های�جوان�تر�س��گ�ها�و�اس��ب�ها�که�
تعامالت�محدودی�با�انس��ان�داش��ته�اند�تحقیق�نکنیم،�
نمی�توانی��م�ب��ه�ص��ورت�ص��د�درص��د�بگویی��م�که�آیا�
اهلی�س��ازی،�پیش�نی��ازی�ب��رای�تش��خیص�رفتارها�و�
حاالت�انس��انی�و�س��ایر�سیگنال�های�احساسی�است�یا�

خیر؟
�فرضی��ه�دیگ��ر�در�این�خصوص،�چنین�بیان�می�کند�که�
یک�ویژگی�ذاتی�در�س��گ�ها�یا�اس��ب�ها،�چه�وحش��ی�و�
چه�اهلی،�آن�ها�را�در�شناس��ایی�رفتارهای�انس��ان،�ماهر�
ک��رده�و�اص��اًل�به�همین�دلیل،�اهلی�س��ازی�آن�ها�برای�

انسان�ممکن�شده�است.
بنا�به�گفته�پروپس،�بهتر�است�که�مطالعات�بیشتری�در�
ای��ن�ح��وزه�انجام�ش��ود�تا�بتوان�به�یک�نتیجه�درس��ت�
دس��ت�یافت.�همچنین�مش��خص�نیست�که�حیوانات�تا�
چه�حد�قادر�به�درک�احساس��ات�انس��ان�هستند.�پروپس�
می�گوی��د:�آن�ه��ا�می�توانند�بین�ش��ادی�یا�عصبانیت�ما�

تمایز�قائل�ش��ده�و�حاالت�چهره�انس��ان�را�از�یکدیگر�
تش��خیص�دهند؛�اما�هنوز�نمی�دانیم�که�آیا�نس��بت�به�
احساس��ات�ما�همدلی�هم�نش��ان�می�دهند�یا�خیر؟�بنا�به�
گفته�او،�ما�تازه�ش��روع�به�کش��ف�احساسات�در�حیوانات�
کرده�ای��م.�درخص��وص�بزه��ا�تحقی��ق�در�رابطه�با�این�
مس��ائل�می�تواند�پیامدهایی�برای�پرورش�حیوانات�هم�
داش��ته�باش��د.�میکلتا�می�خواهد�بداند�که�بزها�چگونه�به�
احساسات�مختلف�واکنش�نشان�می�دهند.�او�می�گوید:�
هدف�ما�باید�این�باشد�که�درک�کنیم،�حاالت�چهره�چه�
تأثیری�بر�رفتار�و�سالمت�جسمی�و�روانی�بزها�دارد.�به�
عن��وان�مث��ال�ممک��ن�اس��ت�که�رو�به�رو�ش��دن�بزها�با�
کشاورزان�یا�کارگران�خشمگین�به�طور�بالقوه،�استرس�
بیش��تری�برایش��ان�ایج��اد�ک��رده�و�روی�به��ره�وری�و�
سالمت�آن�ها�پیامدهای�منفی�داشته�باشد.�حتی�بدون�
یافتن�پاسخ�این�سواالت�نیز�مک�الیگوت�امیدوار�است�
که�نش��ان�دادن�هوش�هیجانی�بزها�برای�ش��روع�بهبود�

دستورالعمل�های�رفاهی�کافی�باشد.
�او�می�گوی��د:�ب��ه�طور�کلی�تص��ور�عمومی�در�خصوص�
دام،�چنی��ن�اس��ت�ک��ه�این�موجودات،�ه��وش�چندانی�
ندارند.�در�نهایت�هدف�کلی�ما�باال�بردن�درک�مردم�از�

این�گونه�ها�است�تا�کمی�بهتر�با�آن�ها�رفتار�کنند.

https://www.the-scientist.com/notebook/
goats-prefer-happy-human-faces-
65081

منبع:
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رض��ا�فزون��ی،�مدیر�امور�طی��ور�و�زنبور�
عس��ل�جه��اد�کش��اورزی�ف��ارس�در�
گفت�وگوی��ی�ب��ا�خبرن��گار�م��ا�گفت:�
�برنامه�ری��زی�وآماده�س��ازی�عملی��ات�
نسل��29مرغ�بومی،�در�مرکز�مطالعاتی�
ن��ژاد��مزرع��ه� وتحقیقات��ی�اص��الح�
ش��مس�آباد�مرودش��ت،�در�ح��ال�انجام�

است.
وی�اف��زود:��فعالیت�در�زمینه�مرغ�بومی�
از�سال��1359درجهاد�کشاورزی�استان�
ف��ارس�وجود�داش��ته�اس��ت.�در�همین�
راس��تا�جهت�یافتن�چهارچوبی�مناسب�
جه��ت�فعالی��ت،�تب��ادل�نظرهای��ی�با�
دانش��گاه�و�س��ایر�مراج��ع�ذی�ص��الح�
صورت�گرفت�که�در�نهایت،�طرح�تهیه�
ش��ده�)توسط�بخش�دامپروری�دانشکده�
کش��اورزی�دانشگاه�ش��یراز(�به�عنوان�
مبنای��ی�ب��رای�ش��روع�کار�مش��ترک�
فی�مابین�دانش��گاه�ش��یراز�و�س��ازمان�

جهاد�کش��اورزی�فارس�انتخاب�گردید؛�
ام��ا�فعالی��ت�مس��تقل�توس��ط�جه��اد�
کشاورزی�فارس�از�سال�1367آغاز�شد.

این�مقام�مسئول�افزود:�در�سال�1400،�
پ��س�از�انج��ام�انتخ��اب�نهای��ی�مرغ�و�
خروس�ه��ای�گل��ه�م��ادر�ب��ه�وس��یله�

نرم�افزاره��ای�اص��الح�نژادی،�توس��ط�
مش��اور�طرح�مرغ�بومی�مرکز�تحقیقات�
عل��وم�دام��ی�کش��ور،�از�تع��داد�کل�
1۸54قطع��ه�مرغ�و��62۸قطعه�خروس�
موج��ود،�تع��داد��900قطعه�مرغ�اصلی�و�
تعداد��100قطعه�خروس�انتخاب�ش��د�و�

جهت�نسل�بعدی)29(�در�پن�بندی�های�
�مخص�����وص�ت����القی�گ��ری�قرار�
گرف��ت.�فزون��ی�در�ادامه�افزود�:�در�این�
در� موج��ود� پ��ن� �100 در� عملی��ات�
س��الن�های�تولیدی،�در�هر�پن��9قطعه�
م��رغ�انتخاب�ش��ده�نهایی�و�یک�قطعه�
خروس�قرار�داده�می�ش��ود.�روند�و�انجام�
ای��ن�عملی��ات�به�م��دت�دو�ماه�صورت�
گرفته�که�برنامه�ریزی،�طراحی�و�تدوین�
جداول�زمان�بندی،�جمع�آوری�تخم�مرغ�
نس��ل��2۸وس��ایر�عملیات�نسل�گیری�تا�
پایان،�توس��ط�کارش��ناس�ستادی�مرغ�
بومی�استان،�محاسبه�و�تعیین�می�گردند�
ک��ه�پ��س�از�طی�ای��ن�عملی��ات،�بقیه�
مراح��ل�ب��رای�اجرا�به�تکنس��ین�های�
مزرعه�جهت�آغاز�عملیات�نس��ل�گیری�
اب��الغ�می�ش��ود؛�ای��ن�فعالیت�ها�طی��6
مرحل��ه�ب��ه�ش��رح�ج��دول�زی��ر�انجام�

می�پذیرد:�

اجراینسلگیرینسل29
درمرکزاصالحنژادمرغمادربومیجهادکشاورزیفارس

تهیه خبر: مریم دریایی
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نام جوجه تحويليتاريخ جوجه درآوريحمل به هچرتاريخ جمع آوري تخم مرغ

نوبت�اول�نسل�گیری�)هچ��1(���00/10/1۸00/11/1600/11/20الي�00/10/26

نوبت�دوم�نسل�گیری�)هچ��2(���00/10/2700/11/2300/11/27الي�00/11/03

نوبت�سوم�نسل�گیری�)هچ��3(���00/11/0400/11/3000/12/04الي�00/11/10

نوبت�چهارم�نسل�گیری�)هچ��4(���00/11/1100/12/0700/12/11الي�00/11/17

گله�پشتیبان�)شجره(�خرامه)�29-(���00/11/1۸00/12/1400/12/1۸الي�00/11/24

تکثیری��مزرعه�خرامه)نسل��29-(���00/11/2500/12/2100/12/25الي�00/12/01

جدول برنامه زمان بندی شده نسل گیری نسل 29

جدول صفات

میانگین 
در نسل 28

میانگین
 در نسل 27

میانگین 
در نسل 26

میانگین
در نسل 25

میانگین
 در نسل 24

میانگین 
در نسل 23

میانگین 
صفاتدر نسل اولیه

وزن�زنده�جوجه�یکروزه)گرم(3۸,6139,243۸,6237,4437,0937,1331/4

وزن�زنده�پرنده�در�سن�۸هفتگی�مرغ)گرم(671,9625,1611,1612,۸5۸5,4593,۸427/7

وزن�زنده�مرغ�هنگام�بلوغ�جنسی)گرم(1,5611,5۸61,69۸1,6۸61,5۸61,6661,277

سن�بلوغ�جنسی)روز(13۸15115114614۸1471۸0

وزن�تخم�مرغ�در�زمان�اوج�تخمگذاری)گرم(53,155,156,451,747,649,742/2
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ب��ه�گزارش�روابط�عمومي�س��ازمان�جهادکش��اورزي،�
مهندس�اکبر�فتحی�رئیس�س��ازمان�جهادکش��اورزی�
اس��تان�آذربایج��ان�ش��رقی�گفت:�جهاد�کش��اورزی،�
وظایف��ی�مث��ل�مش��اوره،�ارائه�اطالعات�ب��ه�فعاالن�و�
همچنین�تعیین�اولویت�محصوالت�برای�کش��ت،�تعهد�
خرید�محصوالت�تولید�کنندگان�کش��ت�فراسرزمینی�و�

تعیین�صالحیت�متقاضیان�را�برعهده�دارد.
وی�ضم��ن�اظه��ار�این�مطلب�اف��زود:�در�ممالکی�مانند�
کشور�ما�به�دلیل�مواجهه�با�محدودیت�های�منابع�آبی�و�
خاکی�و�حتی�در�دید�اس��تانی�مانند�اس��تان�آذربایجان�
ش��رقی�که�با�بحران�از�دس��ت�دادن�اراضی�کش��اورزی�
حوضه�دریاچه�ارومیه�رو�به�رو�اس��ت�و�از�طرفی�نیاز�به�
انواع�محصوالت�کش��اورزی�پابرجاست،�نیاز�به�کاشت�
محصوالت�کشاورزی�به�صورت�فراسرزمینی�احساس�
می�ش��ود؛�ب��ه�ویژه�زمانی�که�مالحظ��ه�نماییم�در�مورد�
تأمین�بیش�از��۸0درصد�نهاده�های�دامی�همانند�ذرت،�
جو،�کنجاله�س��ویا،�دانه�های�روغنی�مانند�آفتابگردان�و�
کلزا�متکی�بر�واردات�هس��تیم�طبیعتًا�در�کش��ورهایی�با�

این�ش��رایط،�ورود�به�عرصه�کش��ت�فراس��رزمینی�به�
ط��وری�ک��ه�کش��اورزان�و�س��رمایه�گذاران�بتوانند�وارد�
کش��ورهای�دارای�اس��تعداد�و�پتانس��یل�و�منابع�بیش��تر�
ب��رای�تولی��د�ش��ده�و�اق��دام�به�تولید�نموده�و�به�کش��ور�
اصل��ی�منتقل�نمایند،�ضرورت�محس��وب�می�گردد؛�اما�
ناگفت��ه�نمان��د�که�صرفًا�کش��ورهایی�دارای�محدودیت�
منابع�وارد�این�عرصه�نمی�ش��وند،�بلکه�بیش��ترین�سطح�
زیرکش��ت�کش��ورهایی�مانن��د�آمری��کا،�چی��ن،�ژاپن،�
عربس��تان�و�امارات�نیز�به�صورت�فراسرزمینی�می�باشد�
که�با�هدف�صادرات�وارد�این�عرصه�می�ش��وند�و�حتی�
در�کش��ورهایی�اقدام�به�کش��ت�می�نمایند�که�خود�کشور�
هدف�یا�همس��ایگان�آن�دارای�نیاز�هس��تند�که�این�امر،�
هزینه�ه��ای�حم��ل�و�نقل�را�نیز�کاهش�می�دهد.�کش��ت�
فراس��رزمینی�ب��رای�کش��ور�م��ا�که�س��االنه�حدود��15
میلی��ون�ت��ن�نه��اده�وارد�می�کند�در�صورت��ی�که�بتواند�
محصوالت�خود�را�تولید�کرده�و�وارد�کش��ور�نماید�هم�
دارای�صرف��ه�اقتص��ادی�اس��ت�و�ه��م�می�تواند�ایجاد�

اشتغال�نماید.

مهن��دس�فتح��ی�در�ارتباط�با�رفع�موانع�حقوقی�کش��ت�
فراس��رزمینی�نی��ز�اظهار�داش��ت:�آیین�نام��ه�مربوط�به�
کش��ت�فراس��رزمینی�در�سال��1395با�همکاری�وزارت�
جهاد�کش��اورزی،�وزارت�امور�خارجه،�وزارت�اقتصاد�و�
دارای��ی،�بان��ک�مرک��زی�و�وزارت�کار�و�امور�اجتماعی،�
تدوین�و�در�هیئت�دولت،�تصویب�و�ابالغ�شده�است.�در�
ای��ن�آیین�نامه�برای�هر�وزارتخانه،�وظایفی�مش��خص�
گردیده�اس��ت؛�از�جمله،�تعریف�نظام�حقوقی�در�ارتباط�
ب��ا�چگونگی�دریافت�وی��زا،�اقامت،�به�کارگیری�و�نحوه�
تنظی��م�قرارداده��ا�به�گونه�ای�که�ط��رف�ایرانی�متضرر�
نگردد�و�مس��ائل�حقوقی�دیگر�جزو�وظایف�تعریف�ش��ده�
برای�وزارت�امور�خارجه�خارجه�می�باشد�که�این�وزارت�
نی��ز�ش��یوه�های�مربوط�به�ای��ن�کار�را�تدوین�نموده�و�در�
اختیار�دس��تگاه�ها�از�جمله�وزارت�جهاد�کش��اورزی�قرار�
داده�اس��ت.�وظایف�دیگری�نیز�برای�خود�وزارت�جهاد�
کش��اورزی�تعریف�ش��ده�است؛�از�جمله،�تأیید�صالحیت�
س��رمایه�گذاران�کشت�فراس��رزمینی،�مشخص�نمودن�
محص��والت� ج��زء� می�توان��د� ک��ه� �محصوالت��ی�

جزئیاتاجرایطرحکشتفراسرزمینیتوسط
سرمایهگذارانآذربایجانشرقیاعالمشد

تهیه خبر: رحمان اسماعیلی
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در�نظرگرفت��ه�ش��ده�ب��رای�این�امر�ق��رار�گیرد�و�فراهم�
ک��ردن�اطالع��ات�فنی�مورد�نیاز�از�وظایف�دیگر�وزارت�

جهاد�کشاورزی�هستند.
رئیس�س��ازمان�جهادکشاورزی�استان�با�اشاره�به�وجود�
ام��کان�افزای��ش�محصوالت��ی�ک��ه�ش��امل�کش��ت�
فراسرزمینی�می�شود،�افزود:�کشت�فراسرزمینی�قبل�از�
س��ال��1395وجود�داش��ته�و�حتی�در�خود�اس��تان�نیز�
تشکل�هایی�از�سازمان�جهادکشاورزی،�وارد�این�عرصه�
در�کش��ور�گرجستان�ش��ده�و�اقداماتی�انجام�داده�اند.�در�
حال�حاضر�نیز�کش��ور�ارمنس��تان�آمادگی�خود�در�زمینه�
کش��ت�فراس��رزمینی�را�اعالم�نموده�اس��ت�و�می�توان�با�
توج��ه�ب��ه�همجواری�این�کش��ور�و�وج��ود�دام�مازاد�در�
اس��تان�و�پتانس��یل�هایی�که�در�مراتع�این�کش��ور�جهت�
تعلیف�دام�وجود�دارد�در�زمینه�های�یاد�ش��ده�همکاری�
نمود.�حتی�از�سال�های�گذشته�نیزعده�ای�از�زنبورداران�
ما�در�فصولی�از�س��ال�در�ارمنس��تان�مس��تقر�ش��ده�و�از�
مرات��ع�و�جنگل�ه��ای�بک��ر�آن�اس��تفاده�می�نمایند�و�در�
زمین��ه�توس��عه�باغات�و�پ��رورش�ماهی�ازجمله�ماهیان�
زینتی�و�خوراکی�نیز�اگر�چه�در�قالب�آیین�نامه�اشاره�ای�
نش��ده�اس��ت�اما�عماًل�این�همکاری�ها�صورت�می�گیرد.�
در�واقع�هدف�آیین�نامه،�ورود�نظام�مند�س��رمایه�گذاران�
به�این�عرصه�اس��ت�و�ش��اید�فراهم�نمودن�یک�سری�از�
پارامترهای�آن�برای�افراد�عادی�غیرممکن�باش��د؛�زیرا�
حداق��ل�محصولی�که�برای�کش��ت�فراس��رزمینی�باید�
اس��تحصال�گردد�تا�س��ازمان�جهاد�کش��اورزی�بتواند�
اقدام�به�خرید�آن�نمایند��50هزار�تن�می�باشد�)تضمین�
خری��د�ای��ن�محص��والت�نی��ز�از�وظای��ف�وزارت�جهاد�
کشاورزی�است(�و�تولید�این�حجم�از�محصول،�مستلزم�
در�اختی��ار�داش��تن�حداق��ل��15هزار�هکت��ار�اراضی�آبی�
اس��ت.�بنابراین�آیین�نامه�مذکور�برای�کس��انی�است�که�
در�س��طح�های�باالت��ری�می�خواهند�طب��ق�برنامه�های�
دول��ت�ب��ه�تأمی��ن�نیازکش��ور�بپردازن��د،�ول��ی�ناف��ی�
س��رمایه�گذاری�هایی�در�سطح�پایین�تر�نیز�نیست؛�برای�
مثال�در�مورد�کشور�ارمنستان�که�طبق�اعالم�خود�این�
کش��ور،�آمادگی�اجرای�کشت�فراسرزمینی�درحدود��10
ه��زار�هکتار�را�دارا�اس��ت،�س��ازمان�جهاد�کش��اورزی�
می�توان��د�وارد�عمل�ش��ده�و�مج��وز�الزم�را�از�وزارتخانه�
کس��ب�نماید�و�اخیراً�مجوز�فعالیت�برای�کش��ورهایی�
مانن��د�آذربایج��ان�و�ارمنس��تان�ک��ه�در�م��ورد�آن�ه��ا�
سرمایه�گذارهایی�وجود�دارد�و�خود�تشکل�های�سازمان�
جهاد�کش��اورزی�اعالم�آمادگی�کردند�)با�انعطاف�هایی�

در�قالب�آیین�نامه(،�قابل�کسب�است.
مهن��دس�فتح��ی�در�ارتباط�با�س��رمایه�گذاری�دولتی�در�
عرصه�کش��ت�فراس��رزمینی�بیان�نم��ود:�وزارت�جهاد�
کش��اورزی�که�در�این�زمینه�ایفای�نقش�می�نماید،�تنها�
به�تس��هیل�گری�س��رمایه�گذاری�می�پردازد�و�ش��رکت�

جهاد�س��بز�که�به�نمایندگی�از�وزارت�جهاد�کش��اورزی،�
عهده�دار�این�مس��ئولیت�اس��ت�صرفًا�ب��ه�هدایت�چهار�
محوری�که�برای�خود�تنظیم�نموده�و�شناسایی�اراضی�
و�کش��ورهای�هدف�پرداخته�اس��ت�و�این�اطالعات�را�در�

اختیار�بخش�خصوصی�قرار�میدهد.
وی�همچنی��ن�در�ارتب��اط�ب��ا�تضمی��ن�انتقال�محصول�
تولی��دی�به�داخل�کش��ور�نیزتصریح�نم��ود:�خریدهای�
تضمین��ی�در�حیط��ه�وظای��ف�وزارت�جهاد�کش��اورزی�
اس��ت�که�در�قالب�کش��ت�قراردادی�صورت�می�گیرد؛�
یعنی�کش��تی�که�به�صورت�فراسرزمینی�صورت�خواهد�
گرفت�از�ابتدا�طبق�قراردادی�با�وزارتخانه�اتفاق�خواهد�
افتاد.�این�قرارداد�هم�برای�تأمین�تس��هیالت�)که�با�ارز�
نیمایی�فراهم�میگردد(�و�هم�تضمین�خرید�محصوالت�
تولیدی�است.�بنابراین�نگرانی�بابت�سرنوشت�محصول�
تولیدی�وجود�نخواهد�داش��ت�و�در�واقع�این�محصول،�
وارد�کش��ور�خواهد�ش��د.�در�قانون�بودجه�سال��1400در�
بندمیم�تبصره��۸اشاره�شده�است�که�اولویت�وزارتخانه�
در�واردات�محص��والت�کش��اورزی،�تأمی��ن�از�طری��ق�
کش��ت�فراس��رزمینی�خواه��د�ب��ود�و�در�صورتی�ک��ه�
س��رمایه�گذاری�در�کشور�هدف�داش��ته�باشیم،�اولویت�
خرید�از�این�سرمایه�گذارمی�باش��د.�خوش��بختانه�همان�
ماده�قانونی�در�سال��1401نیز�تکرار�شده�است�و�از�این�
باب��ت،�نگران��ی�ب��رای�س��رمایه�گذاران�وج��ود�ندارد.�
همین�طور�در�کشت�قراردادی�در�حین�انعقاد�قرارداد�در�
کمیت��ه�ای�متش��کل�از�چهار�نف��ر�از�معاونان�وزارتخانه،�
صالحیت�فنی�و�اهلیت�ش��رکت�های�سرمایه�گذار�مورد�
بررس��ی�قرار�می�گیرد�و�در�صورتی�که�از�تمام�ش��رایط�
الزم�برخوردار�باش��ند،�قرارداد�منعقد�می�گردد�که�طبق�

آن�طرفی��ن�متعه��د�ب��ه�انجام�تعهدات�خود�هس��تند�و�
مس��لمًا�ای��ن�مالحظ��ات�در�ق��رارداد�م��ورد�توجه�قرار�

می�گیرد.
مهن��دس�فتح��ی�ب��ا�بی��ان�ای��ن�ک��ه�س��ال�گذش��ته�
سیاست�های�وزارت�جهادکشاورزی�در�خصوص�کشت�
فراسرزمینی�به�شرکت�ها�و�دستگاه�های�مختلف،�ابالغ�
و�فراخوان�داده�ش��د،�تأکید�نمود:�تس��هیالت�کش��ت�
فراسرزمینی�به�کسانی�تعلق�می�گیرد�که�در�ایران�ثبت�
ش��ده�باشند�و�در�وزارت�جهادکشاورزی�تشکیل�پرونده�
داده�و�صالحی��ت�حرف�ه��ای�آن�ه��ا�در�کمیت��ه�تعیین�

صالحیت�وزارت�جهاد�کشاورزی�تأیید�شده�باشد.
وی�اف��زود:�در�الیح��ه�بودج��ه�دولت�موظف�گردیده�در�
واردات�محص��والت�کش��اورزی�و�دام��ی�در�ش��رایط�
مس��اوی،�اولویت�خرید�خود�را�از�ش��رکت�های�ایرانی�

فعال�در�حوزه�کشاورزی�فراسرزمینی�قرار�دهد.
رئیس�س��ازمان�جهادکشاورزی�استان�در�ارتباط�با�عدم�
وج��ود�زیرس��اخت�های�الزم�برای�حم��ل�محصوالت�
تولید�ش��ده�به�صورت�کش��ت�فراسرزمینی�به�کشور�که�
منجر�به�افزایش�قیمت�تمام�ش��ده�محصوالت�خواهد�
ش��د�گف��ت:�بای��د�توجه�کرد�که�در�ح��ال�حاضر�نیز�ما�از�
کش��ورهایی�که�به�عنوان�کشورهای�هدف�برای�کشت�
فراس��رزمینی�شناسایی�ش��دهاند�همین�محصوالت�را�
خری��داری�ک��رده�و�به�کش��ور�وارد�می�نماییم؛�بنابراین�
عماًل�این�کار�انجام�ش��ده�و�بس��ترهای�حمل�و�نقل�در�
ای��ن�زمین��ه�وج��ود�دارد�و�جای��ی�ب��رای�نگرانی�جهت�
س��رمایه�گذاران�در�ای��ن�زمینه�و�نی��زدر�مورد�مبادالت�
مال��ی�وج��ود�ندارد؛�زیرا�مب��ادالت�تجاری�در�این�زمینه�

آن�چنان�مشمول�تحریم�ها�نمی�شود.
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عملکردشاخصهایاصلیسازمانشیالتایران
طیسالهایبرنامهششمتوسعه

1-کل تولیدات شیالتی
میزان�کل�تولیدات�ش��یالتی�در�س��ال��1399بیش�از��126۸هزار�تن�بوده�اس��ت�که�نس��بت�به�برنامه،�حدود��93درصد�تحقق�هدف�را�نش��ان�می�دهد.�کل�تولیدات�ش��یالتی�کش��ور�

نسبت�به�سال�اول�برنامه�حدود��6درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.�برآورد��10ماهه�تولیدات�شیالتی�در�سال��1400بیش�از��۸23هزار�تن�می�باشد.
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1400ماهه 10برآورد

 هاي برنامه ششم توسعه اصلي سازمان شيالت ايران طي سال هايعملكرد شاخص
 كل توليدات شيالتي  -1

درصد تحقق هدف را  93حدود  ،هزار تن بوده است كه نسبت به برنامه 1268بيش از  1399ميزان كل توليدات شيالتي در سال 
 دهد. درصد رشد را نشان مي 6دهد. كل توليدات شيالتي كشور نسبت به سال اول برنامه حدود نشان مي

 باشد. هزار تن مي 823از  بيش 1400ماهه توليدات شيالتي در سال   10برآورد 

 
 توليدات صيد و صيادي  -2
درصد تحقق هدف را نشان  109هزار تن بوده است كه نسبت به برنامه حدود  715از  شيب 1399در سال  صيد آبزيان زانيم
 دهد.يرا نشان م كاهشدرصد  1.2سال اول برنامه حدود  كشور نسبت به ميزان صيد آبزيان دردهد. يم

 باشد.يهزار تن م 349حدود  1400در سال صيدآبزيان  داتيماهه تول 10برآورد
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2-تولیدات صید و صیادی
میزان�صید�آبزیان�در�سال��1399بیش�از��715هزار�تن�بوده�است�که�نسبت�به�برنامه�حدود��109درصد�تحقق�هدف�را�نشان�می�دهد.�میزان�صید�آبزیان�در�کشور�نسبت�به�سال�

اول�برنامه�حدود��1,2درصد�کاهش�را�نشان�می�دهد.��برآورد��10ماهه�تولیدات�صیدآبزیان�در�سال��1400حدود��349هزار�تن�می�باشد.
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ن 
ار ت

هز برنامه عملكرد

1400ماهه 10برآورد

 هاي برنامه ششم توسعه اصلي سازمان شيالت ايران طي سال هايعملكرد شاخص
 كل توليدات شيالتي  -1

درصد تحقق هدف را  93حدود  ،هزار تن بوده است كه نسبت به برنامه 1268بيش از  1399ميزان كل توليدات شيالتي در سال 
 دهد. درصد رشد را نشان مي 6دهد. كل توليدات شيالتي كشور نسبت به سال اول برنامه حدود نشان مي

 باشد. هزار تن مي 823از  بيش 1400ماهه توليدات شيالتي در سال   10برآورد 

 
 توليدات صيد و صيادي  -2
درصد تحقق هدف را نشان  109هزار تن بوده است كه نسبت به برنامه حدود  715از  شيب 1399در سال  صيد آبزيان زانيم
 دهد.يرا نشان م كاهشدرصد  1.2سال اول برنامه حدود  كشور نسبت به ميزان صيد آبزيان دردهد. يم

 باشد.يهزار تن م 349حدود  1400در سال صيدآبزيان  داتيماهه تول 10برآورد
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3- تولیدات آبزی پروری
میزان�تولیدات�آبزی�پروری�در�سال��1399بیش�از��553هزار�تن�بوده�است�که�نسبت�به�برنامه،�حدود��7۸درصد�تحقق�هدف�را�نشان�می�دهد.�کل�تولیدات�شیالتی�کشور�نسبت�

به�سال�اول�برنامه�حدود��16درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.�برآورد��10ماهه�تولیدات�آبزی�پروری�در�سال��1400بیش�از��474هزار�تن�می�باشد.

2 
 

 توليدات آبزي پروري  -3
درصد تحقق هدف را  78حدود  ،هزار تن بوده است كه نسبت به برنامه 553از  شيب 1399در سال  پروريتوليدات آبزي زانيم

 دهد. يدرصد رشد را نشان م 16كشور نسبت به سال اول برنامه حدود  يالتيش داتيدهد. كل تولينشان م

 باشد.يهزار تن م  474بيش از   1400در سال  پروريآبزي داتيماهه تول 10برآورد

 
 

 مصرف سرانه آبزيان -4
درصد تحقق هدف را  97حدود  ،بوده است كه نسبت به برنامه كيلوگرم در سال13.38از  شيب 1399در سال  سرانه آبزيان زانيم

 دهد. يدرصد رشد را نشان م 19نسبت به سال اول برنامه حدود  مصرف سرانه آبزياندهد. ينشان م
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 4- مصرف سرانه آبزیان
میزان�س��رانه�آبزیان�در�س��ال��1399بیش�از��13,3۸کیلوگرم�در�س��ال�بوده�اس��ت�که�نس��بت�به�برنامه،�حدود��97درصد�تحقق�هدف�را�نش��ان�می�دهد.�مصرف�س��رانه�آبزیان�نسبت�به�

سال�اول�برنامه�حدود��19درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.

2 
 

 توليدات آبزي پروري  -3
درصد تحقق هدف را  78حدود  ،هزار تن بوده است كه نسبت به برنامه 553از  شيب 1399در سال  پروريتوليدات آبزي زانيم

 دهد. يدرصد رشد را نشان م 16كشور نسبت به سال اول برنامه حدود  يالتيش داتيدهد. كل تولينشان م

 باشد.يهزار تن م  474بيش از   1400در سال  پروريآبزي داتيماهه تول 10برآورد

 
 

 مصرف سرانه آبزيان -4
درصد تحقق هدف را  97حدود  ،بوده است كه نسبت به برنامه كيلوگرم در سال13.38از  شيب 1399در سال  سرانه آبزيان زانيم

 دهد. يدرصد رشد را نشان م 19نسبت به سال اول برنامه حدود  مصرف سرانه آبزياندهد. ينشان م
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 5- گرم پروتئین مصرفی آبزیان
میزان�گرم�پروتئین�مصرفی�آبزیان�در�سال��1399بیش�از��6,92گرم�در�روز�بوده�است�که�نسبت�به�برنامه،�بیش�از��90درصد�تحقق�هدف�را�نشان�می�دهد.�گرم�پروتئین�مصرفی�

آبزیان�نسبت�به�سال�اول�برنامه�حدود��3درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.

3 
 

 مصرفي آبزيانگرم پروتئين  -5
درصد  90 بيش از ،بوده است كه نسبت به برنامه رم در روزگ 6.92از  شيب 1399در سال  گرم پروتئين مصرفي آبزيان زانيم

 دهد. يدرصد رشد را نشان م 3نسبت به سال اول برنامه حدود  گرم پروتئين مصرفي آبزياندهد. يتحقق هدف را نشان م

 
 

 ارزش صادرات آبزيان و محصوالت شيالتي  -6
 99از  بيش ،ميليون دالر بوده است كه نسبت به برنامه 528از  شيب 1399در سال  ارزش صادرات آبزيان و محصوالت شيالتي

درصد رشد را نشان  5نامه حدود دهد. ارزش صادرات محصوالت شيالتي نسبت به سال اول بردرصد تحقق هدف را نشان مي
دهد. مي
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 6- ارزش صادرات آبزیان و محصوالت شیالتی
ارزش�صادرات�آبزیان�و�محصوالت�ش��یالتی�در�س��ال��1399بیش�از��52۸میلیون�دالر�بوده�اس��ت�که�نس��بت�به�برنامه،�بیش�از��99درصد�تحقق�هدف�را�نش��ان�می�دهد.�ارزش�

صادرات�محصوالت�شیالتی�نسبت�به�سال�اول�برنامه�حدود��5درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.��

3 
 

 مصرفي آبزيانگرم پروتئين  -5
درصد  90 بيش از ،بوده است كه نسبت به برنامه رم در روزگ 6.92از  شيب 1399در سال  گرم پروتئين مصرفي آبزيان زانيم

 دهد. يدرصد رشد را نشان م 3نسبت به سال اول برنامه حدود  گرم پروتئين مصرفي آبزياندهد. يتحقق هدف را نشان م

 
 

 ارزش صادرات آبزيان و محصوالت شيالتي  -6
 99از  بيش ،ميليون دالر بوده است كه نسبت به برنامه 528از  شيب 1399در سال  ارزش صادرات آبزيان و محصوالت شيالتي

درصد رشد را نشان  5نامه حدود دهد. ارزش صادرات محصوالت شيالتي نسبت به سال اول بردرصد تحقق هدف را نشان مي
دهد. مي
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 7- میزان رهاسازی بچه ماهی و میگو به منظور بازسازی ذخایر
میزان�رهاس��ازی�بچه�ماهی�و�میگو�در�س��ال��1399بیش�از��424میلیون�قطعه�بوده�اس��ت�که�نس��بت�به�برنامه،�حدود��۸9درصد�تحقق�هدف�را�نش��ان�می�دهد.�رهاس��ازی�بچه�ماهی�

و�میگو�نسبت�به�سال�اول�برنامه�حدود��21درصد�رشد�را�نشان�می�دهد.�برآورد��10ماهه�رهاسازی�بچه�ماهی�و�میگو�در�سال��1400حدود��310میلیون�قطعه�می�باشد.

4 
 

 ميزان رهاسازي بچه ماهي و ميگو به منظور بازسازي ذخاير  -7
درصد  89حدود  ،بوده است كه نسبت به برنامه ميليون قطعه 424از  شيب 1399در سال  رهاسازي بچه ماهي و ميگو زانيم

 دهد. يدرصد رشد را نشان م 21نسبت به سال اول برنامه حدود  رهاسازي بچه ماهي و ميگودهد. يتحقق هدف را نشان م

 باشد.يميليون قطعه م 310حدود  1400در سال رهاسازي بچه ماهي و ميگو ماهه  10برآورد

 
 

 ماهه توليدات صيد و آبزي پروري به تفكيك گونه 8عملكرد 

 (تن)1400برنامه  ماهه (تن) 10عملكرد  شرح
 262000 191373 ماهيان گرمابي (مزارع)

 71390 40429 توليد در منابع آبي 
 412000 182733 ماهيان سردابي و قفس 

 5000 1497 ماهيان خاوياري 
 60000 57500 ميگوي آب شور 

 610 508 ساير آبزيان 
 811000 474041 جمع آبزي پروري

 24170 20656 كيلكا 
 17800 11163 استخواني 

 30 28 خاوياري 
 42000 31847 جمع آب هاي شمال

 195000 105962 كفزيان و ژله فيش 
 9000 7188 ميگوي دريايي 

 309000 154320 سطح زيان درشت
 75000 49995 سطح زيان ريز 

 70000 0 ميكتوفيده (فانوس ماهيان)
 658000 317465 جمع آب هاي جنوب

 700000 349312 جمع صيد 
 1511000 823353 جمع كل توليد
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برنامه 1400)تن(عملکرد 10 ماهه )تن(شرح
191373262000ماهیان گرمابی )مزارع(

4042971390تولید در منابع آبی

182733412000ماهیان سردابی و قفس

14975000ماهیان خاویاری

5750060000میگوی آب شور

508610سایر آبزیان

474041811000جمع آبزی پروری

2065624170کیلکا

1116317800استخوانی

2830خاویاری

3184742000جمع آب های شمال

105962195000کفزیان و ژله فیش

71889000میگوی دریایی

154320309000سطح زیان درشت

4999575000سطح زیان ریز

070000میکتوفیده )فانوس ماهیان(

317465658000جمع آب های جنوب

349312700000جمع صید
8233531511000جمع کل تولید

عملکرد 8 ماهه تولیدات صید و آبزی پروری به تفکیک گونه

 اقدامات ش���اخص انجام ش���ده در 
سال 1400

بخش صید و صیادی
• تروی��ج�و�توس��عه�صید�ب��ه�روش�النگ�الین�و�صدور�
موافقت�اصولی�های�جدید�برای�توسعه�این�روش�صید�

در�استان�های�هرمزگان�و�سیستان�و�بلوچستان
• جم��ع�آوری�آم��ار�و�اطالعات�صید�از�طریق�سیس��تم�
جم��ع�آوری�آم��ار�صی��د�و�راه�اندازی�س��امانه�یکپارچه�

مدیریت�ماهیگیری�در�مرکز�و�استان�های�ساحلی
• پیگیری�و�حل�مش��کل�تأمین�س��وخت�ش��ناورهای�

صیادی�به�نرخ�یارانه�ای
• پیگیری�موضوع�سخت�زیان�آور�بودن�شغل�صیادی�و�
کاهش�نرخ�حق�بیمه�صیادان�از��27درصد�به��17درصد

• هم��کاری�مؤثر�با�س��اختارهای�منطقه�ی�ماهیگیری�
�،)IOTC(مانند�کمیس��یون�تون�ماهی��ان�اقیانوس�هند�

کمیس��یون�منطقه�ای�ش��یالتی�)RECOFI(�و�اتحادیه�
کش��ورهای�حاش��یه�اقیانوس�هند�)IORA(�به�منظور�
ت��داوم�عضویت�در�س��اختارها،�تأثیرگ��ذاری�مثبت�در�
تصمیم��ات�آن�ه��ا�در�جهت�منافع�ن��اوگان�ماهیگیری�

ملی�و�مقابله�با�صید�غیر�قانونی
• بهره�برداری�از�اس��کله�تخلیه�صید�بارگیری�لنج�های�

بندر�صیادی�آبادان

بخش آبزی پروری
• افزای��ش�ص��د�در�درصدی�تولید�تخم�چش��م�زده�تمام�

ماده�قزل�آال
• به��ره�ب��رداری�از�فاز�اول�بزرگ�ترین�ش��رکت�ماهیان�
زینت��ی�ب��ه�ظرفی��ت�تولی��د��30میلیون�عدد�در�س��ال�و�

صنایع�وابسته�در�استان�قزوین
• تولید�بیش�از��4,3میلیارد�بچه�میگو

• تولید�بیش�از��36تن�سیست�و�بیوماس�آرتمیا
• تولید�بیش�از��۸تن�ریز�جلبک�)پودر�خشک(

• خودکفایی�در�تولید�بچه�ماهیان�خاویاری�در�کشور
• دستیابی�به�تولید��1497تن�گوشت�ماهیان�خاویاری�

و�بیش�از��11تن�خاویار�پرورشی
• تولید�بیش�از��57هزار�تن�میگو�پرورشی�)حدود��100

درصد�اهداف�برنامه(
• افزایش�تعداد�قفس�های�ذخیره�س��ازی�ش��ده�به��321

قفس�و�تولید�حدود��12571تن�ماهی�در�قفس
• بومی�س��ازی�و�س��اخت�بیش�از��70درصد�از�قطعات�
قفس�و�تجهیزات�جانبی�در�کش��ور�از�طریق�تش��ویق�و�

ترغیب�شرکت�های�خصوصی�و�دانش�بنیان
• تحویل�موج�ش��کن�های�مردمی�از�س��ازمان�بنادر�و�
دریانوردی�برای�استفاده�به�عنوان�سایت�های�پشتیبان�

قفس
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به�گزارش�روابط�عمومی�بانک�کش��اورزی،�این�
بانک�در�سال��1400بالغ�بر��9هزار�میلیارد�ریال�
تس��هیالت�ب��رای�احداث�و�توس��عه�طرح�های�
شیالت�و�پرورش�آبزیان�پرداخت�کرده�است.

بانک�کش��اورزی�با�پرداخت��9323میلیارد�ریال�
در�قالب��2544فقره�تس��هیالت�آبزی�پروری�در�
س��ال��1400،�نقش�مؤثری�در�توسعه�ی�صنعت�

ش��یالت�،�تولید�پروتئین�دریایی�،�تأمین�امنیت�
غذایی،�توس��عه�صادرات�محصوالت�شیالتی�و�

اشتغالزایی�در�این�حوزه�داشته�است.
ب��ر�اس��اس�ای��ن�گ��زارش،�میزان�تس��هیالت�
پرداختی�بانک�کشاورزی�در�زیر�بخش�شیالت�
و�آبزی�پروری�در�س��ال��1400نس��بت�به�س��ال�

�1399بیش�از��10درصد�رشد�داشته�است.

بانک�کش��اورزی�به�منظور�مس��اعدت�با�بدهکاران�بخش�کش��اورزی�که�دچار�حوادث�
غی��ر�مترقب��ه�از�جمله�خشکس��الی�ش��ده�اند�و�در�اجرای�بند�خ�تبص��ره��33قانون�برنامه�

ششم�توسعه،�بیش�از�73هزار�میلیارد�ریال�از�مطالبات�خود�را�تعیین�تکلیف�کرد.
ب��ه�گ��زارش�روابط�عمومی�و�همکاری�های�بین�الملل�بانک�کش��اورزی،�دراجرای�این�
قانون�و�از�چهارم�اس��فند�ماه�س��ال�گذش��ته�تا��6فروردین�س��ال��1401سود�و�متفرعات�
بیش�از�100هزارفقره�از�تس��هیالت�بدهکاران�مش��مول�این�قانون�به�مبلغی�بیش�از�
�16۸54میلیارد�ریال�بخش��وده�و�به�حس��اب�مطالبات�از�دولت�منظور�ش��ده�اس��ت.�بر�
اس��اس�این�گزارش،کش��اورزانی�که�مش��تری�بانک�کش��اورزی�بوده�و�از�این�بانک�
تس��هیالتی�در�بخ��ش�تولی��د�دریاف��ت�کرده�ان��د�و�به�علت�وقوع�خشکس��الی،�قادر�به�
بازپرداخت�بدهی�خود�در�س��ال�گذش��ته�نش��ده�اند،�مش��مول�اس��تفاده�از�این�مساعدت�
می�ش��وند.�این�گزارش�می�افزاید؛�ش��عب�بانک�کش��اورزی،�پس�از�معرفی�کش��اورزان�
خس��ارت�دیده�از�س��وی�ش��ورای�بررس��ی�خسارت�استان�ها،�با�مش��موالن�این�قانون،�

مساعدت�نموده�و��بدهی�آنان�را�تعیین�تکلیف�خواهند�کرد.

پرداخت9هزارمیلیاردریالتسهیالت
آبزیپروریتوسطبانککشاورزیدرسال1400

توسطبانککشاورزیصورتگرفت:

حدود17هزارمیلیاردریالجرایمتسهیالت
بدهکارانبخشکشاورزیبخشودهشد
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رش��د�درآمد�بیش��تر�و�سطح�زندگی�باالتر�همه�مشتریان�
ب��ه�ویژه�کش��اورزان�از�اهداف�بنی��ادی�نظام�راهبردی�
بان��ک�کش��اورزی�اس��ت�و�همس��و�ب��ا�آن�اه��داف�و�
فعالیت�های�راهبردی�همچون�تأمین�مالی�و�حمایت�از�
طرح�های�اولویت�دار�بخش�کش��اورزی،�مدرن�س��ازی�
کش��اورزی�و�ایج��اد�افق�ه��ای�جدی��د�در�ای��ن�بخش،�
حرک��ت�در�مس��یر�بانک��داری�دیجیت��ال�و�اس��تفاده�از�

فناوری�های�نوین،و�....�تدوین�شده�است.
ب��ه�گ��زارش�روابط�عموم��ی�و�همکاری�های�بین�الملل�

بانک�کش��اورزی،�جلس��ه��بازنگری�س��ند�راهبردی�و�
چشم�انداز�این�بانک�در�افق�سال��1404برگزار�شد.

مهدی�رضایی�سرپرست�بانک�کشاورزی�در�این�جلسه�
با�اش��اره�به�تش��کیل�کارگروه�ویژه�در�این�بانک�با�هدف�
تحقق�ش��عار�س��ال�درمحورهای�حمایت�وتأمین�مالی�
تولی��د�دان��ش�بنیان�و�اش��تغال�آفرین،�یکی�از�مهم�ترین�
ش��اخص�های�تدوین�س��ند�راهبردی�را�تداوم�حمایت�از�
تولید�دانش�بنیان�و�اشتغال�آفرین�در�بخش�کشاورزی�

دانست.

وی�با�بیان�این�که�س��ند�راهبردی�بانک�کش��اورزی�تا�
پای��ان�فروردی��ن�ماه�س��ال�جاری�تدوین�خواهد�ش��د،�
خاطرنشان�کرد:�امسال،�حرکت�همه�حوزه�ها�بر�اساس�
برنامه�های�تدوین�ش��ده�و�در�چارچوب�این�چش��م�انداز�

صورت�خواهد�گرفت.
رضایی�اضافه�کرد:�س��ند�راهبردی�و�چش��م�انداز�این�
بان��ک�در�افق�س��ال��1404پ��س�از�بازنگری،اصالح�و�
خواه��د� اب��الغ� تابع��ه� واحده��ای� ب��ه� �تأیی��د�

شد.

بازنگریسندراهبردیوچشمانداز
بانککشاورزیتاسال1404
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ب��رای�حفاظ��ت�از�گونه�ه��ای�مختلف�آبزی��ان�و�تدوام�
فعالیت�ه��ای�اقتصادی�و�اش��تغال�های�ایجاد�ش��ده�در�
بخ��ش�صی��د�و�صی��ادی،�پای��ش�م��دام�ذخای��ر�منابع�
ماهیگیری�امری�حیاتی�است�که�با�جمع�آوری�داده�ها�و�
اطالعات�مختلف�از�ذخایر�و�صید�تخلیه�ش��ده�و�تجزیه�
و�تحلی��ل�آن�ه��ا�می�توان�پایداری�برداش��ت�از�ذخایر�را�
ب��رای�نس��ل�فعلی�و�آین��ده�تضمین�کرد.�از�طرف�دیگر،�
داده�ه��ا�و�اطالع��ات�و�نتای��ج�حاصل�از�تجزیه�و�تحلیل�
پایش�ه��ا�می�تواند�مدیران�و�دس��ت�اندرکاران�مدیریت�
صی��د�و�صی��ادی�را��برای�برنامه�ری��زی،�تصمیم�گیری،�
اج��را�و�به�کارگی��ری�قوانی��ن�و�مق��ررات،�راهنمای��ی�و�

هدایت�کند.
در�ده��ه�اخی��ر�در�خلی��ج�فارس�و�دری��ای�عمان،�حجم�
فشار�صیادی�توسط�صیادان�مجاز�)با�افزایش�بی�سابقه�
ت��الش�صیادی،�افزای��ش�تعداد�طاقه�های�تور،�افزایش�
ط��ول�تورهای�صیادی(،�همچنی��ن�صیادان�غیرمجاز�
افزای��ش�یافت��ه،�به�طوری�ک��ه�موجودی��ت�برخ��ی�از�

گونه�های��آبزی�اقتصادی�در�معرض�تهدید�قرار�گرفته�
است.�

به�کارگیری�تورهای�گوش�گیر�با�اندازه�چش��مه�متفاوت�
در�حجم�باال�باعث�ش��ده�اس��ت�تا�بیشتر�گونه�های�مهم�
تجاری،��فرصت�یک�بار�تخم�ریزی�را�نداش��ته�باش��ند�و�
قب��ل�از�ای��ن�که�حتی�یک�بار�تخم�ریزی�کنند�از�گردونه�

زیست�بوم�خارج�شوند.�
از�طریق�زیس��ت�س��نجی�گونه�ه��ای�مختلف�آبزی�در�
مناط��ق�تخلی��ه�صید�و�بازار،�دامنه�طولی�صید،�میانگین�
طول�صید�هر�گونه�وترکیب�طولی�صید�تخلیه�شده�هر�
گون��ه�ب��ه�تفکی��ک�بنادر�صیادی�و��براس��اس�ابزار�صید�
مورد�اس��تفاده،�اندازه�گیری�خواهد�شد.�عالوه�بر�این�ها،�
بر�اس��اس�ترکیب�طولی�صید�نمونه�های�زیست�سنجی�
�ش��ده،�درص��د�ماهی��ان�صید�ب��ا�طول�اس��تاندارد�صید�
)�ماهیان�بالغ�که�حداقل�یک�بار�تخم�ریزی�کرده�باشند(�
و�ماهیان�نابالغ�)با�طول�غیراس��تاندارد�که�حداقل�یک�

بار�تخم�ریزی�نکرده�باشند(�تعیین�می�شود.

ش��اخص�درصد�ماهیان�صید�ش��ده�با�طول�اس��تاندارد�و�
غی��ر�اس��تاندارد�به�ط��ور�س��االنه�ب��ه�عنوان�ش��اخص�
بهره�ب��رداری�هر�س��اله�به�مدیری��ت�ماهیگیری�اعالم�
می�ش��ود�تا�نس��بت�به�اصالح�روش�های�صید�و�از�جمله�
به�کارگیری�تورهای�با�چشمه�غیر�استاندارد�اقدام�شود.�
همچنی��ن�آنالی��ز�داده�ه��ای�فراوانی�طول��ی�و�تخمین�
پارامترهای�ه��ای�جمعیت��ی�مثل؛�پارامترهای�رش��د�و�
م��رگ�و�می��ر�می�توانن��د�ب��ه�عن��وان�ش��اخص�های�
بیولوژیکی،�مدیریت�ماهیگیری�را�در�برداشت�بهینه�از�

ذخایر،�هدایت�و�راهنمایی�کنند.�
به�طورکلی،�انجام�پایش�وضعیت�برداشت�از�گونه�های�
ماهی�می�تواندآگاهی�ازمیانگین�طول�گونه�هایی�که�در�
بنادر�صیادی�تخلیه�می�ش��وند�و�درصد�صید�گونه�های�
غیر�بالغ�که�مورد�هدف�صید�قرار�می�گیرند�را�مشخص�
نم��وده�و�پیامدهای��ی�از�قبی��ل�حفاظت�از��ذخایر�و�منابع�
ماهیگیری�و�گونه�های�آس��یب�پذیر�را�به�دنبال�داش��ته�

باشد.�

لزومپایشذخایرآبزیان

آرزو وهاب نژاد؛ 
عضوهیئتعلمیمؤسسهتحقیقاتعلومشیالتیکشور



مقد    مه:
در�سال�های�اخیر،�استفاده�از�ترکیبات�فعال�زیستی�گیاهان�برای�سالمت�و�تولیدات�حیوانات�به�طور�فزاینده�ای�مورد�توجه�تحقیقات�قرار�گرفته�است.�افزایش�توجه�به�
این�نوع�پژوهش�ها،�با�تحقیق�بر�روی�جایگزین�مناس��ب�برای�آنتی�بیوتیک�های�محرک�رش��د�و�تولیدات�دام�ها�بیش��تر�ش��ده�و�به�اوج�خود�می�رس��د.�نگرانی�اصلی�اس��تفاده�
از�آنتی�بیوتیک�ها�در�خوراک�دام�ها�در�س��ال�های�اخیر�افزایش�پیدا�کرده�و�دلیل�آن،�احتمال�مقاومت�باکتری�ها�در�برابر�آن�ها�اس��ت.�گیاهان�یکس��ری�از�متابولیت�های�
ثانویه�گوناگون�مانند�اس��انس�های�گیاهی�تولید�می�کنند�و�زمانی�که�این�ترکیبات،�اس��تخراج�ش��ده�و�تغلیظ�می�ش��وند،�می�توانند�فعالیت�ضدمیکروبی�بر�گونه�های�مختلف�
میکروارگانیس��م�ها�ش��امل؛�باکتری�ها،�تک�یاخته�ها،�قارچ�ها�و�ویروس�ها�را�از�خود�نش��ان�دهند.�تولیدات�طبیعی�گیاهان،�جایگزین�های�بالقوه�ای�برای�آنتی�بیوتیک�هایی�
هس��تند�که�به�خوراک�دام�افزوده�می�ش��وند�و�امید�اس��ت�که�این�محصوالت�بتوانند�باعث�کاهش�اس��تفاده�از�داروهای�ضدمیکروبی�س��نتتیک�ش��وند.�بنابراین�در�سال�های�
اخیر،�عالقه�به�خواص�دارویی�محصوالت�طبیعی�)اس��انس�های�گیاهی،�ادویه�ها�و�گیاهان�دارویی(�به�عنوان�مکمل�و�افزودنی�خوراک�دام�با�پتانس��یل�بهبود�س��المت�و�
تولی��دات�دام�و�کاس��تن�اث��رات�محیط��ی�از�تغذی��ه�دام،�ب��ه�طور�چش��مگیری�افزایش�یافته�اس��ت.�اس��انس�های�گیاهی،�م��واد�روغنی�با�وزن�مولکول��ی�کم�و�آب�گریزی�
)چربی�دوس��ت(�هس��تند�که�به�عنوان�متابولیت�های�ثانویه�از�گیاهان�اس��تخراج�می�ش��وند.�به�دلیل�نقطه�جوش�پایینی�که�دارند،�اغلب�فرار�بوده�و�به�همین�دلیل�به�آن�ها�
روغن�های�فرار�هم�اطالق�می�ش��ود.�همچنین�به�آن�ها�روغن�های�ضروری�هم�گفته�می�ش��ود،�چون�جزء�ماهیت�و�ذات�گیاهان�هس��تند�و�در�حقیقت،�عامل�ایجاد�عطر�و�

طعم�در�گیاهان�می�باشند.

کاربرداسانسهایگیاهیدرتغذیهدام

آزاده میرشمس الهی
عضوهیئتعلمیمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانمرکزی
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مکانیسم عمل )فعالیت ضد میکروبی(:
اس��انس�های�گیاه��ی�و�متابولیت�های�ثانویه�
سازنده�آن�ها�اغلب�خاصیت�ضدمیکروبی�از�خود�نشان�
می�دهن��د�و�ب��ه�نظ��ر�می�رس��د�ک��ه�ناش��ی�از�خاصیت�
آب�گریزی�آن�ها�باش��د�که�آنان�را�قادر�می�س��ازد�در�بین�
دو�الیه�چربی�غشای�پالسمایی�باکتری�ها�تجمع�یابند�
و�از�آنج��ا�خاصی��ت�خ��ود�را�اعمال�نمایند.�برخی�از�آن�ها�
نفوذپذیری�غشا�را�تغییر�می�دهند،�برخی�با�پروتئین�های�
غش��اء،�واکنش�نش��ان�داده�و�بعضی�دیگر�مس��تقیمًا�با�
ترکیبات�سیتوپالسمی�)یا�از�طریق�غشا�پالسمایی�و�یا�
با�نفوذ�مستقیم�به�داخل�سیتوپالسم(�واکنش�می�دهند.�
به�طور�کلی�ثابت�ش��ده�اس��ت�که�متابولیت�های�ثانویه�
موجود�در�آن�دس��ته�از�اس��انس�های�گیاهی�که�خاصیت�
ضدمیکروب��ی�باالی��ی�دارند،�از�جن��س�ترکیبات�فنلی�

�.)Dorman and Deans, 2001(می�باشند�
منوترپن�ه��ای�کارواک��رول�و�تیم��ول�و�فنی��ل�پروپن�
ایوجن��ول،�مثال�های��ی�از�متابولیت�ه��ای�ثانوی��ه�فنلی�

هستند�که�در�اسانس�های�گیاهی�یافت�می�شوند.
گ��زارش�ش��ده�ک��ه�مکانیس��م�اولی��ه�عم��ل�خاصیت�
ضدمیکروب��ی�اس��انس�گیاهی�م��رزن�جوش،�تخریب�
غش��ای�پالس��مایی�اس��ت�که�منجر�به�از�دس��ت�رفتن�

محتویات�س��لولی�و�در�نهایت،�تحلیل�و�مرگ�س��لول�
می�ش��ود.�ترکیب��ات�اصل��ی�اس��انس�م��رزن�ج��وش،�
منوترپن�ه��ای�فنولیکی�تیمول�و�کارواکرول�هس��تند�و�
به�نظر�می�رسد�این�دو�ترکیب،�ترکیبات�اصلی�فعال�در�
اسانس�باشند.�برحسب�نوع�میکروارگانیسم�و�همچنین�
غلظت�اس��انس�اس��تفاده�شده،�استفاده�از�آن�ها�منجر�به�

محدود�شدن�رشد�و�یا�مرگ�سلول�می�شود.
در�تمام��ی�موارد�افزایش�تراوایی�غش��ای�پالس��مایی�
گ��زارش�ش��ده�اس��ت�و�همچنی��ن�از�بین�رفتن�ش��یب�
یون�ه��ای�هیدروژن�و�پتاس��یم�ک��ه�در�نهایت،�منجر�به�
�,.Xu�et�al(درون�س��لول�می�گردد��ATPتخلیه�ذخیره�

.)200۸
فنی��ل�پروپن�ایوجینول�)ترکیب�اصلی�اس��انس�گیاهی�
گل�میخ��ک(،�ی��ک�ترکی��ب�فنولیک��ی�ب��وده�و�مانند�
ترکیب��ات�فنولیک��ی�منوترپنی�کارواکرول�و�تیمول،�اثر�
ضدمیکروب��ی�خ��ود�را�ب��ا�نفوذپذی��ر�ک��ردن�غش��ای�
پالس��مایی�که�منجر�به�تحلیل�س��لول�می�شود،�اعمال�
می�کن��د�)Di�Pasqua�et�al.,�2007(.�همچنی��ن�
گزارش�ش��ده�اس��ت�که�ایوجین��ول�از�تولید�آنزیم�های�
میکروب��ی�جلوگی��ری�ک��رده�و�همچنین�ب��ا�اتصال�به�
آنزیم�ه��ای�میکروب��ی�از�فعالی��ت�آن�ه��ا�جلوگی��ری�

می�کند.
خاصی��ت�ض��د�میکروبی�اس��انس�های�گیاهی�به�طور�
انتخابی�علیه�باکتری�های�گرم�مثبت�اس��ت.�به�عنوان�
مث��ال�وقایع��ی�وجود�دارد�مؤید�آن�که�باکتری�های�گرم�
مثب��ت�نس��بت�به�اس��انس�گیاهی�پون��ه�و�فنل�های�آن�
بس��یار�حس��اس�تر�از�باکتری�های�گرم�منفی�هستند.�به�
نظر�می�رسد�که�تفاوت�در�حساسیت�گروه�های�مختلف�
باکتری�ه��ا�مرب��وط�ب��ه�دی��واره�س��لولی�اس��ت�و�در�
باکتری�های�گرم�منفی،�دسترس��ی�و�نفوذ�اس��انس�های�

گیاهی�به�داخل�غشاء�به�شدت�محدود�شده�است.

اث���ر اس���انس های گیاه���ی ب���ر روی 
متابولیسم پروتئین

نشخوارکنندگان�از�نیتروژن�خوراک�به�طور�ناکارآمدی�
استفاده�می�کنند؛�به�عنوان�مثال،�تبدیل�انتقال�نیتروژن�
خوراک�به�پروتئین�شیر�به�طور�متوسط��24/7درصد�با�
دامنه�حداقل��13/4و�حداکثر��39/۸درصد�تعیین�ش��ده�
اس��ت�)Hristov et al., 2005(؛�ب��ه�طوری�که�نیتروژن�
باقیمان��ده�ب��ه�ص��ورت�ادرار�و�مدف��وع�ب��ه�محیط�دفع�
می�ش��ود.�در�س��ال�های�اخیر،�مطالعات�آزمایش��گاهی�
زیادی�به�منظور�بررس��ی�اثرات�اس��انس�های�گیاهی�و�
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ترکیبات�آن�ها�بر�تخمیر�میکروبی�شکمبه�انجام�گرفته�
اس��ت�و�تع��داد�زیادی�از�این�مطالع��ات�از�تکنیک�های�
آزمایش��گاهی�بسته�و�در�زمان�های�کوتاه�استفاده�کرده�

است.
تحقیق��ات�انج��ام�گرفت��ه،�پیش��نهاد�می�کن��د�ک��ه�
بازدارندگی�ه��ای�انتخابی�در�ش��کمبه�توس��ط�مخلوط�
خاص��ی�از�ترکیب��ات�مؤثره�اس��انس�های�گیاهی�ایجاد�
می�شود�که�شامل�تیمول،�ایوجینول،�وانیلین�و�لیمونین�
اس��ت.�در�آزمایش��ی�بر�روی�شیرابه�شکمبه�جمع�آوری�
شده�از�گاوهای�شیری�که�با�جیره�ای�بر�پایه�ذرت�سیلو�
شده�تغذیه�می�شدند�و�هر�رأس�گاو،�روزانه�یک�گرم�از�
مخلوط��ی�از�اس��انس�های�گیاه��ی�دریاف��ت�می�کرد؛�
انکوباس��یون�ای��ن�ش��یرابه�ها�ب��ه�مدت��4۸س��اعت�در�
محیط�بس��ته�آزمایش��گاهی�منجر�به�کاهش��9درصدی�
در�فعالی��ت�آمین�زدای��ی�در�ای��ن�ش��یرابه�ها�گردی��د�
)McIntosh�et�al.,�2003(.�در�آزمایش��ی�دیگ��ر�ک��ه�
توس��ط��Newboldو�هم��کاران�)2004(�انج��ام�ش��د،�
مص��رف�روزانه��110میلی�گرم�از�مخلوط�اس��انس�های�
گیاه��ی�در�گوس��فندان�باع��ث�کاه��ش��25درص��دی�
فعالیت�آمین�زدایی�در�ش��کمبه�ش��د.�در�مطالعات�بعدی،�
مکینت��اش�و�هم��کاران�)2003(�مش��اهده�کردن��د�که�
مخلوط��ی�از�اس��انس�های�گیاه��ی�می�توانن��د�رش��د�
س��ویه�هایی�از�باکتری�ه��ا�ک��ه�مقدار�زی��ادی�نیتروژن�
آمونیاک��ی�تولید�می�کنند�را�محدود�کند.�در�آزمایش��ات�
دیگر،�زمانی�که�اسانس�های�گیاهی�را�به�محیط�کشت�
پیوسته�آزمایشگاهی�به�میزان�های��50�،5�،1/5و��500
میلی�گرم�در�هر�لیتر�محیط�ش��کمبه�در�اس��یدیته�ثابت�
)6/4(�اضافه�کردند،�مشاهده�نمودند�که�این�مخلوط�در�
تغییر�متابولیسم�نیتروژن�در�شکمبه�بی�تأثیر�است.�علت�
مؤثر�نبودن�مخلوطی�از�اس��انس�های�گیاهی�در�چنین�
مطالعاتی�احتمااًل�مربوط�به�کافی�نبودن�مقدار�اس��انس�
اس��تفاده�ش��ده�در�آزمایش�و�عدم�توانایی�آن�در�تغییر�
جمعیت�میکروبی�ش��کمبه�است.�مکینتاش�و�همکاران�
)2003(�گ��زارش�کردن��د�ب��رای�آن�که�اس��انس�های�
گیاه��ی�بتوانن��د�رش��د�برخ��ی�از�باکتری�ه��ای�غالب�
ش��کمبه،�مانند�باکتری�هایی�که�مقدار�زیادی�نیتروژن�
آمونیاکی�تولید�می�کنند�را�محدود�س��ازند،�باید�حداقل�
ب��ه�مق��دار��40میلی�گرم�در�هر�لیتر�اس��تفاده�ش��وند.�به�
عبارت�دیگر،�اثرات�اسانس�های�گیاهی�خاص�بر�روی�
تجزیه�پذیری�پروتئین�در�شکمبه�انتخابی�بوده�و�بیشتر�
تح��ت�تأثی��ر�اث��رات�مش��خص�منب��ع�پروتئی��ن�ب��ا�

تجزیه�پذیری�سریع�در�شکمبه�قرار�می�گیرد.
محققی��ن�بی��ان�کرده�ان��د�که�ب��رای�مش��اهده�اثرات�
مخلوطی�از�اس��انس�های�گیاهی�بر�متابولیسم�نیتروژن�
در�شکمبه،�یک�دوره��2۸روزه�عادت�پذیری�الزم�است.�
اثرات�بر�روی�متابولیس��م�نیتروژن�در�ش��کمبه،�بس��یار�

متفاوت�بوده�که�دالیل�آن،�نوع�اسانس�گیاهی�استفاده�
ش��ده،�ترکیب��ات�و�می��زان�مصرف�آن�ها�ب��ود.�افزودن�
�0/22میلی�گرم�س��ینامون�از�اس��انس�گیاهی�دارچین�
)که�شامل��59درصد�سینامالدئید�است(�در�یک�سیستم�
بس��ته�آزمایش��گاهی�کشت�پیوسته�با�اس��یدیته�ثابت،�
باعث�تغییر�در�غلظت�نیتروژن�آمونیاکی�نشد،�اما�سبب�
افزای��ش�در�نیت��روژن�پپتی��دی�و�کاهش�چش��مگیر�در�
نیتروژن�اس��ید�آمینه�ای�گردید�که�ثابت�می�کند�فعالیت�
تجزیه�پپتیدی،�محدود�ش��ده�اس��ت.�به�هر�حال،�کاهش�
غلظت�نیتروژن�آمونیاکی�در�ش��کمبه�همراه�با�کاهش�
غلظ��ت�اس��یدهای�چ��رب�فرار�ب��ود�و�ای��ن�فرضیه�را�
پیش��نهاد�می�کند�که�تخمیر�کلی�خوراک�دچار�کاهش�
ش��ده�اس��ت.�اف��زودن��2/2میلی�گ��رم�اس��انس�جوانه�
میخ��ک�)ک��ه�دارای��۸5درصد�ایوجینول�اس��ت(�در�هر�
لیتر�محیط�کش��ت�پیوس��ته،�باعث�کاهش�قابل�توجه�
)ح��دود��۸0درص��د(�تخمیر�میکروبی�ش��ده�و�در�نتیجه،�
غلظ��ت�نیت��روژن�پپتیده��ای�بزرگ�به�ش��دت�کاهش�
یاف��ت،�ام��ا�غلظت�نیتروژن�آمونیاک��ی�تحت�تأثیر�قرار�
نگرفت�و�این�فرضیه�پیشنهاد�گردید�که�اسانس�گیاهی�
جوان��ه�میخک،�باعث�کاهش�فعالی��ت�پپتیدوالیتیکی�
میکروب�های�ش��کمبه�می�ش��ود.�در�آزمایش��ی�که�در�
محی��ط�بس��ته�آزمایش��گاهی�و�ب��ه�مدت��24س��اعت�
انکوباس��یون�انجام�ش��د،�با�اس��تفاده�از�اسانس�گیاهی�
مرزنج��وش�و�همچنی��ن�ترکیب�اصلی�این�اس��انس�به�
نام�کارواکرول�)هر�دو�به�میزان��3هزار�میلی�گرم�در�هر�
لیت��ر�محی��ط(،�در�ه��ر�دو�تیمار،�کاهش�غلظت�نیتروژن�
آمونیاک��ی�را�مش��اهده�ک��رده�و�نتیج��ه�گرفتن��د�ک��ه�
کارواک��رول،�م��اده�مؤثره�اس��انس�مرزنجوش�و�عامل�
ایجاد�فعالیت�ضدمیکروبی�این�اس��انس��ش��د.�در�سطوح�
پایین�ت��ر�مص��رف�)�5ت��ا��50میلی�گ��رم�در�لیتر(،�تیمول�
اثری�بر�روی�متابولیس��م�نیتروژن�نداش��ت.�در�س��طوح�
باالت��ر،�مص��رف�تیم��ول�)�500تا��5ه��زار�میلی�گرم�در�
لیت��ر(�نتای��ج�متناقض��ی�به�دس��ت�آمد�که�ب��ه�روش�و�

تکنیک�آزمایشگاهی�به�کار�رفته�ارتباط�داشت.

اث���ر ب���ر روی تولید اس���یدهای چرب 
فرار

افزایش�تولید�اسیدهای�چرب�فرار�و�تغییر�نسبت�آن�ها�
با�یکدیگر�مثل�افزایش�تولید�پروپیونات�و�کاهش�تولید�
اس��تات�و�همچنی��ن�کاه��ش�تولید�مت��ان�در�اثر�فرایند�
تخمیر،�توس��ط�اس��انس�های�گیاهی�ممکن�اس��ت�به�
لحاظ�انرژیتیک�مطلوب�باشد.�محققین�مشاهده�کردند�
ک��ه�اف��زودن��1/5میلی�گ��رم�از�مخلوط�اس��انس�های�
گیاه��ی،�ب��دون�آن�ک��ه�اثری�بر�نس��بت�های�تک�تک�
اس��یدهای�چرب�فرار�بگذارد،�باعث�افزایش�تولید�کل�
آن�ه��ا�ش��د�و�ای��ن�آزمایش�در�یک�سیس��تم�پیوس��ته�

آزمایشگاهی�و�در��pHثابت�انجام�شد.
اث��رات�اس��انس�های�گیاهی�خال��ص�و�ترکیبات�اصلی�
آن�ها�روی�غلظت�کل�اسیدهای�چرب�فرار،�بستگی�به�
مقدار�مصرف�آن�ها�دارد.�در�تحقیقات�مختلف،�تعدادی�
اس��انس�گیاهی�)بادیان�روم��ی،�عرعر،�فلفل،�دارچین،�
میخک،�ش��وید،�س��یر،�زنجبیل،�مرزنجوش�و�چای(�و�
تع��دادی�ه��م�ترکیب��ات�مؤثره�آن�ها�)آنیت��ول،�بنزیل،�
سالیس��یالت،�کارواک��رول،�کارون،�س��ینامالدئید�و�
ایوجینول(�برای�بررسی�اثرات�آن�ها�بر�روی�شکمبه�در�
سطوح��300�،30�،3و��3000میلی�گرم�در�هر�لیتر�برای�
مدت��24س��اعت�انکوباس��یون�در�محیط�تخمیر�مورد�
بررس��ی�قرار�گرفت.�در�س��طوح�مصرف�پایین�)�3میلی�
گ��رم�در�لیت��ر(�و�متوس��ط�)�30میلی�گ��رم�در�لیتر(،�هیچ�
یک�از�اس��انس�های�گیاهی�یا�ترکیبات�آنان�اثری�روی�
غلظت�اس��یدهای�چرب�فرار�نداش��تند؛�اما�در�س��طوح�
مص��رف�ب��اال�)�300و��3000میلی�گ��رم�در�لیت��ر(،�اکثر�
ترکیبات�مورد�آزمایش�باعث�کاهش�اس��یدهای�چرب�
فرار�ش��دند.�کاهش�در�تولید�کل�اس��یدهای�چرب�فرار�
ممکن�اس��ت�انعکاس��ی�از�کاهش�تخمیرپذیری�جیره�
باش��د�و�ب��ه�ط��ور�کل��ی�این�مس��ئله�از�نظ��ر�تغذیه�ای�
نامطل��وب�اس��ت؛�چرا�که�اس��یدهای�چ��رب�فرار،�منبع�
اصلی�انرژی�قابل�متابولیس��م�برای�نش��خوارکنندگان�

محسوب�می�شوند.
تعدادی�از�مطالعات�آزمایش��گاهی�نش��ان�داده�است�که�
برخی�از�اس��انس�های�گیاهی�و�ترکیبات�مؤثره�آن�ها�با�
تغییر�الگوی�تولید�اس��یدهای�چرب�فرار�به�س��مت�تولید�
پروپیونات�بیشتر�و�استات�کمتر،�تغییرات�مطلوبی�را�در�
تخمیر�ش��کمبه�ای�ایجاد�می�کنند.�اس��انس�سیر�باعث�
کاهش�س��هم�تولید�اس��ید�استیک�و�افزایش�تولید�اسید�
پروپیونی��ک�و�بوتیریک�می�گردد.�برخی�مطالعات�دیگر�
مش��خص�کرد�که�استفاده�از�برخی�اسانس�های�گیاهی�
و�ترکیب��ات�مؤثره�آن��ان�باعث�ایجاد�تغییرات�نامطلوب�
در�نسبت�تولید�اسیدهای�چرب�فرار�می�شود؛�به�عنوان�
مثال�در�س��طح�مصرف��500میلی�گرم�در�لیتر،�تیمول�
باع��ث�کاه��ش�کل�اس��یدهای�چ��رب�ف��رار�تولیدی�و�
افزایش�سهم�استات�تولیدی�و�کاهش�سهم�پروپیونات�
تولیدی�ش��د.�ممکن�اس��ت�اثر�اس��انس�های�گیاهی�بر�
الگوی�تولید�اس��یدهای�چرب�فرار�در�ش��کمبه،�وابسته�
ب��ه�جی��ره�و��pHباش��د؛�به�عنوان�مث��ال�در��pHبرابر�7،�
س��ینامالدئید�و�فلفل،�باعث�افزایش�نس��بت�اس��تات�به�
پروپیون��ات�ش��دند؛�در�حالی�ک��ه�در��pHبرابر�5،�موجب�

کاهش�این�نسبت�شدند.

اثر بر تولید متان
از�دست�رفتن�انرژی�به�شکل�متان�در�گاوها�
در�ح��دود��2ت��ا��12درصد�انرژی�خام�اس��ت.�بر�اس��اس�
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گزارش�س��ازمان�خوار�و�بار�جهانی،�دام�ها�در�انتش��ار�گاز�
مت��ان�در�جه��ان�به�می��زان��37درصد�س��هیم�بوده�که�
قس��مت�عمده�آن�از�تخمیر�روده�ای�نش��خوارکنندگان�
حاصل�می�ش��ود.�محققین�به�هنگام�اس��تفاده�از�سطوح�
�100�،50و��200میلی�گرم�تیمول�در�لیتر�محیط�کشت�
در��24س��اعت�انکوباس��یون�با�مخلوطی�از�باکتری�ها،�
هیچ�تغییری�را�در�غلظت�متان�تولیدی�گزارش�نکردند.�
با�این�وجود�در�سطوح�باالتر�مصرف�)�400میلی�گرم�در�
لیتر(،�تیمول�به�شدت�باعث�کاهش�تولید�متان�شد،�اما�
همزم��ان�غلظت�اس��تات�و�پروپیون��ات�کاهش�یافت.�
اس��انس�س��یر�و�دی�آلیل�دی�س��ولفید�به�ش��دت،�تولید�
مت��ان�را�کاه��ش�دادن��د�)به�ترتی��ب��74و��69درصد(�اما�
قابلی��ت�هض��م�و�کل�تولید�اس��یدهای�چ��رب�فرار�هم�

کاهش�یافت.

اثر اسانس های گیاهی بر عملکرد
در�گاوه��ای�ش��یرده�ای�که�روزان��ه��1گرم�از�
مخل��وط�اس��انس�های�گیاه��ی�دریاف��ت�ک��رده�بودند�
)مع��ادل��42میلی�گ��رم�در�هر�کیلوگرم�ماده�خش��ک(،�
افزایش�ماده�خشک�مصرفی�گزارش�شده�است.�تغذیه�
روزانه��5گرم�اس��انس�س��یر�)معادل��245میلی�گرم�در�
ه��ر�کیلوگ��رم�ماده�خش��ک�مصرف��ی(�و�روزانه��2گرم�

اس��انس�ت��وت�کوه��ی�)مع��ادل��9۸میلی�گ��رم�در�هر�
کیلوگ��رم�م��اده�خش��ک(�به�گاوهای�ش��یرده،�اثری�بر�
روی�ماده�خش��ک�مصرفی،�تولید�ش��یر�و�ترکیبات�آن�
نداش��ت.�در�مطالعه�بر�روی�گاو�ش��یری�تغذیه�ش��ده�به�
میزان�روزانه��1گرم�س��ینامالدئید�)معادل��43میلی�گرم�
در�هر�کیلوگرم�ماده�خش��ک�مصرفی(،�تغییری�در�ماده�
خش��ک�مصرفی،�تولید�ش��یر�و�ترکیبات�آن�دیده�نش��د.�
گزارش�شده�است�که�افزودن�سینامالدئید�یا�کارواکرول�
ب��ه�می��زان��200میلی�گ��رم�در�ه��ر�کیلوگ��رم�جیره�به�
خ��وراک�ب��ر�پای��ه�ج��و�ی��ا�ذرت،�اثری�بر�ماده�خش��ک�
مصرف��ی،�رش��د،�ب��ازده�غذایی،�خصوصیات�الش��ه�و�
کیفیت�گوش��ت�بره�های�در�حال�رش��د�نداش��ت.�تنها�
مطالعات�اندکی،�اثرات�اس��انس�های�گیاهی�و�ترکیبات�
اصل��ی�آن�ه��ا�را�بر�روی�ترکیب�اس��یدهای�چرب�ش��یر�
گ��زارش�کرده�اند.�اضافه�کردن�روزانه��750میلی�گرم�از�
مخلوط�اس��انس�های�گیاهی�به�جیره�گاوهای�ش��یری،�
الگوی�اس��یدهای�چرب�ش��یر�را�تحت�تأثیر�قرار�نداد.�با�
ای��ن�ح��ال،�افزودن�مقادیر�بیش��تر�مانند�روزانه��2گرم�از�
ای��ن�ترکی��ب�باعث�باال�رفتن�محتوای�اس��ید�لینولئیک�
م��زدوج�ش��یر�گردی��د.�داده�ه��ای�آزمایش��گاهی�بیان�
می�کنند�که�ممکن�اس��ت�برخی�از�اس��انس�های�گیاهی�
ب��ه�صورت�انتخاب��ی،�جمعیت�باکتری�ه��ای�درگیر�در�

فرآیند�بیوهیدروژناس��یون�اسیدهای�چرب�غیر�اشباع�را�
محدود�س��اخته�که�ممکن�اس��ت�سبب�باال�رفتن�غلظت�
اس��ید�لینولئی��ک�م��زدوج�در�محصوالت�دامی�ش��وند.�
تقریبًا�داده�ای�در�رابطه�با�اثر�تغذیه�اسانس�های�گیاهی�

بر�ترکیب�چربی�گوشت�موجود�نیست.

1-�محیطی�اصل،�م.،�میمندی�پور،�1.،�حس��ینی،�س.ع.�و�مهدوی.�ع.�
13۸9.�کتاب�گیاهان�دارویی�در�تغذیه�دام�و�طیور.

 2-Benchar, C., Petit, H.V., Berthiaume, R. and 
Chouinard, P.Y. 2007. Effects of essential oils on 
digestion, ruminal fermentation, milk production, 
and milk composition in dairy cows fed alfalfa 
silage or corn silagre. Journal of Dairy Science. 
90: 886-897.
3- Benchaara, C., Calsamigliab, S., Chavesa, A.V., 
Frasera, G.R., Colombattod, D., McAllisterc, T.A. 
and Beaucheminc, K.A. 2008. A review of 
plant-derived essential oils in ruminant nutrition 
and production. Animal Feed Science and 
Technology 145: 209–228.
4- McIntosh, F. M., Williams, P., Losa, R., Wallace, 
R. J. and Beever, D. A. 2003.
Effects of Essential Oils on Ruminal 
Microorganisms and Their Protein Metabolism. 
Applied and Environmental Microbiology. p: 
5011-5014.
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چکیده:
صنعت�پرورش�گوسفندان�شیری،�بخش�مهمی�از�صنعت�پرورش�و�نگهداری�نشخوارکنندگان�کوچک�است.�در�یک�برنامه�پرورش�گوسفند،�عالوه�بر�استفاده�از�پشم�
و�گوشت،�شیر�گوسفند�را�می�توان�به�محصوالت�لبنی�با�کیفیت�مانند�پنیر�و�شیر�خشک�تبدیل�کرد�و�منافع�اقتصادی�باالیی�را�برای�مشاغل�داخلی�و�خارجی�به�ارمغان�
آورد.�با�افزایش�عالقه�به�مصرف�ش��یر�گوس��فند،�که�دارای�ارزش�غذایی�فوق�العاده�ای�می�باش��د،�مصرف�کنندگان�نیز�دریافته�اند�که�ارزش�غذایی�ش��یر�گوس��فند�از�ش��یر�بز�و�
گاو�باالتر�اس��ت؛�با�درصد�چربی،�پروتئین�و�مواد�معدنی�باالتر�که�فرصت�مناس��بی�برای�توس��عه�صنعت�تولید�و�فرآوری�ش��یر�گوس��فند�را�فراهم�می�کند.�در�این�بررس��ی،�
برخی�از�نژادهای�گوس��فند�ش��یرده�پرتولید�دنیا�معرفی�ش��ده�و�مورد�بررس��ی�قرار�می�گیرد�و�ارزش�غذایی�ش��یر�گوس��فند�را�با�ش��یر�س��ایر�نشخوارکنندگان�مقایسه�می�کند.�
عالوه�بر�این،�ژن�های�مؤثر�بر�شیردهی�یا�رشد�غدد�پستانی�مانند�SCD�،SLC2A2�،CSN2،�و��SOCS2که�در�مطالعات�اخیر�شناسایی�شده�اند�و�به��طور�قابل�توجهی�
بر�تولید�شیر�و�ترکیب�شیر�تأثیر�می�گذارند،�مورد�بحث�قرار�خواهند�گرفت.�برای�ژن��SLC2A2که�به�عنوان�یک�حامل�مهم�امالح�برای�انتقال�مواد�مولکولی�کوچک�
از�خون�به�ش��یر�و�ژن�جهش�یافته��SOCS2به�عنوان�ش��اخص�ورم�پس��تان�عمل�می�کند،�عالوه�بر�این،�ژن��های�دیگری�نیز�شناس��ایی�ش��ده�اند�که�با�صفات�ش��یر�مرتبط�
هس��تند�که�در�این�مقاله�معرفی�خواهند�ش��د.�مرور�برخی�از�نظرات�محققین�در�مورد�توس��عه�صنعت�ش��یر�و�فرآوردهای�لبنی�حاصل�از�ش��یر�گوس��فند�در�آینده�در�بخش�
پایانی�متن�ارائه�خواهد�ش��د.�اگرچه�تحقیقات�در�مورد�فاکتورهای�ژنتیکی�مؤثر�بر�تولید�و�ترکیب�ش��یر�گوس��فند�در�س��ال��های�اخیر،�پیش��رفت��هایی�داش��ته،�اما�هنوز�راه�

زیادی�در�پیش�است.

مروریبرآخرینیافتههایمربوط
بهژنهایمؤثربرتولیدوترکیباتشیرگوسفندانشیرده

رمضانعلی عزیزی
عضوهیئتعلمیمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانمرکزی
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مقدمه
گوس��فندها�تقریبا�11�ًهزار�س��ال�پیش�در�آس��یای�جنوب�غربی�اهلی�ش��دند�و�
اکنون�در�سراس��ر�جهان�برای�اس��تفاده�از�گوش��ت،�پش��م�و�ش��یر�پرورش�داده�می�شوند.�
حدود��2200میلیون�گوس��فند�و�بز�در�سراس��ر�جهان�و�در�مجموع��106نژاد�گوس��فند�
وجود�دارد�که��20/۸درصد�عمدتاً�نژادهای�ش��یرده�هس��تند�]1[.��9نژاد�اصلی�گوس��فند�
ش��یرده�وجود�دارد�که�عمدتاً�در�کش��ورهای�مدیترانه�ای�و�اروپایی�پراکنده�ش��ده�اند�و�دو�
سوم�جمعیت�جهانی�گوسفندان�شیری�را�شامل�می�شوند�]1[.�از�اهلی�سازی�تا�رسیدن�
به�الگوی�تمایز�فعلی،�گونه�های�اهلی�تحت�تأثیر�عوامل�زیادی�مانند�مهاجرت،�انزوا،�و�
درون�گرایی�قرار�گرفته�اند.�این�ها�منجر�به�تعداد�بس��یار�زیادی�از�نژادهای�گوس��فند�در�
سراس��ر�جهان�ش��ده�اس��ت�]2[.�حجم�زیادی�از�گوسفندهای�شیری�در�نواحی�مدیترانه�و�
دریای�سیاه�پراکنده�هستند؛�بنابراین�صنعت�تولید�شیر�گوسفند�عمدتاً�در�بخش��هایی�از�
اروپا،�غرب�آس��یا�و�کش��ورهای�آفریقایی�مانند�فرانس��ه،�یونان،�ایتالیا،�اس��پانیا،�اسرائیل،�
ترکیه�و�غیره�متمرکز�اس��ت.�برخی�از�نژادهای�گوس��فند�ش��یرده�مانند�نژادهای�گوسفند�
فریزن�شرقی،�ساردا،�الکن،�التکس�و�گوسفند�نژاد�آصف،�همگی�از�نژادهای�گوسفند�
ش��یرده�پرتولید�ش��ناخته�ش��ده�در�جهان�هستند�]3[.�گزارش�های�قبلی�نشان�می�دهد�که�
ش��یر�گوس��فند�دارای�ترکیبات�چربی،�پروتئین،�الکتوز،�خاکس��تر�و�کل�مواد�جامد�غیر�
چ��رب�اس��ت�ک��ه�ارزش�غذایی�باالت��ری�دارد�و�می�توان�آن�ها�را�ب��ه�فرآورده�های�لبنی�
خوشمزه�و�فرآورده�های�فرعی�تبدیل�کرد.�همچنین�قیمت�فرآورده��های�شیر�گوسفند،�
دو�تا�س��ه�برابر�فرآورده��های�ش��یر�گاو�اس��ت�و�این�مزایا،�ارزش�اقتصادی�باالیی�را�برای�

بنگاه��ها�به�همراه�خواهد�داشت�]4[.
برای�همه�گونه��های�ش��یرده،�تولید�و�ترکیبات�ش��یر�عمدتاً�توس��ط�عوامل�ژنتیکی،�مواد�
مغذی�و�شرایط�زندگی�تعیین�می�شود�]5،6[.�عوامل�ژنتیکی�تولید�شیر�یا�ترکیب�شیر�را�
به�میزان��های�مختلفی�تحت�تأثیر�قرار�می�دهند.�در�این�مقاله،�برخی�از�ژن��های�مؤثر�بر�
عملکرد�ش��یر�گوس��فند�به�دلیل�عملکرد�قابل�توجه�آن�ها�مورد�بحث�قرار�می�گیرد.�با�
توجه�به�عالقه�روزافزون�به�تحقیقات�ش��یر�گوس��فند�برای�بهبود�صفات�تولید�ش��یر،�
ه��دف�ای��ن�بررس��ی،�خالصه�ک��ردن�مقاالت�و�منابع�علمی�موجود�در�مورد�تولید�ش��یر�
گوس��فند�و�یافتن�برخی�از�ژن�های�مفید�و�جالب�با�توجه�ویژه�به�یافته�های�اخیر�اس��ت.�
عالوه�بر�این،�چشم�انداز�بهبود�تولید�شیر�گوسفند�به�منظور�ارتقای�توسعه�آینده�صنعت�
گوسفند�شیرده�ارائه�خواهد�شد.�در�سال�های�آتی،�عوامل�ژنتیکی�مؤثر�بر�صفات�تولید�
گوس��فند�ش��یرده�با�استفاده�از�روش�های�ژنومی�و�رونویسی�برای�توضیح�مکانیسم�های�
تولید�ش��یر،�بس��یار�ضروری�خواهد�بود.�کس��ب�اطالعات�بیش��تر�در�مورد�مبنای�ژنتیکی�
تولید�شیرگوس��فندان�ش��یری�می�تواند�به�محققان�کمک�کند�تا�روش��هایی�را�برای�حل�
مش��کل�تولید�کم�ش��یر�گوس��فند�بیابند�و�در�نتیجه�به�تولید،�توزیع�و�مصرف�بیش��تر�شیر�

گوسفند�توسط�مردم�کمک�کنند.

نژادهای معروف گوسفند شیرده در جهان
)East Friesian Sheep( فريزين شرقی�

گوس��فندان�ش��یری�بیش��تر�در�مناطق�خش��ک�و�گرم�با�علوفه�فراوان�پراکنده�ش��ده�اند�و�
محیط��های�مختلف�باعث�پرورش�نژادهای�مختلف�گوسفند�شیرده�شده�است.�گوسفند�
فریزن�ش��رقی،�بومی�ش��مال�ش��رقی�آلمان�اس��ت�و�در�حال�حاضر�بهترین�گونه�گوسفند�
شیرده�در�جهان�است�]7[.�استان�فریزین،�زادگاه�گاوهای�هلشتاین�و�گوسفندان�فریزن�
ش��رقی�اس��ت.�این�دو�نژاد،�هر�دو�باالترین�تولید�ش��یر�را�در�بین�نش��خوارکنندگان�در�
جهان�دارند.�در�سراسر�جهان،�نیوزلند�و�استرالیا،�بیشترین�تعداد�گوسفند�شیرده�فریزن�
ش��رقی�و�بهترین�عملکرد�تولید�ش��یر�را�دارند�]۸[.�دوره�ش��یردهی�آن�تقریبا�230�ًروز�با�
تولید�ش��یر�500-�700کیلوگرم�در�یک�دوره�ش��یردهی�به�طول�می�انجامد�]9[.�گوس��فند�
فریزن�ش��رقی،�یک�نژاد�گوس��فند�ش��یرده�پرتولید�اس��ت�که�از�طریق�مدیریت�مناسب،�

تغذیه�خوب�و�بهبود�ژنتیکی�تولید�ش��ده�و�به�بس��یاری�از�کش��ورها�صادر�ش��ده�اس��ت.�به�
دلیل�عملکرد�خوب�تولید�شیر�و�گوشت،�والد�نر�همیشه�به�منظور�بهبود�نژادهای�محلی�
در�کش��ورهای�مختلف�وارد�می�ش��د.�تا�به�امروز،�این�کش��ورها�نژادهای�گوس��فند�شیرده�

مربوطه�را�نیز�توسعه�داده�اند�که�برای�شرایط�محلی�مناسب�است�]10[.

)Lacaune Sheep( الکن�
نژاد�الکن�از�منطقه��Roquefortدر�جنوب�فرانس��ه�پرورش�داده�می�ش��ود.�این�نژاد،�
یکی�از�نژادهای�اصلی�گوسفند�شیرده�در�کشور�فرانسه�است�و�در�طی��40سال�گذشته�
برای�تولید�شیر�انتخاب�شده�است�و�در�حال�حاضر،�یک�نژاد�گوسفند�شیرده�بسیار�مهم�
در�سراس��ر�جهان�اس��ت�]11[.�میش��های�الکون�ش��یری�با�مواد�جامد�باالتر�اما�با�حجم�
کمِی�کمتر�از�میش��های�فریزین�ش��رقی�تولید�می�کنند.�ش��یر�تولید�ش��ده�از�الکن�به�پنیر�
معروف��Roquefortتبدیل�ش��د�]12[.�در�ایاالت�متحده،�گوس��فند�فریزن�ش��رقی�و�
الکون�اغلب�برای�ایجاد�نژادهای�شیرده�جدید�که�شیر�با�کیفیت�باالتر�تولید�می�کنند،�
تالقی�داده�می�شوند.�در�طول�دوره�شیردوشی�دستی،�متوسط�تولید�شیر�این�حیوانات،�
تنها�حدود��70لیتر�در�هر�میش�در�هر�دوره�ش��یردهی�بود.�در�دهه�1990،�تولید�ش��یر�در�
طول�طرح�اصالح�نژاد�الکن�چهار�برابر�ش��د�و�به��2۸0لیتر�در�س��ال�رس��ید�]13،14[.�
امروزه،�با�تالش�و�یک�برنامه�گزینش��ی�س��ختگیرانه�در�مقیاس�بزرگ�که�توس��ط�یک�
آژانس�دولتی�فرانس��ه�س��ازماندهی�ش��ده�اس��ت�]15[،�گوسفند�الکن�به�یکی�از�بهترین�
نژاده��ای�گوس��فند�تولیدکنن��ده�ش��یر�با�تولید�ش��یر�400-�500کیلوگ��رم�در�یک�دوره�

شیردهی�تبدیل�شده�است.

)Sarda Sheep( ساردا�
گوس��فند�س��اردا،�یک�گوس��فند�اهلی�کش��ور�ایتالیا�و�همچنین�یک�نژاد�گوسفند�شیرده�
معروف�در�سراس��ر�جهان�اس��ت.�همچنین�با�نام��های�دیگری�مانند�کالیاری�و�گوس��فند�
ساردینیا�نیز�شناخته�می�شود.�این�نژاد،�بومی�جزیره�ساردینیا�است�و�در�سرتاسر�ایتالیا�و�
س��ایر�کش��ورهای�مدیترانه�ای�به�ویژه�در�تونس�پرورش�داده�می�ش��ود.�در�حال�حاضر�
گوس��فند�س��اردا،�یکی�از�بهترین�نژادهای�گوس��فند�ایتالیایی�برای�تولید�ش��یر�گوسفند�
محسوب�می�شود.�در�ایتالیا،�بیشتر�از�شیرحیوانات�نشخوارکننده�برای�تهیه�پنیر�پکورینو�
ساردا�استفاده�می�شود�که�در�کشورهای�اروپایی�بسیار�محبوب�است�و�ساردینیا،�یکی�از�
تأمین�کنندگان�اصلی�شیر�گوسفند�در�جنوب�اروپا�است�که�بیش�از�سه�میلیون�گوسفند�
س��اردا�در�آنجا�پراکنده�هس��تند�]16[.�متوس��ط�تولید�ش��یر�در�روز�گوس��فند�س��اردا��1/5
کیلوگرم�در�روز�و�میانگین�مقدارچربی�و�پروتئین�به�ترتیب��6/35و��5/32درصد�اس��ت�
]16[.�مقدار�کل�تولید�ش��یر،�در�یک�دوره�ش��یردهی�به�طور�متوس��ط�به��376کیلوگرم�

می�رسد�]17[.

)Latxa Sheep( التکس�
گوسفند�التکس،�گوسفند�اهلی�کشور�اسپانیا�است.�این�یک�نژاد�گوسفند�شیرده�است�
که�عمدتاً�برای�تولید�ش��یر�در�منطقه�بومی�خود�پرورش�می�یابد.�این�گوس��فندها�بیش��تر�
در�کش��ور�باس��ک�و�ناوارا�پراکنده�هس��تند.�ش��یر�تولیدی�این�نژاد�بسیار�با�کیفیت�است�و�
ش��یر�خام�این�گوس��فند�اغلب�برای�تولید�پنیر��Roncalاس��تفاده�می�شود.�از�سال�19۸2،�
یک�طرح�اصالح�نژاد�برای�گوسفند�التکس�بر�اساس�ثبت�رکورد�تولید�شیر�در�مجتمع�
بزرگ��ی�از�م��زارع�پ��رورش�گوس��فند�]1۸[�اجرا�ش��د�که�منجر�به�بهب��ود�پایه�ژنتیکی�در�
ارتقای�تولید�ش��یر�گوس��فند�التکس�ش��د.�در��40س��ال�گذشته،�گوسفند�التکس�به�طور�
س��نتی�با�ژنتیک�کمی�و�روش��های�اصالحی�مدرن�انتخاب�ش��ده�اس��ت،�یک�برنامه�
بهبود�ژنتیکی�برای�این�نژاد�در�سال��19۸1انجام�شد�]19،20[.�در�ابتدا�هدف،�افزایش�
تولید�ش��یر�به�منظور�بهبود�س��ودآوری�گله��ها�بود.�بعدها،�ترکیبات�ش��یر�و�کیفیت�شیر�نیز�
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به�همراه�مقاومت�در�برابر�برخی�بیماری��ها�در�معیارهای�برنامه�انتخاب�قرار�گرفت.�این�
برنامه�ها،�گوسفند�التکس�را�ارتقا�داد�و�منجر�به�بهبود�صفات�خاصی�شد�]21[�و�اکنون�

تولید�شیر�روزانه�گوسفند�التکس�به��2/69کیلوگرم�در�روز�می�رسد.

)Awassi Sheep( آواسی�
در�حال�حاضر�گوس��فندهای�ش��یرده�آواس��ی�عمدتاً�در�مناطق�خاورمیانه�پراکنده�شده�اند�
که�معمواًل�برای�تولید�شیر،�گوشت�و�پشم�پرورش�داده�می�شوند�]22[.�گوسفند�آواسی�
از�طریق�انتخاب�سیستماتیک�در�اسرائیل�به�دست�آمد�که�دوره�شیردهی�آن�ها�به��214
روز�می�رس��د�و�تولید�ش��یر�در�هر�دوره�ش��یردهی�امروزه�تقریبا�500�ًکیلوگرم�است�]23[.�
تولید�شیر�تا�زمانی�که�در�هفته�سوم�شیردهی�به�اوج�خود�برسد،�افزایش�می�یابد؛�سپس�
ش��روع�به�کاهش�می�کند.�ویژگی�بارز�این�نژاد،�تحمل�دماهای�ش��دید�و�ش��رایط�فقر�
غذای��ی�اس��ت�]24[.�در�ط��ی�قرن�ه��ا�پرورش�و�انتخاب�طبیعی،�ام��روزه�به�بهترین�نژاد�
تولید�ش��یر�در�خاورمیانه�تبدیل�ش��ده�اس��ت.�بهبود�ژنتیکی�و�برنامه��های�انتخاب�برای�
گوسفند�آواسی،�منجر�به�توسعه�نژادهای�بهبود�یافته�آواسی،�مانند��Afec�Awassiبا�
انتقال�ژن��FecB�Booroolaبه�نژادهای�آواس��ی�ش��ده�اس��ت.�در�حال�حاضر،�گوسفند�
بهبود�یافته�آواسی�با�تولید�باالترین�حجم�شیر،�با�باالترین�نرخ�باروری�و�دوقلوزایی�در�

مقایسه�با�جمعیت��های�قبلی�ایجاد�شده�است�]25[.

)Assaf Sheep( آصف�
گوس��فند�ش��یرده�آصف،�یک�نژاد�گوس��فند�اهلی�اس��ت�که�در�اس��رائیل�پرورش�داده�
می�ش��ود.�محققان�س��ازمان�تحقیقات�کشاورزی�اسرائیل،�پروژه�بهبود�را�در�سال��1955
با�هدف�بهبود�باروری�نژاد�گوس��فند�آصف�آغاز�کردند.�گوس��فند�آصف،�ترکیبی�از��3/۸
خون�فریزن�ش��رقی�و��5/۸خون�آواس��ی�اس��ت�]26[.�به�عنوان�یک�گوس��فند�دو�منظوره�
هم�برای�تولید�گوش��ت�و�هم�برای�تولید�ش��یر�پرورش�داده�می�ش��ود،�اما�آن�ها�عمدتًا�
برای�تولید�ش��یر�پرورش�داده�می�ش��وند.�گوس��فند�ش��یرده�آصف�در�طول�دوره�شیردهی�
�170تا��200روزه�300-�400کیلوگرم�ش��یر�تولید�می�کند�]27[.�در�اس��پانیا،�عمدتاً�در�
مناط��ق�کاس��تیال�و�لئ��ون�پ��رورش�می�یاب��د�که�جمعیت�آن�اکنون�ب��ه��900هزار�رأس�
می�رس��د�و��95درصد�ش��یر�گوس��فند�آصف�برای�تولید�و�فرآوری�پنیر�مرغوب�اس��تفاده�
می�ش��ود�که��70درصد�پنیر�تولید�ش��ده�به�کش��ورهای�دیگر�صادر�می�شود.�این�گوسفند�
ش��یرده،�یکی�از�نژادهای�مهم�گوس��فند�ش��یرده�در�اسپانیا�و�مناطق�مدیترانه�ای�است�که�
به�دلیل�ویژگی��های�تولیدی�خوب�آن�به�بس��یاری�از�کش��ورهای�دیگر�صادر�ش��ده�است�

]2۸[.�در�جدول�1،�برخی�از�صفات�شیر�نژاد�گوسفندان�شیرده�آورده�شده�است.

جدول 1. عملکرد تولید شیر گوسفندان نژاد فریزن شرقی، الکان، ساردا، التکس، آواسی و آصف.
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در�جدول��1مش��اهده�می�ش��ود�که�گوس��فند�فریزن�شرقی،�بیشترین�تولید�شیر�و�گوسفند�
س��اردا،�کمترین�تولید�ش��یر�را�در�هر�دوره�ش��یردهی�دارند.�گوس��فند�فریزن�ش��رقی،�
طوالنی�ترین�روز�شیردهی�و�گوسفند�التکس�کوتاه�ترین�روز�شیردهی�را�دارند.�همچنین�
گوس��فند�آواس��ی،�بیش��ترین�تولید�شیر�در�روز�و�بیش��ترین�درصد�چربی�و�گوسفند�آصف�

دارای�باالترین�میانگین�درصد�پروتئین�هستند.

مقایسه ترکیبات شیر گاو، بز و گوسفند
در�مقایس��ه�با�س��ایر�انواع�ش��یر،�مقادیر�چربی،�پروتئین،�الکتوز�و�ویتامین�و�
مواد�معدنی�ش��یر�گوس��فند،�بیش��تر�از�ش��یر�بز�و�ش��یر�گاو�اس��ت�]29[.�پارک�]30[�در�
مطالعات�خود�نش��ان�داد�که�میزان�چربی�کل�ش��یر�گوس��فند�به�ترتیب��51و��54درصد�
بیش��تر�از�ش��یر�بز�و�گاو�اس��ت�و�شیر�گوس��فند�از�نظر�اسیدهای�چرب�غیراشباع،�غنی�تر�
اس��ت.�اس��یدهای�چرب�غیراش��باع�موجود�در�مواد�غذایی،�منبع�چربی�حیوانی�باکیفیت�
اس��ت�که�برای�بدن�انس��ان�ضروری�می�باش��د�و�نقش�بس��یار�مهمی�در�تنظیم�چربی�

خون،�پاکس��ازی�ترومبوز،�تقویت�ایمنی،�بهبود�بینایی�و�تقویت�مغز�ایفا�می�کند�]31[.�
عالوه�بر�این،�میزان�اس��یدهای�چرب�ترانس�در�ش��یر�گوس��فند��6برابر�ش��یر�بز�و�میزان�
اسیدهای�چرب�غیراشباع�شیر�گوسفند�نیز�سه�برابر�سایر�نشخوارکنندگان�کوچک�در�
ش��رودر�)Schroeder.(�اس��ت.�در�تحقیق��ات�قبل��ی،�مطالعه�ای�ب��رای�تعیین�میزان�
اس��یدهای�چرب�در�ش��یر�گوس��فند�و�بز�انجام�ش��د�و�یک�نتیجه�شگفت�انگیز�کشف�شد:�
اس��ید�چرب��C22:6-19�،16�،13�،7�،4در�ش��یر�بز�شناس��ایی�نش��د؛�در�حالی�که�در�شیر�
گوس��فند�ای��ن�مق��دار��1۸/31درصد�بود�]32[.�عالوه�بر�درص��د�چربی،�میزان�پروتئین�
ش��یر�گوس��فند�نیز�تقریبًا�دو�برابر�ش��یر�بز�بود؛�به�ویژه�ازنظر�میزان�کازئین،�که�برای�
س��المتی�انس��ان�مفید�اس��ت�]29[.�عالوه�بر�این،�مطالعات�قبلی�نش��ان�داده�اس��ت�که�
مق��دار�معدن��ی�کلس��یم،�منیزی��م،�آهن،�مس،�روی�و�منگنز�در�آغوز�گوس��فند،�بس��یار�
غنی�تر�اس��ت.�عالوه�بر�این،�میزان�ویتامین��Cو�ویتامین��Bدر�ش��یر�گوس��فند،�س��ه�برابر�
ش��یر�بز�و�دو�برابر�ش��یر�گاو�اس��ت�]33[.�جزئیات�مربوط�به�ترکیبات�ش��یر�گاو،�بز�و�

گوسفند�در�جدول��2نشان�داده�شده�است.

.)2022 ,.Li et al( جدول 2-2- مقایسه ترکیبات شیر گاو، بز و گوسفند
 

 شير گوسفند شير بز شير گاو واحد تركيبات
 79 38 36 كيلوگرم/گرم چربي

 62 35 33 كيلوگرم/گرم پروتئين
 49 41 46 كيلوگرم/گرم الكتوز
 9 8 7 كيلوگرم/گرم خاكستر

 111 76 79 كيلوگرم/گرم مواد جامد بدون چربي
 47/0 41/0 5/0 گرم/ ميلي گرم100 يد

 160 87 96 گرمگرم/ ميلي 100 فسفر
 019/0 013/0 - گرم/ ميلي گرم100 مس

 180 130 120 دسي ليتر/ ميلي گرم كلسيم
 58/0 69/0 62/0 دسي ليتر/ ميلي گرم روي
 1/52 9/35 3/49 دسي ليتر/ ميلي گرم سديم
 21 16 12 دسي ليتر/ ميلي گرم منيزيوم
 179 184 148 دسي ليتر/ ميلي گرم پتاسيم
 08/0 05/0 04/0 گرم/ ميلي گرمA 100ويتامين 
 75/1 01/1 09/1 گرم/ ميلي گرم6B 100ويتامين 
 16/4 29/1 09/0 گرم/ ميلي گرمC 100ويتامين 
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ژن  های مؤثر بر عملکرد شیر گوسفند
صفات�ش��یر�گوس��فند�دارای�تنوع�فنوتیپی�بس��یاری�اس��ت�که�توجه�محققان�
مختلف�در�سراس��ر�جهان�را�برای�بررس��ی�ژنتیکی�و�ژنومی�پنهان�آن�جلب�کرده�اس��ت.�
رویکردهای�تحقیقاتی�مبتنی�بر�ژنوم،�خیلی�بیش��تر�در�مقایس��ه�ژنتیکی�جمعیت�های�
مختل��ف�اس��تفاده�ش��ده�اس��ت�)Daetwyler e al., 2014(.�ای��ن�می�توان��د�ژن�ه��ای�
تنظیم�کننده�صفات�مورد�بررس��ی�را�شناس��ایی�کند�و�با�پیش��رفت�فناوری�های�ژنتیکی،�
�درک�پایه�ه��ای�ژنتیک��ی�زیربن��ای�صف��ات�ه��دف�ب��ه�ش��دت�افزای��ش�یافته�اس��ت 
)Selvaggi et al., 2014; Amigo et al., 2000(.�بس��یاری�از�مطالع��ات�ب��ا�نژاده��ای�

متنوع�گوس��فند�ش��یری،�ژن�کازئین�)CSN(�را�به�عنوان�یک�ژن�کاندید�امیدوارکننده�
 Brenaut et al., 2012; Brenaut et al.,(برای�صفات�ترکیبات�ش��یر�نش��ان�داده�اند�
2012(.�ع��الوه�ب��ر�ای��ن،�ژن�SCD،�ژن��SOCS2و��SLC2A2نی��ز�ب��ه�عنوان�ژن�های�

کاندی��د�مهم��ی�ک��ه�بر�چربی�ش��یر،�پروتئین�ش��یر�یا�کیفیت�ش��یر�تأثی��ر�می�گذارند�در�
مطالعات�اخیر�انتخاب�شدند�)Brenaut et al., 2019; Jacometo et al., 2016(.�این�
ژن�ه��ا�در�ادام��ه�ب��ه�تفصیل،�معرفی�و�مورد�بح��ث�قرار�خواهند�گرفت�و�برخی�از�آخرین�
نتایج�تحقیقات�در�جهت�یافتن�و�درک�ژن�های�با�پتانس��یل�باالی�ش��یر�گوس��فند�در�

شکل�2-�2نشان�داده�شده�اند.

شکل 2-2- فهرستژنهایشناساییشدهمرتبطباشیرگوسفنددرتحقیقاتمختلف
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نتایج�ژنومی�ش��یر�گوس��فند�ش��امل�برخی�از�ژن�های�بالقوه�کش��ف�ش��ده�از�تحقیقات�
گذش��ته�مختل��ف.�ژن�های��ی�ک��ه�مک��رراً�توصیف�ش��ده�اند�به�رنگ�های�قرمز�و�س��بز�
مش��خص�ش��ده�اند.�رنگ�قرمز�نش��ان�دهنده�ژن�های�مهم��SLC2A CSN2،�SCDو�
�SOCS2اس��ت،�رنگ�س��بز�نش��ان�دهنده�ژن�هایی�اس��ت�که�برای�صفات�ش��یر�مهم�

هستند�ولی�مطالعات�کمی�بر�روی�آن�ها�صورت�گرفته�است.

ژن SLC2A2 - انتقال مواد مغذی از خون به شیر
ژن�Solute Carrier Family member 2(�SLC2A2(�عض��وی�از�خان��واده�
ژن�های�حامل�امالح�)SLC(�اس��ت.�خانواده�حامل�امالح�از�خانواده�های�ناقل�مختلف�
تشکیل�شده�است�که�شامل�کانال�های�یونی�و�مبدل�ها�می�باشند،�ناقل�های�غیرفعال�
آن��SLC2A2روی�کروموزوم�ه��ای��1ق��رار�دارن��د�و�متعل��ق�ب��ه�ناقل�ه��ای�غیرفعال�
هستند�که�به�فرآیند�بیولوژیکی�فرآیند�متابولیک�کربوهیدرات�و�تنظیم�ترشح�انسولین�
مربوط�می�شوند�)Sekhar et al., 2014(.�بسیاری�از�محققان�دریافته�اند�که��این�ژن�با�

�.)Ma�et�al., 2021; Hadsell et al., 2018(سنتز�شیر�و�شیردهی�مرتبط�است�
در�مطالعه)Marina )2001 ه،�GWASو��post-GWASدر�دو�نژاد�گوس��فند�ش��یری�و�
�2020رأس�می��ش�انج��ام�ش��د�و�تجزی��ه�و�تحلی��ل�متفاوتی�برای�شناس��ایی�ژن�های�
کاندید�مرتبط�با�صفات�تولید�و�ترکیب�ش��یر�و�همچنین�صفات�تولید�پنیر�ارائه�ش��د.�در�
میان�تمام�SNPها�و��QTLهای�شناس��ایی�ش��ده،��QTL�11که�قباًل�روی�کروموزوم�
OAR24:2622820038615161bp(�24(�مرب��وط�ب��ه�صفات�محتوای�چربی�ش��یر�
توصیف�ش��ده�بود�)Crisa et al., 2010(،�در�اینجا�برای�هر�دو�نژاد�آصف�)در�رابطه�با�
FP(�و�چورا�شناس��ایی�ش��د.�در�مجموع��60ژن�بر�اس��اس�صفات�پنیر�و�صفات�تولید�
ش��یر�اولویت�بندی�ش��دند.�در�میان�این�ژن�ها،��SLC2A2یک�ژن�کاندید�قابل�توجهی�
اس��ت.�از�طری��ق�تجزی��ه�و�تحلی��ل��GOو�KEGG،�ای��ن�ژن�در�فرآیندهای�متابولیک�
کربوهیدرات�ها�و�انتقال�غش��ایی�آن�ها�در�غدد�پس��تانی�ش��رکت�می�کند؛�زیرا�پروتئین�
�SLC2A2ب��ه�عن��وان�ی��ک�حامل�ب��رای�انتقال�گلوکز�و�س��ایر�مولکول�های�کوچک�

.)Sekhar et al., 2014(محلول�عمل�می�کند�
عالوه�بر�این،�در�بافت�های�ترشحی�مانند�غده�پستانی،�ناقل�های�Zn2+�خانواده�های�

�SLCدر�عملکرده��ای�خاص��ی�مانند�س��نتز�انس��ولین�و�ترش��ح�برخ��ی�پروآنزیم�های�
گوارش��ی�نق��ش�دارن��د�و�م��واد�مغ��ذی�را�از�خ��ون�به�ش��یر�منتقل�می�کنن��د.�نقص�در�
متابولیس��م�Zn2+�در�این�بافت�ها�باعث�دیابت�و�س��رطان�می�ش��ود�و�ترش��ح�Zn2+�در�
شیر�را�متوقف�می�کند�)Schweigel, 2014(.�سایر�ژن�های�حامل�امالح�مانند�ژن�های�
�SLC27A6و��SLC37A1نی��ز�در�گزارش�ه��ای�قبل��ی�ب��ا�صف��ات�ش��یر�مانند�ترکیب�

 Bionaz, and Loor(اس��یدهای�چ��رب�و�محت��وای�معدنی�ش��یر�گاو�مرتبط�هس��تند�
Sanchezet al., 2019 ;2014(.�بنابرای��ن،�عملک��رد�ژن�های�خانواده��SLCهنوز�باید�

مورد�بررسی�بیشتر�قرار�گیرد.

ژن CSN2 - مفید برای عدم تحمل الکتوز
کازئین�)CSN(�جزء�پروتئینی�اصلی�ش��یر�در�اکثر�گونه�های�ش��یرده�اس��ت�و�
�.)Flis and Molik, 2021(ح��دود��۸0درص��د�کل�پروتئین�ش��یر�را�تش��کیل�می�ده��د�
عملکرد�آن�ش��امل�انتقال�کلس��یم�و�فس��فات�به�ش��یر�برای�تأمین�کلسیم�و�فسفر�کافی�
برای�تش��کیل�اس��تخوان�در�بره�های�جوان�و�تأمین�نیازهای�اس��ید�آمینه�آن�ها�اس��ت.�
�کازئین�ه��ا�ش��امل�ان��واع�مختل��ف�مانن��د�آلف��ا،�بت��ا�و�کاپاکازئی��ن�می�باش��ند�
 S1-casein (CSN1S1) S2-casein (CSN1S2), β-casein (CSN2), k-casein(

�.))CSN3( )Mohan, et al., 2021; Cieslak et al., 2019; Becerril et al., 2020

کازئین�گوس��فند�حاوی��45درصد�کازئین�اس��ت�که�به�دو�ش��کل�فسفریله��β1-کازئین�
و��β2-کازئین�نش��ان�داده�می�ش��ود�که�ترکیبات�اس��ید�آمینه�مش��ابهی�با�کازئین�گاوی�
داش��ته�و�تأثیر�قابل�توجهی�بر�پروتئین�ش��یر�دارند�)Zhou et al., 2019(.��ش��یر�حاوی�
��β-casein�A2تنه��ا�باع��ث�ایج��اد�عالئ��م�خفی��ف�و�جزئی�در�ع��دم�تحمل�الکتوز
�lactose�intolerance(LI(�نسبت�به�شیر�حاوی�هر�دو��A1و��A2 β-caseinمی�شود�
)Pal et al., 2015; Sun et al., 2016(.�نتای��ج�حاص��ل�از�ی��ک�مطالع��ه���نش��ان�داد�که�
�ع��وارض�ناش��ی�از�LI،�در�اف��راد�مبت��ال�مانن��د�درد�ش��کم�ب��ا�نوش��یدن�ش��یر�ح��اوی
�.)Ramakrishnan et al., 2020; Skrzypczak et al., 2015(کمتر�بود��A2 β�-casein
این�یافته�ها�نشان�داد�که�استفاده�از�شیر�گوسفند�در�افراد�مبتال�به�عدم�تحمل�الکتوز�
بس��یار�مفید�اس��ت�و�در�این�افراد،�عدم�تحمل�الکتوز،�و�بروز�درد�ش��کمی�نگران�کننده�

.)Li and Jiang, 2022(نخواهد�بود�
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ژن SCD- افزایش تولید اسیدهای چرب غیراشباع
سال�هاست�که�مردم�توجه�زیادی�به�اسیدهای�چرب�غیراشباع�در�پیشگیری�
از�ابتال�به�سرطان�داشته�اند.�اسیدهای�چرب،�یکی�از�مهم�ترین�اجزای�فعال�زیستی�در�
ش��یر�پس��تانداران�هس��تند�)Li et al., 2016(.�به�دلیل�ارزش�غذایی�باال�و�عملکرد�آن�ها�
بر�فرآیندهای�فیزیکوش��یمیایی�بدن،�برای�رش��د�سیس��تم�عصبی�و�رشد�بدن�ضروری�
هس��تند.�این�یافته�ها،�تقاضا�برای�مصرف�ش��یر�گوس��فند�را�افزایش�داد؛�زیرا�چربی�شیر�
گوس��فند�حاوی�اجزای�متعددی�از�این�فرآورده�ها�اس��ت�که�فواید�زیادی�برای�س��المتی�
انس��ان�ها�فراهم�می�کند؛�به�ویژه�مقدار�زیادی�اس��یدهای�چرب�غیراش��باع�و�اس��ید�
لینولئی��ک�م��زدوج�)CLA(�را�داراس��ت�)Li et al., 2014(.�بیش��تر�اس��یدهای�چ��رب�
غیراش��باع�موجود�در�ش��یر�نش��خوارکنندگان�در�غده�پس��تانی�توس��ط�آنزیمی�به�نام�
�stearoyl-CoA�desaturase)SCD(Dک��ه�روی�س��نتز�اس��ید��vaccenicعم��ل�

�RNA-seqو�همکاران�)2016(�با�انجام��Suarez-Vega�.می�کند،�س��نتز�می�ش��وند
در�دو�نژاد�گوس��فند�اس��پانیایی،�چهار�گوس��فند�چورا�و�چهار�گوسفند�آصف،�ژن��SCDرا�
FPKMبه�عن��وان�ی��ک�ژن�ب��ا�بیان�ب��اال�گزارش�کردن��د.�آن�ها�دریافتند�ک��ه�مقادیر��
)Fragments�per�kilobase�per�million�fragments�mapped(�ژن��SCDدر�
گوس��فند�نژاد�چورا،�بیش��تر�از�گوس��فند�آصف�بود�و�نژاد�چورا،�محتوای�چربی�ش��یر�
باالتری�داش��تند.�این�دو�نتیجه�س��ازگار�هس��تند؛�زیرا�ژن��SCD،�FPKMباالتری�در�
نژاد�چورا�دارد�و�در�سنتز�چربی�بدن�شرکت�می�کند.�مقدار�بیان�ژن��SCDباالتر،�سنتز�
اس��یدهای�چرب�ش��یر�را�ارتقا�می�دهد�و�به�تولید�چربی�ش��یر�باالتر�در�ش��یر�نژاد�چورا�
کمک�می�کند�)Suarez et al., 2016(.�عالوه�بر�این،��Guو�همکاران�)2019(�تجزیه�
و�تحلی��ل�پروفای��ل�mRNA،�تجزی��ه�و�تحلی��ل�کمی��PCRو�س��نجش�تغییر�حرکت�
الکتروموبیلیت��ی�را�ب��رای�توضی��ح�نقش�یک��SNPدر�رونویس��ی�ژن��SCDو�اثرات�آن�
روی�صف��ات�چرب��ی�ش��یر�انجام�دادن��د.�SNP g.133 A>C (Pauciullo et al., 2012(�در�
گروه��ی�از��303رأس�گاومی��ش�انج��ام�ش��د�و�نتایج�این�مطالعه،�اث��ر�مطلوب�آلل��Cرا�در�
ارتباط�با�صفات�چربی�شیر�نشان�داد.�ژنوتیپ�هتروزیگوت�)AC(�دارای�باالترین�محتوای�
�monounsaturated fatty acids، branched-chain�fatty acids، oleic acid (C18:1cis-9)9

و��odd-chain�acidsو�درص��د�پائی��ن�saturated�fatty�acids،�thrombosis,�و�
�atherosclerosisب��ود.�ای��ن�داده�ها�نقش��SNP g.133A>Cرا�در�پروموتور��SCDو�
ارتباط�آن�با�س��نتز�اس��یدهای�چرب�نش��ان�می�دهد،�که�بینش�های�آینده�نگاری�را�در�
زمینه�ژنتیکی�متابولیس��م�لیپید�و�متابولیس��م�پروتئین،�از�جمله�امکان�انتخاب�آلل�ها�در�

آینده�با�اثرات�کمی�یا�کیفی�مطلوب�فراهم�می�کند.

ژن SOCS2 - نشانگر ورم پستان در غده پستانی
ورم�پس��تان،�یک�بیماری�عفونی�اس��ت�که�عمدتًا�توس��ط�اس��تافیلوکوک�
اورئوس�و�اس��ترپتوکوک�در�غده�پس��تانی�ایجاد�می�ش��ود.�کنترل�ژنتیکی�حساسیت�به�
ورم�پس��تان�به�طور�گس��ترده�در�نش��خوارکنندگان�ش��یری�ثابت�ش��ده�است،�اما�اساس�
ژنتیک��ی�زیربن��ای�ای��ن�بیم��اری�هنوز�تا�حد�زیادی�ناش��ناخته�اس��ت.�در�ابتدا��Ruppو�
�Suppressor�of�Cytokine�Signal(�SOCS2یک�جهش�در�ژن��)همکاران�)2015
2(�را�با�انجام�مطالعات�پویش�کل�ژنومی�)GWAS(�مشخص�کرده�و�نشان�داده�شد�که�
�این�جهش�باعث�نقص�در�فعالیت�عملکردی�پروتئین��SOCS2می�شود�که�نشان�دهنده�
اخت��الل�در�کنت��رل�منف��ی�در�مس��یرهای�س��یگنال��JAK/STATدر�حیوان��ات�مبتال�

.)Fujimoto and Naka, 2003 and Tong et al., 2018(ورم�پستان�است�
�vhs�1009ب��ا�انجام�اس��کن�ژنوم�روی��26ات��وزوم�در��SCCه��ای�مرتب��ط�ب��ا��QTL�
گوس��فند�ش��یری�نقش��ه�برداری�ش��دند،�یک��QTLبس��یار�مهم�در�کروموزوم��3به�طور�
مش��ابه�با�دو�ارتباط�و�تجزیه�و�تحلیل�پیوند�نقش��ه�برداری�ش��د.�پس�از�بررس��ی�بیش��تر،�
تنها�یکی�از��SNP�207در�ناحیه�کد�کننده�یک�ژن��SOCS2با�تغییر�غیر�مترادف�در�
یک�اس��ید�آمینه�قرار�داش��ت.�جایگزینی�باز�آلی��Aبه��Tباعث�جایگزینی�اس��ید�آمینه�در�
�Tشد.�تجزیه�و�تحلیل�واریانس�تأیید�کرد�که�ژنوتیپ�جهش��)p.R96C(�96موقعیت�
تشکیل�شده�افزایش�چشمگیری�در�تعداد�سلول�های�سوماتیک�و�تولید�شیر�نشان�داد،�
اما�همچنین�محتوای�چربی�ش��یر�را�به�طور�قابل�توجهی�کاهش�داد.�جهش�در�دامنه�
�SH2قرار�دارد.�این�تغییر�می�تواند�س��اختار�س��ه�بعدی�دامنه�را�مختل�کند�و�عملکرد�
پروتئی��ن�را�از�بی��ن�بب��رد�)Piessevaux et al., 2008(.�بس��یاری�از�مطالع��ات،�نقش�
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اساسی�پروتئین�های��SOCS2را�در�تنظیم�سیتوکین،�هورمون�هایی�مانند�پروالکتین،�
هورمون�رشد�و�اریتروپویتین�به��عنوان�فیدبک�منفی�سیتوکین�در�مسیرهای�سیگنال�
�.)O’Shea and Murray, 2008; Fujimoto and Naka, 2003(گ��زارش�کرده�ان��د�
هنگامی�که�گوس��فندان�به�ورم�پس��تان�مبتال�ش��دند،��SCCش��یر�باال�نش��ان�داد�که�
گلبول�های�س��فید�خون�به�طور�مزمن�در�ش��یر�حیوانات�حامل�جهش��p.R96Cدر�ژن�
�SOCS2افزای��ش�می�یاب��د.�ای��ن�جهش�همچنین�باعث�بی��ان�مثبت�پروالکتین�و�در�
نتیجه،�افزایش�تولید�ش��یر�می�ش��ود.�به�طور�مش��ابه،��Harrisو�همکاران�)2006(�نشان�
دادند�که�ژن��SOCS2یک�تنظیم�کننده�کلیدی�مس��یر�س��یگنال�پروالکتین�اس��ت�که�
در�دو�م��دل�کمب��ود�پروالکتی��ن�تولید�می�ش��ود؛�در�نتیجه،�نقش��SOCS2را�در�کنترل�

.)Lindeman et al., 2001(رشد�غدد�پستانی،�رشد�و�تولید�شیر�نشان�می�دهد�

سایر ژن های شناسایی شده مربوط به صفات شیر
از�س��ال�2017،�مطالعات�مختلفی�مبتنی�بر�ژنوم�برای�تعیین�مبنای�ژنتیکی�
ش��یر�گوس��فند�و�یافتن�مناطق�ژنومی�خاص�که�در�تولید�ش��یر�گوس��فند�نقش�دارند،�
�.)Garcia et al., 2012; Marina et al., 2020; Sanchez et al., 2019(انجام�شده�است�
�)GWAS(مطالعات�پویش�کل�ژنومی��)و�همکاران�)2019�Sutera�،ب��ه�عن��وان�مثال
را�ب��رای�صف��ات�تولی��د�ش��یر�در��469گوس��فند��Valle�del�Beliceب��ا�اس��تفاده�از�
اندازه�گیری�های�مکرر�انجام�دادند�و�نتایج�نش��ان�داد�که��SNP rs425417915که�در�
ناحی��ه�داخل��ی�ژن��TTC7B)دامن��ه�تکرار�تتراتریکوپپتی��د�7B(�قرار�دارد،�هم�با�درصد�
چربی�و�هم�درصد�پروتئین�مرتبط�اس��ت�و�نقش�مهمی�در�متابولیس��م�لیپید�در�گاو�و�
�SNP�rs41707936۸�،در�گوس��فند�دارد.�عالوه�بر�این�)FY(همچنین�با�بازده�چربی�
مرتبط�با�درصد�چربی�و�درصد�پروتئین�در�تجزیه�و�تحلیل،�باالتر�از�آس��تانه�معنی�دار�
در�کل�ژن��وم�ب��ود�و�در��0/37مگابای��ت�از�ژن��SUCNR1)گیرن��ده�سوکس��ینات�1(�
شناس��ایی�ش��د.�تحقیقات�نش��ان�داد��SUCNR1مربوط�به�مسیرهای�مرتبط�با�صفات�
پنیر�در�ش��یر�گوس��فند�اس��ت�و�در�بس��یاری�از�بافت�ها�و�اندام�ها،�به�ویژه�در�غده�پس��تانی�
بیان�می�شود�)Suarez et al., 2016(.�سومین�SNP،�SNP�rs39۸340969،�با�مقدار�
تولی��د�ش��یر�و�مقدارپروتئی��ن�ش��یر�مرتب��ط�بود�و�در�داخل�یک�ناحی��ه�اینترونیک�از�ژن�
�DCPSترس��یم�ش��ده�بود�که�در�پاس��خ�س��لولی�به�ویتامین��K3در�انسان�نقش�دارد�و�در�
بافت�پستانی�به�شدت�بیان�می�شود�)Sutera et al., 2019(.�سه��SNPبا�بیش�از�یک�
�،GWASصفت�مرتبط�بودند.�به�طور�مش��ابه�در�آزمایش�دیگری،�از�س��ه�روش�آماری�
رگرسیون�BLUP،�و��Bayes�Cبرای�شناسایی��SNPمربوط�به�سه�صفت�تولید�شیر�
)بازده�ش��یر،�تولید�چربی�و�عملکرد�پروتئین(�در�یک�جمعیت�گوس��فند�ش��یری�دورگه�
اس��تفاده�ش��د�Li�et�al.,�2020(.�نتایج�نش��ان�داد�که�حدود��SNP�100مهم�در�س��ه�
صفت�تولید�شیر�نقش�دارند.�به�طور�مشابه،�یک��SNPروی�ژن��TTC7Bقرار�داشت�
و�نتای��ج��GWASنش��ان�داد�ک��ه�ب��ا�عملک��رد�چربی�مرتبط�اس��ت.�در�حالی�که�س��ایر�
�،STAT5A،�DGAT1ژن�های�کاندیدا�مرتبط�که�بر�تولید�شیر�تأثیر�می�گذارند�شامل�
�ACACA،�FSN،�ACSS1�،FABP3و��ACSS2نیز�قباًل�در�مقاالت�دیگر�گزارش�
ش��ده�اند�)Abousoliman et al., 2020; Yurchenko et al 2019(.�ب��ا�ای��ن�ح��ال،�در�
تمام�ژن�های�شناسایی�شده�در�باال،�نتایج�یا�توضیحات�مرتبط�مربوط�به�نحوه�عملکرد�
ای��ن�ژن�ه��ا�ب��ر�روی�صف��ات�کمیت�یا�کیفیت�ش��یر�را�کم�گزارش�ش��ده�و�یا�حتی�هیچ�

اشاره�ای�به�آن�ها�نشده�است؛�که�این�موضوع�نیاز�به�بررسی�بیشتر�دارد.

پیش بینی در مورد تحقیقات آینده در باره شیر گوسفند
در�ح��ال�حاض��ر�در�بس��یاری�از�مناط��ق�جهان�گوس��فند�عمدت��ًا�برای�تولید�
گوشت�و�پشم�استفاده�می�شود�و�شیر�گوسفند�به�دلیل�ارزش�غذایی�باال�برای�صنعت�
گوس��فند،�اهمیت�فوق�العاده�ای�دارد.�با�این�حال،�ظرفیت�صنعت�گوس��فند�ش��یری�در�

بس��یاری�از�کش��ورها،�خالی�مانده�اس��ت.�بنابراین،�توس��عه�آتی�مزارع�پرورش�گوسفند�
ش��یری�و�ش��رکت�های�مرتبط�با�تولید�ش��یر،�مسیر�جدیدی�برای�توسعه�دامپروری�مهم�
خواهد�بود.�اگرچه�ثابت�ش��ده�اس��ت�که�برخی�از�ژن�ها�با�عملکرد�ش��یر�مرتبط�هس��تند،�
مس��یرهای�تنظیم�دقیق�و�ش��بکه�ژنی�ژن�های�کاندید�در�گوس��فند�هنوز�نیاز�به�بررسی�
دارد.�در�گذش��ته،�تکنیک�های�تحقیق�مولکولی،�مانند�نقش��ه�برداری�مکان�صفت�کمی�
)QTL(،�انتخ��اب�ب��ه�کم��ک�نش��انگر�)MAS:Marker�assistant�selection(�و�
تجزیه�و�تحلیل�عدم�تعادل�پیوستگی�)LD(،�برای�کشف�بسیاری�از��QTLها،�تغییرات�
و�ارتباطات�فنوتیپ�اس��تفاده�می�ش��د.�با�این�حال،�این�روش�ها�پیچیده�هس��تند�و�دقت�
پایین��ی�دارن��د.�بنابرای��ن،�روش�ه��ای�جدید�پیش�بینی�ژنومی،�مانن��د�آنالیز�توالی�ژنوم�
�Chip-SEQ و� �RNA-SEQ ب��اال،� چگال��ی� ب��ا� �SNP تراش��ه�های� کام��ل،�
Eaaswarkhanth et al., 2020; Ayturk, 2019(9(�می�توانن��د�ب��رای�انتخاب�ژن�های�

مرتبط�با�صفات�پیچیده�مورد�اس��تفاده�قرار�گیرند�که�دقیق�تر�و�صحیح�تر�خواهند�بود.�
انجام�یک�تجزیه�و�تحلیل�اس��کن�توالی�ژنوم�یا�یک�مطالعه��GWASبرای�تجزیه�و�
تحلی��ل�ژن�ه��ا�و�جهش�ه��ای�مهم�گوس��فند�ش��یری�مرتب��ط�با�عملکرد�ش��یر،�با�نرخ�
نقش��ه�برداری�و�چگال��ی�ب��اال،�کارآمدت��ر�و�متقاعدکننده�تر�خواهد�بود�و�توس��عه�بهبود�

ژنتیکی�گوسفند�شیری�سریع�تر�پیش�خواهد�رفت.

بحث
بازار�جهانی�شیر�گوسفند�در�سال�های�اخیر،�روند�رو�به�رشد�سریعی�را�حفظ�
کرده�اس��ت،�البته�این�وضعیت�هنوز�در�بس��یاری�دیگر�از�کش��ورها�حاکم�نیس��ت�و�
تحقیقات�جدی�روی�گوس��فندان�ش��یری�در�برخی�از�کش��ورهای�در�حال�توس��عه�هنوز�
انجام�نش��ده�اس��ت.�توس��عه�صنعت�پرورش�گوس��فند�ش��یرده�موجب�توس��عه�صنایع�
باالدس��تی�و�پایین�دس��تی�گوس��فندان�ش��یرده�مانند�تهیه�و�توزع�علوفه�و�خوراک�دام،�
شیرخش��ک�و�فرآورده��های�لبنی�و�گوش��تی�ش��ده�و�فرآوری�و�فروش�ش��یر�باعث�ایجاد�
صنای��ع�ب��ا�ویژگ��ی�منطق��ه�ای�می�ش��ود�ک��ه�س��ود�بیش��تری�را�ب��رای�ش��رکت�ها�و�
پرورش�دهندگان�به�همراه�خواهد�داش��ت.�بنابراین،�هنگامی�که�ش��رکت�های�داخلی،�
توجه�بیش��تری�به�تحقیقات�ژنتیکی�ش��یر�گوس��فند�و�برنامه�های�اصالح�نژاد�گوس��فند�
ش��یرده�نمایند،�انتظار�می�رود�که�مصرف�ش��یر�گوس��فند�در�سراس��ر�جهان،�بسیار�مورد�
اقب��ال�مصرف�کنن��دگان�ق��رار�گی��رد.�در�ای��ن�مطالعه،�عملک��رد�اختصاصی�چهار�ژن�
�SCD�،CSN2�،SLC2A2و��SOCS2معرف��ی�ش��د�و�در�بی��ن�ای��ن�ژن�ه��ا،�ژن�
�SLC2A2وظیفه�انتقال�مولکول�های�محلول�مواد�معدنی�از�خون�به�غده�پس��تانی�را�
بر�عهده�دارند�که�ژن��CSNدر�س��نتز�کازئین،�ژن��CSN2-A2نس��بت�به�عدم�تحمل�
الکت��وز�مقاوم��ت�نش��ان�می�ده��د؛�ژن��SCDدر�تولید�اس��یدهای�چرب�غیراش��باع�و�
محتوای�چربی�ش��رکت�می�کند،�و�ژن�جهش�یافته��SOCS2ش��اخص�س��لول�های�
بدنی�باال�و�ورم�پس��تان�در�گوس��فند�ش��یرده�دخالت�می�کند.�ثابت�ش��ده�اس��ت�که�یک�
عامل�تنظیم�کننده�منفی�اس��ت�که�در�مس��یرهای��JAK/STATش��رکت�می�کند.�در�
آینده،�ژن��های�بیش��تری�در�انتظار�ما�هس��تند�تا�عملکرد�آن�ها�را�در�تولید�ش��یر�کش��ف�
کنی��م.�ب��رای�اکث��ر�افراد�درگیر،�گام�مهم�و�معنی�دار�دیگر،�یافتن�برخی�ژن�های�مرتبط�
با�طعم�شیر�گوسفند�است؛�زیرا�برخی�افراد�به�دلیل�بوی�عجیب�شیر�گوسفند،�دوست�
ندارند�شیر�گوسفند�را�بنوشند.�اگر�بتوانیم�ژن�هایی�را�پیدا�کنیم�که�صفات�طعم�عجیب�
را�تنظیم��کنند،�می�توانیم�به�صنایع�کمک�کنیم�تا�پرورش�و�نگهداری�گوس��فندانی�را�

بدون�چنین�بو�و�طعمی�توسعه�دهند.

 Li, R., Ma, Y., & Jiang, L. 2022. Research Progress of Dairy Sheep Milk Genes. 
Agriculture, 12)2(, 169. 
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مقد    مه:
در�قرن�بیس��ت�و�یکم،�یکی�از�بزرگ�ترین�چالش�هاي�پیش�روي�انس��ان،�کاهش�بیش�از�اندازه�محصوالت�طبیعی�س��الم�اس��ت�که�همواره�با�س��ایر�عوامل�مانند�رش��د�
فزاینده�جمعیت،�افزایش�آلودگی�ها،�نارس��ایی�توزیع�متعادل�محصوالت،�رش��د�صنعتی�و�رش��د�اقتصادي،�بحران�جهانی�را�ایجاد�کرده�اس��ت.�با�این�وجود�در�بس��یاري�از�
مواقع�انس��ان�در�رویارویی�با�طبیعت�و�محیط�زیس��ت،�ش��یوه�معقولی�پیش�نگرفته�اس��ت�و�به�جاي�جامع�نگري�و�برنامه�ریزي�براي�بهره�برداري�پایدار�از�محیط�و�منابع�
محدود�پیرامونش�به�بهره�گیري�و�منفعت�جویی�ناپایدار�با�دو�شیوه�مدیریت�نادرست�در�بهره�برداري�از�زمین�و�استفاده�نادرست�از�سرزمین�پرداخته�است.�امروزه�با�توجه�
به�فواید�بس��یار�غذاهاي�س��الم،�اهمیت�پرداختن�به�آن�ها،�بیش�از�پیش�بر�دانش��مندان،�دولتمردان�و�مصرف�کنندگان�آش��کار�ش��ده�اس��ت.�پیامدهاي�منفی�ناشی�از�مصرف�
مواد�غذایی�صنعتی�و�ش��یمیایی�س��بب�ش��ده�اند�که�در�عصر�حاضر،�گرایش�به�محصوالت�ارگانیک�افزایش�یابد�)بوزرجمهری�و�همکاران،�1397(؛�کش��اورزي�ارگانیک،�
سیس��تمی�اس��ت�که�عالوه�بر�مدیریت�صحیح�و�اس��تفاده�از�منابع�براي�تأمین�نیازهاي�بش��ر،�کیفیت�محیط�زیس��ت�و�ذخایر�منابع�طبیعی�را�افزایش�می�دهد.�همچنین�این�
سیس��تم�از�نظر�اقتصادي�پویا�و�در�حفظ�و�مراقبت�از�منابع�براي�نس��ل�هاي�آینده�نیز�کوش��ش�ش��ده�اس��ت.�کش��اورزي�ارگانیک�از�معیارهاي�مهم�توس��عه�پایدار�اس��ت.�
کش��اورزي�ارگانیک،�عبارت�اس��ت�از؛�تأمین�نیازهاي�اساس��ی�نس��ل�حاضر�و�آینده�از�نظر�کمی�و�کیفی،�تأمین�تولیدات�کش��اورزي،�ایجاد�مش��اغل�دائمی،�درآمد�کافی�و�
ش��رایط�مناس��ب�زندگی�و�کار�براي�کس��انی�که�در�فرایند�تولیدات�کش��اورزي�اش��تغال�دارند،�حفظ�و�ارتقاي�ظرفیت�تولیدي�منابع�طبیعی�پایه�و�منابع�تجدیدش��ونده�بدون�
ایجاد�اختالل�در�عملکرد�چرخه�هاي�اساس��ی�بوم�ش��ناختی�و�تعادل�هاي�طبیعی،�کاهش�آس��یب�پذیري�بخش�کش��اورزي�نس��بت�به�عوامل�طبیعی،�اقتصادي،�اجتماعی�و�
دیگر�تهدیدها�و�تقویت�خوداتکایی�این�بخش�و�نیز�بازاریابی�و�بازاررس��انی�محصوالت�کش��اورزي.��در�واقع�کش��اورزي�ارگانیک،�واژه�اي�اس��ت�که�مزرعه�را�موجودي�
زن��ده�می�دان��د�واج��زاي�تش��کیل�دهن��ده�اش�یعن��ی�خ��اک،�کانی�ها،�مواد�آلی،�ریز�موجودات،�آفت�ها،�گیاهان،�حیوانات�و�انس��ان،�اثر�دوس��ویه�بره��م�دارند.�)آمنه�رجبی�و�
همکاران،�1392(.�در�این�راس��تا،�دس��تیابی�به�رش��د�پایدار�کش��اورزی�ارگانیک�از�جمله�مس��ائل�اساس��ی�است�که�دولت�ها�و�کشورهاي�با�درآمد�پایین�و�متوسط�با�آن�روبه�رو�
هس��تند.�ایجاد�چنین�رش��دي�به�تمایل�دولت�ها�به�فقرزدایی،�ضرورت�س��اماندهی�عرضه�غذاي�کافی�و�توجه�به�نقش��ی�کلیدي�بس��تگی�دارد�که�بخش�کش��اورزي�می�تواند�
در�توس��عه�فراگیر�اقتصادي�کش��ورها�ایفا�کند؛�با�این�وجود،�یکی�از�عوامل�مهمی�که�مانع�موفقیت�تولید�محصوالت�ارگانیک�می�ش��ود،�محدودیت�هاي�بازاریابی�این�
محصوالت�هس��تند�)بوزرجمهری�و�همکاران،�1397(.�بنابراین،�ضروري�اس��ت�که�از�مصرف�بي�رویه�مواد�ش��یمیایي�که�اثرات�زیانباري�برای�محیط�هاي�کش��اورزي�و�
س��المت�انس��ان�به�همراه�دارند،�جلوگیري�کرده�و�به�س��مت�اس��تفاده�بیش��تر�از�محصوالت�ارگانیک�حرکت�نمود.�از�این�رو�ش��ناخت�عوامل�مؤثر�بر�پذیرش�محصوالت�
ارگانیک�مي�تواند�مس��ئوالن�را�در�این�راس��تا�یاري�دهد.�تحقیقات�مختلفي�توس��ط�پژوهش��گران�در�رابطه�با�محصوالت�ارگانیک�و�مس��ائل�مرتبط�با�آن�انجام�گرفته�اس��ت�
)آمن��ه�رجب��ی�و�هم��کاران،�1392(.�ه��دف�اصل��ی�مطالع��ه�حاض��ر،�مروری�بر�تحقیقات�داخلی�و�خارجی�انجام�گرفته�در�زمینه�آگاهی�و�نگرش�مصرف�کنندگان�نس��بت�به�

محصوالت�ارگانیک�است.

مطالعهمروریسطحآگاهیونگرشمصرفکنندگان
نسبتبهمحصوالتغذاییارگانیکوسبز

نویسندگان: سارا زارعی 1، وحید غریب خواجه 2
1-کارشناسیارشدفیزیولوژیدام،دانشگاهمحققاردبیلی

2-کارشناسیارشدتوسعهروستایی،دانشگاهتبریز
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 محصوالت ارگانیک:
محص��والت�ارگانیک��1محصوالتی�هس��تند�
که�در�تمام�مراحل�رش��د�با�سیس��تم�طبیعی،�هماهنگ�
بوده�و�در�خاکی�که�از�چند�س��ال�قبل،�هیچ�گونه�س��موم�
دف��ع�آفات�گیاهی�نظیر؛�علف�هرزکش�ها،�قارچ�کش�ها�
و�مواد�ش��یمیایی�در�آن�اس��تفاده�نش��ده�و�فقط�با�مواد�
طبیعی�مانند�کمپوس��ت�گیاهی�تقویت�می�ش��ود،�رشد�
می�کنن��د.�بنابرای��ن�می�توان�کاالی�ارگانیک�را�در�زمره�
کااله��ای�س��بز�در�نظرگرف��ت�)کریمی�علویج��ه�و�

فروغی�اصل،�1394(.
محص��والت�س��بز��2و�محص��والت�زیس��ت��محیطی،�
واژه�ه��ای�تج��اری�هس��تند�که�معمواًل�ب��رای�توصیف�
محص��والت�از�طری��ق�حفظ�انرژی،�منابع�و�یا�کاهش�و�
حذف�استفاده�از�عوامل�سمی،�آلودگی�ها�و�ضایعات،�از�
محیط�زیست�طبیعی�مراقبت�می�کنند�یا�وضعیت�آن�را�

ارتقا�می�دهند�)کریمی�علویجه�و�فروغی�اصل،�1394(.
در�حالت�کلی،�کش��اورزي�ارگانیک�سیستمي�یکپارچه،�
نظ�ام�یافت�ه�و�انس�اني�اس�ت�ک�ه�تض�ادي�ب�ا�من�افع�
زیس��ت�محیطي�و�اقتصادي�ندارد�که�همزمان�ب�ا�س�یر�
تح���والت�کش���اورزي�ارگانی��ک،�تعاری��ف�آن�نی��ز�
دگرگ��ون�ش��د.�به�طورکلي�در�هم��ة�تعاریف،�عالوه�بر�
بیان�این�که�کش��اورزي�ارگانیک�به�عن�وان�سیس���تم�
درنظ�ر�گرفته�شده،�به�بُع�د�ک�ل�نگ�ري�و�یکپ�ارچگي،�
بُع���د�اکول�وژیک��ي،�پای�داري،�و�اس���تفاده�نک�ردن�از�
نهاده�ه��اي�خ��ارج�از�مزرعه�نیز�که�با�هدف�حف�ظ�تن�وع�
زیس���تي،�س���المت�آب�و�خ�اک،�انس�ان�و�چرخه�هاي�
طبیعي�اس��ت،�تأکید�ش��ده�است.�افزون�بر�ویژگي�هایي�
ک�ه�در�تع�اریف�گنجان�ده�ش���ده�اس��ت،�کش��اورزي�
ارگانیک،�منافع�زیادي�در�تأمین�معیش��ت�کش��اورزان�
ُخرد�ک�ه�بخ�ش�وس�یعي�از�جوامع�روستایي�را�تشکیل�

مي�دهند،�دارد�)رضوی�و�همکاران،�1394(.
همچنی��ن�بانک�جهانی�و�س��ازمان�تج��ارت�جهانی�بر�
رقابتی�ش��دن�بخش�کشاورزي�تأکید�می�کنند؛�بنابراین�
بخ��ش�کش��اورزي�ارگانی��ک�باید�خود�را�ب��راي�ایفاي�
نقش�ه��اي�جدید،�نه�درقالب�کارکرد�معیش��تی،�بلکه�با�
هدف�اس��تفاده�بهینه�از�مزیت�هاي�بخش�کشاورزي�در�
عرصه�تولید�و�بازاریابی�محصوالت�کشاورزي�ارگانیک�
در�س��طوح�مل��ی�و�بین�الملل��ی�آماده�کن��د؛�زیرا�بخش�
کش��اورزي�ارگانیک،�مس��ئولیت�هاي�بس��یار�اساس��ی�
ازجمل��ه�تأمی��ن�امنیت�غذایی�کش��ور�با�تکیه�بر�تولید�از�
منابع�داخلی،�حفظ،�احیا�و�توس��عه�منابع�طبیعی،�ارتقاء�
س��طح�درآم��د�و�زندگ��ی�روس��تاییان�و�کش��اورزان�و�
همچنین�ایجاد�س��ازوکارهاي�مناس��ب�براي�رش��د�و�
به��ره�وري�عوامل�تولید�را�برعه��ده�دارد�)بوزرجمهری�

وهمکاران،1397(.

تعاریف کشاورزی ارگانیک
جدول1-تعاريفكشاورزیارگانيكازسویمجامع،سازمانهاوكارشناسان

تعريفسازمان / مؤسسه وکارشناسان

اتحادیة�بین��المللي�جنبش
)IFOAM(�3کشاورزي�ارگانیک

کشاورزي�ارگانیک�نوعي�سیستم�کشاورزي�است�که�اساسًا�بر�منابع�موجود
محلي�متکي�است�و�فعالیت�آن�بر�حفظ�تعادل�اکولوژیکي�و�توسعة�مطلوب

فرایند�بیولوژیک�استوار�است.

سازمان�بین��المللي�کدکس
آلیمانتاریوس�

نظامي�جامع��نگر�در�مدیریت�تولید�که�سالمت�کشت��ب�وم�کش�اورزي�ش�امل�تنوع�زیستي،�چرخه��هاي�بیولوژیکي�و�فعل�
و�انفعاالت�بیول�وژیکي�خ�اک�را�تقویت�مي��کند�و�آن�را�ارتقا�مي��بخشد،�ضمن�توجه�به�این�اصل�که�بای�د�در�هر�منطقه،�

نظام�متناسب�و�سازگار�با�شرایط�محلي�آن�منطقه�توس�عه�یاب�د.�

انجمن�استانداردهاي�ملي
ارگانیک�امریکا)�1996(

کشاورزي�ارگانیک�عبارت�است�از؛�نظام�مدیریت�تولی�د�اکول�وژیکي�ک�ه�ب�ه�تقویت�و�گسترش�تنوع�زیس�تي�و�
چرخ�ه��ه�اي�بیول�وژیکي�و�فعالی�ت��ه�اي�بیولوژیکي�خاک�مي��پردازد.�

سازمان�خواربار�جهاني�)فائو(

کشاورزي�ارگانیک،�نظام�مدیریت�تولید�کل��گرایان�ه�اي�اس�ت�ک�ه�س�المتي�اکوسیستم��هاي�کشاورزي�مشتمل�بر�تنوع�
ژنتیکي،�چرخه��هاي�بیولوژیکي�و�همچنین�فعالیت�بیولوژیکي�را�در�نظر�مي�گیرد.�نظام�هاي�تولید�ارگانیک�بر�
استانداردهاي�ویژه�و�دقیق�تولید�که�هدفشان�دستیابي�به�اکوسیستم��ه�اي�کشاورزي�مطلوب�و�پایدار�به�لحاظ�

اجتماعي،�اقتص�ادي�واکول�وژیکي�اس�ت،�وابسته��اند.��

کشاورزي�ارگانیک،�ن�وعي�از�کش�اوزري�پای�دار�اس�ت�ک�ه�ه�دف�آن�ایج�اد�سیستم��هاي�تولید�کشاورزي�یکپارچه،�)دوشینت�گلوت�13۸7(
نظام�یافته�و�انساني�است�که�تض�ادي�با�منافع�اکولوژیکي�و�اقتصادي�ندارد.

کشاورزي�ارگانیک�یعني�کشاورزي�بدون�ک�اربرد�م�واد�ش�یمیایيالمپکین)�1376(

Shi-ming�& Sauerborn
کشاورزي�ارگانیک،�سیستم�م�دیریت�تولی�د�ک�ل��نگ�ر�اس�ت�ک�ه�س�المتي�سیستم�کشاورزي���اکولوژیکي�را�ارتقا�

مي��بخشد�و�از�آن�حمای�ت�م�ي��کن�د..

منبع:�)رضوی�و�همکاران�1394(
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نق�������ش و جای�������گاه م���حص���والت 
ارگانیک و سالم در سالمت جامعه
به�طور�کلی،�س��ه�دلیل�اصلی�برای�س��ودمندی�مصرف�
خوراکی�محصوالت�ارگانیک�و�برتری�آن�ها�در�مقایسه�
با�محصوالت�کش��اورزی�رایج�برش��مرده�اند�که�عبارتند�
از:�فق��دان�باقیمان��ده�کود�و�س��موم�س��نتتیک،�ارزش�

تغذیه�ای�باالتر�و�کیفیت�حسی�بهتر.

�فقدان باقیمانده کود و سموم سنتتیک:
�یکی�از�مزیت�های�برجس��ته�کش��اورزی�ارگانیک�این�
اس��ت�که�در�مراحل�کش��ت�از�کود�و�س��موم�ش��یمیایی�
سنتتیک�شامل�انواع�آفت�کش،�قارچ�کش،�حشره�کش،�
علف�کش�و�...�استفاده�نمی�شود�و�بنابراین�از�نظر�وجود�
باقیمانده�س��موم�س��نتتیک�در�مقایس��ه�با�محصوالت�
کش��اورزی�رایج�از�ایمنی�بس��یار�باالتری�برخوردارند.�
دریافت�سموم�دفع�آفات�سنتتیک�از�راه�خوراکی،�زمینه�
ب��روز�بیماریه��ا�و�اخت��الالت�متعددی�چون�س��رطان،�
پارکینس��ون،�تضعیف�سیس��تم�ایمنی�بدن�و�ناباروری�را�
موج��ب�می�ش��ود؛�احتمال�می�رود�که�ب��ه�همین�دلیل،�
طب��ق�نتایج�تع��دادی�از�مطالع��ات�کارآزمایی�حیوانی،�
عملک��رد�تولید�مثلی�و�پاس��خ�های�ایمن��ی�در�حیوانات�
تغذیه�ش��ده�با�محصوالت�ارگانیک،�بهتر�از�گروه�تغذیه�
شده�با�محصوالت�رایج�بود.�به�جرأت�میتوان�گفت�که�

یکی�از�مهم�ترین�دلیل�توجه�مردم�به�سالمت�و�ایمنی�
س��بد�غذایی�مورد�مصرف�خود،�پیش��گیری�از�ابتال�به�
س��رطان�اس��ت.�اگرچه�تاکنون�اثر�مصرف�محصوالت�
ارگانیک�در�پیش��گیری�از�ابتال�به�س��رطان�در�تحقیقات�
به�اثبات�نرس��یده�و�در�این�راس��تا،�نتایج�یک�تحقیق�در�
کشور�انگلستان�نشان�داد�که�در�مجموع،�ارتباط�کلی�و�
مش��خصی�بی��ن�مص��رف�محص��والت�ارگانی��ک�و�
پیش��گیری�از�بروز�س��رطان�وجود�ندارد،�اما�با�این�حال�
باید�توجه�داش��ت�که�به�طور�کلی،�س��موم�ش��یمیایی�
س��نتتیک�در�ایج��اد�س��رطان�در�انس��ان،�نق��ش�اثبات�
شده�ای�دارند�و�بنابراین�جلوگیری�از�ورود�این�سموم�به�
ب��دن�از�ط��رق�مختلف�خوراکی،�تنفس��ی�و�یا�پوس��تی،�
بس��یار�مهم�اس��ت.�خاطر�نش��ان�می�ش��ود�که�حتی�اگر�
باقیمانده�س��موم�س��نتتیک�در�محصوالت�کش��اورزی�
رایج�کنترل�ش��ده�و�وارد�س��فره�غذای�مصرف�کنندگان�
نشود،�اما�نظر�به�این�که�کشاورزان�شاغل�در�کشاورزی�
رایج�در�حین�کار�با�این�س��موم�خطرناک�س��روکار�دارند،�
از�لحاظ�پوس��تی�و�تنفس��ی�نیز�در�معرض�خطر�هستند؛�
بنابراین،�عدم�به�کارگیری�س��موم�س��نتتیک�که�یکی�از�
ش��اخصه�های�اصلی�کش��اورزی�ارگانیک�است،�از�این�
جهت�مزیت�بهداش��تی�مضاعفی�دارد.�باید�تأکید�ش��ود�
که�اگرچه�مضرات�س��موم�ش��یمیایی�س��نتتیک�روی�
س��المت�بدن�محرز�و�روش��ن�است،�اما�ثابت�شده�است�

ک��ه�در�ص��ورت�دریاف��ت�مقادیر�کمت��ر�از�حد�مجاز�)حد�
قاب��ل�قب��ول(�این�س��موم،�هیچ�گونه�خط��ری�متوجه�
مصرف�کنن��دگان�نخواهد�ب��ود،�بلکه�فقط�ورود�مقادیر�
بی��ش�از�ح��د�مج��از�به�بدن�موجب�ب��روز�آثار�زیانبخش�
می�ش��ود؛�چ��را�ک��ه�ب��ه�عن��وان�یک��ی�از�اص��ول�علم�
سم�شناسی،�هر�ترکیب�و�یا�ماده�بالقوه�می�تواند�سمیت�
داش��ته�باش��د�و�دارا�بودن�یا�فقدان�اثر�سمی�یک�ترکیب�
روی�سالمت�بدن،�وابسته�به�دوز�آن�ماده�و�مدت�زمان�
مواجهه�اس��ت.�ش��ایان�ذکر�است�که�حد�مجاز�یک�سم�
در�غذا،�به�حداکثر�مقداری�از�آن�س��م�اطالق�می�ش��ود�
که�در�صورت�دریافت�توس��ط�انس��ان،�آسیب�یا�بیماری�
ایجاد�نکند.�ش��واهد�نش��ان�میدهد�در�برخی�از�مناطق�
جهان،�در�حین�کش��ت�محصوالت�کش��اورزی�رایج�از�
مقادی��ر�ب��ه�مراتب�بیش�از�حد�مجاز�س��موم�س��نتتیک�
ش��یمیایی�اس��تفاده�می�ش��ود�که�یک�خطر�جدی�برای�
س��المتی�انسان�به�ش��مار�می�رود.�گزارش�منتشر�شده�
توس��ط�گروه�کش��اورزی�ایالت�متحده�آمریکا�نشان�داد�
که�غلظت�باقیمانده�انواع�س��موم�آفت�کش�س��نتتیک�
مختل��ف�در�نمونه�ه��ای�میوه�و�س��بزیجات�ارگانیک�در�
ای��ن�کش��ور�ب��ه�طور�قابل�توجه�و�معن��ی�داری،�کمتر�از�
میوه�و�س��بزیجات�کش��ت�شده�به�شیوه�رایج�بود�که�این�
موضوع�نش��ان�دهنده�ایمنی�بیش��تر�میوه�و�س��بزیجات�
ارگانیک�از�نظر�باقیمانده�س��موم�آفت�کش�س��نتتیک�
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است.�مشابه�تحقیق�یادشده�قبلی،�گزارش�منتشر�شده�
توس��ط��Tasiopoulouو�همکاران�2007،�نیز�نش��ان�
داد�که�باقیمانده�آفت�کش�های�سنتتیک�در�محصوالت�
کش��اورزی�ارگانی��ک�در�کش��ور�ایتالی��ا�به�ط��ور�قابل�

توجهی،�کمتر�از�محصوالت�کشاورزی�رایج�بود.
بر�اس��اس�تعدادی�از�تحقیقات،�به�علت�عدم�اس��تفاده�از�
کوده��ای�ش��یمیایی�نیتروژن�دار�س��نتتیک،�باقیمانده�
نیت��رات�در�محصوالت�ارگانی��ک،�کمتر�از�محصوالت�
کش��اورزی�رای��ج�اس��ت�ک��ه�مزی��ت�دیگ��ری�برای�
محصوالت�ارگانیک�محس��وب�می�ش��ود.�نیترات،�یک�
ترکی��ب�س��می�ب��وده�و�به�س��رعت�به�نیتری��ت�تبدیل�
می�ش��ود�که�دریافت�مقادیر�بیش�از�حد�نیتریت،�نه�تنها�
س��بب�م��ت�هموگلوبینم��ی�در�ن��وزادان،�اطفال�و�افراد�

مسن�می�شود،�بلکه�مسبب�بروز�سرطان�است.

�ارزش تغذيه ای باالتر:
�در�م��ورد�ارزش�تغذی��ه�ای�محص��والت�کش��اورزی�
ارگانیک،�مطالعات�متعددی�انجام�ش��ده�اس��ت�و�بعضی�
از�ش��واهد�نش��ان�می�دهند�که�کیفیت�و�میزان�برخی�از�
ترکیب��ات�مغذی�در�محصوالت�کش��اورزی�ارگانیک،�
باالتر�از�معادل�رایج�آن�ها�است.�البته�بین�پژوهشگران،�
اتف��اق�نظ��ر�وجود�ن��دارد�و�در�بعضی�از�م��وارد،�فرضیه�
باالت��ر�ب��ودن�ارزش�تغذیه�ای�محصوالت�کش��اورزی�
ارگانی��ک�در�مقایس��ه�ب��ا�محص��والت�رای��ج،�هنوز�به�
ص��ورت�قطع��ی�ب��ه�اثب��ات�نرس��یده�اس��ت.�برخی�از�
دانش��مندان�اع��الم�کرده�ان��د�که�میزان�ماده�خش��ک،�
ویتامی��ن��Cو�تع��دادی�از�ترکیب��ات�آنتی�اکس��یدان�در�
محص��والت�کش��اورزی�ارگانیک�به�ط��ور�معنی�داری�
باالتر�از�محصوالت�کش��اورزی�رایج�اس��ت.�با�این�حال،�
ع��ده�ای�دیگ��ر�از�پژوهش��گران�نظر�متفاوتی�داش��ته�و�
عقی��ده�دارن��د�به�عل��ت�ناچیز�بودن�اخت��الف�ترکیبات�
تغذی��ه�ای�فوق�الذکر�در�دو�گروه�محصوالت�ارگانیک�و�
رای��ج،�مصرف�محص��والت�ارگانیک�از�لحاظ�تغذیه�ای�
برتری�چندانی�نس��بت�به�محصوالت�کش��اورزی�رایج�
�Cندارد.�بیان�ش��ده�اس��ت�که�افزایش�غلظت�ویتامین�
ش��اید�ب��ه�علت�کمت��ر�بودن�مق��دار�آب�در�محصوالت�
ارگانیک�باش��د�و�همیش��ه�به�معنای�باال�بودن�مقدار�کل�
این�ویتامین�در�این�محصوالت�نیست.�همچنین�اشاره�
شده�است�که�مقدار�پروتئین�و�مجموع�اسیدهای�آمینه�
در�محصوالت�ارگانیک،�کمتر�از�محصوالت�کشاورزی�
رایج�اس��ت�که�ش��اید�به�علت�عدم�اس��تفاده�از�کودهای�
نیتروژن�دار�در�فرایند�کشت�ارگانیک�باشد.�با�این�حال،�
نس��بت�اس��یدهای�آمین��ه�ض��روری�در�محص��والت�
ارگانی��ک،�بیش��تر�اس��ت�و�ب��ه�تبع�آن�احتم��ال�میرود�
پروتئین�های�گیاهان�ارگانیک،�کیفیت�تغذیه�ای�بهتری�

داشته�باشند.

�کیفیت حسی بهتر:
در�تعدادی�از�مقاالت،�اش��اره�ش��ده�است�که�محصوالت�
کش��اورزی�ارگانی��ک�ب��ه�ویژه�میوه�ه��ای�ارگانیک�به�
دالیل��ی�از�جمل��ه؛�بیش��تر�ب��ودن�قند�از�کیفیت�حس��ی�
)طع��م،�م��زه�و�عط��ر(�مطلوب�ت��ری�در�مقایس��ه�ب��ا�
محص��والت�رای��ج�برخوردارند؛�ام��ا�در�مورد�عمومیت�
داش��تن�این�یافته،�بین�پژوهش��گران�اتفاق�نظر�وجود�
ن��دارد�و�برخ��ی�دیگ��ر�از�آزمایش�ها�حاکی�از�عدم�وجود�
تفاوت�محس��وس�بین�ویژگیهای�حس��ی�محصوالت�
ارگانی��ک�و�رای��ج�بوده�اند�)حاج�محم��دی�و�همکاران،�

.)1396

ب���ه  تمای���ل  در  نگ���رش  و  دان���ش 
و  ارگانی���ک  محص���والت  مص���رف 

سالم
فعالی��ت�اف��راد�نس��بت�به�هر�پدیده�ای�ناش��ی�از�نگرش�
آن�ها�می�باش��دکه�در�برگیرن��ده�مجموعه�پیچید�ه�ای�از�
عقاید،�انگیزه��ها�و�تجربیات�اس��ت.�انگیزه�ها،�تصورات�
مفهومی�هس��تند�که�دیدگاه�افراد�را�نس��بت�به�جهان�

منعکس�می�کنند�)اکبری�و�همکاران،�13۸7(.
�نگرش�ها�به�حاالت�ش��ناختی�افراد�برمی�گردد؛�که�این�
ح��االت�ب��ا�توجه�ب��ه�تمایالت�قبل��ی،�راه�و�روش�های�
مطلوب�یا�نامطلوب�س��ازگاری�-که�با�توجه�به�اهداف�
به�دس��ت�می�آیند-پاسخ�داده��می�شود.�بنابراین،�نگرش�
را�می�توان�به�عنوان�تمایل�به�پاس��خ�گویی�به�یک�ایده�
و�ی��ا�موقعی��ت�به�طریقی�خاص�در�نظر�گرفت�که�اغلب�
ب��ه�عن��وان�یک�مفهوم�برای�هدای��ت�و�راهنمایی�رفتار�
افراد�مورد�اس��تفاده�قرارمی�گی��رد�)اکبری�و�همکاران،�

.)13۸7
دان��ش،�مش��تمل�ب��ر�مجموع��ه�ای�از�تمامی�اطالعات�
مربوط�به�یک�حوزه�اس��ت�که�در�حافظه�بلند�مدت�فرد�
ذخیره�می�ش��ود�و�به�عنوان�عاملی�در�جهت�پیوند�نظام�
ارزش��ی�ف��رد�ب��ا�نگرش�ها�ب��ه�کار�گرفته�می�ش��ود�که�
می�تواند�رفتار�را�تحت�تأثیر�قراردهد�و�نگرش�نیز�اشاره�
ب��ه�درج��ه�ارزیابی�مطلوب�یا�نامطلوب�فرد�درباره�رفتار،�
موضوع�یا�ش��یء�خاص�دارد.�س��طح�دانش�فرد�از�طریق�
نگ��رش�ب��ر�نیت�رفت��اری�فرد�تأثیرگذار�می�باش��د.�این�
موضوع،�اش��اره�بر�این�امر�دارد�که�مصرف�محصوالت�
غذای��ی�ارگانی��ک�ت��ا�حد�زیادی�ب��ه�هنجارهای�ذهنی�
نس��بت�به�محصوالت�غذایی�ارگانیک،�وابس��ته�است�و�
نیت�رفتاری�فرد�از�طریق�شکل�گیری�نگرش�نسبت�به�
محص��والت�غذای��ی�ارگانیک�ش��کل�می�گی��رد.�نیت�
رفتاری�را�به�عنوان�»احتمال�ذهنی«�)که�ممکن�است�
ش��خص،�رفتار�خاصی�را�انج��ام�دهد(�تعریف�می�کنند.�
نیت�رفتاری�را�»درجه�ای�که�فرد�مش��خص�می�کند�تا�
رفتاره��ای�آگاهان��ه�ای�در�آین��ده�انج��ام�دهد�یا�ندهد«�

تعریف�می�کنند�)صافی�سیس�و�همکاران،1399(.
�نگ��رش�ب��ه�عنوان�ی��ک�پیش�بینی�کننده�مهم�در�قصد�
خری��د�محص��والت�کش��اورزی�ارگانی��ک�محس��وب�
می�ش��ود.�نگرش�عبارت�اس��ت�از؛�ارزیابی،�احس��اس�و�
تمایل�خوشایند�یا�ناخوشایند�فرد�به�یک�ایده�یا�شیء.

نگ��رش�نس��بت�ب��ه�انجام�یک�رفت��ار�می�تواند�مثبت�یا�
منف��ی�باش��د.�همچنی��ن،�نگ��رش�به�عنوان�مس��یری�
روانش��ناختی�برای�ارزیابی�یک�ش��یء�خاص�با�توجه�یا�
عدم�توجه�به�آن�تعریف�ش��ده�اس��ت.�این�گرایش�ها�در�
طول�زمان�و�نس��بت�به�رویدادها�ایجاد�می�ش��ود.�افراد�
تمای��ل�دارن��د�به�ارزش�های�درونی�خود�پایبند�باش��ند�و�
این�ارزش�ها�منجر�به�شکل�گیری�نگرش�هایی�می�شود�
ک��ه�ب��ر�تصمی��م�مصرف�کنن��دگان�نس��بت�ب��ه�خرید�
محص��والت�کش��اورزی�ارگانی��ک�تأثی��ر�می�گ��ذارد�

)ملکی�مین�باش�رزگاه�و�همکاران،�1399(.
کش��اورزي�ارگانیک�داراي�نقش�اساس��ي�در�توس��عه�
پایدار�مي�باش��د�و�عامل�اصلي�ش��کل�گیري�و�توس��عه�
کش���ت�ارگانی���ک،�تقاض���اي�مص�رف�کنن�دگان�و�
نگ��رش�تعیین�کنن��ده�و�جهت�دهن��ده�تقاضا�مي�باش��د�

)رنجبرشمس�وامیدی�نجف�آبادی،�1393(.
�یک��ی�از�عوام��ل�اساس��ي�و�تأثیرگ��ذار�در�تولی��دات�
کش��اورزي،�تقاضاي�مصرف�کنندگان�است.�کشورهاي�
توس��عه�یافته�به�وس��یله�ایجاد�آگاهي�و�دانش�سالمتي،�
بهداش��ت�و�مس��ائل�زیس��ت�محیطي؛�زمین��ه�افزایش�
تقاض��اي�مصرف�کنن��دگان�را�فراه��م�آورده�ان��د،�ام��ا�
بي�توجه��ي�مصرف�کنندگان�ایراني�نس��بت�به�اهمیت�
مص��رف�محصوالت�ارگانیک�براي�س��المت�انس��ان،�
باعث�شده�است�که�محصوالت�ارگانیک،�جایگاهي�در�
سبد�غذایي�جامعه�نداشته�باشد؛�درحالي�که�در�بسیاري�
موارد،�ش��اهد�خری��د�ارزان�قیمت�محصوالت�ارگانیک�
ای��ران�توس��ط�جوامع�توس��عه�یافته�و�ف��روش�آن�ها�به�
قیمت�باال�در�بازارهاي�جهاني�هس��تیم�)رنجبرش��مس�

وامیدی�نجف�آبادی،�1393(.
عدم�فرهنگ�س��ازي�مناس��ب�در�جامعه،�عدم�آش��نایی�
مصرف�کنندگان�نس��بت�به�محصوالت�ارگانیک،�عدم�
ترویج�محصول�ارگانیک�در�رس��انه�هاي�جمعی�و�عدم�
فرهنگ�س��ازي�در�آم��وزش�و�پرورش�از�جمله�مواردي�
هستند�که�لزوم�فرهنگ�سازي�و�آگاه�سازي�محصوالت�
ارگانی��ک�را�نمایان�می�کنن��د�)دل�انگیزان�و�همکاران،�
139۸(.�اثرات�بهداش��تی�و�زیست�محیطی�آفت�کش�ها،�
ارگانیس��م�های�اص��الح�ش��ده�ژنتیک��ی�و�س��ایر�مواد�
شیمیایی�مورد�استفاده�جهت�افزایش�تولید�محصوالت�
کش��اورزی�و�بروز�بیماری�های�مختلف،�س��بب�نگرانی�
مص��رف�کنن��دگان�در�مورد�کیفیت�و�ایمنی�مواد�غذایی�
ش��ده�اس��ت�و�همزم��ان�ب��ا�افزای��ش�آگاهی�ه��ای�
زیس��ت�محیطی،�فعالیت�های�کشاورزی�مدرن�را�مورد�
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نقد�قرار�داده�است.�مجموعه�این�عوامل�موجب�ترغیب�
مصرف�کنن��دگان�ب��ه�مصرف�محصوالت�کش��اورزی�

ارگانیک�شده�است�)آقا�صفری�و�همکاران،�139۸(.
�نگ��رش�مصرف�کنن��دگان�نس��بت�ب��ه�ویژگی�ه��ای�
محص��والت�ارگانی��ک�ش��امل�نگ��رش�نس��بت�ب��ه�
ویژگی�هایی�همچون�س��المت،�ارزش�تغذیه�ای�و�عطر�
و�طع��م�می�باش��د.�س��المت،�تمام�جنبه�ه��ای�مرتبط�با�
دربرمی�گی��رد.� را� ش��خصی� رف��اه� و� س��المت�
مصرف�کنندگان�اغلب�بر�س��المت�بیش�تر�محصوالت�
ارگانی��ک�اتف��اق�نظر�دارند؛�عطر�و�طعم،�مرتبط�با�طعم�
واقع��ی�و�باف��ت�مناس��ب�و�همچنی��ن�طبیع��ی�بودن�و�
اصال��ت�اس��ت.�ارزش�تغذی��ه�ای�نیز�عام��ل�مهمی�در�
ش��کل�گیری�نگرش�نس��بت�به�محص��والت�ارگانیک�
می�باش��د�مطالعات،�نش��ان�دهنده�آن�اس��ت�که�نگرش�
مثبت�نس��بت�به�محصوالت�ارگانیک�س��بب�گرایش�به�
پرداخت�بیش�تر�توس��ط�مصرف�کنندگان�ش��ده�اس��ت�
)آقاصف��ری�و�هم��کاران،�139۸(.�آگاه��ی�و�دان��ش�در�
م��ورد�تفاوت�برچس��ب�های�محصوالت�کش��اورزی،�
و� ارگانی��ک� محص��والت� عرض��ه� فروش��گاه�های�
مسیرکس��ب�اطالعات،�عوامل�مؤثر�دیگری�بر�گرایش�
به�پرداخت�اس��ت؛�برچسب�های�محصوالت�کشاورزی�
ش��امل؛�ارگانیک،�س��الم،�طبیعی�و�گواهی�شده�می�باشد�

)آقاصفری�و�همکاران،�139۸(.
اگرچ��ه�قیم��ت،�یک�عامل�مهم�و�تأثیرگذار�بر�تمایل�به�
مص��رف�محص��والت�ارگانیک�می�باش��د،�اما�واکنش�
مصرف�کنن��دگان�مختل��ف�نس��بت�به�متغی��ر�قیمت،�
متف��اوت�اس��ت.�درواق��ع،�متغیر�قیمت�ب��رای�برخی�از�
مصرف�کنن��دگان�از�درج��ه�اهمیت�بیش��تری�برخوردار�
است.�قیمت،�مانعی�مهم�برای�افزایش�مصرف�فعلی�و�
آتی�محصوالت�ارگانیک�به�ش��مار�می�رود.�این�اعتقاد�
وج��ود�دارد�ک��ه�قیمت�گ��ذاری�محص��والت�ارگانیک،�

مس��ئله�ای�چند�بُعدی�و�حتی�تناقض�برانگیز�اس��ت؛�زیرا�
مصرف�کنن��دگان�از�ی��ک�س��و،�خواه��ان�محصوالت�
ارگانیک�با�قیمت�های�پایین�تر�هس��تند�و�از�س��وی�دیگر�
ممکن�اس��ت�قیمت�های�پایین�را�به�عنوان�نش��انه�ای�از�
بی�کیفیتی�محصوالت�تفسیر�نمایند.�پیشینه�اقتصادی،�
آگاهی�از�قیمت�و�حساسیت�به�آن،�تناسب�میان�قیمت�
وکیفی��ت�و�تمای��ل�ب��ه�پرداخ��ت�از�جمل��ه�عوام��ل�
تعیین�کنن��ده�اث��ر�قیم��ت�ب��ر�رفتار�خرید�می�باش��ند.�با�
افزای��ش�محدودیت�بودج��ه�مصرف�کنندگان،�اثرمنفی�
قیمت�بر�خرید�محصوالت�ارگانیک�بیش��تر�خواهد�بود.�
در�واق��ع،�قیمت�موجب�می�ش��ود�ک��ه�یک�گروه�بزرگ�
ازمصرف�کنن��دگان�از�مص��رف�پای��دار�این�محصوالت�

ارگانیک�محروم�شوند.�
ع��الوه�ب��ر�این،�مصرف�کنندگان�ممکن�اس��ت�در�مورد�
قیمت�محصوالت�ارگانیک،�آگاهی�نداش��ته�باش��ند�و�
س��طح�قیم��ت�ای��ن�محصوالت�را�بی��ش�از�حد�ارزیابی�
نماین��د.�بنابرای��ن،�واکن��ش�مصرف�کنن��ده�ب��ه�قیمت�
محص��والت�ارگانی��ک�به�کش��ش�قیمت��ی�)که�میان�
محصوالت�مختلف،�متفاوت�است(،�خصوصیات�فرد�و�
محی��ط�رقابت��ی�بس��تگی�دارد�)قربان��ی�و�هم��کاران،�

.)139۸
�اعتماد�ایجاد�ش��ده�بین�خریدار�و�فروش��نده،�مس��ئله�ی�
اصلی�ایجاد�در�یک�رابطه�ی�س�ودمند�دو�طرف�ه�اس�ت�
ک�ه�باعث�رضایت�و�وفاداري�مشتری�می�شود.�یکی�از�
تعاری��ف�ج�امع�و�پذیرفت�ه�ش���ده�از�اعتم�اد،�تعریف�ی�
اس�ت�ک�ه�مورمون�و�همکاران�در��1992ارائه�کرده�اند؛�
آن�ه��ا�اعتم��اد�را�به�این�ش��کل�تعریف�می�کنند:�تمای�ل�
ب�ه�اتک�اء�ب�ه�طرف�مبادله�دیگر�که�فرد�به�او�اطمین�ان�
دارد.�کارشناس�ان�بر�این�باورند�که�عدم�آگاهی�مردم�از�
محص��والت�ارگانی��ک�و�گران�تر�بودن�این�محصوالت�
نس��بت�به�محص�والت�غیر�ارگانیک�به�عنوان�عوامل�

مؤث��ر�ب��ر�نگ��رش،�از�مهم�ترین�دالیل�عدم�اس��تقبال�
جامعه�از�محصوالت�ارگانیک�در�عرص�ه�ی�کش��اورزی�
و�فرآورده�ه��ای�دامی�اس��ت�)ش��یرخدایی�و�همکاران،�

.)1395

عوامل مؤثر در تمایل به پرداخت
قص��د�خری��د،�ی��ک�مفه��وم�مناس��ب�براي�
پیش�بین��ی�رفت��ار�خری��د�واقعی�اس��ت.�رابطه�نگرش�و�
قصد�خرید�نیز�به�طورگس��ترده�در�تحقیقات�بازاریابی،�
م��ورد�بررس��ی�و�آزم��ون�ق��رار�گرفت��ه�و�صحت�آن�به�
وس��یله�تحقیقات�مورد�تأیید�واقع�ش��ده�است.�)آندرواژ�و�

همکاران،�139۸(.
از�مهم�تری��ن�دالی��ل�خری��داران�ب��راي�خرید�ارگانیک�
می�توان�به�مسائل�بهداشتی�و�سالمت�غذایی�)دریافت�
بیش��ترین�م��واد�مغ��ذي�ض��روري�و�حداق��ل�دریافت�
افزودنی�ه��اي�مصنوع��ی،�نگران��ی�از�وجود�ترکیبات�و�
افزودنی�ه��اي�ش��یمیایی�در�محص��والت�رایج،�امنیت�
غذای��ی�در�برابر�بیماري�هاي�حیوانی،�خطرات�احتمالی�
ناش��ی�از�مصرف�موادي�که�مورد�دس��تکاري�ژنتیکی�
واقع�شده�اند،�باقیمانده�سموم�شیمیایی(،�نبود�اعتماد�به�
محصوالت�غیرارگانیک�و�همچنین،�مسائل�اخالقی�و�
توجه�به�محیط�زیس��ت�اش��اره�کرد.�افزون�بر�مش��کل�
بازار�فروش�این�محصوالت،�ناآشنایی�کامل�و�داده�هاي�
مح��دود�مصرف�کنن��دگان�از�خری��د�محص��ول�غذایی�
ارگانیک،�در�دس��ترس�نبودن�آن�براي�همگان،�قیمت�
باالت��ر�ای��ن�محص��والت�نس��بت�ب��ه�محص��والت�
غیرارگانی��ک،�نداش��تن�ظاه��ر�بهت��ر�در�مقایس��ه�ب��ا�
محص��والت�غیرارگانی��ک�نی��ز�از�جمله�موانع�توس��عه�
بازاره��اي�کش��اورزي�ارگانی��ک�و�تمای��ل�کمت��ر�
مصرف�کنن��دگان�براي�محصوالت�ارگانیک�می�باش��د�

)کالشمی�و�همکاران،�1396(.
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مطالع���ات داخل���ی و خارج���ی در 
زمین��������ه ت������مای���ل ب���������ه پرداخ���ت 

محصوالت ارگانیک:
ب��ا�توج��ه�ب��ه�اهمی��ت�موض��وع�در�س��ال�های�اخی��ر،�
پژوهشگران�بررسی�های�مختلفی�را�در�زمینه�ی�تمایل�
به�پرداخت�انجام�داده�اند؛�از�جمله،�طبق�نتایج�تحقیقات�
آیهان��4)2014(�که�در�پژوهش�خود،�میزان�گرایش�به�
پرداخت�مصرف�کنندگان�برای�محصوالت�ش��یر�و�مرغ�
ارگانیک�در�ش��هر�کوش�آداس��ی�ترکیه�را�با�اس��تفاده�از�
روش�ارزش�گ��ذاری�مش��روط�و�الگوی�الجیت�دوگانه�
مورد�بررسی�قرار�داد،�زنان،�افراد�سالمندتر،�خانواده�های�
دارای�فرزند،�درآمد�و�دانش�بیش��تر�درباره�مواد�غذایی،�
گرای��ش�به�پرداخت�بیش��تری�ب��رای�محصوالت�مورد�
بررس��ی�داش��ته�اند.�اووس��و�و�انیف��وری��5)2013(�در�
پژوه��ش�خ��ود،�گرایش�به�پرداخ��ت�مصرف�کنندگان�
برای�هندوانه�و�کاهوی�ارگانیک�را�در�ش��هر�کوماس��ی�
غن��ا�ب��ا�بهره�گی��ری�از�روش�ارزش�گذاری�مش��روط�و�
الگ��وی�توبی��ت�دومتغی��ره،�م��ورد�تحلیل�ق��رار�دادند.�
یافته�ه��ای�ای��ن�تحقی��ق�نش��ان�داد�ک��ه��11درص��د�
مصرف�کنن��دگان�ب��رای�خرید�کاه��وی�ارگانیک�و��61
درصد�مصرف�کنن��دگان�برای�خرید�هندوانه�ارگانیک،�
حاض��ر�ب��ه�پرداخت�مبلغ�بیش��تر�بودند.�حضور�کودکان�
کمتر�از��11س��ال،�س��طح�تحصیالت،�درآمد�و�اندازه�و�
شادابی�محصول،�اثر�مثبت�و�معنی�دار�بر�میزان�گرایش�
به�پرداخت�داشت،�در�حالی�که�عواملی�همچون�سن�و�
جنس��یت�در�این�تحقیق،�اثر�معنی�دار�نداش��ت.�مارتینز�و�
هم��کاران��6)2011(�در�پژوه��ش�خ��ود،�گرای��ش�ب��ه�
پرداخ��ت�ن��رخ�افزوده�را�برای�گوش��ت�مرغ�ارگانیک�از�
سوی�مصرف�کنندگان�در�ایالت�ادمونتون�کانادا�بررسی�
کردن��د.�نتایج�نش��ان�داد�که�نیم��ی�ازمصرف�کنندگان،�
حاضر�به�پرداخت��91درصد�نرخ�افزوده�برای�گوش��ت�

م��رغ�ارگانیک�نس��بت�ب��ه�نوع�معمولی�بودند.�س��طح�
آگاهی�افراد،�درآمد�و�میزان�تحصیالت�از�عوامل�مثبت�
تأثیرگذار�بر�میزان�گرایش�به�پرداخت�مصرف�کنندگان�
بوده�و�متغیرهای�س��ن�و�جنس��یت،�اثر�منفی�بر�میزان�
گرایش�به�پرداخت�داش��ته�اند.�در�این�بررس��ی،�قیمت�به�
عن��وان�مهم�ترین�عامل�منفی�اثرگذار�بر�میزان�گرایش�
به�پرداخت�مصرف�کنندگان�برای�گوشت�مرغ�ارگانیک�
نس��بت�به�نوع�متداول�ش��ناخته�شده�است.�در�ایران�نیز�
نتای��ج�پژوه��ش�صندوقی�و�هم��کاران�)1394(�درباره�
عوامل�مؤثر�بر�انتخاب�خیار�معمولی،�س��الم�و�ارگانیک�
از�س��وی�مصرف�کنن��دگان�در�ش��هر�اصفه��ان�ک��ه�با�
اس��تفاده�از�روش�انتخ��اب�تجرب��ی�و�الگ��وی�الجیت�
چندگانه�انجام�ش��ده�اس��ت،�نشان�داد�که�درآمد،�آگاهی�
نس��بت�ب��ه�ویژگی�های�محصوالت�س��الم،�اهمیت�به�
س��المتی�و�حفظ�محیط�زیس��ت�و�وجود�فرد�س��المند�و�
بیم��ار�در�خان��واده،�اث��ر�مثبت�و�معن��ی�داری�بر�انتخاب�
محص��ول�س��الم�و�ارگانی��ک�ب��ه�جای�ان��واع�متداول�
داش��ته�اند.�همچنی��ن�متغیره��ای�ش��اخص�اهمیت�به�
معیارهای�خرید�س��الم،�سن،�جنسیت،�وضعیت�اشتغال�
و�می��زان�تحصی��الت،�اث��ر�معن��ی�داری�ب��ر�انتخ��اب�
محصوالت�س��الم�تر�نداش��ته�اند.�کوچک��ی�و�همکاران�
)1392(�در�پژوه��ش�خ��ود،�عوام��ل��مؤثر�بر�گرایش�به�
مصرف�محصوالت�ارگانیک�در�شهرس��تان�مش��هد�را�با�
اس��تفاده�از�الگوی�تحلیل�تمایزی�بررس��ی�کردند.�نتایج�
نش��ان�داد�که�س��طح�تحصیالت،�اهمیت�نسبی�ظاهر،�
اهمی��ت�ارزش�غذایی�محصوالت،�قیمت�و�دسترس��ی�
آس��ان،�مهم�تری��ن�عوامل�مؤثر�ب��ر�گرایش�به�مصرف�
محص��والت�ارگانی��ک�بوده�ان��د.�حیات��ی�و�همکاران�
از�روش� ب��ا�اس��تفاده� )1390(�در�پژوه��ش�خ��ود�
ارزش�گذاری�مش��روط�و�الگوی�الجیت�ترتیبی�نش��ان�
دادند�که�متغیرهای�درآمد،�آگاهی،�ش��اخص�سالمتی�و�

وجود�س��المندان�در�خانواده،�اثر�مثبت�و�معنی�د�اری�بر�
گرایش�به�پرداخت�اضافی�برای�میوه�ها�و�س��بزی�های�
ب��دون�آفت�ک��ش�نس��بت�ب��ه�انواع�رایج�در�ش��هر�مرند�
داشته�است؛�اما�متغیرهای�سن،�بعد�خانوار،�تحصیالت،�
جنس��یت،�وضعیت�تأه��ل�و�افراد�با�بیماری�های�خاص�
در�خانواده،�اثر�معنی�داری�بر�متغیر�وابسته�نداشته�اند.�در�
مجموع،�بررس��ی�پژوهش�های�گذش��ته�نش��ان�داد�که�
نتایج�بیش��تر�پژوهش�ه��ا،�بیانگر�اثر�معنادار�متغیرهایی�
چون�درآمد،�تحصیالت،�میزان�آگاهی�افراد،�ش��اخص�
س��المت�و�قیم��ت�ب��ر�گرای��ش�ب��ه�پرداخ��ت�اضافی�

مصرف�کنندگان�بوده�است�)نیکوکار�و�بزی،1395(.
�-محم��ودی�و�لیاقت��ی�)13۸6(�نیز�با�بررس��ی�تمایالت�
مصرف�کنندگان�نسبت�به�محصوالت�ارگانیک،�نتیجه�
گرفتند�که�جهت�ایجاد�یک�نظام�توسعه�یافته�ارگانیک،�
قب��ل�از�ه��ر�چی��ز�باید�ب��ه�نگ��رش�مصرف�کنندگان�و�
افزایش�آگاهی�آنان�نسبت�به�این�محصوالت�پرداخته�
ش��ود.�نتای��ج�نش��ان�داد�که�هر�چ��ه�مصرف�کنندگان،�
آموزش�بیشتری�از�مباحث�تغذیه�و�سالمت�محصوالت�
کشاورزی�داشته�باشند،�به�همان�میزان�تمایل�بیشتری�

به�خرید�محصوالت�ارگانیک�خواهند�داشت.
-حیاتی�و�همکاران�)1390(،�در�شناسایی�عوامل�مؤثر�
ب��ر�تمایل�ب��ه�پرداخت�اضاف��ی�مصرف�کنندگان�براي�
میوه�ها�و�س��بزیجات�عاري�از�آفت�کش�نس��بت�به�انواع�
متداول�در�ش��هر�مرند،�با�روش�ارزش�گذاري�مش��روط�و�
مدل�الجیت�ترتیبی�که�به�روش�بیشترین�راست�نمایی�
برآورد�ش��د،�بدین�نتیجه�دس��ت�یافتند�که�عواملی�چون�
درآم��د�اف��راد،�تمایالت�حفظ�محیط�زیس��ت،�س��طح�
اهمیت�ش��اخص�خرید�س��الم�میوه�و�سبزیجات،�سطح�
اطالع�افراد�از�ویژگی�هاي�میوه�و�س��بزیجات�عاري�از�
آفت�ک��ش�و�زیان�هاي�آفت�کش�و�وجود�س��المندان�در�
خان��واده،�اث��ري�مثبت�و�معنی�دار�ب��ر�تمایل�به�پرداخت�
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اضافی�پاس��خگویان�براي�میوه�و�س��بزیجات�عاري�از�
آفت�کش�نسبت�به�انواع�متداول�نشان�می�دهند.

-مافی�و�همکاران�)1390(�در�مطالعه�اي�با�موضوع�برآورد�
میزان�تمایل�به�پرداخت�براي�محصوالت�ارگانیک�که�در�
دو�اس��تان�ته��ران�و�گی��الن�ب��ه�منظ��ور�تعیی��ن�ارزش�
محصوالت�ارگانیک�با�اس��تفاده�از�رهیافت�ارزش�گذاري�
مش��روط�انجام�گرفت،�متوس��ط�تمایل�به�پرداخت�افراد�
براي�هر�کیلو�خیار�ارگانیک��12200ریال�و�براي�هر�کیلو�

سبزیجات�ارگانیک��1723۸ریال�برآورد�شد.
-کوچک��ی�و�هم��کاران�)1390(�در�مطالع��ه�دیگ��ر،�
موض��وع�بررس��ی�عوام��ل�مؤث��ر�بر�تمای��ل�به�مصرف�
محصوالت�ارگانیک�در�شهرس��تان�مش��هد�را�با�هدف�
بررس��ی�و�تعیی��ن�متغیره��اي�تأثیرگ��ذار�ب��ر�تمای��ل�
مصرف�کنن��دگان�ب��ه�اس��تفاده�از�محصوالت�ارگانیک�
انج��ام�دادن��د.�نتای��ج�این�مطالعه�نش��ان�داد�که�ارزش�
غذایی،�مهم�ترین�عامل�گرایش�مصرف�کنندگان�براي�

خرید�و�مصرف�این�محصوالت�است.
-�نیک��وي�و�عزی��زی�)1392(�ب��ه�منظ��ور�شناس��ایی�
مؤلفه�هاي�پذیرش�و�مصرف�محصوالت�غذایی�س��الم�
از�دیدگاه�مصرف�کنند�گان�شهر�مشهد،�از�مدل�الجیت�
که�به�روش�بیشترین�راست�نمایی�برآورد�شده،�استفاده�
کردند.�نتایج�مطالعه�بیانگر�س��طح�آگاهی�متوس��ط�افراد�
مورد�مطالعه�نسبت�به�مفاهیم�محصوالت�غذایی�می-
باش��د.�براس��اس�نتایج�م��دل�رگرس��یونی،�افرادي�که�
تمایالت�حفظ�محیط�زیس��تی�و�معیارهاي�خرید�س��الم�
غذایی�و�میزان�آش��نایی�با�مفاهیم�مواد�غذایی�س��الم�در�
آن�ه��ا�باالت��ر�ب��ود،�مقدارتمایل�به�مصرف�بیش��تري�از�

غذاهاي�سالم�را�داشتند.
-�داداش��ی�و�همکاران�)1396(�به�بررس��ی�اس��تراتژي�
بازاریابی�محصوالت�ارگانیک�در�ایران�پرداختند.�نتایج�
نش��ان�دادند�که�بس��ته�بندي�نامناس��ب،�هزینه�باالي�
حم��ل،�فقدان�مدیریت�واحد،�راهبرد�غیرثابت�و�ناپایدار�
بازارس��ازي،�تبلیغ��ات�ضعی��ف،�عدم�اعتم��اد�به�برند�و�
حمایت�ضعیف�دولت،�از�موانع�اصلی�توس��عه�محصول�

و�بازار�آن�در�کشور�ایران�است.
-�کالم��ن�و�هم��کاران��)2005(�مطالع��ه�ای�در�برزی��ل�
انج��ام�دادن��د،�نتایج�مطالعه�نش��ان�داد�که�دالیل�اصلی�
مقبولیت�محصوالت�ارگانیک�از�سوی�مصرف�کنندگان�
به�این�ترتیب�اس��ت:�کیفیت�بهتر�محصوالت�ارگانیک�
)47درصد(،�رعایت�مس��ائل�بهداشتی�)30درصد(،�طعم�

و�مزه�بهتر�محصوالت�ارگانیک�)23درصد(
-مطالعاتی�توس��ط�باته�۸و�همکاران�)2007(�در�آمریکا�
در�زمینه�بازار�محصوالت�ارگانیک�و�بررس��ی�تمایل�به�
پرداخ��ت�اف��راد�برای�محصوالت�ارگانیک�انجام�ش��ده�
اس��ت�که�از�آن�جمله�می�توان�به�مطالعه�ای�در�آمریکا�
اشاره�کرد.�نتایج�مطالعه�نشان�داد�که�مصرف�کنندگان�

ب��رای�محصوالت�کاماًل�ارگانیک�و�نیز�محصوالتی�که�
محتوی��ات�آن�ه��ا�ارگانی��ک�نیس��ت،�تمایل�به� کام��اًل�ً
پرداخ��ت�مبلغ��ی�بیش��تردارند.�در�ای��ن�مطالعه،�میزان�
تمایل�به�پرداخت،�رابطه�مس��تقیمی�با�دانش�و�آگاهی�
مصرف�کنن��دگان�از�ویژگ�ی�ه��ا��و�امتیازات�محصوالت�

ارگانیک�داشت.
-آکگونگور�و�همکاران��9)2007(�در�تحقیقی�در�ترکیه�
ب��ر�روي�تمای��ل�به�پرداخت�مصرف�کنندگان�ش��هري�
براي�تولیدات�ارگانیک�به�این�نتیجه�دس��ت�یافتند�که�
مصرف�کنندگان�ش��هري�حاضر�هس��تند�تا��36درصد،�

مبلغ�بیشتري�براي�تولیدات�ارگانیکی�بپردازند.

اهداف کشاورزی ارگانیک:
در�حال��ت�کلی،�هدف�کش��اورزی�ارگانیک،�
ایج��اد�درآم��د�و�اش��تغال�به�ویژه�در�مناطق�روس��تایی�
است.�بدین�ترتیب،�کشاورزی�ارگانیک�به�عنوان�موتور�
محرکه�توس��عه�پایدار�در�کاهش�فقر،�توس��عه�انسانی�و�
حفاظ��ت�محیط�زیس��ت،�نق��ش�عم��ده�ای�ایفا�می�کند�

)کارگرده�بیدی�و�انصاری�سامانی،�1399(.
�کش��اورزي�ارگانی��ک�ب��ه�عن��وان�یک��ی�از�مصادی��ق�
رهیافت�ه��اي�کش��اورزي�پایدار�ب��ه�عنوان�یک�راه�حل�
معرفی�گردید�که�هدف�آن،�ایجاد�سیستم�هاي�تولیدي�
کش��اورزي�یکپارچ��ه،�نظام�یافته�وانس��انی�اس��ت�که�
تضادي�با�منافع�زیس��ت�محیطی�و�اقتصادي�نداش��ته�

باشد�)صندوقی�و�همکاران،139۸(.
�هدف�کش��اورزان�فعال�در�این�زمینه،�به�طورمش��خص،�
حفاظ��ت�از�آب�و�خ��اک�به�عنوان�دو�عنصر�اصلی�تولید�
محصول�و�در�عین�حال،�کاهش�آلودگی�ها�اس��ت.�یک�
کش��اورز�ارگانیک،�به�جای�اس��تفاده�ازعلف�کش�های�
ش��یمیایی،�از�روش�های�به�نس��بت�سخت�اما�دوست�دار�
محیط�زیس��ت�نظی��ر؛�کش��ت�دوره�ای،�پخ��ش�مال��چ�
یاکوده��ای�حیوان��ی�برای�کنترل�آف��ات�بهره�می�گیرد�

)پورعلیجان�و�همکاران،�1399(.
�در�توس��عه�بخش�کش��اورزی�به�س��ه�هدف�اشاره�شده�
اس��ت:1-�بهب��ود�عرضه�و�تقاض��ا�و�خودکفایی�ملی�2-�
بهبود�معیش��ت�م��ردم�)کش��اورزان�و�کارگران(�جهت�
کاه��ش�گرایش�به�بخش�ه��ای�صنعتی�و�خدماتی�3-�
پایداری�کشاورزی�با�هدف�کاهش�دست�اندازی�بخش�
کش��اورزی�ب��ه�بخ��ش�جن��گل�در�جهت�حف��ظ�تنوع�
زیس��تی،�کاهش�گازهای�گلخانه�ای،�اس��تفاده�بهینه�از�
زمین�و�افزایش�تولید�)باقری�راد�و�همکاران،�1397(.

نتیجه گیری:
در�مطالع��ه�حاض��ر�ب��ا�اس��تفاده�از�مدل�های�
پذی��رش�فناوری�و�پیش��ینه�مطالعات��ی�انجام�گرفته�در�
زمین��ه�به-کارگی��ری�فناوری�محص��والت�ارگانیک،�

عوامل�نگرش��ی�و�دانش��ی،�می�توان�دریافت،�با�توجه�به�
ای��ن�ک��ه�فناوری�کش��اورزی�ارگانیک،�ام��کان�ایجاد�
عدال��ت�اجتماع��ی�به�خص��وص�در�زمینه�حفظ�محیط�
زیس��ت�و�حفظ�منابع�برای�نس��ل�های�آینده�را�فراهم�
می�آورد،�کارشناسان�کشاورزی،�ایجاد�عدالت�و�برابری�
را�ب��ه�عن��وان�یکی�از�دس��تاوردهای�این�فناوری�قلمداد�
می�کنن��د.�طبق�یافته�ه��ا،�)دانش�محصوالت�ارگانیک(�
اث��ر�مثب��ت�و�معنی�داری�بر�)نی��ت�رفتاری�محصوالت�
ارگانی��ک(�از�طریق�)نگ��رش�به�محصوالت�ارگانیک(�
دارد.�به�نظر�می�رس��د�از�دیدگاه�کارشناس��ان�کشاورزی،�
محص��والت�ارگانی��ک،�کیفی��ت،�س��المت�و�ایمن��ی�
بااالت��ری�نس��بت�ب��ه�محصوالت�کش��اورزی�معمول�
داشته�و�از�سویی�دیگر�با�عدم�مصرف�سموم�و�کودهای�
ش��یمیایی�در�فرآیند�تولید�این�محصوالت،�آس��یبی�به�
محیط�زیس��ت�و�س��المت�انسان�وارد�نمی�شود�)صافی�

سیس�و�همکاران،�1399(.

پیشنهادها
و� یافته�ه��ا� ب��ه� توج��ه� ب��ا� پیش��نهادها�
نتیجه�گیری�ه��ای�ای��ن�پژوه��ش،�به�ترتی��ب�زیر�ارئه�

می�گردد:
1-با�توجه�به�رش��د�س��ریع�جمعیت�و�محدودیت�منابع�
محص��والت�کش��اورزی�مانن��د�زمی��ن،�آب�و�غیره،�در�
جهت�تولید�محصولی�سالم�و�دستیابی�به�توسعه�پایدار،�
مقول��ه�تولید�محصوالت�ارگانی��ک�به�صورت�جدی�تر�

پیگیری�شود.
2-�باتوج��ه�ب��ه�یافته�ه��ا،�به�نظر�می�رس��د�رابطه�خطی�
دان��ش،�نگ��رش�و�رفتار�در�زمین��ه�به�کارگیری�فناوری�
محصوالت�ارگانیک�بس��یار�مهم�باش��د�و�همچنین�با�
توجه�به�پیشینه�پژوهش،�به�نظر�می�آید�که�نقش�متغیر�
)دان��ش(�پررنگ�ت��ر�می�باش��د.�در�این�راس��تا�در�جهت�
تقویت�بُعد�دانش��ی�کارشناس��ان�کش��اورزی�به�عنوان�
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ارگانیک�و�نظام�کش��اورزی�مبتنی�بر�مهندسی�ژنتیک،�
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قرار�دهند.
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مقد    مه:
کراتین�،�یک�پروتئین�س��اختاری�و�بس��یار�مهم�اس��ت�که�در�س��اختار�بدنی�بس��یاری�از�موجودات�زنده�یافت�می�ش��ود.�امروزه�از�کراتین�مونوهیدرات�در�تغذیه�ورزش��کاران،�
تولید�مکمل�های�دام�و�طیور�و�مکمل�های�عضله�س��از�در�اس��ب�و�حیوانات�خانگی،�زیاد�اس��تفاده�می�ش��ود.�کراتین�به�ش��دت�در�آب�و�حالل�های�آلی،�نامحلول�اس��ت�و�ماده�
اصلی�س��ازنده�بس��یاری�از�بافت�ها�و�س��اختارهای�بدن�همچون�پولک،�مو،�ناخن،�پر،�ش��اخ،�پنجه،�س��م،�پینه�و�الیه�های�خارجی�پوس��ت�در�مهره�داران�می�باش��د.�همچنین�
کراتین�دارای�نقش�حفاظت�از�الیه�های�پوس��تی�و�بافت�پوشش��ی�بدن�می�باش��د.�گاهی�اوقات،�اصطکاک�بیش�از�حد،�س��بب�رش��د�نامتعادل�کراتین�روی�س��طح�پوس��ت�
می�ش��ود�که�به�آن�"پینه" می�گویند.�س��لول�های�تولیدکننده�کراتین�به�طور�مداوم�می�میرند�و�جایگزین�می�ش��وند.�کراتین�با�دارابودن�قیمت�زیاد�و�پروتئین�و�اس��یدآمینه�
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انواع کراتین
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افزایش�مقدار�کراتین�موجود�در�عضالت�اسکلتی�به�مقدار��20درصد�شود.
دو�ن��وع�کراتی��ن�اصل��ی�وجود�دارند؛�آلف��ا�کراتین�و�بتا�کراتین�که�اولی�مربوط�به�تمامی�
مهره�داران�و�دومی�فقط�مختص�خزندگان�و�پرندگان�بوده�و�مس��تحکم�تر�اس��ت�و�در�
س��اختار�بافت�هایی�مانند�الک�در�الک�پش��ت�و�منقار�پرندگان�یافت�می�ش��ود.�کراتین�
موجود�در�بدن�مهره�داران�از�نوع�»آلفاکراتین«�می�باشد.�کراتین،�ماده�ای�بسیار�سخت�
و�مقاوم�است�و�تنها�ماده�بیولوژیک�قابل�مقایسه�با�آن�از�نظر�استحکام،�کیتین�موجود�
در�پوس��ت�خزندگان�و�حش��رات�می�باش��د.�آلفا�کراتین�پس��تانداران�به�دو�دسته�تقسیم�
می�ش��ود؛�یکی�س��یتوکراتین�و�دیگری�اگزوکراتین.�اگزوکراتین�در�مو�دیده�می�ش��ود�و�
می�تواند�اسیدی،�بازی�یا�خنثی�باشد.�نوعی�متفاوت�از�کراتین�نیز�در�برخی�بی�مهرگان�
تولید�می�ش��ود.�این�ماده�در�س��اختار�تار�عنکبوت�و�همچنین�ابریش��م�تولید�ش��ده�توسط�

برخی�از�حشرات�در�دوره�شفیرگی�قابل�مشاهده�است.
�پرمصرف�ترین�و�محبوب�ترین�آن�کراتین�مونوهیدرات�اس��ت.�انواع�دیگر�این�مکمل�
عبارتن��د�از:�کراتی��ن�ب��ه�همراه�گلوتامین،�کراتین�مونوهیدرات�به�همراه�گلوکز،�کراتین�

مونوهیدرات�مایع،�کراتین�اتیل�استر�و�کراتین�آلکالین.
در�داخل�بدن،�کراتین�از�بیوسنتز�اسیدهای�آمینه�گلیسین�و�آرژنین�تولید�می�شود.�جدا�
از�این�اس��یدهای�آمینه،�اس��یدآمینه�دیگری�به�نام�متیونین�نیز�در�تولید�کراتین،�نقش�
اساس��ی�دارد.�ترکیبی�از�این�س��ه�اس��یدآمینه،�یک�ترکیب�ش��یمیایی�را�به�اس��ید�متیل�
گوانیدینواس��تریک�تش��کیل�می�دهد.�س��نتز�در�کلیه�و�کبد�اتفاق�می�افتد�و�کراتین�که�

تولید�می�شود�از�طریق�خون�به�عضالت�ارسال�می�گردد.
درواقع،�بخش�عمده�کل�کراتین�تولیدشده�توسط�بدن�در�ماهیچه�های�اسکلتی�ذخیره�
می�شود�و�بقیه�آن�در�خون،�مغز�و�سایر�بافت�ها�توزیع�می�شود.�مکمل�های�کراتین�منو�
هیدرات�در�خارج�از�بدن�از�سارکوزین�و�سیانامید�ساخته�می�شوند.�آن�ها�به�طورکلی�در�
یک�راکتور�با�س��ایر�ترکیبات�کاتالیزور�ترکیب�می�ش��وند.�س��ارکوزین،�شبیه�یک�نمک�
اس��ت�و�در�راکتور�برای�تش��کیل�کریس��تال�های�کراتین،�گرم�و�تحت�فشار�قرار�می�گیرد�
تا�کراتین�را�به�ش��کل�بلوری�تش��کیل�دهند.�در�این�مرحله،�هر�ذره�ناخواس��ته�قبل�از�
خش��ک�ش��دن�خأل�توس��ط�س��انتریفیوژ�برداشته�می�ش��ود.�معمواًل�برای�بهبود�قابلیت�
انحالل�پذیری�و�میزان�جذب،�کراتین�کریستالی�از�طریق�فرآیند�خاصی�به�پودر�بسیار�
ریز�تبدیل�می�شود.�در�پایان�این�فرآیند،�پودر�کراتین�منو�هیدرات�ریز�به�دست�می�آید�

که�بسته�بندی�شده�و�به�فروش�می�رسد.
�اخی��رأ�در�دانش��گاه�صنعت��ی�امیرکبی��ر�از�اس��تخراج�کراتین�پرمرغ�ب��ه�روش�آبکافت،�
آنزیمی�با�اس��تفاده�از�نوعی�آنزیم�پروتئاز�قلیایی�و�تهیه�فیلم�اس��فنجی�متخلخل�جاذب�
از�کراتین�بازیافتی�به�روش�انجماد�خشک�به�عنوان�جاذب�روغن�استفاده�شده�است.

 متابولیسم کراتین
کراتین�از�مواد�مغذی�نیمه�ضروری�و�مهم�ترین�مولکول�در�س��وخت�وس��از�
انرژی�س��لول�و�ذخیره�س��ازی�کوتاه�مدت�انرژی�به�ویژه�در�بافت�های�عضالنی�بدن�
اس��ت.�انرژی�حاصل�از�آدنوزین�تری�فس��فات�)ATP(�اضافی�در�داخل�س��لول،�خیلی�
س��ریع�در�حضور�کراتین�می�تواند�به�فس��فوکراتین�تبدیل�ش��ود�که�ترکیبی�پرانرژی�
اس��ت�و�در�زم��ان�نی��از�به�ان��رژی�تجزیه�می�ش��ود�)Lemme�et�al,2007(.�گوانیدینو�
استیک�اسید�)GAA(�تنها�پیش�مادة�مهم�برای�تولید�کراتین�در�بدن�است.�گوانیدینو�
استیک�اسید�از�اسیدهای�آمینة�گلیسین�وآرژنین�و�تحت�تأثیر�آنزیم�آرژنین-گالیسین�
آمینو�ترانس��فراز�در�کلیه�س��اخته�می�ش��ود�و�س��پس�به�کبد�منتقل�و�به�کراتین�تبدیل�

می�گردد.

شکل 1- چرخهکراتینفسفاتدربدنوتولیدکراتینیندفعی

�

توضیح ش�کل:�کراتین�در�کبد�توس��ط�آنزیم�گوانیدواس��تات�متیل�ترانسفراز�و�با�حضور�
ATP،�فسفریله�شده�و�به�فسفوکراتین�تبدیل�می�شود�)Mohammadi, 2008(.�شکل�
فعال�کراتین،�ماده�ای�به�نام�کراتین�فس��فات�)PCr(�اس��ت.�کراتین�فس��فات�می�تواند�به�
س��رعت،�ان��رژی�ف��راون�و�س��هل�الوصولی�را�در�اختی��ار�ماهیچه�ها�ق��رار�دهد.�مصرف�
کراتین�فس��فات�س��بب�افزایش�ش��دید�کارآیی�ماهیچه�ها�ش��ده�و�احتمال�خس��تگی�و�
گرفتگ��ی�ماهیچه�ه��ا�را�کاه��ش�می�دهد.�کراتین،�تحت�تأثیر�آنزیم�کراتین�کیناز�بنیان�
فس��فات�خود�را�از�دس��ت�داده�و�به�کراتینین�تبدیل�می�گردد�و�از�طریق�کلیه�ها�در�ادرار�
دفع�می�ش��ود.��کراتین�موجود�در�جیره،�قابلیت�اس��تفادة�بیولوژیک�بس��یار�باالیی�دارد.�
کراتین�هنگام�عبور�از�دس��تگاه�گوارش،�کامل�و�دس��ت�نخورده�و�مس��تقیم�وارد�جریان�
خون�می�شود�)Volek et al., 2008(�و�بافت�هایی�از�قبیل�ماهیچه�های�اسکلتی،�قلب�
�.)Wyss & Kaddurah-Daouk, 2000(و�مغز�بر�حس��ب�نیاز�آن�را�دریافت�می�کنند�
مکمل�س��ازی�جیره�های�خالص�گیاهی�نظیر�جوانه�گندم،�بلوبری��1همراه�س��فیده�تخم�
مرغ�با�کراتین�موجود�در�بقایای�کش��تارگاهی،�فرآوری�ش��ده�و�تنها�پیش�مادة�طبیعی�
آن�یعن��ی�گوانیدینواس��تیک�اس��ید،�س��بب�بهب��ود�ضریب�تبدیل�خ��وراک�و�همچنین�

افزایش�وزن�زنده�دام�و�طیور�می�شود.��
گزارش�شده�است�که�با�افزودن�گوانیدینو�استیک�اسید�به�جیرة�جوجة�گوشتی،�ضریب�
 Lemme et al.,(تبدی��ل�خ��وراک�و�ب��ازده�مص��رف�مواد�مغذی�و�انرژی�بهب��ود�می�یابد�
2007(.�نش��ان�داده�ش��ده�اس��ت�که�افزودن�اسید�آمینة�گالیسین�به�جیره�هایی�با�سطوح�

کم�پروتئین�سبب�بهبود�عملکرد�جوجه�ها�می�شود)Waldroup et al., 2005(.�افزودن�
کراتین�منوهیدرات�به�جیرة�خوک�قبل�از�کش��تار،�س��بب�کاهش�تدریجی��pHالش��ه�بعد�
از�کش��تار�می�ش��ود�و�اثر�مثبتی�بر�ظرفیت�نگهداری�آب�)کاهش�خروج�ش��یرا�بة�گوشت(�

.)Young et al., 2005; James et al., 2002; Berg & Allee, 2001(دارد�

فواید استفاده از مکمل کراتین
مصرف�کراتین�در�ماهی�س��المون�همراه�با�پودر�ماهی�برای�تحریک�رش��د�و�
پیش��گیری�از�عفونت�ها�به�کار�می�رود.�کاربرد�کراتین�در�خوراک�گوس��اله�ها�به�همراه�
نمک�های�معدنی�در�جایگزین�شیر�)استارتر(�برای�بهبود�رشد�روزانه�و�افزایش�کیفیت�
گوش��ت،�افزایش�گوش��ت�راس��ته�2،�کاهش�چربی�و�کاهش�س��رعت�رش��د�عفونت�ها�و�

بهبود�کارآیی�خوراک�تأثیرگذار�است.
استفاده�از�کراتین�در�خوراک�مرطوب�یا�کنسروشده�سگ�و�گربه�سبب�کاهش�سرعت�
پیش��رفت�عفون��ت�در�ب��دن،�بهب��ود�سیس��تم�ایمنی�بدن�و�براق�ش��دن�پوش��ش�بدن��3
می�ش��ود.�مصرف�مکمل�کراتین�باعث�افزایش�س��طح�کراتین�فس��فات�ذخیره�شده�در�
عضله�اسکلتی�اسب�می�شود�و�این�به�نوبه�خود�باعث�گردش�بهتر�و�سریع�تر��ATPدر�

طی�مسابقات�ورزشی�اسب�ها�خواهد�شد.
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مزایای مکمل کراتین در فرموالسیون خوراک اسب:
1-کراتین،�قدرت�و�سرعت�را�افزایش�می�دهد.

2-کراتین�می�تواند�استقامت�ورزش�را�افزایش�دهد.
3-کراتین،�شروع�تجمع�الکتات�را�به�تأخیر�می�اندازد.
4-کراتین�می�تواند�شروع�خستگی�را�به�تأخیر�اندازد.

5-کراتین�به�عضله�اجازه�می�دهد�تا�انرژی�بیشتری�را�ذخیره�کند.
6-کراتین�برای�گردش�بهتر��ATPبه�خصوص�در�ماهیچه�ها�عملکرد�بهتری�دارد.

�طب��ق�مق��االت�و�گزارش�ه��ای�موجود،�کراتین�س��بب�بهبود�راندمان�خوراک،�افزایش�
حرکت�آب�از�خون�به�داخل�ماهیچه�های�اس��کلتی�و�بزرگ�ش��دن�ماهیچه�و�همچنین�
س��بب�افزایش�در�کل�وزن�بدن�می�ش��ود.�به�نظر�می�رس��د�مکمل�سازی�جیره�با�کراتین�
منوهی��درات،�ب��ه�وی��ژه�در�جیره�های��ی�که�بر�پای��ة�ترکیبات�گیاهی�تنظیم�می�ش��وند،�

می�تواند�باعث�بهبود�رشد�و�راندمان�تولید�شود.
*توجه�داش��ته�باش��ید�که�واحدي�که�در�آمریکا�مورد�اس��تفاده�اس��ت���mg/dlمی�باشد.�
براي�تبدیل�به�واحد�بین�المللي�که�میکرومول�بر�لیتر�اس��ت�باید�مقدار�کراتینین�را�در�
ع��دد��۸۸ض��رب�کنید.�بنابرای��ن�کراتینین��2mg/dlبرابر�همان��176میکرومول�بر�لیتر�
اس��ت.�با�اندازه�گیری�مقدار�کراتینین�دفع�ش��ده�در�ادرار�در�طول��24تا��4۸س��اعت�و�یا�

مقدار�آن�در�خون�می�توان�به�کارکرد�صحیح�کلیه،�اطمینان�حاصل�نمود.

مکمل کراتینیت
مکم��ل�کراتین��ت�درواق��ع�ترکیبی�از�کراتین�خال��ص�و�دیگر�مواد�الزم�برای�
تولید�کراتین�فسفات�است�که�پس�از�مصرف،�از�طریق�جیره�ی�غذایی،�به�سرعت�و�با�
راندمان�باالیی�)نزدیک�به��100درصد(�جذب�بدن�می�ش��ود.�کراتین�جذب�ش��ده،�از�
طری��ق�خ��ون�ب��ه�ماهیچه�ه��ا�رفته�و�در�آن�جا�به�کراتین�فس��فات�تبدیل�ش��ده�و�برای�

انرژی�زایی�در�سلول�های�ماهیچه�ای�مورد�استفاده�قرار�می�گیرد.

جدول 1- ترکیباتمکملکراتینیت)CratiNet(دریککیلوگرم

مقدار عنوان

600g Creatine

27g P

40g Ca

610mg Zn

42g Mg

520mg Mn

هم��ه�مکمل�ه��ای�کراتین�با�هم�برابر�نیس��تند.�اگ��ر�قصد�مصرف�مکمل�کراتین�دارید،�
نمونه�های�کراتین�مونوهیدارت�را�خریداری�کنید.�بسیاری�از�مکمل�ها�دارای�مواد�کم�
ارزش��ی�هس��تند�که�نیازی�به�آن�ها�ندارید�و�ممکن�اس��ت�هزینه�بیشتری�نیز�برای�خرید�

آن�ها�پرداخت�کنید.
مکم��ل�کراتی��ن�به�ش��کل�پودر�مونوهیدرات،�بهترین�گزینه�اس��ت.�مطالعات�نش��ان�
داده�اند�که�کراتین�مایع�و�کراتین�اتیل�اس��تر�)CEE(�ناپایدار�بوده�و�در�دس��تگاه�گردش�

خون�تجزیه�می�شوند.

شکل 2 - نمونهمکملپلتشدهبرایتقویتسیستمعضالنیدراسبهای
مسابقهوسگهایورزشی

��

همچنین�از�کراتین�به�همراه�پروتئین،�آب�پنیر،�ویتامین�ریبوفالوین�و�مالتودکسترین�
)منبع�انرژی(�به�عنوان�مکمل�های�عضله�س��از�س��گ�های�ورزش��ی�و�کار�به�صورت�
پودر،�مایع،�قرص�جویدنی،�کپس��ول�و�قطره�نیز�اس��تفاده�می�ش��ود.�مارک�هایی�مانند�
�Gorilla�Maxو��Bully�Maxاز�مکمل�ه��ای�رای��ج�هس��تند�ک��ه�ام��روزه�توس��ط�

پرورش�دهندگان�حیوانات�اهلی�و�خانگی�خریداری�می�شوند.
*توجه:

ان��واع�محص��والت�ح��اوی�کراتین�نظیر��TRMایرلند،�هورس�ش��اپ،�بایوتکس�و�غیره�
نظیر��Musclemxحاوی�کراتین�و�مواد�انرژی�زا�جهت�افزایش�عملکرد�حیوانات�اهلی�و�
طیور،�ریکاوری�و�تقویت�عضالت�سگ�و�اسب،�پیشگیری�از�تََرک�خوردن�ُسم�و�زیبایی�
اس��ب�در�بازار�ایران�وجود�دارند.�شایس��ته�اس��ت�قبل�از�خرید�مکمل�های�تغذیه�ای�به�
کارشناسان�علوم�دامی�مستقر�در�سازمان�جهاد�کشاورزی�و�یا�مراکز�تحقیقات�کشاورزی�
اس��تان�مح��ل�س��کونت�خ��ود�مراجعه�ک��رده�و�راهنمایی�ه��ای�الزم�را�کس��ب�نمایید.

1-نباتی،�ارس��الن.،�ش��ریفی،�س��ید�داود�و�ش��کوفه�غضنفری.1395.�تأثیر�س��طوح�مختلف�کراتین�منوهیدرات�و�
مقدار�پروتئین�جیره�بر�عملکرد�و�کیفیت�گوش��ت�جوجه�های�گوش��تی،�پردیس�ابوریحان،�دانش��گاه�تهران�علوم�

دامی�ایران�دورة�64،�شمارة�2،�تابستان�4936.�)ص�453-441((.
2- Use of creatine as feed additive )https://patents.google.com/patent/
CA2373499C/en(.
3- https://ker.com/equinews/creatine-supplements-horses/
4-http://damdarebartar.com/horse-2/creatinet/
5- http://gorbesag.com
6- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpn.12383
7-https://mosbatesabz.com/mag/how-is-creatine-supplement-made/

منابع مورد استفاده:

1-Blueberry
2-increasing lean body mass
3-glossy coat.

پاورقی:
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جیره نویسی حیوانات اهلی و 
خانگی با کمک نرم افزار

)دام و طیور، سگ، گربه، خرگوش، همستر، رت و سنجاب(

انجمن تغذیه دام، طیور و آبزیان

تلفن: 09366348680
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مقدمه
محصوالت�ش��یالتی�به�عنوان�مثال؛�ماهی�کامل�و�غذاهای�دریایی،�به�دلیل�ماهیت�
فاسدشدنی�بسیار�حساس�به�تجزیه�بیولوژیک�هستند.�آلودگی�میکروبی،�عامل�اصلی�

فساد�در�محصوالت�دریایی�است�که�همراه�با�کاهش�کیفیت�می�باشد.
فس��اد�غذاهای�دریایی�می�تواند�به�ش��دت�بر�ماندگاری�محصوالت�تأثیر�گذاش��ته�و�
نوعی�خطر�تهدیدکننده�برای�بیماری�های�منتقله�از�طریق�مواد�غذایی�به�ش��مار�رود؛�
�،)Salmonella�sp(س��المونال��،)Escherichia�Coli(به�عنوان�مثال�اشریش��یا�کلی�
لیس��تریا� �)Staphylococcus� sp( اس��تافیلوکوکوس� �)Shigella� sp( �ش��یگال�

.)Clostridium�sp(و�کلستریدیوم��)Listeria�sp(
انس��ان�به�طور�مداوم�به�گیاهان�وابس��ته�بوده�و�بیش��تر�نیازهای�او�برای�دس��تیابی�به�
زندگ��ی�س��الم��از�طری��ق�گیاهان�تأمین�می�گردد.�مش��تقات�طبیع��ی�گیاهان�به�عنوان�
مثال،�عصاره�ها،�روغن�های�گیاهی�یا�ترکیبات�زیس��ت�فعال�به�طور�مداوم�برای�حفظ�
بیولوژیک�مواد�غذایی�اس��تفاده،�کیفیت�حس��ی�و�میکروبیولوژیکی�آن�ها�را�حفظ�نموده�

و�ماندگاری�مواد�غذایی�را�افزایش�می�دهند.
کاهش�اس��تفاده�از�داروهای�ضد�میکروبی�به�ویژه�در�رش��ته�های�غذایی�و�بهداش��تی،�
�هم��واره�ب��ه�عن��وان�ی��ک�چال��ش�الهام�بخش�برای�محققان�بوده�اس��ت.�اس��تفاده�از�

چکیده:
نگه��داری�بیولوژی��ک،�طعم�س��ازی�و�رنگ�ده��ی�م��واد�غذای��ی�به�عنوان�مثال؛�غذاهای�دریایی�با�مش��تقات�گیاهی�طبیعی،�تقاضای�عم��ده�مصرف�کنندگان�این�نوع�مواد�
غذایی�می�باشد.�قسمت�های�مختلف�گیاهان�به�عنوان�مثال؛�گلبرگ�های�گیاه�ختمی�)Hibiscus�sabdariffa(،�ریزوم�های�گیاه�زردچوبه�)Curcuma�longa(�و�میوه��
�)Oreochromis�niloticus(استخراج�و�به�عنوان�مواد�نگهدارنده�بیولوژیک�ضدمیکروبی�و�مواد�رنگی�برای�سوریمی�ماهی�تیالپیا�نیل�)Rhus�coriaria(گیاه�سماق�
ارزیابی�ش��دند.�عصاره�ها،�فعالیت�های�ضدباکتریایی�ش��دیدی�)CPE(�را�در�برابر�عوامل�بیماری�زای�اشریش��یاکلی�س��المونال�تیفی�موریوم،�اس��تافیلوکوکوس�اورئوس�و�
س��ودوموناس�آئروژینوزا�به�نمایش�گذاش��تند.��عصاره�گیاه�گل�ختمی�)Hibiscus�Sabdariffa(�مؤثرترین�فعالیت�ضد�میکروبی�را�داراس��ت.�اس��تافیلوکوکوس�اورئوس�
)Staphylococcus�aureus(�حس��اس�ترین�س��ویه�به�فعالیت�های�ضدمیکروبی�)CPE1(�بوده،�در�حالی�که�س��المونال�تیفی�موریوم�)Salmonella�typhimurium(�و�
پس��ودوموناس�آئروژینوزا�)�Pseudomonas�aeruginosa(�مقاوم�ترین�س��ویه�ها�نس��بت�به�فعالیت�ضد�باکتریایی�بوده�اند.�اس��تفاده�از�عصاره�گیاهان�در�س��وریمی�ماهی�
تیالپیا�منجر�به�کاهش�قابل�توجه�تعداد�باکتری�در�نمونه�س��وریمی�ماهی�گردیده،�بنابراین�اس��تفاده�از�عصاره�های�رنگی�به�ویژه،�عصاره�گل�گیاه�ختمی�به�عنوان�ماده�

رنگی�و�ضدباکتری�و�نیز�تقویت�کننده�کیفیت�برای�حفظ�بیولوژیک�غذاهای�دریایی�توصیه�می�گردد.

حفظبیولوژیکوافزایشکیفیتسوریمیماهی
بااستفادهازعصارههایگیاهیرنگی

افشین فهیم
دانشجویدکترایمیکروبشناسی،محققغیرهیئتعلمیمرکزملیتحقیقاتفرآوریآبزیان

Taghzieh Dam, Toyour va Abzayan سری جدید، سال چهاردهم، شماره59 بهمن و اسفند  1400

مقاله42



مواد�ایمن،�تأثیرگذار�و�بی�ضرر�از�نظر�محیط�زیس��ت،�از�منابع�بیولوژیک�همواره�برای�
استفاده�در�نگهداری�و�ضدعفونی�مواد�غذایی�تأیید�شده�است.

از�ترکیب��ات�ضدمیکروب��ی�گیاه��ی�ب��ه�طور�مؤثری�برای�حفظ�بس��یاری�از�مواد�غذایی�
اس��تفاده�ش��ده�اس��ت؛�اما�اس��تفاده�از�آن�ها�در�حفظ�غذاهای�دریایی�تا�حدودی�موفقیت�
محدودی�داش��ته�اس��ت.�رنگدانه�های�طبیعی�به�طور�فزاینده�ای�در�بخش�های�غذایی�
به�عنوان�جایگزین�ایمن�برای�نمونه�های�مصنوعی�مورد�استفاده�قرار�گرفتند.�این�امر�
بیش��تر�به�دلیل�اثرات�جانبی�و�زیس��ت��محیطی�ناش��ی�از�مواد�رنگی�شیمیایی�و�افزایش�
�آگاه��ی�مصرف�کنن��دگان�نس��بت�به�این�مواد�می�باش��د.�مصرف�کنن��دگان،�خواهان�
غذا/�نوش��یدنی�کاماًل�طبیعی�و�عاری�از�هرگونه�مواد�مصنوعی�هس��تند.�انواع�مختلفی�
از�مواد�رنگی�خوراکی�از�جمله�کاروتنوئیدها،�کلروفیل�ها،�آنتوس��یانین�ها�و�بتاالئین�ها�
ب��رای�کاربرده��ای�ایم��ن�در�ف��رآوری�م��واد�غذایی�مورد�تأیید�ق��رار�گرفتند.�عالوه�بر�
ویژگی�ه��ای�تقوی��ت�کننده�حس��ی،�مش��خص�گردید�که�مصرف�م��واد�غذایی�با�رنگ�
طبیع��ی�ب��ا�افزای��ش�ضریب�ایمن��ی�و�کاهش�بیماری�های�خطرناک�ب��ه�عنوان�مثال؛�
دیابت،�چاقی�و�س��رطان�مرتبط�اس��ت.�اس��تفاده�از�مش��تقات�گیاهی�برای�دس��تیابی�به�
بسیاری�از�مزایای�زیست�فعال،�مانند�رنگ�پذیری�خواص�آنتی�اکسیداسیونی،�خواص�
ضدمیکروب��ی،�افزای��ش�کیفی��ت�و�ارتق��اء�س��المتی�مفید�خواهد�بود.�بر�این�اس��اس،�
تحقیق��ات�فعل��ی�ب��رای�ارزیابی�برخی�از�عصاره�های�گیاهان�رنگی�به�عنوان�رنگ�های�
خوراکی،�عوامل�ضد�میکروبی�و�نگهدارنده�های�زیس��تی�س��وریمی�ماهی�نس��بت�به�

افزایش�ویژگی�های�میکروبی�و�حسی�محصول�طراحی�شده�است.

 کاربرد عصاره های رنگی بر روی سوریمی ماهی
فیل��ه�ماه��ی�تیالپیای�نیل�)Oreochromis�niloticus(�به�وزن��120-100
گرم،�صید�و�تحت�ش��رایط�یخ�پوش��ی�به�مرکز�فرآوری�ماهی،�منتقل�می�گردد.�از�فیله�
چرخ�شده�برای�تهیه�ژل�سوریمی�ماهی�استفاده�گردیده،�تلقیح�ژل�سوریمی�با�کشت�
باکتریایی�از�طریق�ترکیب�کش��ت��میکروبی�با�محصوالت�خام�برای�به�دس��ت�آوردن�
تعداد�کلنی�نهایی��105�CFU�/�g×�15انجام�می�گیرد.�نمونه�های�سوریمی�تلقیح�شده�
و�ش��اهد�با�غوطه�وری�در�عصاره�ها،�در�غلظت�های��2/5میلی�گرم�در�میلی�لیتر،�تحت�
تیم��ار�ق��رار�می�گیرند.�س��پس�نمونه�های�رنگی�تولید�ش��ده�در�کیس��ه�های�پلی�اتیلن،�
بس��ته�بندی�و�پیش�از�ارزیابی�خصوصیات�میکروبیولوژیکی�و�حس��ی،�به�مدت�یک�روز�

در�دمای��4درجه�سانتیگراد�نگهداری�می�شوند.

 آزمون  میکروب شناسی
نمونه�های�س��وریمی�ماهی�تلقیح�ش��ده�با�عصاره�گیاهان،�برای�ارزیابی�اثر�
رنگ�آمی��زی�گیاه��ان�در�کاهش�تعداد�میکروارگانیس��م�ها،�از�نظر�میکروبیولوژی�مورد�
بررسی�قرار�می�گیرند.��10گرم�نمونه�از�سطح�فینگر�سوریمی�)ضخامت��2میلی�متر(�و�
از�قس��مت�های�داخلی�فینگر�به�صورت�راندوم�گرفته�ش��ده�و�در�آب�پپتون�بافر،�تلقیح�
ش��ده�و�تح��ت�بررس��ی�میکروب��ی�ق��رار�می�گیرن��د.�اس��تانداردهای�مختل��ف�آنالیز�
میکروبیولوژیکی�برای�قضاوت�در�مورد�س��ودمند�بودن�تیمار�عصاره�های�رنگی�در�از�

بین�بردن�باکتری�ها�دنبال�می�گردد.

ارزیابی صفات حسی
یک�تیم�آموزش�دیده�از�کارشناس��ان�ش��امل��14عضو�)�5مرد�و��9زن(�جهت�
ارزیابی�حس��ی�س��وریمی�تلقیح�ش��ده�با�عصاره�های�گیاهی�انتخاب�می�گردد،�ارزیابی�
حس��ی�ویژگی�ه��ای�س��وریمی�ماهی�ش��امل؛�ب��و،�ظاهر،�رنگ�و�کیفی��ت�کلی�پس�از�
نگه��داری�در�دم��ای�یخچ��ال�)�4درجه�س��انتیگراد(�به�م��دت��7روز�انجام�و�از�مقیاس�

هدونیک�برای�ارزیابی�استفاده�شد،�از�عالی�)5(�تا�بسیار�بد.

 آنالیز آماری
�Excelمحاس��به�آزمایش��ات�س��ه�گانه�و�انحراف�معیار�با�اس��تفاده�از�نرم�افزار�
�2013،�اهمی��ت�آنالی��ز�واریان��س�بی��ن�تیماره��ا�ب��ا�اس��تفاده�از�نرم�اف��زار�آم��اری

)MedCalc-V. 11,6.1(�پیش�بینی�می�گردد.

 نتیجه گیری
قس��مت�های�مختل��ف�عص��اره�گیاهان�رنگی�به�عن��وان�عوامل�ضد�باکتری�
بالق��وه�در�براب��ر�عوام��ل�بیماری�زای�منتقل��ه�از�طریق�غذا،�مورد�ارزیابی�قرار�گرفتند.�به�
ط��ور�کل��ی،�تمام��ی�تیماره��ا،�فعالیت�ض��د�باکتریایی�به�مراتب�قوی�ت��ری�را�در�برابر�
�)Hibiscus�Sabdariffa(غربالگری�به�نمایش�گذاش��تند؛�عصاره�گلبرگ�گل�ختمی�
به�عنوان�مهم�ترین�ماده�ضد�باکتریایی�ش��ناخته�ش��ده،�درمرحله�بعد�عصاره�میوه�گیاه�
�)Curcuma�longa(و�سپس�عصاره�ریزوم�گیاه�زردچوبه��)Rhus�coriaria(سماق�
خ��واص�ض��د�میکروب��ی�به�مرات��ب�ضعیف�تری�داش��تند.�اس��تافیلوکوکوس�اورئوس�
)Staphylococcus�aureus(�س��ویه�حس��اس�ب��ه�عص��اره�گلب��رگ�گل�ختم��ی�
موری��وم� تیف��ی� س��المونال� میکروارگانیس��م�های� و� �)Hibiscus� Sabdariffa(
�Pseudomonas(و�پس��ودوموناس�آئروژین��وزا��)Salmonella�typhimurium(
aeroginosa(�مقاوم��ت�قاب��ل�توجه��ی�را�نس��بت�به�عصاره�گلبرگ�گل�ختمی�از�خود�
نشان�دادند.�برای�جلوگیری�از�رشد�میکروارگانیسم�ها�در�مواد�غذایی،�سطوح�باالتری�
از�عصاره�ها�یا�س��ایر�مواد�ضدمیکروبی�نیاز�می�باش��د؛�از�طرفی�س��وریمی�ماهی�تیالپیا�
ب��ه�دلی��ل�داش��تن�آب،�چرب��ی،�پروتئی��ن�و�نم��ک،�باع��ث�افزایش�مقاوم��ت�در�برابر�
میکروارگانیس��م�ها�می�گردد.�پس�از�بررس��ی�از�نظر�میکروبی�بر�روی�س��وریمی�ماهی�
تیالپیا�مش��اهده�گردید�که�تعداد�میکروارگانیس��م�ها�در�س��طح�محصول�به�نس��بت�
قس��مت�های�داخل��ی�کمت��ر�می�باش��د�که�نش��ان�دهنده�تأثیر�عصاره�ه��ای�گیاهی�بر�
قس��مت�های�س��طحی�محصول�و�در�نتیجه�افزایش�قدرت�آنتی�اکسیدانی�عصاره�های�

مورد�نظر�بوده�است.
پس�از�بررس��ی�طیف�س��نجی�و�کروماتوگرافی�بر�روی�گیاه�س��ماق،�بیش�از��120ماده�
معطر�در�گیاه�س��ماق�شناس��ایی�ش��د�که�بیش��تر�آن�ها�متعلق�به�ترپنوئیدها�و�ترکیبات�
آلیفاتیک�بوده�اس��ت.�در�میوه�گیاه�س��ماق�)Rhus�coriaria(�وجود�س��ه�ترکیب�ضد�
باکتری�بالقوه�مش��اهده�ش��د�که�شامل؛�4-�متوکسی-3،5-�دی�هیدروکسی�بنزوئیک�
اسید،�گالیک�اسید�و�متیل��استر��3،4،5تری�هیدروکسی�بنزوئیک�اسید�)متیل�گاالت(�

می�باشد�که�این�مواد،�خواص�ضدمیکروبی�قوی�را�از�خود�به�نمایش�می�گذارند.
عص��اره�گی��اه�زردچوب��ه�)Curcuma�longa(�همچنین�ش��امل�بس��یاری�از�ترکیبات�
زیس��ت�فع��ال،�به�عن��وان�مث��ال؛�آلکالوئیده��ا،�گلیکوزیدها،�فالونوئیده��ا،�تانن�ها�و�
کربوهیدرات�ها�اس��ت.�گزارش�های�متعدد،�نش��ان�دهنده�آن�اس��ت�که�فالونوئیدها�و�
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آلکالوئیدها�ترکیبات�فعال�زیس��تی�هس��تند�که�به�عنوان�مواد�ضدمیکروبی�در�گیاهان�
شناخته�می�شوند.�کل�قسمت�های�عصاره�زردچوبه�دارای�خواص�ضدمیکروبی�بوده�و�

اثرات�مهاری�آن�به�ویژه�در�عصاره�های�الکلی�و�هگزان�افزایش�می�یابد.

ای��ن�طی��ف�وس��یع�ضدمیکروبی�عصاره،�اس��تفاده�از�آن�را�ب��رای�کنترل�عفونت�های�
میکروبی�مؤثر�دانسته�و�نقش�بسیار�با�اهمیت�آن�را�مورد�تأکید�قرار�داده�است.

ترکیب��ات�فع��ال�اصلی�شناس��ایی�ش��ده�در�عص��اره�زردچوبه�به�عن��وان�کورکومین�یا�
دیفرولوئیل�متان�اولئورزین،�کورکومینوئیدها�و�روغن�های�اساسی�گزارش�شده�است.�
�)Curcuma�longa(خ��واص�ضدمیکروب��ی�قوی�کورکومین�و�عص��اره�گیاه�زردچوبه�

در�برابر�انواع�مختلف�ویروس�ها،�باکتری�ها،�قارچ�ها�و�انگل�ها�اثبات�شده�است.
گزارش�شده�است�که�اثرات�بیوسیدی�)کشندگی�میکروبی(�آن�ها�از�طریق�هم�افزایی�

با�عوامل�ضدمیکروبی�افزایش�می�یابد.
عص��اره�گل�ختم��ی�)H.�Sabdariffa(�ب��ه�طور�س��نتی�در�داروه��ای�گیاهی�به�عنوان�
نوشیدنی�های�گیاهی�و�به�عنوان�طعم�دهنده��در�فرآوری�مواد�غذایی�استفاده�می�شود.�
�Hibiscus(بسیاری�از�تحقیقات�بالینی�نشان�داده�است�که�عصاره�گلبرگ�گل�ختمی�
Sabdariffa(�دارای�اثرات�آنتی�اکس��یدانی،�ضد�باکتریایی،�ضد�فش��ار�خون،�کبدی،�
ادرار�آور�کلیوی�و�اثرات�ضد�کلس��ترول�و�ضد�دیابت�اس��ت.�این�اثرات�جهت�ارتباط�با�
فعالیت�های�آنتی�اکسیدانی�قوی�عصاره�گلبرگ�گل�ختمی،�سرکوب�آنزیم�های�تبدیل�
آنژیوتانس��ین�)ACE(،�س��رکوب�آلفاآمیالز�و�آلفاگلوکوزیداز�و�اثر�ش��ل�کنندگی�عروقی�
پیش��نهاد�گردیده�اس��ت.�همچنین�س��ایر�ترکیبات�فیتوشیمیایی�در�عصاره�گلبرگ�گل�
ختمی�مانند�اس��یدهای�آلی�)اس��ید��Hibiscusو�اسید�هیدروکسی�سیتریک(�اسیدهای�
فنلی�)اس��ید�پروتوکاتوئیک(�و�آنتوس��یانینها�در�اثرات�درمانی�عصاره�نقش�دارند.�ثابت�
شده�است�که�عصاره�متانولی/�آبی�گل�ختمی�)Hibiscus�Sabdariffa(�توانایی�مهار�
توانای��ی� و� دارد� را� متع��ددی� باکتریای��ی� گونه�ه��ای� براب��ر� در� �آزمایش��گاهی�

غیرفعال�س��ازی�باکتریایی�عصاره�الکلی�به�مراتب�قوی�تر�از�عصاره�آبی�بوده�اس��ت.�
بنابرای��ن�پ��س�از�بررس��ی�از�نظر�میکروبی�بر�روی�عصاره�ه��ای�گیاهی،�عصاره�رنگی�
گی��اه�گل�ختم��ی�)Hibiscus�Sabdariffa(�ب��رای�مهار�عوامل�بیماری�زای�باکتریایی�
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شود.
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سیستماتیک و اهميت نرم تنان1:
نرم�تن��ان�دارای�بی��ش�از��65ه��زار�گونه�زنده�
متف��اوت�بوده�که�پرتنوع�ترین�گروه�بی�مهرگان�دریایی�
را�تشکیل�می�دهند.�شاخه�نرم�تنان،�گروه�های�متفاوتی�
چ��ون�حلزون�ه��ا�ت��ا�کرم�های�ب��زرگ�و�اختاپوس�ها�را�
ش��امل�می�ش��وند.�این�جانوران�گوناگون�به�داشتن�بدن�
ن��رم�ب��ا�ارگان�هایی�که�به�وس��یله�صفحه�از�بافتی�به�نام�
مانتل�پوش��یده�می�شود�و�دارای�مرحله�الروی�مشابهی�

.)King, 2007(هستند،�شهرت�دارند�

شکم پایان2 
رده�ش��کم�پایان،�بزرگ�تری��ن�رده�نرم�تن��ان�
هستند�و�این�گونه�ها�در�آب�های�آزاد�اقیانوسی،�آب�های�
ش��یرین�و�آب�های�داخلی�زیس��ت�می�کنند.�گونه�های�
زی��ادی�از�آن�ه��ا�به�عنوان�غذا�اس��تفاده�می�ش��وند�و�در�
مناطق�س��احلی�کم�عمق�به�ویژه�صخره�های�مرجانی�یا�
سنگی�ساکن�هستند.�به�صورت�مشخص،�قدیمی�ترین�
بخش�پوس��ته�در�نوک�و�قله�آن�قرار�دارد.�رش��د�صدف،�

ی��ک�س��ری�از�حلقه�ه��ای�متوال��ی�در�پیرام��ون�محور�
مرک��زی�ب��وده�و�در�انته��ای�آن�بازش��دگی�وجود�دارد.�
مانت��ل،�باف��ت�احش��ایی�را�پوش��انده؛�درحالی�که�درون�
پوسته�احاطه�شده�است.�بسیاری�از�شکم�پایان�می�خزند�
و�ای��ن�ب��ه�معن��ی�این�اس��ت�که�ماهیچ��ه�پاهای�آن�ها�
به�وس��یله�غ��دد�موکوس��ی�ویژه�ای�لیز�می�خ��ورد.�اکثر�
گاس��تروپوداها�جدا�جنسی�هستند؛�اگرچه�تعداد�کمی�از�
آن�ه��ا�چ��ون�لیمپت،�لغزنده��3و�هرمافرودیت�اس��ت.�در�
گونه�های�جدا�جنس��ی،�گنادها�جدا�بوده�و�همراه�با�غدد�
.)King, 2007(هضمی�در�توده�احشایی�قرارگرفته�اند�

ص���دف حلزون���ی بابیلونیا اس���پیراتا 
)Babylonia spirata(

رده�بندی،�زیست�شناسی
Animalia�:سلسله
Mollusca�:شاخه

Gastropoda�:کالس
�Neogastropoda�:راسته

)Buccinidae(�Babyloniidae�:خانواده
�Babylonia�:جنس

Babylonia spirata, )Linnaeus,1758(:گونه
Spiral�Babylon�:نام�انگلیسی

گونه�حلزون�بابیلونیا�اسپیراتا�در�دریای�عمان�به�سلسله�
جان��داران،�ش��اخه�نرم�تنان،�رده�ش��کم�پایان،�راس��ته�
نئوگاس��تروپود،�خان��واده�بابیلونیده�)باس��ینیده(،�جنس�
بابیلونی��ا�و�گون��ه�اس��پیراتا�تعلق�دارد.�ای��ن�گونه�دارای�
زیس��تگاه�دریازی،�س��احل�زی�و�کفزی،�تا�اعماق��60
متری�بوده�و�در�بس��ترهای�گلی�و�ش��نی�و�با�پراکنش�در�
قس��مت�های�گرمس��یر�و�نیمه�گرمس��یر،�در�مناطق�زیر�
ج��ذر�و�م��دی�اقیان��وس�هن��د�و�مقدار�کم��ی�در�غرب�
اقیانوس�آرام�حضور�دارند�)Mohan, 2007(.�این�گونه،�
ج��دا�جنس��ی�ب��وده�و�به�تعداد�زیاد�در�س��ال�تخم�ریزی�
می�کنن��د�و�ح��رارت�ترجیحی��25ال��ی��29درجه�دارند.�
دارای�رژیم�غذایی�گندیده�خوار�)اسکاونجر(�و�تغذیه�از�
باقیمان��ده�جان��وران�دیگ��ر�و�دارای�س��طح�غذای��ی��2

.)sealifebase, 2021(می�باشند�

روش صید: 
با�اس��تفاده�از�قفس�ه��ای�دایره�ای�مخصوص�
ح��اوی�کیس��ه�ت��ور�و�قاب�آهنی�صید�می�ش��وند�و�صید،�
بیش��تر�در�ش��ش�ماه�دوم�س��ال�در�اس��تان�سیس��تان�و�
بلوچس��تان�رواج�دارد.�ارزش�اقتصادی:�این�گونه،�بومی�
دری��ای�عم��ان�بوده�و�دارای�ارزش�تج��اری�و�صادراتی�

اس��ت�)بس��ته�ب��ه�س��ایز�بین��1ال��ی��2دالر�ب��ه�ازای�هر�
کیلوگرم(�و�صید�آن�در�سالیان�اخیر�افزایش�یافته�است.�
با�احتس��اب�صید�س��االنه��650الی��750تن�در�اس��تان�
سیستان�و�بلوچستان�)میانگین�قیمت��1/5دالر�به�ازای�
ه��ر�کیل��و(،�ارزش�اقتصادی�)خام�فروش��ی(�تقریبی�بین�
�0/97میلی��ون�دالر�ال��ی��1/12میلی��ون�دالر�ب��رآورد�

می�گردد�)بیش�از��26میلیارد�تومان(.�الزم�به�ذکراس��ت�
ارزش�اقتصادی�این�گونه�با�ارزش�افزوده�آن،�بیش�از�دو�
برابر�ارزش�اقتصادی�خام�فروشی�تخمین�زده�می�شود.

صدفحلزونیبابیلونیااسپیراتا
)Babyloniaspirata(

سید احمدرضا هاشمی
عضوهیئتعلمیمرکزتحقیقاتشیالتیآبهایدور-چابهار

شکل 1: گونهحلزونبابیلونیااسپیراتاوابزارصیدآندردریایعمان

1- Molluscs
2- Gastropods
3- Slipper limpet
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راهنمای ارسال مقاله
جهتدرجدردوماهنامهتغذیهدام،طیوروآبزیان

برایآگاهیعالقهمندانبههمکاریبادوماهنامهتغذیهدام،طیوروآبزیان،شرایطپذیرشمقاله
ودرجآندرمجلهبهشرحزیراعالممیشود:

 1-مقاالتدرزمینهمسائلمربوطبهدام،طیوروآبزیان،تکنولوژیتغذیهومدیریتیباشد.
�2-توضیحاتوپاورقیهابهصورتمرتبودرانتهایهرصفحهآوردهشود.

�3-منابعومأخذبایددرپایانمقالهآوردهشوندومنابعجداولبهطوردقیق،مشخصباشند.
�4-تاحدامکانازکلماتخارجیاستفادهنشودومعادلفارسیآنهابهکارگرفتهشود.

�5-مقاالتارسالیدردیگرمجالتچاپنشدهباشد.
�6-درصورتطوالنیبودن،مطلبدرچندشمارهچاپمیشود.

�7-درصورتترجمهمطلب،تصویرمقالهبهزباناصلینیزارسالشود.
�8-درص���ورتارائ���هتصوی���رمناس�����بدررابط���هب���امقاله،كلیهعکسه���اونمودارهاباكیفیتخوب

ارسالشود.
�9-مضمونمقاالت،تنهاجهتآگاهیوباالبردندانشعمومیاس���تومس���ئولیتآن،برعهده

نویسندهاست.
�10-درهرمقال���هبای���دن���ام،ن���امخانوادگ���ی،تحصی���الت،ش���غل،آدرس،ش���مارهتم���اسوایمی���ل

نویسندهبهطوركاملذكرشود.
�11-مقاالتتحقیقی،تحلیلی،گردآوریشده،ترویجیوترجمهپذیرفتهمیشود.

�12-هیئ���تتحریری���همجل���هدررد،تلخی���صوویرای���شمق���االتارس�����الیمجازب���ودهوملزمبهاعاده
مقاالتحذفش��دهنمیباشد.

آد    رس الکترونیک���ی نش���ریه جه���ت ارس���ال مقال���ه، تصاوی���ر و د    یگ���ر ضمای���م عب���ارت اس���ت از:

T a g h z i e h . d a t a @ g m a i l . c o m

بخش های الزم هر مقاله:
1-عنوان�مقاله:�مختصر،�گویا�و�بیانگر�محتوای�مقاله�باشد����.

��2-چکید����ه:�خالصه�ای�از�مقاله�با�تأکید�����بر�روش�کار�و�نتایج�حاصله.
3-مقد����مه:�باید�����ش����امل�معرفی�و�توجیه�موضوع�مورد�����بررس����ی�باش����د�����و�د����ر�آن�به�تحقیقات�انجام�یافته�د����ر�زمینه�مورد�����نظر�به�اند����ازه�کافی�توجه�و�ارجاع�ش��ود�����و�هد����ف�

بررسی�و�پژوهش،�روشن�گرد����د����.
4-مواد�����و�روش�ها:�شرح�مواد�����و�روش�های�مورد�����استفاد����ه�طرح�آماری�و�نحوه�تجزیه�و�تحلیل�آماری�و�د����اد����ه�ها.

5-نتایج:�ش��امل�کلیه�نتایج�کمی�و�کیفی�به�د����س��ت�آمد����ه�و�د����ر�صورت�لزوم،�ارائه�اطالعات�به�صورت�جد����اول،�اشکال،�منحنی�ها�و�توضیحات�مربوطه�است.
6-بحث:�نتایج�به�د����ست�آمد����ه،�مورد�����تجزیه�و�تحلیل�قرار�گرفته�و�براساس�آن�پیشنهاد����های�علمی�و�اجرایی�ارائه�می�شود����.

7-د����ر�تنظیم�فهرست�منابع،�ابتد����ا�منابع�فارسی�و�سپس�منابع�خارجی�به�صورت�پیوسته�شماره�گذاری�می�شود����.
�۸-نگارش�منابع�فارس��ی�و�انگلیس��ی�باید�����به�این�ترتیب�باش��د����:�نام�خانواد����گی،�نام�نویس��ند����ه،�نام�کتاب،�نام�ناشر،�سال�چاپ�و�تعد����اد�����صفحات.

1800 هزار ريال می باشد. )هزينه پست به مبلغ مذکور اضافه خواهد شد(
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5-نتایج:�ش��امل�کلیه�نتایج�کمی�و�کیفی�به�د����س��ت�آمد����ه�و�د����ر�صورت�لزوم،�ارائه�اطالعات�به�صورت�جد����اول،�اشکال،�منحنی�ها�و�توضیحات�مربوطه�است.
6-بحث:�نتایج�به�د����ست�آمد����ه،�مورد�����تجزیه�و�تحلیل�قرار�گرفته�و�براساس�آن�پیشنهاد����های�علمی�و�اجرایی�ارائه�می�شود����.

7-د����ر�تنظیم�فهرست�منابع،�ابتد����ا�منابع�فارسی�و�سپس�منابع�خارجی�به�صورت�پیوسته�شماره�گذاری�می�شود����.
�۸-نگارش�منابع�فارس��ی�و�انگلیس��ی�باید�����به�این�ترتیب�باش��د����:�نام�خانواد����گی،�نام�نویس��ند����ه،�نام�کتاب،�نام�ناشر،�سال�چاپ�و�تعد����اد�����صفحات.
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